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إشارات وبشارت بنبوة محمد
(رسول دين اإلسالم)
في التوراة واألناجيل
إعداد
ماجد بن سليمان الرسـي
ذو الحجة  9341هـ
سبتمبر  8192م

فوائد في وجود إشارات وبشارت بنبوة محمد (صلى اهلل عليه وسلم) في التوراة واألناجيل المعاصرة

1

احلمد هلل ،والصالة والسالم على مجيع أنبياء اهلل ،أما بعد:
فإنه ِمما ُّ
يدل على وجود ذكر النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم  2يف التوراة واإلجنيل األصليني؛ أنه أخرب اليهود والنصارى
عندما بُعِث بأنه مذكور عندهم يف كتبهم ،وكان صلى اهلل عليه وسلم أحرص الناس على تقدمي ما ُّ
يدل على ِصدقه ليتبعه
الناس ،فلو أخربهم بشيء يعلمون بطالنه وعدم وجوده لكان ذلك من أعظم ال ُـمـ ــن ـ ـ ِّـفـ ـرات هلم عن اتباعه ،وال يفعل ذلك

ِ
ميب األ ُِّم مي الم ِذي َِي ُدونهُ مكْتُوبًا عِند ُه ْم
عاقل أب ًدا .قال تعاىل{ :المذين يـتمبِعُون المر ُسول النِ م
ات وُُيِّرم علي ِهم ْ ِ
وف ويـْنـهاهم ع ِن الْمنك ِر وُُِي ُّل هلم الطميِّب ِ
بِالْمعر ِ
صرُه ْم
اْلبائث ويض ُع عْنـ ُه ْم إِ ْ
ُ
ُْ
ُ ْ ُ
ُُ
ُْ
فالم ِذين آمنواْ بِِه وعمزروه ونصروه واتمـبـعواْ النُّور الم ِذي أُن ِزل معه أُولئِك هم ال ِ
حون}.3
ُ
ْم ْفل ُ
ُ ْ
ُُ ُُ ُ
ُُ ُ

ِيف التـ ْموراةِ وا ِإل ِجن ِيل يأْ ُم ُرُهم
ت علْي ِه ْم
واأل ْغالل المِِت كان ْ

ومن اللطيف ذكره أنه مع ضياع التوراة واإلجنيل األصليني فإن النيب حممدا صلى اهلل عليه وسلم مذكور يف التوراة واألناجيل
املتوافرة اآلن بأيدي النصارى  ،4وهذه بعض األمثلة نبدأُها من األناجيل:
مّت ((( :)44-42/21قال هلم يسوع :أما قرأمت ق ىط يف الكتب :احلج ــر الذي رفضه البناءون هو قد
 -1جاء يف إجنيل ى
الرب .كان هذا عجيبا يف أعيننا .لذلك أقول لكم :إن ملكوت اهلل يـ ــنزع منكم ،ويعطى ألمةٍ
صار رأس الزاوية من قِـ ــبـ ـ ِـل ِّ
ُ
ُ
ً
تعمل أمثاره)).
واحلجر الذي رفضه البناءون هو حممد صلى اهلل عليه وسلم ،رفض البناءون وضعه يف عهد موسى وعيسى ،ألن النبوة مل
تكتمل هبما ،فلما جاء حممد صلى اهلل عليه وسلم اكتمل البناء بوضع هذا احلجر.
 1هذا فصل مهم ،انتقيته من الكتاب املفيد« :من أسرار عظمة الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) » ،من ص  ،41 – 24ملؤلفه :خالد أبو
صاحل ،الناشر :مدار الوطن للنشر – الرياض ،وقد عدلت فيه وزدت عليه مبا يسر اهلل.
 2معىن الصالة على النيب حممد هو ثناء اهلل عليه يف الـمإل األعلى وهم املالئكة ،وهذا فيه زيادة تشريف وثناء عليه ،وهو يستحق ذلك ،ألن
اهلل هدى الناس به إىل الدين الصحيح.
ومعىن (وسلمم) هذا دعاء أيضا أن يُــس ـلِّمه اهلل من اآلفات ،مثل الطعن فيه أو يف زوجاته وحنو ذلك.

فيكون املعىن اإلمجايل جلملة (صلى اهلل عليه وسلم) أي :اللهم اث ِن على نبيك حممد عند مالئكتك ،وسلِّمه من اآلفات.
وهذه اجلملة مجلة توقري واحرتام ،وَيب على املسلم أن يقوهلا كلما مر بذكر النيب حممد ،فال يليق باملسلم أن مير عليه اسم النيب حممد فال
يدعو له ،وكأنه يتكلم عن إنسان عادي.
كما يستحب قول (عليه السالم) عند ذكر باقي األنبياء ،تشريفا هلم وتكرميا.
 4سورة األعراف.151 :
 4النصارى هم املعروفون اآلن باملسيحيني ،وهم أتباع عيسى ابن مرمي ،ووجه تسميتهم هبذه التسمية «نصارى» هو تناصرهم فيما بينهم.
وقيل إهنم ُس ـ ُّـمـوا بذلك تبعا للحواريني الذين وصفوا أنفسهم بذلك ،كما قال عيسى عليه السالم﴿ :من أنصاري إىل اهلل قال ال ــحواريون

حنن أنصار اهلل﴾.

وقيل إهنم ُس ـ ُّـمـوا بذلك من أجل أهنم نزلوا أرضا يقال هلا «ناصرة» بفلسطني ،وقيل إهنم ُسـ ـ ُّـمـوا بذلك ألن عيسى خرج منها.

وعلى كل حال فكلمة «نصارى» أصلها من النصرة ،وهي صفة مدح وثناء.
1

متاما فقال« :إن مـ ـثلي وم ـثـل األنبياء من قبلي كمثل ٍ
رجل بىن بيتا
وقد ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم ما يطابق هذه البشارة ً
فأحسنه وأمجله إال موضع لـ ـ ـبِ ـ ــنـ ــةٍ من زاوية ،فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون :هال ُو ِضعت هذه اللـبِــنــة؟
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :فأنا اللم ـ ـ ـبِ ـ ــنة ،وأنا خامت النبيني» 1 .
فسبحان من جعل كالم هـذين النبيني العظيمني (عيسى وحممد) خيرج من مشكاة واحدة ومصدر واحد.
أما قوله« :إن ملكوت اهلل ينزع منكم ،ويـُ ــعطى ألمة تعمل أمثاره» فإنه إشارة إىل انتقال النبوة من أبناء إسحاق إىل أبناء
إمساعيل عليهما السالم ،واألمة هي أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم.
 -2جاء يف إجنيل يوحنا ((( :) 21-11/4قالت املرأة (أي السامرية) له (أي للمسيح) :يا سيد ،أرى أنك نيب .آباؤنا
سجدوا يف هذا اجلبل ،وأنتم تقولون إن يف أورشليم املوضع الذي ينبغي أن يُسجد فيه.
فقال هلا يسوع :يا امرأة ،صدقيين إنه تأيت ساعة ال يف هذا اجلبل وال يف أورشليم تسجدون لآلب)).
وهذه داللة واضحة على حتول القبلة من بيت املقدس (أورشليم) إىل الكعبة املشرفة .وقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم
متجها إىل بيت املقدس ،فكانت بيت املقدس هو املوضع الذي يتجه إليه يف الصالة ،واستمر على ذلك بضعة عشر
يصلي ً

احلرِام
السم ِاء فـلنُـولِّيـنمك قِْبـلةً تـ ْرضاها فـو ِّل و ْجهك شطْر الْم ْس ِج ِد ْ
شهرا ،حّت نزل قوله تعاىل{ :ق ْد نـرى تـقلُّب و ْج ِهك ِيف م
ً

احل ُّق ِم ْن رِّهبِ ْم وما اللمهُ بِغافِ ٍل ع مما يـ ْعملُون} ،2
ث ما ُكْنتُ ْم فـولُّوا ُو ُجوه ُك ْم شطْرهُ وإِ من الم ِذين أُوتُوا الْكِتاب ليـ ْعل ُمون أنمهُ ْ
وحْي ُ
فعند ذلك تغري املوضع الذي يتجه له يف صالته كما يف هذا اْلرب عن املسيح ،واجته إىل الكعبة الِت يف مكة اتباعا ألمر ربه.
بعد طويالً ،ألن سيد هذا العامل سيجيء)).
 -4جاء يف إجنيل يوحنا ( :)43/14قال املسيح(( :لن أخاطبكم ُ
ومن هو سيد العامل غري حممد صلى اهلل عليه وسلم؟
فقد ختم اهلل به النبوة ،وأعطاه الشريعة الكاملة الصاحلة لكل زمان ومكان ،وجعل أمته أسياد العامل عندما كانوا مستمسكني
بشريعته ،وسرتجع إليهم إذا ح مق ـ ــقوا التمسك بشريعته كما وعدهم اهلل بذلك يف القرآن.
 -4يف يوحنا ( :)11/14قال يسوع الـمسيح(( :ابن البشر ذاهب ،والفارقليط من بعده َيئ لكم باألسرار ،ويفسر لكم
ك مل شيء ،وهو يشهد يل كما شهدت له ،فإين أجيئكم باألمثال ،وهو يأتيكم بالتأويل)).

ويف يوحنا ((( :)5/11الفارقليط ال َييئكم ما مل أذهب ،وإذا جاء وبىخ العامل على اْلطيئة ،وال يقول من تلقاء نفسه،
وسكم  4باحلق ،وخيربكم باحلوادث والغيوب)).
ولكنه يسمع ويكلمكم وي ُس ُ
وهذه البشارة واضحة الداللة كوضوح الشمس على نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم بعد املسيح ،لِـمن شرح اهلل صدره
للحق ،وتـ ــق ـ ـمبـ ــل احلقيقة ،أما من أعمى اهلل بصريته ،فلو اند مكت من حوله اجلبال مل يؤمن ،وبيان ذلك الوضوح من مثانية

وجوه:

أ -فكلمة الفارقليط تدل على معاين احلمد والـح مماد واحملمود وكلها تدل على اسم النيب محمد صلى اهلل عليه وسلم.

 1رواه البخاري ( ،)4544ومسلم ( )2221عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 2سورة البقرة.144 :
 4يسوسكم أي يتوىل أمركم كما يفعل األمراء بالرعية ،والسياسة :القيام على الشيء مبا يصلحه .انظر «النهاية».
2

ب -من الذي تضمنت شريعته كل شيء غري شريعة حممد صلى اهلل عليه وسلم؟ قال اهلل تعاىل{ :ما فـمر ْطنا ِيف الْكِت ِ
اب
ِمن ش ْيء}.1

ت -ومن الذي جاء بعد عيسى عليه السالم غري حممد صلى اهلل عليه وسلم؟
ث -ومن الذي وبىخ العامل على اْلطايا بعد املسيح غري حممد صلى اهلل عليه وسلم؟

ج -ومن الذي ال يتكلم من تلقاء نفسه بل مبا يوحى إليه غري حممد صلى اهلل عليه وسلم ،كما قال تعاىل{ :وما يـْن ِط ُق
ع ِن ا ْهلوى * إِ ْن ُهو إِمال و ْح ٌي يُوحى} 2؟

ح -ومن الذي ساس الناس باحلق والعدل غري حممد صلى اهلل عليه وسلم الذي قال" :إمنا أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا
إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد.
لقطعت يدها" .4
خ -وأميُ اهلل  ،4لو أن فاطمة بنت حممد سرقت
ُ
د -ومن الذي أخرب باحلوادث والغيوب ،وما كان وما سيكون (وذلك عن طريق الوحي من اهلل) غري حممد صلى اهلل عليه
وسلم؟
ذ -ومن الذي شهد للمسيح بالنبوة والرسالة والعصمة غري حممد صلى اهلل عليه وسلم؟
أما البِشارات بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم يف العهد القدمي فعديدة منها-:
 -1يف سفر التثنية ((( :)1/44جتلى اهلل من سيناء ،وأشرق من ساعري  ،5واست ـ ْـعـ ــل ــن من جبال فاران .))1

فهذه البشارة متضمنة للنبوات الثالث ،نبوة موسى وعيسى وحممد صلى اهلل وسلم عليهم أمجعني.
فمجيء اهلل تعاىل من طور سيناء إشارة إىل وحيه الذي أنزله على موسى عليه السالم ،وإشراقه من ساعري هو نزول وحيه
على عيسى عليه السالم وجميئه باإلجنيل ،وأما املراد باالستعالن من جبال فاران فهو إنزال القرآن على حممد صلى اهلل عليه
وسلم وإعالهنا منها ،ألن ِجبال فاران هي جبال مكة باتفاق املسلمني واليهود والنصارى.
وقد ذُكر يف القرآن ما يصدِّق هذه البشارة يف قوله تعاىل{:والتِّ ِ
ني والمزيْـتُون * وطُوِر ِسينِني * وهذا الْبـل ِد ْاألِمني} ،فذكر

اهلل أمكنة هؤالء األنبياء الثالثة الِت خرجوا منها ،فقوله{ :والتِّ ِ
ني والمزيْـتُون} املراد منبتهما وأرضهما وهي األرض املقدسة

الِت ظهر فيها املسيح عليه السالم ،وقوله{:وطُوِر ِسينِني} اجلبل الذي كلمم اهلل عليه موسى عليه السالم ،وهو مكان
ظـ ـ ــهور نبوته ،وقوله{ :وهذا اْلبـل ِد ْاألِمني} هي مكة ،منطلق نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم.
 1سورة األنعام.42 :
 2سورة النجم.4 – 4 :
 4معىن (وأي ُـم اهلل) أي (واهلل) ،يُقصد هبا احللف باهلل.
 4رواه البخاري ( )4415ومسلم ( )1122عن عائشة رضي اهلل عنها.
 5ساعري يف التوراة اسم جلبال فلسطني .انظر «معجم البلدان».
 1فاران كلمة عربانية ُمــع ـ ـمربـ ــة ،وهي من أمساء مكة ،وقيل إهنا اسم جلبال مكة .انظر «معجم البلدان».
3

ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
يم ل ُك ُم المر ُّ
ب إلـهكم م ْن إِ ْخوت ُك ْم .لهُ
 -2يف سفر أعمال الرسل (« :)22/4فإ من ُموسى قال لآلباء :إ من نبًّيا مْثلي سيُق ُ
ت ْسمعُون ِيف ُك ِّل ما يُكلِّ ُم ُك ْم بِِه».
فهذا النيب ليس عيسى عليه السالم ألنه قال" :من إخوتكم" ،وإخوة بين إسرائيل هم بنو إمساعيل ،ومل يـُ ــرسل نيب من بين
إمساعيل إال حممد صلى اهلل عليه وسلم.
وما يدل على أن هذا النيب هو حممد صلى اهلل عليه وسلم قول موسى(( :نبيًّا مثلي)) ،وال يوجد نيب ينطبق عليه أنه مثل
موسى غري حممد صلى اهلل عليه وسلم ،فكالمها اتصف بالقوة والشجاعة ،وكالمها قاتل أعداء اهلل ،وكالمها بُعِث برسالة

مستقلة.
أما عيسى عليه السالم فلم يقاتل ومل يـُ ــبعث برسالة مستقلة عن رسالة موسى ،بل اإلجنيل تابع للتوراة ،فيه حتليل لبعض ما
مقهورا ومل ينتصر على أعدائه ،فلما أحاط به أعداؤه اليهود وأرادوا
ُحـ ِّـرم فيه ،وفيه مواعظ ،فهو متمم للتوراة ،و ً
أيضا فإنه كان ً
قتله مل يقاتلهم بل رفعه اهلل إليه يف السماء.

 -4يف سفر التكوين ( )12/21أن مالك اهلل قال هلاجر زوجة إبراهيم« :قومي احـملي الغالم و ُشدِّي يدك به ،ألين
سأجعله ألمة عظيمة».
أيضا« :)2/11( :إن الــمــلـ ــك ظهر هلاجر أم إمساعيل فقال :يا هاجر ،من أين أقبلت وإىل أين تريدين؟
ويف سفر التكوين ً
فلما شرحت له احلال قال :ارجعي ،فإين سأُك ـ ـثِّ ـ ــر ذريتك وزرعك ،حّت ال يـُ ــحصون كثرة ،وها أنت تـحِبلني وتلدين ًابنا
1
ِ
أُسـ ِّم ِيه إمساعيل ،ألن اهلل مسع تذلُّـ ـ ــلـ ـ ِ
الكل
ـك
ويد ِّ
لد ِك يكون وحشاً للناس  ،وتكون يده على الـ ُكـلُ ،
وخضوعك ،وو ُ
مبسوطة إليه باْلضوع».

فمن هذه األمة العظيمة الِت تنتسب إىل إمساعيل عليه السالم غري أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم؟!
الكل مبسوطة إليه باْلشوع غري حممد صلى اهلل عليه وسلم؟
ومن هو الذي ستكون يده على ُّ
الكل ويد ى
فإمساعيل عليه السالم مل تكن يده فوق يد إسحاق ،بل كانت يد إسحاق فوق يده ،ألن النبوة وال ُـملك كانا يف يد إسرائيل
والعِ ـ ــيص  ،2ومها ابنا إسحاق ،فلم يبق إال حممد صلى اهلل عليه وسلم ،فأمته أعظم األمم وآخرها.
((ولدك يكون وحشاً للناس)) يدل على أن املقصود هو النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ،فقد قال عليه
وكذلك قولهُ :
ِ
ـرت بالرعب مسرية شهر))  ،4أي أن اهلل تعاىل كان يُلقي الرعب يف صدور أعدائه منه وهو ي ـ ــبعد
الصالة والسالم(( :نـُ ــص ـ ُ

عنهم مسرية شهر ،فهو الذي ينطبق عليه قول التوراة ((ولدك يكون وحشاً للناس)).
قال احلافظ املؤرخ ابن كثري رمحه اهلل يف «البداية والنهاية» « :4وهذه البشارة إمنا انطبقت على ولده حممد (صلوات اهلل
وسالمه عليه) ،فإنه الذي سادت به العرب ،وملكت مجيع البالد شرقا وغربا ،وآتاها اهلل من العلم النافع والعمل الصاحل ما

 1سيأيت بعد قليل بيان معىن هذه العبارة (وحشا للناس).
 2قال ابن كثري يف كتابه «البداية والنهاية» ،ذكر إسحاق بن إبراهيم الكرمي ابن الكرمي عليهما الصالة والسالم:
عاقرا ،فدعا اهلل هلا فحملت
ذكر أهل الكتاب أن إسحاق ملا تزوج «رفقا بنت بثواب ــيل» يف حياة أبيه كان عمره أربعني سنة ،وأهنا كانت ً
فولدت غالمني توأمني ،أولهما مسوه «عيصو» ،وهو الذي تسميه العرب «العيص» ،وهو والد الروم الثانية.
والثاني :خرج وهو آخذ بعقب أخيه فس مموه يعقوب ،وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل .انتهى.
 4رواه البخاري ( )445ومسلم ( ،)521ويف الباب عن أيب هريرة ،رواه مسلم (.)524
 4انظرِ :ذكر مولد إمساعيل عليه السالم ِمن هاجر.
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مل تؤت أمة من األمم قبلهم ،وما ذاك إال بشرف رسولـها على سائر الرسل ،وبركة رسالته ،ويُ ْـمـن بشارته ،وكماله فيما جاء
به ،وعموم بعثته جلميع أهل األرض».
وبناء على ما تقدم فإن املسيح عيسى ابن مرمي عليه السالم بشمر أتباعه بالنيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) وأمر باالنقياد
لشريعته (اإلسالم) ،فاتِّ ـ ـباع شريعة اإلسالم يعترب تتميما لدين املسيح ،وطاعة للمسيح ،وليس نكوصا عليه أو كفرا به.
وقد يسر اهلل مجع تلك البشائر اإلجنيلية بنبوة حممد (رسول اإلسالم) يف كتاب:

The amazing prophecies of Muhammad in the Bible1
وبناء عليه فاإليمان متالزم بين عيسى ومحمد ،فاملسيحي الصادق يف اتِّ ــباعه لعيسى البد أن يؤمن مبحمد (صلى اهلل عليه
وسلم) ويتبع شريعته وإال كان عاصيا لنبيه عيسى (عليه السالم).
والذي يؤمن مبحمد (صلى اهلل عليه وسلم) ال بد أن يؤمن بعيسى وإال كان كافرا مبحمد (صلى اهلل عليه وسلم) ،ألن
اإلميان بعيسى وجبميع األنبياء قد أمر به القرآن ،فمن مل يؤمن باملسيح يكون كافرا بالقرآن ،قال اهلل يف القرآن ﴿آمن الرسول
مبا أُن ِزل إليه من ربه واملؤمنون كلٌّ آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك
ربنا وإليك املصري﴾.

فرق بني أحد من رسله﴾ ،أي ال نؤمن ببعض ونكفر ببعض ،بل نؤمن باجلميع.
ومعىن ﴿ال نُ ِّ
وقد ورد ذكر اسم عيـسى يف القرآن  25مرة ،وورد ذكره بوصفه (الـمسيح)  1مرات ،كما ورد ذكر اسم أمه مريـ ـم  41مرة،
كلها يف مقام االحرتام والتعظيم والتبجيل الالئق بأمثاهلما من البشر ،دون اعتقاد أن هلما شيئا من صفات الربوبية أو
األلوهية ،بل مها بشر مثلنا ،يعبدان اهلل كما نعبده حنن ،ويرجوانه اجلنة والنجاة من النار كما نرجوه حنن.
ليس هذا فحسب ،بل قد جاء وصف عيسى بأنه من أويل العزم من الرسل ،والعزم أي الصرب واحلزم.
وأويل العزم من الرسل هم أعظم الرسل ،وهم مخسة (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد) ،صلوات اهلل عليهم مجيعا.
وهبذا يكون لزاما على املسيحي الصادق أن يؤمن مبحمد ويتبع شريعته (اإلسالم) وإال كان كافرا بالرسولني عيسى وحممد
ومـ ــعـ ـ ِّـرضا نفسه لعقوبة اهلل يوم القيامة.
(صلى اهلل عليهما وسلم)ُ ،
كذلك فإنه لزاما على كل مسلم أن يؤمن بعيسى ومجيع األنبياء قبله وإال كان كافرا مبحمد (صلى اهلل عليه وسلم).
وليس صحيحا ما يظنه أكثر املسيحيني أن اإلميان مبحمد واتِّباع شريعته يتناقض مع اإلميان بعيسى ،بل إن اإلميان مبحمد
واتِّباع شريعته يستلزم اإليمان بعيسى ،وليس يف دين عيسى نص واحد يأمر بعدم اإلميان مبحمد أو ينايف اإلميان مبحمد
(صلى اهلل عليه وسلم).

 1هذا الكتاب منشور يف شبكة املعلومات هبذه العنوان ،وعدد البشارات اجملموعة فيه  22بشارة.
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أسباب الضعف في انتشار رسالة المسيح الصحيحة بعد رفعه إلى السماء

1

 oلقد كان لالنتهاء املفاجئ لوجود السيد املسيح على األرض وبأسلوب عنيف بتدخل احلكومة الرومانية صدمة نفسية قوية
على تالميذ املسيح وأتباعه ،الضعفاء ماديا ونفسيا وعلميا ،والذين ليس بينهم تلميذ واحد له نفوذ ووجاهة حبيث ميكن
اللجوء إليه حلماية دعوة املسيح والعمل على استمرارها ونشرها ،فقد واجهوا هم أنفسهم اضطهادا أيضا من اليهود ،فصار
هـ ُّمهم هو النفوذ جبلدهم لئال ُيصل هلم تعذيب ومالحقة ،فابتعدوا متاما عن فكرة محاية دعوة املسيح والعمل على
استمرارها ونشرها  ،ما أدى إىل إضعاف نشر رسالته ودينه على املستوى العام ،وهتيئ الفرصة لبولس اليهودي للبدء يف
حتريف رسالة املسيح ،فانفتح الطريق له.
 oومن املناسب ذكره هنا هو أن دور احلواريني يف نشر دين نبيهم املسيح عيسى ابن مرمي خمالف متاما لدور أصحاب حممد
(صلى اهلل عليه وسلم) يف نشر دينه (اإلسالم) ،فقد استمروا يف نشر دينه يف أرجاء األرض بعد وفاته ،فقد أسس حممد
دولة ،هلا جيش وكيان ،فنشروا دين اإلسالم يف البلدان ،وبذلوا أنفسهم وأمواهلم من أجل نشره تعاليمه وحفظ دينه ،فحصل
ـح ِـفظ دينه إىل اآلن وسيستمر حمفوظا ومنشورا إىل أن ي ِرث اهلل األرض ومن عليها.
هلم ما أرادوا ،ف ُ

 oوِمـ مما يُقال يف هذا الصدد أن من أسباب الضعف يف نشر تعاليم املسيح بعد رفعه هو أن اليهود البد أهنم قد انتـ ـشوا
بانتصارهم على املسيح بقتله – حبسب اعتقادهم  ،-فركزوا جهدهم على التالميذ الجتثاث دعوته من جذورها وإيقاف
نشرها بشّت الوسائل ،متمثال ذلك يف هتيؤ الفرصة لبولس للبدء يف حتريف رسالة املسيح وتطبيقها يف أرض الواقع.
 oومن أهم أسباب الضعف يف نشر تعاليم املسيح هو أن بولس سحب البساط من حتت تالميذ املسيح ملا ا مدعى أنه رسول
ُمـعـميـن من عند املسيح ،فما عاد لتالميذ الـمسيح أي أمهية بني الناس ألخذ الدين منهم إذ ُوِجد بينهم نيب جديد – بظنهم
 ،يأخذون الدين منه مباشرة ،فتسبب هذا يف ضعف انتشار دين املسيح أيـمما ضعف. oومن أهم أسباب الضعف يف نشر تعاليم املسيح أيضا هو عدم حفظ اإلجنيل بنسخته األصلية الِت كانت بيد املسيح
ـبشر به؛ أنه ليس واحداً من
وتالميذه ،فإنه من الواضح واملنطقي والبدهي ،أن اإلجنيل الذي كان بيد املسيح ،والذي كان يـُ ـ ِّ
أي منها ،إذ إن األناجيل األربعة كلها قد أُلِّــفت بعد رفع املسيح،
األناجيل األربعة الِت بيد املسيحيني اليوم ،وال ينطبق على ٍّ
ومعها الثالثة وعشرون رسالة امللحقة هبا ،فيكون اجملموع سبعة وعشرين سفرا ،وهذه األسفار متت كتابتها من قِــبــل أشخاص
مل يلتقوا باملسيح ومل يروه حلظة واحدة ،بل كتبوها بعد رفعه إىل السماء ،وهي يف حمتواها غري متطابقة ال يف النص وال فيما
تتضمنه من العقائد والقصص ،وبينها من التناقض واالختالف الشيء الكثري ،وسيأيت الكالم على حقائق عن األناجيل
األربعة يف فصل مستقل.

 1لألمانة العلمية فقد استفدت يف إعداد هذا امللحق من املبحث اْلامس من كتاب« :تاريخ النصرانية – مدخل لنشأهتا ومراحل تطورها
عرب التاريخ» ،املؤلف :عبد الوهاب بن صاحل الشايع.
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العوامل الخمسة لمعرفة لماذا المسيحي والمسيحية مستمران في المسيحية بالرغم مما فيها من

تناقضات ؟

1

 oالعامل األول :إن مجاهري النصارى (املسيحيني) ال يقرءون األناجيل األربعة وملحقاهتا الثالثة وعشرين ،ألن الكالم فيها
طويل ومتشعب ومتناقض وغري مفهوم ،والقساوسة ال يعطوهنم أجوبة مقنعة ألسئلتهم عليها ألهنم هم أصال ليسوا فامهني هلا
متام الفهم ،وهم ُمـ ِحـ ـ ُّقون يف هذا ،ألن تلك األناجيل كالم بشر مثلهم ،وهي مرتمجة عن لغة أخرى ،ومؤلفوها غري معروفني
متاما ،وعملية التعديل يف الرتمجات مستمرة على مر الزمان ،وبناء عليه فإنه ال ميكن لبشر فهمها إال حبجب العقل واملنطق.

 oفاحلاصل أن املسيحيني ال يقرؤون أناجيلهم من أوهلا إىل آخرها ،إذ ال يبدو أن ذلك من متطلبات دينهم ،ومن يقرؤها منهم
فإنه ال يتجاوز األدعية املوجودة فيها.
 oالعامل الثاني :نظراً لطبيعة الدين املسيحي احلايل ،بعقائده وشعائره وطقوسه الوثنية املعقدة والغامضة ،التي تُـجافي العقل
والمنطق ،فقد ع ـ ِـمد رجال الدين املسيحي على مدار تاريخهم على عدم تشجيع أتباعهم على طرح األسئلة
واالستفسارات عنها ،وعن كتبهم املقدسة واألخطاء والتناقضات الِت تتضمنها ،واعتربوا أن جمرد االستفسار عن تلك

املواضيع يعتبر دليالً على عدم اإليمان بهذا الدين ،الذي َيب اإلميان به من دون فهم أو إعمال للعقل.

ِ
لمهم األكيد بأن من يتفكر من الناس  -السيما املثقفني واملثقفات  -بدينه وعقائده وشعائره
وسبب ذلك املنع هو ع ُ
ُ
وطقوسه الوثنية فإنه ستُستثار عنده كثريٌ من األسئلة واالستفسارات الِت لن َيد إجابات أو إيضاحات منطقية وشافية هلا،
فيزهد فيه ويعافهُ.
ال من القساوسة وال من غريهم ،وسيقوده ذلك بال أدىن شك إىل احلرية وعدم الثقة بدينهُ ،
وهلذا فإن القساوسة يكتفون بزجر الرعية عن السؤال أو اإلجابة بإجابة ضعيفة ال تساوي فلسا وهي قوهلم (هذا سر).
ومن املعلوم أن الدين احلقيقي الصحيح ليس فيه أسرار ،وملاذا األسرار؟ كيف يصح يف العقل أن أسري يف النور مع كونه سر
من األسرار؟!
مث إنه مل ِ
يأت يف األناجيل األربعة وملحقاهتا أن املسيح سأله سائل فلم َيبه ،أو قال (هذا سر) ،بل كان يذهب للجموع
وَييبهم على أسئلتهم ويعلمهم عبادة اهلل وأنه نيب.
فلو أن القساوسة يقتدون باملسيح فعال لفعلوا فِعله.
ولو أن النصارى يقرؤون كتبهم بأنفسهم بِ ـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ـ ُّع ٍن ومتحيص ،ومبعزل عن القساوسة ،الكتشفوا احلقيقة ،وهي أن هذه
الكتب ال ميكن أن تكون كتاب اهلل ،والكتشفوا أن املسيحية املعاصرة ال ميكن أن متثل دين املسيح ،ولكن غالبهم يقلدون
جمتمعهم املسيحي بدون متحيص ملعتقداته ،أو خيشون سطوة القساوسة ،أو دخلوا يف املسيحية بسبب استغالل الـ ُمـ ـبشرين
ـغرون فقراء الناس بالدواء والتعليم واملال ،ورمبا أغروهم
لعامل الفقر أو اجلهل أو املرض ،كما ُيصل يف أفريقيا ،الذين يُـ ُ
باجلنس( ،بأن يعرضوا عليه بنت ا من بناهتم يستمتع هبا مّت أراد) ،فيدخل ذلك اجلاهل يف املسيحية (دين بولس ،وليس دين
املسيح احلقيقي) ليحصل له ما أمله به ذلك الـ ُمب ـ ـ ِّشر.

 1استفدت فقرات من هذا الفصل من كتاب« :تاريخ النصرانية» ،ص  ،211عبد الوهاب بن صاحل الشايع ،حفظه اهلل.
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ونتيجة ملا تقدم فإن من املدهش أن الغالبية العظمى من املسيحيني – عرهبم وعج ِمهم – ال يعرفون دينهم وال تارخيه ،وال
عن عقائدهم وشعائرهم وطقوسهم وكيف نشأت وتطورت ،وال عن أناجيلهم ،وكيف ومّت أُلِّـ ــفت ،باستثناء رجال الدين
صرين (ال ُـمـبشرين) احملرتفني ،واملتخصصني منهم مبقارنة األديان.
وال ُـمن ِّ
 oالعامل الثالث :إن الذي قرره اجملتمع املسيحي والكنائس املسيحية يف نفوس عموم املسيحيني هو أن دينهم هو الدين
الصواب ،وأن طريقهم الذي يسريون عليه يؤدي هبم إىل اْلالص ،هذه هي الفرضية الذهنية العميقة والمتغلغلة في

أذهانهم ،أنهم يسيرون في النور وعلى الدين الحق ،مع أنه لو وجه إليهم إنسا ٌن أسئلة أساسية عن دينه فإنه إما تكون
اإلجابة (ال أدري) ،أو (ليس من حقك أن تسأل هذا السؤال) ،وأما أن َييبك إجابة علمية مقنعة فال تظن حصول ذلك
أبدا.
 oالعامل الرابع من عوامل استمرار املسيحيني يف دينهم هو عدم اهتمامهم بتمحيص األخبار الِت يقرؤوهنا يف كتبهم والتأكد
من صحة ثبوهتا والتوثُّق من ناقليها ،حيث إهنم يعتمدون على أقوال اجملهولني والنمـ ـ ـكِرات ،وال يبالون هل هي منقولة بنقل
ثابت عن المسيح ،أو أنها مجرد حكايات أو رؤى منامية وأحالم!
فالنصارى قطعوا على أنفسهم نعمة النظر واستخدام العقل الذي وهبهم اهلل إياه ،وسلمموا دفمة ال ـتم ـحكم والتوجيه إىل
قساوستهم ،يـُـسـ ِّـريوهنم كما يشاءون ،ويـُ ْملون عليهم ما يشاءون من تُـ ـمرهات وسخافات ،فإذا استيقظ تفكري الواحد من
الرعية وكان عنده شجاعة كافية وسأل القسيس سؤاال منطقيا ِ
وعجز القسيس عن إجابته؛ رد عليه القسيس قائال( :إن

اإلجابة ِس ٌّر ال يـُ ــدرك وال يُفهم وال يُعرف)!

واحلقيقة أهنم ال يعلمونه وال يدرون له وجهاً ،وأ من علم الطالب املبتدئ منهم مثل عِلم أكرب ال ُقـ ـ ُسس فيهم يف مثل هذه
القضايا ،فال بالشرع الواضح استناروا ،وال بالعقل اسرتشدوا1 .
ومن املعلوم أن األمر العقائدي إذا خال من الدليل الشرعي والدليل العقلي فإنه يكون من إمالء الشياطني وأتباعهم.
 oالعامل الخامس من عوامل استمرار املسيحيني يف دينهم هو تداول القصص واحلكايات واملنامات الِت يتناقلها القساوسة
ويضحكون هبا على عقول الرعية وعقول من يُــبشروهنم – بزعمهم – ،ابتداء من بولس الذي ا مدعى أنه رأى املسيح يف
صون على من يبشروهنم – مثال –
املنام ،وقسطنطني الذي رأى الصليب يف املنام ،إىل يومنا هذا ،فإنك جتد القساوسة يقُ ُّ

أن فالنا رأى املسيح يف املنام ،فأمره بالدخول يف املسيحية ،فدخل فيها فحصل له خري كثري ،وآخر رأى يف املنام أنه كان يف
وخذ من هذه اْلرافات ،ولو كانت املسيحية هي دين اهلل
سجن ،فلما رأى الصليب دخل يف املسيحية فخرج من السجنُ ،
حقا ،وكانت األناجيل األربعة وملحقاهتا هي كتاب اهلل حقا؛ ملا احتاج القساوسة إىل رؤى ومنامات ،بل لرجع القسيس
إليها وأجاب منها ،كما هو احلاصل مع القرآن الذي بيد املسلمني ،ول ـ ـص ـمـ ـد القسيس يف النقاشات العلمية ،وما هترب من
النقاشات وسلك أسلوب الرتغيب بذكر احلكايات املنامية ،أو الرتهيب باستعمال أسلوب الضرب وهتك العرض يف غرف
الكنيسة ،أو التهرب من اإلجابة بقول (إن هذا سر ال يعلمه إال القساوسة!)

 1هذه النقطة نقلتها بتصرف من «موسوعة األديان»  ،الباب الثالث :النصرانية وما تفرع عنها ،الفصل السابع :عقيدة النصارى ،املبحث
الثالث :االحتاد (التجسد).
الناشر :الدرر السنية.)www.dorar.net/enc/adyan/477( .
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وللعلم ،فإن للشيطان له مقدرة على التالعب يف عقول الناس يف املنامات ،فالواجب احلذر ،فإن الدين الصحيح ال يؤخذ
من املنامات ،ب ل بالوحي الثابت احملفوظ من عند اهلل ،وإال فإن اإلنسان قد ينام ويرى أنه صار ملِكا أو رئيسا أو رجال ثريا،
فإذا استيقظ فإذا هو كما هو!

9

موقف شريحة من المسيحيين المثقفين من المسيحية المعاصرة
هذه التناقضات يف عقائد املسيحية املعاصرة وحالة (الال منطقية) أدت إىل نتيجة عكسية بني مجهور املسيحيني ،السيما
املثقفني واملثقفات ،أال وهي اهلروب من املسيحية ،فقد اجتهت شرُية ليست بالقليلة من املسيحيني إىل اإلحلاد ،وهو إنكار
األديان وإنكار وجود اْلالق ،وذلك ملا اتضح هلم جبالء أن الدين املسيحي مناقض للعقل من كل وجه ومل يكن بني يديهم
البديل الصحيح وهو اإلسالم.
وسعيد احلظ من هؤالء املسيحيني هو من حصلت له فرصة السفر إىل بالد املسلمني أو قراءة القرآن أو التواصل مع
املسلمني يف وسائل االتصال احلديثة ،فعرف احلق ودخل يف اإلسالم وارتاح واطمئن.

11

دين من وضع البشر وصنعِهم ،يُصادم العقل والمنطق
الدين المسيحي المعاصر ليس من عند اهلل ،بل هو ٌ
والفطرة السليمة في عقائده وشرائعه وطقوسه وأسراره

دين يُصادم العقل واملنطق والفطرة السليمة يف عقائده وشرائعه وطقوسه وأسراره ،وال
 oيتصف الدين املسيحي احلايل بأنه ٌ
يفهمه ال قساوستهم وال أتباعهم من املسيحيني ،لذا فمن أراد أن يؤمن هبذا الدين فيجب عليه أوال أن يُلغِي عقله متاما
ـصريهم ،ألن دينهم ال يُفهم بالعقل ،ألنه فوق مستواه – حبسب زعمهم  ،-بل َيب اإلميان
ومـن ِّ
اتِّباعا لنصيحة قساوستهم ُ
به من دون فهم أو تفكري أو إعمال للعقل ،وإن أصبحوا يف زمننا احلاضر يتحمرجون من ترديد هذه املقولة أمام غري
املسيحيني ،إال أهنم مـكـبلون هبا ويسريون على خطاها ،فليس هلم بديل آخر1 .
ُ م

 oوهلذا السبب فإن الديانة امل سيحية احلالية ال تعتمد يف إثبات صدق وصحة كل ما يتعلق هبا ،والدفاع عنها يف أي جانب
من جوانبها العقائدية والشعائرية أو طقوسها أو أناجيلها ،على األدلة والرباهني العقلية املنطقية ال ُـمقنِعة ،مع أن قساوستهم
ومنصري هم يتظاهرون خبالف ذلك ،ألن أعدى أعداء الدين املسيحي احلايل هو الدليل والربهان والعقل واملنطق2 .
ُ ِّ
 oوبعبارة خمتصرة فإن املسيحية احلالية مناقِ ـ ـضة للعقل من كل وجه ،ال يلتقيان أبدا.
شرع إال شرائع توافق العقل ،وتُصلِ ُح حال
 oوهذا ما يدل على أن املسيحية احلالية ليست دين اهلل ،فإن اهلل حكيم خبري ،ال يُ ِّ
الب شر ،وتوثق العالقة بينهم وبينه ،ومل يشرع شرائع حتول بينه وبني خلقه.

 oكما أن اهلل خلق العقل لنستفيد منه وليس لنطرحه جانبا ،وجنعله عدوا أجنبيا عنا ،وإال فما الفرق بيننا وبني اجملانني؟
 oفهذا كله يدل على أن املسيحية احلالية ليست إال خليطا من ٍ
أديان من عمل البشر ،وإن تس ممت باسم املسيح ،فإن العربة
باحلقائق وليس املسميات.

 oقال الباحث األستاذ عبد الوهاب بن صاحل الشايع حفظه اهلل:
«وقد أثبت التاريخ ،أن هذه العقيدة الوثنية املثلثة (األب واالبن والروح القدس) والِت يدمعون أهنا إلـه واحد ،الغريبة على
ديانة املسيح عيسى ابن مرمي ،مل يفهمها ال املسيحيون الذين اعتنقوها طواعية ،وال الذين أ ِ
ُجربوا على اعتناقها ،ومل يستطع

املسيحيون – مبا فيهم رجال دينهم على اختالف رتبهم إىل اليوم  -إقناع أحد هبا ،وذلك لغموضها وتعارضها مع الفطرة
السليمة لإلنسان ،واستحالة قبول العقل هلا.
إن املسيحية احلالية ،بعد أن كانت مقبولة من الشعوب شبه البدائية يف أوروبا ،منذ أيام ِ
مبتدعها وباذر بذرهتا األوىل شاول
(بولس الرسول) مروراً بالقرون الوسطى املظلمة يف أوروبا ،مل تعد تناسب املسيحيني املتعلمني واملتفتحني يف العصر احلديث
يف كل مكان ،لذا فقد زِهدوا فيها وأخذوا يهجروهنا ،ويعتنقون أدياناً أخرى ،ومنهم من اجته حنو العلمانية واإلحلاد ،كافرا

بكل األديان.

 1نقال من كتاب« :تاريخ النصرانية» ،ص  ،251املؤلف :عبد ا لوهاب بن صاحل الشايع ،حفظه اهلل.
 2املصدر السابق ،ص  ،213بتصرف يسري.
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يقول «جوستاف لوبون»  1يف هذا السياق" :كيف يؤمن الرجل احلديث بوجود إلـه حقود ُُي ِّمل وزر معصية اإلنسان األول
ذراري  2هذا اإلنسان ،فيجعل ابنه الوحيد – يسوع – ي ــك ــفِّر عن تلك اْلطيئة الواهية؟"  »4انتهى كالم الشايع حفظه اهلل4 .
ُ
قلت :ولْ ـ ــيُجرب القارئ الكرمي ذلك بنفسه ،بأن يسأل ثالثة من املسيحيني هذا السؤال ،كل واحد منهم على انفراد ويقارن
o
ُ
بني اإلجابات ،ليتأكد بنفسه من صحة املعلومة املذكورة أعاله:

من المعلوم أن اإلنجيل الذي كان بيد المسيح كان إنجيال واحدا ،فلماذا هي اآلن أربعة؟
ولماذا هي منسوبة إلى (يوحنا ،مرقس ،لوقا ،متى) ،وليست منسوبة إلى اهلل ،أو على األقل إلى المسيح نفسه؟!

 1تقدم التعريف به.
« 2ذراري» مجع «ذرية» ،وهي ما تناسل من اإلنسان.
« 4حياة احلقائق» ،ص .25
« 4تاريخ النصرانية» ،ص .222 - 221
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ليس للدين المسيحي أي دور في التقدم الحضاري المعاصر ،بل لم يحصل التقدم إال بعد عزله عن الحياة

تماما

1

من الطبيعي أال يكون للديانة املسيحية احلالية أي دوٍر مهما كان على اإلطالق يف النهوض بأتباعها من املسيحيني –
أوروبيني وأمريكان وغريهم  -وتقدمهم يف أي وجه من وجوه احلضارة املادية املعاصرة مهما كان صغرياً أو تافهاً ,نظراً

لتصادمها مع العقل والمنطق  ,ولذلك فقد كان للمسيحية احلالية دور سليب وهدام ومعاكس للعلم والتقدم احلضاري يف

أوروبا وغريها من املناطق الِت استقرت فيها ,فاحلضارة والتقدم على مجيع األصعدة اإلنسانية والعلمية ,والدين املسيحي
احلايل على طريف نقيض.
ولذلك ُو ِصفت القرون الوسطى يف أوروبا – الِت دامت حنو ألف سنة  -بقرون الظالم ,عندما سادت وحتكمت الديانة
املسيحية يف أوروبا بقيادة الكنيسة الكاثوليكية وبابواهتا وكرادلتها يف الفاتيكان يف روما ,بعد سقوط اإلمرباطورية الرومانية
الغربية يف سنة 411م.
فهذا الذي تراه من تقدم على مجيع األصعدة العلمية والثقافية والصحية ,والنظافة الشخصية يف اجلسم وامللبس والسكن ...
اخل ,والدميوقراطية ,وتقديس حرية التعبري يف أمور الدنيا والدين ,وحقوق اإلنسان يف أوروبا والغرب عموماً ,كلها كانت من

احملرمات واحملظورات الِت ال ميكن للمسيحيني جمرد احللم هبا ,إبمــان حتكم الديانة املسيحية ,بقيادة باباوات الكنيسة
الكاثوليكية وكرادلتها يف أوروبا.

ومل تتقدم أوروبا يف مضمار العلم واحلضارة إال بعد أن جنحت يف كسر الطمــوق الذي كبلتها به الديانة املسيحية ,مثلة يف
الكنيسة الكاثوليكية وبابواهتا وكرادلتها وغريهم من القساوسة ملدة مثانية عشر قرناً من الزمان ,وحتجيم الدين املسيحي
احملرف ,وسجنه داخل الكنائس ال يتعداها ,وبعد أن دفعت مثناً باهظاً من دماء أبنائها ,الِت سالت كالشالالت يف أوروبا,
مثناً ِ
النعتاقها من قيود الكنيسة ودينها احملرف.
وهذا على عكس احلال مع الدين اإلسالمي ,مثالً بالقرآن الكرمي وأحاديث سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ,الذي بىن
املسلمون على أساسهما وبتعاليهما يف فرتة وجيزة حضارة إنسانية راقية ومتقدمة يف مجيع اجملاالت ,امتدت من حدود الصني
شرقاً ,حّت شبه اجلزيرة األيبريية غرباً.
وهلذا نرى كثريا من املسلمني من هو متمسك بدينه غاية التمسك ،ويدعو إىل دين اإلسالم يف وسط الدول الغري إسالمية،
وهو مع هذا له يد طوىل يف ميادين الصناعة والزراعة والتجارة ،ومل مينعه اإلسالم من تطوير ذاته وجمتمعه يف أمور الدنيا
والدين ،بل ُيثه عليه ،قال اهلل تعاىل ﴿هو الذي جعل لكم األرض ذلُوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور﴾.
وخالصة الكالم؛ لو مل يقف الغربيون ِ
بوجه دينهم املسيحي احملرف ورجاله الذين أذاقوهم صنوف الضيم والويل والقهر
واالضطهاد يف القرون الوسطى ووقفوا حجر عثرة أمام تقدمهم احلضاري ،وفصلوا – أي الغربيون  -هذا الدين الوثين
البشري املتخلِّف عن سياسات الدولة وأنظمتها ،وعزلوه داخل جدران الكنائس ال يتعداها – فيما عُ ِرف الحقا بفصل
 1استفدت فقرات من هذا الفصل من كتاب« :تاريخ النصرانية» ،ص  213وما بعدها ،لألستاذ عبد الوهاب بن صاحل الشايع ،حفظه اهلل.
13

الدين عن الدولة – بعد أن دفعوا أهناراً غزيرة من دمائهم ،مثناً لعِ ـ ـ ِتقهم من تسلط دينهم احملرف ورجاله على مقدراهتم؛ لظل

املسيحيون إىل اليوم يعيشون يف ظلمات العصور الوسطى املسيحية.

وللعلم فإن ما نراه اليوم من تساهل أو غض نظر أو عدم مباالة من قِـ ــبل رجال الدين املسيحي يف الغرب ،عما يروه من
خروج أتباعهم من دينهم احملرف إىل اإلحلاد أو اعتناق أديان أخرى؛ فذلك كله راجع إىل سلب السلطات التنفيذية – الِت
مرده إىل التسامح الديين ،الذي ُياولون أن يتظاهروا به ،ركوباً ملوجة حقوق
كانوا يتمتعون هبا – من أيديهم ،وليس ُّ
اإلنسان ...إخل.
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فائدة في مصطلح «المسيحية»

1

 oمل يكن اسم «املسيحية» وال «املسيحي» معروفا يف عهد املسيح وما بعده إىل حنو مخسة عشر سنة إىل مخسة وعشرين سنة
أي من األناجيل األربعة وال الرسائل امللحقة هبا ،ومنشئُها كان عندما الحظ
على وجه التقريب ،وال توجد هذه الكلمة يف ٍّ
الوثنيون الرومان من أهايل مدينة أنطاكية وغريهم أن هناك تغريا واضحا أخذ يطرأ على اجلماعة الِت تبِعت بولس ،والِت
تتكون من اليهود والوثنيني الذين هتودوا طبقا لتعاليم بولس ،ومتيزوا بوضوح عن بقية اليهود املتمسكني بدينهم اليهودي،
فأطلقوا على تلك اجلماعة اسم املسيحيني – نسبة إىل املسيح عليه السالم  ، -وهذا هو اإلثبات ملا تقدم من الكالم:
جاء يف «أعمال الرسل» ( :)21/11ويف أنطاكية أُطلِق على تالميذ الرب أول مرة اسم «املسيحيني» .

 oيؤيد هذا أن الوثنيني الذين دخلوا يف دين بولس هم أنفسهم واجهوا مشكلة احلاجة إىل هوية يستظلون حتت رايتها بعدما
انفصلوا عن قواعدهم الوثنية السابقة ودخلوا يف الدين اجلديد الذي أسسه بولس هلم ،واحتاجوا أيضا إىل أن يكون هذا
الدين متميزا عن دين املسيح األصلي الذي جاء به املسيح ،فتسموا باملسيحيني.
 oفبناء على هذا فإطالق لفظة املسيحية أو املسيحي على أتباع املسيح من كانوا يف وقت املسيح إىل بعد رفعه بربع قرن
تقريبا يعترب خطأً دينيا وتارخييا ،ويساهم يف خلط الصورة وتشويهها بني الدين احلق والدين املزيف من جهة ،وبني أتباع
املسيح وأتباع بولس من جهة أخرى.

 oوديانة بولس والِت ُس ِّـميت الحقا (املسيحية) – كما ترى أيها القارئ الكرمي والقارئة الكرمية  -هي ذات عقائد وشعائر
وطقوس وثنية وأسرار غامضة ومعقدة ،مل (ولن) يستطي ع أحد فهمها وال اإلجابة عنها ،وال حّت كبار رجال الدين املسيحي
استطاعوا ذلك على مر القرون العشرين املاضية.

 1لألمانة العلمية فقد استفدت هذه الفائدة العلمية من كتاب« :تاريخ النصرانية – مدخل لنشأهتا ومراحل تطورها عرب التاريخ» ،ص
 ،114املؤلف :عبد الوهاب بن صاحل الشايع.
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هل اتخاذ شعار الصليب من دين المسيح؟

1

 oاختذ املسيحيون الصليب شعارا ،وهم يعبدونه وُيلفون به ،مع أنه مجاد من اجلمادات ،ال ينفع وال يضر ،ينحتونه يف ِورش
احلدادة والنجارة مث يعبدونه.
 oومل ِ
يأت ذكر اختاذ الصليب رمزا لدين املسيح ال يف األناجيل األربعة وال يف الرسائل امللحقة هبا ،والتاريخ يدل على أن
املسيحيني مل يتخذوا الصليب شعارا إال بعد جممع نيقية الذي عُِقد يف سنة 425م ،وقد كان الرومان يُل ِزمون احملكوم عليهم
باإلعدام صلبا حبمل الصليب حّت يوم تنفيذ احلكم فيهم.
 oوقد كان االمرباطور الروماين (قسطنطني األول) أول من استخدم الصليب شعارا على تروس جنوده وكان آنذاك ال يزال
وثنيا ،مل يتحول للمسيحية.
فقد ذكر املؤرخ املسيحي (د .أسد رستم) فيما معناه أنه يف إحدى املعارك يف سنة 412م شاهد قسطنطني فوق قرص
الشمس قبل املغيب صليبا من نور مكتوبا عليه (هبذا تـ ْغـلِب) ،كما رأى يف منامه تلك الليلة السيد املسيح حامال هذه

الشارة نفسهاِ ،
موص يا إياه باختاذها راية يهجم هبا على عدوه ،فلما استيقظ من نومه أمر برسم الصليب على تروس جنوده،
وخاض املعركة وانتصر ،وقد أصبح هذه الشعار (الصليب) فيما بعد راية لدولة

الروم2 .

أساسه رؤيا منامية وليست
 oوهبذا تتبني هشاشة القواعد الِت تقوم عليها املسيحية ،فالصليب الذي يتخذه املسيحيون شعارا ُ
أي من األناجيل األربعة الِت أُلِّـفت بعد رفعه.
وحيا من عند الرب (اهلل) وال تعليما للمسيح مدونا يف ٍّ
 oوعلى أحسن تقدير فقد كان من املفرتض لكي يكون الصليب شعارا صحيحا عند املسيحيني أن يكون من تعاليم بولس،
ولكنه ال هذا وال هذا ،ومع هذا فقد جعله املسيحيون شعارا لدين املسيح ،واملسيح ال يعرف عنه شيئا ،ومل يُصلب عليه
أصال!
ِ
صلِب عليها إلـ ُههم – كما يعتقدون!
 oأضف إىل هذا أنه من املفروض أن يُبغض املسيحيون الصليب ،ألنه اآللة الِت ُ
أليس كذلك أيها القارئ الكرمي وأيتها القارئة

الكرمية؟ 4

 1لألمانة العلمية فقد استفدت هذه الفائدة العلمية من كتاب« :تاريخ النصرانية – مدخل لنشأهتا ومراحل تطورها عرب التاريخ» ،ص
 ،152املؤلف :عبد الوهاب بن صاحل الشايع.
 2كتاب «الروم» ،)54/1( ،وانظر «قصة احلضارة»ِ ،)424/11( ،ول ديورانت.
 4ينظر كتاب « أربعون دليال على بطالن عقيدة توارث اْلطيئة وعقيدة صلب املسيح» ،تأليف :ماجد بن سليمان الرسي ،وهو منشور يف
شبكة املعلومات هبذا العنوان.
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عبادات وعادات وطقوس ومنافع شخصية دخلت في دين المسيح بعد رفعه إلى السماء

1

لقد كانت ديانة املسيح ورسالته  -قبل رفعه إىل السماء وتعرضها للتحريف من قِبل بولس ومن بعده  -كانت بسيطة
وسهلة ،وخالية من التنظيم الكهنويت املعقد املوجود يف الكنائس الكاثوليكية والقبطية والشرقية ،كنظام البابوات والبطارقة
والكرادلة والرهبان ،ومل تُعزف املوسيقى يف املعبد الذي كان يصلي فيه املسيح ،ومل يُدق فيه ناقوس ،ومل تُعلق فيه صلبان ،ومل

يكن هناك اعرتافات بالذنوب أ مام الكهنة ،ومل يكن هناك صكوك غفران ،ومل يكن الزواج حمرما على القساوسة والرهبان قبل
جممع نيقية  ،ومل يكن هناك صور للمسيح وأمه ،ومل يكن ُيتفل مبا يسمى بعيد امليالد أو «الكريسماس» ،ومل يكن هناك ما
يسمى بشجرة عيد امليالد ،أو «بابا نويل» ،ومل تكن هناك أعياد غري الِت ُيتفل هبا قومه اليهود والِت من أمهها «عيد
ال ُفصح» أو عيد الفطر «اإليسرت» ،وما سوى ذلك فلم يفعله املسيح ومل يأمر به ملا كان على األرض ،والدليل على هذا كله
أن شيئا من هذا مل يُذكر يف األناجيل األربعة ،ولو أنه حصل ل ُذكِر فيها ،ألنه من األمور الِت تتوافر اهلمم على نقلها ،فبناء
على ذلك ف كل هذه العادات طارئة على دين املسيح ،مل يعلمها ومل يفعلها ال هو وال تالميذه.
وما يدل على فساد الدين الذي يسري عليه املسيحيون اآلن وأنه بعيد كل البُعد عن دين املسيح األصلي هو استباحة
املسيحيني ألكل حلم اْلنزير وعمل فاحشة الزنا (وهو عمل العالقة اجلنسية خارج إطار احلياة الزوجية) ،مع أن الزنا من
القبائح املعلومة بالشرع وبالعقل وبالفطرة ،فالكثري منهم يقرتفه بال حياء من اهلل وال من الناس ،سواء رجال الدين وغريهم
الزنا حمرم يف كتبهم ،والقساوسة يفعلون هذا
ِممن يُس ممون بالرعية ،يفعلون الزنا بالكنائس الِت هي دور العبادة عندهم ،مع أن ِّ
مع نساء متزوجات ،ويف هذا اعتداء على كرامة أزو ِاجهن بال مباالة منهم وبال شعور بالذنب ،وقد حتمل الو ِاحدة منهن منه،
وهذا حمتمل جدا ب طبيعة احلال ،وتأيت بطفلة مثال ،يقوم زوج تلك املرأة الِت عاشرها القسيس ومحلت منه على تربيتها حّت
تكرب ،وهو ُيسب أنه أبوها وهو ليس كذلك  ،وزوجته بطبيعة احلال رمبا تعلم حبقيقة األمر ولكنها ال تستطيع أن تبوح
بسرها حّت ال تُفتضح ،ورمبا ال تعلم بأن الطفلة من القسيس ،ألن كِليهما يعاشرها ،فإذا كربت الطفلة وصارت امرأة جاءت

إىل الكنيسة ،فرمبا استدرجها أبوها احلقيقي (القسيس) إىل الفراش وهو ال يعلم أنه أبوها ،واستمتع هبا ،فإىل أي نور وحمبة -

بل إىل أي جحيم  -يسوق القساوسة أتباعهم من الرعية!
جاء يف إجنيل مّت ( )43-21/5يف حترمي الزنا أن املسيح قال لتالميذه:
«قد مسعتم أنه قيل للقدماء :ال تـ ـ ْزِن.
وأما أنا فأقول لكم  :إن كل من ينظر إىل امرأة ليشتهيها ،فقد زىن هبا يف قلبه.
فإن كانت عينك اليمىن تعثرك فاقلعها وألقها عنك ،ألنه خري لك أن يهلك أحد أعضائك وال يلقى جسدك كله يف جهنم.
وإن كانت يدك اليمىن تعثرك فاقطعها وألقها عنك ،ألنه خري لك أن يهلك أحد أعضائك وال يلقى جسدك كله يف
جهنم» .
 1لألمانة العلمية فقد استفدت فوائد يف هذا امللحق من كتاب« :تاريخ النصرانية – مدخل لنشأهتا ومراحل تطورها عرب التاريخ» ،ص
 ،111 ،151املؤلف :عبد الوهاب بن صاحل الشايع.
17

وفيما يتعلق بأكل حلم اْلنزير ،فقد جاء يف سفر الالويني ( )1/11أن الرب قال ملوسى وهارون يف معرض الكالم عن
احليوانات احملرم أكلها:
«واْلنزير .ألنه ي ُشق ِظلفا ويقسمه ظلفني لكنه ال يـجتـر .فهو نجس لكم».
فأي متسك بدين املسيح تسري عليه مجاهري
والواقع أن املسيحيون – مبا فيهم القساوسة  -يأكلون اْلنزير بشراهةُّ ،
املسيحيني؟!

18

مقارنة بين التشريع البشري المسيحي الذي وضعه القساوسة ،وبين التشريع اإلسالمي الرباني المحفوظ كما
هو منذ أنزله اهلل قبل أربعة عشر قرنا

وضع رجال الدين من املسيحيني يف جمامعهم قوانني دينية بشرية (ليست من عند الرب) ،مل تكن معروفة يف وقت املسيح،
واتفقوا على أن من خالف تلك القوانني فهو كافر ملعون ،فاتضح من هذا لكل ذي عينني أن تلك القوانني بشرية جاء هبا
الرهبان والقساوسة ورجال الدين من ِ
عند أنفسهم ،وجعلوها مبنزلة حكم الرب ،وبعبارة أخرى فقد جعلوا أنفسهم أربابا مع
اهلل ،إذ جعلوا ألنفسهم سلطة التشريع الدينية ،الِت مل يـُفوضها الرب ألحد إطالقا.
مث إن رجال الدين على مرور الزمن انقسموا على تلك التشريعات ،فالذين كانوا يشهدون لبعضهم باإلميان يف اجملامع
الكنائسية صار يُكفِّر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ،كما هو واضح للمطلع على أسباب انعقاد تلك اجملمعات
والقرارات الصادرة منها ،وليس هذا االختالف منهم بغريب ،ألن تلك القوانني بشرية وضعية ،والبشر خمتلفون وناقصون يف
فهمهم وعلمهم ،ولو كانت تلك القوانني من مصدر واحد وهو اهلل ملا حصل ذلك االختالف.
وهنا يتبني فضل اإلسالم والقرآن ،فاملسلمون يف مجيع أحناء الدنيا مل خيتلفوا على أصول دين اإلسالم إطالقا ،ألهنم مل َيعلوا
التشريع ألحد من البشر ،مل َيعلوه إال هلل وحده ،ومن املعلوم أن التشريع اإلسالمي ُم ـدمون كله يف القرآن ،والقرآن حمفوظ يف
ِ
املصاحف.
الصدورُ ،يفظه املاليني من البشر على مر القرون ،وكذلك هو حمفوظ يف
فاحلاصل أن املسلمني يأخذون عقيدهتم من القرآن ومن أحاديث النيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ،بينما املسيحيون
َيتمعون يف جمامع كنائسية ،ويقررون عقائد ،مث ي ِ
دخلوهنا يف املسيحية الِت يعتقدون أهنا دين املسيح ،مث يبثوهنا يف كتبهم ويف
ُ
كنائسهم بني الناس على أهنا عقائد َيب اعتناقها ،مع اعرتافهم يف باطنهم بكوهنا مل ترد يف األناجيل الِت بني أيديهم.
فاملسلم يعبد ربه ويطيعه ويطلب منه مغفرة الذنوب ،واملسيحي يعبد القسيس ويطيعه ويطلب منه مغفرة الذنوب.
فالفرق بينهما كالفرق بني السماء واألرض ،وبني النور والظالم.
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دين اإلسالم جاء بحسنتين عظيمتين

اعلم رمحك اهلل أن دين اإلسالم جاء حبسنتني عظيمتني ألتباع دين املسيح عيسى ابن مرمي ومها:

األولى :أنه ص محح التحريفات الِت وردت على دين املسيح ،قال تعاىل ﴿يا أ ْهل الْكِت ِ
ني لكُ ْم كثِ ًريا
اب ق ْد جاء ُك ْم ر ُسولُنا يـُبـ ِّ ُ
اب ويـع ُفو عن كثِ ٍري ق ْد جاء ُكم ِّمن اهلل نُ ِ
ِ ِ
ِ
اب مبِني * يهدي به اهلل من اتبع رضوانه سبل
ور وكت ٌ
مـ مما ُكنتُ ْم ُْخت ُفون من الْكت ِ ْ
ٌ
السالم وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه ويهديهم إىل صراط مستقيم﴾.

ومن هذه التحريفات ما هو واضح من التفرق واالختالف بني طوائف النصارى ،فطائفة تصفه بأنه اهلل ،وطائفة تصفه بأنه
ابن اهلل ،وطائفة تصفه بأنه ثالث ثالثة.
ومن هذه التحريفات أيضا طع ـ ـ ـ ــن اليهود يف عيسى ابن مرمي بوصفهم له بأنه ابن زنا ،حاشاه من ذلك.
فتو مسط دين اإلسالم – الذي هو دين الوسطية والوضوح  -بني هـذين املسلكني ،م ـ ـ ــسلك الغلو واإلفراط يف التعظيم،

ومسلك اجلفاء واالزدراء ،ف مبني ا حلقيقة ،وهي أنه عيسى ابن مرمي بشر رسول ،يأكل الطعام وميشي يف األسواق ،قال تعاىل
ِ
﴿يا أ ْهل الْكِت ِ
اب ال تـ ْغلُوا ِيف ِدينِ ُكم وال تـ ُقولُوا على اهلل إِمال ْ ِ
ول اهلل وكلِمتُهُ ألْقاها إِىل
يح عِيسى ابْ ُن م ْرمي ر ُس ُ
احل مق إممنا الْمس ُ
ْ
مرمي وروح ِّمْنه ف ِآمنوا بِاهلل ورسلِ ِه وَال تَـقُولُوا ثََالثَةٌ انتـهوا َخيـرا لَّ ُكم إِنَّما اهلل إَِٰلَه و ِ
اح ٌد ُسْب َحانَهُ أَن يَ ُكو َن لَهُ َولَ ٌد لَّهُ َما فِي
ْ ُ ٌ ُ ُ
ٌَ
َُ ًْ ْ َ
ُُ َ
السماو ِ
ات َوَما فِي ْاأل َْر ِ
ض وكفى بِاهلل وكِ ًيال﴾.
َّ َ َ
وقال تعاىل ﴿قُل يا أ ْهل الْكِت ِ
احل ِّق وال ت ـتمبِعُوا أ ْهواء قـ ْوٍم ق ْد ضلُّوا ِمن قـْب ُل وأضلُّوا كثِ ًريا وضلُّوا
اب َال تَـغْلُوا فِي ِدينِ ُك ْم غْيـر ْ
ْ
ِ
السِبيل﴾.
عن سواء م
ِ
وقال تعاىل ﴿لََق ْد َكَفر الَّ ِذين قَالُوا إِ َّن اهلل هو ال ِ
ك ِمن اهلل شْيًئا إِ ْن أراد أن يـُ ْهلِك الْم ِسيح ابْن
يح ابْ ُن َم ْريَ َم قُ ْل فمن ميْل ُ
ْمس ُ
َُ َ
َ
َ
السماو ِ
ِ
ض ِ
ات و ْاأل ْر ِ
م ْرمي وأُمهُ ومن ِيف ْاأل ْر ِ
ض وما بـْيـنـ ُهما خيْلُ ُق ما يشاءُ واهلل على كُ ِّل ش ْي ٍء ق ِدير﴾.
ك م
مج ًيعا وهلل ُمْل ُ

ال ال ِ
وقال تعاىل ﴿لََق ْد َكَفر الَّ ِذين قَالُوا إِ َّن اهلل هو ال ِ
ِ ِ ِ
يل ا ْعبُ ُدوا اهلل َربِّي َوَربَّ ُك ْم إِنمهُ
ْمس ُ
يح ابْ ُن َم ْريَ َم َوقَ َ َ
ْمس ُ
َُ َ
َ َ
يح يَا بَني إ ْس َرائ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مار وما للظمالمني م ْن أنصار﴾.
من يُ ْش ِرْك بِاهلل فـق ْد حمرم اهلل علْيه ْ
اجلنمة ومأْواهُ الن ُ
ث ثََالثٍَة وما ِمن إَِٰلٍَه إَِّال إَِٰلَه و ِ
ِ
اح ٌد وإِن مملْ ينتـ ُهوا ع مما يـقُولُون ليم مس من الم ِذين
ين قَالُوا إِ َّن اهلل ثَالِ ُ
ََ ْ
ٌَ
وقال تعاىل ﴿لقد َكَف َر الَّذ َ
ِ
اب ألِيم﴾.
كف ُروا مْنـ ُه ْم عذ ٌ
يؤدوهنا ،يف حني أن
الحسنة الثانية :أن دين اإلسالم أحيا تعاليم كان يؤديها النيب الكرمي عيسى ابن مرمي ،فصار املسلمون ُّ
يؤدوهنا ،انظر للتفصيل كتاب:
املسيحيني أنفسهم ال ُّ
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 1هذا الكتاب منشور يف شبكة املعلومات هبذا العنوان.
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مت البحث حبمد اهلل
نفع اهلل به كاتبه وقارئه وناشره
ماجد بن سليمان
Majed.alrassi@gmail.com
00966505906761
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