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مقدمة-١
كاثوليكياً لذ،نشأت فقدوتبعاً االلك إىل النشأة تلك أندفعتين عتقاد

الوحيد الدين هي منازعالكاثوليكية بال سوىاحلق تكن مل اليهودية وأن ،
للمسيحية؛ األديوأنمتهيد زائفةمجيع أديان إال هي ما األخرى أما،ان

عنه مسعت فقد سنةاإلسالم مرة أن)م(١٩٧٨أول حينئذ وعلمت ،
يؤمنون مسا"املسلمني والنصرانية" يوبأصل اليهودية من وأن،لكل

ا أن إىل يشري إىلأقد-تعاىل-القرآن أنبياءه إىلرسل أهلها لدعوة األمم
والصالح احلق .طريق

الضمريولغرس أعماق يف النصرانية الكنيسة،الرسالة عمدت فقد
إ العقيدةالكاثوليكية لتلك يكفل خمطط وضع منذ-ىل تنفيذه حال

النفوسأ-الطفولة يف تترسخ األفراد،ن سلوك يف كبري تأثري هلا يكون وأن
مطوال شخصية،حيا هي الرئيسة الشخصية كانت املخطط ذلك ويف
ميال،عيسىاملسيح من يدعونبدءاً كما ديسمرب يف  وانتهاًء،ده

الفصح عيد يف املزعوم بعد،بصلبه إال معروفة تكن مل أمور هذه وكل
املسيح عديدةغياب ملو،البشرهااخترعاًأحداثوكانت،بقرون

ا سلطان-تعاىل-يرتل من .ا
ليل منتصف يف كنت فقد فرتويال يف للتقاليد والعشرينةوتبعاً منالرابع

املسيح قدوم أنتظر اديسمرب سطر اليت باهلدايا رسالةحممالً يف بيدي
السنوية أ،األمنيات من كنت فقريةوألنين بهيَّولد،سرة بأس ال عدد

واألخوات اإلخوة أنهفقد،من علىفهمت الصعب الطفل"من " عيسى
طلبته ما مجيع حيضر باحل. أن أصاب كنت ما كيفوكثرياً أفكر حني رية

عيسى اليت-املسيحيعجز املعجزات من بالكثري قام الذي وهو
والراهبات القساوسة عنها جيل-يتحدث أن بعجالتعن دراجة يل ب
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تركين وهكذا املوتى؟ إحياء من أسهل هذا أليس عيسى"مبدأثالث؟
عد" الطفل األمليدسنوات خبيبة أشعر .ة

الوقت القصصنفسهويف تلك الفصح عيد اقتراب عند أشاهد كنت
عيسى القاه عما حتكي اليت إىلاملسيحاملتلفزة معاملة وسوء أذى من

صليب على علق وميوت؛أن ذلك.ليصلب ينتابين كان ما وكثرياً
ومساعدته التلفاز جهاز داخل إىل بالقفز أنالشعور ا أدعو كنت وكم ،

العون يد له ولطاملاميد يدع، أال هكذا" ابنه"سألته األمر،يصلب وكان
بيبينتهي املشاهدةالكدائماً عن فيهبنفسيواالنزواءف أبكي مكان يف

ي ال أحدحيث أن؛راين تعلمت يبكون"إذ ال مبقدوري". الرجال يكن ومل
كاملسيح صاحل رجل ضد الوحشية تلك وراء السبب .فهم

هل قليب يف اعتمل الذي الكبري احلب ذلك سبب هي احلادثة هذه ذاكانت
ا أنبياء من العظيم واهلدايا.النيب اللعب تلك فلعل األطفال من غريي أما

يفاليت عليها حيصلون عامكانوا كل من املسيح ميالد ذكرى
هي)الكريسماس( رسائلهم يف طلبوه ملا املسيحاستجابة حيبون جعلتهم اليت

.
أن نفسولو يف والقدسية باالحترام شعور غرس هو كان الكنيسة هدف

املسيح جتاه معياملرء ذلك يف جنحت أحبفقد أن تعلمت إذ ؛
املسيح منعيسى ألبويأكثر نعومة،حيب منذ كنت فقد هذا ومع

قادر أنه يف يتمثل كان ا عن فمفهومي ، ا قدرة عن أتساءل أظفاري
ِف يشاءععلى ما واألرض؛ل الكون خلق الذي والقمرفهو والشمس

واإلنسان وأتساءل،والنجوم أتعجب كنت يستطع:ولذا مل الربملاذا
الصليب؟عيسىاملسيحإنقاذ على املوت .!من

تسل املعضلة لتلك حل إلجياد مرة ذات حماولة جدارويف يفاًصغرياًقت
الدارمؤخ قائالرة ا ودعوت كنت: "، تفعل حقاًاًقويإن أن وميكنك ،
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اجلدار هذا فوق من أقفز حني أطري فاجعلين تشاء ما لنكل فإنين وإال ،
شيء كل على قادر أنك إنقاذف،أؤمن تستطع مل عيسىاملسيحأنت

أيضاًالصلمن مرتفعاً." ب اجلدار يكن مل احلظ بالطبعوحلسن وسقطت ،
اجلدار،ع فوق من قفزت حني األرض الطريانلى حاولت كلما وكنت

اقتناع شيازداد كل على قادراً ليس الرب أن حتليلي،ءي هو هذا كان
حدث ملا كطفل .الساذج

التحقت والدايباملوحني يل مسح الثانوية عجوزدرسة مصوِّر مع بالعمل
أر اافقهكنت األماكنإىل من الصديق،لعديد املصور هذا منوكان

اممارس يسألنه،املشهورينلشعوذةي الفتيات حوله تتجمع ذهبنا أينما فكنا
ن حيا مستقبل يف هلن سيحدث يقوم،عما عندما يدخنبشعوذتهوكان

ال بين األرض،لونتبغاً على الرماد ويسقط وحيترق التبغ يشتعل وحني
يفيبد األسرار"أ عن ينوِّملزبائنه،" الكشف كان أنه أيضاً منه وتعلمت

مغناطيسياً تنومياً م،زبائنه حيا أسرار من خفي ما على منهم يتعرف ،حىت
جييبهم معنمث .تساؤال

التجاتخا هذا كل كنتزنت أن منذ عندي صغرياًرب يف ك،طفالً هذا ان
والداي كان الذي مالوقت يفحيضران متخصصاً اإلدراكركزاً عملية

املعروفة احلواس نطاق عن معهما،)الباراسيكولوجي(اخلارج عدةوذهبت
هناك، حيدث كان ما ألرى تعلمتمرات املركز هذا لتأملامفاهيمويف

ظننتهالشياطنيبتلبسالوواألرواح األمواتحديوما األحياءث مع
( الاحلقيقة( املوتى ـوتىأن امل ـوات أص بتقليد الشياطني قيام هو حيدث وما ، األحياء مع يتحدثون

ـأثري ت ـا هل النبوية واألذكار الكرمي القرآن وقراءة وحده ا دعاء بأن علما ، األحياء عرب والتحدث
ـليحقيق ك إمكان وضوحاً يزيده الذي اإلعجاز من وهذا ، م تلبست من وشفاء الشياطني طرد يف

فعله أحد . مسلم على حكراً ليس ـطةاأم. فاألمر بواس أو ا غري بدعاء الشياطني إخراج يزعم من
املقدس( لطردها) الكتاب أخرى بشياطني استعانة أو املتلِبسة الشياطني مع اتفاق عن عبارة .فاملسألة
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باهتمكوهنا أيب بناه صغري مذبح يف اليوم يف مرتني أصلي أن كبريتعلمت ام
قال.مجوتفان يل طلسماً اجللسة رئيس أعد باملركز اجللسات إحدى ويف
حلماييتإعنه ذهبت؛نه أينما معي آخذه .فكنت
صلويف عملية يف أفكر أزال ال كنت األثناء املسيحتلك وكان،ب

عنوانه ، فيه يقرأ كان ما كثرياً كتاب أيب ـسيح"لدى امل ـاحياة كم
بنفسه يلو" أمالها ذكر املسيحأيبقد أن مرة ـذلكوفقاً-ذات ل

وأمدَّ-الكتاب أورشليم، عن بعيدة أخرى أماكن إىل ـبعضذهب ب هذا ين
الصلب مبسألة يتعلق فيما .التفاؤل

من انتهيت درجةوحني على للحصول الفرصة يل سنحت الثانوية دراسيت
منحة طريق عن األمريكية املتحدة الواليات من اهلندسة يف البكالوريوس

سرور بكل فقبلتها .دراسية
للوالي سفري سنةوقبل املتحدة يف)م(١٩٧٧ات تركت بتجربة مررت

النصرانية يف باعتقادي خيتص فيما سلبياً أثراً رأنفسي إذ رجلني؛ يت
رجالًنصرانيني الطريقكانيساعدان يف صرع نوبة من أن.يعاين وبعد

حمفظته فتشا مساعدته من نقوده،انتهيا من بعضاً منها (١)وأخذا

( نصوص( بعض املقدس(تنص ـشرور) الكتاب ال ـن م ـا وغريه ـسرقة ال حترمي على صراحة
العشر الوصايا يف جاء قائال(كما الكلمات هذه جبميع ا تكلم الرب. مث اهلة .. انا لك يكن ال

صورة. ماميأخرىأ ال و منحوتا متثاال لك تصنع أل.. ال تعبدهن ال و هلن تسجد الربأينال نا
باطال.. هلكإ اهلك الرب باسم تنطق امكأ.. ال و اباك تقتل .. كرم تزن. ال تسرق. ال ال. ال

زور شهادة قريبك على قريبك. تشهد امراة تشته ال قريبك بيت تشته لقريبك..ال مما شيئا ال ) و
نصوص) ١٧-١:٢٠اخلروج( ضمن من تعدُّ الوصايا املقدس(وهذه اتفاق) الكتاب حمل هي اليت

يف أخرى نصوص لوجود يتالشى؛ يكاد تأثريها أن اال ، الكرمي القرآن ـدسالك(مع املق ـاب ) ت
ضدها إىل وتدعو كتبه. تناقضها، آخر إنزاله خبلقه ا رمحة ما: ومن على املهيمن الكرمي القرآن

.سواه
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أنه من الرغم ميكنوعلى دينعدُّال صحة على دليالً الفردية التصرفات
بطالنه تأ،أو نفسي يف أثرت قد الواقعة هذه هذا،بالغاًثرياًفإن ولعل

الكثريين عند كبرية أمهية ميثل ال والدي،األمر رأيت قد كنت ولكنين
يساوي ما ومعه األيام أحد يف املرتل إىل عاد حني شديداً عقاباً أخي يعاقب

الطريق يف وجده دوالر عن،ربع مرضياً تفسرياً أليب يقدم أن يستطع ومل
املالطريقة هذا على .حصوله
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األمريكية-٢ المتحدة الواليات في تجربتي
عام أدرساإىلوصلت) م(١٩٧٧يف كي املتحدة إحدىيفلواليات
ا فيهاجامعا التقيت اإلجنليزية لتعلم مدرسة إىل األمر أول وذهبت ،

األشخاص من أحناءجاءواممنبالعديد من خمتلفة بلدان وكانواالعاملمن ،
إىل خمتلينتمون أيضاًديانات سياتل،فة املدرسة-واشنطنبويف تلك يف
شاب-اإلجنليزية الغرفة يف زميلي درجةللحصوليدرسمسلماًاًكان على

امسها فؤاد.)فؤاد(ملاجستري،كان سألين األيام أحد لدي:ويف يكن مل إذا
بالغرفة صالته يؤدي أن يف لهمانع فقلت مشكلةإن:، ميثل ال األمر

يل األوىل،بالنسبة املرة هي تلك كانت فقد حدث ما أدهشين اليتوقد
صالته يؤدي مسلماً فيها يديه،أرى فؤاد غسل الصالة يف الشروع ،وقبل

وجهه،ومتضمض غسل الصغري(١)وذراعيه،مث احلوض ،بالغرفةيف
لغسيلكانتو حوض يف رجليه يغسل شخصاً أرى حيايت يف مرة أول

ذلك. األيدي يقومبعد كان اليت والطقوس احلركات تتابع أالحظ أخذت
صالته أثناء مثا قام فقد سجد، مث يف،ركع أننا حينئذ وتذكرت

بالدعاء نقوم مث الركب على بالرتول فقط نركع فعلهالكنيسة ما ولكن ،
( والبدن( واللباس املكان طهارة جعل أنه ذلك فمن كبرياً، اهتماماً بالنظافة اإلسالم اهتم لقد

ا قراءة قبل الوضوء وشرع الصلوات، صحة شروط من النوم    والوضوء وقبل الكرمي لقرآن
وغريه اجلمعة وغسل اجلنابة، من بالغسل وقص.وأمر ، بالسواك وتطهريه الفم غسل إىل دعا كما

ودعى ، الطيب إستعمال على وحث ، الشوارب وحف واإلبطني، العانة شعر وإزالة ، األظافر
األماك تلويث عن ى و ، الطريق عن األذى وإماطة ، األفنية كاملياهلتنظيف واخلاصة العامة ن

النجاسات تأكل اليت احليوانات أكل أو ، النجاسات أكل عن ى و ، الظل وأماكن والطرق
يضاهي دين األرض وجه على فليس ، ا إىل اإلنسان ا يتقرب اليت العبادات من هذا كل وجعل

والروح اجلسد نظافة إىل الدعوة يف يدانيه أو .اإلسالم
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خمتلفاً كان فؤاد.فؤاد انتقل بالطويلة ليست فترة آخر،وبعد مكان إىل
ع أشهر أومرت مل يصليدة آخر مسلماً فيها .ر

الراحة فترات املوأثناء يتقابلونيف البلدان خمتلف من الطالب كان درسة
موضوعات حول كنا،كثريةللحديث املرات إحدى يف أننا وأذكر

أصل عن الطلبةنتحدث بعض مع والصالة مرة،األديان ذات هلم :وقلت
ص" ا تؤدون اليت الطريقة هيإن عالتكم ورثتموها اليت نالطريقة

هلم،"األسالف قلت كان:مث أسالفكم والنجومواإن الشمس .يعبدون
احلاضر الوقت حىت جيل إىل جيل من التقليد هذا انتقل احلني ذلك ومنذ
للكاثوليكية العميقة اجلذور ولكن ، با اإلميان أصل يف أشك بدأت إنين بل

ملحداً أصبح أن من منعتين .داخلي
الكثريين الحظت املساجد ألحد زيارة يف كنت بينما األيام أحد ويف

قبلصي من فؤاد ا يصلي كان اليت الطريقة بنفس من،لون الرغم وعلى
م كل كان فقد األرض جلوسنبرودة على،اًباملسجد هذا فشجعين

كاناال ما كل إىل . اإلماميقولهستماع
مج امسه عراقياً اإلمام الرزَّاقكان عبد يتحدثيل وكان عن، باإلجنليزية

ومحاسياًوأ. يبةالِغ مرتفعاً كان صوته أن وكأن،ذكر احلضور إىل نظر فقد
التحديد وجه على منهم أحد إىل يشر مل ولكنه غريه، اغتاب قد أحدهم
فعله ما على بالذنب الغيبة يف واقع كل يشعر أن كان اهلدف أن .وأحسب

اليوم اإلرشاديةوظرمتلقيتسهنفويف الكتب بعض على احتوى وكانفاً
دراسبعضها عن والنصرانيةاتعبارة اإلسالم بني أخذمقارنة وقد مينت،
لقراءتبالكهذه طويالً جديد،اوقتاً طالب سوى أكن مشغولفلم

أوكالهومابدراسته والية أنتلكومن،جبامعة علمت منالكتب  كالً



) (

ورسال اعيسىاملسيحةاإلسالم من فقدوحي عن، جاء
اأاملسيح عند من بل عنده من ليست حيملها كان اليت الرسالة ،ن

ملأل")٤٩:١٢يوحنا(إجنيليفقرأفن نفسيأين من الذي،تكلم االب لكن
مباذاأ و اقول ماذا وصية اعطاين هو تلقاه."تكلمأرسلين ما فإن وباملثل

ارسو مندحممل وحياً كان أمجع للبشرية عربعندونقله تلقاه ا
قولهجربيل يف هذا  g f e d c i h:تعاىلوجند

l k jr q p o n mالشعراء.
دين كل حقيقة فإن هلذا األساسوتبعاً يف يعتمد السماوي دقةوأصله على
األ الوحي من ونِقل حِفظ البشما إىل ا من املرتل درجة،ريةصلي وتعتمد

ا انتقل اليت الدقة مدى على فيه والشك األصل عن البشراالحنراف بني
أ ،ما أنبيائه إىل ا يبلغوحاه مل الوحي ذلك أن تعرضفلو أو أنزل كما

اال فإن األصليةحتمالللتغيري الرسالة فقدان هو إىلاألرجح جلوهرها
أننا؛األبد يف السبب هو القيامإذوهذا أردنا غريبتقوميا بنيمتحيزعادل

واإلسالم خلوالنصرانية مدى حتديد الالزم املقدس(فمن قرآنوال)الكتاب
واحلذفالكرمي واإلضافة التغيري احلقيقة،من إيصال هي الغاية كانت وملا
ماالكرميللقارئ فإن للبعض يروق ال قد النفس عن احلديث جمرد كان وملا

الق بنيالكرميارئسيجده خمتصرة مقارنة عن عبارة القادمة الصفحات يف
والنصرانية نفوذاًاإلسالم األديان أتباعاًأكثر وأكثرها العامل الشعوببنييف

لبعض ا ،،وأقر الشخصية جتربيت من شيء عن احلديث بعدها أستأنف
هنا اآملومن ينري احلقيأن عن باحث لكل الطريق الكتاب .قةذا



) (

األناجيل-٣
العهد يف ويوحنا ولوقا ومىت مرقس بأناجيل املعروفة األربعة األناجيل جند

من املقدس(اجلديد عاميوقد.)الكتاب بني فيما و٧٠كتبت
املسيح) ميالدية(١١٥ غياب بعد السننيأي تعتمدوا،بعشرات

ما حد متاماًإىل فقدت قد وثائق األناجيل.على أول هوكان اإلجنيل"كتابة
مرقس إىل املسيح" املنسوب غياب بعد روما يف ذلك بأربعنيوكان

تقريبا اليونانيةسنة إىل"أما. باللغة املنسوب باللغة"مىتاإلجنيل فكتب
سنة حوايل امليالد٩٠اليونانية لوقا"وكتب.من إىل املنسوب " اإلجنيل
سنة حوايل باألناجيلوتع.ميالدية٨٠باليونانية الثالثة األناجيل هذه رف

املفقودة الوثائق تلك إىل مجيعاً أصلها يعود إذ ة اإلجنيل"أما. املتشا
يوحنا إىل ؛" (١)املنسوب الثالثة األناجيل هذه عن كبرياً اختالفاً إذفيختلف

املسيح ألوهية إعالن على اإلجنيل هذا وجوده،حيتوي على،وسبق
امل أن من الكالمسيحالرغم ذا يقل مل هذا. أبداًنفسه تاريخ ويرجع

عامي بني ما إىل .)ميالدية(١١٥و١١٠اإلجنيل
املسيح أتباع تفرق بعد األناجيل تأليف عدوكان فرق وميكن،ةإىل

كتابتها من الغرض أن التصورإثبات عكس بغية تمعكان ا حباجة اخلاص
هلا الرغم،العملية االوعلى تلكمن كتابة عند تقليدية مصادر على عتماد

الكتبة أن إال املختلفة-األناجيل ألغراضهم كثرياً -خدمة يهتموا مل
التحريف وأشكال واحلذف اإلضافة من خالياً األصلي احملتوى على باحلفاظ

( ليسهيوحنا( احلواريذا الربيطانية. يوحنا املعارف دائرة به صرحت ما هو يف"وهذا اشترك اليت
النصارى علماء من مخسمائة وتقول"تأليفها مزور: "، كتاب شك، وال مرية ال فإنه يوحنا إجنيل .."أما



) (

ماو.األخرى بهذا النصارىهصرح علماء من القرآن(١)الكثري وذكره
أ قبل وضوح منبكل .قرنا١٤كثر

األناجيل هذه أن بالذكر اجلدير الوحيدةاألربعةومن األناجيل هي تكن مل
املسيح غياب تلت اليت القرون يف أناجيلاملدونة هناك كانت بل ،

كث التذكرةك،ريةأخرى يعقوب،إجنيل بطرس،وإجنيل وإجنيل،وإجنيل
فيلبس،توما برنابا،وإجنيل إىلوإذا،وإجنيل دونهإلإنظرنا كما جنيل

أنه مثالًالعربانيون املسيحجند كان اليت اللغة بنفس مكتوبة وثيقة كان
نفواايتكلم الذين الناصرة أهل استخدمها اليت النسخة هو وكان ،

املسيح أعدُّوهوألوهية من عظيماً غرينبياً ليس ا القرن،نبياء ويف
األناجالرابع نصوصضمَّت إىل ويوحنا ولوقا ومىت مرقس إىل املنسوبة يل

املقدس( الباقية،الرئيسة)الكتاب األخرى الوثائق أن الكنيسة وأعلنت
هرطقية وثائق والتبديل.هي التغيري عملية استمرت ذلك متونومع يف

من الرغم على األناجيل هيتلك ا بأ الرب"اإلعالن مر."كلمة وكلما
السنني من األناجيلعدد عرفبنصنفسهاظهرت ملا خمالفة قبلوص من

من إليهاأظهروهذا التحريف أيدي امتداد على .األدلة

( الربيطانيةتقول( املعارف إدخال: "..دائرة مثل قصد، عن اهلامة التغيريات أوحدثت بأكملها فقرات
ج". إضافتها الربيطانية، املعارف ص٢دائرة يف. ) "..٥٢١-٥١٩(، جاء ما االعترافات مدخل(ومن

املقدس( تراكم"١٣ص) للكاثوليك) الكتاب القرون مر على التبديل من النساخ أدخله ما أن الواضح من
آخر إلينا وصل الذي النص فكان اآلخر، بعضه على إىلبعضه ألواناألمر مبختلف مثقالً الطباعة عهد

القراءات من كبري عدد يف ظهرت اليت قاله". التبديل تساندهم٣٢ومما نصرانياً مسيحية٥٠عاملا هيئة
يف املقدس(مقدمةاستشارية املنقحة) الكتاب القياسية حرفياRSVًالنسخة جيمس امللك نسخة عن

فا".. أخطاء على جيمس امللك نسخة للغاية.. دحةحتتوي وخطرية جداً كثرية األخطاء أن بوضوح .."ظهر



) (

العو بني يفاومن أخذها جيب اليت الكثرية صدقالتقديرمل مدى حتليل عند
األ الرسا،ربعةاألناجيل صحة يليامعهرفقةاملئلومدى ما ،:

حايل-١ وجود هناك األصليلإلليس أوحاهجنيل ىلإ-تعاىل-االذي
اإلجنيل،عيسىيحـاملس القرآنوهو يف ذكره ورد (١)الكرميالذي

احلاليةوحىت األناجيل (٢).يف

املفقدت-٢ أقوال على تشتمل كانت اليت األوىل سيحالسجالت
د اليت السجالت السماءعهفْربعدنتوِّوهي قصريةإىل .بفترة

عامي-٣ بني األناجيل املسيح)ميالدية(١١٥و٧٠كتبت غياب بعد أي
السنني املفقودة،بعشرات الوثائق على اعتمادها نتيجة.وكان

كبري تالعب هناك كان .احملتوىيفلذلك
األناليس-٤ كتبة بني منمن فلمشاهدجيل

عيانوايكن شاهد منهم .حد
املسيح-٥ كان بينما اليونانية اللغة هي األناجيل ا كتبت اليت اللغة

األرامية .يتحدث

( عيسى( عن تعاىل  NOT S R Q P  W V U ..: قال
\ [ Z Y Xاملائدة.

( ذا(( يكرز حيثما لكم أقول هلااإلجنيلاحلق تذكارا هذه فعلته مبا أيضا خيرب العامل كل ) يف
يِرد) ١٣:٢٦مىت) (٩:١٤مرقس( املسيحفمن إجنيل تعاليم أنمعرفة إال عليه فما األصلي

الكرمي القرآن .يقرأ



) (

ا-٦ عليهاإن واملصادقة اختيارها يتم مل احلالية والرسائل ابتداًء إالألناجيل
الرابعمن نيقيةأقليةإقراربامليالديالقرن هذاوقبل.)م(٣٢٥عامجممع

أي هلا تكن مل دينيةسلطةةالتاريخ الطوائفقانونية من الكتبة إن بل ،
النصوص بتغيري قاموا املختلفة موحتريفهاوالفرق احتياجا مع لتتماشى

م مستمرة، اخلاصةورغبا التحريف عملية هذاوالتزال يومنا .إىل
ا-٧ منلعظمىالغالبية هي إمنا اجلديد العهد وتالميذهمن بولس كتابة

بولس املسيح-وكان ير مل يتكلمالذي يسمعه أعداء-ومل ألد من
املسيحدعو قتل؛ة منإذ املسيحالعديد مذكورأتباع هو كما يفوسجنهم

الرسل أعمال على)٢-٩/١(و)٨/٣(سفر أجربهم ذلك وبعد ،
املسالا عن بأكاذيب بسفريحعتراف ورد الرسل(كما أعمال

ا. )٢٦/١١ أظهر للمسيحيةفلما بالتالميذ"عتناقه يلتصق أن حاول
خيافونه اجلميع تلميذوكان أنه مصدقني وغري برنابا إىلفأخذه أحضره

الرسل("الرسل لنفسه.)٩/٢٦أعمال وشهادته زعمه بعد أن(١)وهذا
دمشقاملسيح طريق على له أن)٨-٩/٣الرسلأعمال(ظهر ودون

ادعائه صدق على به يربهن دليالً املتحدث(٢).يقدم نفسه جيعل وفجأة
( )

( رسالة( يف األوىلجاء ـوا": يوحنا امتحن ـل ب األرواح، من روح بكل األحباء أيها تؤمنوا فال
ال أم ا عند من هي هل تعلموا حىت ـذا؛األرواح ه إىل ـرزوا ب الكذبة األنبياء من كثريين ألن

دعوته)٤/١) ١(يوحنا ( ".العامل يف الكذب يستخدم أنه بنفسه بولس ـهإف: "فيقولويعترف ن
صدقإ كان ازدادن قد فلماذابكذيبا كخاطئأدانأده بعد ) .٧: ٣رومية" (؟نا



) (

الوحيد بل والذينعيسىاملسيحباسمالرئيس قبله التالميذ ويتهم بل
تلميذ"كانوا أنه اإلميان"غريمصدقني عن زاغوا م األوىل(!بأ تيموثاوس

الذي،)٢١-٦/٢٠ برنابا إليهحىت زعمأحسن البداية يف له أنه"وشفع
اآلخرين رياء إىل الدعوة)٢/١٣غالطية(!"انقاد يف احلق نفسه ويعطي بل

املسيح تعاليم خمالفة إىلإىل تدعو نقضعاليت دم
يف)الشريعة((١)الناموس ورد الرسل(كما )٦:٧رومية(و) ٢١/٢١أعمال

جند أَ"هنأوهلذا يِريد بولُس كَانَ الشَّعولَمَّا بين يدخلَ يدعهنْ لَم ِب
الرسل(ُ"التَّالَِميذ آوأن)٣٠: ١٩أعمال يف الذين ارتدُّمجيع عنهسيا وا

تركوه)١٥:١الثانيةتيموثاوس( .)٤/١٦الثانيةتيموثاوس(واجلميع
املخطوطات-٨ أقدم هذا-إن يومنا إىل باقية تزال ال هي-واليت

السينائية اإلسكندرانيةاملخطوطة واملخطوطة الفاتيكانية ترجعوواملخطوطة
واخلامسمجيعها الرابع القرنني التغيرييدريوال.)امليالديني(إىل مدى أحد

قبل باألناجيل حدث يفهذاالذي األخذ مع مكتوبة، ا أ باللغةاحلسبان
املسيح،اليونانية بلغة .ميةااآلروليست

( املسيح( عن الناموس،"جاء ألنقض جئت أين تظنوا األنبياء،ال ألنقض،أو جئت بلما
لكمألكمل؛ أقول احلقَّ نقطة: فإين أو حرف يزول ال واألرض السماء تزول أن ـنإىل م واحدة

ال يكون حىت بولس).  ١٨-٥/١٧مىت". (كلالناموس كان اآلخرونلقد يطلبه مبا جلمعيعمل
حساب على ذلك كان ولو حىت حوله، األتباع من قدر ـةأكرب النقي املسيح ـةتعاليم طريق أو

املةدعوته با أبدا تعترف ال احلقاليت حساب فقال. على نفسه بولس ذا صرح ذإينإف: "وقد
حر استاًكنت اجلميع ألمن للجميع نفسي األعبدت أل.كثرينربح كيهودي لليهود ربحفصرت
كو،اليهود الناموس حتت ألأللذين الناموس حتت الناموسين حتت الذين ناموس،ربح بال وللذين

ناموسأك بال للإمع،ين ناموس حتت بل ناموس بال لست ألمسين ـاموسيح ن بال الذين ربح
أل كضعيف للضعفاء الضصرت أل،عفاءربح شيء كل للكل ـاصرت قوم حال كل على خلص

ألأناأوهذا اإلفعله ألجل فيهجنيل شريكا األوىل". (كون .)٢٣-١٩:٩كورنثوس



) (

كبريتخاوجود-٩ املخطوطاتالفات خمتلف بني كثرية مواضع يف ة
واخلامس الرابع القرنني منذ (١).)امليالديني(املوجودة

األخطاء-١٠ من الكثري على معها اليت والرسائل األربعة األناجيل حتتوي
أ(٢)والتناقضات يفكما املشكوك املؤلفني إىل السند متصلة ليست ا
إليهم .نسبتها

ا هذه ذكر جاء هاوإمنا أوحاهحلقائق الذي اإلجنيل أن على للتدليل هنا
إىل األعيسىاملسيحا شكله يف إلينا يصل هذا،صليمل وعلى

دفيت بني املوجودة األربعة األناجيل أن نؤكد أن املقدس(ميكننا )الكتاب
حبال ميكن ال رسائل من معها وما إلجنيلعدُّهااليوم مكافئة أو ة مشا

تعاىلاملسيح ا من .املوحى
التالية املعلومات هنا أورد التأكيد هذا صحة :وإلثبات

اجلديد العهد يف جاء ما على احلديثة النصرانية العقيدة العهد،ترتكز وهو
جوهرية وتعديل تغيري بعمليات مر الالذي تقريباً جديدة طبعة كل إن بل ،

م غريها عن ختتلف جتعلها تغيريات من الطبعاتختلو أن. ن هذا على ويزيد
العقي جتتث ا أ إىل أمهيتها تصل التغيريات جذورهابعض من النصرانية دة

الوحيدين.اجتثاثاً املوضعني أن املثال سبيل على التغيريات هذه ومن
( من( املخطوطات آالف وجود النصارى الدين رجال املقدس(يذكربعض ما) الكتاب ولكن

متطابقتان خمطوطتان منها يوجد مل إن اآلالف هلذه احلقيقية املسكونية!! ؟؟القيمة الترمجة يف جاء
اجلديد متطابقة(..للعهد ليست إلينا وصلت اليت اجلديد العهد نسخ ..)وكل

( كتابه( يف تسلر كيل روبرت الدكتور املقدس(يقول الكتاب ـى): "حقيقة عل كتاب مثة ليس
املقدس الكتاب يف ما مثل والتحريفات واألخطاء التغيريات من فيه قالهفأي". اإلطالق، مما هذا ن

صفحة حاشية انظر ؟ الكرمي القرآن عن فاغلريي ولورا موير .٢٣وليم



) (

املسيح صعود إىل يشريان إجنيلياللذين يف السماء متإىل ولوقا مرقس
القياسمنحذفهما املنقحةالنسخة )م(١٩٥٢طبعة) RSV(ية

على املقاطع تلك الصعود" دليل"وحتتوي دعوى إلثبات به ففي. يستشهد
الرَّبَّ"جند) ١٦/١٩مرقس( ِإن كَلمهمثُمَّ بعدما السَّماِء، ِإلَى رِفع ،

ِ ا يِمِني عن ي")٥١:٢٤لوقا(ويف."وجلَس كَانَ انفَصلَوبينما باِركُهم،
السَّماِء ِإلَى وأُصِعد ."عنهم

بال يتعلق املذكوروفيما والواردنص حذف)١٦/١٩مرقس(يف، قد فإنه
منمعمتاماً وتاله سبقه نص.أخرىنصوصما )٢٤/٥١لوقا(أما

هكذا يكتب يباِركُهم"فأصبح كَانَ عنهموبينما انفَصلَ مجلة" ، أما
السَّماِء" ِإلَى ح" وأُصِعد . متاماًفتِذفقد

األخطاء املسيح)٢٨-١٦/٢٧مىت(يفجاءماومن ابنإف"عن ن
ياإل سوف جمدأنسان يف حسبأيت واحد كل جيازي وحينئذ مالئكته مع بيه

لكمأاحلق.عمله هإقول القيام من قوماان يرواهنا حىت املوت يذوقون ال
اإلاب يفن آتيا مبااليثبتو."ملكوتهنسان موعدها يف النبوة هذه حتقق عدم

ي مل حمرف نص هذا أن للشك جماال املسيحقُيدع به فاملسيح؛أبداًل
نب ختطئ ال أن.اتهوءنيب ونقيضهمىتوجند الشيء ـفحةيذكر ص يف

املسيح رأي عن يتحدث وهو بطرسواحدة أنهفقد؛يف لهذكر : قال
يونا" بن مسعان يا لك لك.طوىب يعلن مل ودماً حلماً ـرس..إن بط ـت ..أن

السماوات، ملكوت مفاتيح ـونوأعطيك يك األرض على تربطه ما فكل
السماوات يف ـني. "مربوطاً ح بسطور بعده ذلك ناقض أنولكنه ـر ذك

شيطاناذهب":لهقالاملسيح يا تم.عين ال ألنك يل، معثرة أنت
للناس،مبا مبا  . )٢٣-١٧:١٦مىت(. "لكن



) (

املزعومويف الصلب اللمسيحأحداث أ إىلجند ـا أوهل من اختلفت
بنيآخر فيما ـصان.. ")٤٤:٢٧مىت(يفمثالًنقرأف،األناجيلها الل كان

يعريانه معه صلبا كالمه،"اللذان يف،اأي نقرأ )٤١-٣٩:٢٣لوقا(بينما
يعريهإ اللصني أحد عنه،ن يدافع ـثرية،واآلخر الك األمثلة من ذلك وغري

كهذا كتاب يف حصرها ميكن ال .اليت
األخطاءو وجود يقتصر العهدال على والتناقضات والتعديالت والتغيريات

منهااجلديد الكثري على حيتوي أيضاً القدمي العهد إن بل علىف.(١)فقط
املثال سفرسبيل يف الثاين(نقرأ ابن")٨/٢٦امللوك إخزيا اثنتنيكان

سنة ملكوعشرين سفر..."حني يف نقرأ بينما الثاين(، األيام أخبار
ابن")٢٢/٢ إخزيا وأربعنيكان ملكاثنتني حني سفر"... .سنة يف ونقرأ

الثاين( ابن")٢٤/٨امللوك يهوياكني عشرةكان وملكسنةمثاين ملك حني
أ يفثالثة سفرنقرأبينما،"...ورشليمأشهر الثاين(يف األيام ) ٩:٣٦أخبار

ابن" يهوياكني سننيكان أمثاين ثالثة وملك ملك وعشرةحني يفأشهر يام
يف"....ورشليمأ الثاينوئماص(ونقرأ بنت")٦/٢٣يل مليكال يكن ومل

ولد اإشاول مو يوم سفر،"ىل يف نقرأ الثايناموئص(بينما )٢١/٨يل
رص" ابين امللك آفاخذ ابنة ومفيبوشثفة ارموين لشاول ما ولد اللذين ية

اخلمسة شاول ابنة ميكال احملويلوبين برزالي بن لعدرئيل م ولد "الذين
من مخسة هلا الثاين ويف ا مو إىل ولد مليكال يكن مل األول النص ففي

( الثاين( الفاتيكان جممع اعتراف منها كثرية القدمي العهد يف أخطاء بوجود اإلعترافات
فيه) ١٩٦٥-١٩٦٢( جاء ا"الذي هو من يعرف بأن للكل تسمح القدمي العهد كتب إن

، اإلنسان هو ورمحتهومن بعدالته الناس مع ا ا يتصرف اليت الطريقة عن الكتب. فضال هذه
حتتوي ا كو والعجزرغم حقيقيةالنقص إهلية تربية على الشواهد من أيضا هناك    ". هي إذاً

ونقص يفعجز البابا عن صادر بيان ويف نصه١٨/١١/١٨٩٣، فيها(ما ريب ال اليت احلقيقة إن
ارتك النساخ املقدسأن الكتاب نص يف أخطاًء األدلة) بوا سيد .واالعتراف
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أن علما يفااألوالد ميكال الثاينوئماص(سم نسخة)٨: ٢١يل يف يزال ال
جيمسامل للكتابيف و،لك اجلديدة العاملية يستخدمهاالترمجة اليت املقدس
يهوه( إىل) شهود تبديله مت أنه املقدس(نسخةيف) مرياب(إال )الكتاب

أمام)م(١٩٧٣لسنةةاجلديدةاألمريكيةالقياسي التناقض ينكشف ال حىت
.اجلميع

التناقضات العهدينومن ابني رؤية ـا(يفنجدف،مسألة )١/١٨يوحن
أ" يره مل قطا رسالة". حد األوىل(ويف أ")٤/١٢يوحنا ينظره مل ـدا ح

ما".قط مع متاما يتناقض يفوهذا امن)٣٢/٣٠التكوين(جاء نيب أن
يقول فهو لوجه وجهاً ا رأى ـه": يعقوب لوج وجهاً ا نظرت . "ألين

يفماو أيضاً ال) ١١:٣٣اخلروج(جاء كماأن لوجه وجهاً موسى كلم رب
صاحبه الرجل ـى": )١١-٩:٢٤اخلروج(يفو!يكلم موس ـِعد ص ـمَّ ثُ

ـِربوا..وهرونُ وش ـوا وأَكَلُ َ ا ـرأَوا . .                              "فَ
أيضاًو التناقضات ِإلَىولَي()١٣: ٣يوحنا(يفهنقرأمامن صِعد أَحد س

ـسَّماِء ال ـي ِف ـو ه الِذي اِإلنساِن ابن السَّماِء ِمن نزلَ الِذي ِإال )السَّماِء
يف جاء ما مع يتناقض ولَم()٢٤ : ٥تكوينال(وهذا ِ ا مع أَخنوخ وسار

أَخذَهيوجد َ ا و) َألن
ـىت ح أم ـسماء ال إىل صعد من وحده املسيح فهل

ـة!؟ِإيِليَّاوأَخنوخ املختلف القدمي العهد نسخ من الكثري وجود عن ناهيك
كالنسخة بينها والنسخةفيما ـةالعربية ـسبعينية(اليوناني ـسخة)ال والن

يؤخذ.السامرية ـفارأنأيضاًاحلسبانيفومما أس ـؤلفي م ـن م ـثري الك
املقدس( الفرنس.ولونجمه)الكتاب املدخل ـراءةفيقول ق ـوان عن حتت ي
املقدس( عرفوا")الكتاب وحمررين مؤلفني عمل هي املقدس الكتاب أسفار

شعبهم وسط يف ا حال لسان م عدد.بأ جمهظل منهم ".والكبري
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منأما اإلسالم املقدس(موقف موقفف)الكتاب واإلنصافهو العدل
فيهف كتاب بأنه والسنة،الباطلواحلقيقضي القرآن ذلك فما،ومعيار

موافقاً فيه يملاجاء خمالفاً،قدَّصفيهما فيه جاء يوما فيهما جاء،درملا وما
مسكوت ياًفيه منهما عنهسكَعنه ي،ت يصدَّفال وال الكتب،بذكَق أما
أنبيائاألصليةالسماوية على ا أنزهلا وعيسىاليت وداود وموسى إبراهيم ه

الرسل من من،السالموالصالةعليهموغريهم ركن ا اجلازم فاإلميان
اإلميانأ مسلماً،ركان اإلنسان يكون .بدونهال
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الكريم-٤ القرآن صحة
يزيد ما مدى ـرميعلىعلى الك القرآن يتعرض مل قرناً عشر -أربعة

الناس إىل كتب من ا أنزله ما ـل-آخر قب ـن م ـيري تغ أو تبديل أي إىل
حممد. (١)البشر لنبيه اخلامتة الرسالة هذه ا أوحى ـدىوقد م ـى عل

من عاماًثالثٍةيقرب منجماً،وعشرين ا آياتوأنزله بضع مرةيف، كل
عددخت النيب. والًوطاًتلف يتلوهايتلقىماوكان حىت اآليات من عدداً

وحفظهاعلى بتدوينها ليقوموا رسولأصحابه كان فقد هذا إىل وباإلضافة
آيةا كل موضع إىل أصحابه الصحيح؛يرشد ا مكا يف توضع حىت

ككل القرآن وسور آيات كُ. بني الطريقة ذه كلهتِِو القرآن ظهفِِوح،ب
النيبامل حياة يف الصحابة من ـر.ئات بك ـو أب األول ـة اخلليف قام مث

ثابتالصديق بن زيد ـدبتكليف بع واحد كتاب يف القرآن جبمع
النيب عفان.وفاة بن عثمان الراشدين اخللفاء ثالث ألوامر ،وتنفيذاً

نسخ سبع نسخ ومتمت الشريف املصحف املختلإرساهلامن املراكز فةإىل
اإلسالمييف .العامل

( الناقد( كتابهسكتلندياأليقول يف القرآن عن موير وليم السري املسلم حممد(غري ) : حياة
قرنا" عشر اثين مدى على النقاء ذا نصه بقي العامل هذا يف آخر كتاب األرجح على يوجد ال

الزمن لو."من اإليطالية اوتقول كتا يف فاغلريي فيشا اإلسالم(را عن لدينا") :دفاع يزال وال
اليت القرون طوال حمرف غري صافيا ظل نصه أن هو إهلي القرآن مصدر أن على آخر برهان

الناس ويوم ترتيله بني ما حال،هذاتراخت على يظل سوف نصه الصفاءتوأن من تلك ه
التحريف ا،وعدم الك،بإذن دام صفحة.." (ونما البعلبكي آخر) ٥٨ترمجة يف وتقول

ا وال"..كتا املثقفون ال ، أعداؤه وال أصدقاؤه ال قط حيرفه مل الذي العزيز الكتاب فإىل
به ا أوحى يوم كعهده اليوم إىل يزال ال والذي الزمان يبليه ال الذي الكتاب ذلك األميون،

ال محلة األنبياء آخر ، األمي الرسول صفحة.." (شرائعإىل البعلبكي .) ١٣٣ترمجة
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األصلي بنصه القرآن وجود وويشهد احلية، العربية ابلغته أنزل اليت
مجيع يف له احلفظة من املاليني التاليةووجود العامليفلرتولهالعصور أرجاء

ونسخه خمطوطاته مجيع بني التام اخلامتوالتطابق الكتاب هذا صحة على
ا أنزله أمجعهدايةكونلي-تعاىل-الذي .للبشرية

ا كالم هو القرآن يف ما كل واملعىن-تعاىل-إن باللفظ ـدون،احلريف ب
واحدزيادة حلرف نقص تعاىل.أو ا يقول سورةفعندما : )اإلخالص(يف
حممد    D C Bقُلْ ميلك ـولال يق أن ـلْ:إال C B قُ

D.أن حني ت-النبويةيثحادألايف ـندُّعاليت م ـاين الث املصدر
اإلسالمية الشريعة اللفظ-مصادر دون باملعىن ا من مستقلة،وحي فهي

احلديثوحمفوظة كتب املقدس(أما،يف ـالم)الكتاب الك من خليط فهو
ا إىل األنبياء،املنسوب إىل املنسوب إىل،والكالم ـسوب املن ـالم والك

البشر من . غريهم
أن القرآن يقرأ من لكل يركزهويتضح اكتاب وحدانية .تعاىلعلى

يتحدقو كتاب القرآن أن البعض يظن حممدثد بطوالت وأجمادهعن
وضوح،الشخصية بكل جيد القرآن يقرأ من توحيدولكن إىل الدعوة أن

أوامرهوتعظيم،ا واتباع نواهيه،ه، هذاواجتناب من الغاية هي
العظيم القرآن.الكتاب قارئ تعاىلسيجد  g f e d c :قوله
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حممد أن القرآن قارئ اًوسيجد
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ا رسول إىل التحدث أراد الذي باألعمى يتعلق ما كاناملثال بينما
مكةمن بعضاًخياطب اإلسالمأشراف إىل الرج،ويدعوهم أنلوأراد

النيب ايعلمه علمه هذا،مما بطلبه كالمه قاطع أن منفكان كان فما
عنهالنيب وتوىل عبس أنه علىطمئناالإال هدايةوحرصه،إميانهنه على
العزيزيفوكغريه، كتابه يف تعاىل ا عاتبه أن النتيجة سورةانت

او بأن املشركني زعم على تعاىل ا رد ـرآنحممدالنيبلقد الق افترى
بقوله عنده :تعاىلمن

١

مثلهكما بكتاب يأتوا أن وجل عز فيها يتحداهم متعددة آيات ا ،أنزل
تعاىل V U T S R Q P O N M L :قال
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XYذلك،الطور يف فشلوا سبحانهولكنهم حتداهم مث
مثله سور بعشر يأتوا بأن تعاىل،وتعاىل F E DC B A :قال
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حممد-١ عند من القرآن كان نفسهفلو عن هذا سيقول .!؟فهل
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يتمكن،والبالغة مل م أ وإال القرآن معارضة من بسورةوا ولو اإلتيان
مثله من كثريمع،واحدة هلم يوفر هذا والوقتاًأن اجلهد الذيمن

اإلسالم حماربة يف .يقضونه
القرآن يقرأ من معالكرميإن تصادم أو تناقض أو خطأ أي فيه جيد لن

يف هو كما والعلم املقدس(العقل تعاىل،) الكتاب :قال

يزيد ما منذ األمي لنبيه ا أوحاه الذي القرآن أن سيجد أربعةعلىبل
احلديث العصر يف إال يثبتوها أو العلماء يكتشفها مل حقائق يذكر قرناً عشر
متقدمة علمية أحباث إجراء وبعد ومتطورة معقدة أجهزة وباستخدام

املثا سبيل ذكرهوعلى ما تطورل مراحل عن شديد بوضوح وجل عز ا
فيقول اإلنساين  k j i h g f el m :تعاىلاجلنني
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hgi j k l  m nop q r  ts
v uw  .الذيعلما املوضوع هو اآلية هذه موضوع أن

عام نوبل جائزة الذي١٩٧٣نال السيتوبالزم أن احلديث العلم أثبت كما
املاء%٨٠ؤلفي من أساسي بشكل مكون احلية اخللية مثل،من ووصول

أميهذه رجل إىل وغريها الدقيقة يكتباملعلومات وال يقرأ أكثر(١)ال قبل
حممداً وأن ا كالم القرآن أن يثبت قرنا عشر أربعة أنبياءمن من نيب

تعاىلا
( )
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المسيح-٥ وبعثتهحياة
املسيح حياة عن نعرف القليليفال أقل إال األوىل فقد. سنواته

العذراء مرمي السيدة السالم(وضعته فلسطني)عليها ويؤميف كل، ن
بنبوته ذكرهنُِّكوي،املسلمني لورود كبرياً احتراماً له العزممننبياًون أويل

الكرميومن القرآن يف ا أنبياء .أعظم
جوه تعاليمهأما الذير با اإلميان يف شيءفيتركز كمثله وإفرادهليس
والسالمبالعبادة احملبة إىل اوالدعوة من الكثري للمسيح كان ملعجزاتوقد
وجل،العظيمة عز ا إىل بل نفسه إىل منها أياً ينسب مل فنجده(١).ولكنه
أ":يقول ال أقدرأنا شيئاأن نفسي من ويقول،)٣٠:٥يوحنا("..فعل

إ" بولكن كنت اأن الشياطنيأصبع وكان.)١١/٢٠لوقا("..خرج
املعجز لتحقيق واألرض السموات خالق ا إحياف.اتيدعو معجزة ءفي

وقَالَ..."لعازر السَّماِء ِإلَى عينيِه يسوع اآلب«: ورفَع أَشكُركأَيُّها ،
ِلي سِمعت ِليَألنَّك تسمع دوماً أَنَّك عِلمت وقَد َألجِل.، هذَا قُلْت ولِكنِّي

حوِلي الْواِقِف أَنَّالْجمِع أَرسلْتِنيِليؤِمنوا أَنت )٤٢-٤١:١١يوحنا()ك
سيمون يقولكبري)بطرس(وهذا ال(: احلواريني اإلأيها سرائيليونرجال

األ هذه اامسعوا قبل من لكم تربهن قد رجل الناصري يسوع قوال
و وآبقوات يفعجائب بيده ا صنعها أيات أنتم كما يضاوسطكم

( املسيح( تعاليم خمالفة على يصرون النصرانية دعاة أن جند ذلك من الرغم هذهعلى جبعل
أسبا من موسىاملعجزات تؤهلوا مل ملاذا يسأهلم أن للسائل حيق لذا له تأليههم انفلقب الذي

البحر احليوان؟) ٢٩-١٦:١٤اخلروج(له مملكة إىل واجلماد النبات مملكة من العصا له ونقلت ،
يشوع) . ٥-٢:٤اخلروج( تؤهلوا مل بالتوقفالذيوملاذا والقمر الشمس اأمر بإذن فتوقفت
تؤهلوا؟)١٣-١٠/١٢يشوع( مل ا) إلياء(وملاذا بإذن امليت أحيا األول(وقد -٢٠:١٧امللوك

وكذلك)٢٢ ا) اليشع(؟ بإذن امليت الثاين(أحيا بعد)٣٥-٣٢:٤امللوك اليشع عظام حىت ،بل
ا بإذن امليت أحيت الثاين(موته يقدر). ٢١_٢٠:١٣امللوك عظيما جيشا أحيا فقد حزقيال أما

با اعدده بإذن ) .١٠_٧:٣٧حزقيال(آلالف



) (

الرسل()تعلمون كانوبل)٢٢:٢أعمال الذين الناس يشاهدوناوحىت
نيب وأنه ا عند من ا أ يعلمون املعجزات معجزة،هذه افعند بنإحياء

قام واألرملة احلاضرون قائلنيالناس ا عظيم": جمدوا نيب فينا قام قد
شعبه ا .)٧/١٦لوقا(."وافتقد

إ الكرمي القرآن باسمويشري العظيم النيب هذا مرميعيسىيحاملسىل بن
فيهوردوقد صراحة النيبَّمرة٢٥امسه أن حني يف ملاًحممد، نفسه
.مرات٥ال إصراحةهمساذكري
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( هي( السالم عليها الكرميمرمي القرآن يف صراحة امسها املذكور الوحيدة ورداملرأة فقد مرة٣٤،

يف واحد سفر ليس أنه املقدس(ومع يف) الكتاب بامسها القرآن يف كاملة سورة يوجد أنه إال بامسها
حممد أم اسم حىت فيه يذكر مل الذي زوجاتهالوقت أو بناته يف. أو السالم عليها مرمي وملكانة

بامسها م بنا يسمون ما كثريا م أ جند هلا املسلمون يكنه الذي العظيم وللحب .اإلسالم
( للمسيح( العظيمة املعجزة القرآن) ١١٤املائدة(ومعجزةهذه ذكرها وإمنا األناجيل تذكرها مل .وغريها
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( ج( ا أنقذ املسيحلقد قدرته السماءلت إىل سوءورفعه أي ميسه أن بدون حياً وروحه ببدنه
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É È)٣٦-١٦: مرمي(.

الولقد السنة يف ذكرورد فيها كثرية أحاديث ذلكاملسيحنبوية فمن
النيب بعيسى"قول الناس أوىل واألنبياءأنا واآلخرة، الّدنيا يف مرمي بِن

واحد وِدينهم شتى أّمهاتهم لعالٍّت .)٣٣٧٠البخاري("ِإخوة
فَ": ويقول يولد حني الشيطان يمّسه إال مولود آدم بين ِمن يستِهلُّما

الشيطاِن مسِّ ِمن وابِنهاصارخاً مرمي غري هذا.)٣٣٥٩البخاري"(، ويف
لدعوة عمرانجدتهاستجابة حاكياامرأة تعاىل قال :لقوهلاكما

شخصية القرآن ـدعيسىاملسيحويعترب حمم النيب كشخصية نقية
كرمياكليوأن شريفا كان كا،هما وجلإذ عز ا من مرسلني رسولني .نا

( )



) (

محمد-٦ ا رسول
منهمأخرباملسيحلقد الرب مملكة بانتزاع إىل،اليهود أمةوحتوهلا

ا أجدر هي يفأخرى ملكوت( ) ٤٣:٢١مىت( فجاء ان لكم اقول لذلك
يرت ألا يعطى و منكم تعملع نسلنوكا  .   ) مثارهأمة هذا بكالمه يقصد
اليهودإمساعيل عند معتربين يكونوا مل (١).الذين

القرآن يف جاء B   A   I   H   G   F   E   D   C   : الكرميومما
 [ Z YX W V U T S R Q P O N M L K J

a ` _  ̂] \الصف.
حممدباملسيحيتنبأ) ١٤-٧/ ١٦يوحنا( إجنيلويف يفالرسول
للكين" : قوله إأقول احلق لكمكم خري أنطلقنه أنهأل؛أن مل الإن نطلق

املعزيأي إو. تيكم ذهبتلكن العامل. ليكمإرسلهأن يبكت ذاك جاء ومىت
دينونةعل وعلى بر وعلى خطية ذاك. . .   ى جاء مىت احلق:   وأما روح

احلق مجيع إىل يرشدكم يتكلمفهو يسمع ما كل بل نفسه من يتكلم ال ألنه
وخي آتيةبه، بأمور ميجدينربكم املسيح" . ذاك جمد الذي حقفمن

حممد سوى .(٢)؟التمجيد
( القرآن( أن إال اإلسالم بنيب ظاهرا اعترافهم وعدم للعرب اليهود تقدير عدم من الرغم على

تعاىل قال الزمن من فترة إسرائيل بين فضل قد كان تعاىل ا أن فيه فجاء  µ ¶ : أنصفهم
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸الكثري وأن ، القرآنالبقرة قصص من

وعنت عنهم موسىتحدث خاصة بالقرآنأنبيائهم ذكره ورد األمر.مرة١٣٦الذي يقف وال
ا رسول إن بل احلد هذا يصومواعند أن املسلمني حمرم(أمر من يصوموا)العاشر عام،وأن كل من

مبع مصر فرعون من إسرائيل وبين موسى فيه ا جنى الذي اليوم ألنه ؛ بعده أو قبله انفالقيوماً جزة
البحر،

( )



) (

برنابا إجنيل غريأحد–ويف الكنيسةاألناجيل ِقبل من ا يذكر-املعترف
كنت. ."املسيح أين على ا وابن ا دعوين قد الناس كان فلما

أن ا أراد العامل يف يببريئا الناس يهوذايهزأ مبوت العامل هذا )يف )

لكيال الصليب على مت الذي أنا انين الشياطنيمعتقدين يومزأ يف يب
هذاالدينونة مىتإوسيبقى الذي ا رسول حممد يأيت أن هذاىل كشف جاء

ا بشريعة يؤمنون للذين .)٢٢٠:برنابا (.."اخلداع
ذكر ورد منحممدالنيبلقد مواضع عدة أيضاًايف القدمي تزاللعهد ال
يومنا إىل لههذاباقية تعرض الذي التحريف من املثال،بالرغم سبيل على

وسط")١٩-١٨:١٨التثنية(يفجاء من نبياً هلم ـكإأقيم مثل م ـو خ
الذي اإلنسان أن ويكون به أوصيه ما بكل فيكلمهم فمه يف كالمي وأجعل

بامسي به يتكلم الذي لكالمي يسمع أطالبهال الذي"أنا املكان مكة وحىت
يف ذكره جاء فيه داود)٦:٨٤املزامري(بعث كان ببيتحيث يترمن

بقوله ألداء"ا ـون يتوق الذين منك، م قو يتلقون الذين أولئك أسعد ما
جبل إىل ا(احلج لعبادة خلُص الذي الديين تمع ـرب(٢))ا ع ميرون وهم

( روا( املسيححسب تلميذ فإن األناجيل الصندوق(يات مقابل) أمني فضية٣٠خانه !!  قطعة
تذكر الروايات إحدى جند التفاسري من وغريه الكرمي للقرآن كثري ابن تفسري إىل بالرجوع إنه إال

املسيح خين مل التلميذ املسيحأن مسع ما بعد املسيح أجل من بنفسه ضحى يقولوإمنا
اخلط يوم برغبتهيف املسيح شبه عليه فألقي اجلنة يف رفيقي وهو بشبهي عليه يلقى أيكم هو. ر وهذا

عنهم ا رضي املسيح تالمذة من واملتوقع كثريالنساء(املأمول ابن يف) . ١٥٧تفسري يؤخذ ومما
يتناقض يهوذا خبيانة القول أن مثلالتقدير أخرى نصوص ابن..) "٢٨:١٩مىت(مع جلس مىت

جتلسونناإل جمده كرسي على تدينونأنتمأسان كرسيا عشر اثين على االإسباطأيضا ثينسرائيل
لقال" عشر خائناً يهوذا كان علىفلو كرسياأحدجتلسون يهوذاعشر بدون .أي

( كلمة( تعنيه ما قاموسzionوهذا يف كما اإلجنليزي النص يف :الواردة
Webster's Seventh New Collegiate Dictionary،كلمة أصل إىل zionوبالرجوع

يعين أنه جند اجلافة(العربي العربي) األرض فقرة٦٧٢٣فقرة٩٩صانظراملعجم املبحث ) م(اية
Good News Bibleو  The New Strong Exhaustive Concordance of the Bibleكتابو

٥٨٥ص



) (

للينابيعاجلاف)١(ةبكوادي مكاناً i h g f :تعاىلقال،"فيصبح
k jl p o n m عمران ـاىل. آل تع وقال
دعاء ـواديإبراهيمحاكيا ال جفاف ذاكراً الكعبة  : باين

..   إبراهيم
يف نقرأ ـوعر")١٣:٢١أشعيا(كما ال يف ـرب الع ـالد ب جهة من "وحي

عو يقرأأما ال أمياً كونه يففن :)١٢ : ٢٩إشعياء(نقرأ
Isaiah :   And when they give the book to one 
who cannot read, saying, "Read this," he says,     
"I cannot read."   ( ESV).( )

يف ـراٍء..")٣البخاري(جاء ِح غَاِر ِفي وهو الْحقُّ جاَءه ـ.،حتَّى اَءهفَج
اقْرأْ فَقَالَ ِبقَاِرٍئ " قَالَ .الْملَك أَنا ِمنِّي"قَالَ ."ما بلَغَ حتَّى فَغطِني فَأَخذَِني

ثُمَّ اقْرأْأَرسلَِنيالْجهد، ِبقَاِرٍئ .فَقَالَ أَنا ما ـةَ فَأَخذَِني. قُلْت الثاِني فَغطِني
ِمنِّي بلَغَ أَرسلَِنيالْجهدحتَّى ثُمَّ اقْرأْ، ـاِرٍئ.فَقَالَ ِبقَ ـا أَن ـا م ـت فَقُلْ

فَغطِني فَقَالَالثاِلثَةَفَأَخذَِني أَرسلَِني ثُمَّ ،kl  m n o pq
 rst u vw  x yلعلقا.
يقولدوص إذ ا i h g f e d :ق

o n m l k j..qاألعراف.
( الترمج( بتحريف العربية النسخة مترمجو إىلقام البكاء(ة اسم) وادي إن النص) بكة(مع يف

كبري حبرف يبدأ للترمجة) Baka(اإلجنليزي قابل غري ، علم اسم أنه يعين حبذف. مما قاموا كما
اإلجنليزي) احلجاج(لفظة النص يف . الواردة

( مترمجي( ألن هو كما املنت يف اإلجنليزي النص إبقاء املقدس(توجب الل) الكتاب العربيةإىل غة
لتصبح الترمجة بتحريف يعِرف"قاموا الَ ِلمن الِْكتاب يدفَع لَهالِْكتابةَأَو هذَا«: ويقَالُ » اقْرأْ

أَعِرف«: فَيقُولُ تغيري)١٢ : ٢٩إشعياء("»الِْكتابةَالَ ابِدواست) القراءة(بعد .)الكتابة(ل



) (

نبحت عيسىوءققت األنبياءاملسيحة من قبله ميالدية٥٧١سنةومن
العربيةيف الْعندما؛اجلزيرة إمساعيلزِّعمولد بين من كانوا(١)ي الذين

مشركني األوثانحينئذ حممد،يعبدون لوكان متميزة نقاءشخصية
ورمحته للحق وحمبته والضعفاءباسريرته قبل،لفقراء يسمونه قومه كان

األمنيةالنبو األربعني،الصادق سن يف وهو وجل عز ا اختاره كي؛وقد
خا كافةيكون الناس إىل ورسله أنبيائه ا،مت بوحدانية اإلميان إىل فدعا

غريه دون للعبادة األحداملستحق الواحد اخلالق الصمد، الفرد كما،،
ا معجزةأيده مثل نبوته صدق إلثبات احلسية املعجزات من بالعديد

القمرا اهلجومالومعجزة) ١القمر(نشقاق لصد ا أرسلها الىت ريح
املدين على املعجزات) ٩األحزاب(ةالشامل من ..           وغريها
القرآن سطر فالكرميولقد حدوثها بعد املعجزات الذينوجدهاهذه الكفار

القرآن يف واحد خطأ عن منهمالكرمييبحثون فدخل حدث ملا مطابقة
اإلسالم يف شياملؤمنونكذلكو،العديد بكل ضحوا فازدادواالذين ء

السُّ،إميانا يف وردت اليت املعجزات إىل باإلضافة نبع،نةهذا منمثل املاء
الطعام،أصابعهبني بوتكثري ااملغيباتبعضوإخباره أطلعه اليت

املعجزات،عليها من القرآن،وغريها معجزة أن املعجزةالكرميإال هي
الساعة قيام إىل وتشريعيالباقية وغييب وعلمي لغوي إعجاز من حيتويه مبا

ذلك حممدو،وغري عاش وأهلهقد أصحابه تكنو، وزوجاتهبني مل
دقائقهاوحياتهتصرفاته كالكتاباوتفاصيلهبكل فكان أحد، على ختفى

بينهم توااطلعإذ،املفتوح أدق حياتهعلى ضو.فصيالت م أ جند واحَّلذا
نبوته صدق عرفوا ملا دينه نصرة أجل من يكنبأرواحهم مل أنه الرغم على

( إمساعيل( أن من إلبراهيمبالرغم األكرب االبن ابرام()١٦:١٦التكوين(انظرهو كان و
البرام امساعيل هاجر ولدت ملا سنة مثانني و ست ابن()٥:٢١التكوين(و)ابن ابراهيم كان و

ابنهام اسحق له ولد حني سنة أن)ئة املقدس(إال يف) الكتاب يقول عندما نفسه التكوين(يناقض
ابنك) "٢:٢٢ خذ إسحقفقال حتبه الذي ."وحيدك



) (

يرغبهم ما عندفيهميلك من به جاء الذي الصادق الوحي إال به يرهبهم أو
.تعاىلا

إىل اإلسالمدعا راية حتت الناساألخوة بني تفرق ال اليت األخوة تلك ،
اجلنس أو الثراء أو اللغة أو اللون أو العرق أساس يشريعلى اليت وهي ،

وتعاىل سبحانه ا قولهإليها f e  k j i h g : يف
 z y x w vu t s r q po n m l

.احلجرات}
النيب أكد احممدوقد ال النسب وجلأن عز ا أمام له كما،(١)عتبار

قوله فضل: "يف ال أال واحد، أباكم وإن واحد، ربكم إن أال الناس، أيها يا
ـود أس وال أسود على ألمحر وال عريب على لعجمي وال أعجمي على لعريبٍّ

بالتقوى، إال أمحر ـذي.) ٢٣١٠٥أمحد("على ال ـار املعي أن هذا ويعين
عباد بني به ا ـنحيكم ع ـر النظ بغض الصاحل والعمل التقوى معيار هو ه

والعرق .اللون

او أرسل حممدتعاىلقد للعاملني"اًنبيه ` :عنهيقولف" رمحة
e d c b aالّراِحمونَ":وقال ،األنبياء

الّرحمن الّسماِءارحمو. يرحمهم يف من يرحمكُم اَْألرِض يف من "ا
عّز":وقال.)١٩٢٨الترمذي( اللّه يرحمه الَ الّناس يرحِم الَ من

.)٥٩٨٣مسلم("وجلَّ
( الرسول( عم هلب أبو كان قرآنلقد فيه نزل وجترب وطغى ا أمر عن أعرض ملا أنه إال ،

القيامة يوم إىل النيبيذمه من قرابته عنه تغِن . شيئاًومل



) (

االنيببلغوقد يف بشر إليه يصل ما وجل؛لرمحةغاية عز ا فيه : يقول
 T S R Q P ON M L K J I XW V U

] \ [ Z Y_ ̂  ..k `عمران .آل
أعدائهكانوقد مع حىت احلارثمعفعلكمارحيماً بن غورث

بقتله هم منملامث, الذي النيبأمكن عنهه مكةو،عفى فتح يف نراه
أنو، كفارها ظن وهقد به فعلوه ما على مجيعاً بقتلهم منهم أصحابهبسينتقم

قبل كانمن فما أن، إال فقالَمنه الباِب ِبعضادتي فَأَخذَ الكعبةَ ما«: أَتى
تظنونَ وما قا»تقولونَ ع: نقولُ: لُوا، وابن أٍَخ رحيٍممابن قالَحليٍم ، :
ثالثاً ذلك يوسففقال،وقالُوا قال كما  ¡ .. : اقول

 « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤£ ¢¬يوسف،
روي الطُّلَقَاُء"هلمالقأنهعنهكما فَأَنتم الكربى"اذْهبوا السنن
خلقهللبيهقي ومسو رمحته مدى املوقف هذا ويعكس
أن، عليه السهل من كان لنفسهوقد مجيعاًبينتقم عفاقتلهم أنه إال ،
إذعنهم للعاملني رمحة جاء أنه على دليالً هذا فكان علنفسهيثأرمل، فىبل

القائل تعاىل ا ألمر امتثاال U T S ..:عنهم
\ [ Z Y XW Vعمران :تعاىلقولهو،آل

 g f e d c b a  ̀ _~ } | { z
l k j i h u t s r q p o n m 

x w vفصلت.
أعدا على الدعاء منه طُلب رباعيتهئوعندما كسروا بعدما باهلالك ه

وقا أىب رأسه يعلَمون"لوشجوا ال فَِإّنهم ِلقَوِمي اغِْفر حبان". (اللَّهّم ابن
غضب.)٩٤٩ يقولما وكان قط ِبالّصرعِة"لنفسه الّشِديد لَيس

الْغضِب ِعند نفْسه يمِلك الَِّذي الّشِديد .)٦٥٩٥مسلم(".ِإّنما



) (

التواضعكان قمة أنهيف ذلك يرتعدفمن رجل أنه(جاءه حيسب
امللوك من ملك على النيب) سيدخل له علَيك":فقال فَِإنِّي. هوِّنْ

ِبمِلٍك الْقَِديد. لَست تأْكُلُ امرأٍَة ابن أَنا ماجه(".ِإّنما .)٣٣٩١ابن
يقول ِمثْقَالُ":وكان قَلِْبِه ِفي كَانَ من الْجّنةَ يدخلُ ِكبٍرالَ ِمن ." ذَّرٍة

ماتو)٢٢٥مسلم( يوم الشمس الناس) ابنه(انكسفَِت فقال إبراهيم،
ا رسولُ فقال إبراهيم، ملوِت من:انكسفَت آيتاِن والقمر الشمس إنَّ

حلياته وال أحِد ملوِت ينكِسفاِن ال ، ا كما.)١٠٤٤البخاري("آياِت
شكلكان أي عن فيهينهى الغلو أشكال يقول،من تطْروين"فكان ال

فقولوا عبده، أنا فِإمنا مرمي، ابن النصارى أطرِت ورسوله: كما ِ ا ".عبد
له.)٣٣٧٢البخاري( علينا،":يوماًرجلوقال الطول وذو سيدنا أنت

الرسول ا":وقالفرد بتقواكميا"السيد عليكم الناس والأيها ،
أحبيس ما وا ورسوله، ا عبد ، ا عبد بن حممد أنا الشيطان، تهوينكم

وجل عز ا أنزلين اليت مرتليت فوق ترفعوين .)١٢٢٩٥محدأ(".أن
جزءاًالعنايةتعدُّبشريعةجاء واأليتام واملساكني منبالضعفاء يتجزأ ال
ـيالدين ـاىلوق تع  ]  Z Y X W V:ل

a `_  ̂] \e d c b ــاعون ـ امل
تعاىل قال النار دخول أسباب من م العناية عدم Ý Þ  ß à:وأن

áâã é è ç æ å äاحلاقة               .  .
األبرياء وإرهاب والعدوان الظلم أشكال كل تدين برسالة تعاىل،جاء :قال

ÉÈ ÇÊË Ì Ï Î Íالبقرة       ..
AB C D EF G H IJ:تعاىلوقال

KLMON P Q R S T  U 
[ Z Y X W V..jاملائدة.



) (

اإلس ينظر إىلـوهكذا وحشياألبرياءقتلالم عمل أنه إنعلى بل ،
باحليوانـاإلس الرفق على املسلمني حيث به،الم األذى إحلاق وحيرم
الّنار": قال ِفيها فَدخلَت ماتت حّتى سجنتها ِهّرٍة ِفي امرأَةٌ الَ. عذِّبِت

حبستها إذْ وسقَتها، أَطْعمتها ِم. ِهي تأْكُلُ تركَتها ِهي االٌّرِضوالَ خشاِش ن
).٥٨٠٤مسلم("

أيضاً بغيإن"وقال ذااًامرأة ا ذنو هلا ا فغفر كلباً سقت
النيب)٣٣٩٢البخاري(."العمل سئل ا"وقد رسول يف،يا لنا وإن

أجراً أجر:فقال" ؟البهائم رطبة كبد كل .)٢٣٢٣البخاري(."يف
وجاء التسامح على حتث كانوبرسالة وإن اآلخرين حقوق غريااحترام

أو":يقولمسلمني طَاقَِتِه فَوق كَلَّفَه أو انتقَصه أو معاِهداً ظَلَم من أالَ
الِْقيامِة يوم حِجيجه فَأنا نفٍْس ِطيِب ِبغيِر شيئاً ِمنه أخذَ

األمانة تدعوحلفظ اخليانة،رسالة عن مِن"قال. وتنهى إلَى األمانةَ أدِّ
خانك من تخن وال ، ).١٢٦١الترمذي(".ائْتمنك

وتدعو األنانية تنبذ لنفسهرسالة حيب ما لآلخرين حيب أن ـياإلنسان لوق
ِلنفِْسِه(:  يِحّب ما ألًِّخيه يِحّب حىت أَحدكُم يؤِمن )١٣اريالبخ(".ال

تدعو وإكرامهاإىلرسالة املرأة واحترام اخللق ـالحسن ـل"ق أكم
لنسائهم خيارهم وخيارهم ، خلقاً أحسنهم إمياناً "املؤمنني

فَقَالَ(قدو اللِّه رسوِل ِإلَى رجلٌ ؟: جاَء ـحابِتي ص ِبحسِن الّناِس أَحّق من
قَالَ: قَالَ» أُّمك«: قَالَ من؟ أُّمك«: ثُّم قَالَ: قَالَ» ثُّم من؟ أُّمك«: ثُّم » ثُّم
قَالَ: قَالَ من؟ أَبوك«: ثُّم اإلسالماجلنةف»ثُّم ـتيف حت

األمهات اجلهادهلقولأقدام يف يستشريه جاءه أمملن فَالْزمها (: وعنده
تحت الْجّنةَ ابنة(:وقال) ِرجلَيهافَإنَّ له ولدت من

يهنها ومل يئدها، الذفلم يعين ـ عليها ولده يؤثر ومل اكَ، ا أدخله ـ ر
ـسن(:وقال.)١٩٦٦أمحد()اجلنة فَأَح ـاِن أُخت أَو ابنتاِن لَه كَانَ من

و أَنا كُنت صِحبتاه ما كَهاتيِنِإلَيِهما الْجّنة ِفي والوسطى(يعين)هو السبابة
اجلنةف دخول أسباب أعظم من النساء إىل اإلحسان

اإلسالم .يف



) (

جاء كانبوقد أياً الرجل تلزم أوبنااأوأباً-شريعة ـاً زوج أو أخاً أو
وابا-حاكماً باملرأة عللعناية اوتلبية،يهاإلنفاق ـشروعةاحتياجا ـعامل م

واملهر املرياث يف حقها الطالقإعطائها بعد والزواج الزوج اختيار وحرية
احلقوق من ).وغريذلك ..l k j i h.m..:تعاىللوقي(

uالبقرة.

 i h g f n m l k j:تعاىلقال
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.لقمان

( ـاإو) (٣٠-١٩: ١٥وينيالال(إىلوبالنظر( حلمه يف دما سيلها كان و سيل هلا امراة كانت ذا
جنساأفسبعة يكون مسها من كل و طمثها يف تكون املساءإيام ـا*ىل طمثه يف عليه تضطجع ما كل و

جنسا يكون عليه جتلس ما كل و جنسا يكون*يكون و مباء يستحم و ثيابه يغسل فراشها مس من كل و
املساءإجنسا جنسا*ىل يكون و مباء يستحم و ثيابه يغسل عليه جتلس متاعا مس من كل املساءإو * ىل
جنساإو يكون ميسه عندما عليه جالسة هي الذي املتاع على او الفراش على كان ـساءإن امل نإو*ىل

سبعة جنسا يكون عليه طمثها فكان رجل معها جنساأاضطجع يكون عليه يضطجع فراش كل و * يام
دمهاإو سيل يسيل امراة كانت طمثهاأذا وقت غري يف كثرية سإوأياما ـلذا ك فتكون طمثها بعد ال
يفأ كما جناستها سيالن طمثهاأيام جنسةأيام كل*ا عليه تضطجع فراش ـاأكل هل ـون يك سيلها يام

األ كل و طمثها طمثهاكفراش كنجاسة جنسة تكون عليها جتلس اليت ـون*متعة يك مسهن من كل و
جنسا يكون و مباء يستحم و ثيابه فيغسل املساءإجنسا طإو*ىل سبعةذا لنفسها حتسب سيلها من هرت

تطهرأ مث ميامتني*يام لنفسها تاخذ الثامن اليوم يف ماأو تايت و محام فرخي ـاهنإو الك ـابإىل ب ىل
اإل حمرقة*جتماعخيمة االخر و خطية ذبيحة الواحد الكاهن الكاهنفيعمل عنها يكفر ـربأو ال مام

جناستها سيل يكتفي) من ال امل(فهنا مصدراً) قدسالكتاب وجبعلها ا حيا نصف املرأة بنجاسة باحلكم
باختيار واقع األمر هذا وكأن عنه، التكفري يستدعي جرما أحدثت ا وكأ ويعاملها بل للنجاسات ناقالً

ال األعمال من وأن القديسنيمنها ألرجل املرأة غسل الشروصاحلة هي !!املرأة
ـوةوت.)٨: ٥يازكر( ـ بالق موتهزوج بعد زوجها ـد.)٥: ٢٥تثنيةال(ألخي عن املرياث من وحترم

الذكور ـه) ١١ _ ١ : ٢٧العدد(و) ١٧ _ ١٥ : ٢١التثنية(وجود ابنت يبيع أن الرجل حق ومن
تتزوج)٧ : ٢١اخلروج( أن هلا حيق ال املطلقة املرأة أن ) .٣٢ : ٥مىت(كما



) (

تدعو قالشريعة والرفق اللني سهل(:إىل لني هني كل النار على حرم
الناس من الفظاظ. )٣٩٣٧أمحد()قريب عن ـال،ةوتنهى أَالَ":ق

الّناِر؟ ِبأَهِل ـستكِْبٍر«: قَالَ. بلَى: قَالُوا» أُخِبركُم م ـّواٍظ ج ـلَ عت "كُلُّ
)٧١٣٦مسلم(

اإلنسانشريعة حقوق الحترامهاتعظم اووتدعو طبقها يفلو لعاشوا لناس
وسعادة ووئام أُّمِتي..":يقول،سالم ِمن الْمفِْلس ـوممن،ِإنَّ ي يأِْتي
وِصي ِبصالٍَة وزكَاٍةالِْقيامِة ـذَااٍم ـ ه شتم قَد ويأِْتي ـذَا، ـ ه ـذَف وقَ ،
ـذَا ه مالَ ـذَاوأَكَلَ ه دم وسفَك ـذَا، ه وضرب ِمن. ، ـذَا ه فَيعطَى

حسناِتِه ِمن ـذَا وه حسناته. حسناِتِه فَِنيت ـِهفَِإنْ علَي ما يقْضى أَنْ قَبلَ ،
علَيِهأُ فَطُِرحت خطَاياهم ِمن الّناِر. ِخذَ ِفي طُِرح .)٦٥٣١مسلم(" ثُّم

األعداء مع حىت واإلحسان للعدل تدعو ـاىلشريعة تع ـال  x :ق

©  ̈§ ¦ ¥ ¤ ª «¬ ® ..¹ ̄املائدة.
والروح واجلسد العقل مع تتفق شاملة كاملة ـان،شريعة زم لكل صاحلة

خري،ومكان كل إىل شر،تدعو كل عن (١).وتنهى

( من( حممإن نبوة حمدودةددالئل أمية بيئة يف وعاش ، يكتب وال ، يقرأ ال أميا، رجالً كان أنه
االعتقاد يف البشرية حتتاجها اليت التفاصيل أدق تليب شاملة كاملة بشريعة جاء ذلك ومع الثقافة،

واألخالق واملعامالت تضاهيها،. والعبادات أن جمتمعة األرض دساتري تعجز بأنظمة جاء أنه وجند

وضرورياته ، اإلنسان حقوق وحفظ اجلنائية، العقوبات والعرض(ونظام واملال والعقل والنفس الدين
،)والنسب واإلجتماعية واإلقتصادية السياسية واألنظمة وا، األكل آداب حىت واللباسبل لشرب

والنظافة املريض وعيادة والزيارة واالستئذان والعطاس والتثاؤب واالستيقاظ والنوم والطريق والسفر
ذلك وغري كان. الشخصية فلو ، ا جاء اليت والتكاليف االلتزامات يف اجلدية نبوته دالئل من إن كما

فهل ، األتباع وتكثري شخصية وأجماد مكاسب على احلصول مخسهدفه الصالة فرض مصلحته من
الغروب إىل الفجر من املاء شرب عن حىت الكامل والصيام والغسل والوضوء والليلة اليوم يف مرات
عن ناهيك االلتزامات؟ من ذلك وغري ، احلرارة شديدة جافة صحراوية بيئة يف السنة كامالًيف شهراً

و كاخلمر النفوس واها اليت األشياء من لكثري ذلكمنعه وغري وامليسر والربا يف. الزىن جاء إنه كما
أهلك) ١٥:١٤أرميا(و)٢٠:١٨التثنية(سفر أنه حىت كذبا النبوة يدعي من يهلك ا يف) حننيا(أن

عام من حممد . )١٧-١٥:٢٨رمياأ(أقل دعوتهأما يف من٢٣فمكث مؤيد منصور وهو ، سنة
انتشاراً األسرع دينه يزال وال ، العاملا ا. يف عند من نيب ألنه إال ذاك .وما



) (

حممدلقد ثريةكان امرأة زوج النبوة ـه()خدجية(قبل عن ا )ارضي
يعمل عر.بالتجارةمعهاوكان بالنبوة جهر أن ـكوبعد املل قومه عليه ض

اإلغراءات وسائر دعواملال عن التخلي مقابل أىب،وتهيف أنه ـاوإال راخت
واملعاناة التضحية ربهطريق رسالة تبليغ سبيل وعظم،يف ا مكنه أن وبعد

ا الزهدنفوذه حياة علىرغم،والكفافختار امللوكقدرته عيشة يعيش أن
احلصري على ينام أن.الطنيبيتويسكن،فكان ـر األم به يصل كان بل

و" طَاِوياً املُتتاِبعةَ الَّلياِلي ـِزهمأَهلُيبيت خب أَكْثَر وكَانَ عشاًء، يِجدونَ الَ ه
الّشِعِري إ.)٢٤٠٠الترمذي(".خبز ـدحىت عن ـون مره ودرعه تويف نه

ألهله خبزاً منه يصنع شعري مقابل يف .يهودي
منالنيبصرفوقد خلقت مبا البشرية تقوم أن سبيل يف وجهده حياته
وح:أجله ا لهعبادة شريك ال ـاىلقال.ده e d c :تع

 h g fiهو.الذاريات الوحيدفهذا ـاالسبيل إلنقاذه
ونقلهاالشقاءمن السعادة، واآلخرةإىل الدنيا يف .احلقيقية

الرسول سنةتويف واملرسلني األنبياء خامت ـاً،ميالدية٦٣٢وهو تارك
تعاىل ا رسالة وس:بيننا ، الكرمي هلدايةالقرآن ، الشريفه إىلنته البشرية

الساعة . قيام
عنه هار"األمريكيكاتباليقول أن"تمايكل رأسبعد ـى عل ـعه وض

كتابه يف األوائل"القائمة حممدا": "املائة يفإن ـد الوحي ـل الرج كان
املستوي كال يف وأبرز أمسى بشكل جنح الذي والدنيويالتاريخ الديين .. ني

االوأ هذا للتحتن له نظري ال الذي الفريد ـولاد خي معا والدنيوي الديين أثري
شخصيةيكونأنحممداً البشريةمؤثرةأعظم تاريخ . "يف



) (

موير"أما األا"وليام كتابهسكتلنديملؤرخ يف حممد"فيقول لقد..: ""حياة
كالمهدحممازامت دينه،بوضوح ـاويسر م ـال األعم ـن م أمت وقد ،

العقول ـيدهش وأحي النفوس أيقظ مصلحا التاريخ يعهد ومل ـالقا، األخ
حممد اإلسالم نيب فعل كما قصري زمن يف الفضيلة شأن "...ورفع

اإلو كتابه"شوبرناردجورج"يرلندييقول األصيل"يف ـد"اإلسالم ل ا
إ.."األول يكون ما أحوج العامل النإن هذا حممد، تفكري يف رجٍل الذيىل يب

اال موضع دائما دينه ـضموضع ه ـى عل دين أقوى فإنه واإلجالل؛ حترام
املدنيات دخلوامجيع قد قومي بين من كثريا أرى وإين األبد، خلود خالدا ،

بينة على الدين القارةهذا هذه يف الفسيح جماله الدين هذا وسيجد يعين(،
ر)..أوروبا الوسطىإنّ القرون يف الدين التعصبانتيجةجال أو قدجلهل ،

قامتة صورةً حممٍد لدين للمسيحيةرمسوا عدوا يعتربونه كانوا لقد لكنين، ،
أمر على الرجل،اطّلعت خارقةهذا أعجوبة مل،فوجدته أنه إىل وتوصلت

للمسيحية عدوا البشرية،يكن منقذ يسمَّى أنْ جيب لوويف،بل أنه رأيي
يؤمِّ مبا مشكالتنا حلّ يف لوفق اليوم العامل أمر اليتتولّى والسعادة السالم ن

."..البشرإليهايرنو
الفرنسي الشاعر المارتني"الشهريويقول دا ـه"الفونس كتاب ـاريخ"يف ت

،"تركيا صا،١٨٥٤باريس ـاين الث ـد..":٢٧٧-٢٧٦لد أح ال
يتطلع، أن أبدا ـىيستطيع أمس هو ما بلوغ إىل قصد، غري عن أو قصد عن

ـويض تق ـو وه أال ـشرية، الب الطاقة يتعدى هدف إنه اهلدف، ذلك من
ـالق ـ اخل ـني ـ ب ـا ـ حجاب ـل ـ جتع ـيت ـ ال ـات ـ ـوق،اخلراف ـ ..واملخل

ـذه؛ كه ـية قياس مدة يف دائبة عارمة ثورة العامل هذا يف أبدا أحد أجنز ..ما
و الوسائل، وضعف املقصد، مسو كان النتائجفإذا ـسِّضخامة ال هي مات،

الرجال لعبقرية عظيمالثالث بأي حممدا يقارن أن يتجاسر الذي ذا فمن ،



) (

التاريخ؟ عظماء األرواحو...من حرفهز كل صار كتاب على واعتمد
دستورا، ـسنةمنه األل كل من شعوبا فشملت الروحية القيم دولة وأسس

حياته،..واأللوان سرية وثباته..وإن ـصائب، امل ـد عن ـادة للع اخلارق
الغلبة له تكون عندما الروحيةوحلمه بالقيم والتزامه عن،، التام وعزوفه

نزن..امللك، اليت املقاييس فبكل حممد، هو اإلنسان،،هذا عظمة ذاا فمن
منه؟ أعظم يكون .)ترمجةمن("..الذي

اإليطالية فاغلريي(وتقول فيشيا ا) لورا كتا ـالم"يف اإلس ـن ع :"دفاع
أعدائه.." مع حىت ورحيما لطيفا فكان ، ا بدين املبشر بوصفه ، حممد أما

لق ـنالشخصيني م اثنتان ومها ، والرمحة العدالة نفسه ذات يف امتزجت د
تصورها البشري العقل يستطيع اليت الصفات ـنري("..أنبل م ـة ترمج انظر

ص )٣٨فحةالبعلبكي
قالهأو مبا ريختم ا ـوت"اليتنروهلام"املستشرق والاله الشريعة دكتور
الذ.." اليوم مبجيء برجائي ألجهر ـسيحإين امل النصارى حيترم به ي

، حممدا باحترامهم وذلك عظيما املعترفاحتراما املسيحي أن يف ريب وال
حممد البرسالة ـصادقوباحلق ال ـسيحي امل هو به جاء ـن""..ذي دي

"٦صاإلسالم
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واإلسالم-٧ النصرانية مبادئ
هي مبادئمخسة على النصرانية العقيدة :ترتكز

املسيح) ٢(ثالتثلي) ١( للمسيح) ٣(ألوهية اإلهلية البنوة
األصلية) ٤( والتكفري) ٥(اخلطيئة .الفداء

املستحق األحد الواحد هو ا أن مبعىن ا وحدانية جند اإلسالم ويف
سواه دون العون،للعبادة يكون أساسي،ومنه مبدأ مبادئوهذا من

النصرانيةبثامقارنةًاإلسالميةالعقيدة األلوهيةدعيو،لوث نسبة اإلسالم
املسيح الوثنيةإىل إىل بالعودة الكرمي. (١)انتكاسة القرآن خيربنا وكما

املسيح يكن افلم مرسالً،هو نبياً كان ا،بل عبادة اىل يدعو
األنبياء من غريه مثل ذلك يف مثله ، أيضاً.وحده اإلسالم دعاءاالويرفض

األصلية. ابناملسيحنبأ اخلطيئة نظرأما يف حال بأفضل فليست
ال الذي ااإلسالم والتكفري.يقبل الفداء عملية على أيضاً هذا وينطبق

خطايا .اآلخرينعن
ست فهي اإلسالم يف اإلميان أركان :ةأما

با)١( باملالئكة) ٢(اإلميان السماو) ٣(اإلميان بالكتب يةاإلميان
بالرسل)٤( اآلخر) ٥(اإلميان باليوم اإلميان
وشره)٦( خريه بالقدر اإلميان

( د( احلضارةيقول قصة كتابه يف الوثنيةإ) : (..١١/٢٧٦(يورانت على تقض مل املسيحية ن
تبنتها إىل ..) بل الداعية النقية احلقة املسيح مسيحية على ال بولس مسيحية على ينطبق وهذا

اخلالص .التوحيد



) (

:التثليث
أشخاص أو أقانيم ثالثة وجود إىل املبدأ هذا ايشري ذات بعضهايف يتميز

بعض األبهي: عن اإلالرب والرب القدس،بن، الروح .والرب
املسيح أن للعجب املثري اومن هذا يذكر مل مطلقاًنفسه إذ؛لثالوث

ثالوث يف جمتمعة ثالثة أقانيم وجود عن ذكر أي منه جند كلمةال إن بل
يف)أقنوم( موضع أي يف ترد املقدس(مل اعتقاد،إطالقاً)الكتاب يكن ومل

األنبياءاملسيح من سبقه من اعتقاد عن خمتلفاً ا كانتيف فقد ،
م تدعو دعوة ال توحيد دعوة عيسى،ثليثمجيعاً أكد املسيحوقد

قبله من األنبياء به جاء الذي املفهوم يفف(١).هذا : ١٢مرقس(إجنيلنقرأ
يتجادلُونَ")٣٠-٢٨ سِمعهم قَد كَانَ الْكَتبِة ِمن واِحد ِإلَيِه ورأَى وتقَدَّم ،

علَيِهم الرَّدَّ أَحسن فَسأَلَهأَنَّه جِميعاً؟أَيَّ«: ، الْوصايا أُولَى ِهي وِصيٍَّة » ةُ
يسوع ِهي«: فَأَجابه جِميعاً الْوصايا ياِإسراِئيلُ: َأُولَى ِإهلُنا اسمع الرَّبُّ ،
واِحد ِفكِْرك.ربٌّ وِبكُل نفِْسك وِبكُل قَلِْبك ِبكُل ِإهلَك الرَّبَّ فَأَِحبَّ

اُألولَى.  قُوَِّتكوِبكُل الْوِصيَّةُ ِهي ".هِذِه
( يف( شيء) "٢٤:٤٤شعياءأ( جاء كل صانع الرب يف". أنا الرب")٤٥:٥شعياءأ(وجاء أنا

آخر سواي. وليس إله هوأل) "١٨:٤٥أشعياء(ويف". ال السماوات خالق الرب قال هكذا نه
صورها للسكن باطال خيلقها مل قررها هو وصانعها االرض مصور ليسأا و الرب "    خرآنا

الْموِت")١٦ : ٦تيموثي١(ويف عدم لَه وحده ا) "٩ : ٤٦إشعياء(ويف". الِذي أنا ألين
آخر مثلي.وليس وليس تعاىل". اإلله قوله يف الكرمي القرآن هذا ̀  a : ويؤكد _ 

i h g f e d cbتعاىل. الزمر  IH G F E DC B A : وقوله
T S R Q P O NM L K Jتعاىلاألنعام  V : وقوله

[ Z Y X W..d تعاىل . الفرقان V U TS R Q..:وقوله
X Wوحده. الشورى يعبد أن العدل كل فالعدل شأنه هذا كان .فمن
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يف أخرى أدلة املقدس(وهناك أن)الكتاب لنا كانعيسىاملسيحتبني
له شريك ال واحد بإله واحديؤمن يف آهلة بثالثة وليس يففمما،، جاء

لسان)١٠:٤مىت(إجنيل تسجد":املسيحعلى ِإِهلك وِإِللرَّبِّ يَّاه،
تعبد ."وحده

إنو احلقيقة هذايف التثليث أُمفهوم املسيحقد رسالة على بعددخل
األناجيل حتتوي ال إذ ؛ رحيله من سنة أياثالمثائة على إىلةألربعة إشارة

املسيح،الثالوث جند ال إننا العلماءبل من أو حوارييه من أحداً أو
ا أتباع أو األوائل الثالوثيةعلملسيحالكبار العقيدة تلك غريهم موا

ثالمثائة بعد نشأت ومعارضات خالفات بعد جاء التثليث أن هو نعلمه وما
املسيح رحيل من بدعام نيقيةءاً، جممع رأي(١)من فيه فرض الذي

املوحِّ األكثرية على نفكر(٢).دةاألقلية حني فإننا كله هذا من الرغم وعلى
ال مسألة يرتكزيف ال الثالوث أن جند عقلياً تفكرياً عقليثالوث دليل على

ثالثةفاإل بأقانيم اإلميان املرء من يتطلب الثالوث يف تكون،عتقاد أن إما
( عيسى( ألهوا األول مع ا ففي هلا ليست حقوقاً لنفسها النصرانية امع ا أعطت ويفلقد

القدس الروح ألهوا ويفالثاين أعطوا، عشر الثاين ويف ، السالم عليها مرمي ألهوا الثالث
للبابا العصمة أعطوا العشرين ويف ، الغفران حق .  الكنيسة

( األمريكية( املعارف دائرة يف مبكرة":جاء بداية الهوتية كحركة التوحيد عقيدة بدأت لقد
يف التثليثجدا عقيدة تسبق ا فإ األمر حقيقة ويف السننيالتاريخ عشرات من لقد.بالكثري

اليهودية من املسيحية التوحي،اشتقت عقيدة يف صارمة ،واليهودية اليت.. د التثليث عقيدة إن
بدقة تعكس مل امليالدي الرابع القرن يف اأقرت بطبيعة خيتص فيما األول املسيحي لقد . التعليم

التعل هذا عن احنرافا ذلك من العكس على .)                        ٢٧/٢٩٤(".يمكانت
اجلديدةو الكاثوليكية املوسوعة يف احلياة"جاء يف تترسخ مل ثالث ذوات يف الواحد اإلله صيغة إن

اسم البداية يف اختذت اليت هي الصيغة هذه ، الرابع القرن اية قبل الدينية واملمارسات املسيحية
الت أوبعيد. ثليثمبدأ قريب من مشابه تصور أو فكرة أية احلواريني اآلباء لدى جند ".وال
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مطلقة أو مطلقةعددناهافإذا. حمدودة آهلة ثالثة وجود يعين فهذا مطلقة
الوجود كلية إذا. خمتلفة حمدودعددناهاأما ميكأقانيم فال اعتبارة حينئذ ن
اال أو األب من حملدوديتهأي إهلاً القدس الروح أو ..                    بن

نشأ اثننياللقد خملوقني لرفع نتيجة اتثليث خملوقات ىلإ_تعاىل_من
مها األلوهية القدس(درجة والروح املسيح والسالم)عيسى الصالة عليهما

التثليثومب أن العقلا يقبله ال ِقأمر من له التقليدي اجلواب أن لبجند
أنه الكنيسة بهسررجال القبول وإمنا فهمه الناس على . ليس

وبساطة وضوح يف التوحيد عقيدة لنا فيشرح اإلسالم أنأما على ويؤكد ،
شي"متفرد" ا كمثله لهءليس شريك ال وأنه خل. ، عن غين قهفا

بل عليهم يعتمد وجلال عز عليه خلقه اعتماد كل مل،يكون الذي وهو
يولد ومل ذاتهيلد من ينقص وال شريكشيء، وال له كفو فال صاحبةوال،

يوحنا إجنيل اآلِب": نقرأ) ٤٠-٣٨:٨(ويف ِعند رأَيته ِبما أَتكَلم ِإنِّي
ِب تعملُونَ سِمعتوأَنتم أَِبيكُمما ِمن قَاِئِلني.»م هو«: فَاعترضوه أَبونا

ِإبراِهيم» !ِإبراِهيم أَعمالَ لَعِملْتم ِإبراِهيم أَوالَد كُنتم لَو ولِكنَّكُم.فَقَالَ
قَتِلي ِإلَى ِإنسانٌتسعونَ سِمع)١(وأَنا الِذي ِبالْحقِّ ِكَلمتكُم ا ِمن "..ته

األو"نقرأ) ٤-٣:١٧(نفسهاإلجنيلويف احلياة هي يعرفوكهذه أن بدية
اإلأ وحدكنت احلقيقي املسيحوله على.رسلتهأالذييسوع جمدتك أنا

أ قد ألعمل أعطيتين الذي العمل ".كملتهاالرض
عقيدة على الكرمي القرآن وجلقولهيفماكالتوحيدويؤكد  A :عز

E D C BH G F  N M L K J I
( يف( إنسانٌ،(.. )٩:١١هوشع(جاء ال ُ ا أنا يف..)ألنِّي ا()١٩:٢٣العدد(وجاء ليس

إنسان.. إنسانا ابن يف..)وال الرب() ٦/٣التكوين(وجاء إنسان: فقال على روحي حتل ال
جسدداًأب ألنه ،(.
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جندو املقدس(يفال واحٍد)الكتاب عدٍد سوى التثليثكله عقيدة يدعم
يف األوىل(وذلك يوحنا فيها)٧: ٥رسالة يقول الذإف"اليت يشهدونن ين

ثالثة هم السماء واآل:يف وب همالكلمة الثالثة وهؤالء القدس الروح
النص".واحد هذا أن حذفوالعجيب منقد املنقحةمتاماً القياسية الطبعة

هذا(١)وغريها)RSV(اجلديدة أن النصرانية علماء اكتشف أن بعد
ليس إىلالنص أضيف تلفيق الطبعاتسوى من امللكالعديد كطبعة

.وغريها )KJV(جيمس
( الكاثوليكيةمثالًانظر( ـسوعية(احلديثةالترمجة الي ـشتركةو)الرهبانية امل ـة العربي ـة الترمج

اإلجنليزية :التاليةوالترمجات
(The Bible in Basic English) (The Darby Translation)(Weymouth's New 
Testament) (Holy Bible: Easy-to-Read Version) (Contemporary English 
Version) (The American Standard Version) (GOD'S WORD 
translation) (The New Living Translation.) (The New American 
Standard Bible) (The Revised Standard Version)(World English 
Bible)(International Standard Version)(Hebrew Names Version of 
World English Bible) . 
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المسيح :ألوهية
بأن النصارى أزيلعيسىاملسيحيؤمن يفإله ـاين الث ـوم األقن وأنه ،

وأن آدمي جسد يف يظهر أن عام ألفي عن يزيد ما قبل اختار مقدس ثالوث
العذراء مرمي من ا. يولد شأ العقيدة هذه فإن باألناجيل مسجل هو وكما

املسيح أقوال ختالف سابقتها ـسيح؛شأن ـسهفامل نف إىل ـسب ين مل
أبداً واأللوهية مذاهليشهد، أورده املسيحما لسان على ـنرقس ع

قالنفسه وهو":حني واِحد، ِإال صاِلحاً أَحد لَيس الصَّاِلح؟ تدعوِني ِلماذَا
ُ املسيح.)١٨:١٠مرقس("ا رفض يفإذا صاحلاًأن يقبلدعى فهل
ي إهلأن .! ؟اًدعى

املسيح حتدث قالوحني ا وأَِبيكُم...: ".عن وِإِهلكُمأَِبي وِإِهلي ،!"
القدرة.)٢٠/١٧يوحنا( نفسه عن ينفي ـب،وجتده يطل ال ـه أن ويصرح

أرسله الذي ا مشيئة بل الأ":فيقولمشيئته نفسيأنأقدرأنا من فعل
عادلةمسعأكما(١)شيئا ودينونيت الأل؛أدين ـشيئةأين م بل مشيئيت طلب

الذي فيقولو.)٣٠:٥يوحنا (."رسلينأاالب إليه يوحى ملأل"أنه أتكلمين
أ ماذا وصية أعطاين هو أرسلين الذي االب لكن نفسي ومن ـول ـاذاق مب

ا.)٤٩: ١٢يوحنا( "تكلمأ ـد جم ـب يطل بل نفسه جمد يطلب ال وأنه
أرسله شاءإ":فيقولالذي أن مشيأحد يعمل هون هل التعليم يعرف ئته
أ أم ا مأتكلممن نفسي من منننا وأما نفسه جمد يطلب نفسه من يتكلم

أ الذي جمد ظلميطلب فيه وليس صادق فهو .)١٨-١٧:٧يوحنا(".رسله
منه أعظم ا ألنإمضيأقلتألين":فيقولوأن االب أىل مينأيب "عظم

ا.)٢٨:١٤يوحنا( يرضي ما يفعل حني كل يف ـذي":فيقولوأنه وال
وأ معي هو االرسلين يتركين وحديمل حنيأل؛ب كل يف يرضيهأين ما "فعل

( )
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ا.)٢٩: ٨يوحنا( مبلكوت ليبشر جاء لَهم"،وأنه أَنْ: فَقَالَ ِلي ينبِغي ِإنَّه
أَيضاً اُألخر الْمدنَ ِأُبشِّر ا أُرِسلْتِبملَكُوِت قَد ِلهذَا "َألنِّي

السماوات ملكوت دخول ربط اوأنه إرادة ـل":فيقولبتنفيذ ك ليس
يفعل الذي بل السماوات ملكوت يدخل رب يا رب يا يل يقول إرادةمن

السماواتأ يف الذي مشيئة" :ويقول.)٢١:٧مىت((١)".يب يصنع من إن
)ا أخي( وأميهو اليعلمه).٣/٣٥مرقس ( ."وأخيت الساعة علم وأن

فيهمهو مبا املالئكة وحدهالروال ا وإمنا القدس ذَِلكمَّاأَ":فيقولوح
والَ ـسَّماِء ال ِفي الِذين الْمالَِئكَةُ الَ أَحد، يعِرفُهما فَالَ السَّاعةُ وِتلْك الْيوم

اآلب ِإال واملرسلني.)٣٢:١٣مرقس (".اِالبن، األنبياء من ـدماوأنه فعن
ب ألنه"قاللهلقتالداعيةمراتاؤاملشعر يليه وما وغدا اليوم أسري أن ينبغي

يا أورشليم يا أورشليم خارج نيب يهلك ورامجةال األنبياء قاتلة يا أورشليم
يوردها.)٣٣/٣٤-١٣لوقا (".املرسلني اليت األقوال هذه الكتاب(ومثل
املسيح)املقدس لسان ـنعلى يك مل با بعالقته يتعلق فيما أنه يظهر
إنسانيحاملس خملوقسوى بل خالقاً يكن فلم ـسواءاً، ب سواء كآدم

يصلي املسيح كان ـا) ١٦:٥لوقا()٣٥:١،٣٥:١٤مرقص(لقد مم
أنه وضوح بكل إهليعين وليس ألحد؛اًرسول يصلي ال كان.فاإلله ولقد

بقوله ا األأمحدكأ(:حيمد ربَّيها واألب )٢٥: ١١مىت()رضالسماء
( كلمة( اإلجنيل تعين) يارب(حسب لعيسى وجهت معلم(إذا يف) يا ) ٣٨:١يوحنا(كما

هلما" فقال يتبعان ونظرمها يسوع تطلبان؟فقاال:التفت الذ: ماذا متكث؟ريب أين معلم يا تفسريه "ي
( مشيئة"وينقلهامىتغريهاوي( يصنع من وأمي)أيب(إن وأخيت أخي هو السماوات يف " الذي

اجلاللةوضعت)أيب(فكلمة ) ١٢/٥٠مىت( لفظ .الهوتيةعقَِديَّةألسباب) ا(بدل
قال حني مان كيز العالمة صدق قا: "وقد قد ومىت لوقا كانإن الذي مرقس نص بتغيري ما

ألسباب عمد عن مرة مائة ما ."عقَِديَّةحبوز
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املسيحليسو كالم ـهيف بألوهيت اإلعتقاد يدعم ما باألناجيل الوارد
اإل هذه ـسيحفكل امل وألوهية والتجسد بالتثليث اخلاصة ملعتقادات

العامل هذا عن رحيله بعد إال الدياناتتظهر عن النصرانية الديانة ا وأخذ ،
كيالوثنية النصرانية للديانة السابقة األساطري يف فنرى ـال، األبط كان ف

آهلة إىل ـوذا.يتحولون ب عن والبوذيون كرشنا عن اهلندوس قاله ما فأكثر
ـاكوس ب ـن ع واليونانيون أوزوريس عن واملصريون ميثراس عن والفرس

بعل عن أدونيسوالبابليون عن النصاروالسوريون أيضاقاله املسيح عن ى
اإلس التأما عقيدة برفضه اخلرافات هذه ربقة من أتباعه حرر فقد جسدالم

به احتاده أو خلقه من شىء يف ا حلول ـةو.أو ألوهي بعدم القول حسم
البشرغريهأواملسيح قاطعاًمن ـاىل،حسماً تع  ¢ £ :قال

± ² ³´ µ ¶ ̧ » º ¹ 
أن،املائدة¼ ½ ¾ ¿ ينبغي ال الطعام يأكل من فكل

إهل أمنكاأسواءاًيكون األنبياءمأاًحممدعيسى ـصالة(سائر ال ـيهم عل
غريهم) والسالم عن الطعام،فضالً أكل على يترتب األلوهيةفما مع يتناىف

كذبل أنتقد ا بأنبياء يليق ال أنه حبجة أنبياءها السابقة األمم من الكثري
الطعاماونويك يأكلون قال،بشراً ـنتعاىلكما ـوحع ن ـوم :ق

 y e d c b a ` _ ~ } | { z
 l k j i h g frاملؤمنون

عنكماو تعاىل النيبقال فيهم بعث الذين األميني  b c:البدو
e df g h i kj l m n  o 

s r q pم.قانالفر املسيحنأما ـغيؤهلون فبل
اإلحنراف إنم يقولوا علياهأن من نزل بذاتهئا ـل،ه يأك بشراً وأصبح

كبرياً،!!الطعام علواً ذلك عن ا ـال،تعاىل ـاىلق  VW:تع
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............... .املائدة
سبباًاردَّو أب بدون املسيح والدة جعل من على ـهبلتأليههتعاىل :قول

عمران أم،آل أو أب بدون آدم خلق أنه (١).حيث

اويص عيسى_تعاىل_ف األنبياءنبيه كبقية طاهر تقي نيب ،بأنه
دائماً، بشريته على تعاىلفيخربناويؤكد املسيحبا نفسقول :هـعن

 ~ } | { z y عبودية.مرمي يؤكد ومما
يف جاء ما الرسل(املسيح ـحاق")١٣ : ٣اعمال وإس ابراهيم إله إن

آب إله جمدويعقوب، قد يسوعائنا، عبده
للقارئ يتبني سبق يقولالكرميومما من وحده اإلسالم ليس ألوهيةأنه بعدم

ـسيح ـ ـصوصامل ـ ن ـىت ـ ح ـل ـ ـدس(ب ـ املق ـاب ـ ـسه)الكت ـ نف
برنامجويف به قام التل) العقيدة("كريدو"استفتاء ـدييف أك الربيطاين فزيون
بنيأسقفا١٩ً أن٣١من إجنيلياً ـسيحيونأسقفاً امل يؤمن أن شرطاً ليس ه
املسيحبأُ .١٩٨٤يونيوDaily News٢٥. لوهية

اإللهية :البنوة
املعتقد هذا يتفق املسيح-كسابقيه–ال تعاليم وكذلك،وأقوالهمع

املقدس(فإن هذه)الكتاب البنوة تعبري إىلعنديستخدم آدماإلشارة
اآ(.. ابن السابقنيوالعديد)٣٨:٣لوقا()دم األنبياء للمسيحمن
املقدس(يشري ف، اإىل)الكتاب أنه"إسرائيل"نيب على مثالً

( الكاهن( حىت صادق(بل عنه) ملكي املقدس(يقول بالأبال ( ..أنه) الكتاب بالمأب
بداءة.نسب حياةأال اية وال له ا)٣: ٧عربانيني..). (يام دون من بتأليهه أحد قام !!؟.فهل
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الرب" موسى"ابن أسفار أحد يف هذا وجند يقول، حيث ثُمَّ: "اخلمسة
ِلِفرعونَ ال: قُلْ يقُولُه ما الِْبكْر: رَّبُّهذَا ابِني هو ".ِإسراِئيلُ

داو إىل لإلشارة مستخدما اإلسم نفس وفيهدوجند املزامري كتاب : يف
الرَّبُّ( ِبِه قَضى ما أُعِلن أَنا الرَّبُّ: وها ِلي ابِني«: قَالَ اليومأَنت أَنا ،

سليمانوبا ) ٧:٢املزمور) (ولَدتك إىل اإلشارة نفس جند علىملثل
الرب ابن ِال"أنه بيتاً يبِني ابناً،هو ِلي ويكُونُ أَباًسِمي، لَه وأُثَبِّتوأَنا ،

اَألبِد ِإلَى ِإسراِئيلَ علَى األول(" .عرشه التواريخ .)٢٢/١٠كتاب
وغريها السابقة اإلشارات هذه جنده-ومن يفمما املقدس(بكثرة -)الكتاب

كلمة أن نؤكد أن سوى" ابن"ميكننا األمر حقيقة يف تعين علىال داللة ا أ
ا حب من املسيح،القرب قول أَعداَءكُم،: "فنجد ..أَِحبُّوا

السَّماواِت ِفي الِذي أَِبيكُم أَبناَء .)٤٥-٤٤ : ٥مىت.." (فَتكُونوا
ه مثل القولويتكرر السَّالَِم"ذا ِلصاِنِعي فَِإنَّهطُوبى ،ِ ا أَبناَء سيدعونَ " م

جماالً) ٩ : ٥مىت( يدع ال مبا نرى األقوال من سبق ما مجيع وبتحليل
املعىن استخدامللشك من أدىن"ابن"كلمةاملراد هناك فليس مث ومن ؛

سبيلعيسىعدِّ لمسوِّغ على يفهمهالقصرابناً الذي وباملعىن ،
استخدمو. اليومالنصارىأغلب املقدس(حني الرب"تعبري)الكتاب " ابن

كان لإلشارةاملرادفقد املستخدم املعىن نفس وداوهو وإسرائيل آدم دإىل
أن،وسليمان مالحظة ا(لقبمع اإلجنيلإشارة)ابن يف ورد للمسيح

لقب،مرة١٣ ورد اإلنسانبا(بينما أيضاً)ن إليه ويرفضمرة٨٣إشارة
معتقدالقرآن قاطعاً قوله"البنوة"رفضاً يف واضح هو :تعاىلكما

 £ ¢ ¡  ~ } | { z yx wv u t s 
.البقرة¤ ¥

انسبةإن إىل عنهتعاىلالولد الكمال باحلاجة،تنفي منوتصفه .سواهإىل
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األصلية :الخطيئة
منيشري وأكل ا عصى حني آدم خطيئة إىل املعتقد ـةالهذا احملرم شجرة

والشرشجرة( اخلري ـاً(١).)١٧ : ٢التكوين ()!!معرفة ـدةووفق للعقي
منه املعصية هذه كلهم آدم أبناء ورث فقد مجيعالنصرانية أن هذا ويعين ،

يولد األوىلالبشر باخلطيئة حمملني يقتض،ون ا عدل أن ـنيومبا مث دفع
خطيئة كل ا!!مقابل ـةتعاىلوأن خطيئ عن يعفو أن يقدر وال يسمح ال

قصاصمنبسيطة فإنوو!! دون النصارى يقوله ملا ـشيءفقاً ـدال الوحي
سفك هو اخلطيئة ميحو بولس،الدمالذي ـهوخيربنا ِإال"أن ـرانَ غُفْ والَ

الدَِّم العربانيني((٢)!"ِبسفِْك دماً.)٩/٢٢كتاب الدم هذا يكون أن وجيب
الكمال دممطلق ال، الفساداً يقبل وال اخلطيئة ـسيح. يعرف امل قام ولذا

االبن اخلطيئة" املزعوم"وهو من اخلايل دمه ـن،بسفك م وحتمل
وصفه عن القلم يعجز ما والكرب مثن،األمل دفع أن بعد مات ـامث خطاي

اإلله. البشر هو كان ـثمناملوألنه ال يدفع أن غريه مبقدور يكن فلم طلق
للخطيئة ميكن. املطلق فال ـناًأحدوعليه آم إذا إال ـو وينج ـص خيل أن

ـة. وفادياً(٣)صاًخملباملسيح إدان مدان إنسان كل أن هذا على ويزيد
يف إال ـة اخلاطئ ـشرية الب لطبيعته نظراً أبدياً خلوداً النار يف خلوده تقتضي

واحدة املسيحوه،حالة فداء يقبل أن بدمهي اخلطيئة عن .وتكفريه
عن بعضها يتميز أقسام ثالثة املعتقد هذا :بعضوينقسم

األوىل) ١( عناإل) ٢(اخلطيئة التكفري يقتضي ا عدل بأن ارتكابعتقاد
الدم بسفك املسيحاإل) ٣(اخلطيئة بأن كلعتقاد خطيئة مثن دفع قد

( إجابة( إىل حيتاج سؤال الشر؟:وهنا من اخلري يعلم يكن مل إن خطئه على آدم حماسبة تتم !كيف
( بالدقيق( يكون أن املمكن من الغفران أن تقول أخرى نصوص مع يتناقض وهذا

باألموال وغريها) ١٥ : ٣٠اخلروج(ويكون باجلواهر ) ٥٠:٣١العدد(ويكون
( يف( الرب)*١١:٤٣أشعيا( جاء انا خملصانا غريي ليس وحده*و الوحيدفا املخلص هو
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الصل على مبوته بتلكالبشر يؤمن ملن هو إمنا الوحيد اخلالص سبيل وأن يب
املسيح ا قام اليت بنفسهالتضحية الناس .(١)عن

التعليم كتابه يف غروت دي الكاهن يقول األوىل بالنقطة خيتص وفيما
صCatholic Teachingالكاثوليكي الكتاب(يعلمنا: "١٤٠،

ا)املقدس مجيع إىل منه انتقلت آدم خطيئة املباركة(بشرلأن سيدتنا باستثناء
بولس. "]مرمي[ رسالة روميةويف اِإلنساِن) "٥/١٩(إىل ِبِعصياِن أَنَّه فَكَما

آدم(الْواِحِد خاِطِئني)يقصد الْكَِثريونَ الْواِحِدجِعلَ ِبطَاعِة أَيضاً فَكَذِلك ،
املسيح( أَبرا) يقصد الْكَِثريونَ أن" راًسيجعلُ الكلمات هذه وتوضح

آدم من اخلطيئة ورثوا قد البشر أي. مجيع أيضاً النصراين املعتقد وهذا
األصلية اخلطيئة سابقيهمعتقد شأن شأنه املسيحألخمالف، قوال

موأل فردنقوال كل أن ألقوامهم تعليمهم كان الذين األنبياء من سبقه
فقط أفعاله عن األبناءمسئول وأن اآلباء، جريرة على م عقا يتم .لن

أن بدليل باخلطيئة يولد ال اإلنسان ياملسيحإن كان األطفالدُّعنفسه
وطاهرين باخلطيئة،أبرياء يولدوا مل م قولهوأ يف بوضوح هذا ونرى ،

لَهم" وقَالَ غَِضب ذِلك، يسوع رأَى يأْتونَ...«: فَلَمَّا الصِّغار ِإلَيَّ،دعوا
ِ ا ملَكُوت هؤالِء ِلِمثِْل َألن تمنعوهم، لَكُم*! والَ أَقُولُ يقْبلُ: الْحقَّ الَ من
أَبداً يدخلَه لَن صِغري، ولَد كَأَنَّه ِ ا "»!ملَكُوت

كما أن جند عقلية نظرة أيضاً النقطة هذه إىل نظرنا العدلوإذا انتفاء ل
ارتكبها خطيئة على كله البشري اجلنس إدانة يف أبوينايتمثل من آدمكل

ال آالف منذ قانونمعدٍّعتهيفاخلطيئةسنني،وحواء أو ا قانون على دي
من على إال عليه العقاب أو اخلطأ مسئولية تقع أال وجيب والصواب، اخلطأ

( املسيحإذا( بصلب اإلميان للبشريةكان منفداء والنجاة ، للخالص الوحيد السبيل هو
ل عصرهاخلطيئة يف هونسيأتوملنأو،لذين فما الصلب ترىبعد أذنبوايا الذين وماتوا،حال
قب املسيحمذنبني والدة يتسنَّ،ل هلم؟ومل ليغفر املذكورة الصلب بعقيدة ليؤمنوا املسيح يعرفوا أن !هلم
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به غري،قام أو أبنائه على مولودعدَّإن،هموليس هواًاإلنسان باخلطيئة
األمثلةمن وعلىأكرب البشريبغضالسخرية نتصور،اجلنس أن ولنا

و القلب قسوة اخلطيئةفَقِْدمدى بتوريث يؤمن رجل عند واملنطق العقل
لن املُعمَّدين غري األطفال مجيع إن أوغسطني القديس قول يف جاء كما

احل سوى مصريهم اآلبدينريكون أبد إىل جهنم نار يف فترة،ق إىل إنه بل
غري األطفال بدفن يسمح ال كان بالطويلة املقابراملُعمَّدينليست يف

الكهنة(املكرسة يباركها كله) اليت املسيحي العامل لسببيف ذلك وليس ؛
االس األصليةالفاسدعتقادوى اخلطيئة على م .مبو

اخلط معتقد اإلسالم األصليةويدين اخلطيئة،يئة من طاهرين األطفال ويعترب
مولدهم تورَّث،عند ال اإلسالم يف نتيجةفاخلطيئة املرء يكتسبها وإمنا ،

ع االنتهاء يف عنهمَّفشله ي أوتا ينبغيكُر، ما .هلُعفِِه
يقتضي ا عدل أن هو والتكفري للفداء النصراين املعتقد من الثاين القسم

خمقابلَمثٍندفع ومجيع األوىل األصلية كاناخلطيئة ولو بعدها، البشر طايا
إنكارا هذا يف فإن عقاب دون مذنب خطيئة ااًيغفر وحيدثنا!لعدل

كتابه يف غولدساك دبليو والتكفري"الكاهن ٥ص" Atonementالفداء
فيقول املوضوع هذا واضحاً: "حول يكون أن الشمسجيب يفوضوح

اخلاص قانونه خيرق أن ميكن ال ا أن اجلميع يغفر: أذهان أن ميكن فال
ي أن بعد إال مذنب إخطيئة إذ عليها؛ مالئماً عقاباً هذاعاقبه فعل لو نه

نفسه عن يقول أن ميكن مقسطإفكيف عدل ؟." نه
مد الرأي هذا من بعدلويتبني املطبق الكاتب جهل كأي،اى ا فليس

ح ملكقاٍض أو القرآنكم يصفه كما وجل عز فهو ،:L K
MP O NQيتصف. الفاحتة ال وعال جل فقطبافهو لعدل

أيضاً واملغفرة بالرمحة تعاىلبل قال الرامحني أرحم يوسفلقولحكايةفهو
:..¬ « ª © ¨§ ¦ ¥يوسف

صد منه يعلم حني ونقائصه العبد ذنوب يغفر علىفا وعزمه توبته ق
شرور من بداخله ما على العقاب،التغلب دافع كبحوليس إال عام بوجه
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املخطئ وإصالح اخلاطئ بعدالفعل السابقة خطاياه على شخص فعقاب
عدل على يدل ال نفسه وإصالح اال،توبته يف رغبة على نأكما.نتقامبل

معاقبته بعد املذنب عن بدالًأ،العفو آخر شخص معاقبة يعدعنهو ال
اخلالق. البتةغفراناً رحيمفا بإذاو، رب وأمر قانوناً كانإوضع طاعته
مجيعهم،ذلك البشر علملصلحة إنساناً عاقب فليسوإذا وذنوبه أخطائه ى

إرضاًء العقيدةذلك تدعي كما التعويض سبيل على أو شخصية لرغبة
يكونالنصرانية وإمنا ك، للشرِّذلك للعاصيبحاً ذنبويغفر.  وتطهرياً ا

عن تاب نفسهمن من وأصلح واخلطيئة فالاملعصية و، يرتلاليعاقبه
عنه نيابة بأحد االعقاب عدل مع هذا يتناىف وال ،.

ال القسم فأما والتكفري الفداء عقيدة من عيسىوهثالث عنأن كفر
كالفاري صليب على مبوته البشرية خطايا وعن األوىل األصلية اخلطيئة

اجلمجمة( لدم)صليب املنقذة بالقوة باإلميان إال يتحقق ال اخلالص وأن
جيه.املسيح الكاهن كتب املوضوع هذا يف. إف. ويف غروت دي
: قوله١٦٢ص" Catholic Teachingالكاثوليكيالتعليم"كتابه

املسيح" ألن مجيعنظراً عن التكفري عاتقه على أخذ املتجسد ا أي
بني وسيطاً ذا يكون فإنه الرب بعدالة اخلاص باملطلب يفي حىت خطايانا

واإلنسان صف." الرب ا عن ينفي ال املعتقد صفةوهذا بل فقط الرمحة ة
أيضاً، لفالعدل الدم بسفك االاملطالبة إظهار يعين البشر خطايا نعدامغفران
للرمحة إ(١).التام وصلب تعذيب أن خطاياكما أجل من مذنب غري نسان

الظلم قمة هو .اآلخرين
( غريي( سأل كما أسأل واعترافه: وهنا ندمه آدم خطيئة عن واخلالص للتكفري كافياً يكن أمل

للر قدمت اليت والقرابني الذبائح من الكثري مث الطوفان مث اجلنة من وخروجه إنوتوبته مث ب؟
فماذا ، يذكر شيئاً الشجرة من األكل يف املتمثلة آدم خطيئة عندها تساوي ال بشعة جرائم هناك

الكنيسة؟ اكتشفته حىت واملرسلني األنبياء على خافياً والصلب اخلطيئة سر ظل وملاذا ! .عنها؟



) (

الردودو من العديد بطالنهناك تثبت واليت الفداء :منهاصلبالعقيدة
التكفري:أوالً أجل من املسيح صلب عقيدة آدمإن خطيئة ـت–عن بني

فاسد، أساس فاسدعلى على يبىن ـذه؛فاسدفهووما ه ـاس أس أن ذلك
وحده به خاصة ليست آدم خطيئة أن هو ـه،العقيدة أبنائ كل ورثها بل

جاءوي ما هذا على ـسيحرد امل صرح الذي القدمي العهد مليف ـه بأن
أنه من لينقضه اَألو"يأِت عِن اآلباُء يقْتلُ اآلباِءال عِن اَألوالد يقْتلُ وال الِد

يقْتلُ ِبخِطيَِّتِه ِإنساٍن ِهي"وأن.)١٦:٢٤التثنية". (كُل تخِطئُ الِتي اَلنَّفْس
الَ. تموت ـِناِالبن اِالب ـِم ِإثْ ـن ِم يحِملُ الَ واَألب اَألِب ِإثِْم ِمن "يحِملُ

املسيحهوأن.)٢٠:١٨حزقيال( لسان على جاء ـل"كما ك جيازى
عمله حسب ـرآنوهذا)٢٧:١٦مىت("واحد الق ـع م ـق ـرمييتف الك
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عاش:ثانيا أكلهماأبوانالقد بعد وامرأته الشجرةآدم كما٩٣٠من سنة
نكأل(القائل)١٧:٢التكوين(نصبطالنىعلممايدل)٥:٥التكوين(يف

ت متوتأيوم موتا منها حتققه)كل على. لعدم أيضاً عندمآأنويدل عاد
وتاب اإذنبه فرائضهىل لهفغفروحفظ يف،ا -٢١:١٨(حزقيالكما

الشريرإف()٢٢ رجع فرائضي(١)ذا كل وحفظ فعلها اليت خطاياه مجيع عن
وعدال حقا حييافحياوفعل ميوت.ة تذكر.ال ال فعلها اليت معاصيه كل

حييا.عليه عمل الذي بره أبنا)يف أن يعين يرثءهمما خطيئتهوامل بعده وملمن
املسيح موت املغفرة أحدتتطلب خلطايا أيضاوهذا.غفراناً معيتفق

قولهالكرميالقرآن يف §¦¥¤£¢..:تعاىلكما
¨©ª«¬®طه.

( آدم( مثل صاحلا باراً املخطئ كان إن إذا احلال بقبولفما أوىل ليس اخلطأأو من توبته
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قط:لثاثا يثبت املقدس(وحبسبمل املسيحنفسه) الكتاب قدأن
البشرجاء خطايا سبيل يف قصٍد وعن بإرادته إذليموت يفإ؛ نقرأ ننا

املقدس( الصليب)الكتاب على ميوت أن يرد مل مبا. أنه علم أن فبعد
للقضا أعداؤه قالءخيططه حتَّى"عليه ِجداً حِزينةٌ نفِْسي

بقوله)٣٤:١٤مرقس("موِتالْ ا دعا ذلك بعد يا":، كُلأَبَّا، أَِبي،
لَديك مستطَاع أَنا،. شيٍء أُِريد ما الَ ِليكُن ولِكن الْكَأْس، هِذِه عنِّي فَأَبِعد

أَنت تِريد ما يشتروا.)١٤/٣٦مرقس" (!بلْ أن حوارييه من طلب كما
أعدائه) ٣٦:٢٢وقال(سيوفا من حلمايته ساهرين يبقوا .وأن
املقدس(خيربنا:رابعا الصلب)الكتاب عند صرخ املصلوب أن أيضاً
شبقْتِني؟"وقال لَما أَلُِوي، تركْتِني؟ِهلِإ: أَيأَلُِوي ِلماذَا ِإِهلي، مرقس("ي
العباراتومع) ٣٤: ١٥ هذه س(اليائسةأن جدالًملإن تدل)دوثهاحبنا
أعلى إال منه باختيار يصلب مل املصلوب املصلوباأن أن تؤكد ذلك قبل

املسيح عيسى ليس العباراتقطعا هذه أنالاليائسةفمثل ميكن
عنتصد عنر فضالً ينيب كما إله من تصدر .النصارىزعمأن

تالميذ)٥٠:١٤مرقس(سبحب:خامساًً من أحد يشهده مل الصلب
اجلميعاملسيح وهربواألن املسيح يشهده،(١)!!تركوا مل وبالطبع

والرسائل األناجيل كتبوا ممن رواي،أحد أن يعين شاهدامما رواية ليست م
مصدر،عيان يف نشك جيعلنا الرواياتمما األناجيلوالسيما،هذه أن

آخرهااألربعة إىل أوهلا من الصلب أحداث يف .اختلفت
( املسيح( بتالمذة الظن حسن وجوب عنهم(إن ا أمرين) رضي ألحد يقال: يدفعنا أن فإما

يقال أو ، عليهم به يفترى حمرف نص هذا أن: إن بعد وهربوا عليه املقبوض تركوا التالميذ إن
املسيح ليس أنه الشبيهعرفوا .وإمنا
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غضبإن:سادساًً لتهدئة الدم سفك بضرورة دخلالربالقول إمنا
الصورة من النصرانية قويالعقيدة شيطان أنه على وليست،البدائية

والدمهناك اخلطيئة بني عالقة الدم.مثة ليس اخلطيئة حملو ضروري هو ،فما
والندم الصادقة التوبة للشر،وإمنا للميل املستمرة على و،واملقاومة العمل

أنبيائه طريق عن إلينا أوحاها كما ا مشيئة املسيحإمث،تنفيذ ن
عن سئل عندما جوابهطريقةنفسه يكن مل األبدية احلياة على احلصول

فاديا خملصا به اإلميان وجوب دمهللسائل له،بسفك قال أردت"وإمنا إن
الوصايا فاحفظ احلياة تدخل بالشريعةعا(أي)١٧:١٩مىت". (أن .)مل

األخالق شاشته النصراين اخلالص خمطط يتسم فقطوال والفكرية بل،ية
املسيحيتسم به جاء ما اخلطيئةالذي.مبخالفة من الناس لينقذ جاء

طريق،بتعاليمه إىل م حيا يف صاحلة قدوة يتخذوه كي هلم املثل وبضربه
سبيلهم،ا يف الصليب على عمٍد عن ليموت يقدِّ،وليس أن دمهأو م

خطاياهم عن التوبةلجاءكما،تكفرياً إىل اخلطاة جدعوة هو وهذا
العصور مر على جئتومل،األنبياء لقد اخلطيئةفرياًتكيقل !عن

الزما) (١٧ : ٤مىت(ففي ذلك ويقولمن يكرز يسوع ابتدأ أل:ن نهتوبوا
السموات ملكوت اقترب . .           )قد

مل حقاًنوإنه يساملؤسف املقدس(يءأن عيسىاملسيحإىل)الكتاب
بالغة لعنةإساءة بولسيفجبعله إذ"قول الناموس، لعنة من افتدانا املسيح
لعنة كلألجلناصار ملعون مكتوب ألنه خشبةعلقنم، "على

.):غالطية(
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منلقد النصرانية العقائد من بغريها أسوة والتكفري الفداء عقيدة جاءت
القدمي الوثنية السريالديانات ذكر وقد فندالي"ة كتابه"آرثر صخرة" يف

شخصا٤٥ًصفحة"احلق عشر ستة سعواالسابقةاألممعدَّتهمأمساء آهلة
األمم هذه خالص مصر:نهمم.يف يف يفم.ق١٧٠٠أوزوريس وبعل ،

فرجيا.ق١٢٠٠بابل يف وأنيس يفم.ق١١٧٠م، فيوس وديوس ،
وكرم.ق١١٠٠اليونان اهلند، يف وأندرام.ق١٠٠٠شنا التبت يف،
الصنيم.ق٧٢٥ يف وبوذا اليونانم.ق٥٦٠، يف وبرومثيوس ،٥٤٧

ومترام.ق فارس) متراس(، .م.ق٤٠٠يف
والصلبإن الفداء منافيعقيدة ا كو واملنطقةمع تفتح،للعقل أيضا ا فإ

مصراعيه على والباب الصاحلة األعمال الشرورلترك قتل،واآلثامفعل من
وز واغتصاب ذلكىنوسرقة الشريعةفل،وغري بأمهية بولس استخف قد

ليكملها املسيح أتى اليت الصاحلة واألعمال يفقالفيهاإلاودع،والوصايا
ِباإلمياِنف"):رومية(إىلتهرسال يتبرَّر اإلنسانَ أن نعتِقد النحن ،

الشريعِة بأحكاِم )ِبالعمِل
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والتكفري الفداء بعقيدة اإلسالم يقبل الذنوبوال غفران أن ويعلن ،
آخر شخص بأي والتضحية املعاناة طريق عن يكون ال وإمنا،واخلطايا

وفضله ا برمحة على،يكون والعزم الذنب عن باإلقالع الصادقة والتوبة
إليه العودة فعلهعلوالندمعدم علىو، ى اخلرييعزم .اتفعل

عليهم العدوان أو الناس بظلم متعلقة الذنوب كانت إىل،وإذا فباإلضافة
احلقوق إعادة من البد اإىلماسبق قَ،أصحا منهم الصفح ردوطلب

يف،مكاناإل من لكل اإلسالم يف إهلاًؤاخلالص با لهومن شريك ال احداً
صاحلاًويعمل يف، عمالً  Ó Ò Ñ Ð Ï Î :تعاىلقولهكما
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ووصاياومما اإلسالم مع جاءاملسيحيتوافق ـوب:يفما يعق ـالة رس

ِإخو")١٧-١٤:٢( يا الْمنفَعةُ ـيسما لَ ولَِكن ِإمياناً لَه ِإن أَحد قَالَ ِإنْ ِتي
يخلصه؟ أَنْ اِإلميانُ يقِْدر هلْ أَعمالٌ؟ ـن..لَه يكُ لَم ِإنْ أَيضاً، اِإلميانُ هكَذَا

ذَاِتِه ِفي ميِّت أَعمالٌ، ".لَه
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التوحيداإلسالم :األنبياءودين
التح بنا املوضويؤدي النصرانيليل للعقائد املتحيز غري ناقشناهاةعي اليت

واحدةسبقفيما نتيجة املنطق،إىل غياب ـذ،السليمالعقالينوهي اه
املعتقداتبا تلك تعارض إىل املسيحمعإلضافة أن،أقوال ـي ويكف

رفعإنقول تلت اليت السنوات تلك خالل يف تكنعيسىاملسيحنه مل
منأحنظرة اد عند من نيب أنه على إال إليه ـكأتباعه تل ـدخل ت ومل ،

السابقة طويلةاملعتقدات سنوات بعد إال األساس،النصرانية أن هذا ويعين
عليه ترتكز أتالذي اليت الرسالة عن كبري احنراف هو إمنا ـاىالنصرانية

قبلهاملسيح الذين .واألنبياء
ب وإفراده ا توحيد البشريةإن يف األصل هو ـشركو،العبادة ـلال دخي

بعدعليهم األرض أهل بقي البشرفلقد يعبدونآدمأيب قرون عشرة
نوح قوم يف الشرك وقع أن إىل له شريك ال وحده غلوِّا همبسبب

الصاحلني إىل،يف م ـو يقرب م أ حبجة ا مع األلوهية درجة إىل ورفعهم
هلم،ا نوحاويشفعون تعاىل ا فأرسل اعنده عبادة إىل ،يدعوهم

له شريك ال حممد،وحده إىل الزمان ذلك ـاىلومنذ تع ـلوا يرس
إىل الرسل تلو لدعوالرسل بالعبادةماألمم وإفراده ا تكن،لتوحيد ومل

األنبياء إ)األوىل(قضية الناس ـوددعوة بوج ـان اإلمي ـه،اىل وربوبيت
الكوناإلو يف ما لكل واملصرف املدبر الرازق اخلالق وحده هو بأنه عتراف

ا هذا كان املشركنيفلقد عند حمسوما ـرهمألمر فط يف ومل،(١)ومغروسا
( و( وإنكار اإلحلاد ينتشر والتاسعمل عشر الثامن القرنني يف إال النصرانية تمعات ا يف ا جود

منها أسباب لعدة امليالديني وإذالهلا: عشر للشعوب، واستعبادها النصرانية، الكنيسة ظلم
الفطرية اإلنسان وحاجة العقل مع واصطدامها النصرانية، فساد عن فضالً الدين باسم واستغالهلا

ال العلوم الناسوانتشار جعل مما والعلماء؛ العلم حتارب الكنيسة كانت أن بعد والصناعة كونية
املادي بالعامل وينبهرون الدين، على الشهوات. ينقمون اىل بطبعه االنسان ميل هذا إىل أضف

الذي واملثال القدوة وضعف ورغباته غرائزة تضبط اليت واالنظمة القيود من ونفوره وامللذات
الدي قيمة احلياةيظهر شئون مجيع تشمل اليت الرائعة وتعاليمه وأمهيته .ن



) (

بإنكاره القليليتظاهر ـال،إال باألعم ا اىل يتقرب من منهم كان ولقد
الشدة،الصاحلة يف الدعاء له وخيلص ـهإ، بين ـوا جعل م أ اال ـني وب م

وشفعاء الرخاءوسطاء ودعا،.يف ا إىل ـه التوج اىل األنبياء ـفدعاهم هئ
شفيع أو واسطة بال ،،وحده والشدة الرخاء أوجبيف التوحيد كان وملا

اإلطالق على وأمهها توالواجبات الذي األعمالصحةعليهبىنناألساس
يبد،وقبوهلا األنبياء مجيع أن أقوؤجند دعوة قائلنيون ³́  ..:امهم

¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µتعاىلاويقول. األعراف

:تعاىلويقول
.. .                                                األنبياء

األنبياء مجيع دين إىلمنوالرسلفاإلسالم آدم حممدنوحلدن إىل
امروراً ـلوات ص ـيهم عل ا ـل رس وسائر وعيسى وموسى بإبراهيم

أمجعني واتنم فكل،وسالمه له شريك ال وحده ا يفعبد الذي النيب بع
النعيم جنات إىل ومصريه مسلما يعد فإنه أتباعه،زمانه اإلسالم يعلم وهلذا

بينهم التفريق وعدم األنبياء جبميع .اإلميان
ا أوحاها اليت اخلالدة الرسالة تلك اإلسالم أعاد سابقىلإوقد إىل أنبيائه

اليت،عهدها الرسالة لتلك استمرار إال اإلسالم رسالةوما ا ذا حد يف هي
مرورف،واحدة أقوامهمالارسإمنوقتبعد إىل برسالته أنبياءه

م وخلطوهاوشعو التعاليم تفسري الناس باطلةأساء وبدعوأساطريبعقائد
أنزلو ما وطقوس سلطانخرافات من ا درك،ا إىل بالدين ونزلوا

والسحر والشعوذة الوثنية أوحاهاالذ،املمارسات اليت اإلسالم رسالة تعد
حممد إىل اإحياءا جاء اليت التوحيد املسيحعيسىلعقيدة

األنبياء من سبقه من رومجيع وهي االةس، إىللناسإىل الساعةقكافة ،يام
احلال كان كما معينة ألمة خاصة رسالة األنبياءمعوليست من . غريه



) (

املاإلسالمأدانقدلو الباطلةمجيع احل،عتقدات املفهوم ترسيخ قيقيوأعاد
ماأنهب لكل املصرف املدبر الرازق اخلالق وحده الكونهو يف

كمال بكل نقص،(١)املوصوف كل عن وحدهأنيستلزممما،واملرته يعبد
له شريك شرعال ما وفق الب، واحملدثات، أيوأ،البدع لغريه يصرف ال

ال أنواع من او،عبادةنوع توحيد أن وأمههاكما الواجبات علىأعظم
الذنوبفاإلطالق أعظم با اإلطالقوأشنعهاالشرك الذنب،على فهو

لإلنسان ا يغفره ال تعاىلأبداالذي قال املوت قبل منه يتب مل r :إذا
~ } | { z y x w v u t s..¨وهو،النساء

م صاحبه حيرم الذي كماالذنب النار يف وخيلده اجلنه عنقالن تعاىل
..:املسيح

األعمال.املائدة مجيع معه حتبط الذي الذنب وهو
تعاىل قال صاحلة كانت ¦¥¤£¢¡..:مهما

هو. األنعام¨§ الذيفا أنالواحد اجيب إليه لناسيلجأ
شفيع أو واسطة وبدون حوائجهممباشرة الذيلقضاء الرب وهو جيب،

خلقهأن مجيع عليه العامليتوكل رب فهو اخلبري، العزيز الرحيم الرمحن .ني
استشهدنا فتشراملسبقولوإذا فيشيا الورا الدكتورة اإليطالية يغلرياقة

ا كتا اإلسالمدفاع"يف والذي-Apologia dell Islamismoعن
عنوان حتت كاسيللي الدكتور اإلجنليزية إىل اإلسالم"ترمجه جندها-"تفسري

أشكاهلا: "تقول جبميع الوثنية اندحرت اإلسالم مفهوم،بفضل وحترر
ا احلياة وعادات األديان وممارسات البشاعاتالالكون تلك من جتماعية

قدرها من حطت اإلنسانيةاليت العقول حتررت وكذا األهواء، أغالل من
العاملني رب خلالقه تواضع بأن النهاية يف كرامته اإلنسان ." وحقق

( رسوله( له أثبته وما القرآن يف لنفسه تعاىل ا أثبته ما إثبات األمساءجيب من سنته يف
متثيل وال تكييف وال تعطيل وال حتريف غري من تعاىل به الالئق الوجه على .والصفات



) (

الورا الدكتورة األعمى: "وتضيف والتحيز األهواء من الروح حتررت
بغريه إنسان كل مصري تربط كانت اليت القيود من اإلنسان إرادة وحتررت

اخلفية القوى يسمى مبا أو البشر الكهن،من األسرار،ةوسقط ومحاة
اخلالص،الزائفون ادَّ،ومساسرة من ااعووكل بني وسطاء م أ
لديهم،واإلنسان بأن أنفسهم منسلطانوصدقوا غريهم إرادة على اً
عروشهمالبشر، عن سقطوا هؤالء وحدهأو،كل عبداً اإلنسان صبح

التز سوى التزام أي آخر إنسان أي وبني بينه يعد ألخيهومل احلر اإلنسان ام
ي،اإلنسان البشر كان االوبينما الفروق ظلم من مضى فيما جتماعيةعانون

اإلسال ليعلنجاء البشر(م مجيع بني مسلم،)املساواة أي يفرق ما وأصبح
شخصيته عوامل من آخر عامل أي أو مولده ليس املسلمني من غريه عن

واأل الصاحل والعمل بالتقوى الفرق أصبح والصفاتبل احلميدة خالق
."الفكرية

ا كتا من آخر موضع يف عنإ:" وتقول ال يتم مل السريع اإلسالم انتشار ن
الق املستمرةطريق الدعاة جبهود وال االإ . وة ذلك إىل أدى الذي نتشارن

ق الذي الكتاب املغلوبةكون الشعوب إىل املسلمون معدمه هلا، اخليار ترك
، ورفضه قبوله ،بني ا ،كتاب احلق كانكلمة معجزة بإمكانأعظم

األرض هذه يف للمترددين يقدمها أن جندموبين...حممد األديانأنا مجيع
أبنائها إىل تقدم محلهااألخرى يستطيعون ال اليت العقائد من ثقيال محال

،هوفهم معجزة سهولة ذا اإلسالم نرى كالبلورا نقية ..)وبساطة
صمنريةترمجوانظر( )٤٥،٤٦،٥٩،٦٠فحةالبعلبكي

توينيباملشهوراملؤرخيقولكما ـدأ": أرنولد مبب األخذ إىل العامل أدعو إنين
أروع هي اإلسالم ا جاء اليت التوحيد فعقيدة ، اإلسالمي واملساواة اإلخاء

العامل توحيد فكرة على ـه. األمثلة كل ـامل للع أمالً اإلسالم بقاء يف " وإن
أكسفورد( جامعة جملة نيويورك، احلضارة، )) م(١٩٤٨حماكمة



) (

اإلسالم-٨ نحو األخيرة :خطوتي
المسيح اإلسالمتأثير اعتناقي في

الباحثبعضاًإن جبعل كفيلة السابقة الفصول يف املذكورة املعلومات من
يد احلق ببساطةعن اإلرك النصرانيةصحة واحنراف ومصادمتهاسالم

أنهاملسيحملتعالي أيأمل ذلكمعإال عنةختذ للبعد حامسة خطوة
يل الكنيسة رمسته الذي بلالطريق أين، ذهبتموكنت معيأمحلا

مكان"طلسمي" كل يف الزمتين اليت الصغرية الصرة تلك بداخل وكان ،
سبع فيه صغريةةحللت فضية ،مسيحللخياليةوصورة،صلبان

أنين،ومتثالٌ أظن الصرَّوكنت أمحل مل يبلو سيحيق ما شراً فإن معي ؛ة
جييب يف دائماً أضعها كنت مطلقاً،وهلذا أتركها .وال

ورد ما بعض أراجع كنت األيام أحد حصلتيفويف اليت الكتب تلك
املسجد من معليها عبارتني وقرأت وسعادةأل، فرحاً قليب الدمعتا وبدأ ،

وقلت عيين من إهل: "ينهمر احلقيا هو هذا كنتي اليت اإلجابة هي هذه ،
أجدها ومل عنها أُ."أحبث أن جيب ملذكوهنا اللحظة تلك حىت أنين القارئ ر

فيه قرأت أو مصحفاً ملست قد بأي،أكن القرآن من نسخة أملس مل ،لغةةبل
ك تكن أ)قرآن(لمةومل اليت الكلمات من احلديثنفسها يف ،ستخدمها

املطب تلك بلغةويف يقول القرآن وجدت املسجد من ا أخذ اليت وعات
املسيح عن وقاطعة موجزة صرحية ̀  c b a :واضحة

 h g f e dl k j ipo n m ..النساء
لربهةوهنا تعاىلتوقفت قوله وكررت ،:l k j iعدة
وكأ،مرات شعرت العبارتني هاتني فيها أقرأ كنت اليت اللحظة نفس نويف

يساورين الشك جعل الذي السؤال ذلك عن جييب قبلا قدرتهمن يف
مقنعة منطقية إجابة وجود عدم .نتيجة

معمل للمنافسة اضطررت فقد سهالً، أمراً اإلجابة هذه إىل الوصول يكن
دراسية منحة على للحصول آخرين إىلطالب األميال آالف وسافرت ،
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واشنطن منوالية الغرب أقصى املتحدةايف تعلملواليات إىل واضطررت ،
وحتدثاً قراءة أمرياإلجنليزية من وألنين عليَّ، كان فقد اجلنوبية أمتتعكا أن

على أحصل حىت سياتل يف املسلمني بقية بني مقبولة تلكمابشخصية
احتماالت. العبارتني فوكانت من شخص يد يف سنةوقوعهما رتويال
قدَّهذاومع،بعيدة) م(١٩٧٨ ما افإن حمالةره ال تلك،واقع ويف

فيه أبتهج كنت اليت دعوتاللحظات الرائعة األخبار ذه وسألتها ا
أمجع،املغفرة والعامل عائليت أخرب كي فرتويال إىل أطري أن أريد وكنت

ا وجد اليت .باإلجابة
سينيمائي فيلم كأنه حيدث ما الطيكان الرجل ذلك بطلي فكان يف، ب

الناصري عيسى أحبه الذي النيب هو الفيلم الرجلاملسيحهذا ذلك ،
الصغري املذبح يف اليوم يف مرتني له أصلي كنت :البيتيفالذي

البطل يصلبالعظيمذلك .مل
الذي الثقيل الصليب ذلك ِحمل وكأن يل األمر ِإوبدا املسيحعيسىنقيل

محله كالفارقد جبل تتحطمعلى كما وحتطم انزاح قد املبايني
بالديناميتوالضخمة العاتية أمهيةاجلبال أقل يكن مل ذلك بعد حدث وما

وقلت عقلياً تفكرياً األمر يف فكرت فإن": إذ احلقيقة هي هذه كانت إذا
احلقاإل الدين هو املسيح". سالم إن يل يقال كان عاماً عشرين فلمدة

قُ يفتلقد كنت وقد أخرىليسرحلة، طرق انفتحفيها فقد اآلن أما ،
منطقية بإجابة آخر عثر،طريق إذ وأكثر أكثر تتضح األمور علىوبدت ت
اللغز هلذا األخرية سلسلة،القطعة يف يل حدث ما آخر هو هذا كان
املسيح يد على ااملعجزات مرة،بقدرة بعقلي األمر إىل ونظرت

ال،ثانية الرجل اذيفذلك أبصارهمردَّبإذن املاء،للعميان على ،ومشى
األبرص ثانيةوأبرأ ميشي الرجلني مشلول وجعل خبزاً، اآلالف وأطعم ،
مبعجزة مصلوباً،املوتىاوأحي،ومسكاً ميوت أن حبال ميكن عقدت،ال لذا

الدين هذا يف أدخل أن على . العزم
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مسلماً أكون أن !قررت
تبخر املسيحومثلما قيام فيها مبا األخرى املعتقدات مجيع تبخرت الصليب

األحد يوم األموات املقدس،من الفصح احلزينة،وأسبوع واجلمعة
السبع الكنائس بدالً،وزيارة السمك اللحمموأكل يسمىن ما أثناء

املقدسة" حتطمت". األيام أكاذيبومل،كلها ا أ على إال إليها أنظر
الطلسمواختفت اهلندسة؛قوة يدرس لشاب منطقي تفكري حملها ليحل

م وممتلكا الكثريين حياة وأنقذ إطفاء كرجل عمل من،وكشاب يأخذ ومل
اخلمر وشرب التدخني يف املتمثلة رذائله تمع انتشارها-ا من الرغم على

ا أ هلا تمع ا واعتبار تمع تل-طبيعية" رذائل"با قبول أحتمل كفلم
ذلك من أكثر النصرانية واألالعيب .احليل

عام صيف والية)م(١٩٧٩ويف جبامعة اختياري مقرر دراسة يف أخذت
اجلديدأوكالهوما الطريق يل أضاء ما هو هذا وكان التوغل، بدأت الذي

وأكثر أكثر بعنوان،فيه املقرر هذا إسالمية"كان صيفويف". تعاليم اية
إىل ذهبت العام الذيسياتلذلك اإلمام نفس أمام بالشهادتني ونطقت ،

قبل من اإلسالم عن الكتب تلك أعطاين قد اإلسالمكان اعتنقت وهكذا ،
.رمسياً

سألين اإلمام أن أذكر زلت اعتناق: وما يف رغبتك من يقني على أنت هل
قلتاإلسالم بإصرار. نعم: ؟ أنك: فقال سفرك جواز يف كتب وإن حىت
قلتمسلم كذلك: ؟ األمر كان وإن ما: فقال. حىت هو هذا كان إذا

ورائي فكرر ا: تريد إال إله ال أن اأشهد رسول حممداً ان وأشهد ،
والعربية باإلجنليزية الشهادتني وراءه خطوةفكررت آخر ذا وخطوت ،

اإلسالم يف للدخول أمامي .كانت
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حياتي؟-٩ في اإلسالم أثر كيف
معينة تعديالت يستلزم تغيري أي أن فيه شك ال تكن،مما استثناءومل حاليت

القاعدةم هذه أتعلم،ن أن ا عاهدت اإلسالم دخلت مافحني كل
تعل الدينأستطيع هذا عن صغرياً،مه شاباً أزال ال كنت أكململو،وحني

و جامعة يف األوىل السنة فتاةسوى تزوجت أوكالهوما ويف،مسلمةالية
يليفوتروستل عيَّن مسلمأوكالهوما مدرس أول اإلسالمي ،املركز

فايز امسه فلسطنيوكان،وكان اهتمن يكن ومل الدين، هذا بتعلم إال مامي
فايز،اجلديد أخي ع-وقام وفيما فيه ا كبريخصيصبت-نيهملبارك جزء

الصالة لتعليمي وقته اإلس،من أركان واإلميانوبقية بعد،الم واحلياة
القيامة،املوت ا،ويوم املوضوعات من ذلك هاألخرى،وغري هناوأذكر

نفسي يف املوت بعد احلياة عن النقاش أحدثه الذي الكبري والسيمااألثر ،
حي طوال شيءأنين أي أحد يعلمين مل كنصراين التفصيلايت من نوع بأي

احلياة تعن كما املوت إسالميتمعلبعد هلذا،بعد ملخص يلي وفيما
:املوضوع

األنبياء؟ خامت لتعاليم وفقاً موته بعد لإلنسان حيدث ماذا
موضوع املوتحيظى بعد الكثريينباحلياة وأنااهتمام حيايت وخالل ،

املوت كان مبنصراين يل الغامضرتلةبالنسبة أدىن،السر عندي يكن فلم
بعد يل سيحدث مبا اعلم يف جسدي يوارى اإلسالم. لترابأن ويف

اإلجابة الرسول،وجدت لتعاليم وفقاً يدفن أن جيب املرء وفاة .فعند
م قطعتني يف يلف مث ويعطر، كامالً اجلسد األبيضفيغسَّل القماش ويدفنن

نعش صوبومتدون احلديث. القبلةجهاً يف يسمع:وجاء امليت أن
األحياء الدخطوات بعد املقابر من انصرافهم أنهفنعند حينها ويعلم ،

وحيداً ملكان،أصبح يأتيه بقليل ذلك أسئلةفيسأال،وبعد ثالثة :نه



) (

دينك؟) ٢(ربك؟نم) ١( نبيك؟) ٣(ما من
ا رسول صحيحةإ:وقال إجابة جييب أن يف صعوبة جيد لن املؤمن ن

األسئلة تلك فلعلى الكافر أما اإلجابةن، من هذا،يتمكن وبعد
القرباال حياة تبدأ البسيط عذاب:ستجواب وإما نعيم ألعمال،إما وتبعاً

اجلنة نسائم ب املؤمن فعلى القرب، يكون عليه ا قدره وما اإلنسان
ا وشد بنتنها النار رائحة ب الكافر ليكون،وعلى املؤمن قرب ويتسع

له القربراحة ويضيق ومعاناته،با، عذابه من فيزيد عزلكافر ا وأسأل
قربي يوسع أن القرب،وجل عذاب عين يدفع .وأن

من لدي كان ما بعض فايز أخي يل قدمها اليت املعلومات هذه أزالت
يفحولشكوك العقوبة هلم تعجل وال جرائم يرتكبون الدنيويةمن م حيا

اإل ا مينح ملاذا الكالم هذا يل كيوأوضح الفرص من الكثري يتوبنسان
جديدة حياة ويبدأ حياته خلقه،يف مع املطلق ا عدل فهمت وكنت. كما

احليا مفاهيم فهمت أنين عميقاًأظن فهماً واألبدية الفانية كنت،ة فحني
يل قيل الكاثوليكية للكنيسة املسيح: تابعاً البشريةإن إلنقاذ مات

أ فعلمت اإلسالم يف فقطأما عمله عن مسئول إنسان كل الثواب،ن وأن
العمل حسب يكونان إمنا منطقياً. والعقاب الكالم هذا يل فاطمأنتوبدا

نفسي .له
ت املعرفة هذه فشيئاعنديجمَّعتوبدأت سلسلةشيئا تدعملتكَوِّن حمكمة
بعضاً بعضها أ،أجزاؤها الدينخصصوبدأت هذا لدراسة أطول وقتاً

وقتوح مع تتعارض الباكر الصباح يف بالنادي للرياضة ممارسيت بدأت ني
أجَّص الفجر إتلْالة الصباحي الفجرماىلالتدريب صالة .بعد



) (

اإلسالمكنتو اعتناقي موسيقياًهيئأِعدَّةسنواتٍٍقبل أصبح كي نفسي
العروض من عدد يف وأغين،واشتركت الغيتار ألعب كنت إإذ أنين، ال

مجيعاًه ا ب،جر الكرمي القرآن لتعلم وقيت من الكثري العربيةلغتهوخصصت
ا نزل .اليت

الواحدة يف زلت ما وأنا للهندسة ودراسيت متزوج كرجل ملسئوليايت ونظراً
العمر من شوالعشرين ألي وقت لدي يكن مل منَّ،آخريء، ما وبفضل

عليَّ هداا من ابه ذا تعلقي ازداد يفإحىت،لدينية أبدأ أن أردت نين
قليلنقل علم من لدي .غرييىلإما

اإلس عن تعلم أسريت تكن مل فرتويال إىل عدت شيئاًوحني يرون،الم كانوا
ا أصلي اليت ذلكالطريقة على واعتادوا يوجهوا، مل ولكنهم أييلإ،

أفعله كنت ملا إدانة أو سنوات،نقد أربع مضت قد يفوكانت قضيتها
أر مل املتحدة وأخوايتأووالديفيهاالواليات حوهل،إخويت طغى فقد بُّذا

عليه كنت ما على وقبلوين سواه ما على يل .أسريت
عملي يفويف للصالة مشريف من اإلذن أطلب مخسكنت مدة املكتب

عم. دقائق يف املسلم الوحيد الفرتويلي بالفعل كنت صناعوقد مبجال ةلي
عام دينه،)م(١٩٨٢البترول على يثبتين أن ا أدعو أنوالسيما،وكنت

مكان كل يف تظهر بدأت يوم،اإلغراءات بعد يوماً ا،وتزداد وبفضل
والفساد الدنس عن بعيداً ظللت .ونعمته

بعدواليوم ـسعادةعلىعاماًثالثنيقرابةمرور، ب أشعر اإلسالم اعتناقي
الختاذ اغامرة ـن دي يف يدخلون الناس أرى حني وخاصة القرار، هذا ي

يوم العاملني أفواجاًكل رب فاحلمد أسرع. ، هو اإلسالم أن ووجدت
العامل يف انتشاراً الناحية،األديان من اإلطالق على أتباعا وأكثرها



) (

إلمكان(١)الفعلية الشديد التواضع بغريهماترغم مقارنة اصةخبو،دعاته
النصرانية ـسط،دعاة بأب ـشر ينت ـالم اإلس أن فيه جند الذي الوقت ففي

النصرانية أن جند كااإلمكانيات اإلسالمما منافسة يف أبدا تقترب أن هلا ن
اإلم يف اهلائل الفارق اكانلوال دعا لصاحل ـة.ات نوعي إىل بسيطة وبنظرة

والنصرانية اإلسالم إىل املتحولني
األخرى األديان معينةبعكس شعوب يف تنحصر تكاد ـل-جند-اليت بك

يعانون-وضوح ممن يكونون ما غالبا عصرنا يف النصرانية إىل املتحولني أن
واحل اإلغراءا،اجةالفقر من النصارى عند ـدفيجدون عن جيدونه ماال ت

ت،غريهم ملاذا والنجهوإال الكنائس ـشكلنفسهاصرانيةر ب ا ـدا بل يف
ي،مجاعي السعيمث الفقريإىللتصديرهاكون الشيءأوة؟البالد فاقد ليس

يعطيه أخرى؟ال ناحية اإلسالمومن إىل املتحولني والفقراءاملنبومنجند ذين
واملشهو الكثريوبل،والعلماءينرواألغنياء سيخسر الدنيامن حظوظ من

إىلجرَّ حتوله ـصرايناء الن الدين ورجال القساوسة مثل ـذا؟اإلسالم وهك
إ وأيزدادمياينكان قوة على تدرجيياًقوة يتحقق ا وعد أشهد ـول،نا يق

ـل ـ وج ـز ـ ع :ا

( يؤدون( الذين املسلمني عدد األرضإن ديانات أتباع مجيع من نظريه يفوق الدينية م واجبا
النصرانية ذلك يف مبا كثرية وبأضعاف على. جمتمعة الربيطانية تاميز الصنداي جملة نشرت وقد

الكنائس مرتادي عدد يفوق املسلمني مساجد يف املصلني عدد بأن تفيد إحصائية األوىل صفحتها
املس من املصلني عدد بلغ األقلفقد على األسبوع يف واحدة مرة عدد. ألفا٩٣٠ًلمني بلغ بينما

األسبوع يف واحدة مرة الكنيسة فيه٩١٦مرتادي املسلمون يؤلف نصراين بلد يف وهذا ، ألفاً
واضحة .أقلية



) (

يقرأ من املقدس(إن التع)الكتاب بعض أن يالحظ فيهاليوم الواردة اليم
التحريف أيدي تطلها مل يؤديهاواليت املسلمونال خيربنا.إال الكتاب(إذ

املسيح)املقدس م-قبلهمنواالنبياء-أن صال يف يسجدون كانوا
وجل سفرعز يف ورد )٣٩:٢٦ميت(لإجنيو، )٣:١٧التكوين(كما

م صال يف بالسجود يقوم املسلمنياليوموال يف،إال املسلمات فإن وكذلك
احلجاب يرتدين من هن يف-الغالب مذكور هو املقدس(كما يف)الكتاب

األنشاد( األ(و)١:٤نشيد ماو)٥:١١وىلكورنثوس ترتديههو كانت
مرمي الطاهرة حتية.العذراء عليكم"حىت املسيحاستخدمهايتال"السالم

التحية يفيف ورد غريأحداليوميلقيهاال) ٣٦:٢٤لوقا(كما
ذلك.املسلمني واالغالباومثل واخلتان اخلرتيرالوضوء حلم أكل عن متناع

ذلك وغري هم.وامليتة حقاًفاملسلمون مجيعواملسيحدىاملقتدون
تعاىلأنبياء .ا



) (

حياة–١٠ تأثرت إسالميكيف نتيجة ؟اآلخرين
عليَّ وجل عز ا منَّ أن يفبعد قوية رغبة عندي تولدت دينه إىل باهلداية

اخلا الرسالة تلك الناسإبالغ من ا يسمع مل من إىل جهودي،متة تكلل ومل
البداية يف املزاحبالنجاح سبيل على املسألة أخذ الناس فبعض بينما، ،

ال هذه بنقل آخرون األطفالنصحين إىل قد،رسالة الكبار أن بدعوى
تغيريها معه يصعب مبلغاً العقائد تلك عندهم معنيو،بلغت من يل يكن مل

ا- طويلة-بعد املسلمةمدة زوجي .سوى
عام املتحدة)م(١٩٩٠ويف الواليات إىل ثانية علىحصل،إذسافرت ت

األمان هندسة يف هي،املاجستري الرحلة هذه علىوكانت فيها عزمت اليت
إىل الدعوة جمال يف جهدي تدريب،ازيادة برنامج بوضع فبدأت

املتو واملطبوعات املعلومات من اإلسالميةاإسالمي باملكتبة منطقةيففرة
بريان كلية دراسيت،حمطة أثناء هذا تكساسوكان بوالية إم أند أيه ،جبامعة

تلك عن خطابايت يف ألسريت أكتب اإلسالميةوكنت وبفضل. املوضوعات
سنة-ا فرتويال إىل عدت أن والديَّ-)م(١٩٩٢بعد وبني بيين دارت

بعدها اعتنق قصرية نقاشات كلبضع أكرباإلسالم يل وأخ وأمي أيب من
سناً أيضاً. مين اإلسالم يف أخ وابن آخر وأخ يل أختان دخلت ذلك .وبعد

الك املسجد مدير وافق أن علىوبعد كاراكاس يف برنامجبري مقترح
لدعو به املسلمنيتقدمت غري كانلزيارةة الذي يفمسجدأكرباملسجد

الال الوقتتينيةأمريكا ذلك األحد-يف يوم هو الربنامج عمل يوم -وكان
الربنامج هذا أعمال لتنسيق إع،تطوعت يف املسجد إمام طاءوشاركت
املسج لزائري اإلسالم عن مجيعاحماضرات عقائدهمد اختالف على ،

كبري بنجاح األولية جهودنا تكللت ا حضروا،وحبمد من عدد وبلغ



) (

باملسجداحمل األوىل أول،شخصا٢٥٠ًاضرة تلك عنيلاضرةحموكانت
فرتويال،اإل يف نصارىورمباسالم جيتمع فرتويال يف أيضاً مرة ويهودأول

اإلوملحدون عن حماضرة حلضور جناحاً،سالموغريهم الربنامج وجنح
اإلسالمكبرياً واعتنق ،، ا بفضل الفرتويليني من الربنامجالكثري يزال وال

بالتعرفوميكن،مستمراً يهتم فرد الربنامجعلىأي حيضر أن .اإلسالم
باإلسالم الناس اهتمام أحلظ خمتلفة أماكن يف مبحاضرايت ألقي وحني

هذ يعتنقون الدينفالكثريون منا متاح هو ما يأخذون أيضاً والكثريون ،
اإلسالم عن ومطبوعات باال،كتب كماويقومون تدرجيياً عليها طالع

منذ معي ينأون،مضتعاماًثالثنيقرابةحدث من أيضاً هناك يزال وال
كثريأب عندهم أن بدعوى اإلسالم عن عليهممناًنفسهم يصعب الرذائل

منها القارئوهن،التخلص أُذَكر أن أود يفأا شخص يدخل حني نه
حياته يف جذرية تغريات حدوث هذا يعين فال حنٍواإلسالم مفاجئعلى

هذا حيدث قد الصورةو،بالطبع ذه دائماً حيدث ال الغالب،لكنه ويف
حيدث التغيري حنٍوفإن أكثرعلى واقترابه الشخص علم ازدياد مع تدرجيي
إخوا من العقيدةوأكثر يف تعرفنه ومع لإلسالم، األساسية التعاليم على ه

األسئلة هذه احلضور يسألين ألقيها اليت احملاضرات :ويف
عليَّ-١ جيب العربيةأهل أحتدث مسلماً؟لن أكون كي
الضروري-٢ من اإلسالم؟أهل يف الدخول أردت إذا عربياً أكون ن
ينبغي-٣ بايلهل اإلميان عن أكف العذراءملسيحأن .ومرمي

مسلماً؟ أصبح كي



) (

القاطععنواإلجابة النفي هي السابقة األسئلة عاملي؛مجيع دين فاإلسالم
العامل أقطار مجيع من أتباع حباجزله اللغة وليست تكون. قاًلمط، وكي

ب تؤمن أن فعليك أنبياءعلىعيسىاملسيحمسلماً أعظم من نيب أنه
مرمي،ا السيدة السالموأن أمهعليها نساءاليتهي على ا اصطفاها

.العاملني
لظنه اإلسالم يف بالدخول النهائي القرار اختاذ يف الناس بعض مويتردد أ م

معينة متطلبات يستوفون ليس،ال يسري أمر اإلسالم يف الدخول أن واحلق
واسطة أي طقوس،فيه تعقيد،أو تكليف،أو الطاقةأو فعلى،فوق

املدبر الرازق اخلالق هو وحده ا بأن خملصاً يؤمن أن واملصرفاالنسان
شيء املس،لكل وحده هو األوأنه له الذي سواه دون للعبادة مساءتحق

العلى والصفات له،احلسىن مثيل،الشريك يولد،وال ومل يلد ومل،مل
كفواً له امل،أحديكن ينبذ أن جيب صورهاكما بكل الوثنية . رء

ا رسول حممداً وأن ا إال إله ال بأنه الشهادة كل،وبعد تعلم ميكن
تدرجيي حنو على مسلماً،شيء يعد فإنه هذا على املرء مات ويصبحفإذا ،

اجلنة أهل من برمحته ا يتغمده أن أن،بعد بشهادة املرء ينطق وحني
يعين فال ا رسول احممداً ِقبل من املرسل الوحيد النيب أنه بل،هذا

ورسله أنبيائه آخر أنه منإحيث؛املقصود السلسلة تلك إىل ينتسب نه
آدم عهد من والرسل .األنبياء



) (

الدينحين-١١ باإلكراهيكون
ي أن جيوز ال أنه يفيد ما العزيز كتابه يف وجل عز ا ـىبجأنزل عل أحد ر

اإلسا يف مبدأًالملدخول هذا الواردة،ويعد ا تعاليم يف واضحاً أساسياً

 bc d fe g hi j k:تعاىلوقال.
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نتيجة اليوم إليه وصلت ما إىل الكاثوليكية الكنيسة وصلت ـذابحللقد لم
ارتك اليت األبرياءالبشعة من املاليني حق يف كبرية،بتها صدميت كانت وكم
بأن علمت شخصحني ماليني أُعِدمواثالثة وحدهاقد هولندا ـدم؛يف لع

الكاثوليكية الكنيسة معتقدات .قبوهلم
يومف سكان١٥٦٨فرباير١٥في مجيع بإدانة املقدس املقام حكم صدر

واحل اهلرطقةهولندا جبرمية باملوت عليهم احلكمينجومل،كم هذا بالفناءمن
قليلون أفراد إال أسبانيا،العام ملك الثاين فيليب امللك من بيان صدر وقد

ع بعد أصدرتهمؤرخ الذي احلكم هذا فيه يؤكد احلكم هذا من أيام شرة
الفورحمكمة على بتنفيذه ويأمر ثالثة،التفتيش على احلكم صدر وقد

املنصة على باإلعدام وطفل وامرأة رجل ثالثة،ماليني احلكم يتجاوز ومل
اجلديد،أسطر املرسوم خيففومبوجب باإلعداممل الناس. احلكم كان وقد
جعلى يجرُّون وضعة رفعة مكانتهم الساعةرَّاختالف مدار على يوم كل اً

اخلازوق على حتفهم يلقوا امل،كي إىل واحد خطاب الثاينويف فيليب لك
إ بربود ألفا إكتب سيتم من عدد يقدر األسبوعنه انتهاء بعد عدامهم

رأس بثمامنائة مباشرة ." املقدس



) (

نيقية جممع انعقاد غرياملسكووبعد إجنيل حيازة أصبحت األربعةين األناجيل
ا اإلعاملصرح عقوبتها علىدامجرمية يزيد ما أعدم هلذا ونتيجة مليون؛

ال تلك خالل معنصراين ا جملس قرار تلت اليت هي،سنوات هذه كانت
ا عليها سار اليت املنهجية النصارىالطريقة لتوحيد .إلثاناسيوسيون

يظنو اجلرائهأنهمبعضقد الفظيعةذه جمردم أومجاعيةكانت فردية أخطاء
أناني أناس بفعل واإلنسانيةنيمتت والشفقة الرمحة من م قلو وأنه،خلت

د فيهالَخال املقدس إذا،للكتاب للغاية كبرية تكون الصدمة أن إال
الب نصوصعلمت أن املقدس(شرية ذلكتدعو)الكتاب عليه،إىل ،وتشجع

املقدسا(فنجد الرب)لكتاب إىل ِلموسى"ينسب الرَّبُّ فَاآلنَ.. وقَالَ
رجالً، ضاجعت امرأٍَة كُل أَيضاً اَألطْفَاِل،واقْتلُوا ِمن ذَكٍَر كُل ولَِكِن *اقْتلُوا

رجالًاستحيوا تضاِجع لَم عذْراَء كُل )١٨-٣١/١٧العدد(سفر".لَكُم
الربينسبو واقْتلُوا«":إىل خلْفَه الْمِدينِة ِفي عيونكُم. اعبروا تترأف الَ

تعفُوا والنِّساَء* .والَ والطفْلَ والْعذْراَء والشَّابَّ الشَّيخ " .أَهِلكُوا
ل.)٦-٩/٥حزقيال( قاليشوعوينسب إسرائيلأنه الرَّبَّ":لشعب َألن
الْمِدينةَقَد والْحِديِد..وهبكُم النُّحاِس وآِنيِة والذهِب الِْفضَِّة غَناِئِم كُل أَمَّا

ِللرَّ ِخزانِتِهفَتخصَّص ِفى وتحفَظُ الْمِدينِةفَاندفَع..بِّ نحو .. الشَّعب
ِبحدِّ وقَضوا الْمِدينةَ ِرجاٍلعلَى(١)السَّيِفودمَّروا ِمن ِفيها من وِنساٍءكُل

والْحِمِري والْغنِم الْبقَِر حتَّى وشيوٍخ )٢١-٦/١٦يشوع("وأَطْفَاٍل
الرب إىل عماِل ( :وينسب وهاِجم اآلنَ مالَهفَاذْهِب كُل علَى واقِْض الَ يق

اقْت بِل ِمنهم أَحٍد عن وأَطْفَاالًتعف وِنساًء، ِرجاالً جِميعاً لْهم
( حيلو( كلمةلطاملا أن مع بالسيف انتشر بأنه امه وا اإلسالم على التجين الكنيسة رجال لبعض

و املقدس(ردتسيف ترد٤٠٦) بالكتاب مل ا أ حني يف الكرميملوالمرات القرآن يف واحدة رة
بالسيف؟ انتشر !. فأيهما



) (

وحِمرياً ِجماالً وغَنماً، بقَراً اَألوَّلُ("»ورضَّعاً، )١٥/٣صموِئيلَ
الرب إىل موحتطم":وينسب بيو وتنهب م عيو أمام وتفضحأطفاهلم

الربكما.)١٣/١٦ءشعياأ(".نساؤهم إىل السامرجتاز"ينسب اى أل ة
إهلها على يسقطون. متردت تشق(١)،أطفاهلمحتطم. بالسيف "واحلوامل

.)١٣/١٦هوشع(
أنو املقدس(يبدو الكتاب)الكتاب العاملالوحيدالديينهو يدعويف الذي

والرضع األطفال قتل احلواملوحتطيمهمإىل بطون مثلإن،وشق وجود
تدعو اليت النصوص األهذه قتل مبرياءإىل املقدس(يفوإرها ) الكتاب

يؤكد ا إىل اىل-شكأدىنبدون-ونسبتها امتدت البشرية األيدي أن
املقدس( ما،) الكتاب الرحيم الرمحن ا على يقلهوتقولت (٢)مل

( أو( لقتلهم وليس واالطفال كالنساء الضعفاء عن للدفاع وشرعه باجلهاد اإلسالم أذن لقد
تعاىل. حتطيمهم  L K J I H G F E D C B A :يقول

اآلخرينوللدف. النساء` على للعدوان وليس النفس عن تعاىل. اع  Â Á : يقول
Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã    البقرة

تعاىل يقول عليه الناس إلجبار وليس الدين، إبالغ حرية عن  Ö Õ Ô   Ó   Ò Ñ  : وللدفاع
 Û Ú Ù Ø  ×ìأيضاً . البقرة  j   i   h   g   fe   d   c   b   : ويقول

l   kالكهف.
( على( للقائمني كبري حرج من وغريها النصوص هذه مثل تسببه ملا املقدس(ونظراً جند) الكتاب

أن يثبت مما آلخر حني من والتعديل باحلذف يتدخلون م املقدس(أ بشري) الكتاب كتاب كأي
تغيري ذلك مثال واإلضافة للحذف ا(قابل َألنَّهموضرب() ١٩: ٦ألولصموئيل بيتشمس أَهلَ

الرَّبِّ تابوِت ِإلَى الشَّعِب. نظَروا ِمن أَلْفوضرب رجالًخمِسني وسبِعني ـد.) رجٍل ـذفوافق ح
أَلْف واألملانيةخمِسني والفرنسية اإلجنليزية التراجم ال) احلياة( والعربيةمن ذلك أن رأوا حيث
ر مع بذكريتناسب فاكتفوا الرب فقط) ٧٠(محة ـىوالسيما!رجالً ِإلَ النظر جمرد أن رأوا م أ

اجلماعية اإلبادة يستدعي ال الرَّبِّ يتحرجون. تابوِت ال كانوا واإلضافةوإذا واحلذف التغيري من
على الناس من الكثري واطالع الطباعة انتشار مع هذا زماننا املقدس(يف ـال) الكتاب احل يففما

كان عندما الزمان املقدس(قدمي الكنيسة) الكتاب رجال على .! حكراً



) (

يقول إذ ا  Z Y X W ] \ [ : وصدق
j i h g fe d c b a  ̀_ ^ k 

p o n m lالبقرة.
ي الوال مع اإلكراه ألنتوافق أندينتالدين اإلميانجيب على يرتكز

أصبحو،والرضاواإلرادة معىنإال مث،بال تتوومن أن للرجالاجيب فر
حر اإلوالنساء يريدون الذين الدين اختيار إية البدائل،هيلنتماء تعرض وأن

ودون منحاز غري املقصلة. إكراهبشكل تكون أن ينبغي كان واملناشريوما
احلديد بالناروفؤوس احلرق اإل(١)أو بني يقبلوامن مل من أمام ختيارات

الكاثوليكية الكنيسة فرضتها اليت ا. بالعقائد أنزل خامت-تعاىل-وقد يف
قوله للبشرية Û Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ:احلقالرساالت

ìبلد.البقرة يف الدين يف اإلكراه نتيجة نرى خمتلفةواليوم فإدمانان
والبغاء والسرقة والقتل واإلاملخدرات إالوالفساد هي ما واللواط غتصاب

حامله قلب يف له مكان ال دين قبول على الناس إكراه عواقب من .بعض
اال فإن ميكنكذلك ال األسالف لتقاليد األعمى أيتباع بيد يأخذ أمةةأن

النجاح جحنو فقد السبب وهلذا ميكنلتقدميئت، تقدير-ما أقل -على
وتوحيد اخلمر مدمين تأهيل وإعادة األرواح إنقاذ ميكنه بديالً نسميه أن

تمع وا . األسرة
( حمرفو( افترى املقدس(لقد داود) الكتاب ا نيب ـكعلى ش ـال ب منه بريء هو افتراًء

يف كما األفران يف وحرقهم باملناشري الناس كتقطيع الوسائل بأبشع اجلماعية باإلبادة بالقيام موه فا
إىل)(٣١-٢٩:١٢صموئيل٢( وذهب الشعب كل داود ـذها) ربة(فجمع وأخ ـا .. وحار

حتت ووضعهم فيها الذي الشعب اآلجروأخرج أتون يف وأمرَّهم حديد ونوارج ـذامناشري وهك
عمون بين مدن جبميع سفر) صنع األول(ويف األيام ا«) ٣ : ٢٠أخبار الذين الشعب وأخرج

و حديد ونوارج مبناشري عمونفؤوسونشرهم بين مدن لكل داود صنع وهكذا داود. ، رجع مث
أورشليم إىل الشعب اإلباده. » وكل إىل الدعوة كانت إذا سالم يف العامل سيعيش كيف أدري وال

يف كما وأنبيائه الرب إىل تنسب املقدس(اجلماعية ) الكتاب



) (

عاموآخر يف متزيقاً القلب متزق اليت الكنيسة٢٠٠٢األخبار حول
املتحدة الواليات يف ألطفما،الكاثوليكية اجلنسية باإلساءة أبرياءيتعلق ال

ِقبل القساوسةمن أعلى،بعض حيتلون من أن العجب أشد يثري ومما
الفاجعة هذه جتاه جيب مبا يقوموا مل الفاتيكان يف تلك،املناصب وكأن

بشعة جرائم ليست ومااألفعال منهم، حماولة هو به هذهقاموا لتغطية
مبال بعرض صمتهماجلرائم لشراء الضحايا على مالية احتفظت،غ وقد

من يزيدبتقرير ما اشتراك يؤكد مضت سنوات عدة من% ٥علىذ
لألطفال غاصبة جنسية ممارسات يف املتحدة بالواليات ومع. القساوسة

إىل األخبار هذه تصل أن قبل السنوات من عدداً األمر استغرق فقد هذا
العامل يف الرئيسة التلفزة حمطات يف الرئيسة .العناوين

بالغة العامل صدمة كانت على٢٠٠٤سنةوكم بأنه األنباء وردت حني
ع يزيد ما كان املاضية عاماً اخلمسني الواليات٤٠٠٠لىمدى يف قسيس

األطفال ضد جنسية إساءة أعمال يف متورطني إحصائية. املتحدة وهذه
مفاجئة تكن مل وإن تقدير أقل على الشك. مفجعة تقبل ال اليت فاحلقيقة

يقع من هناك كان إذا أنه أوالهي اللوم أنهعليه املقدس(فالبد )الكتاب
أشخاص،نفسه ا القائمون يكن مل اخلبيثة األفعال هذه نيأنانياًفإن

هيفحسب الكربى الصدمة إن بل املقدس(أن، يشجع)الكتاب نفسه
األخالقية غري األفعال للحياءعلى خادشة جنسية عبارات من فيه كمامبا

وزىننإكما.هوغري)١: ٢٣(حزقياليف عموماً ماالزىن خصوصا احملارم
ينسبهما فعلني جمرد إال املقدس(مها األنبياء)الكتاب بعض إىل

امل حنن فإننا نصدقوبالطبع ال مبثلأبداًسلمني يقومون كانوا ا أنبياء أن
املقززة األفعال النصارى.هذه بعض على التايل السؤال طرحت وقد

تقبليف: فقلت اليت تمعات ا أو البالد املقدس(تلك عام)الكتاب بوجه
ا كالم أنه القتلذاملا،على جرائم معدل والسرقةغتصابوااليرتفع



) (

اخلمر وزىن(١)وإدمان واللواط الفسادوالبغاء أشكال وعموم احملارم
القرآن من تتخذ اليت الدول مع باملقارنة كبرياً مقدساً كتابالكرميارتفاعاً اً

هلا ؟ومرجعاً
ص يعقدوقد أن باهلم على خيطر مل ألنه السؤال هذا من الكثريون مثلدم وا

اإلطالق على املقارنة وبني،هذه بيين دار حوار ففي املثال سبيل وعلى
اململكة يف باإلعدام حكم فيها نفذ بقضية استشهدت أمريكي مواطن

قا جمرمني سبعة على السعودية سيدةمواالعربية ملُحاوري. باغتصاب وقلت
النساء من األلوف مئات هناك أصبح القانون هذا تطبيق بفضل إنه

من حدث ما مثل هلن حيدث أن من مأمن يف آخريناألخريات جمرمني ِقبل
هذا:فقال للغايةإن قاٍس قانون يف،القانون يطبق أن حبال ميكن وال

املتحدة له.الواليات بالوالياتإنه:فقلت األخرية الثمانية األشهر يف
بلغ تعرضمتوسطاملتحدة الآلئي النساء امرأة٢٠٠٠لالغتصابنعدد

عيومياً يزيد ما أي اغتلى، عمليات هلن وقعت امرأة مليون صابنصف
الفترة تلك كالمي. يف اإلسالميقروأ،صدمه القانون تطبيق بفعالية

أحتد أن بإمكاين كان لهولو لقلت ثانية مرة الرجل هذا إىل يف:ث إنه
طفالً اغتصب إماماً أن لو الكنيسة-اإلسالم قساوسة فعل ُألعدم -كما

األطفالإبطاءدون من لغريه إنقاذاً اإلسالم،؛ يف بدخويل سعيد أنا وكم
أل الفخر مسلموميلؤين .ين

( املسيح( عيسى ا لنيب البالغة اإلساءات ميكمن ال هوواليت ا يقبل أن مسلم أي ن
حمريف ِقبل من عليه املقدس(االفتراء إجنيل) الكتاب يف جاء كما مخر مدمن سكري بأنه ووصفه

أكول) "٣٤:٧لوقا( انسان هوذا فتقولون يشرب و ياكل االنسان ابن مخروجاء حمبشريب
اخلطاة و أن". للعشارين مع املقدس(هذا سفر) الكتاب يف اخلمر) "١:٢٠الاألمث(يذكر

حبكيم فليس ما يترنح من و عجاج املسكر إن" . مستهزئة البشرية حال يتخيل أن وللقارئ
كاملسيح ا أنبياء أعظم من نبياً أن للخمرصدقت مدمناً . كان



) (

العالم-١٢ ولزعماء للبابا مفتوحة دعوة
الرمح ا الرحيمبسم ن

إىل الدعوة هذه وإىلأوجه والبابا العامل زعماء دفةخبمجيع يديرون من اصة
فكرية ومعتقدات وطوائف أديان من البشر من املاليني وحيكمون األمور

وأدعخمتلفة أو، املستقيما الطريق على يسريون فيمن يبارك .ن
ا إىل مجيعاً أدعوكم اإلسالمإنين يف اإلسالمحي–لدخول - على

جنته وتنالون ا عقاب من ا،وستنجون فإن نصرانياً أو يهودياً كان ومن
إسالمه على األجر له مّرتيِن(": قال(١).يضاعف أَجرهم يؤتونَ : ثَالَثَةٌ

واّت ِبِه فَآمن الّنِبّي وأَدرك ِبنِبيِِّه آمن الكتاب أَهِل ِمن وصّدقَهرجلٌ فَلَهبعه ،
فستكونون)٣٤٢مسلم()..أَجراِن اإلسالم دعوة عن أعرضتم إذا أما

اتبعكم ومن رعاياكم عن ا أمام .مسئولني
قد ا فإن العامل أرجاء مجيع يف املسلمني من وأخوايت إخواين وكجميع

البشر مجيع إىل الرسالة هذه إبالغ مسئولية اإلستطاعةقدمحَّلين . ر
وجلايقول ̀  a :عز _ ^ ] \ [ Z 

m l k j i h g f e d c b o n 
z y x w v u t sr q pعمران آل

عيننيوبعد ذي كل يبصرها حىت السابقة األدلة عرضت كلويعقلهاأن
أقول عقل م:ذي إىل وصل قد اإلنسان فيهإن ا يدعو طرق كلفترق

لقبولإنس كإنسانوأؤكداحلقان ومسئولييت واجيب من إن أخرى مرة
( الكتاب( ألهل خاصة مكانة اإلسالم أعطى والنصارى(لقد واحلوار) اليهود الدعوة يف حىت

الق احلسىنفيذكر جمادلتهم يف األصل أن الكرمي تعاىل.رآن  E   D   C  BA   :قال
  I    H   G   F..\مودة. العنكبوت األرض أهل أقرب النصارى بأن يصرح أنه كما

تعاىل. للمسلمني ̄  ° ± ..: قال ® ¬ « ª © 
³²½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ´ املائدة.



) (

األحدأسلم الرحيمالواحد الرمحن مب، شريعتهإرادتهءل، وقبل ،
أدعوووصاياه أن الزائفةكل، اآلهلة عبادة ترك إىل األوثانالناس ونبذ ،

ا من أدىن هو مما ذلك لهعزوغري ويسلموا بارئهم إىل يتوبوا وأن وجل،
ا احلقفهو خالقإلله .الكون،
االأنهبالذكراجلديرومن ومكانته الكافر ثراء بلغ يفمهما ونفوذه جتماعية

الدنيا احلياة اآلخرفلنهذه يف اجلنة دخول لشراء هذا كل (١)ةيكفي

شهد ممن األرض فقراء أفقر اأنهفإن رسول حممداً وأن ا إال إله ال
وأ حاالً أسعد رجلسيكون أثرى من حظاً الدنياعاشوفر هذه ومل،يف
اخلامت بالرسالة للعاملنيةيؤمن هدى ا تعاىلوقي.أ _ ` a : ل

l k j i h g f e d c bعمرانآل
̧  ¹ :سبحانهلوقيو ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
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N M Lاملائدة.
جسدهفإنهالسببوهلذا ربوع يف روحه تسري حياً اإلنسان كان طاملا

ويعقل ويتحدث يتنفس يزال التفإن،وال مفتوحباب وجل عز ا إىل وبة
صادقة،أمامه التوبة كانت صاحبها،فإذا حبقأنهوشهد معبود اإال ال

( والطمأ( احلقيقية السعادة ألجلهحىت خلق ما عمل من إال عليها حيصل لن الدنيا يف عبادة: نينة
تعاىل قال وحده ed c b a ` _ ~ } | { z y :ا

l k j i h g fتعاىل . النحل  Û Ú :وقال
æ å ä ã â á àß Þ Ý Üتعاىل.الرعد  ½ ..:وقال

Ã Â Á À ¿ ¾Ä  Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å 
Ñ Ð Ï Îباألمراض . طه املصابني كثرة من نراه ملا تفسريا تعطينا اآلية وهذه

االنتحار على واألغنياء املشاهري بعض إقدام من نراه وما .النفسية
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حممداً ورسولهوأن اعبدا غري عبادة عن وابتعد فإن، منها؛ يقبل
له حسناتيبدلوبل،ويغفر أبداًاجلنةويدخله،سيئاته فيها خالداً برمحته

املرء كان وإن طفيفحىت بقدر إال النار عن يبعد : تعاىلالوقي،ال
 l k j i h g f e d c b

s r q p o nmوجلسبحانهلوقيو.الفرقان : عز
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Xمن.النساء لكل ا وعد هو ويريديرغبوهذا الصادقة التوبة يف

جديد حياة يبدأ .ةأن
ذهوأختم هذه الكرمياتاآليدعويت القرآن ـلمينحواليتمن وج عز ا

مجيعها للبشرية الفرصة وإخالصأنفيها بصدق الصواب جادة إىل تؤوب
م،توبةللاملذنبنيايدعوو ذنو عظم عن النظر الذيبغض الغفور فهو ،

شيئوسعت كل الوقترمحته ويف عذابههنفس، وقعفإن ـنالإذا أنميك
أحد .يدفعه

 z y x w v u t s } | { :تعاىلقال
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واخيربناهناف حمدودتعاىلسبحانه التوبة وقت املوتأن جييئ فحني ،

يعود ال الروح .مكانللمغفرةوخترج
املؤمنإن ينال والرمحة باملغفرة ا والعملباإليتمسكالذيوعد ميان

تعاىلفيقو،الصاحل :ل

ابالدعاءأتوجه يهدإىل أن العاملني كلرب املستقيم طريقه إىل باحثي
احلق يهدي،عن أن ثناؤه جل عوجهاليهوأدعوه فيقيم نفسه يف نظر

ابتغاء أحواهلا من آمني. امرضاةوحيسن .اللهم



المسيح" أحب أن تعلمت حبيلقد من "لوالديأكثر

تعاىل ̈ ©:قال  § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ ª مرمي

عيساسموردلقد القرآنىاملسيح بينمرة٢٥يف ذكرم، رسولالا
السورة،مرات٥باالسم فإن عشروكذلك الكرميالقرآنيفةالتاسعة
اسم السالم" مرمي"حتمل أمليسبينما،عليها اسم حتمل سورة القرآن يف
منحممدالنيب واحدة أن،بناتهأوزوجاتهأو بالذكر اجلدير ومن

هي مرمي امسهاالوحيدةأةاملرالسيدة ذكر الكرميالقرآنيفاحةصراليت
تعاىلاق y x w v u t s r :ل

} | { z~ عمران .آل

املنصفنيايذكر النصارى أن الكرمي املسلمنيلقرآن إىل األرض أهل أقرب هم
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