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 :القسيس أنطونيوساإلجابة على سؤال تقدم به 

  ما هو الفرق بين ديننا ودينكم؟
ولماذا تعتقدون أن فقط دين اإلسالم هو  

 الدين الحق؟

 أجاب عن السؤال:

 ماجد بن سليمان
 4102سبتمبر ، 
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 الرحيمالرحمـٰن بسم اهلل 

من ، ر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وذ باهلل من شرو ــــحنمده ونستعينه ونستغفره ، ونع، إن احلمد هلل 
،  إال اهلل وحده ال شريك له إلـٰهيهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال 

 وأشهد أن حممداً عبُده ورسولُه.

 متوتن إال وأنتم ُمسلُمون﴾. أَيها الذين آَمُنوا اتُقوا اهلَل َحق تـَُقاته وال ﴿يَا

ُهَما رَِجااًل َكِثرياً  يَا أَيُـَّها النَّاسُ ﴿ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ اتَـُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
 اَءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا﴾.سَ َوِنَساًء َواتَـُّقوا اللََّه الَِّذي تَ 

ُيصلح َلُكم أَعمالكم َويَغفر َلُكم ُذنُوَبُكم َوَمن يُطع * ا اتقوا اهلل وقولوا َقواًل َسديدًا يَا أيها الذين آمنو ﴿
 :أما بعد. اهلل وَرُسوَلُه فـََقد فَاَز َفوزاً َعظيمًا﴾

 جواب سؤالهحلضرته  موأقدإتاحة الفرصة للحوار العلمي معه ، على أنطونيوس  القسيس فأشكر
 العلمي:

 ( ديننا ودينكم؟ ولماذا تعتقدون أن فقط دين اإلسالم هو الدين الحق؟ما هو الفرق بين )

أسال اهلل أن يوفق اجلميع للدين الصحيح الذي يرضاه اهلل تعاىل ، وأن يرينا احلق حقا ويرزقنا اتباعه ، 
لنتجنبه. ويرينا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه ، وأن يدلنا إىل طريق اجلنة فنسلكه ، وأن يرينا طريق النار 

 اللهم استجب دعائنا يا رب العاملني.



www.saaid.net/The-clear-religion 

 

2 

 

 ما هو الفرق بين ديننا ودينكم؟
 مقدمات: مثانيتضح مبعرفة  واجلواب سؤال مجيل جدا ودقيق.

عبادة  واجتناببعث األنبياء كلهم برسالة واحدة وهي عبادته سبحانه وتعاىل ، : أن اهلل األولى المقدمة
، وهؤالء األنبياء هم  أو غريها متثاالأو  احجر  أو اشجر أو  انبي كانسواء  أي شيء معه كائنا من كان ، 

ن هذا فمِ ، وهم كثري ،  -وهو خامتهم  –حمد ـموسى وعيسى ومإىل آدم مث نوح وهود وصاحل وإبراهيم 
 يتضح أنه ال فرق بني األديان والرساالت. -حدة رسالة األنبياء وِ  –اجلانب 

إىل عقيدة واحدة وهي التوحيد بأنواعه الثالثة ، توحيد الربوبية وتوحيد تدعو فاألديان يف وضعها األصلي 
 األلوهية وتوحيد األمساء والصفات.

ُهمْ  الطَّاُغوتَ  َواْجَتِنُبوا اللَّهَ  اْعُبُدوا َأنِ  َرُسواًل  أُمَّةٍ  ُكل    يف  بـََعثْـَنا َوَلَقدْ ﴿قال اهلل تعاىل   اللَّهُ  َهَدى َمنْ  َفِمنـْ
ُهمْ   .﴾اْلُمَكذ ِبنيَ  َعاِقَبةُ  َكانَ   َكْيفَ   فَاْنظُُروا اأْلَْرضِ  يف  َفِسريُوا الضَّاَلَلةُ  َعَلْيهِ  َحقَّتْ  َمنْ  َوِمنـْ

فالذي أرسل آدم عليه السالم هو الذي أرسل نوحا عليه السالم، والذي أرسل نوحا هو الذي أرسل 
 .1عليهم الصالة والسالم، إبراهيم وموسى وعيسى وحممد 

                                                           
ذلك ، وهذا فيه زيادة تشريف وثناء عليه ، وهو يستحق ،  يف املإل األعلى وهم املالئكةالصالة على النيب حممد هي ثناء اهلل عليه  1

 به إىل الدين الصحيح.الناس  ىألن اهلل هد
 ذلك. ه أو يف زوجاته وحنومه اهلل من اآلفات ، مثل الطعن فيل  ــسَ ــومعىن )وسلَّم( هذا دعاء أيضا أن يُ 

 مه من اآلفات.ل  حممد وسَ على نبيك  اثنِ  مفيكون املعىن اإلمجايل جلملة )صلى اهلل عليه وسلم( أي: الله
النيب  مير عليه اسمسلم أن وهذه اجلملة مجلة توقري واحرتام ، وجيب على املسلم أن يقوهلا كلما مر بذكر النيب حممد ، فال يليق بامل

 كأنه يتكلم عن إنسان عادي.، و حممد فال يدعو له 
 .الصالة والسالم عليهم،  عند ذكر باقي األنبياءيستحب ذكر هذا الدعاء و 
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وهو  وتعاىل،ل شريعة موسى هو الذي أنزل شريعة عيسى عليهم السالم، وهو اهلل سبحانه والذي أنز 
 حممد صلى اهلل عليه وسلم. نسخهما بشريعةسبحانه الذي 

واهلل سبحانه هو الذي نسخ شريعة موسى وعيسى بشريعة حممد صلى اهلل عليه وسلم، وأمرهم أن 
ْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِت  َعَلْيُكمْ  َوأمَْتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  ْكَمْلتُ أَ  اْليَـْومَ ﴿يعبدوه هبا ، قال اهلل سبحانه   اإْلِ

 .﴾ِديًنا

 ِإّن   النَّاسُ  أَيُـَّها يَا ُقلْ ﴿واهلل سبحانه هو الذي أمر حممًدا صلى اهلل عليه وسلم أن يقول للخلق كلهم  
يًعا إِلَْيُكمْ  اللَّهِ  َرُسولُ   َوَرُسولِهِ  بِاللَّهِ  َفآِمُنوا َومُيِيتُ  ُُيِْيي ُهوَ  ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ْلكُ مُ  َلهُ  الَِّذي مجَِ
 .﴾نتـَْهَتُدو َلَعلَُّكمْ  َواتَِّبُعوهُ  وََكِلَماتِهِ  بِاللَّهِ  يـُْؤِمنُ  الَِّذي اأْلُم ي   النَّيب  

شريعة خاصة هبم، وإمنا هي شريعة عامة  إذن فشريعة اإلسالم ليست من صنع العرب، وليست أيًضا
خامتة يلزم مجيع اخللق اتباعها والتدين هبا، وال جيوز هلم أن يعرضوا عنها لكوهنا نزلت على النيب العريب 

 األمي، ألن اهلل يشرع ما يشاء وُيكم مبا يريد.

 فصل

لتعيد الناس  -دم إىل حممد من آ -هلا ، مث يبعث اهلل الرسل ومل ختتلف العقائد إال بسبب حتريف البشر 
 .للعقيدة الصحيحة

تفق فيها الكتب من جهة العموم وختتلف من جهة التفصيل ، ـــلية فقد تــــية التفصيــــوأما األحكام الشرع
ما يناسب عباده الذين ُوِضعت هلم تلك الشريعة ، كما قال ـحبسب ما تقتضيه حكمة اهلل واختياره ل

 ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكل   قال تعاىل و  ، ء وخيتار ما كان هلم اخلريةوربك خيلق ما يشاتعاىل 
َهاًجا  .َوِمنـْ
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ثابت يف مجيع الشرائع ، ولكن كيفية الصالة والصوم ختتلف من  -مثال  –فاألمر بالصالة والصوم 
 .شريعة ألخرى

مـحمد )صلى اهلل عليه مة ، فإن اهلل قد أحلها أل -كمثال آخر   –وكذلك الطيبات من األطعمة 
ت حالال هلم ، حكمة منه ـــ، يف حني أنه حرَّم بعض الطيبات على بين إسرائيل بعدما كان وسلم(

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم ى واختيارا ، قال تعاىل ـسبحانه وتعال
 .عن سبيل اهلل كثريا

بقوله: واألنبياء إخوة  حممد )صلى اهلل عليه وسلم(لشرائع أشار النيب وإىل هذا االتفاق واالختالف يف ا
 1لَعالَّت ، أمهاهتم شىت ودينهم واحد.

َعالَّت( فيه تشبيه لألنبياء باألبناء من أب واحد وأمهات شىت ، فاألمهات هن الشرائع إخوة فقوله )
اإلميان باهلل  والقائم علىفق عليه ، وفيها ُيصل االختالف ، واألب هو أصول االعتقاد وهو املوطن املت

 ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره.

 هذه واحدة.

بعث إىل أقوامهم خاصة ، أما حممد فأرسله اهلل إىل الناس كافة ، تُ كانت األنبياء  أن  ةالثاني المقدمة
ر بالنسبة ملوسى ، أما حممد فأرسله اهلل فمثال ، عيسى ابن مرمي أرسله اهلل إىل بين إسرائيل ، وكذلك األم

والعجم ، األبيض واألسود ، إىل الناس كافة ، بين إسرائيل وغري بين إسرائيل ، اجلن واإلنس ، العرب 
 اللَّهِ  َرُسولُ  ِإّن   النَّاسُ  أَيُـَّها يَا ، وقال اهلل تعاىل ﴿ُقلْ  ، قال اهلل لنبيه ﴿وأرسلناك للناس كافة﴾ وهكذا
يًعا إِلَْيُكمْ   اأْلُم ي   النَّيب   َوَرُسولِهِ  بِاللَّهِ  َفآِمُنوا َومُيِيتُ  ُُيِْيي ُهوَ  ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي مجَِ

                                                           
 ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.5332( ومسلم )3443رواه البخاري ) 1
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لِْلَعاَلِمنَي﴾ ،  َرْْحَةً  ِإالَّ  أَْرَسْلَناكَ  اتـَْهَتُدوَن﴾ ، وقال اهلل تعاىل ﴿َومَ  َلَعلَُّكمْ  َواتَِّبُعوهُ  وََكِلَماتِهِ  بِاللَّهِ  يـُْؤِمنُ  الَِّذي
 فقوله ﴿العالَـمني﴾ تشمل مجيع العوامل من اإلنس واجلن.

فيه اإلجنيل و أن اهلل سبحانه وتعاىل أرسل عيسى ابن مرمي باإلجنيل إىل بين إسرائيل ،  الثالثة المقدمة
قًا َوقَـ يف قوله تعاىل ﴿كما وصفه اهلل بذلك يف القرآن هدى ونور   َنا على آثَارِِهم ِبِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ ُمَصد  فَّيـْ

َناهُ ل َما بـَنْيَ َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة  جِنيلَ  َوآتـَيـْ قًا ل َما بـَنْيَ َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة َوُهًدى َوَمْوِعظًَة  َونُور   ُهًدى ِفيهِ  اإْلِ َوُمَصد 
، عامال مبا فيها مما مل  مؤمًنا مبا يف التوراة، عيسى ابن مرمي ببين إسرائيل وأتبعنا أنبياء أي:  ل ْلُمتَِّقني﴾.

، وشاهًدا على  ، ومبيـ ًنا ملا جهله الناس ِمن حكم اهلل ، وأنزلنا إليه اإلجنيل هاديا إىل احلق ينسخه كتابه
 .صدق التوراة مبا اشتمل عليه من أحكامها

وصفه اهلل بين إسرائيل ، والتوراة كتاب عظيم فيه هدى ونور ، أرسل موسى بالتوراة إىل فإن اهلل وكذلك 
 ﴾.ِإنَّا أَنزَْلَنا التَـّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُور يف القرآن بذلك فقال ﴿

، بل ضاع أكثرها ،  إلى اآلن أنزلها اهللالتوراة واإلنجيل لم ُتحفظ كما النسخة األصلية من ولكن 
من التناقض واالختالف ما  لوجدت فيهأيدي املسيحيني الذي بيل ولو حبثت عن اإلجنوحترف بقيتها ، 

عيسى ابن املسيح بيد  الذي كان« الكتاب املقدس»فاإلجنيل ثل اإلجنيل األصلي ، ميال  هيدلك على أن
اجملموع  فيكون،  وثالثة وعشرين رسالة أربعة أناجيل ليس له وجود ، وقد َحــلَّ مكانهمرمي واحلواريني 

 .هذه واحدةسفرا ، رين سبعة وعش

األسفار متت كتابتها من قِــبَــل أشخاص مل يلتقوا باملسيح ومل يروه حلظة واحدة ، بل  أن هذه  والثانية
ال يطابق واحد منها اآلخر وال يف واحد يف املئة من كـــــــــتبوها بعد رفعه إىل السماء ، وهي يف مضموهنا 

هذا دليل الثاني على أنها ال تمثل اإلنجيل الكثري ، الف الشيء ، وبينها من التناقض واالخت احمتواه
 األصلي.
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أسفار العهد القدمي الستة وأربعني )الـمكونة من التوراة وغريها( إىل أسفار العهد أنه إذا ُأضيفت  والثالثة
ستني اجلديد )اإلجنيل( السبعة وعشرين صار جمموع األسفار ثالثة وسبعني ، يؤمن الربوستانت بستة و 

هذا دليل ثالث على أنها ال كلها. منها ، وال يؤمنون بالبقية ، بينما يؤمن األرثودكس والكاثوليك هبا  
 تمثل اإلنجيل األصلي.

هلذه ابن مرمي عيسى املسيح  ت بعد فراقفَ ــــــل  كتب أُ   األناجيل املتوافرة اآلن هي يف احلقيقةفاحلاصل أن 
الت تشتمل على احلق ، فصار حكمها كحكم كتب التاريخ ، أصال  بهالدنيا على يد أناس مل يلتقوا 

 .كالم اهلل قطعاليست   والباطل ، وبكل حال فهي

امسه يهودي فقد دخل يف دين اليسوع رجل ، اإلجنيل : زيادة على موضوع عدم حفظ المقدمة الرابعة
الصحيحة الت جاء هبا املسيح  األصليةفابتدع دينا حمرفا وأدخله يف ، شاول، ُعِرف باسم بولص الرسول 

)املسيحيون( ال يتبعون يف احلقيقة والواقع دين املسيح اليسوع  1، فصار النصارىالعظيم عيسى ابن مرمي 
االبتداع بعد أن وكان ذلك الذي جاء به من عند اهلل ، بل يتبعون الدين احملرف الذي ابتدعه بولص ، 

العامالن مع بعضهما فتحول دين اليسوع إىل دين وثين ، يدور على  انذٰـ رفع اهلل يسوع إىل السماء ، فاجتمع ه
 عبادة غري اهلل باسم تعظيم اليسوع.

 :وجوه مثانيةمن  الكالم يف دور بولص اليهودي يتضحتفصيل و 
                                                           

وهم أتباع املسيح عيسى ابن مرمي ، ووجه تسميتهم هبذه التسمية النصراّن هو املعروف اآلن باملسيحي ، ومجعها نصارى ،   1
 هو تناصرهم فيما بينهم.« نصارى»

من أنصاري إىل اهلل قال وقيل إهنم ُســــمُّـوا بذلك تبعا للحواريني الذين وصفوا أنفسهم بذلك ، كما قال عيسى عليه السالم: 
 .الــــحواريون حنن أنصار اهلل

 بفلسطني.« ناصرة»مُّـوا بذلك من أجل أهنم نزلوا أرضا يقال هلا ُســــ إهنموقيل 
 بذلك ألن عيسى خرج منها. ُســــمُّـواوقيل إهنم 

 أصلها من النصرة ، وهي صفة مدح وثناء.« نصارى»وعلى كل حال فكلمة 
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ظهر على مسرح األحداث يهودي امسه  ،: بعد رفع يسوع املسيح حبوايل ثالث إىل مخس سنواتأوالا 
ب فجأة ودون مقدمات من عدو جمرم ومتطرف يف عداوته ضد يسوع ورسالته انقل ،شاؤل أو شاول

وما جاء يف رسالته إىل أهل (. 8/3 و 11-53/9) «أعمال الرسل»انظر ما جاء عنه يف  ، وأتباعه
 ،حيث اّدعى أنه رسول معني من ِقبل يسوع، متحدثًا عن نفسه قبل انقالبه املفاجئ (1/13)غالطية 

جنياًل )انظر رسائل بولص امللحقة بالعهد اجلديد(. وكان حتّوله هذا نقطة البداية يف وحى إليه إوأنه أَ 
 .تحريف رسالة يسوع المسيحواسعة النطاق يف عملية 

الغاية عند شاول أو بولس الرسول تربر الوسيلة. انظر ما قاله عن نفسه يف رسالته األوىل إىل كانت :  ثانياا 
 (.55-9/52)أهل كورنثوس 

وإنه إذا مل يكن للرسالة إرهاصات قبل تلقيها، »يقول الشيخ حممد أبو زهرة رْحه اهلل عن شاول:  ثالثا:
ال يكون على األقل قبلها ما ينافيها ويناقضها، ولكن بولس أبو العجب، استطاع أن يتغلب على ذلك 

قل عندما العجب يف عصره، وأن يفرض نفسه على املسيحيني من بعده، وأن ُيملهم على نسيان الع
 1«يدرسون أقواله وآراءه وتعاليمه.

وهبذه القدرة  ،وهبذه الصفات املمتازة»يقول الشيخ حممد أبو زهرة عن بولس بعد أن عدد صفاته: و 
وأن يفرض ما ارتآه على املسيحيني  ،استطاع أن جيعل نفسه حمور الدعاة للمسيحية وقطبهم ،البارعة

استطاع أن  ،زاعمني أنه رسالة أ رِسل هبا. وهبذه الصفات الباهرة ،ويتخذوا قوله ُحجة ،فيعتنقوه ديناً 
وقد   ،واستطاع أن ُيتل املنزلة األوىل بني التالميذ ،ُيمل صديقه برنابا على أن يصّدقه يف رؤيته املسيح

 الشيطان هلم.  كان بالؤهم وكيدَ 

                                                           
 .، دار الفكر العريب 1933،  3، ط  52حماضرات يف النصرانية ، للشيخ حممد أبو زهرة ، صفحة  1
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حىت يصري هو يف شخصه،  1وأن يندِغموا ،وهبذه الصفات القوية استطاع أن ُيملهم على نسيان ماضيه
مطبوعة  ،وحىت لقد صارت املسيحية احلاضرة ،وهم ال يستطيعون رد قوله يف اجلماهري ،كل شيء

 5.«منسوبة إليه ،بطابعه

صلب : إن شاول أو بولس الرسول هو أول من ادعى أن يسوع ابن اهلل، وبأنه نزل إىل األرض ليُ رابعا
 .«األصلية»أو  «اخلطيئة األوىل»طلق عليها آدم وحواء، الت أُ أبويهم ويتعذب فداء للبشرية من خطيئة 

إلـٰه الت تدور حول فكرة  ،: يقول العالمة شارل جنيبري: "تسربت آثار األسطورة الشرقية القدميةخامسا
أو على األقل  -تسربت إىل ضمري اجملتمعات املسيحية  ،ليسري بأتباعه حنو حياة اخللود ميوت مث يُبعث،

ال أثر  ،فلم يلبث عيسى أن حتّول هبا من مسيح يهودي وشخصية حملية - تأثرة بالفكر اليوناّنتلك امل
ابن اهلل وخليفته على  ،السيد واملنقذ ،إىل عيسى املسيح ،فيها للرتاث اليوناّن وال يفهمها أهل اليونان

على حد تعبري  -جالاًل وتنحين له اخلليقة كلها إكبارًا وإ ،الذي يهتف بامسه سائر املؤمنني ،األرض
 3".- يس بولسد  ــــالقِ 

: يقول العالمة ول ديورانت: "لقد أنشأ بولس الهوتاً ال جند له إال أسانيد غامضة أشد الغموض سادسا
هي انقباض  ،يف أقوال املسيح. وكانت العوامل الت أوحت إليه باألسس الت أقام عليها ذلك الالهوت

ولعّله قد تأثر بنبذ األفالطونية والرواقية للمادة  ،استحال إليها املسيح يف خيالهوالصورة الت  ،نفسه وندمه

                                                           
 يذوبوا.و يندِغموا أي ميتزجوا  1
 . 54 املصدر السابق ص 5
أستاذ الديانة املسيحية، ورئيس قسم تاريخ األديان يف  م( ،1939-1835للدكتور شارل جنيبري )، « املسيحية نشأهتا وتطورها» 3

 القاهرة.، دار املعارف ب 4ط،  35و  33 ترمجة الدكتور عبد احلليم حممود. ص -سابقاً -جامعة باريس 
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ة التضحية الفدائية للتكفري عن نَّ ــــسُ  ،ة اليهودية والوثنيةنَّ ـــــولعله تذكر السُّ  ،واجلسم واعتبارمها شرًا وخبثاً 
 1خطايا الناس".

 -خروف صغري–اهلل  هو التضحية الرمزية حبملِ  ،ويقول ول ديورانت أيضاً: "وما هو أهم من هذا كله
 .وهي التضحية الت حّلت يف املسيحية حمل القرابني الدموية يف األديان القدمية ،للتكفري عن اخلطايا

بفضل ، اإللـٰهعدان يف الطقوس القدمية هدايا توضع على املذبح أمام اللذان كانا يُ  ،واستحال اخلبز واخلمر
بوصفهما تكرارًا لتضحية يسوع ، مان هللوأصبحا يُقدَّ  ،إىل جسم املسيح ودمه ،تدشني القساوسة له

 بنفسه على خشبة الصليب.

يشرتك فيه العابدون يف حياة منقذهم ومادته نفسيهما. وكانت هذه فكرة  ،ويلي هذا موكب مؤثر رهيب
لتدريب الستقباهلا فلم يكن العقل الوثين يف حاجة إىل شيء من ا ،عليها طول الزمن قداسة عَ لَ خَ 

 5."وهبا أضحت املسيحية آخر األديان الغامضة وأعظمها ،اس اخلفيةوإدماجها يف طقوس الُقدَّ 

سية ـــنَ ــوتنظيمات كَ  ،من عقائد وعبادات وطقوس وأسرار ،فكل ما تراه يف املسيحية اليوم ،ويف اجلملة
هو شيء مظاهر واحتفاالت ... اخل، و  من بابوات وبطارقة وقساوسة ... اخل،املسيحي، لرجال الدين 

 طارئ على ديانة ورسالة السيد املسيح عليه السالم، مل يفعله ومل يأمر به.

 فصل
املسيح عدم حفظ اإلجنيل ودخول بولص اليهودي يف دين  -العاملني املهمني ذين ٰـ هكان من نتيجة ف

إجنيل بعد أن   139ألناجيل إىل اضطرب الناس يف دينهم اضطرابا عظيما ، وتعددت اأن  - وحتريفه له
كان اإلجنيل واحدا بيد املسيح عيسى ابن مرمي ، وانقسم املسيحيون يف فهم حقيقة عيسى وحقيقة اهلل 

                                                           
 م.1988، بريوت  ، دار اجليل ، ترمجة حممد بدران 533ص 11قصة احلضارة للعالمة األمريكي ول ديورانت اجلزء  1
 . 584و  583ص املصدر السابق ، 5
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إىل أقوال عديدة ، فمنهم من يقول إن عيسى ابن اهلل ، ومنهم من يقول إنه هو اهلل ، ومنهم من يقول 
 .إنه ثالث ثالثة

حق ، ـال بال كتاب يرشدهم إىل الالَّ رب الرحيم مل يرتك الناس يعيشون ضُ اهلل الأن  الخامسةالمقدمة 
عيسى بنحو ستمئة  رفعبعد بن عبد اهلل حمد ـالنيب م كلهمأرسل إليهم بل ويدهلم إىل طريق اجلنة ، 

، أرسله إىل الناس كلهم ، بين إسرائيل وغري بين إسرائيل ، اجلن واإلنس ، وأنزل عليه أفضل كتبه ، سنة 
 هو التحريف. والثانيالضياع  األولوهو القرآن ، وتعهد حبفظه من أمرين: 

القرآن بنفس النص سواء كنت يف روسيا أو يف أدغال مصداق ذلك ، جتد وها أنت ترى حفظك اهلل 
إنا حنن نزلنا الذ كر وإنا له ﴿اهلند ، وسواء كنت يف اليابان أو يف أمريكا ، وصدق اهلل إذ يقول 

 والذ كر هو القرآن. ، ﴾حلافظون
 –يف أحد متاحف تركيا ، وهي موجودة قرنا  14ومن اللطائف أن نسخة القرآن األصلية حمفوظة منذ 

 .، وعليها تطبع مجيع مصاحف الدنيا اسطنبول
أقول: ومن حكمة اهلل أن اهلل حفظ القرآن ، ولو أنه مل ُيفظه وتعرض للضياع أو التحريف الحتاج 

، ولكن اهلل حفظ  - وحدهعبادة اهلل  -ر ورسول آخر جيدد هلم الرسالة األصلية الناس إىل كتاب آخ
، وهبذا صار دين اإلسالم هو الدين احلقيقي احملفوظ من العبث والتحريف ، والذي يتثقف فيه  القرآن

سليمة من  وألن تعاليمهويقرأ عنه جيد يف نفسه اجنذابا طبيعيا إليه ، ألنه الدين املوافق للعقل والفطرة ، 
من فاحلمد هلل على نعمة اإلسالم ، وكل ما غريه من األديان فقد حتولت رسالتها التناقض واالختالف ، 

ولهذا السبب فإن المسلم يعتقد أن الدين اخلالق إىل عبادة املخلوق ، فصارت كلها وثنية ، عبادة 
باطلة وليست مطابقة  اإلسالمي هو الدين الحق وكل ما سواه من األديان في وضعها المعاصر

 .لهيئتها األصلية
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 اجلواب عن السؤال الرابع الذي تفضلت به حفظك اهلل:  وهذا وجه من وجوه

 حق؟هو فقط الدين الن الدين الذي أنت عليه ألماذا تعتقد 

: أن عيسى عليه السالم وكذلك موسى عليه السالم بشَّرا بقدوم حممد صلى اهلل عليه السادسةالمقدمة 
وهذا مذكور يف التوراة واإلجنيل الت بأيدي اليهود واملسيحيني اآلن ، هذا مع كون التوراة  وسلم ،

 واإلجنيل قد حترفت كثريا ، ولكن ال زال فيها بقية من خري ، وقد ألفت أنا شخصيا حبثا بعنوان:

The amazing prophecies of Muhammad in the Bible1 

دليال على  55موسى أمرا أقوامهما باإلميان مبحمد ، وذكرت وقد أثبت يف هذا البحث أن عيسى و 
 .ت بأيدي اليهود واملسيحيني اآلنذلك من التوراة واإلجنيل ال

،  دين اإلسالم بعثة النيب حممد )صلى اهلل عليه وسلم( فإن على مجيع الناس الدخول يفبوبناء عليه فإنه 
قبله بشروا به وأمروا أتباعهم بالدخول فيه ، فمن دخل يف ن األنبياء اليهود والنصارى ومجيع الـِملل ، أل

دين اإلسالم فقد أطاع األنبياء الذين بشروا به السيما موسى وعيسى ، ومن مل يدخل يف دين اإلسالم 
ملا رفض فقد عصى األنبياء الذين بشروا به السيما موسى وعيسى ، مث عصى النيب اخلامتي )حممد( 

ون هبذا قد ذهب بنفسه إىل اهلالك املؤبد يف اآلخرة وهو الدخول يف نار جهنم ، ، فيكاالنقياد لشريعته 
ْساَلمِ  َغيـْرَ  يـَْبَتغِ  َوَمنْ ﴿قال اهلل تعاىل   .﴾اخْلَاِسرِين ِمنَ  اآْلِخرَةِ  يف  َوُهوَ  ِمْنهُ  يـُْقَبلَ  فـََلنْ  ِديًنا اإْلِ

 ك اهلل: وهذا وجه من وجوه اجلواب عن السؤال الرابع الذي تفضلت به حفظ

 ؟حق هو فقط الدين الن الدين الذي أنت عليه ألماذا تعتقد 
                                                           

االسم ، وميكن البحث عنه عن طريق حمرك هبذا  religion-clear-www.saaid.net/Theصفحت هو منشور يف  1
 . Googleالبحث 

http://www.saaid.net/The-clear-religion
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هبذا يتبني أن اإلميان مبحمد متمم ومكمل لإلميان مبن قبله من األنبياء ، وليس : و السابعة المقدمة
له ، وكيف يكون مناقضا ، وقد أرسل اهلل مجيع األنبياء برسالة واحدة ، وهي عبادة اهلل وحده ،  امناقض

 ك عبادة من سواه ، وإن اختلفت قوانني تلك العبادات حبسب اختالف األقوام واألزمنة. وتر 

ال ينايف اإلميان مبوسى وعيسى ، بل هو من متطلبات اإلميان )اإلسالم( فاإلميان مبحمد واتباع شريعته 
ما أن اإلميان هبما ، وبناء على ذلك فإن عدم اإلميان مبحمد يعترب معصية ملوسى وعيسى يف احلقيقة ، ك

 مبحمد يتضمن اإلميان مبوسى وعيسى.

حفظك اهلل هبذا املثال ، أن رئيسا لشركة معينة قال للموظفني إن جملس اإلدارة قرر أيها القارئ واعترب 
أن يستقيل هو ويرتك الشركة ويرحل بسبب انتهاء الفرتة الزمنية املقررة له ويأيت بعده شخص آخر يدير 

ناس إىل قسمني ، قسم قالوا سنقبل هذا القرار ، ونسمع ونطيع للرئيس اجلديد ، الشركة ، فانقسم ال
 طاملا أن جملس إدارة الشركة قرروا تغيري الرئيس.

وقسم آخر من املوظفني قالوا ال نقبل بالرئيس اجلديد ، وال نقبل بقرار جملس اإلدارة ، ألننا إذا قبلنا 
 انة للرئيس األول.بالرئيس اجلديد فهذا يعين أننا قمنا خبي

 فأي الفريقني على صواب حفظك اهلل؟

هل هم الذين قالوا نســـمع ونطيع للرئيس األول والثاّن ، أم الذين قالوا ال نسمع ونطيع إال للرئيس 
 األول ، أما الثاّن فال نؤمن به وال نصدقه وال نتبع األوامر الت يأمر هبا من جملس اإلدارة؟

الذي قبل الرئيس اجلديد مع قبوله للرئيس القدمي يف فرتة واليته هو الذي على  ال شك أن الفريق الثاّن
احلق ، فكذلك الذين آمنوا بالنيب اجلديد )حممد( مع إمياهنم جبميع األنبياء قبله ، هم الذين على الدين 

 احلقيقي والصحيح.
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وليس دينا قد تعرض لتحريف وهنا تتضح ميزة يف اإلسالم تدل على أنه دين حقيقي حمفوظ من عند اهلل 
حممد ، يف حني أهنما نبيان من نبوة عيسى وال بنبوة البشر وتغيريهم ، وهو أن اليهود احلاليني ال يؤمنون ب

 عند اهلل.

أو  لـٰهأو ابن اإل إلـٰهفدينهم املعاصر ال ُيثهم على اإلميان بعيسى على أنه نيب ، بل على أنه أما النصارى 
 ضطراب فيما بينهم ، مث هم كذلك ال يؤمنون بنبوة حممد ، ويؤمنون بنبوة موسى.ا ثالث ثالثة ، على

أما املسلمون فكسبوا شرف اإلميان هبؤالء الثالثة ومن قبلهم من األنبياء ، فهم يؤمنون مبحمد وعيسى 
بأن أحدا  وموسى وبقية األنبياء املرسلني من عند اهلل ، كما أهنم يؤمنون هبم إميانا صحيحا ، فال يؤمنون

منهم يستحق شيئا من خصائص الربوبية وال األلوهية ، بل هم بشر كسائر البشر ، إال أن اهلل اختصهم 
 بالرسالة.

 نـَُفر قُ  اَل  َوُرُسِلهِ  وَُكتُِبهِ  َوَماَلِئَكِتهِ  بِاللَّهِ  آَمنَ  ُكل    َواْلُمْؤِمُنونَ  َرب هِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  أُْنزِلَ  مبَا الرَُّسولُ  آَمنَ ﴿قال اهلل تعاىل 
ْعَنا َوقَاُلوا ُرُسِلهِ  ِمنْ  َأَحدٍ  بـَنْيَ   .﴾اْلَمِصري َوإِلَْيكَ  َربَـَّنا ُغْفرَاَنكَ  َوَأطَْعَنا مسَِ

 بِبَـْعضٍ  نـُْؤِمنُ  نَ َويـَُقوُلو  َوُرُسِلهِ  اللَّهِ  بـَنْيَ  يـَُفر ُقوا َأنْ  َويُرِيُدونَ  َوُرُسِلهِ  بِاللَّهِ  َيْكُفُرونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿وقال تعاىل 
 َعَذابًا لِْلَكاِفرِينَ  َوأَْعَتْدنَا َحقًّا اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  أُولَِئكَ  * َسِبياًل  َذِلكَ  بـَنْيَ  يـَتَِّخُذوا َأنْ  َويُرِيُدونَ  بِبَـْعضٍ  َوَنْكُفرُ 
ُهمْ مِ  َأَحدٍ  بـَنْيَ  يـَُفر ُقوا وملَْ  َوُرُسِلهِ  بِاللَّهِ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  * ُمِهيًنا  َغُفوًرا اللَّهُ  وََكانَ  ُأُجوَرُهمْ  يـُْؤتِيِهمْ  َسْوفَ  أُولَِئكَ  نـْ

 .﴾َرِحيًما

فاحلاصل أن املؤمنني الصادقني يؤمنون بالرسالة اخلامتة وهي رسالة اإلسالم الت جاء هبا حممد صلى اهلل 
اية الناس ، وأهنم ليس هلم عليهم وسلم ، مع إمياهنم بباقي األنبياء على أهنم بشر أرسلهم اهلل تعاىل هلد

، وأن رساالهتم حمدودة بقوم وبزمان ، مث تأيت الرسالة الت بعدها  من خصائص الربوبية وال األلوهية شيء



www.saaid.net/The-clear-religion 

 

14 

 

، كما سيتبني معنا يف املقدمة وتنسخها ، فيتوجب عليهم اإلميان بالنيب اجلديد واتباع الشريعة اجلديدة 
 القادمة.

 الرابع الذي تفضلت به حفظك اهلل:  وهبذا يتم اجلواب عن السؤال

 ؟حق هو فقط الدين العليه ن الدين الذي أنت ألماذا تعتقد 

أن دين حممد ناسخ جلميع األديان قبله ، نسخها اهلل بشريعة اإلسالم ، فال يصح : الثامنةالمقدمة 
بشريعة اإلسالم ، إلنسان أن يقول سأعبد اهلل على شريعة داود ، والسبب أن اهلل استبدل شريعة داود 

واهلل له احلق يف ذلك ، ألنه هو الرب اآلمر ، وحنن عباده ، فهو يأمرنا بالعبادات على النحو الذي 
ناسخا جلميع  –الدين اخلامتي  –، حىت جاء اإلسالم  يرضيه هو ، وليس لنا االعرتاض على أمره

وجه اإلمجال ، ويستثىن من ذلك  على مجيع الكتب السابقة ، فهي منسوخة به على اومهيمن الشرائع ،
قًا  َوأَنـزْلَناالعقائد وما أقره القرآن والسنة من الشرائع كما تقدم ، قال تعاىل ﴿ إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْق  ُمَصد 

 .حاكًما عليهأي  ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه﴾ ، ل َما بـَنْيَ َيَدْيهِ 

 الذي تفضلت به حفظك اهلل:على السؤال الثاّن  ثانيةوهبذا حتصل إجابة 

 حق؟ال الدينفقط هو ن الدين الذي أنت عليه ألماذا تعتقد 

والجواب كما تقدم ، أن اهلل نسخ األديان الماضية بدين اإلسالم واستبدلها به ، وحفظ دين 
حيم ، لن يترك اإلسالم من التحريف ، ولو أنه تعرض لتحريف الستبدله بدين آخر ، ألن اهلل رب ر 

 الخلق بدون شريعة تهديهم.

أنزله اهلل على رسوله غضا طريا كما وختاما ، فاإلسالم هو الدين الصايف ، الذي بقي على ما هو عليه 
ن ، ومل يتصرف فيه أحد ممن يسمى حفظه املسلمو ، منذ أربعة عشر قرنا حممد )صلى اهلل عليه وسلم( 
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صفون بأهنم )رجال و لشرُية من الناس ياإلسالم هيمنة شخصية  دينفليس يف أو غريهم ،  (رجال دين)
ربه ، بل املسلم يعبد ربه مباشرة بني وسائط بني اإلنسان و أنفسهم دين( على بقية اجملتمع ، يعتربون 

من ال يف دين اإلسالم وال يف غريه ، ألن الرب )اهلل( مل يأمر أصال باختاذ وسائط ، بدون تدخل وسائط 
وحده بل أمر بعبادته ، تعرض للتحريف ــــت أنماوية لـما كانت يف وضعها األصلي قبل األديان الس

مة ، ومل يأمر نيب باختاذ البشر وسائط ، وإمنا هذا من مباشرة ، منذ خلق اهلل أبانا آدم وإىل يوم القيا
 تالعب من ليسوا بأنبياء يف دين األنبياء. 

، فهو أصال ن اهلل ليس حباجة إىل اختاذ وسائط خلقه باطلة ، فإبني اهلل وبني اختاذ البشر وسائط  وفكرة
هم ملوك حتاجون الوسائط فـــنا ، أما الذين ييسمع كالمنا ويعلم حالنا وال خيفى عليه شيء من أمر 

ينطبق عليه ال يعلمون حاجات الناس إال عن طريق أناس آخرين يبلغوهنم ، أما اهلل فال  ألهنمالدنيا ، 
 غين عن العاملني.، وهو يعلم كل شيء هلل ليس كمثله شيء ، وال يشابه خلقه ، بل هو فإن ا، هذا 

فبناء على هذا فاملسلم يدعو اهلل مباشرة ، ولو كان يف ظـــلمة الليل ، ويقول )رب اغفر يل ، رب 
ارتكبت  رب إّن)ارحـمين ، رب ارزقين ، رب احفظين( ، وإذا ارتكب ذنبا فإنه يدعو اهلل مباشرة ويقول: 

فإن اهلل ،  ، وعازما على ترك الذنب الذي تركهالشخص صادقا يف توبته هذا كان   ، فإن (ذنبا فاغفر يل
ب بل إن اهلل يفرح بتوبة عبده من الذنوب ، ألن اهلل رب رحيم ودود غفور ُي، مباشرة يغفر له ذنبه 

، يتوسطون للناس عنده و غري رجال دين اخلري واهلداية والنجاة لعباده ، وليس اهلل حباجة إىل رجال دين أ
ليس هلل مباشرة إن كان صادقا ، و لمذنب ، بل اهلل يغفر لاهلل  بالنيابة عن -بزعمهم  – هلمليغفروا 

 قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي حاثا عباده على التوبة من الذنوب: .مصلحة يف تعذيبه

 َيًعا ِإنَُّه ُهَو ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعل ى أَنُفِسِهْم اَل تـَْقَنطُوا ِمن رَّْْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
َن يُبوا ِإىَل َرب ُكْم َوَأْسِلُموا َلُه ِمن قـَْبِل َأن يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب مُثَّ اَل تُنَصُرون * َواتَِّبُعوا َأْحسَ اْلَغُفوُر الرَِّحيم * َوأَنِ 
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نـَْفس  يَا َحْسرَتَا َما أُنزَِل إِلَْيُكم م ن رَّب ُكم م ن قـَْبِل َأن يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب بـَْغَتًة َوأَنُتْم اَل َتْشُعُرون * َأن تـَُقوَل 
اّن َلُكنُت ِمَن اْلُمتَِّقني َعَلى َما فـَرَّطُت يف َجنِب اللَِّه َوِإن ُكنُت َلِمَن السَّاِخرِين * َأْو تـَُقوَل َلْو َأنَّ اللََّه َهدَ 

ْبَت هِبَا * َأْو تـَُقوَل ِحنَي تـََرى اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ يل َكرًَّة َفَأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِنني * بـََلٰى َقْد َجاَءْتَك آيَايت َفكَ  ذَّ
بُوا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّة  أَلَْيَس يف َواْسَتْكبَـْرَت وَُكنَت ِمَن اْلَكاِفرِين * َويـَْوَم اْلِقَياَمِة تـََرى الَِّذيَن َكذَ 

ِين * َويـَُنج ي اللَُّه الَِّذيَن اتَـَّقْوا مبََفاَزهِتِْم اَل مَيَسُُّهُم السُّوُء َواَل   .ُهْم َُيَْزنُونَجَهنََّم َمثْـًوى ل ْلُمَتَكرب 

*** 

من  هي فكرةرجال الدين( )فكرة  فإن -ال أقل ال أكثر و  –ومن باب االستطراد يف الكالم وباملناسبة ، 
وليس هلا ، وليست من دين عيسى وال موسى وال غريمها ، ليهيمنوا على الناس ، جاؤوا هبا وضع البشر 

ن ــــأهنا ليست من ديتبني وهناك عشرة دالئل تدل على بطالهنا ، و يف التوراة واإلجنيل أدىن ذكر ، 
 ، وهي: هدامة لدين األنبياء األنبياء ، بل هي فكرة خمرتعة 

الدين يف اإلسالم ويف كل األديان السماوية )قبل أن ميسها التحريف( لكل الناس ، وليس  أن .1
التمسك غري مطالبني بأو البقية منحلني عن الدين ، يوصفون برجال دين ، فيكون ألناس معينني ، 

ح ، مطيعني هلل ، بعيدين عن ، بل كل الناس مطالبني بأن يكونوا متمسكني بالدين الصحي هب
 يرضي الذي الصاحل بالعمل مأمورون وكلهم ، بشر كلهم  ، سواسية ، فإن الناس الذنوب واملعاصي

 .أعماهلم على القيامة يوم حماسبون الناس ومجيع ، اهلل

اهلل ، وهذا كذب ، فليس هلل  من مظاهر تعظيم النفس عند القساوسة وصفهم ألنفسهم أهنم أبناء .5
كما ،   منيـالعالَ  عن فغين اهلل أما ، هبم ليستغين أبناء يتخذ اإلنسان فإن ، يزعم القساوسة كما  أبناء

 َويَْأتِ  يُْذِهْبُكمْ  َيَشأْ  ِإنْ  * احلَِْميد اْلَغيِنُّ  ُهوَ  َواللَّهُ  اللَّهِ  ِإىَل  اْلُفَقرَاءُ  أَنـُْتمُ  النَّاسُ  يُـَّهاأيَا َ ﴿قال اهلل تعاىل 
 الَِّذي احلَْق   قـَْولَ  َمْرميََ  اْبنُ  ِعيَسى َذِلكَ ﴿، وقال اهلل تعاىل ﴾ِبَعزِيز اللَّهِ  َعَلى َذِلكَ  َوَما * َجِديد خِبَْلقٍ 
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َا أَْمرًا َقَضى ِإَذا ُسْبَحانَهُ  َوَلدٍ  ِمنْ  يـَتَِّخذَ  َأنْ  لِلَّهِ  َكانَ   َما * مَيْتَـُرون ِفيهِ  ، وقال ﴾فـََيُكون ُكنْ   َلهُ  يـَُقولُ  فَِإمنَّ
 َعَلى بـَْعُضُهمْ  َوَلَعاَل  َخَلقَ  مبَا إَِلهٍ  ُكلُّ   َلَذَهبَ  ِإًذا إَِلهٍ  ِمنْ  َمَعهُ  َكانَ   َوَما َوَلدٍ  ِمنْ  اللَّهُ  اختََّذَ  َما﴿اىل اهلل تع
 .﴾َيِصُفون َعمَّا اللَّهِ  ُسْبَحانَ  بـَْعضٍ 

ض اآلخر ، قد ألغى اإلسالم مفهوم الطبقية وترفع شرائح من الناس على البعمن باب الفائدة فو 
أوصاف األلوهية والربوبية ، وقد بني اهلل هذا املفهوم يف القرآن أوضح بيان فقال بأنفسهم  ووصفهم

﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل 
 أتقاكم إن اهلل عليم خبري﴾.

 عقول على وُيجرون ، اإلسالمية والدروس احملاضرات حضور عن الناس ينهون والرهبان القساوسة .3
 يدخل رمبا منهم الذاهب أن يعلمون ألهنم ، باملسلمني االحتكاك جمرد عن ينهى وبعضهم ، الناس

 العقل يوافق الذي الدين ألنه ، سريعا ُيصل اإلسالم لدين املسيحيني قبول ألن اإلسالم دين يف
 بأناجيلها املعاصرة املسيحية وألن ، السؤال على ُيث يالذ الدين وألنه ، واملنطق والفطرة

 رعيتها إبقاء يف تعتمد وهلذا ، نطقيةوامل اإلقناع من خالية ألهنا ، املواجهة على تقوى ال وقساوستها
 ،( الرعية) عقول على باحلجر الفكري اإلرهاب أو ، واجلنسي املادي اإلغراء على إما املسيحية على

 .وحنوهاواخلرافات  واألحالم الومهية القصص ببث مبعقوهل التالعب أو

 بالبينات أنبياءه اهلل أرسل وقد ، اإلقناع على قائمة السابقة السماوية األديان ومجيع اإلسالم أن دين .4
 ، كثرية  ببينات عيسى نبيه اهلل أرسل وقد ، مدينه ا يفويدخلو  إسرائيل بنو ليقتنع نبوهتم على الدالة

 ، اإلسالم بدين حممدا اهلل أرسل السماء إىل رفعه بعد عيسى دين يف العظيم التحريف حصل وملا
 من وكثري ، حبفظه اهلل تكفل الذي ، القرآن وأعظمها ، نبوته على الدالة البينات معه وأرسل
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 ابن عيسى لرسالة املتمم ، اإلسالم دين يف ودخلوا ، اهلل كالم  بأنه وأقروا القرآن قرأوا نياملسيحي
 . مرمي

 ، «اإلسالم نيب - اهلل عبد بن حممد نبوة على العشر الدالئل» كتاب  االطالع من ملزيد يراجع
 «مرمي ابن عيسى املسيح وابنها العذراء مرمي وفضائل قصة»وكتاب: 

 gionreli-clear-www.saaid.net/The :موقع يف انمنشور كالمها و 

 هدى عندهم ليس ألنه ، وبيعهم دورهم يف الرعية على الكذب على يتفقون والرهبان أن القساوسة .2
 الرعية من منطقية أسئلة واجهوا فإذا ، هواهم على (فربكونهيُ ) دين هو بل ، الناس به يهدون ونور
 ، تناقضاهتم تنكشف اللئ الرعية على الكذب من ادًّ ـــبُ  جيدون ال فإهنم املعاصرة املسيحية أصول عن
ــــْحن ، وقد صارحين شخصيا أحد و  ، األسئلة من ُيذروهنم صراحة أو يهددوهنم بالتعذيب والسَّ

اإلخوان ممن كان قسيسا بأنه كان جيتمع مع زمالئه القساوسة يف الدور والبيع لرتتيب األجوبة على 
لكذب ، وقد وعد بإعداد كتاب بعنوان بطريقة التلفيق وا« الرعية»األسئلة احملرجة الت تأتيهم من 

 ، يسر اهلل له إعداده لتعلم الرعية حقيقة أمر من وصفوا أنفسهم بأبناء اهلل.« أكاذيب القساوسة»

 وال ســــــــــلب فيه ليس ، واضح دين (التحريف قبل) مرمي ابن عيسى دين أن على القرآن ينص .3
 عن احملرفة املعاصرة املسيحية يف يوجد ال الذي هو وهذا ، ونور هدى فيه اإلجنيل وكتابه ، غموض

 القرآن يف اهلل قال ، األصنام عبادة تضاهي وثنية إىل - اهلل توحيد إىل يدعو الذي - عيسى دين
َنا﴿ عيسى سبقوا الذين األنبياء عن قًا َمْرميََ  اْبنِ  ِبِعيَسى آثَارِِهم َعَلى َوقـَفَّيـْ  ِمنَ  َيَدْيهِ  بـَنْيَ  ل َما ُمَصد 

َناهُ  التـَّْورَاةِ  جِنيلَ  َوآتـَيـْ قًا َونُور   ُهًدى ِفيهِ  اإْلِ  ، ﴾ل ْلُمتَِّقني َوَمْوِعظَةً  َوُهًدى التـَّْورَاةِ  ِمنَ  َيَدْيهِ  بـَنْيَ  ل َما َوُمَصد 
 مل امم فيها مبا عامال ، التوراة يف مبا مؤمًنا ، مرمي ابن بعيسى إسرائيل بين أنبياء بعناـــــوأتْ : اآلية وتفسري
 اهلل كمــــــحُ  ِمن الناس جهله ماـلِ  ومبيـ ًنا ، احلق إىل هاديا اإلجنيل إليه وأنزلنا ،( اإلجنيل) كتابه  ينسخه
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 اهلل خيافون للذين بيانًا جعلناه وقد ، أحكامها من عليه اشتمل مبا التوراة صدق على وشاهًدا ،
 .احملرَّمات ارتكاب عن هلم وزاجرًا

الدين الذي جاء به املسيح عيسى ابن مرمي ، هداية ونور ووضوح ، بينما أقول: هذا هو وصف 
كله غموض وأمور غري مفهومة تناقض العقل ، فهل ميكن « الرعية»الذي يفرضه القساوسة على 

 أن يكون ما يفرضونه على الناس هو دين املسيح فعال؟

ذا الدين ، السيما بني مجهور وهلذا السبب فإنك جتد يف مجهور النصارى )املسيحني( عزوفا عن ه
 املثقفني ويف اجملتمعات الت تتمتع باحلرية.

 خارج يرسلوهنم أهنم ويزعمون ، أمسائهم وخيفون ، كثري  دينهم يف الداخلني أن القساوسة يزعم .5
 يسلكون فإهنم اليسوع دين أنه يزعمون الذي دينهم يف الدخول يف أحد ترغيب أرادوا وإذا ، البالد
 االقناع طريق عن وليس ، للخارج والسفر واجلنس باملال فيغرونه ، اإلقناع وليس راءاإلغ سبيل

 . العرض يقبل فرمبا اإلسالم بدين اجلهال من كان  إن املستهدف والشخصالعلمي العقلي ، 

 والرؤى القصص همبين فينشرون ، املستهدفني األشخاص على الكذب سبيل يسلكون أيضا وهم
 اإلقناع سبيل أبدا يسلكون وال ، الومهية أهدافهم لتحقيق عواطفهم ليستثريوا ، (األحالم) املنامية

 عن عجزت ما التناقض من وفيها هشة عقيدهتم أن املسبق لعلمهم( العلنية خصوصا) واملناظرة
 .العقول فهمه

 عيسى أن عم،  كاألفارقة واهلنود وأمثاهلم  ، إسرائيل بين من ليسوا من دينهم يف يُدخلون املبشرين أن .8
 .عامة للناس وليس خاصة إسرائيل لبين جاء
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 يف اهلل قال ، العمل على وُيث الرهبانية عن وينهى الفواحش عن والبعد بالعفاف يأمر عيسى دين .9
 اتبعوه الذين قلوب يف وجعلنا اإلجنيل وآتيناه مرمي ابن بعيسى يناــــفَّ ــــوق﴿ عيسى أتباع عن القرآن

 أتباع أن أي ، ﴾اهلل رضوان ابتغاء إال عليهم كتبناها  ما ابتدعوها رهبانيةو ﴿ قال مث ﴾ورْحة رأفة
 أنفسهم هبا وألزموا الرهبانية عندهم من ابتدعوا مث ، بينهم فيما نيمتواد   كانوا  مرمي ابن عيسى املسيح

 أنفسهم عند من هبا أتوا الذين هم بل ، هبا املسيح يأمرهم ومل اإلجنيل يف هبا يلزمهم مل اهلل أن مع ،
، فبهذا عليها الناس اهلل فطر الت اإلنسانية الفطرة خالف هو الذي الزواج ترك أنواعها ومن ،

 على الزواج بتحرمي األصلي عيسى ودين اإلنسانية والفطرة الطبيعة قانون والرهبان خالف القساوسة
 فأيُّ  !العبادة بدور ونهيسم فيما سرا وغريهن الراهبات مع الفواحش بفعل واستبدلوا هذا ، أنفسهم

 سة أهنم يدلون الرعية إليه؟يزعم القساو  نورٍ 

 والبنات الراهبات مع الفواحش وفعل والرقص اخلمر شرب مثل القبائح ميارسون والرهبان القساوسة .12
 ألهنا ، هبا القسيس باستمتاع تقبل مل البنت إذا سيغضب اهلل وأن ، اهلل أبناء أهنم حبجة ، الرعية من

 !هبا ويتلذذ ليستمتع نفسها من متكنه ومل ابنه أغضبت

 والعجيب من علماء النصارى وقساوستهم أهنم بعضهم أنمن أعظم دالئل غش القساوسة للرعية  .11
وليس إلـٰه ،  بشر   رسول  ابن مرمي عيسى املسيح ما يدل على أن  األناجيل املنتشرة بني أيديهميف 

 1ؤمنون مبا يف اإلجنيل؟يم به طاملا أهن ؤمنونيال يكتمون هذا عن الرعية و فلماذا 

                                                           
، وهو  »facts about Jesus in the Bible and Islamic Teachings 11«يراجع للمزيد من التفصيل كتاب  1

 .يف شبكة املعلومات هبذا العنوان منشور
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ما يدل على أن اهلل واحد ليس املواضع من األناجيل  يف بعضيعلمون أن ليس هذا فحسب ، بل 
ؤمنون يدَّعون أهنم يم هبذا طاملا أهن يعلنونليث من أصلها ، فلماذا ال ثله شريك ، مما يبطل عقيدة الت

 1؟اخلري وأهنم يدلون الرعية على مبا يف اإلجنيل
 اإلسالمنيب ب كذلك فبعض القساوسة يعلم أن يف األناجيل املتوافرة بأيدي النصارى بشارات كثرية

، أليس هذا هو الواجب الذي متليه عليهم األمانة  5ويدلون الناس عليهؤمنون هبذا يحممد ، فلماذا ال 
 العلمية؟

نوا كسائر البشر ، وخيسروا أهبتهم الت أم أهنم يعلمون أهنم هبذا خيسرون وجاهتهم يف اجملتمع ويكو 
ضحكوا هبا على عقول الناس بوصفهم أنفسهم أنـهم أبناء اهلل ، فلجئوا إىل اإلرهاب الفكري والعقلي ، 
واستعملوا يف هذا الوسائل املتاحة هلم يف بالدهم ضد أفراد الرعية املساكني ، بتكميم أفواههم ومنعهم 

ب والقتل واالعتداء على األعراض ، وتشويه صورة الدين اإلسالمي من السؤال ، وهتديدهم بالتعذي
 احلقيقي بشىت وسائل الكذب والتعتيم اإلعالمي؟

 لنا ثالثة أمور: تبنيومبجموع ما تقدم 

 املسيح لدين القساوسة حتريف من يعترببني اهلل وبني خلقه  وسائط الدين رجال اختاذ أن: األول
 .املاضية قرنا العشرين مدى على األصلي

ما يظهر للناس يف هذه احلياة في) الناس على هيمنتهم مشروع يف الراحبون هم القساوسة: أن الثاني
  سيخسرون اآلخرة احلياة يف ولكنهم ، بالنساء اجملاّن االستمتاع ورحبوا املال ورحبوا الوجاهة رحبوا ،الدنيا( 

                                                           
صفحت يف يف  شور، وهو من »Who Deserves to be Worshipped«يراجع للمزيد من التفصيل كتاب  1

religion-clear-www.saaid.net/The  االسم ، وميكن البحث عنه عن طريق حمرك البحث هبذاGoogle . 

، وهو  «The amazing prophecies of Muhammad in the Bible»يراجع للمزيد من التفصيل كتاب  2
 بشارة من التوراة واإلجنيل بنبوة حممد بن عبد اهلل ، نيب اإلسالم. 55، وفيه  االسمهبذا  صفحت املشار إليها آنفا منشور يف
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 ، اإلسالم دين الصحيح الدين عن ـــــــدوهنمويص وُيضلوهنم الناس على يكذبون كانوا  همـألن،  شيء كل
 .اإلسالم نيب ، حممد نبوة إىل بينهم املنتشرة األناجيل يف املبثوثة اإلشارات عن ويصدوهنم

دين( جاءت من عند رجال الدين أنفسهم ، ليست من عند اهلل ، ومل يأمر الفكرة )رجال : أن الثالث
، وهي فكرة هدَّامة ،  سى ، وال موسى ، وال إبراهيم ، وال أي نيبوال عي، هبا نيب من األنبياء ، ال حممد 

هدمت دين األنبياء ، ورفعت من ليسوا بأنبياء ، جاء هبا القساوسة والرهبان أنفسهم ، ليجعلوا 
ربانية على اجملتمعات ، ينتفعوا من ورائهم املال واجلاهة واالستمتاع اجلنسي والسفر هية إلٰـ ألنفسهم صبغة 

واهليمنة الروحية والفكرية والشخصية على الناس ، وهذا باطل قد أنكره القرآن ، ألنه ال  بالديف ال
حمذرا من احنرافات أحبار اليهود ورهبان يستحق التعظيم املطلق إال اهلل وحده ، قال اهلل يف القرآن 

ناس بالباطل ويصدون عن النصارى ﴿يا أيها الذين آمنوا إن كثريا من األحبار والرهبان ليأكلون أموال ال
سبيل اهلل﴾ ، ومعىن اآلية: أن كثريا من علماء اليهود والنصارى )املسيحيني( يأخذون أموال الناس بغري 

لدين املسيح عيسى ابن الـُمـــــتم م وهو دين اإلسالم ، ويصدون عن سبيل اهلل  –كالرشوة وغريها   –حق 
 .مرمي

 .وعلى جميع األنبياء والمرسلينمحمد ،  نبينابارك على اإلجابة بحمد اهلل ، وصلى اهلل و تمت 

 


