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الشبهة

يعترض النصارى بسبب ايه تبارك هللا أحسن الخالقين ويستخدموا اآلية في ادعاء ان اإلسالم يقر بوجود
الهة أخرى ولكن كتابهم المقدس يقر بنفس االمر في سفر الخروج اصحاح  15عدد  11من مثلك بين
االّ لهة فلماذا تعترضوا ان كان كتابكم المقدس يقول بهذا أيضا؟

الرد

الحقيقة ما يقوله المشككين او المعترضين المسلمين هو خطأ تماما الن اقر الكتاب المقدس انه ال يوجد
اال إله واحد وبقية الهة التي يصنعها األمم هي اوثان ال تفيد وال تضر وبخاصة انه يتكلم في هذه التسبحة
عن االلهة المصرية التي اتضح انها فقط اوثان فلهذا ال يوجد بين الهة األمم مثل الهنا االله الحقيقي
الخالق الحقيقي فهذا ليس إقرار بل انكار وجود أي إله اخر وما فعله الوثنين هو خرافة اخترعها البشر.
بينما في المقابل اإلسالم يقر بوضوح ان يوجد العديد من الخالقين أي الهة خالقة ولكن إله اإلسالم
أحسنهم
ولهذا لن تجد في الكتاب المقدس كلمة خالقين بالجمع
ما قال الكتاب المقدس
سفر الخروج 15
ِ
يح أَْن ِفك َتر َ ِ ِ
ِي َك ارِبَيةٍَ .ت َج َّم َد ِت ُّ
الل َج ُج ِفي َقْل ِب اْلَب ْح ِر.
اك َمت اْلمَي ُ
اه .اْن َت َصَبت اْل َم َجارَ َ
َ 8وب ِِر ِ َ َ
َ 9قال اْلعُد ُّو :أَ ْتبع ،أ ُْد ِرك ،أُ َق ِسم َغ ِنيمةًَ .تمَتلِ ِ
ِ
ُجِّرُد َسْي ِفيُ .ت ْف ِن ِ
يه ْم َي ِدي.
ئ مْن ُه ْم َن ْفسي .أ َ
َُ
َ َ
ْ ُ
ُ ُّ
َ
اص ِفي ِمي ٍاه َغ ِ
َ 10ن َف ْخ َت ِب ِر ِ
يح َك َف َغ َّ
الر َص ِ
امَرٍة.
اصوا َك َّ
ط ُ
َ
اه ُم اْلَب ْحُرَ .غ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اس ِةَ ،م ُخوًفا ِب َّ
يحَ ،ص ِان ًعا َع َج ِائ َب؟
الت َسا ِب ِ
َ 11م ْن م ْثُل َك َبْي َن اآلل َهة َيا َر ُّب؟ َم ْن م ْثُل َك ُم ْع َت ًّاز في اْلَق َد َ
ض.
َ 12ت ُمُّد َي ِميَن َك َف َتْبَتلِ ُع ُه ُم األَْر ُ

فهنا يقول تسبحة بعد غرق جيش فرعون في البحر ونجاة شعب إسرائيل في عبور البحر .ويقول من
مثلك بعد ان انتصر الرب على المصريين واثبت ان كل الهة المصريين ال شيء وليس هلل شبيه في قدرته
وحبه وفي طبيعته .الن كل الهة األمم هو فقط اصنام اخترعها البشر
سفر أخبار األيام األول 26 :16
ِ ِ
السماو ِ
ات.
أل َّ
َما َّ
امَ ،وأ َّ
الر ُّب َفَق ْد َصَن َع َّ َ َ
ُم ِم أ ْ
َصَن ٌ
َن ُك َّل آل َهة األ َ
وشرح هذا بالتفصيل في كل من
سفر إشعياء 44
الر ُّب ملِك ِإسرِائيل وَف ِاد ِ
ود« :أََنا األ ََّول وأََنا ِ
يهَ ،ر ُّب اْل ُجُن ِ
له َغْي ِري.
َ 6
اآلخُرَ ،والَ ِإ َ
ُ َ
ول َّ َ ُ ْ َ َ َ
هك َذا َيُق ُ
ِ
َ 7وم ْن ِم ْثلِي؟ ُيَن ِاديَ ،فْلُي ْخ ِبْر ِب ِه َوَي ْع ِر ْض ُه لِي مْن ُذ َو َض ْع ُت َّ
يمَ .واْل ُم ْس َت ْق ِبالَ ُت َو َما َسَيأ ِْتي
الش ْع َب اْلَقد َ
ُ
َ
وه ْم ِب َها.
لُِي ْخ ِبُر ُ
ِ
َخَبْرُت َك؟ َفأَْن ُتم ُش ُه ِ
َعَل ْم ُت َك ُمْن ُذ اْلَق ِديمِ َوأ ْ
وجُد إِل ٌه َغْيرِي؟ َوالَ َص ْخَرَة الَ
َما أ ْ
وديَ .ه ْل ُي َ
 8الَ َتْرَتعُبوا َوالَ َتْرَت ُ
ْ
اعوا .أ َ
َعَل ُم ِب َها؟»
أْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َح َّتى َت ْخ َزى.
ين ُي َص ِّوُرو َن َصَن ًما ُكُّل ُه ْم َباط ٌلَ ،و ُم ْش َت َهَي ُات ُه ْم الَ َتْن َف ُعَ ،و ُش ُه ُ
ود ُه ْم ه َي .الَ ُتْبصُر َوالَ َت ْع ِر ُ
َّ 9الذ َ
لها َو َسَب َك َصَن ًما لِ َغْي ِر َن ْف ٍع؟
َ 10م ْن َص َّوَر ِإ ً
الن ِ
اع ُه ْم ِم َن َّ
اسَ .ي ْج َت ِم ُعو َن ُكُّل ُه ْمَ ،ي ِق ُفو َن َيْرَت ِعُبو َن َوَي ْخ َز ْو َن َم ًعا.
َص َحا ِب ِه َي ْخ َز ْو َن َو ُّ
الصَّن ُ
َ 11ها ُك ُّل أ ْ
ِ
ِ
س َل ُه
ط ِار ِق ُي َص ِّوُرُه َفَي ْصَن ُع ُه ِب ِذَر ِ
وماَ ،و َع ِم َل ِفي اْل َف ْحمَِ ،وبِاْل َم َ
َ 12
طَب َع اْل َحد َ
اع ُق َّوِتهَ .ي ُجو ُع أَْي ًضا َفَلْي َ
يد َقُد ً
اء َوَق ْد َت ِع َب.
ُق َّوٌةَ .ل ْم َي ْشَر ْب َم ً

طِ .باْل ِم ْخرِز يعّلِمه ،يصَنعه ِباأل ََز ِ
ام ِ
يلَ ،وب َّ
ِالد َّو َارِة َيْر ُس ُم ُهَ .فَي ْصَن ُع ُه َك َشَب ِه َر ُجل،
َ13نجََّر َخ َشًباَ .مَّد اْل َخْي َ
َ َُ ُ ُ َ ْ ُ ُ
َك َجم ِ
ان ،لَِي ْس ُك َن ِفي اْلَبْي ِت!
ال ِإْن َس ٍ
َ
طر يْن ِم ِ
يه.
َخ َذ ِسْن ِدَياًنا َوَبُّلو ً
َ 14ق َ
طاَ ،و ْ
اخ َت َار لَِن ْف ِس ِه ِم ْن أ ْ
ط َع لَِن ْف ِس ِه أَْرًاز َوأ َ
وبًار َواْل َم َُ ُ
س َسُن َ
َش َج ِار اْل َو ْع ِرَ .غَر َ
اس لِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
َ 15فَي ِص ُير لِ َّلن ِ
لها َفَي ْس ُجُد َق ْد َصَن َع ُه
إل َيقادَ .وَي ْأ ُخ ُذ مْن ُه َوَي َت َدفأُُ .ي ْشع ُل أَْي ًضا َوَي ْخ ِب ُز ُخْب ًزاُ ،ث َّم َي ْصَن ُع إِ ً
َصَن ًما َو َخَّر َلهُ.
ِ ِِ
ِ
َّ
َحَرَق ُه ِب َّ
ْت.
ولَ« :ب ْخ َق ْد َت َد َّفأ ُ
16ن ْص ُف ُه أ ْ
الن ِارَ .عَلى ن ْصفه َيأ ُْك ُل َل ْح ًماَ .ي ْشوِي َم ْش ِوًّيا َوَي ْشَب ُع َي َت َدفأُ أَْي ًضا َوَيُق ُ
ار».
َأرَْي ُت َن ًا
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ولَ« :ن ِّج ِني أل ََّن َك أَْن َت ِإ ِ
لهي».
َ 17وَبقَّي ُت ُه َق ْد َصَن َع َها ِإ ً
لهاَ ،صَن ًما لَن ْفسه َي ُخُّر َل ُه َوَي ْس ُجُدَ ،وُي َصّلي إَلْيه َوَيُق ُ
ط ِم َس ْت ُعُيوُن ُه ْم َع ِن ِ
وب ُه ْم َع ِن َّ
الت َعُّق ِل.
18الَ َي ْع ِرُفو َن َوالَ َي ْف َه ُمو َن أل ََّن ُه َق ْد ُ
اإلْب َص ِارَ ،وُقُل ُ
ِ
ِ
ِ ِ
َحَرْق ُت ِب َّ
الن ِارَ ،و َخَب ْز ُت أَْي ًضا َعَلى
ول« :ن ْص َف ُه َق ْد أ ْ
َ 19والَ ُيَرّدُد في َقْل ِبه َوَلْي َ
س َل ُه َم ْع ِرَف ٌة َوالَ َف ْه ٌم َح َّتى َيُق َ
َصَن ُع َب ِقَّي َت ُه ِر ْج ًساَ ،ولِ َس ِ
اق َش َجَرٍة أَ ُخُّر؟»
َج ْم ِرِه ُخْب ًزاَ ،ش َوْي ُت َل ْح ًما َوأ ََكْل ُت .أَ َفأ ْ
َضَّله َفالَ يَن ِجي َن ْفسه والَ يُقول« :أََليس َك ِذب ِفي ي ِم ِ
يني؟».
َ20يْر َعى َرَم ًاداَ .قْل ٌب َم ْخُدو ٌع َق ْد أ َ ُ ُ ّ
ٌ
َ
َْ
َ َُ َ ُ
وأيضا
سفر ارميا 10
ض األُم ِم ب ِ
َّار ِباْلَقُدومِ.
 3أل َّ
اطَلةٌ .أل ََّن َها َش َجَرٌة َي ْق َ
ط ُعوَن َها ِم َن اْل َو ْع ِرَ .صْن َع ُة َي َد ْي َنج ٍ
َن َفَرِائ َ
َ َ
الذه ِب ي َزِيُنوَنها ،وبِاْلمس ِ
ِ ِ ِ َّ
ام ِ
ط ِار ِق ُي َشِّدُدوَن َها َفالَ َت َت َحَّر ُك.
ير َواْل َم َ
 4باْلف َّضة َو َ ُ ّ َ َ َ َ
ِ
الل ِع ِ ِ
ِ 5هي َك َّ
َن
يها أ ْ
ين في َم ْق َثأَ ٍة َفالَ َت َت َكَّل ُم ُت ْح َم ُل َح ْم ًال أل ََّن َها الَ َت ْم ِشي الَ َت َخا ُف َ
وها أل ََّن َها الَ َت ُضُّرَ ،والَ ف َ
َ
َت ْصَن َع َخْيًار».

 6الَ ِم ْثل َلك يا ر ُّب ع ِظيم أَْنت ،وع ِظيم اسمك ِفي اْلجبر ِ
وت.
َ ٌ َ ََ ٌ ْ َُ
َ َُ
َ َ َ َ
ِِ
يع ح َكم ِ
ِ
َّ ِ
ِ
الش ُع ِ
الش ُع ِ
اء ُّ
 7م ْن الَ َي َخا ُف َك َيا ملِ َك ُّ
س
وب؟ أل ََّن ُه ِب َك َيل ُ
وب َوِفي ُك ِّل َم َمالك ِه ْم َلْي َ
يق .ألَن ُه في َجم ِ ُ َ
َ
َ
ِم ْثَل َك.
ِ
ِ
يل ُه َو اْل َخ َش ُب.
َ 8بُلُدوا َو َحمُقوا َم ًعا .أ ََد ُب أََباط َ
ِ
ِ
ِ
ان
ِ 9ف َّض ٌة ُم َ
طَّرَق ٌة ُت ْجَل ُب ِم ْن َتْرِش َ
َس َماْن ُجوِن ٌّي َوأُْر ُج َو ٌ
يشَ ،وَذ َه ٌب م ْن أُوَف َازَ ،صْن َع ُة َصان ٍع َوَي َد ْي َصائ ٍغ .أ ْ
ِ
ُّ
اء.
لَب ُ
اس َهاُ .كل َها َصْن َع ُة ُح َك َم َ
ِ
الر ُّب ِ
ُم ُم َغ َضَب ُه.
له َف َح ٌّ
َما َّ
 10أ َّ
له َح ٌّي َو َملِ ٌك أََب ِد ٌّيِ .م ْن ُس ْخ ِط ِه َتْرَت ِعُد األَْر ُ
قُ .ه َو ِإ ٌ
اإل ُ
ضَ ،والَ َتط ُ
يق األ َ
ض و ِمن َتح ِت ِ
السماو ِ
ِ َّ ِ
ض َت ِب ُ ِ
هذ ِه
ات َواألَْر َ
َ 11
يد م َن األَْر ِ َ ْ ْ
هك َذا َتُقوُلو َن َل ُه ْم« :اآلل َه ُة التي َل ْم َت ْصَن ِع َّ َ َ
السماو ِ
ات»
َّ َ َ
ِ
السماو ِ
ِ
َ 12ص ِان ُع األَْر ِ
ات.
س اْل َم ْس ُكوَن ِة ِب ِح ْك َم ِت ِهَ ،وبِ َف ْه ِم ِه َب َس َ
ط َّ َ َ
ض ِبُق َّوِتهُ ،م َؤ ّس ُ
ِ
السحاب ِم ْن أَ َق ِ
ِ
اصي األَْر ِ
ط ِر،
ضَ .صَن َع ُبُروًقا لِْل َم َ
َع َ
طى َق ْوًال َت ُكو ُن َك ْثَرُة ِمَي ٍاه ِفي َّ
ِ 13إ َذا أ ْ
الس َم َاواتَ ،وُي ْصعُد َّ َ َ
َخَر َج ِّ
يح ِم ْن َخ َزِائ ِن ِه.
َوأ ْ
الر َ
وكه َك ِذب والَ روح ِف ِ
ِِ
 14بُل َد ُك ُّل ِإْنس ٍ ِ
ِي ُك ُّل ص ِائ ٍغ ِم َن ال ِّتم َث ِ
يه.
ال ،أل َّ
َن َم ْسُب َ ُ ٌ َ ُ َ
ان م ْن َم ْع ِرَفتهَ .خزَ
َ
َ
َ
ْ
ِ 15هي ب ِ
ِ ِ
َضالِ ِ
يد.
اطَل ٌة َصْن َع ُة األ َ
يلِ .في َوْقت عَقا ِب َها َت ِب ُ
َ َ

َ 16ليس َك ِ
هذ ِه َن ِصيب يعُقوب ،أل ََّنه مص ِور اْلج ِميعِ ،وإ ِ
ِ
يب ِم َيرِاث ِهَ .ر ُّب اْل ُجُن ِ
اس ُم ُه.
ُ ُ َ ُّ َ
َْ
ود ْ
يل َقض ُ
َ ْ
ُ َْ َ
ِسَرائ ُ
وتكرر نفس المعنى في إشعياء 40: 19-31وأيضا إشعياء  45: 20وحبقوق  2: 18-19وغيرها
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 25 :1
ِ
َّال ِذين اس َتبدُلوا ح َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين.
ق هللا ِباْل َكذ ِبَ ،و َّاتَق ْوا َو َعَبُدوا اْل َم ْخُلو َ
ق ُدو َن اْل َخال ِقَّ ،الذي ُه َو ُمَب َار ٌك ِإَلى األََبد .آم َ
َ ْ َْ َ

فهذا أسلوب الكتاب المقدس يوضح ان إله الكتاب المقدس هو االله الوحيد الخالق وال يوجد أي إله غيره
ولكن الهة األمم هم ال شيء فاألمم يصنعون تماثيل وثنية من الحجر ومن الشجر ليعبدوها .نصف الشجرة
يحرقونها للتدفئة والطبخ ونصفها الثاني ينحتوها على شكل صنم ويعبدوه.

اما عن القران واإلسالم
فاالسالم من البداية هو ديانة التوحيد فال يوجد في اإلسالم وحدانية مطلقة كما يدعي المسلمين بل إله
اإلسالم هو فقط محاولة لتوحيد الهة كثيرة وثنية في اله وحد
فالقواميس تشرح الفرق بين وحدانية وبين توحيد
فالوحدانية من مصدر فعل َو َح َد وأيضا َو ُح َد تعني تفرد واحد وحيد

/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-arوحدانية/
َّد (بالشدة وليس الضم)
اما التوحيد من َوح َ
وهو جعل المتعدد واحد (وحد يوحد توحيدا)

فهو جعل أشياء شيء واحد مثل توحيد النماذج في نموذج واحد

/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-arتوحيد/
ولكي أؤكد أكثر انهم مختلفين مرادُ وحدانية هو احدية وتفرد وعكس وحدانية تجميعية

/https://www.almaany.com/ar/thes/ar-arوحدانية/
اما مرادُ توحيد هو ادماج وعكس توحيد هو تفريق

/https://www.almaany.com/ar/thes/ar-arتوحيد/
منقول من :تعريف التوحيد اصطالحا من محاضرات العقيدة بأكاديمية زاد الفصل األول :أكاديمية زاد -
Zad academy

https://www.youtube.com/watch?v=YSgdwVHvR6k
جعل الشيء واحد
فلهذا اإلسالم بالفعل يؤمن بالهة خالقين ولكن اله اإلسالم احسنهم وكان رسول اإلسالم يحاول يوحدهم
في الهه
فلهذا عندما يقول
المؤمنون 14
ُث َّم َخَل ْقَنا ُّ
ظاماً َف َك َس ْوَنا ٱْل ِع َ
ٱلن ْط َف َة َعَلَق ًة َف َخَل ْقَنا ٱْل َعَلَق َة ُم ْض َغ ًة َف َخَل ْقَنا ٱْل ُم ْض َغ َة ِع َ
اه َخْلقاً
ام َل ْحماً ُث َّم أ َ
َنش ْأَن ُ
ظَ
ِِ
ين
َ
َح َس ُن ٱْل َخالق َ
ٱَّلل أ ْ
آخَر َف َتَب َار َك َّ ُ
الصافات 125
ِِ
ين
َح َس َن ٱْل َخالق َ
أ ََت ْد ُعو َن َب ْعالً َوَت َذُرو َن أ ْ
الطبري
ِِ
جل ثناؤه عن نفسه
أح َس ُن الـخالق َ
ّللا ْ
إنـما قـيـلَ { :ف َت َ
ـين } ألن عيسى ابن مريـم كان يخـلق ،فأخبر ّ
بار َك ّ ُ
أنه يخـلق أحسن مـما كان يخـلق .ذكر من قال ذلك :حدثنا القاسم ،قال :ثنا الـحسين ،قال :ثنـي حجاج،
ِِ
ـين } قال :عيسى ابن مريـم يخـلق.
أح َس ُن الـخالق َ
ّللا ْ
قال :قال ابن ُجَريج ،فـي قولهَ { :ف َت َ
بـار َك ّ ُ
فاله اإلسالم هو يعتبرونه احسن من الهة أخرى خالقه
بل رسول اإلسالم كان يدعوا لتوحيد االلهة إلله واحد

سورة ص نص 5
ِ
ِ
اب
َج َع َل آاْلَل َه َة ِإَل ًها َواحًدا ِإ َّن َه َذا َل َش آي ٌء ُع َج ٌ
أَ
أسباب النزول للواحدى النيسابورى
مرض أبو طالب ،فجاءت قريش وجاء النبي صلى هللا عليه وسلم وعند رأس أبي طالب مجلس رجل ،فقام
أبو جهل كى يمنعه ذلك ،فشكوه إلى أبي طالب فقال :يا ابن أخي ما تريد من قومك ؟ قال :يا عم إنما أريد
منهم كلمة تذل لهم بها العرب وتؤدى إليهم الجزية بها العجم ،قال :كلمة واحدة ،قال ماهي ؟ قال :ال إله إال
هللا ،فقالوا :أجعل اْللهة إلها واحدا ؟ قال :فنزل فيهم القرآن  -ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة
وشقاق  -حتى بلغ  -إن هذا إال اختالق .-
سورة الضحى 7
ووج َدك ض ا
اال َف َه َدى.
ََ َ َ َ
تفسير معالم التنزيل لإلمام البغوى
ضآالا ::يعني ضاالً عما أنت عليه.
َوَو َج َد َك َ
َف َه َدى  :أي :فهداك للتوحيد والنبوة.
تفسير مفاتيح الغيب لإلمام الرازى
ذهب بعض الناس (المسلمين) إلى أنه كان كاف اًر في أول األمر ،ثم هداه هللا وجعله نبياً ،قال الكلبي) وجدك
ضاالً) :يعني كاف اًر في قوم ضالل فهداك للتوحيد،
وهو نفس التوحيد الذي كان عند الجاهلية الوثنية

شرح بلوغ المرام عطية بن محمد سالم
وقوله( :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال شريك لك) هذا هو التوحيد وهو بمعنى :ال إله إال هللا ،وقد كان العرب في
الجاهلية يقولون( :لبيك ال شريك لك ،إال شريكاً هو لك ،تملكه وما ملك) فإذا كان هو هلل ،وهللا يملكه وهو ال
يملك شيئاً ،فلماذا تعبدونه؟ اتركوه وأخلصوا التلبية هلل وحده ،لكن هكذا كانوا يقولون ،وهكذا نقل إلينا.
بل الكارثة ان المسلم الذي يحلف بالالت والعزى النهم الهة اخرى يعالج الموضوع بان يقول ال إله اال هللا
ِ ِِِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
َّ
َّق.
ف ِم ُ
َمن َحَل َ
عال أُقامْر َكَ ،فْلَي َت َصد ْ
قال لصاحبهَ :ت َ
ومن َ
فقال في َحلفه :بالالتَ ،فْلَيُق ْل :ال إَل َه إال َّ ُ
نك ْمَ ،
ّللاَ ،
ِ
ِ
ف َّ
بالال ِت واْل ُعزَّى.
َّق
ٍ
األوزاع ِّيَ :من َحَل َ
[وفي رواية]َ :فْلَي َت َصد ْ
بشيء .وفي َحديث ْ
الراوي:أبو هريرة المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم الجزء أو الصفحة 1647:حكم المحدث[:صحيح]
يعنى المسلم ممكن يحلف باالصنام الشرك بس بعديها يقول ال اله اال هللا .هو ده التوحيد؟
بل الرسول حلف بالالت والعزى وسجد لهم ولكن عاعرُ انهم يتبررون بحجج كثيرة في موضوع الغرانيق
فلن اتكلم فيها االن
المهم بينما الكتاب المقدس أعلن ان ال يوجد خالق اال الهنا والباقي اصنام صنعة بشر ولهذا الكتاب هو
عقيدة الوحدانية القران واالسالم قال بوجود الهة متعددة واله االسالم أحسن الخالقين ورسول االسالم كان
يريد توحيدهم لهذا االسالم ديانة التوحيد

والمجد هلل دائما

