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إهداء
َ
بسمَللاَالرمحنَالرحيمَ َ
المدهللَوالصالةَوالسالمَعلىَسيدانَرسولَللاَوعلىَآلهَوصحبهَومنَواالهَ َ.
ُدركَأنَالبحثَاألكادمييَهوَمسعىَمجاعيَوليسَمشروعاًَمتفرداًَ.وإينَأدينَإىلَللاَعزَوجل َ
أ ُ
الذيَفتحَيلَأبواابًَألتعرفَفيهاَعلىَالطرقَالياتيةَ والجتماعيةَ والنفسيةَاليتَتقودَالنسانَ َإىلَأنَ
يبحثَوينقبَعنَالقيقةَحىتَجيدهاَوهوَمدركَمتاماًَأهناَليستَالقيقةَاملطلقةََ .وهناكَالكثيَمنَ
األحباثَاليتَحبثتهاَبنفسيَ،ولكنَأكثرهاَإمثاراًَواستيعاابًَتلكَاليتَكانتَتسبقهاَأوَتلحقهاَبتجربةَمع َ
البيئةَاحمليطةَ،والَبدَيلَأنَأشكرَ وأعربَعن َتقديريَهلؤالءَالذينَسامهواَفَتشكيلَوتطويرَأفكاريَ
وخربايتَ،فهمَكانواَالوسيلة َواحملطاتَاملختلفةَاليتَهداينَللاَعزَوجلَإليهمَحىتَفَالنهايةَأصلَإىلَ
مرحلةَكتابةَهذاَالكتابَالذيَأحتاجهَأانَأوالًَوقدَينفعَاجملتمعاتَفَتوعيتهمَوحتذيرهمَمنَاألخطارَ
احملدقةَهبمَ ،وأسألَللاَعزَوجلَالخالصَفَالقولَ والعملَ وأنَينفعَبناَوبكمََ .وأكون َمقصرة َإذاَملَ
أشكرَهؤالءَالذينَلعبواَدوراًَمهماًَفَمساعديتَفَتطويرَأفكاريَومعتقدايتَ.والقاريءََالذيَينظرَإىلَ

املالحظاتَاملوجودةَفَالكتابَسيجدَأنينَأدينَفَعمليَلعدةَأانسَقدَخيتلفونَمعيَفَالعقيدةَوقدَ
يعادوينَوهمَ :جونَمايكلَموريس َبروفيسورَالرسالياتَالتبشييةَ،وماتَكوينَبروفيسورَفَالتطبيقَ
العمليَفَالرسالياتَالتبشييةَ،وراينَستوكسَبروفيسورَفَالنقدَاألعلىَللعهدَالقدميَ ،وروبرتَغريتزَ
بروفيسورَ اتريخَ املعمدانيةَ اجلنوبية َ،وصموئيلَ عبدالشهيدَ بروفيسورَ خمتصَ فَ الدراساتَ السالميةَ،
وطوينَ معلوفَ بروفيسورَ تبشيَ اجلالياتَ السالمية َ،مجيعهمََمنََجامعةَ الالهوتَ املعمدانية َ،وأشكرَ
أيضاًَ والديَ طيبَ الذكرَ داهودَ جميدَ قعوارَ الذيَكانَ ليسَ فقطَ أابًَ بيولوجياًَ وإمناَ أبَ روحيَ قبلَ
إسالميَ أسسَ فَ روحَ املثابرةَ فَ البحثَ عنَ القيقةَ وروحََالتبشيََواملغامرة َ،وزرعَ فَََقيمَ األخالقَ
الميدةَ.كماَأخصَابلشكرَ والذكرَأميَالبيبةَكلثومَجنيبَقعوارَ واليتَكانتَوماَ زالت َعوانًَيلَفَ
احملنَ والصعوابت َ،فبالرغمَ الختالفاتَ اليتَ بيننا َ،ماَ زالَ لديهاَ قلباًَ حنوانًَ ساندينَ فَ ظروفَ الصعبةَ
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وابتالءايتَ الكثيةَ،كماَ أهناَ زرعتَ فَ داخليَ فكراًَ متفتحاًَ ابحثاًَ وجمادالًَ منَ أجلَ الوصولَ إىلَ القَ
ورسختَفَأساليبَالدعوةَودفعتينَلإلبداعَفَحيايتَمنَالناحيةَالفنيةَ والياتيةَ،أحبكَايَأميَ.كماَ
أشكرَأخيتَوإخواينَالذينَرغمَمجيعَالختالفاتَاليتَوردتَبينناَمنَأجلَاختالفَالعقيدةَإالَأهنمَ
بقواَمعيَوملَيرتكوينَ،كماَأشكرَمجيعَاملعلمنيَاملسيحينيَمنَالكنائسَاملختلفةَالذينَعلموينَالالهوتَ
رتَحىت َ
املسيحيَونصحوينَ وأرشدوينَفَكث ٍيَمنَاألحيانَ .وبدونَأتثي
اتَهؤالءَمجيعهمَملاَكنتَفك ُ
ُ
أنَأكتبَالكتابَ،وملاَكانَعنديَالعلمَأصالًَألصلَبهَإىلَهذهَاملرحلةَ َ ،وسيكونَوجودَهذاَالكتاب َ
الًَ،وأدعوَللاَيلَوهلمَابهلدايةَ َ.
مستحي َ
كتَأجزاءًَمنَهذاَالكتابَلزمالئيَمنَمؤسسةَجسورَابلتعليمَابلسالمَ،الذينَعلَقواَعلىَ
شار َُ
عمليَ وأثرواَعليَبعدةَطرقَ،ولكنَالَبدَانَأشكرَبشكلَخاصَالزمالءَالذين َقرأوا َأجزا َءً َمن َهذاَ
الكتابََقبلََإجنازهََ:فيصلََالشاميَ الذيَ صححََأخطائيَ اللغويةَ وعلقَ ابهتمامَ علىَ بعضَ املواضيعَ
وخاصةَ املتعلقةَ ابلعقيدةََوبقيَ معيَ للنهايةَ فَ أحباثي َ،ومسرَ حممدَ فوزيَ واليتَ عملتَ علىَ مناقشةَ
الفصلَ األولَ وتلخيصَ الفصولَ األخرىَ بطريقةَ تسهلَ للقاريء َ،ومليسَ أملَ اليتَ أضفتَ علىَ
اجتماعاتناَ األسبوعيةَ فَ النقاشَ املرح َ،ونوراََحسينَ اليتَ سامهتََفََتصميمَ الكتابََ.ومجيعهمََقرأواَ
ابهتمامَكبيَ،وجنَوينَمنَعدةَأخطاءَ َ.
وقدَساندتينَمؤسسةَجسور َابلشرتاكَمعَمؤسسةَ"اكتشفَالسالم"َالبحرينية َفَكتابةَهذاَ
كتَعمليَوغادرتَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَفَيناير ََ،2013كيَ
الكتابَ،وتبنتينَوكفلتينَمنذَأنَتر
ُ
أقيمَفَمصرَ،وفتحتَأبواهباَووفرتَيلَالوقتَكلهَ،ومكاانًَهادائًَللدراسةَ والبحثَ والرتكيز َ،وأشركتينَ
فَورشاتَالعملَواحملاضراتَواملؤمتراتَوأشعرتينَأنينَجزءَالَيتجزأَمنَهذهَاملؤسسةَاملباركةَاليتَتعملَ
جبدَونشاطَمنَأجلَالدعوةَإىلَللاَعزَوجلَوإغاثةَاملتنصرينَأوَعلىَحافةَالتنصرَ.كماَكانتَمؤسسةَ
بةَوشعرتَأنينَبنيَأهليَفَمصرَ،فجزاهمَللاَخيَاًَ َ.
َُ
جسورَمبثابةَاألمَيلَفَالغر
اَفَتعليميَالدينَالسالميَالعظيمَشكرَخاصَ،فمنذَأنَاعتنقتَ
ويستحق َمجيعَمنَسامهو
ُ
السالمَ إىلَ هذهَ اللحظةَ أتعلمَ شيئاًَ جديداًَ فَكلَ حنيَ واترة َ،وهذاَ يعودَ إىلَ للاََعزَ وجلَ أوالًَ
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واحتكاكايتَمعَاملسلمنيَوقراءيتَالكتبَالسالميةَ،فأخصَابلشكرَالدكتورَعمرَشاهنيَعميدَقسمَ
الدراساتَالسالميةَفَجامعةَكلوفرديلَ،الذيَشجعينَعلىَإكمالَشهاديتَالبكالوريوسَفَالدراساتَ
درستَ علىَ أيديهمَ العقيدةَ
السالميةَ فََسبيلَ الدعوةَ إىلَ للاَ عزَ وجل َ،وأشكرَ الشيوخَ الذينَ
ُ
يكيةَاليتَدرستَعلىَيدهاَ
السالميةَمنهاَالواسطية َ،واألختَالشيخة َثُريةَمنَالوالايتَاملتحدةَاألمر
ُ
وتعلمتَ
العقيدةَالطحاويةَ،ومجيعَالدعاةَوالعلماءَالذينَوضعواَبصمتهمَفَحيايتَمنَمجيعَأقطارَالعاملَ
ُ
منَخطبهمَوحماضراهتمَالكثيَ.كماَكانَهناك َمنَالخوةَ واألخواتَاملسلمنيَالذينَدعموينَوساندوينَ
َ
بتالءاتَاليتَخضتهاَومجيعَاهلجماتَاليتَتلقيتهاَمنَاآلخرينَومنهمَ
وكانواَمبثابةَاألهلَيلَرغمَمجيعَال
ُ
الدكتورَ نبيلَ السعدونَ والذيَكانَ مبثابةَ األبََيلَ فَ بدايةَ إسالمي َ،ومديريَ األخَ مصطفىَ البارَ،
والشيخَ الكرميَ سعدَ حسننيََ،واألخََأمحدََالذيَكانََلهََدورََفََعوديتََلإلسالمََ،وأمََحممدََوأختها ََ:
كانتَكاألم َابلنسبة َيل َوحضتين َفَ َأصعب َأوقات َحيايتَ ،ابنَ َولينا َوليزاَ :صديقات َال َميكنَ َنسيانََ
معروفهن َعلي َف َمساعدهتن َيل َماد َايًَومعنوايًَ َ،أم َاخلي َوأم َأمحد َالطراونَةَ :مساندهتما َاملادية َواملعنويةَ
وتوجيهاهتماَ َالشرعية َيلَ ،الشيخة َأم َعبدللا َالصنوبرَ :علمهاَ َالوافر َالذي َأطلعتين َعليه َوعلمتين َأشياءَََ
كثية َف َهذه َالياةَ ،دَ .حممد َاجملايلَ ،دَ .عدانن َالقناصَ ،دَ .حممد َالراينَ ،دَ .أجمد َقورشهَ ،دَ .خالدَ
الشيخَ،د.تيسيَحمجوبَالفتياينَ،واألستاذَحممودَأبوَفروةَالرجيبَ،ودَ.جمديَالدراسَ،والشيخَعبداجمليدَ
العمارنة َ،والسيدَ ابهرَ العدانين َ،والشيخَ اندرَ التميمي َ،والشيخَ عبدالسالمَ البسيوين َ،واألختَ خولةَ
عابدين َوالشيخة َأمساءَالزنداينَ ،ودكتوري َالعزيز َعبدللا َالشواهنة َالذي َدافعَعين َوأحسن َالظن َيب َحىتَ
فََأايمَََابتالئيََوكانََمعهََالدكتورََاجلليلَََحممدََالعوضيََوالدكتورََمنقدَََبنَََحممودََالسقارََ.واألختََ
األختَكاتبةَ:ومثابرهتماَفَتعليميََأحكامَالتجويدَ،وأخصَمعهاَابلذكرَاألختَأمَعصامَمنَ
َ
وسامََ،و
الوالايتَاملتحدةَاالمريكيةَ،واألختَأمَشاديَواألختَدعاءَوعائلتهاَ:واستضافتهمَيلَونصائحهمَاليتَ
الََأنساهاََوأخوايتََاملسلماتََاجلددََمجيعهنََاللوايتَكنتََأستمتعََبقضاءََالوقتََمعهنََ،نبيلَ عثمانَ
وعائلتهَالكرميةَ ،عشية َالسواعي َوتكفلهم َيب َعند َتغيي َأوراقي َمن َاملسيحية َإىل َالسالم َومحايتهم َيلََ
وسؤاهلم َعين َومعهم َالقاضيَ َ،وأيب َالعزيز َأبو َسامرََ(جورجَ حداد) َووقفتهََمعي َوسؤاله َعينَ َابستمرارََ
نسألَللاَلهَطولَالعمرَ.وإخواينَفَللاَمؤسسةَسخاءََكمعاذَعليانَوحممودَداودَوالتاعبَوغيهمَم َنَ
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الخوةََالكرامََ.وأميَ البيبةَ املسلمةَ اهلنديةَ فوزيةَ سلطاانَ واليتَ حضنتينَ وآوتينَ فَ بيتهاَ أثناءَ ابتالئيَ
وتشجيعاهتاَ املستمرةَ يل َ،وغيهنَ منَ األخواتَكاألختَ أمساءَ يونسَ وعائشةَ عبدللاَ منَ مسجدَ
ريتشاردسونَوإيرفنغَفَواليةَتكساسَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَ،والَأنسىَأخيتَالبيبة َاألمريكيةَ
املهتديةَإىلَالسالمَايمسنيَروالندَاليتَعاشتَمعيَأشدَظروفَحيايتَوكانتَيلَكاملرشدةَ والناصحةَ
واألختَاليتَأثقَهباَوأستفيدَمنَعلمهاَالغزيرَ.
وساحموينَإنَكنتَقدَنسيتَأيَشخصَ ،ولك َنَ
وال َيسعين َأن َأذكر َاجلميع َشخصيَاًَابلسم َ
ُ
أشكرََكلَمنَساهمَفَمساعديتَواستضافيتَ..نسألََللاَأنَجيزيهمَأمجعنيَخياًَ .
ذكرىَخاصة َللمهندسَاألخَ واألبَالعزيزَفاضلَسليمان َمؤسسَمؤسسةَجسورَومساهمَفَ
بناءَجيلَإسالميَصاعدَ،فمنَدونهَبعدَللاَعزَوجلَملاَاكتملَهذاَالكتابَ.والَأستطيعَأنَأعربَعنَ
مدىَشكريَلهَفَاقناعيَللرحيلَفَسبيلَللاَعزَوجلَإىلَمصرَالبيبةَ،فرغمَأنَالكثيَمنَاملسلمنيَ
فقدَوا َ الثقةَيبَبعدَابتالئيَوعوديتَلإلسالمَ،إالَأنهَاعتربينَابنتهَووثقَيبَ واستثمرَطاقايتَوعلميَفَ
اجملاالتَالصحيحةَ ،وكانَلهَالدورَف َتوفيَاملكانَ والوقتَ واملصادرَ واملراجعَالالزمةَللبحثَ والدراسةَ
ومجعَ املعلوماتَ ووضعهاَ فَ هذاَ الكتابَ بطريقةَ مناسبةَ للقارئَ،كماََأشكرهََلشراكيَ فَ مؤسستهَ
الكرميةَ،وإشعاريَأبنينَصاحبةَهذهَاجلمعيةَالرائعةَ.كماَأنهَمبثابةَالويلَيلَفَزواجيَ والناصحَيلَف َ
حيايتَالعمليةَ،أسألَللاَأنَجيزيهَخياًَوأنَيوفقهَملاَحيبهَويرضىَويباركهَفَالدنياَواآلخرةَ َ.
أودَأنَأهديَهذاَالكتابَلبييبَوزوجيَالعزيزَنضالَإحسانَعطااي َالذي َاطلعَعلىَ
َ
وأخياًَ
الكتابَبعنيَانقدةَ،جبوَحمبَومساندَأعانينَعلىَكتابتهَ.فالَميكنينَإجنازَهذاَبدونهَبعدَللاََعزَوجلَ،
نضالَ:أحبكَوأهديكَهذاَالكتابَ َ.
ُرىبَداهودَقعوارَ َ
مدينةَنصرَ،مصرََ َ
َ21يونيوََ2013م َ
َ
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التقدي

المدَهللَاألحدَالصمدَالذيَملَيلدَوَملَيولدَوَملَيكنَلهَكفواَأحدَ،وَالصالةَوَالسالمَعلىَ
نيبَاهلدىَاملختارَخلتمَالنبوةَوَإكمالَالدينَوَإمتامَالنعمةَعلىَبينَآدم.
سنةَللاَتعاىلَهيَأنَيتصارعَالقَوَالباطلَفيختارَكلَإنسانَجانباَفينحازَلهَفتصارعَالناسَ
علىَ الثروةَ وََاألرضَ وَ السلطةَ وَ تسارعواَ أيضاًَ حولَ العقيدة َ،وَكانَ معظمَ الصراعَ بنيَ املوحدينَ
أبنواعهمَ وَ املشركنيَ أبنواعهمَ أضف َ،إليهمَ املالحدةَ الذينَ ارتفعتَ أصواهتمَ فَ القرنَ املاضيَ رغمَ
وجودهمَ منذَ زمنَ بعيدَ وَ قدَ ردَ عليهمَ القرآنَ وَ حاججهمَ منطقياَ "أمَ خلقواَ منَ غيَ شئَ أمَ همَ
اخلالق َون"(الطور.)٣٥

وَ منَ املشركنيَ منَ الَ يرىَ أبساَ فَ عبادةَ آهلةَ متعددةَكاهلندوسَ وَ العديدَ منَ أداينَ آسياَ
َوإفريقياَوَأوروابَالقدميةَوَمنهمَمنَيصنفَنفسهَمنَأهلَالتوحيدَكالنصارىَاملثلثةَالذينَطاملاَدافعواَ
عنَالثالوثَاملقدسَضدَاهتاماتَاملوحدينَهلمَإبفسادَالدينَالذيَكان َأصلهَتوحيدايَوَذلكَخبلطهَ
بعقائدَرومانيةَوَإغريقيةَقدميةَوَكانَمنَبنيَأكربَاملعارضنيَللثالوثَوَلفكرةَأتليهَالسيدَاملسيحَعليهَ
السالمَقساوسةَوَبطاركةَأمثالَبولسَالشمشاطيَفَأنطاكيهَفَالقرنَالثالثَامليالديَمروراَآبريوسَ
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قسَكنيسةَبوكلىَابألسكندريةَفَالقرنَالرابعَامليالديَإىلَاألسباينَمايكلَسرفتوسَوَاآلريوسينيَاجلددَ
فَ أوروابَ فَ القرننيَ السادسَ عشرَ وَ السابعَ عشرَالذينَكانَ منهمَ أعظمَ علماءَ الفيزايءَ فَ التاريخَ
البشريةَإسحاقَنيوتنَ.
وَالصراعَالعقائديَهوَنوعَمنَالراكَالفكريَالفلسفيَالذيَحاولَالقرآنَكثياَأنَيبقيهَبعيداَ
عنَالعسكرةَوَأنَحيافظَعليهَفَنطاقَالوارَالسلميَ"الَإكراهَفَالدين"َ(البقرةََ)٢٥٦وَ"والَجتادلواَأهلَ
الكتابَإالَابليتَهيَأحسن" َ(العنكبوت َََ،)٤٦كماَأنَردَفعلَالقرآنَعلىَكلَ"يسألونك"َهوَ"قل"َ َوليسَ
"إضرب"َوَالَ"أقتل"َفواجهَالكلمةَابلكلمةَوَالفكرة َابلفكرةََإالَأنَتعصبَالنسانَألفكارهَقادهَ
لملَالسالحَوَنشرَفكرهَابلقوةَبلَوَقتلَمعتنقَالفكرَاملخالفَوَهوَماَجعلَالناسَتتحرجَمن َ
الديثَفَالعقائدَمعَاملخالفنيَوَاعتبارَمنطقةَالعقيدةَمنَاملناطقَذاتَالساسيةَالشديدةَاليتَجيبَ
جتنبهاَمماَأدىَلضعفَمستوىَالوارَفَالعقائدَوَسببَذلكَكلهَهوَإعجابَكلَذيَرأيَبرأيهَبدالًَ
منَحماولةَالوصولَللحقيقةَابلربهانَوَالدليلَ.
وَقدَاعتربَالنيبَصلىَللاَعليهَوسلمَالعجابَابلرأيَمظهراَمنَمظاهرَالتخلفَالضاريَاليتَ
توجبَعلىَالنسانَاالنعزالَعنَاجلدالَوَاملراءَغيَالنافعَفقدَرويَعنهَصلىَللاَعليهَوسلمَأنهَقالَ:
َ،ودنياَمؤثرةَ،وإعجابَ
َ
َ،وهوىَمتبعاً
أيتَشحاًَمطاعاً
"ائتمرواَابملعروفَ،وتناهواَعنَاملنكرَ،حىتَإذاَر ُ
ً
كلَذيَرأيَبرأيهَ،فعليكَخباصةَنفسكَودعَعنكَأمرَالعامةَ".
وَمنَأنواعَالغزوَالفكريَالذيَتعرضتَلهَأمتناَفَالقرنَالسابقَهوَالتنصيَوَالذيَأعتربهَ
جولةَمنَجوالتَالصراعَالفكريَبنيَالقَوَالباطلَأوَبنيَالتوحيدَوَالشركَ،كانَصعباَعلىَاملنصرينَ
تنصيَالشعوبَالسالميةَكماَفعلواَمعَشعوبَإفريقياَأوَآسياَوَذلكَلصالبةَإميانَاملسلمنيَوجداهلمَ
الدائمَحولَالثالوثَوَألوهيةَاملسيحَﷺَاليتَالَتقبلهاَفطرةَمنَترىبَعلىَ"الَإلهَإالَللاَ".
وَلكنَاملنصرون َملَييأسواَوَظلواَحياولونَجاهدينَمماَجعلَكثياَمنَالعلماءَوَالدعاةَيهتمونَ
مبسألةَالتنصيَوَأرادواَفهمهاَكيَيستطيعواَمواجهتهَوَمنَمثَملَجيدواَإالَكتاابَ واحداَهوَ"التنصي؛َ
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بواليةَ
خطةَ لغزوَ العاملَ االسالمي"َ وَ هوَ ترمجةَكاملةَ لألوراقَ املقدمةَ فَ املؤمترَ التبشييَ الذيَ عقدَ َ
كولورادوَابلوالايتَاملتحدةَاالمريكيةَعامََ١٩٧٨وَاملنشورَبواسطةَدارَماركَللنشرَبعنوان
َThe Gospel and Islam. A 1978 compendium

مترَ
وَقد َ أفدتَمنهَفَفهمَعقليةَوَنفسيةَاملنصرينَلكنَليسَفَفهمَاآللياتَإذَأنَهذاَاملؤ َ
كانَعام َ َ ١٩٧٨أيَقبلَظهورَالكمبيوترَ واملوابيلَوَالنرتنتَبكلَماَفيهَمنَوسائلَللتواصلَبنيَ
الناسَوَأصبحَحلميَهوَأنَينربيَهلذاَاألمرَمنَهوَقادرَعليهَوَلكنَكيفَيتسىنَذلكَالعملَاجلبارَ
ألحدَإالَلوَكانَمنصراَسابقاَكيَيكونَمطلعاَعلىَاآللياتَوَفامهاَلألفكار.
وَظلَاألمرَيشغلىنَإىلَأنَشاهدتَحلقةَعلىَإحدىَالقنواتَالتنصييةَالشهيةَتظهرَفيهاَ
إحدىَاملهتدايتَلإلسالمَلتعلنَردهتاَعنَالسالمَوَختلعَالجابَفَحتدَسافرَملشاعرَاملسلمنيَوَ
َ
حَوَكذبهَعلىَالسالمَوَنبيهَوَ
َ
كيفَالَتفعل َ ذلكَوَهيَفَاستضافةَقمصَاشتهرَهبجومهَاجلار
كتابهَحىتَفضحَللاَفسادهَاملايلَوَسرقتهَألموالَالتربعاتَاليتَكانتَأتتيهَمنَفقراءَيبتغونَهباَتوسيعَ
ملكوتَالرب َ-كماَكانَيقولَهلم ََ-بينماَهوَيوسعَملكوتهَهوَفيشرتيَهباَالبيوتَفَأرقىَوالايتَ
أمريكاَ.
وَكانتَهذيَالسيدةَاليتَظهرتَهيَإحدىَجنومَغرفَالبالتوكَالدعويةَوَاليتَأسلمَعلىَ
يديهاَعلىَاالنرتنتَخاللَسنواتَإسالمهاَالقليلةَماَيقربَمنََ٥٠إنساانَ،كانتَالصدمةَكبيةَلكنهاَ
ملَمتنعينَمنَأنَأستمعَجيداَلكالمهاَوَأحللهَكيَأتوصلَللدوافعَاليتَدفعتهاَلالرتدادَبلَوَلتحديَ
مشاعرَاملسلمنيَإبعالهناَالردةَهبذهَالفجاجةَ،فوجدهتاَتذكرَكالماَسلبياَكثياَعنَاملسلمنيَوَملَأمسعهاَ
تنتقدَالسالمَنفسهَوَلوَبكلمةَ،فلماَاتصلَيبَبعضَالشبابَالذيَكانواَيعرفوهناَمنَخاللَبرانمجَ
البالتوكَوَغرفهَالدعويةَنصحتهمَأالَخيسرواَعالقتهمَهبا َألينَ واثقَمنَعودهتاَلإلسالمَوَأنَماَفعلتهَ
هوَردةَفعلَعنيفةَلتجربةَشخصيةَفاشلةَمعَبعضَاملسلمني.
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وَابلفعلَخاللَعدةَأشهرَمسعتَمنَهؤالءَالشبابَ أهناَفَطريقهاَللرجوعَإىلَالقَوَأنَ
املسألةَكانتَعابرةَنتيجةَتراكماتَنفسيةَأدتَإليهاَبعضَالتجاربَالفاشلةَمعَبعضَاملسلمنيَ.
وَتواصلتَمعَاألختَرىبَقعوارَوَأخربتينَأهناَقدَعادتَلإلسالمَابلفعلَلكنهاَلنَتعلنَإالَفَ
الوقتَاملناسبَوَطلبتَالسماحَهلاَبنشرَفيلمَ"اجلهادَضدَالرهاب" َ-وَهوَأحدَأفالمَسلسلةَ"َ
الضبابَ ينقشع"َ اليتَ أنتجتهاَ مؤسسةَ جسورَ للتعريفَ ابلسالمَ اليتَ أديرهاََ-علىَ صفحتهاَ علىَ
الفيسبوكَكأولَ إعالنَ عنَ اعتناقهاَ السالمَ وَ ابلفعلَ فعلتَ ذلكَ وَ اهنالتَ عليهاَ االهتاماتَ منَ
املسلمنيَوَاملسيحينيَعلىَالسواءَ،املسلمونَيرونَأهناَتتالعبَابلدينَوَتريدَالشهرةَوَوصلَاألمرَمنَ
بعضَغالظَالقلوبَأنَهددواَمبحاربتهاَبكلَالوسائلَإنَملَتغلقَمجيعَحساابهتاَالدعويةَوَموقعهاَ
الشخصيَعلىَشبكةَالنرتنتَوَملَيكنَاملسيحيونَأفضلَمنهمَحاالَبلَتعرضَبيتهاَللسرقةَوَكانَ
منَاملسروقاتَجهازَالكمبيوترَالشخصيَوَاملادةَالتدريبيةَالضخمةَاليتَحصلتَعليهاَأثناءَتدريبها َ
علىَالتبشيَ.
أدركتَ أنَ رىبَ قعوارَ هيَ الشخصَ املناسبَ ألداءَ املهمةَ وَكتابةَ جتربتهاَكمنصرةَ سابقةَ َوَ
كدارسةَلعلومَوَفنونَالتنصيَفَإحدىَأكربَاجلامعاتَالالهوتيةَفَأمريكاَوَابلفعلَدعوهتاَللحضورَ
إىلَمصرَوَابلتعاونَمعَمؤسسةَإكتشفَالسالمَالبحرينيةَقامتَمؤسسةَجسورَبرعايةََكتابةَ"دليلَ
التنصي"َالذيَبنيَأيديكمَ.
وَأحبَأنَأذكرَ القارئَالكرميَأنَللاَهوَاملطلعَعلىَالسرائرَوَالقلوبَوَأنَإجنازاتَالصحايبَ
اجلليلَعبدَللاَبنَسعدَبنَأيبَالسرحَبعدَإسالمهَالثاينَأكربَكثياَمنَإجنازاتهَبعدَإسالمهَاألولَولوَأنَ
اخللفاءَالراشدينَملَأيخذواَابلظاهرَوَتشككواَفَأمرهَلرمتَاألمةَالسالميةَمنَفتوحاتَعظيمةَكانَ
هوَقائدَجيوشَاملسلمنيَفيهاَ.
ينقسمَدليلَالتنصيَإىلَتسعةَفصولَ،األولَعنَاملعتقدَاملستخدمَفَالتنصيَأماَالثاينَفبهَردَ
للشبهاتَالعقائديةَاليتَذكرتَفَالفصلَاألولَوَالفصلَالثالثَعنَاتريخَالتبشيَوَالرابعَعنَاهليكلَ
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التنظيميَ للمؤسساتَ التنصييةَ وَ الفصلَ ا خلامسَ عنَ الملةَ التنصييةَ اليتَ تستهدفَ املسلمنيَ فَ
أمريكاَالشماليةَوَدورالعالمَفيهاَ،الفصلَالسادسَعنَالتنصيَالعامليَوَخاصةَفَالدولَالسالميةَ
أماَالفصلَالسابعَفيتناولَالعالقةَبنيَنشاطَالتنصيَوَبنيَإسرائيلَ والفصلَالثامنَفيناقشَابلتفصيلَ
الوسائلَاليتَيتبعهاََاملنصرونَوَأخياًَالتاسعَعنَكيفيةَمواجهةَالتنصيَمثَتذييلَكتبتهَبعنوانَكيفَنواجهَ
التنصي"ََفيهَتوصيايتَلكلَمنَيريدَمقاومةَالتنصيَوَختتلفَحسبَالبيئةَوَالناس.
أدعوَللاَأنَيتقبلَهذاَالعملَوَأنَينفعَبهَوَجيعلهَفَميزانَاألختَرىبَقعوارَوَميزانَكلَمنَ
شاركَفيهَأبيَجهدَوَلوَصغي.
الفقيَلعفوَربه.

فاضلَسليمان

َ

َ٣ذوَالقعدةََ١٤٣٤
ََ٩سبتمربََ ٢٠١٣
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َ
َ
َ

يلَالت نص َي َ
ل
د
ُ
مقدمةَفَالرسالياتَالتبشيية َ

INTRODUCTION TO MISSIOLOGY

المالتَالتنصيية َ
َ
َ
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َ
َ

بسم هللا الرَحن الرحيم
المقدمة
املقدمة

ملَ تعدَكلمةََإرساليةََأوََمحلةَ أوَ مهمةََ(ََ)Missionتعينَ تبشيَ (تنصي) َ،فعندماَ تسمعَ أحدَ
األمريكانَيتحدثَعنَمهمتهَوذهابهَخارجَبالدهَليتممَأمرَماَ،قدَالَيدينَابلداينةَاملسيحيةَ،وإمناَ
أُرسلَلعملَماَلينجزهَفَأيَجمالَآخرَإجتماعيَ.فلرمباَأنَإرساليتهَكانتَختتصَبدراسةَاجملتمعَفَبلدَ
ما َ،أوَ إغاثةَ املنكوبنيَ الذينَ تع رضواَ إىلَ زلزالَ أوَ عاصفةَ أوَ ماَ شابهَ ذلك َ.فاآلنَ اصبحَ اجملتمعَ
األمريكيَمييلَإىلَماَيسمىَماَبعدَاملعاصرة َ(َ،َ1)َPostmodernismويناديَابلنسانيةَدونَوضعَ
مسمياتَدينيةَ–َرغمَحتفظَالبلدَاملعمداينَالديينَفَطابعهَالعامَ.ومنَاملؤسساتَالرائدةَفَهذاَاجملال َ
فَعصرانَالايلَهيَالكاثوليكية َاخليية ََ،Catholic Charitiesفإنَعملهاَالعامليَبدأَابلحنسارَ،
واجلزءَ األكربَ والذيََميثلَ أكثرَ منَ تسعنيَ ابملئةَ منَ هذهَ املنظمةَ فإنهَ الَ ديينََ–ََعلماينََ–ََيطمحَ
ملساعدةَالناسَبشكلَعامَوحماولةَتيسيَأحواهلمَ.وتعتربَالكاثوليكيةَاخلييةَمنَأكربَاملنظماتَالتبشييةَ
علىَالطالقَكماَأهناَمنَالطوائفَالطقسيةَاليتَ تُعىنَبشكلياتَالعبادة َاخلارجيةَوإشراكَمرمي َالعذراءَََ
كأمَ للاََ فَ العبادةَ معَ وضعَ الصورَ والميانَ بشفاعةَ القديسنيَ الدنيويةَ وإىلَ ماَ ذلك َ،ولرمباَ قوانينهاَ
الصارمةَفَاللتزامَفَالصلواتَوطرقَالعبادةَاملعينةَأدىَإىلَفشلَالكنيسة َفَتنصيَالناسَ واكتفتَ
 .1البوستموديرنزم هي ظاهرة جديدة صنفها علماء اإلجتماع ،سنتحدث عنها بشكل مفصل في نهاية الفصل الخامس
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بتوزيعَاملساعداتَوحماولةَنشرَاملسيحيةَ(النصرانية)َعنَطريقَاملعاملةََ،والَننكرَوجودَبعضاًَمنَهؤالءَ
املبشرينَ(املنصرين)َالذينَيعملونَمنَأجلَاألموالَأوَتنصيَالناسَوحتويلهمَإىلَاملسيحيةَمقابلَلقمةَ
العيشَ أوَ املالَ ولكنَ هؤالءَ همَ األقليةَ ويواجهونَ ابلنكارَ منَ قبلَ الكنيسةَ وليسَ منَ املفرتضَ أنَ
يعملواَمعَأيَمنظمةَمسيحيةَمعروفة َ،الَبلَميكنَطردَهؤالءَاألشخاصَإذاَماَمتَاكتشافهمَوفضحهمَ
علىَوسائلَالعالمَ َ.
أماَ اثينَ أكربَ املنظماتَ التبشييةَ (التنصيية)َ واليتَ أثبتتَ وجودهاَ جبدارةَ منذَ منتصفَ القرنَ
العشرينَ هيَ املعمدانيةَ اجلنوبيةََ(ََ)Southern Baptistورغمَ النقساماتَ والنشقاقاتَ اليتَ عانتَ
منهاَ منذَ القرنَ السادسَ عشر َ،إىلَ أهناَ استطاعتَ أخياًَ الستقرارَ وتوحيدَ مجيعَكنائسهاََالشماليةَ
واجلنوبيةَ والعامةَحتتَجممعَكنسيَموحدَيستهلكَمخسنيَابملئةَمنَنفقاتهَفَسبيلَحتويلَالعاملَإىلَ
املسيحيةَ(النصرانية)َالربوتستنتية َاليتَتشابهَمبعتقداهتاَوتطلعاهتاَالطائفةَاملعمدانيةَابستخدامَعدةَطرقَ
خالقةَوإبداعيةَماديةَومعنويةَ َ.
عندماَ تُوفَ جديَ الذيَكانَ راعياًَ (مبثابةَ قسيس)َ للكنيسةَ الجنيليةَ الرةَ (احمللية)ََ Free

ََEvangelical Churchابلثمانيناتَ منَ القرنَ العشرين َ،أُغلقتَ الكنيسةََلفرتةَ منَ الزمن َ،وانتقلَ
معظمَ أعضاءَ هذهَ الكنيسةَ إىلَ الكنيسةَ الكربىَ فَ مدينةَ الزرقاءَ فَ األردن َ،هذهَ الكنيسةَكانتَ
املعمدانية َ، Baptistوماَجيدرَابلذكرَأنَزوجَعميتَ(قسيسهاَالايل)َينتسبَإىلَاملعمدانيةَاجلنوبيةَ.
ولرمباَأن َ املعمدانيةَاجلنوبيةَالَتتقصدَأخذَأعضاءَالكنائسَاألخرىَليصيواَأعضائهاَ،ولكنَتنظيمهاَ
وطريقةَعملهاَاملرتبةَتشجعَاملسيحينيَاآلخرينَللمداومةَفيهاَ واملشاركةَفَأعماهلاَالتبشييةَ.كماَأنينَ
ارأتيتَ أنَ الكنيسةَ املعمدانيةَ اجلنوبيةَ هيَ منوذج ممتازَ وتُعدَ مثاالًَ جيداًَ لباقيَ منظماتَ ومؤسسات َ
التبشيَ،وكذلكَتعتربَأكربَمؤسسةَتبشييةَعلىَالطالقَ وأقواهاَ وأكثرهاَشراسةَفسياسةَالالندماركَ2
تقتصرَعلىَالفاظَعلىَعقيدةَالكنيسةَوتقاليدهاَ.فعلىَالقادةَانَيكونواَتقليدينيَولكنَلديهمَالدافعَ
 .2سياسة الالندمارك Landmark :وهو مصطلح تستخدمه الكنائس المعمدانية لتشير إلى وجودية وصحة معتقدات الكنائس المعمدانية وعدم اإلعتراف
بالكنائس غير المعمدانية .وقد بدأت هذه حركة هذه السياسة في جنوب الواليات المتحدة من عام  1851من قبل جيمس روبنسون غريفس James
 Robinson Gravesفي تينيسي.
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اصفاتَ
َ
التبشييَ.كماَأنَاملعمدانيةَاجلنوبيةَتعتقدَأنَطائفتهاَهيَالطائفةَالوحيدةَاليتَتنطبقَعليهاَمو
كنيسةَالعهدَاجلديدَوإرسالياهتاَالتبشييةَ.والَيؤمنونَأنَالطوائفَاألخرىَتستطيعَأنَتكونَشريكةَفَ
عملهمَ التبشيي َ،وتفرضَ هذهَ السياسةَ علىَكلَكنيسةَ أنَ تكونََإدارةَ مستقلةَ بذاهتاَ فَ إرسالَ
مبشريها َ،أماَ جملسيَ التبشيََاحملليَ والعامليَ فعملهماَ هوَ هتيئةَ وتسهيلَ عمليةَ الرحالتَ والتمويلََ
والتدريبََوغيهاَ منَ األمور َ.هذهَ الطائفةَ منوذجاًَ مثالياًَ لعملَ الطوائفَ األخرى َ،فاملعمدانيةَ اجلنوبيةَ
ليستَالطائفةَالوحيدةَاليتَتعملَفَالتنصيَ،وإمناَمجيعَالطوائفَالربوتستنتيةَاألخرىَاليتَلديهاَمقراهتاَ
اللوثريةَ،والدومينيكانَ،واملشيخيونَ،واألسقفيةَ،ومجاعةَللاَ(اخلمسينيني)َ،
العامليةَ،كالناصريَالجنيليةَ،و َ
وامليثوديستَ،وغيهاَمنَالطوائفَتبشييةَاليتَمركزهاَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَ،وبريطانياَ،وفرنساَ،
وهولنداَ،وأملانياَوغيهاَمنَالبلدانَ َ.
عَ
وماَجيدرَابلذكرَأنَاملعمدانيةَاجلنوبية َالَهتتمَبعملَالطوائفَاألخرىَوإجنازاهتاَ،وإمناَمههاَزر َ
كنائسهاَ فَ خمتلفَ بقاعَ العامل َ،حىتَ لوَكانتَ معمدانيةَ مشاليةَ أوَ شاملةَ موجودةَ فَ نفسَ املنطقةَ
تشاركهاَ معتقداهتا َ،فقدَ حدثَ هذاَ فَ واليةَ أريزوانَ عندماَ أسستَ املعمدانيةَ اجلنوبيةَ أولَكنيسةَ فَ
مدينةَفينكسَتتبعَطائفتهاَ وأمستهاَالكنيسة َاملعمدانيةَاألوىل ََ First Baptist Churchعام َ1921مَ
ابلرغمَمنَأنَاملعمدانيةَالشماليةَكانتَمتأسسةَقبلهاَبعشرينَعاماًَفَالواليةَنفسهاَ َ.
افدَإىلَ
َ
ابلرغمَمنَأنينَملَأكنَمعمدانيةَمنذَحداثيتَ،وإمناَكنتَإجنيليةَحرة َحمليةَ،3كانَيتو
كنيستناَعشراتَاملبشرينَسنوايًَ،فقدَكانتَجمموعةَاملبشرينَأعدادهمَماَبني َََ12ََ–ََ8شخصاًَأيتونَ
لزايرةَكنيستناَ واملكوثَفيهاَماَيعادلَاألسبوعَإىلَشهرَمنَالنساءَ والرجالَ،وكانتَ زايرهتمَماَبنيَمرة َ
ابلسنةَإىل َ مرتنيَ.دربوانَكمعلمنيَملدارسَاألحدَعلىَطرقَإبداعيةَوخالقةَفَتقدميَرسالةَاخلالصََ4
حبيثَ
لألطفال َ،وعلموانَ ترانيمَ جديدةَ،كانَ مسئولَ البعثةَ لهَ خطاابتَ تبشييةَ متعددةَ فَ الكنيسَةََ َ
كانتَتزدادَأعدادَالكنيسةَفَاألايمَاليتَكانواَأيتونَهباَلسماعهمَورؤيتهمَكأجانبَ،ليسَهذاَفحسبَ
 .3اإلنجيلية الحرة هي كنائس محلية أُسست في منتصف القرن العشرين في الدول العربية ،أسسها مسيحيو العرب الذين يتبعون المعتقد البروتستنتي ،وال
تتبع ألي طائفة خارجية وال تُ َم َّول من الخارج ،وإنما معظم هذه الكنائس تتبع النظام المشيخي ،ويقوم عليها أعضاء الكنيسة.
 .4رسالة الخالص :هي إخبار الناس برسالة المسيحية ،وسنتحدث عنها في الفصل األول بشكل مفصّل بإذن للا.
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فقدَكانواَيصطحبونناَإىلَاملخيماتَاملسيحيةَ(معسكراتَالتبشي)َ،يوقظونناَمبكراًَللتمارينَالرايضيةَ
والتأملَالصباحيَ(حلقةَ درسَمنَالكتابَاملقدس)َ،حيضرونَمعناَالدروسَ والوعظاتَ،ويقدمونَلناَ
املسرحياتَالتب شييةَاملوسيقيةَ والصامتةَوعملَفنونَ مجيلةَهلاَرموزَمسيحيةَ وألعابَومسابقاتَ،وفَ
آخرَالنهارَكناَجنتمعَحولَالنارَ(اجملمر)َبينماَكانواَيسردونَعليناَقصصَاملبشرينَاملغامرينَعلىَشكلَ
سلسلةَمصورةَحيفزونناَلنكونَمثلَ و ٍ
احدَمنَهؤالءَاملبشرينَالذينَضحواَوغامرواَفَحياهتمَمنَأجلَ
إيصالَرسالةَاخلالصَ.وبعدَتعلقناَالشديدَهلمَكانواَيغادرونَوفَوقلوبناَحننيَلرؤيتهمَجمدداًَبسببَ
احملبةَاليتَربطتناَهبمَ َ.
هؤالءَاملبشرونَالذينَكانواَيُرسلونَمنَالكنائسَاألجنبيةَهمَما َأمسيهمَ"َفوهةَاملدفع" َ،ولكنَ
منَهوَالذيَيشعلَذلكَاملدفعَلرسالَقذيفتهَهذه؟َلطاملاَتساءلتَعنَذلكَحىتَكشفَللاَيلَذلكَ
تددتَعنَالسالمَعقبَمخسَسنواتَمنَإسالميَفَعام َ2010م َوبعدهاَالتحقتَابجلامعةَ
بعدَأنَار ُ
الالهوتيةَ املعمدانيةَ اجلنوبيةََالغربيةََ (SWBTS) Southwestern Baptist Theological
اضطررتَ أنَ أنتسبَ إىلَ املعمدانيةَ حىتَ ُمينحَ يلَ خصمَ
ََSeminaryكيَ أكملَ شهادةَ املاجستيََو
ُ
رسومَالتعلي َمَ،5وفَتلكَالفرتةَالقصيةَاليتَملَتتعدَالسنةَمنَهذاَالبتالءَالذيَخضتُهَ،فتحَللاَعزَ
َمنَمنبعَطائفتهمَووصلتَإىلَرأسَ
أعيشَجوَالتنصيَوماَيفعلونهَ،ودرست
وجلَعيينَألرىَوأشاهدَو
ُ
ُ
بتَعلىَأيديَأقوىَالربوفيسوراتَفَتدريسَوتدريب َالتبشيَفَ
إدارهتاَ واستوعبتهاَجيداًَ،الَبلَتدر ُ
الوالايتَاملتحدةَ،فذهبتَمعهَومجاعتهَاملرشحةَإىلَاألسواقَالكبيةَوأوقفناَعدةَشبابَوفتياتَوحتدثناَ
ُ
ُّ
كناَندقَعلىَأبوابَبيوتَ
معهمَفَرسالةَاخلالصَ،وصليناَمعهمَليقبلواَيسوعَخملصاًَشخصيَاًَهلمَ،و
التحقتَمبجموعاهتمَالتبشييةَاليتَتبشرَالالجئنيَاملسلمنيَ
الناسَونتحدثَمعهمَفَاملطاعمَواحملالتَ،و
ُ
(أغلبيتهمَمنَالعراقَوالسودان)َ،واهلندوسَ(أغلبهمَمنَنيبال)َوالبوذينيَ(إغلبهمَمنَبورما)َ ََ.

والَأجدَأنَهذاَالعملَالذيَقمتَبهَميكنَأنَيُفتخرَبهَ،وفَالقيقةَملَأكنَأخدعَُأحداًَ ومل َ
ُ
قةَكماَيقولَالبعضَ،وإمناَكنتَفَتلكَالفرتةَأحبثَعنَالقيقةَ وأحبثَعنَنفسيَ،
تكنَخطةَمنم
ُ
 . 5يعطى ألعضاء المعمدانيين الجنوبيين خصم خمسين بالمئة من الرسوم الجامعية.
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وقدرَللا َوماَشاءَفعلَ،ورغمَقصوريَوشعوريَابلذنبَوسؤايلَالتوبةَ والرمحةَمنَربَالعاملنيَإالَأنينَ
أمحدهَتعاىلَأنَفتحَعيينَإىلَالقَوأعادينَإىلَالسالمَعامَ2011مَ،ولكنَهذهَاملرةَبتنويرَوعلمَجديدَ،
ولديَاليقنيَأنَللاَجعلَمينَعربةَ لكثيينَمنَهمَضحيةَالتنصيَأوَعلىَمشارفها َ،وأسألَللاَأنَ
يكونَهذاَالكتابَانفعاًَللمسلمنيَواملسيحينيَالذينَيعيشونَفَالعاملَالعريبَالسالميَوأنَيكونَتوعيةَ
هلمَليحفظواَ أنفسهمَوعائالهتمَوجمتمعهمَووطنهمَمنَالتنصيَاألجنيبَ والتغييَالقيميَ والتقليديَكماَ
سنتحدثَعنهَفَفصلَالتبشيَوالثقافةََ .
بشكلَ عام؛َ ليسَ ابلضرورةَ أنَ يكونََاملبشرَ (املنصر)َ أجنبياًَ قادماًَ منََدولَ الغربَ إىلَ دولَ
الشرقَللتبشيَ(للتنصي)َونشرَبشارةَاملسيحَ–َواليتَسنتحدثَعنهاَفَالفصلَاألولَ–َوإمناَقدَيكونَ
شخصاًَ مسيحياًَ يعيشَ فَ نفسَ البلدَ لهَ اليويةَ والنشاطَ لنشرَ دينهَ ومعتقدهَ بنيَ الناس َ،فإنَ
السرتاتيجيةَاجلديدةَفَالتبشيَملَتعدَتعتمدَفقطَعلىَاملؤسساتَ َالغربيةَلتقومَهبذاَالعملَ.كماَليسَ
ابلضرورةَللمبشرَأنَيقبضَمبلغاًَمنَاملالَفَسبيلَالتبشيَوإمناَقدَيكونَعملهَتطوعيَمعرباًَبهَعنَ
حبهَلدينهَوشغفهَملشاركةَاآلخرينَابلرسالةَاليتَيعتقدَهباَ .هناكَبعضاًَمنَاملبشرينَالذينَالَيقبضونَ
ماالًَ منَ أجلَ عملهمَ هذاَ وإمناَ يذهبونَ خارجَ بالدهمَ ويتحملونَ صعابَ الياةَ ويضحونَ أبزواجهمَ
وأوالدهمَوجمتمعهمَعلىَنفقتهمَاخلاصةَفَسبيلَنشرَالرسالةَاملسيحيةَ(النصرانية)َ .إالَأنهَالَجيبَ
إساءةَ الظنَ بكلَ مغرتبَ قادمَ إىلَ الدولَ العربيةَ واهتامهَ ابجلاسوسيةَ أوَ أنهَ قادمَ لتغييَ عقليةَ الناسَ
وتنصيهم.ولتهييءَ شخصاًَكهذاَ هبذهَ العقليةَ وهذاَ التفكيَ الَ بدَ منَ تدريبهَ وهتييئهَ جسدايًَ ومعنوايًَ
ونفسياًَمنَقبلَمؤسساتَاحرتافيةَسنتحدثَعنهاَالحقاًَ َ.
سنطَلع َ-إنَشاءَللاَ -علىَبعضَهذهَاألساليبَاملبتكرةَاليتَتستخدمَفَتدريبَاملبشرَ.وَ
علىَنرىَبعضَالرموزَوالعالماتَاليتَأحياانًَكثيةَماَنراهاَوَقدَتعطيَرسالةَتبشييةَمعينةَلتغييَطريقةَ
تفكيَالناسَ،فمثالًَفَهنايةَالتسعيناتَكانتَهناكَبعضَاألساورَاليتَتباعَفَالسوقَعليهاَاألحرفَ
التاليةََ)W.W.J.D( َ:وهيَ اختصارَ للجملةَ ابللغةَ الجنليزيةََ(ََ)What Would Jesus Doأيَ "ماذاَ فعلَ
يسوعَ–َ عيسى"َومنَاملفرتضَأنَهذهَالسوارةَتثيَالفضولَلدىَالشخصَالذيَيشرتيهاَأوَيراهاَعلىَ
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رسغَ املسيحيَ أوَ املتنصرَ لكيَ يسألَ عنها َ،ومنَ هناَ
يُفتحَ جمالَ للحوارَ والتحدثَ عنَ رسالةَ اخلالصََاليتَ
سنتحدثَ عنهاَ فَ الفصلَ الالحقََ.هذاَ فقطَ مثاالًَ
واحداًَمنَآالفَاألمثلةَاليتَتستخدمَفَعمليةَالتنصيَ.
فَ هذاَ الدليلَ سنركزَ بشكلَكبيَ علىَ هذهَ الطائفةَ
إحدى األساور التي تعتبر تنصيرية وكانت تباع في األسواق
الربوتستنتية َ،معتقداهتا َ،دوافعها َ،اسرتاتيجياهتا َ،براجمهاَ
املاديةَ وغيَ املادية َ،وتطلعاهتاَ املستقبلية َ،وقدَ يستغربَ القارئَ وتصيبهَ الصاعقةَ مماَ سيجدهَ فَ هذاَ
الكتابَ منَ معلوماتَ مهمةَ قدَ تفيدهَ فَ املستقبلَ عندَ مقابلةَ هؤالءَ املبشرينَ (املنصرين)َ،كماَ أنَ
خطرهمَعلىَالعاملَالسالميَبشكلَعامَوعلىَالعاملَالعريبَبشكلَخاصَقدَالَيُدركَإالَبعدَقراءةَهذاَ
الكتابَاملهمَ َ.
كماَ أنَ الكاتبَ ملَ يرتكَ هذهَ املشكلةَ املدروسةَ بشكلَ مفصلَ حتيَ القارئَ أوَ الباحثَ عن َ
حقيقةَالمالتَالتبشييةَ(التنصيية)َ،وإمناَالَبدَمنَوضعَخطةَملقاومةَالتبشيَ(التنصي)َومحايةَأبناءَ
وطنناَوشعبناَإنَكانواَمسيحينيَأوَمسلمنيَمنَهذهَالمالتَاهلدامةَالَالبناءةَ،والَبدَمنَالعتصامَ
ابهللَعزَوجلَ واتكالناَعليهَ والثباتَعلىَالجيابيةَفَالعملَاملتواصلَاملتكاملَحىتَتتحققَأهدافناَبعد َ
وضعَأساسياتَمهمةَتعملَعلىَردعهمَومقاومتهمَ َ.
ونسألَللاَالخالصَفَالقولَوالعملَ َ.
َ
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صل األ ََّو ُل :الالّ ُهوت (املُْعتَ َقد) املُستَ ْخ َدم يِف الت َّْب يشري (التَّ ْن ي
صري)
ي
ي
ال َف ْ ُ
ي
(التْنصري)
الالُهوت (اُملْعَتَقد) اُمل ْسَت ْخَدم ِف َّالتْبشري َّ
الفص ُل َاألَّوُلّْ :
ْ

َ
َ
َ
َ
َ

الَ بدَ لناَ فَ بدايةَ األمرَ معرفةَ ماَ يؤمنَ بهَ املسيحيون َ،وملاذاَ التبشيَ مهمَ جداًَ ابلنسبةَ هلمَ
عقائدايًَوروحياًَ.وكيفَيستطيعَاملبشرَأنَيوصلَرسالتهَإىلَغيَاملسلمَويقنعهَهباَوكمقدمةَجيبَتعريفَ
القارئَ مبعتقداتَ وإميانياتَ املسيحيَ وخاصةَ الربوتستنيتَ قبلَ الشروعَ فَ التحدثَ عنَ طرقهمَ
واسرتاتيجياهتمَوأساليبهمَاخلَ َ.
َ
َ
َ
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• سنبدأ ِف املصطلحات املهمة اليت يؤمن هبا املبشر ويستخدمها ابستمرار:
العقيدة املسيحية

• الكتابَاملقدس
• للا
• النسان
ص
• اخلال َ
• خطةَوهدفَللاََفَالنعمةَ
• الكنيسةَ
• املعموديةَوكسرَاخلبزَ(املناولةَ)
• يومَالرب
• ملكوتَالسمواتَ
• آخرَاآلايمَ(عالماتَالساعةَويومَالقيامة)
• التبشيَ(التنصيَ)
• التعليمَوالتوعيَة
• الوكالَة
• التعاون
• املسيحيةَوالنظامَالجتماعيَ
ب
• السالمَوالر َ
• الريةَالدينيَة
• العائلة
• العبادةَ
• الصالَة
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العقيدة املسيحية ابختصار


أوالً :الكتاب املقدس

يعتقدَ املسيحيونَ أنَ الكتابَ املقدسَ ُكتبَ أبيديَ بشريةَ ولكنَ موحىََبهََمنَ للا َ،فالكتابَ
املقدسَعبارةَعن َمدونةَلوحيهَورسالتهَلإلنسانَ.وابلنسبةَللمسيحينيَفإنهَالكنزَالكاملَلتعاليمَللاَ.
ففيهَجتدَعنَللاَ،وعنَاخلالصَ.ووفقاًَللربوتستنتَفإنَالكتابَاملقدسَالَيوجدَفيهَأيَأخطاءَلذلكَ
يعتربَالكتابَاملقدسَصحيحاًَوموثوقاًَبهَ.ويكشفَالكتابَاملقدسَاألساسياتَاليتَحيكمَويدينَهبا َ
ٍ
أنَهذاَالكتابَابقَإىلَهنايةَاألايم َ.والكتابَاملقدسَهوَمركزَوحدةَاملسيحينيَفبالنسبةَهلمَ
للا َ،و
يريهمَطريقةَالتصرفَواألخالقياتَ،واآلراءَالدينيةَ.ويعتربَالربوتستنتَأنَمجيعَنصوصَالكتابَاملقدسَ
تشيَ إىلَ املسيحَ الذيَ هوَ حمطَ تركيزَ وحيَ للا َ.يؤمنَ املسيحيونَ أنَ املخطوطاتََاألصليةَ للكتابَ
املقدسَصحيحةَخاليةَمنَأيَأخطاءَوموحىَهباَمنَللاَ.
شواهدَمنَالكتابَاملقدسَ:اخلروجََ،64َ:َ24التثنيةََ،72َ-َ1َ:َ4التثنيةََ،819َ:َ17يشوعََ،934َ:َ8املزاميََ،1010َ-َ7َ:َ19
املزاميََ،1111َ:َ119أشعياءََ،1216َ:َ34مىتََ،1318َ-َ17َ:َ5مىتََ،1429َ:َ22لوقاََ،1533َ:َ21لوقاََ،1646-َ44َ:َ24
يوحنا ََ،1739َ :َ 5أعمالَالرسل ََ،1811َ :َ 17رومية ََ،194َ :َ 15رومية ََ،2026َ-َ25َ :َ 16تيمواثوس َالثانية ََ،2117َ-َ 15َ :َ 3
بطرسَالثانيةَ.َ2221َ–َ19َ:َ1

 .6الخروج " 4 : 24فكتب موسى جميع اقوال الرب".
 .7التثنية  1" 2 - 1 : 4فاالن يا اسرائيل اسمع الفرائض واالحكام التي انا اعلمكم لتعملوها لكي تحيوا وتدخلوا وتمتلكوا االرض التي الرب اله ابائكم
يعطيكم 2 .ال تزيدوا على الكالم الذي انا اوصيكم به وال تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب الهكم التي انا اوصيكم بها".
 .8التثنية " 19 : 17فتكون معه ويقرا فيها كل ايام حياته لكي يتعلم ان يتقي الرب الهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها"
 .9يشوع  " 34 : 8وبعد ذلك قرا جميع كالم التوراة البركة واللعنة حسب كل ما كتب في سفر التوراة".
 .10المزامير " 7 : 19ناموس الرب كامل يرد النفس.شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما".
 .11المزامير " 11 : 119خبات كالمك في قلبي لكيال اخطئ اليك"
 .12أشعياء  " 16 : 34فتشوا في سفر الرب واقراوا واحدة من هذه ال تفقد.ال يغادر شيء صاحبه الن فمه هو قد امر وروحه هو جمعها"
 .13متى  17" 18 - 17 : 5ال تظنوا اني جئت النقض الناموس او االنبياء.ما جئت النقض بل الكمل 18 .فاني الحق اقول لكم الى ان تزول السماء
واالرض ال يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل"
 .14متى " 29 : 22فاجاب يسوع وقال لهم تضلون اذ ال تعرفون الكتب وال قوة للا".
 .15لوقا " 33 : 21السماء واالرض تزوالن ولكن كالمي ال يزول"
 .16لوقا  44" 45 - 44 : 24وقال لهم هذا هو الكالم الذي كلمتكم به وانا بعد معكم انه ال بد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى واالنبياء
والمزامير 45 .حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب"
 .17يوحنا " 39 : 5فتشوا الكتب النكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية.وهي التي تشهد لي"
 .18أعمال الرسل  " 11 : 17وكان هؤالء اشرف من الذين في تسالونيكي فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم هل هذه االمور هكذا"
 .19رومية " 4 : 15الن كل ما سبق فكتب كتب الجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء"
 .20رومية  25" 26 - 25 : 16وللقادر ان يثبتكم حسب انجيلي والكرازة بيسوع المسيح حسب اعالن السر الذي كان مكتوما في االزمنة االزلية 26
ولكن ظهر االن واعلم به جميع االمم بالكتب النبوية حسب امر االله االزلي الطاعة االيمان"
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اثنياً :هللا

يعتقدَاملسيحيونَأنَهناكَإلهَواحدََحيَوحقَ.وهوَكائنَمفكرَ،روحيَوشخصيَ.هوَاخلالقَ،
املخلصَ،الافظَوالاكمَعلىَالكونَكلهَ.وللاَمطلقَالقداسةَوالكمالَ.للاََكليَالقدرةَ،وكليَاملعرفة؛َ
ومعرفتهَ الكاملةَ متتدَ إىلَ مجيعَ األشياءَ املاضية َ،الاضرةَ واملستقبليةَ منَ ضمنهاَ القراراتَ املستقبليةَ
لكائناتهَالرةَ.وندينَحبناَاألعظمَلهَ،عبادتناَلهَوطاعتناَلهَ.ووفقاًَللعقيدةَاملسيحيةَفإنَللاَكشفَعنَ
ذاتهَمنَخاللَالثالوث َاألقدس َوهوَاآلبَ ،البن َوالروحَالقدسَوهمَشخصياتَخمتلفةَذيَصفات َ
خمتلفةَولكنَمتحدةَابجلوهرَ.
▪ هللا اآلب
يعتقدَاملسيحيونَأبنَللاََاآلبَهوَحافظَهذاَالكونَوسيدَاخلالئقَ،ولهَسلطةَعلىَ
اخلطَالتارخييَللبشريةَكماَيليقَجباللهَونعمتهَ.فهوَكليَالقدرةَ،كليَاملعرفةَ،كليَاحملبةَ،كليَ
الكمةَ.ويؤمنَالربوتستنتََأنَللاَهوَأبَفَالقيقةَلكلَمنَيصبحَابنَللاَخاللَالميانَ
بيسوعَاملسيحَ.وللاَاآلبَهوَأبَبتصرفاتهَجتاهَالبشريةَكلهاَ.
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 . 21تيموثاوس الثانية  15" 17 - 15 : 3وانك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخالص بااليمان الذي في المسيح يسوع 16 .كل
الكتاب هو موحى به من للا ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البر  17لكي يكون انسان للا كامال متاهبا لكل عمل صالح"
 .22بطرس الثانية  19" 21 - 19 : 1وعندنا الكلمة النبوية وهي اثبت التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع مظلم الى ان
ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم  20عالمين هذا اوال ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص 21 .النه لم تات نبوة قط بمشيئة انسان بل
تكلم اناس للا القديسون مسوقين من الروح القدس"
 .23التكوين " 1 : 1في البدء خلق للا السموات واالرض"
 .24الخروج " 14 : 3فقال للا لموسى اهيه الذي اهيه.وقال هكذا تقول لبني اسرائيل اهيه ارسلني اليكم"
 .25الخروج " 11 : 15من مثلك بين االلهة يا رب.من مثلك معتزا في القداسة.مخوفا بالتسابيح.صانعا عجائب".
 .26التثنية " 4 : 6اسمع يا اسرائيل.الرب الهنا رب واحد"
 .27التثنية " 6 : 32الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم.اليس هو اباك ومقتنيك.هو عملك وانشاك"
 .28أخبار األيام األولى " 10 : 29وبارك داود الرب امام كل الجماعة وقال داود مبارك انت ايها الرب اله اسرائيل ابينا من االزل والى االبد"
 .29متى " 9 : 6فصلوا انتم هكذا.ابانا الذي في السموات.ليتقدس اسمك"
 .30متى " 9 : 23وال تدعوا لكم ابا على االرض الن اباكم واحد الذي في السموات".
 .31يوحنا " 8 - 1 : 17تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال ايها االب قد اتت الساعة"
 .32أعمال الرسل " 7 : 1فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا االزمنة واالوقات التي جعلها االب في سلطانه"
 .33رومية " 15 - 14 : 8الن كل الذين ينقادون بروح للا فاولئك هم ابناء للا 15 .اذ لم تاخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به
نصرخ يا ابا االب"
 .34كورنثوس األولى " 6 : 8لكن لنا اله واحد االب الذي منه جميع االشياء"
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▪ هللا اإلبن
يؤمنَ املسيحيونَ أنَ املسيحَ هوَ ابنَ للاََالوحيدََوهوَ للاُ َ.حبلَ بهَ منَ الروحَ القدسََمنَ مرميَ

العذراء ََ -دونَمشيئةَرجل ََ -وجتسد َللا َبيسوعَاملسيحَ .وكشفَيسوع َعمل َ َومشيئةَللاَ،وقدَأخذَ
طبيعةَإنسانيةَفكانَوعاشَإنساانًَكامالًَولكنَملَخيطئَقطَ.وقدَكرمَشريعةَللاَ(الناموس)َعنَطريقَ
طاعتهَ.ويعتقدَاملسيحيونَأنَاملسيحَحررَالبشريةَمنَاخلطيةَعنَطريقَموتهَعلىَالصليبَ.وقدَقامَمنَ
املوتَفَاليومَالثالثَجبسدَممجدَوظهرَإىلَتالميذهَفَهيئتهَكماَكانَقبلَصلبهَ.وقدَارتفعَإىلَالسماءَ
وهوَاآلنَجالسَعنَمينيَللاَحيثَانهَالوسيط َالوحيدَفَالتصاحلَماَبنيَللاَ والنسانَ.يسوعَاملسيحََ
إنسانَكاملَوإلهَكاملَ.
سيعودَاملسيحَبقوةَوجمدَليحكمَويدينَالعاملَوينهيَخطةَاخلالصَالهليةَ.ويعتقدَاملسيحيونَأنهَ
يعيشَفَومعَمجيعَاملؤمننيَبهَكربَحيَوأبديَ.
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 .35غالطية " 6 : 4ثم بما انكم ابناء ارسل للا روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا االب"
 .36أفسس " 6 : 4اله واب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم"
 .37العبرانيين " 9 : 12افال نخضع باالولى جدا البي االرواح فنحيا"
 .38المزامير " 7 : 2اني اخبر من جهة قضاء الرب.قال لي انت ابني.انا اليوم ولدتك"
 .39المزامير " 1 : 110لداود.مزمور.قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك"
 .40أشعياء " 14 : 7ولكن يعطيكم السيد نفسه اية.ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل" .
 .41متى  18" 23 - 18 : 1اما والدة يسوع المسيح فكانت هكذا.لما كانت مريم امه مخطوبة ليوسف قبل ان يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس19 .
فيوسف رجلها اذ كان بارا ولم يشا ان يشهرها اراد تخليتها سرا 20 .ولكن فيما هو متفكر في هذه االمور اذا مالك الرب قد ظهر له في حلم قائال« :يا
يوسف ابن داود ال تخف ان تاخذ مريم امراتك.الن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس 21 .فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع النه يخلص شعبه من
خطاياهم» 22 .وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل« 23 .هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل» (الذي تفسيره للا
معنا)".
 .42متى " 17 : 3وصوت من السموات قائال« :هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت»".
 .43متى " 29 : 8واذا هما قد صرخا قائلين ما لنا ولك يا يسوع ابن للا.اجئت الى هنا قبل الوقت لتعذبنا".
 .44متى " 27 : 11كل شيء قد دفع الي من ابي.وليس احد يعرف االبن اال االب.وال احد يعرف االب اال االبن ومن اراد االبن ان يعلن له"
 .45متى " 33 : 14والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة انت ابن للا"
 .46متى " 16 : 16فاجاب سمعان بطرس وقال انت هو المسيح ابن للا الحي"
 .47متى " 5 : 17وفيما هو يتكلم اذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت.له اسمعوا".
 .48مرقس " 11 : 3واالرواح النجسة حينما نظرته خرت له وصرخت قائلة انك انت ابن للا"
 .49لوقا " 35 : 1فاجاب المالك وقال لها.الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن للا".
 .50لوقا " 70 : 22فقال الجميع افانت ابن للا.فقال لهم انتم تقولون اني انا هو"
 .51يوحنا  1 " 18 - 1 : 1في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند للا وكان الكلمة للا 2 .هذا كان في البدء عند للا 3 .كل شيء به كان وبغيره لم يكن
شيء مما كان 4 .فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس 5 .والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه  6كان انسان مرسل من للا اسمه يوحنا7 .
هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته 8 .لم يكن هو النور بل ليشهد للنور 9 .كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا الى العالم10 .
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▪ هللا الروح القدس
يعتقدَاملسيحيون َأن َالروحَالقدس َهوَروحَللا َ(أيَمنَذاته)َ.فهوَيوحيَلرجالَالعهدَالقدميََ
املقدسنيَ(األنبياء)َليكتبواَخمطوطات َالكتابَاملقدسَ.ومنَخاللَانتقاءهَهلمَ،جعلهم َيفهمون َالقَ.
أيَيُشعرَ
وقدَاختارَالروحَالقدسَاملسيحَوكرمهَ.ويؤمنَالربوتستنتَأنَالروحَالقدسَيبكتَعلىَخطيةَ َ
املرءَابلذنبَ،ويريَالقَ.وهوَيدعوَالناسَإىلَاخلالص َوالوالدةَاجلديدةَ.وفَلظةَالوالدةَاجلديدةَ،
يعمدَاملؤمنَاملسيحيَفَجسدَاملسيحَ،ويلبسهَالشخصيةَاملسيحيةَ،ويعزيَاملسيحيَ ومينحهَمواهبَ
روحيةَختدمَللاَفَكنيستهَ.وهوَحيفظَاملؤمنََبهَفَاليومَاآلخرَ.ويؤمنَاملسيحيونَأنَحضورهَفَحياةَ
كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم 11 .الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله 12 .واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اوالد للا اي
المؤمنون باسمه 13 .الذين ولدوا ليس من دم وال من مشيئة جسد وال من مشيئة رجل بل من للا  14والكلمة صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا
كما لوحيد من االب مملوءا نعمة وحقا 15 .يوحنا شهد له ونادى قائال هذا هو الذي قلت عنه ان الذي ياتي بعدي صار قدامي النه كان قبلي 16 .ومن ملئه
نحن جميعا اخذنا.ونعمة فوق نعمة 17 .الن الناموس بموسى اعطي.اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا 18 .للا لم يره احد قط.االبن الوحيد الذي هو
في حضن االب هو خبر"
 .52يوحنا " 30 : 10انا واالب واحد"
 .53يوحنا " 27 - 25 : 11قالت له نعم يا سيد.انا قد امنت انك انت المسيح ابن للا االتي الى العالم"
 .54يوحنا  7" 11 - 7 : 14لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا.ومن االن تعرفونه وقد رايتموه 8 .قال له فيلبس يا سيد ارنا االب وكفانا 9 .قال له
يسوع انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس.الذي راني فقد راى االب فكيف تقول انت ارنا االب 10 .الست تؤمن اني انا في االب واالب
في.الكالم الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي لكن االب الحال في هو يعمل االعمال 11 .صدقوني اني في االب واالب في.واال فصدقوني لسبب
االعمال نفسها".
 .55يوحنا  15" 16 - 15 : 16كل ما لالب هو لي.لهذا قلت انه ياخذ مما لي ويخبركم".
 .56أعمال الرسل " 9 : 1ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون.واخذته سحابة عن اعينهم"
 .57رومية " 4 - 3 : 1عن ابنه.الذي صار من نسل داود من جهة الجسد  4وتعين ابن للا بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من االموات.يسوع المسيح
ربنا"
 .58رومية " 26 - 23 : 3اذ الجميع اخطاوا واعوزهم مجد للا 24 .متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح  25الذي قدمه للا كفارة بااليمان
بدمه الظهار بره من اجل الصفح عن الخطايا السالفة بامهال للا"
 .59كورنثوس األولى " 6 : 8لكن لنا اله واحد االب الذي منه جميع االشياء ونحن له.ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع االشياء ونحن به"
 .60غالطية " 5 - 4 : 4ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل للا ابنه مولودا من امراة مولودا تحت الناموس  5ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني".
 .61فيليبي " 11 - 5 : 2فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا  6الذي اذ كان في صورة للا لم يحسب خلسة ان يكون معادال هلل  7لكنه اخلى
نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس 8 .واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب 9 .لذلك رفعه للا ايضا واعطاه
اسما فوق كل اسم  10لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على االرض ومن تحت االرض  11ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو
رب لمجد للا االب"
 .62تيموثاوس األولى " 6 - 5 : 2النه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين للا والناس االنسان يسوع المسيح"
 .63تيموثاوس األولى " 16 : 3وباالجماع عظيم هو سر التقوى للا ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لمالئكة كرز به بين االمم اومن به في العالم
رفع في المجد"
 .64العبرانيين " 3 - 1 : 1للا بعد ما كلم االباء باالنبياء قديما بانواع وطرق كثيرة  2كلمنا في هذه االيام االخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي
به ايضا عمل العالمين "
 .65يوحنا األولى " 2 : 3ايها االحباء االن نحن اوالد للا ولم يظهر بعد ماذا سنكون.ولكن نعلم انه اذا اظهر نكون مثله الننا سنراه كما هو"
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املؤمنَ املسيحيَهوَالضمانَليصالهَابملسيحَ.فهوَ ينورَويقويَاملؤمنَاملسيحيَ والكنيسةَفَالعبادةََ
والتبشيَواخلدمةَ.
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اثلثاً :اإلنسان

اخلاصةَ،خلقَعلىَصورةَللاَ.وقدَخلقَللاَالنسانَذكراًَوأنثىَوكرمهَأنَ
النسانَهوَخليقةَللاَ
ُ
أعطاهَالسلطةَعلىَهذهَاخلليقةَ.وهبةَاجلنسَ(إنَكانَذكراًَأوَأنثى)َهيَجزءَمنَصالحَللاَخلليقتهَ.
ويعتقدَاملسيحيونَأنهَفَالبدايةَكانَالنسانَبريئاًَدونَخطيةَوكانَيقضيَوقتاًَمدهشاًَمعَخالقهَ،وكانَ
لديهَحريةَالختيارَ.ولكنهَأخطأَابختيارهَالرَوجلبَاخلطيئةَإىلَالبشريةَ.وعصىَالنسانَأوامرَللا َ
خاللَإغراءَالشيطانَ،وسقطَمنَبراءتهَاألصليةَ،وبذلكَورثَطبيعةَمائلةَلعملَاخلطيئةَ.لذلكَعندماَ
يصلَالطفلَإىلَسنَالدراكَيبدأَبفعلَاملعاصيَ واخلطاايَويُعاقبَعليهاَمنَقبلَللاَ.فقطَبنعمةَللاَ
ورمحتهَيستطيعَللاَأنَيقربَالنسانَلهَعنَطريقَخطةَللاَاملدهشةَ،وهكذاَماتَاملسيحَمنَأجل َ
النسان؛َوبذلكَكلَإنسانَلهَكرامةَويستحقَالحرتامَوالبَوالتقديرَ.
شواهدَمنَالكتابَاملقدسَ:التكوينَََ،7930َ-َ26َ:َ1املزاميََ .805َ:َ51

 .66التكوين " 2 : 1وكانت االرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح للا يرف على وجه المياه".
 .67القضاة  " 6 : 14فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجدي وليس في يده شيء.ولم يخبر اباه وامه بما فعل"
 .68متى " 18 : 1اما والدة يسوع المسيح فكانت هكذا.لما كانت مريم امه مخطوبة ليوسف قبل ان يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس"
 .69متى " 16 : 3فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء.واذا السموات قد انفتحت له فراى روح للا نازال مثل حمامة واتيا عليه"
 .70يوحنا " 24 : 4للا روح.والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا"
 .71يوحنا " 26 : 15ومتى جاء المعزي الذي سارسله انا اليكم من االب روح الحق الذي من عند االب ينبثق فهو يشهد لي"
 .72أعمال الرسل " 8 : 1لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى
االرض"
 .73رومية " 11 - 9 : 8واما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح للا ساكنا فيكم.ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له"
 .74كورنثوس األولى " 14 - 10 : 2فاعلنه للا لنا نحن بروحه.الن الروح يفحص كل شيء حتى اعماق للا 11 .الن من من الناس يعرف امور االنسان
اال روح االنسان الذي فيه.هكذا ايضا امور للا ال يعرفها احد اال روح للا"
 .75كورنثوس األولى " 16 : 3اما تعلمون انكم هيكل للا وروح للا يسكن فيكم"
 .76أفسس " 30 : 4وال تحزنوا روح للا القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء" .
 .77تسالونيكي األولى " 19 : 5ال تطفئوا الروح"
 .78بطرس الثانية " 21 : 1النه لم تات نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم اناس للا القديسون مسوقين من الروح القدس"
 .79التكوين  26" 30 - 26 : 1وقال للا نعمل االنسان على صورتنا كشبهنا.فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل
االرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على االرض 27 .فخلق للا االنسان على صورته.على صورة للا خلقه.ذكرا وانثى خلقهم".
 .80المزامير " 5 : 51هانذا باالثم صورت وبالخطية حبلت بي امي"
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رابعاً :اخلالص

يعتقدَاملسيحيونَأنَاخلالصَيشملَحتريرَالبشريةَكلهاَمنَاخلطيةَوالشرَ،وهيَدعوةَعامةَوحرةَ
جلميعَمنَيقبلَيسوعَاملسيحََكمخلصَشخصيَلياتهَ،عنَطريقَإميانَاملرءَأبنَدمَيسوعَاملسفوكَ
علىَالصليبَيكسبَاملؤمنَاملسيحيَحياةَأبديةَحرةَ.وبتعريفَأوسعَمنَهذاَ،اخلالصَيشملَالوالدةَ
اجلديدةَ،التربيرَ،القداسةَوالتمجيدَ.ويؤمنَالربوتستنتَأنَالَخالصَدونَالميانَبيسوعَاملسيحَرابًَ َ.
▪ الوالدة اجلديدة (التجديد):
يؤمنَ املسيحيونَ أبهناَ عملَ نعمةَ للاََفَ املرء َ.يصبحَ املؤمنونَ املسيحيونَ خليقةَ جديدةََف َ
املسيحَ يسوع َ.ويغيَ الروحَ القدسَََقلبَ النسانََعنَ طريقَ تبكيتهَ وأتنيبهَ مبعاصيهَ وخطاايهَ حيثَ
يستجيبَاخلاطيءَعنَطريقَالتوبةَهللَ والميانَبيسوعَاملسيحَ رابًَلهَ.فهيَتعتربَنقطةَالتحولَودخولَ
املرءَاملسيحيةَ.والتوبةَوالميانَحسبَاملعتقدَاملسيحيَمهاَاختبارَشخصيَفَالنعمةَ.التوبةَهيَالتحولَ
منَعملَاملعاصيَإىلَللا َ.والميانَهوَقبولَيسوعَخملصَشخصيَ والتسليمَالكاملَلهَكربَوخملصَ.
وهوَأيضاًَماَتعلقَعليهَالكنائسَالطقسيةَوتسميهَاخلالصَبلحظةَ.
▪ التربير:
يعتقدَالربوتستنتَأبنهَتطهيَاملرءَالذيَآمنَمبوتَوقيامةَاملسيحَمنَكلَاخلطاايَوغسلهاَبدمهَ،
السرورَ
وجيلبَالتربير َاملؤمنَاملسيحيَإىلَ للاَ َفيصبحَفَعالقةَشخصيةَمعهَتعمهاَالسالمَ والطمأنينةَ َو َ
كماَأنهَيصبحَإبناًَهللَ َ.
▪ القداسة:
يؤمنَاملسيحيونَأبهناَخربةَشخصيةَتبدأَابلوالدةَاجلديدةَ،حيثَيفرزَللاََاملؤمنَاجلديدَوخيتارهَ
خلطتهَالفريدةَواملدهشةَ،وجيعلهَيتقدمَروحياًَودينياًَوأخالقياًَبشكلَإجيايبَبقوةَالروحَالقدسَالالةَفيهَ.
والنموَجيبَأنَيستمرَخاللَحياةَاملؤمنَاملسيحيَ َ.
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▪ التمجيد:
حسبَاملعتقدَاملسيحيَهوَنتيجةَاخلالصَوجزاءهَوهوَالربكاتَاألخيةَووجودَاملؤمنَاملسيحيَ
فَحالةَمنَالريةَوالفناءَوالسالمَوالسرورَاألبديَ.

شواهدَمنَالكتابَاملقدسَ :يوحنا ََ،8124َ :َ 5أعمالَالرسل ََ،8212َ :َ 4رومية ََ،8310َ-َ 8َ :َ 5رومية ََ،8410َ-َ 9َ :َ 10
تسالونيكيَاألوىلَ.8524َ-َ23َ:َ5



خامساً :خطة وهدف هللا ِف النعمة (الغاية)

لألشخاصَدليلَعلىَنعمتهَيفيدَفَأنهَخيلصَويقدسَ
يعتقدَالربوتستنتَأبنَانتقاءَواختيارَللاَ
ُ
وميجدَ اخلطاةََ،وهوَ يتوافقَ معَ حريةَ الختيارَ لإلنسانَ مباَ يتعلقَ بنهايةَ العامل َ.وهذاَ يُظهرَ سيادةَ للا َ
الصالةَ،وحكمتهَوقداستهَالالمتناهيةَوعدمَتغيهَ.وهذاَيستبعدَالتكربَوالتفاخرَويعززَالتواضعَ.ويؤمنَ
الربوتستنتَوخاصةَاملعمدانيةَأنَمجيعَاملؤمننيَاملسيحينيَاملخلصنيَيبقونَللنهايةَ.فهؤالءَالذينَقبلواَ
اَمنَحالةَالنعمةَ،ولكنهمَحيفظواَكماَهمَللنهايةَ.قدَ
املسيحَ،وقُدسواَمنَقبلَالروحَالقدس َلنَيرتدو
ُ
خيطئَ املؤمنَ املسيحيَ ويقعَ فَ اخلطيةََوالشهوات َ،ولكنَ هذاَ حيزنَ روحه َ،وقدَ حيرمهَ منَ السعادةَ
والسالمَويؤرقَنفسهَحىتَيوصلهَإىلَالعرتافَللمسيحَوالتوبةَ،وقدَيُعاقَبَبشكلَمؤقتَعلىَاألرضَ
منَقبلَالروحَالقدسَأوَحىتَتؤخذَروحهَقبلَهالكه؛َولكنهَيبقىَبقوةَللاَوخالصهَ.مبعىنَآخرَالَ
هالكَللمؤمنَاملسيحيَ.
شواهدَمنَالكتابَاملقدسَ:اخلروجََ،868َ-َ5َ:َ19يوحناَََ،8716َ:َ15يعقوبََ.8812َ:َ1

 .81يوحنا " 24 : 5الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كالمي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية وال ياتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة"
 .82أعمال الرسل " 12 : 4وليس باحد غيره الخالص.الن ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص"
 .83رومية  8" 10 - 8 : 5ولكن للا بين محبته لنا النه ونحن بعد خطاة مات المسيح الجلنا 9 .فباالولى كثيرا ونحن متبررون االن بدمه نخلص به من
الغضب".
 .84رومية  9 " 10 - 9 : 10النك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان للا اقامه من االموات خلصت 10 .الن القلب يؤمن به للبر والفم
يعترف به للخالص".
 .85تسالونيكي األولى " 24 - 23 : 5واله السالم نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بال لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح".
 .86الخروج  5" 8 - 5 : 19فاالن ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب.فان لي كل االرض 6 .وانتم تكونون لي
مملكة كهنة وامة مقدسة.هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني اسرائيل  7فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي اوصاه بها
الرب 8 .فاجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل.فرد موسى كالم الشعب الى الرب".
 .87يوحنا " 16 : 15ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتاتوا بثمر ويدوم ثمركم.لكي يعطيكم االب كل ما طلبتم باسمي"
 .88يعقوب " 12 : 1طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة.النه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه"
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سادساً :الكنيسة

كنيسةَالعهدَاجلديد َوفقاًَللعقيدةَاملسيحيةَهيَهيكلَالعبادة َللمؤمننيَاملسيحينيَاملعمدينَ،
ُ
يربطهمَميثاقَالميانَ والجنيل؛َحمفوظنيَفَاملسيح َأيَأنَالروحَالقدس َهوَالذيَيساعدهمَأنَيبقواَ
حمفوظنيَمنَأعمالَالشيطان َوانزالقَاملرءَفَاخلطيَة؛َحمكومنيَبشرائعهَ وميارسونَاملواهب َ،والقوقَ،
والمتيازاتَاليتَاكتسبوهاَفَحتوهلمَفَالتجديدَعنَطريقَالكلمةَ(الكتابَاملقدس)؛َالكنيسة َتطمحَ
إىلَأقاصيَاألرضَ.كلَكنيسةَأوَجممعَيعملَحتتَقيادةَيسوعَاملسيح َعنَطريقَممارسةَ
َ
لنشرَالجنيل َ
الدميوقراطية َ.وكلَ شخصَ فَ اجلماعةَ مسؤولَ ومهمَ ابلنسبةَ لرهبمَ املسيح َ.واملسؤولنيَ الكتابينيَ همَ
القساوسةَ والشمامسةَ(املساعدين)َ.وابلرغمَمنَأنَكلَرجلَ وامرأةَلهَدورهَفَالكنيسةَولكنَيقتصرَ
منصبَالقسيسَعلىَالرجالَفقطَطبقاًَللطائفةَاملعمدانية َ.والعهد َاجلديدَيتحدثَعنَالكنيسةَعلىَ
أهناَجسدَاملسيحَ،حيثَيشملَمجيعَاألعمارَاملؤمننيَاملخلصنيَواحملررينَمنَكلَقبيلةَوأمةَولسان.
ُ
سَاألوىل ََ،َ 922َ:َ 1
شواهدَمنَالكتابَاملقدسَ :مىت ََ،8919َ-َ 15َ :َ16أعمالَالرسل ََ ،9052َ-َ 41َ :َ 2رومية ََ،917َ :َ 1كورنثو َ
كولوسيََ.9318َ:َ1



سابعاً :املعمودية و كسر اخلبز (املناولة)

وفقاًَللطائفةَالربوتستنتية َاملعمدانيةَفإنَمعموديةَاملسيحيَهيَتغطيسَاملؤمنَاملسيحيَفَاملاءَ
ابسمَاآلب َوالبنَ والروحَالقدسَ.وهيَعبادةَترمزَإىلَإميانَاملسيحيَبصلبَ،ودفنَوقيامةَاملخلصَ
املسيح؛َوموتَاملؤمنَاملسيحيَفَاخلطية؛َودفنهَفَالياةَالقدميةَومنَمثَقيامتهَكإنسانَجديدَليسيَ
معَ ربهَ يسوعَ املسيحََوشهادتهَ ابلقيامةَ األخيةَ منَ املوت َ.ابلنسبةَ للمسيحينيَ املعموديةََهيَ إعالنَ
 .89متى " 19 - 15 : 16فقال لهم وانتم من تقولون اني انا 16 .فاجاب سمعان بطرس وقال انت هو المسيح ابن للا الحي 17 .فاجاب يسوع وقال له
طوبى لك يا سمعان بن يونا.ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السموات 18 .وانا اقول لك ايضا انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي
وابواب الجحيم لن تقوى عليها 19 .واعطيك مفاتيح ملكوت السموات.فكل ما تربطه على االرض يكون مربوطا في السموات.وكل ما تحله على االرض
يكون محلوال في السموات".
 .90أعمال الرسل  42 " 42 - 41 : 2وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات 43 .وصار خوف في كل نفس.وكانت
عجائب وايات كثيرة تجرى على ايدي الرسل" .
 .91رومية " 7 : 1الى جميع الموجودين في رومية احباء للا مدعوين قديسين.نعمة لكم وسالم من للا ابينا والرب يسوع المسيح"
 .92كورنثوس األولى " 2 : 1الى كنيسة للا التي في كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع
المسيح في كل مكان لهم ولنا"
 .93كولوسي " 18 : 1وهو راس الجسد الكنيسة.الذي هو البداءة بكر من االموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء" تيموثاوس األولى " 14 : 4ال تهمل
الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع ايدي المشيخة".
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إبميانهَوعضويتهَابلكنيسةَ واستحقاقهَملناولةَكسرَاخلبزَ.وهذهَاملعموديةَتقتصرَعلىَالبالغنيَفقطَوفقاًَ
للمعمدانيةَوهناكَعدةَطوائفَبروتستنتيةَأخرىَوطقسيةَتسمحَبتعميدَاألطفالَغيَالبالغنيَ.
كسرَاخلبزَ(املناولة)َهوَعملَرمزيَلعضوَالكنيسةَألكلَاخلبزَوشربَعصيَالعنبَ(أوَاخلمر)َ
لتذكرَصلبَاملسيحَ،وموتهَوقيامتهَوخالصهَوجميئهَالثاينَ.
شواهدَمنَالكتابَاملقدسَ:مىتََ،9417َ-َ13َ:َ3أعمالَالرسلََ،957َ:َ20روميةََ،965َ-َ3َ:َ6كورنثوسَاألوىلَ.9716َ:َ10



اثمناً :يوم الرب

وفقاًَللعقيدةَاملسيحيةَهوَأولَيومَفَاألسبوعَ.وهوَيذكرَبقيامةَاملسيحَمنَاملوتَوجيبَأنَ
ُمتارسَفيهَالعبادةَوالتأملَالروحيَ،بشكلَعلينَأوَغيَعلينَ.
شواهدَمنَالكتابَاملقدسَ:أعمالَالرسلََ،987َ:َ20رؤايَيوحناَالالهويتََ.9910َ:َ1



َتسعاً :ملكوت السموات

ملكوتَالسمواتََأوَملكوتَللاََتشملَسيادتهَعلىَالكونَكلهَوسيادتهَعلىَالناسَالذينَأقرواَ
بهَإهلاًَ.ووفقاًَللمسيحينيَفإنَامللكوتَهيَعاملَاخلالصَالروحيَحيثَيدخلَاملرءَفيهَبكلَثقةَكطفلَ
عندَإقرارهَبيسوعَاملسيحَ رابًَعلىَحياتهَ.علىَاملسيحينيَالصالة َوالدعاءَجمليءَامللكوتَعلىَاألرضَ
(بتبشيَالناسَوإيصالَرسالةَاخلالص َهلم)َ وأنَتكملَإرادةَللاَ.وإمتامَوجميءَملكوتَالسمواتَهو َ
نزولَاملسيحَوظهورهَالثاينَعلىَاألرضَوهنايةَالعاملَ.
شواهدَمنَالكتابَاملقدسَ:مىتََ،1002َ:َ3مرقسََ،1011َ:َ9يوحناََ،1023َ:َ3يوحناََ،10336َ:َ18كولوسيَ.10413َ:َ1

 .94متى  13 " 17 - 13 : 3حينئذ جاء يسوع من الجليل الى االردن الى يوحنا ليعتمد منه 14 .ولكن يوحنا منعه قائال انا محتاج ان اعتمد منك وانت
تاتي الي 15 .فاجاب يسوع وقال له اسمح االن.النه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر.حينئذ سمح له 16 .فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء.واذا
السموات قد انفتحت له فراى روح للا نازال مثل حمامة واتيا عليه 17 .وصوت من السموات قائال« :هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت»".
 .95أعمال الرسل " 7 : 20وفي اول االسبوع اذ كان التالميذ مجتمعين ليكسروا خبزا"
 .96رومية  3 " 5 - 3 : 6ام تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته 4 .فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما اقيم المسيح من االموات
بمجد االب هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة 5 .النه ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته"
 .97كورنثوس األولى " 16 : 10كاس البركة التي نباركها اليست هي شركة دم المسيح.الخبز الذي نكسره اليس هو شركة جسد المسيح".
 .98أعمال الرسل " 7 : 20وفي اول االسبوع اذ كان التالميذ مجتمعين ليكسروا خبزا"
 .99رؤيا يوحنا الالهوتي " 10 : 1كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق"
 .100متى " 2 : 3قائال« :توبوا النه قد اقترب ملكوت السموات"
 .101مرقس " 1 : 9وقال لهم الحق اقول لكم ان من القيام ههنا قوما ال يذوقون الموت حتى يروا ملكوت للا قد اتى بقوة"
 .102يوحنا " 3 : 3اجاب يسوع وقال له الحق الحق اقول لك ان كان احد ال يولد من فوق ال يقدر ان يرى ملكوت للا".
 .103يوحنا " 36 : 18اجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم.لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي ال اسلم الى اليهود.ولكن االن
ليست مملكتي من هنا"

صفحة  38من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ



عاشراً :آخر اآلايم (عالمات الساعة ويوم القيامة)

سيجلبَللاَالعاملَإىلَهنايةَفَزمانهَاخلاصَوطريقتهَاخلاصةَ.وفقاًَللعقيدةَاملسيحيةَووعدَإهلهمَ
أنَيسوعَاملسيح َسيعودَشخصياًَبشكلَظاهرَفَاجملدَإىلَاألرض؛َسيقومَاألموات؛َوسيحكمَاملسيحَ
علىَالناسَالذينَقبلوهَمسبقاًَ(املسيحيني)َ،أماَغيَاملسيحينيَفسيذهبونَإىلَالعذابَاألبدي َ(جهنمَ،
ُ
أوَالبحيةَاملتقدةَابلنار )َ.وسيتسلمَاملسيحيونَاملؤمنونَأبجسادهمَاملمجدةَجزائهمَويعيشونَمعَرهبمَفَ
ملكوتَالسمواتَ(اجلنة).
أماَاألمواتَفَاملسيحَ(وهمَاملسيحيونَالذينَماتواَقبلَجميءَاملسيح)َفسيقومونَأوالًَحسبَ
العقيدةَاملسيحيةَالربوتستنتيةَ َ،واملسيحيونَاألحياءَسيبقونَحىتَجميءَيسوعَاملسيحَ َوجيتمعونَمعهَفَ
السحابَفَاهلواءَأثناءَجميءَدينونةَالعاملَ.وبعدَإدانةَ للاَ َللعاملَاخلاطئَبضيقةَعظيمةَوعقابَشديدَ،
سيأيتَيسوعَمعَقديسيهَ(املسيحيني)َليؤسسواَمملكةَألفيةَ(أيَأنَاملسيحَسيحكمَاألرضَألفَسنةََ
وفقاًَللمعتقدَالربوتستنيت).

شواهدَمنَالكتابَاملقدسَ:أشعياءََ،1054َ:َ2مىتََ،10627َ:َ16كولوسيََ،1074َ:َ3تيمواثوسَالثانيةََ.1081 َ:َ4



حادي عشر :التبشري (التنصري)

وفقاًَ للعقيدةَ الربوتستنتيةََفإنهَ منَ المتيازَََومهمةَكلَ اتبعَ للمسيحَ فَكنيسةَ يسوعَ املسيحََ
ليتلمذَ(يصنعَتالميذَأوَيدربَمبشرين)َلكلَالعاملَ.إنَوالدةَاملسيحيَفَالروحَالقدسَ(نقطةَالتحول َ
فَاخلالص )َمعناهَوالدةَالبَلآلخرينَ والهتمامَهبمَ.وحسبَاملعتقدَاملسيحيَفإنَاجلهودَالتبشييةَ
منَالضروريَأنَتكونَلدفعَالناسَللوالدةَاجلديدةَ،وهيَمكررةَفَتعاليمَاملسيحَ.لقدَأمرَيسوعَاملسيحََ
لنشرَالجنيلَجلميعَاألممَ.فإهناَمهمةَكلَابنَهللَأنَيعملَجاهداًَلكسبَالنفوسَالضالةَللمسيحَعنَ

 .104كولوسي " 13 : 1الذي انقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا الى ملكوت ابن محبته"
 .105أشعياء " 4 : 2فيقضي بين االمم وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل.ال ترفع امة على امة سيفا وال يتعلمون الحرب
فيما بعد"
 .106متى " 27 : 16فان ابن االنسان سوف ياتي في مجد ابيه مع مالئكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله"
 .107كولوسي " 4 : 3متى اظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون انتم ايضا معه في المجد"
 .108تيموثاوس الثانية " 1 : 4انا اناشدك اذا امام للا والرب يسوع المسيح العتيد ان يدين االحياء واالموات عند ظهوره وملكوته"

صفحة  39من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

طريقَالشهادةَالشفهيةَ(أيَإخبارَاآلخرينَبرسالةَاخلالص)َأوَاملعاملةَالسنةَ والسلوكَاملسيحيَوكماَ
يتوافقَمعَتعاليمَإجنيلَاملسيح.
شواهدَالكتابَاملقدسَ:مىتََ،10914َ:َ24يوحناَ.11021َ:َ20



اثِن عشر :التعليم والتوعية

يعتقدَ املسيحيونَ أبنَ املسيحيةَ هيَ دينَ التنويرَ والتفكي َ.ففيَ الميانَ بيسوعَ املسيحَ خملصَ
شخصي َ لياتهَحيصلَاملسيحيَاملؤمنَعلىَمجيعَكنوزَالكمةَ واملعرفةَ.فكلَالعلمَالنافعَهوَجزءَمنَ
اتريخَ املسيحية َ.ويؤمنَ املسيحيونَ أبنَ الوالدةَ اجلديدةََتفتحَ مداركَ النسانََوختلقَ عطشاًَ للمعرفةَ.
ابلضافة َ،إنَ قضيةَ التعليمَ فَ ملكوتَ امل سيحَ تنسقَ أهدافَ التبشيَ واألعمالَ النسانية َ،وجيبَ أنَ
تُنجزَبدعمَليربايلَللكنيسةَ.جيبَأنَيكونَهناكَنظاماًَمالئماًَللتعليمَاملسيحيَلتابعيَاملسيحَ.ويؤمن َ
الربوتستنتََأبنهَ جيبَ أنَ يكونَ هناكَ توازنَ فَ التعليمَ املسيحيَ ماَ بنيَ الريةَ األكادمييةَ واملهامَ
األكادميية َ.والريةَاملتعلقةَحبياةَالنسانَدائماًَماَتكونَحمدودةَغيَمطلقةَ.حريةَاملعلمَفَالكنيسة َأوَ
جامعةَ الالهوتَ أوَ مدرسةَ األحدَ اخل َ.حمدودوةَ بتعاليمَ يسوعَ املسيحََوالكتابَ املقدس َ،وأهدافَ
املؤسسةَالتعليميةَ.
شواهدَمنَالكتابَاملقدسَ:مىتََ،1112َ:َ5يعقوبََ،1125َ:َ1يعقوبَ.11317َ:َ2



اثلث عشر :الوكالة:

للاَ هوَمصدرَالربكاتَوالنعمَاملاديةَوالروحية؛َفكلَماَلديناَندينَبهَلهَ.ويؤمنَالربوتستنتَأنَ
املسيحينيَيدينونَللعاملَ،وجيدونَأنَعليهمَمسؤوليةَإيصالَالجنيل َ(رسالةَاخلالص)َألقاصيَاألرضَ.
ينَجمربونَخلدمةَكلمةَالكتابَاملقدسَ َعنَ
هذهَهيَالوكالة َاملكلفةَعليهمَ منَ للاَ.لذلكَفإنَاملبشر ُ
طريقَاستثمارَوقتهمَ،مهاراهتمَ،ومادهتمَلتمجيدَإهلهمَومساعدةَاآلخرينَ.
 .109متى " 14 : 24ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع االمم.ثم ياتي المنتهى"
 .110يوحنا " 21 : 20فقال لهم يسوع ايضا سالم لكم.كما ارسلني االب ارسلكم انا"
 .111متى " 2 : 5ففتح فاه وعلمهم قائال"
 .112يعقوب " 5 : 1وانما ان كان احد تعوزه حكمة فليطلب من للا الذي يعطي الجميع بسخاء وال يعير فسيعطى له"
 .113يعقوب " 17 : 2هكذا االيمان ايضا ان لم يكن له اعمال ميت في ذاته".

صفحة  40من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

ووفقاًَللكتابَاملقدسَفإنَاملسيحينيَجيبَأنَخيدمواَويعملواَبسرورَوتواضعَوبنظامَمن َأجلَ
هدفَخالصَاألممَمنَاخلطيةَوالشرَ.
شواهدَمنَالكتابَاملقدس ََ:كورنثوسَاألوىلَ.َ1142 َ-َ1َ:َ4

رابع عشر :التعاون



وفقاًَللعقيدةَالربوتستنتيةَفعلىَاملسيحينيَأنَينظمواَمؤسساتَهلدفَخدمةَملكوتَللاَ.وهذهَ
املؤسساتَالَجيبَأنَتسيطرَعلىَبعضهاَالبعضَأوَعلىَالكنيسةَ.بلَميكنهاَأنَتتعاونَمعَبعضها َ
البعضَ بشكلَ تطوعي َ،لدمجَ وتوجيهَ طاقاتَ الناسَ بطريقةَ مؤثرة َ.وجيبَ علىَ أعضاءَكنيسةَ العهدَ
اجلديدََ أنَ يتعاونواَ معَ بعضهمَ البعضَ لدفعَ الرسالياتَ التبشيية َ،والتعليمَ واخلدمةَ الكنسيةَ لمدادَ
ملكوتَاملسيحَ.ويعتقدَاملسيحيونَأبنَوحدةَاملسيحينيَفَالعهدَاجلديدَمتوافقةَروحياًَومتعاونةَبشكلَ
تطوعيَمنَقبلَعدةَفرقَمسيحيةَ.
شواهدَمنَالكتابَاملقدسَ:أعمالَالرسلََ،11514َ-َ13َ:َ1فيلييبَ.َ11618-َ15َ:َ1



خامس عشر :املسيحية و النظام اإلجتماعي

وفقاًَللعقيدةَاملسيحيةَفإنهَيُفرضَعلىَكلَمسيحيَأنَيسيواَحسبَمشيئةَاملسيحَفَحياهتمَ
وفَجمتمعهمَ.فاألهدافَ والطرقَتستخدمَلتطويرَاجملتمعَوأتسيسَالعدالةَماَبنيَالناسَوهذاَالَحيدثَ
إالَعندَجذبَهؤالءَاألفرادَفَاجملتمعَإىلَاخلالصَ(املسيحية)َ.وجيبَعلىَاملسيحينيَإنكارَومناهضةَ
التعصبيةَجبميعَأشكاهلا  َ،واجلشعَ والطمعَ والظلمَ،ومناهضةَمجيعَأشكالَعدمَاألخالقيةَاجلنسيةَمنَ
ضمنهاَ عملَ الفواحش َ،واملظاهرَ والصورَ اجلنسية َ،ومثلييَ اجلنسَ (حسبَ إعتقادَ الطائفةَ املعمدانيةَ
اجلنوبية)َ َ.
وعلىَ املسيحينيَ العملَ لتسديدَ احتياجاتَ األيتام َ،واحملتاجني َ،واملضطهدين َ،وكبارَ السنَ،
ُ
واملساكنيَواملرضىَ.جيبَعلىَاملسيحينيَالنيابةَعنَهؤالءَالذينَملَيولدواَبعدَملناهضةَالجهاضَ.ووفقاًَ
 .114كورنثوس األولى  1 " 2 - 1 : 4هكذا فليحسبنا االنسان كخدام المسيح ووكالء سرائر للا 2 .ثم يسال في الوكالء لكي يوجد االنسان امينا".
 .115أعمال الرسل " 14 - 13 : 1هؤالء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصالة والطلبة مع النساء ومريم ام يسوع ومع اخوته"
 .116فيليبي  15" 18- 15 : 1اما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح واما قوم فعن مسرة 16 .فهؤالء عن تحزب ينادون بالمسيح ال عن اخالص
ظانين انهم يضيفون الى وثقي ضيقا 17 .واولئك عن محبة عالمين اني موضوع لحماية االنجيل"

صفحة  41من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

للعقيدةَ املسيحيةَ فيجبَ علىَكلَ مسيحيَ املشاركةَ دفعَ اجملتمعَ جتاهَ أساسياتَ وقيمََالعدالة َ،واحملبةَ
األخويةَوالتكافلَدونَأنَيتعارضَذلكَبوالءهَللمسيحَوتعاليمهَ.
لذلكَالعملَاألعظمَللكنيسةَهوَإصالحَاجملتمعَعنَطريقَجذبَاألفرادَإىلَاملسيحيةَودفعهمَ
الختاذَخطوةَاخلالصَ(الوالدةَاجلديدة)َ.
شواهدَمنَالكتابَاملقدسَ:مىتََ،11716َ-َ13َ:َ5يوحناَََ،11812َ:َ15يعقوبََ،11927َ:َ1يعقوبَ.1208َ:َ2



سادس عشر :السالم واحلرب

وفقاًَللعقيدةَاملسيحيةَفإنَمنَمهامَاملسيحينيَنشرَالسالمَوالعدلَ.جيبَعليهمَعملَأقصىَماَ

لديهمَليقافَالربَوفقاًَلتعاليمَاملسيحَ.ويؤمنَاملسيحيونَأبنَالجنيل َ(التبشي)َهيَالطريقةَاملثلىَ
ليقافَالربَ.فالحتياجَاألعظمَللعاملَهوَقبولَتعاليمَوحمبةَاملسيحَهلمَ.وعلىَاملسيحينيَأنَيصلواَ
ويدعونَمنَأجلَسيادةَأميَالسالمَ(يسوعَاملسيح)َ
شواهدَمنَالكتابَاملقدسَ:مىتََ،1219َ:َ5مىتََ،12233َ:َ6مىتََ،12352َ:َ26لوقاََ،12436َ:َ22روميةََ،12519َ-َ18َ:َ12
روميةََ،12619َ:َ14عربانينيَ.12714َ:َ12



سابع عشر :احلرية الدينية

لقدَ خلقَ للاََالنسانََولهَ حريةَ الختيار َ،وقدَ تركهَ جمرداًَ منَ العقائدَ والشرائعَ البشريةَ اليتَ

تتعارضَ معَكلمته َ.يعتقدَ ويشجعَ الربوتستنتََبفصلَ الكنيسةََعنَ السياسة َ.وتدينَ الدولةَ للكنيسةَ
المايةَوحريةَالعتقادَواملمارساتَ.وعلىَالبلدَأنَالَيفرقَماَبنيَالطوائفَومعاملتهاَابلطريقةَنفسهاَ.
 .117متى " 16 - 13 : 5فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السموات"
 .118يوحنا " 12 : 15هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم"
 .119يعقوب " 27 : 1الديانة الطاهرة النقية عند للا االب هي هذه افتقاد اليتامى واالرامل في ضيقتهم وحفظ االنسان نفسه بال دنس من العالم"
 .120يعقوب " 8 : 2فان كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب.تحب قريبك كنفسك.فحسنا تفعلون".
 .121متى " 9 : 5طوبى لصانعي السالم.النهم ابناء للا يدعون"
 .122متى " 33 : 6لكن اطلبوا اوال ملكوت للا وبره وهذه كلها تزاد لكم"
 . 123متى " 52 : 26فقال له يسوع رد سيفك الى مكانه.الن كل الذين ياخذون السيف بالسيف يهلكون"
 .124لوقا " 36 : 22فقال لهم لكن االن من له كيس فلياخذه ومزود كذلك.ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتر سيفا"
 .125رومية  18" 19 - 18 : 12ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس  19ال تنتقموا النفسكم ايها االحباء بل اعطوا مكانا للغضب.النه
مكتوب لي النقمة انا اجازي يقول الرب 20 .فان جاع عدوك فاطعمه.وان عطش فاسقه.النك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه 21 .ال يغلبنك الشر
بل اغلب الشر بالخير"
 .126رومية " 19 : 14فلنعكف اذا على ما هو للسالم وما هو للبنيان بعضنا لبعض"
 .127عبرانيين " 14 : 12اتبعوا السالم مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى احد الرب"

صفحة  42من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

وقدَوضعتَهذهَالكومةَإبذنَللاَفيجبَعلىَاملسيحينيَإطاعةَالقواننيَوالنظامَماَدامَالَيتعارضَمعَ
ُ
مشيئةَ للا  َ.ينبغيَ علىَ الكنيسةَ عدمَ اللجوءَ إىلَ السلطةَ املدنيةَ للقيامَ فَ عملها َ.وإمناَ هتتمَ الكنيسةَ
ابلشؤونَ الروحيةَ ألفرادَ اجملتمعَ َ.وليسَ منَ حقَ الدولةَ أنَ تعاقبَ الكنيسةَ وأعضائهاَ علىَ معتقداهتمَ
وأرائهمَالدينيةَ.وليسَمنَحقَالدولةَفرضَالضرائبَعلىَالكنيسةَ.فالكنيسةَالرةَفَالدولةَالرةَهيَ
الطريقةَاملثلىَللمسيحيةَ(وفقاًَللعقيدةَالربوتستنتية)َ.
شواهدَمنَالكتابَاملقدس:مىتََ،1287َ- َ6َ:َ6مىتََ،12921َ:َ22يوحناََ،13036َ:َ8أعمالَالرسلََ،13120َ-َ19َ:َ4غالطةََ5
َ،1321َ:يعقوبََ .13312َ:َ4



اثمن عشر :العائلة

جعلَ للاَ َالعائلة َ هيَاملنظمةَ واملؤسسةَاألساسيةَللمجتمعَالنساينَ.وتتأسسَبعالقةَشخصنيَ
ابلزواجَ،القرابةَابلدمَأوَالتبين َ.والزواجَوفقاًَللعقيدةَاملسيحيةَهوَتوحيدَرجلَ واحدَمعَامرأةَ واحدةَ
مبيثاقَوإقرارَملدىَالياةَ.فإنَهذهَالعالقةَمتثلَالرابطَالفريدَماَبنيَاملسيحَوكنيستهَوتعلمَالرجلَ واملرأةَ
فَزواجهماَالصحبةَالوديةَوالتعبيَللحبَفَماَبينهماَوفقاًَألساسياتَالكتابَاملقدس َهلدفَالتكاثرَ
أةَمتساواينَأمامَللاَمباَأهنماَخلقاَعلىَصورتهَ.
وزايدةَالعرقَالبشريَ.ويؤمنَاملسيحيونَأبنَالرجلَواملر
ُ
َوالزواجَهوَمنوذجاًَلعالقةَللاَبشعبهَ.فمهمةَالزوجَحبَزوجتهَكماَأحبَاملسيحَكنيستهَ.وعليهَتوفيَ
املالَ والمايةَ واألمانَ لعائلته َ.وعلىَ الزوجةَ التواضعَ بسرورَ وخدمةَ زوجهاَكماَ استسلمتَ الكنيسةَ
لقيادةَاملسيحَ.جيبَعليهاَكماَهيَعلىَ صورةَ للاَََوصورةَزوجهاَأنَحترتمَزوجهاَوختدمهَوتعينهَ فَ
األعمالَالبيتيةَوتربيةَاألجيالَالقادمةَ.
األطفالَهمَبركةَالعائلة َوإرثَللوالدينَمنَللاَ.جيبَعلىَاألهلَتوضيحَسنةَللاَفَالياةَمنَ
خالل َ،وأنَ الزواجَ هوَ الطريقَ الوحيدَ لتشكيلَ عائلة َ.يؤمنَ املسيحيونَ أبنهَ جيبَ علىَ األهلَ تعليمَ
 .128متى  6" 7 - 6 : 6واما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصل الى ابيك الذي في الخفاء.فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك
عالنية 7 .وحينما تصلون ال تكرروا الكالم باطال كاالمم.فانهم يظنون انه بكثرة كالمهم يستجاب لهم"
 .129متى " 21 : 22فقال لهم اعطوا اذا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل"
 .130يوحنا " 36 : 8فان حرركم االبن فبالحقيقة تكونون احرارا"
 .131أعمال الرسل  19" 20 - 19 : 4فاجابهم بطرس ويوحنا وقاال ان كان حقا امام للا ان نسمع لكم اكثر من للا فاحكموا 20 .الننا نحن ال يمكننا ان ال
نتكلم بما راينا وسمعنا".
 .132غالطة " 1 : 5فاثبتوا اذا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها وال ترتبكوا ايضا بنير عبودية"
 .133يعقوب " 12 : 4واحد هو واضع الناموس القادر ان يخلص ويهلك.فمن انت يا من تدين غيرك"
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أوالدهمَالقيمَاألخالقيةَوالروحيةَوتوجيههمَوتربيتهمَمبحبةَومساعدهتمَألخذَقراراتَمعتمدةَعلىَتعاليمَ
الكتابَاملقدسَ.وعلىَاألطفالَإكرامَوإطاعةَوالديهم.
شواهدَمنَالكتابَاملقدسَ:أمثال ََ ،1348َ :َ 1مىت ََ،13532َ -َ 31َ :َ 5أفسس ََ،1364َ -َ 1َ :َ 6كولوسي ََ،13721َ -َ 18َ :َ 3
تيمواثوسَاألوىلَ.َ1388َ:َ5

َتسع عشر :العبادة



يؤمنَ املسيحيونَ أبنَ للاََخلقَ النسانََلعبادتهَ ومتجيده َ،والعبادةَ هيَ السببَ الوحيدَ لوجودَ
النسانَ.لذلكَجيبَعلىَالنسانَعبادةَللاَوتسبيحهَمنَكلَقلبهَوقدرتهَونفسهَإماَفردايًَأوَمجاعياًَ

ضمنَالعائلةَأوَالكنيسةَاحملليةَ.

شواهدَمنَالكتابَاملقدسَ:يوحناَ.13924َ–َ23َ:َ4

عشرون :الصالة



يعتقدَ املسيحيونَ أبنَ الصالةََهيَ امتيازَ ومهمةَكلَ مسيحي َ،وأنَ للاََيكشفَ قوتهَ ومعرفتهَ
هلؤالءَالذينَيقضونَوقتاًَفَالصالةَ،لذلكَجيبَعلىَكلَمسيحيَأنَخيصصَوقتاًَخمصصاًَللصالةَ
بشكلَدوريَإماَفردايًَأوَمجاعياًَ.
شواهدَمنَالكتابَاملقدسَ:مىتََ،1407َ:َ6تسالونيكيََاألوىلََ .14117َ:َ5
َ

 .134أمثال " 8 : 1اسمع يا ابني تاديب ابيك وال ترفض شريعة امك"
 .135متى  31" 32 - 31 : 5وقيل من طلق امراته فليعطها كتاب طالق 32 .واما انا فاقول لكم ان من طلق امراته اال لعلة الزنى يجعلها تزني.ومن
يتزوج مطلقة فانه يزني"
 .136أفسس  1" 4 - 1 : 6ايها االوالد اطيعوا والديكم في الرب الن هذا حق 2 .اكرم اباك وامك.التي هي اول وصية بوعد 3 .لكي يكون لكم خير
وتكونوا طوال االعمار على االرض 4 .وانتم ايها االباء ال تغيظوا اوالدكم بل ربوهم بتاديب الرب وانذاره"
 .137كولوسي  18" 21 - 18 : 3ايتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب 19 .ايها الرجال احبوا نساءكم وال تكونوا قساة عليهن  20ايها االوالد
اطيعوا والديكم في كل شيء الن هذا مرضي في الرب  21ايها االباء ال تغيضوا اوالدكم لئال يفشلوا"
 .138تيموثاوس األولى " 8 : 5وان كان احد ال يعتني بخاصته وال سيما اهل بيته فقد انكر االيمان وهو شر من غير المؤمن"
 .139يوحنا  23" 24 - 23 : 4ولكن تاتي ساعة وهي االن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون لالب بالروح والحق.الن االب طالب مثل هؤالء الساجدين
له"
 .140متى " 7 : 6وحينما تصلون ال تكرروا الكالم باطال كاالمم.فانهم يظنون انه بكثرة كالمهم يستجاب لهم".
 .141تسالونيكي األولى " 17: 5صلوا بال انقطاع"
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املبادئ الروحية األربعة
َ

إنَالالهوتَاملسيحيَ ليسَابلعقيدةَالسهلةَللفهمَ،وإنَتطوراهتاَعربَالزمانَأدتَإىلَجتزيئهاَ
وتقسيمهاَ بطريقةَ تالئمَ املوقفَ والوضع َ،املسيحيَ البسيطَ الذيََيذهبَ إىلَ الكنيسةََصباحَ األحدَ
ويتلقىَتعاليمهَمنَالجتماعَهذاَالذيَ
الَيزيدَعنَساعتنيَفَاألسبوعَخيتلفَ
عنَ املسيحيَ امللتحقَ جبامعةَ الهوتَ.
ُ
والربوفيسورَ الذيَ يعلمَ املسيحيةَ فَ
اجلامعةَ خيتلفَ إبميانهَ ومفهومهَ للدينَ
عنَاملسيحيَاملبشرَ(املنصر)َ،ولكنَالَ
بدَمنَتقسيمَفئاتَالناسَعلىَحسبَ
مفهومهاَوممارسةَالدينَابلطريقةَالعمليةَ.
وجندَأنَاملبشرَيعتمدَعلىَأعمالهَاخليةَ
البناءةَللمجتمعَأكثرَمنَايَمسيحيَآخرَالجتذابَأكربَعددَممكنَلتعاليمَيسوعَ.كماَأنَالطريقةَ
اليتَيعرضَفيهاَاملبشرَإميانهَمنَاملفرتضَأنَتكونَمبنيةَعلىَأسسَومبادئَمعينة.
هن اكَأرب عَنق اطَمهم ةَعل ىَك لَمبش رَحفظه اَص مَاًَجي داًَ.وق دَختتل فَطريق ةَع رضَ
ه ذهَالنق اطَولكنه اَاأله مَواألس اسَفَتوص يلَغ يَاملس يحيَإىلَاملس يحيةَ.ه ذهَالنق اطَاملهم ةَ
تس مىَ"املب اديءَالروحي ةَاألربع ة"َوهل اَتس مياتَأخ رىَمث الَ"خط واتَالس المَم عَللا"َأوَ
"كي فَتن الَالي اةَاألبدي ة"َاخلَ،تس تخدمَفَالتبش يَلتبي نيَأساس ياتَالعقي دةَاملس يحيةَوتك ادَ
تراهاَفَكلَموقعَمسيحيَتبشييَ،وتتلخصَفَأربعةَنقاطَمهمةَ َ:
َ
َ
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أوالًَ:للاَحيبك
اثنياًَ:النسانَخاطيءَ
اثلثاًَ:يسوعَاملسيحَهوَاللَالوحيدَللخالص
رابعاًَ:خطوةَالتوبةَ،الصالةَوالوالدةَاجلديدَة
هذهَالنقاطَاألربعةَ تُشرحَمنَقبلَاملبشرَلغيَاملسيحينيَبطرقَخمتلفةَتعتمدَعلىَفئةَالناسَ.فطريقةَ
شرح َ هذهَالنقاطَللطفلَختتلفَعنَالبالغَ،وللهندوسيَالذيَيعبدَعدةَآهلةَعنَاملسلمَاملوحدَابهللَ.
ولكنَقبلَشرحَهذهَالطرقَالَبدَلناَأنَ نُعرفَهذهَاملبادئَالروحيةَاألربعةَ،وإيضاحَالطريقَالعامليةَ
األساسيةَاليتَتُشرحَفيهاَهذهَالنقاطَاألربعةَ َ.
• املبادئ الروحية األربعة العاملية:
هذهَ هيَ طريقةَ املبشرَ فَ شرحَ املبادئَ الروحيةَ األربعةََفيقولَ لغيَ املسيحيَ:كماَ انَ هناكَ
مبادىءَطبيعيةَتسيطرَعلىَالعاملَاملاديََ،كذلكَيوجدَمبادىء َتسيطرَعلىَعالقتكَابهللَ...معرفةَ
هذهَاملبادىءَوَاالميانَهباَتصالكَمعَاخلالقَستعرفَحمبتهَلكَ .َ..
 املبدأ الروحي األول :هللا حيبك ولديه خطة رائعة حلياتك:
 ابلنسبةَحملبةَللاَيقولَالكتابَاملقدس:
للاَُالعاملََحىتََبذلََاب ن َهَُالوحيدَ،لكيََالََي هلكََ ُك َُّلَمنََيُؤم ُنََبهَ،بلََت ُكو َُنَ
“ألن َهَُهكذاَأحبََ َ
ل َهَُالياَةَُاألبدي َةُ(َ”.يوحناََ)١٦:٣
أيَأنَللاَحيبَمجيعَالناسَدونَاستثناءَ،فهمَخليقتهَ،كاخلزافَأوَصانعَاأللعابَالذيَحيبَ
صناعتهَويفتخرَهباَ.وللاَحيبَأنَمجيعَالناسَتكونَفَسعادةَأبديةَمعهَ.للاَحيبَأنَيكونَ
بينهَوبنيَالنسانَعالقةَشخصيةَ َ.
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 ابلنسبةَخلطةَللاَ،قالَاملسيحَ:
تَلت ُكونََهلُمََحياةََولي ُكونََهلُمََ
قَالََأييتََإالََليسرقََويذبحََويُهلكَ،وأماََأانََف قدََأت ي َُ
“السار َُ
أفض َُل(َ”.يوحناَ—َ)١٠:١٠حياةَفياضةَوذاتَهدف.
لكنَملاذاَالَخيتربَمعظمَالناسَهذهَالياهَاالفضل؟ جييبَاملبشرَعنَهذاَالسؤالَمنَخاللَ
املبدأَالروحيَالثاينَ .
 املبدأ الروحي الثاِن :ألن االنسان خاطئ ومنفصل عن هللا ،فال يقدر أن يعرف وخيترب حمبة
هللا وال اخلطة اليت رمسها حلياته:
 ابلنسبةَلإلنسانَاخلاطئَيقولَالكتابَاملقدسَ :
يعَأخطأُواَوأعوزُهمََجم َُدَللاَ(َ"َ...روميةََ )٢٣:٣
"إذََاجلم َُ
خلقَللاََاالنسانَلتكونَلهَشركةَوعالقةَمعَللاَ،لكنَاالنسانَأختارَأنَيسلكَىفَطريقهَ
املستقلَبعيداًَعنَللاَ،فإنقطعتَالشركةَبينهماَ.هذاَاالنفصالَعنَللاَهوَماَيسميهَالكتابَ
املقدسَخطيةََ...وتظهرَعندماَيتمردَاالنسانَعلىَللاَوالَيهتمَبوصاايهَوالَيعيشَىفَمستوىَ
القداسةَالذىَيريدهَللاَله َ
مالحظة إضافىة:
عندما كان أبونا آدم وأمنا حواء في الجنة ،كانا ينعمان في حياة سعيدة ال تعب فيها وال نصب ،وقد كان لديهما شركة حقيقية مع
هللا ،وقد أمرهما هللا أن يأكال من كل شجر الجنة ما عدا شجرة "معرفة الخير والشر" وقال لهما أنهما إن أكال من هذه الشجرة
فإنهما موتا يموتا .والشيطان أقنعهما أنهما لن يموتا  ..والموت هنا انفصال عن هللا وليس الموت الجسدي ،فأكال وخرجا من
الجنة وال يستطيعان العودة .وكل إنسان يحاول جاهدا أن يصل إلى هللا عن طريق أعماله ال يستطيع ذلك ألنه كما قال الكتاب
المقدس " :ليس من أعمال كي ال يفتخر أحد" فكأن هناك هوة كبيرة ما بين اإلنسان وهللا وهذه الهوة هي التي فعلتها الخطية.

َ
صفحة  47من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

 االنسانَمنفصلَعنَللاَيقولَالكتابَاملقدسَ :
َ"ألنَََأُجرةَََاخلطَيةَََهيَََموتَ(ََ"ََ...روميةََََ)٢٣:٦امل َوتَ هناَ يعينَ
انفصالََروحيَعنَللاَ َ.
للا َقدوسَ والنسانَخاطئَ،وهوةَعظيمةَتفصلَبينهما َ.تُظهرَاألسهمَهناَكيفَأنَ
النسانََ حياولَ ابستمرارَ الوصولَ إليهَ تعاىلَ وإىلَ الياةَ الفضلىَ جبهودهَ الشخصيةَ:كالياةَ
الصالةَوالتدينَواألخالقَاجليدةَوالفلسفةََ..اخلَ.ولكنَحماوالتهَملَجتديَ .
هلَيقدمَلناَاملبدأَالثالثَالل؟ َ
 املبدأ الروحي الثالث :إن يسوع املسيح هو عالج هللا الوحيد خلطية اإلنسان وبواسطته
وحده ميكنك أن تعرف وختترب حمبة هللا وخطته حلياتك:
إنَأجرةَاخلطيةَهيَالعذابَاألبديَفَانرَجهنمَمهماَحاولَالنسانَأنَيكونَإنساانًَجيداًَف َ
حياتهَ،فإنَللاَ عادلَوالَحيتملَأنَيكونَهناكَأيَخطيةَفَحمضرهَولذلكَفإنهَيستحقَالعقابَ.وكانَ
الناسَفَالقدميَيذحبونَالذابئحَهللَكيَيكفرواَعنَخطيتهمَ،ألنهَبدونَسفكَدمَالَحتصلَمغفرةَ،وكانَ
الَبدَأنَيكونَهناكَفديةَلإلنسانَلتوصلهَهللَ،وهذهَالفديةَهيَإنسانَكاملَدونَأيَخطيةَ َ
يع َأخطأُوا َوأعوزُهمَ َجم َُد َللاَ"َوالَيوجدَأيَإنسانَميكنَأنَيقفَفَالثغرةَوينجزَهذاَ
ولكنَ" َإذَ َاجلم َُ
العملَإالَللاَنفسهَ .
َ
َ
َ
َ
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بعد تفصيلي عن المسبح:
والدته العجيبة:
لم يكن للمسيح أب بشري ،ألنه حٌبل به بقوة الروح القدس في أحشاء مريم العذراء لذلك دعي ابن هللا.
َ
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لقد مات عنا:
وكما أن هللا افتدى ابن ابينا ابراهيم بكبش عجيب عندما أوشك أن يضحي به هلل ،هكذا افتدى هللا العالم كله بالكبش العظيم ،يسوع المسيح،
الذي مات عوضا عنا ليمحو خطايانا.
َّ
َ
َ
َ
" َوفِي الغَ ِد نَ َ
ح َمل هللاِ الذِي يَرفَع خَطِ يَّة العَال ِم!( ".يوحنا )٢٩:١
ظ َر يو َحنَّا يَسوعَ مقبِال إِليهِ ،فَقَا َل«:ه َوذَا َ
هللا بَيَّ َن َم َحبَّتَه لَنَا ،ألَنَّه َونَحن بَعد خ َ
طاة ٌ َماتَ ال َمسِيح ألَج ِلنَا( "..رومية )٨:٥
" َول ِك َّن َ
لقد قام من الموت:
بَ 5 ،وأَنَّه َ
" أَنَّ ال َمسِي َح َماتَ مِن أَج ِل َخ َ
عش ََر6 .
بَ 4 ،وأَنَّه دفِنَ َ ،وأَنَّه قَا َم فِي اليَو ِم الثَّا ِل ِ
ب الكت ِ
ب الكت ِ
صفَا ث َّم لِالثنَي َ
س َ
ث َح َ
س َ
طا َيانَا َح َ
ظ َه َر ِل َ
َ
َ
َوبَع َد ذلِكَ َ
ضهم قَد َرقَدوا( "....كورنثوس األولى )٦-٣:١٥
خ ،أكثَرهم بَاق ِإ َلى اآل َنَ .ول ِك َّن بَع َ
ظ َه َر دَف َعة َواحِ دَة ألَكثَ َر مِن خَم ِس ِمئَ ِة أ ٍ
المسيح هو الطريق الوحيد:
" قَا َل لَه يَسوع« :أَنَا ه َو ال َّ
ب إِالَّ بِي " (يوحنا )٦:١٤
س أَ َح ٌد َيأتِي إِ َلى اآل ِ
ط ِريق َوال َح ُّق َوال َحيَاةَ .لي َ

لقد عبر هللا الهوه التى تفصلنا عنه بأنه أقام جسرا فوقها فأرسل يسوع المسيح ليموت على الصليب بدال عنا.

َ
وفَالوقتَاملناسبَعندماَجاءَالوقتَاملناسبَحسبَخطةَللاَ،جاءَللاَفَصورةَإنسانَإمسهََ
يسوعَ(عيسى)َاملسيحَكيَخيلصَالبشريةَمنَالعذابَاألبديَ.
 املبدأ الروحي الرابع :يقول املبشر أنه جيب على كل منا أن يقبل يسوع املسيح رابً وخملّصاً
وسيداً له ،عندئذ نعرف وخنترب حمبة هللا وخطته حلياتنا
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يشجعَاملبشرَاملرءَعلىَقبولَاملسيحَرابًَوالميانَبهَ :
"أماَكلَالذينَقبلوهَفأعطاهمَسلطاانًَأنَيصيواَأوالدَللاَأيَاملؤمنون إبمسه(َ".يوحناَ)١٢:١
يُقبلَاملسيحَخملصاًَشخصياًََ–َعندَاملسيحينيََ-ابلميانَ :
صونَ،ابلميانَ،وذلكََليسََمن ُكمَُ َ.هوََعطي َةَُللاََ9َ.ليسََمنََأعمالََكيالََ
" َ8ألن ُكمََابلنعمةََ ُخمل ُ
ي فتخرََأحدَ(َ"..افسسََ)٩-٨:٢
 يؤمنَاملبشرَأنَاملرءَجيبَأنَيقبلَاملسيحَبدعوةَشخصيةَمنهََ :
عَُ.إنََمسعََأحدََصويتََوف تحََالبابَ،أد ُخ َُلَإليهََوأت عشىَمع َهَُو ُهوََ
" هنذاَواقفََعلىَالبابََوأق رَ
معي(َ"....رؤايََ )َ٢٠:٣

فيىَهؤالءَالتبشييونَأنَقبولَالشخصَللمسيحَيعينَتوجهَالذاتَإىلَللاَ،ثقةَمنهمَ
أبنَاملسيحَيدخلَحياهتمَويغفرَاخلطاايَوجيعلهمَكماَيريدَهوَ .
متثلَالدائراتنَالتاليتانَنوعنيَمنَالياةَ َ
َ
َ
َ
َ
َ

حياة تمتلكها الذات

حياة يمتلكها المسيح

(المسيح خارج القلب األنا ومحبة
الذات على العرش)

(المسيح على عرش القلب األنا الذات
(ذ) قد نزلت من على العرش)
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 هنا يتوقف املبشر قليالً حىت يتحسس ردة فعل املستمع ،فيكمل كالمه:
ميكنكَقبولَاملسيحَاآلنَابلصالةَالواثقةَابهلل(َ.الصالةَهيَحمادثةَمعَللا)َ.للاَيعرفَقلبكَوالَ
هتمهَاللغةَاليتَتستعملهاَمبقدارَماَيهمهَإخالصكَالقليبَ .
 يقرتحَاملبشرَعلىَغيَاملسيحيَالصالةَالتاليةََ :
أيهاَالربَيسوعَ..أعرتفَأبينَإنسانَخاطئَ.أغفرَخطااييَ.إنينَأفتحَاببَقليبَوأقبلكَ
خملصاًَوسيداًَيلَ..تربعَعلىَعرشَحيايتَوإجعلينَذلكَالنسانَالذيَتريدينَأنَأكونهَ..
أشكركَألنكَمسعتَصاليتَ..آمنيََ 142.
 يكملَاملبشرَكالمهَ:
هلَتعربَهذهَالصالةَعنَرغبةَقلبك؟َإنَكانتَالجابةَنعمََ..صلَاآلنَهذهَالصالةَ
وسيدخلَاملسيحَقلبكَكماَوعدَ َ
الَيكتفَاملبشرَهناَفَشرحَاملبادئَالروحيةَاألربعةَوإمناَالَبدَمنَاملتابعةَ،فإذاَكانَلدىَ
املتحولَاجلديدَللمسيحيةَأيَشكوكَأوَأسئلةَفيجبَإجابتهَأوَإحالتهاَملنَهوَخمتصَفَ
الجابةَعليهاَ َ.
معظمَاملتحولنيَ(العابرين)َإىلَاملسيحيةَقدَيتساءلونَعنَطريقةَالتأكدَمنَدخولَاملسيحَ
إىلَحياهتمَوخالصهمَمنَالعذابَواكتساهبمَالياةَاألبديةَ.ابلطبعَاملبادئَالروحيةَاألربعةَالَ
تتوقفَهناَوإمناَالَبدَمنَاملتابعةَ،وهنا أعرض لكم بعض هذه النقاط املهمة اليت تستخدم
لتثبيت املسيحي (النصراِن) اجلديد:

 142هذه هي الدعوة الشخصية المطلوبة ،أو ما يسمى قبول رسالة الخالص ،أو قبول يسوع المسيح مخلص شخصي.
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 يتابعَاملبشرَكالمهَفيقولَ َ:
هلَقبلتَاملسيحَفَحياتك؟َأينَيوجدَاملسيحَاآلنَابلنسبةَلياتك؟َ"حبسبَوعدهَرؤاي"َ
َ ٢٠:٣يسألَاملبشرَ:وعدَاملسيحَأنَيدخلَقلبكَفهلَخيدعك؟َ َ
143

علىَأيَأساسَتتأكدَأنَللاَقدَاستجابَصالتك؟ََ(علىَأساسَأمانةَللاَوصدقَكلمته) َ
الكتابَاملقدس َيعدَكلَمنَيقبلَاملسيحَابلياةَاألبديةَ 11 "َ :وهذهَ َهيَ َالشهادَةَُ :أنَ َللاََ
أعطاانَ َحياَةً َأبديةًَ ،وهذهَ َالياَةُ َهيَ َفَ َابنهََ 12َ .منَ َل َهُ َاالبَ َُن َف ل َهُ َالياةَُ ،ومنَ َليسَ َل َهُ َاب َُن َللاََ
تَهذاَإلي ُكمَ،أن تُ َُمَال ُمؤمننيََابسمََابنََللاََ،لكيََت عل ُمواََأنََل ُكمََحياةًََ
ف ليستََل َهَُالياَةَُ13َ.كت ب َُ
أبديةًَ،ولكيََتُؤمنُواَابسمََابنََللاَ(َ"َ.يوحناَاألوىلََ )١٣-١١:٥
 يسألَاملبشرَاألسئلةَالتاليةَ َ:
حبسبَهذهَاأليةَ:ماذاَاعطاانَللا؟َأينَتوجدَهذهَالياة؟َهلَلكَاالبن؟َإذاَكانَلكَ
االبنَ،فماذاَلكَأيضاً؟َبناءَعلىَوعدهَهذاَميكنكَالوثوقَمنَأنَاملسيحَاليَحالَفيكَوأنَ
لكَحياةَأبديةَمنذَاللحظةَاليتَدعوتهَفيهاَللدخولَإىلَقلبكَ،فهوَالَخيدعكَ َ.
الَأتَُركَكَ
كَو َ
أشكرَللاَدوماًَألنَالربَيسوعَاملسيحَحالَفَحياتكَوألنهَقالَ...":الََأُ َمهلَ َ
(َ"...عربانينيََ)٥:١٣هلَميكنَأنَيرتككَاملسيحَبعدَأنَقبلته؟َإذاَكانَاملسيحَلنَيرتككَ،كمَمرةَ
حتتاجَأنَتدعوهَليدخلَإىلَحياتك؟َ َ
َ
َ
َ

 143تذكر أن المسيحيين يؤمنون بصدق الكتاب المقدس وعدم تحريفه
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الحق (عربة المحرك)

اإليمان (عربة الوقود)

الشعور (عربة الركاب)

ويتمثل باهلل وكلمته .وهو القوة التي
تحرك حياتنا وتقودها

وهو الثقة باهلل وكلمته

الذي إن ُوجد أم ال فهو ليس األساس .يستطيع القطار السير
بدون عربة الركاب .كذلك نحن أيضا ال نعتمد على الشعور
والعواطف بل نضع إيماننا (ثقتنا) في هللا وأمانتته وصدق
مواعيد كلمته المقدسة.

َ
 جييبَاملبشرَعلىَهذهَاألسئلةَبقولهََ :

الَتعتمدَعلىَالشعورَ:فأساسَاخلالصَهوَوعدَللاََفَكلمتهَالَشعوركَالشخصيَ.فاملسيحيَحيياَ
ابلميانَ(الثقة)َفَأمانةَللاَوصدقَكلمتهَ َ.



َوقفةَأتملَ:منَالعجيبَأنَاملبشرَحيثَعلىَعدمَالتكالَعلىَاملشاعرَ
والعَواطفَ،رغمَأنَمعظمَالديثَمصحوبَابلكالمَاللنيَواجلاذبَللعاطفةَ.وحياولَ
املبشرَتثبيتَاملسيحيَاجلديدَوإقناعهَأنهَقدَتغيَوهذهَهيَالنقطةَالامسةَاليتَختلصهَ
منَالعذابَاألبدي َ

َ فيتابعََكالمهَ َ:

أماَوقدَقبلتَاملسيحَاآلنََ...فقدَحدثتَلكَأمورَكثية:
َ دخلَاملسيحَإىلَقلبك…َ
َ غُفرتَلكَكلَخطاايك…َكولوسيَ َ145١٤:١وَ146١٣:٢
َ صرتَابناًَهللَ...يوحناَ 147١٢:١
َرؤايَ144٢٠:٣

 144رؤيا يوحنا الالهوتي  " 20 : 3هانذا واقف على الباب واقرع.ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي".
 145كولوسي  " 14 : 1الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا".
 146كولوسي  " 13 : 2واذ كنتم امواتا في الخطايا وغلف جسدكم احياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا".
 147يوحنا  " 12 : 1واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اوالد للا اي المؤمنون باسمه".

صفحة  53من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

َ سكنَالروحَالقدسَفَداخلكَ...
َ أصبحتَخليقةَجديدةَفَاملسيحَيسوعَ...كورنثوسَالثانيةَ 149١٧:٥
َ نلتَالياةَاألبدية…َيوحناَ 150٢٤:٥
َ سوفَتبدأَفَاختبارَخطةَللاَوإرادتهَفَحياتكَ...يوحناَ151١٠:١٠
كورنثوسَاألوىلَ 148١٦:٣

َ

 يعدَاملبشرَالشخصَالذيَطلبَيسوعَخملصَشخصيَلياتهَبقولهََ :
بعدَأنَعرفتهَهذهَاألمورَاليتَأعطاهاَلكَللاَ،هلَيوجدَماَهوَأعظمَمنَقبولكَللمسيح؟َماَ
رأيكَفَأنَتشكرَللاَاآلنَعلىَماَفعلهَآلجلك؟َإنَشكركَهللََفَحدَذاتهَهوَدليلَإميانكَ
بهَ .
 ماذاَبعد؟ َ
كيفَتنموَفَعالقةَاملسيحيَمعَالربَيسوعَاملسيحَ؟ َ
نيَوالََ ُميلَ"َ(لوقاََ)١:١٨
أنَيقرتبَمنَللاََابلصالةَيومياًَ" ي ن بغيَأنََيُصلىََ ُكلََح ٍَ

✓
✓ أن َيقرأَكلمةَللا َيومياًَلينموَفَمعرفةَاملسيح َ"ولكنَ َامنُوا َفَ َالنعمةَ َوفَ َمعرفةَ َربنا َو ُخملصنا َي ُسوعََ
الَمسيحََ٢(َ".بطرسَ)١٨:٢
✓ أن َيطيعَللا َويعملَابلكلمة َ" ولكنََ ُكونُوا َعاملنيَ َابلكلمةَ ،الَ َسامعنيَ َف قطَ َخادعنيَ َنُ ُفوس ُكمََ".
(يعقوبَ)٢٢:١

ادونَ َب ُروحَ َللاَََ،
✓ أنَيدع َالروحَالقدسَ َيقوده َويقويهَ َليشهدَعنه َحبياتهَ َوأقواله َ" ألنََ ُكلَ َالذينَ َي ن ق ُ
كمََ"َ(أعمالََ)٨:١
وحَالَ ُق ُد َُ
الر َُ
سَعلي ُ
فأُولئكََ ُهمََأب ن َاءَُللاَ(َ".روميةَ "َ)١٤:٨لكن ُكمََست نالُونََقُوَةًَمىتََحلََ ُّ
كمََ١(َ".بطرسََ)٧:٥
✓ أنَيثقَابهللَفَكلَشؤونَحياتهَ" ُملقنيََ ُكلََمه ُكمََعليهَ،ألن َهَُ ُهوََي عتينََب ُ

 148كورنثوس األولى  " 16 : 3اما تعلمون انكم هيكل للا وروح للا يسكن فيكم".
 149كورنثوس الثانية " 17 : 5اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة.االشياء العتيقة قد مضت.هوذا الكل قد صار جديدا".
 150يوحنا " 24 : 5الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كالمي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية وال ياتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة".
 151يوحنا " 10 : 10السارق ال ياتي اال ليسرق ويذبح ويهلك.واما انا فقد اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل".
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✓ وأخياًَأمهيةَالكنيسةَ :منَاملهمَجداًَأن َينضم َاملسيحيَاجلديد َإىلَمجاعةَاملؤمننيَالذينَقبلواَالربَ
يسوعَ خملصاًَ شخصيَاًََهلمََ،حيثَ املبشرَ املسيحيَ اجلديدَ أبنَ يذهبَ إىلَ أيةَكنيسةَ حيثَ يوجدَ
نيَ
مؤمننيَ حيبونَكلمةَ للاََويطيعوهناََ،وأنَ يرتبطَ ابلكنيسةَ َويواظبَ علىَ اجتماعاهتا "ََ.غيَََاترك َ
ٍ
ضا..؟" َ(عربانيني ََ )٢٥:١٠فعندماَتشتعلَمجراتَالفحمَ
ضنا َب ع ً
اجتماعناَكماَ َلقوَم َعادةَ ،بلَ َواعظنيَ َب ع ُ
معاًَتزدادَتوهجاًَ،ولكنَإنَعُزلتَ واحدةَمنهاَعنَبقيةَاجلمراتَفسرعانَماَختبوَانرهاَ،وبنفسَ
الطريقةَفإنَمنَالصعبَجداًَأنَحيياَاملسيحيَاجلديدَالياةَاملسيحيةَوحدهَمنعزالًَعنَاملؤمنني.
هناكَ عدةَ مواقعَ علىَ النرتنتَ وفَ األحياءََاجملاورةَ اليتَ يوجدَ فيهاَ مسيحينيَ ممنَ يعرضَ
للمسيحينيَ اجلددَ دروسَ متخصصةََفَ الكتابَ املقدس َ،لتثبيتهَ فَ الميانََ(العقيدة) َ،منَ أهمَ هذهَ
املؤسساتَ هيَ مؤسسةَ نداءَ الرجاءَ فَ أملانياَ حيثَكانتَ تقدمَ فَ التسعيناتَ شهاداتَ عنَ طريقَ
املراسلةَ،بعدَدراسةَبعض َاألجزاءَمنَالكتابَاملقدسَوتفاسيهاَ والمتحانَهباَ.ولكنَاآلنَمعَانتشارَ
الشبكةَ العنكبوتيةَ أصبحَ اجلميعَ يستخدمَ الربيدَ اللكرتوينَ والتواصلَ الجتماعي َ،السوشالَ ميدايَ
(َ) Social Mediaكالفيسبوكَ وغرفَ الدردشةَ وهناكَ بعضَ الربامجَ التلفزيونيةَ املسيحيةَ اليتَ ميكنَ
مشاهدهتاَعنَطريقَالتلفازَأوَالسرتميَ َ.
ماَجيدرَابلذكرَأنَهناكَالكثيَمنَاملسيحينيَيدعونَأنفسهمَأهنمَيدينونَابلداينةَاملسيحيةَ،
ولكنَ طبقاًَ للكنائسَ الربوتستنتيةََوخاصةَ املعمدانيةَ فهذهَ ليستَ مسيحية َ،وإمناَ تقليدَ مسيحيَ.
فاملسيحيةَلدىَاملرءَتبدأَابللحظةَاليتَيطلبَفيهاَاخلالصَويصليَصالةَالتوبةَوهذاَماَيسمىَب "طلبَ
يسوعَ خملصَ شخصيَ لياته"َ أوَ "انلَ اخلالص"َ ومنَ هناَ جيبَ التحولَكليةَ منَ انسانَكانَ يفعلَ
العاداتَالسيئةَإىلَتوبةَاتمةَوحتولَكاملَلعملَاخلي َواملواظبةَعلىَالصلواتَوقراءةَالكتابَاملقدسَ.
فاملسيحيَاألرثوذكسيَأوَالكاثوليكيَالذيَملَيصلَهذهَالصالةَ َمتحرراَمنَالصواتَالنمطيةَوعبادةَ
الصورَالَيُعدَُّمسيحياَ .
َ
َ
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 مالحظات مهمة عن املبادئ الروحية األربعة
 هذهَاملباديَالروحيةَاألربعةَتسمىَأيضاًَ"رسالةَاخلالص"

 الحظَأهناَمجيعهاَمدعمةَبنصوصَمنَالكتابَاملقدس.
 ابلرغمَ منَ أنَ املسلمنيَ يعتقدونَ بتحريفَ الكتابَ املقدسََإالَ أنَ النصوصَ هذهَ مجيعهاَ منَ
الكتابَاملقدسَقدَتُكسبَمصداقيةَللحوارَوالديثَعنَرسالةَاخلالصَلضعيفيَالنفوس.
 الَبدَمنَاملبشرَالرتكيزَهنا َأنهَابلرغمَمنَموتَاملسيحَفإنه َقامَمنَاألمواتَ،وكانتَقيامتهَ
انتصاراًَعلىَاملوتَ(النفصالَماَبنيَللاََوالنسان).
يستخدمَ املبشرونَ هذهَ املبادئََاألربعةَ عاملياًَ ولكنَميكنهمَ التغييَ فَ طريقةَ الشرحَ ليالئمَ طبيعةَ
البلدَوطريقةَفهمهاَلألمورَ.وهذهَاملبادئَالروحيةَاألربعةَابختصارَ َ:
 للاَحمبة
 النسانَخاطئ
 اخلالصَبدمَاملسيح
 الميانَخبالصَيسوعَللبشريةَوصالةَالتوبةَ
املبادئَالروحيةَاألربعة َاملذكورةَتستخدمَلتساعدَاملبشرَليكونَأكثرَأتثياًَفَشهادتهَللمسيحَ.
وهذهَالطريقةَليستَالطريقةَالوحيدةَللتعريفَابملسيحيةَولكنهاَاألكثرَشيوعاًَ.فالَبد َمنَالتذكيَأنَ

الروحَالقدسَ(فَاملعتقدَاملسيحي)َهوَالذيَيقودَاألشخاصَإىلَالميانََ.152هناكَاملالينيَمنَالرجال َ
والنساءَ الذينَ صلواَ وطلبواَ اخلالصََمنَ خاللَ هذهَ املبادئَ الروحيةَ األربعةَ وأكثرَ منَ بليونَ نسخةَ
ُوزعتَفَمجيعَلغاتَالعاملَ َ.
َ
َ

 .152سنتحدث عن الروح القدس في بند مستقل في نهاية هذا الفصل
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• ملاذا الشهادة 153مهمة جداً ابلنسبة للمبشر؟
يعتقدَاملبشرَأنَالشهادةَمتجدَللاََ..يوحناَ8َ:َ15


156
 يعتقدَاملبشرَأنَالربَأمرَابلشهادةََ..مىتََ،15519َ:َ4يوحناَ16َ:َ15
 يعتقدَاملبشرَأنَالناسَضائعةَمنَدونَاملسيحََ..يوحناََاألوىل ََ11َ:َ5وَ15712وجندَأنَالناسَمتفتحةَ
لإلجنيلَفَمعظمَالبلدانَ.فقدَدارتَآالفَالحصائياتَفَالعاملَاليتَتقولَأنَ واحدَمنَبنيَ
154

إثننيَإىلَأربعةََ-ابلعتمادَعلىَالبلد ََ-يطلبونَاخلالص َعندَمساعهمَالرسالةَألولَمرةَ .كولوسيَ

َ1586َ:َ1وتسالونيكيَاألوىلَ5َ:َ1

159

 يعتقدَاملبشرَأنَحبَاملسيحَأيسرََ ..كورونثوسَالثانية ََ.16014َ:َ 5ويُعربَهذاَالبَليسَابلعواطفَ،
وإمناَابلرادةَ.
• معرفة فوائد املبادئ الروحية األربعة ابلنسبة للمبشر

 يعتقدَ املبشرَ أنَ إدراكَ أنََاملبادئَ الروحيةَ األربعةََمتثلَ القيقةَ األساسيةَ لجنيلَ الربَ يسوعَ
(عيسى)َاملسيحَ.وهذهَاملبادئَالروحيةَاألربعةَحتتويَعلىَكلمةَللاَ،والذيَوعدَأنهَالَخيلفهاَ.
 يعتقدَاملبشرَأنَهؤالءَالذينَصلواَليقبلواَاملسيحَخملصَاًَشخصيَاًَلياهتمَتعلمواَكيفَيعيشواَفَ
للاََالسارةَ فَ املسيحَ الظاهرةَ فَ املبادئَ
سََ161وأنَ يقدمواَ أخبارَ حمبةَ وغفرانَ َ
قوةَ الروحَ القد َ
الروحيةَاألربعةَ.فالكثيَممنَقبلَواَهذهَاملبادئَأمثرواَفَحياهتم.
 إدراكَفوائدَاستخدامَعرضَاملبادئَالروحيةَاألربعةَ(وفقاًَملاَيعتقدهَاملبشر)

 .153الشهادة تعني إخبار الناس برسالة الخالص ،وهي تعادل كلمة"الدعوة" عند المسلمين.
 .154يوحنا  8 : 15بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير فتكونون تالميذي.
 155متى  19 : 4فقال لهما هلم ورائي فاجعلكما صيادي الناس.
 156يوحنا  16 : 15ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتاتوا بثمر ويدوم ثمركم.لكي يعطيكم االب كل ما طلبتم باسمي
 157يوحنا األولى  11 : 5و 11" 12وهذه هي الشهادة ان للا اعطانا حياة ابدية وهذه الحياة هي في ابنه 12 .من له االبن فله الحياة ومن ليس له ابن للا
فليست له الحياة"
 158كولوسي  6 : 1الذي قد حضر اليكم كما في كل العالم ايضا وهو مثمر كما فيكم ايضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة للا بالحقيقة.
 159تسالونيكي األولى  5 : 1ان انجيلنا لم يصر لكم بالكالم فقط بل بالقوة ايضا وبالروح القدس وبيقين شديد كما تعرفون اي رجال كنا بينكم من اجلكم.
 160كورنثوس الثانية  14 : 5الن محبة المسيح تحصرنا.اذ نحن نحسب هذا انه ان كان واحد قد مات الجل الجميع فالجميع اذا ماتوا
 161سنتحدث عن الروح القدس وتأثيراته في هذا الفصل الحقا
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ميكنَ استخدامَ هذهَ املبادئَ لفتحَ حوار َ،فيمكنَ للمبشرَ القول" َ،هلَ مسعتَ عنَ املباديءَ
الروحيةَاألربعة؟"َفيبدأَابملالحظةَالجيابية"َ:للاَحيبك"
يعتقدَاملبشرَأنَاملبادئَالروحيةَاألربعةَ:
✓ متثلَإعالنَاملسيحَبشكلَواضحَ
✓ حتتويَعلىَدعوةَلقبولَاملسيحَ
✓ تقرتحَطرقَللنموَالروحي.
✓ تؤكدَعلىَأمهيةَالكنيسةَ.
تعطيََاملبادئَ الروحيةَ األربعةََاملبشرَ ثقةَ ابلنفسَ ألنهَ يعرفَ ماَ يريدَ أنَ يقولَ وكيفَ يقدمَ
أفكارهَ.
تبقيَهذهَاملبادئَاملبشرَفَاملوضوعَنفسهَحىتَيسيطرَعلىَالوارَ.
إنَاملبادئَالروحيةَاألربعة َخمتصرةَومركزةَوتعطيَللمبشرَالقابليةَأنَيكونَجاهزاًَفَأيَوقتَ

ويتحدثَبشكلَارجتايل َ .فيماَيليَعدةَبياانتَمتَاستخدامهاَبشكلَفعالَفَإدخالَالقواننيَ
الروحيةَاالربعةَ:
 هلَمسعتَعنَاملبادئَالروحيةَاألربعة؟
 هلَميكنكَأنَتعطيينَرأيكَفَاملبادئَالروحيةَاألربعة؟
 عندماَيعتقدَاملبشرَأنَأحدهمَقدَيكونَمسيحياًَولكنهَغيَمتأكدَمنَذلكَفيمكنهَالقولَ،
لكينَوجدتَمؤخراًَطريقاًَألعربَعنَإمياينَاملنطقيَ.أودَ
"لقدَكنتَمسيحياًَلسنواتَطويلةَ و
ُ
مشاركتهَمعكَ.هلَمسعتَعنَاملبادئَالروحيةَاألربعة؟َ"
 منَخاللَتقدميَاملبادئَالروحيةَاألربعة َفإهناَكعمليةَالتنفسَالروحيَ،فالشهيقَهوَأخذَاهلواءَ
غيَالطاهرَ(أيَالعرتافَابلذنوبَ واخلطاايَ ،يوحنا َاألوىل َ َ)1629َ :َ 1والزفيَهوَإخراجَالطاهرَ(أيَ
الستسالمَللمسيحَ،أفسسََ)16318َ:َ5وامللءَابلروحَالقدسَابلميانَيوحناَاألوىلََ14َ:َ5و.16415
 162يوحنا األولى  9 : 1ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم
 163أفسس  18 : 5وال تسكروا بالخمر الذي فيه الخالعة بل امتلئوا بالروح
 164يوحنا األولى  14 : 5و 14" 15وهذه هي الثقة التي لنا عنده انه ان طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا 15 .وان كنا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا
نعلم ان لنا الطلبات التي طلبناها منه".
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 جيبَعلىَاملبشرَأنَيكونَحساساًَويرتكَالروحَالقدس َليقوده َ.وأبسطَطريقةَ لشرحَاملبادئَ
الروحيةَاألربعةَهيَقراءةَالكتيبَبصوتَمرتفعَ.ولكنَجيبَعلىَاملبشرَأنَيكونَحريصاًَأنَالَ
تكونَالقراءةَجامدةَمملةَفاملبادئَالروحيةَاألربعةَهيَوسيلةَلتساعدَفَتوصيلَالجنيلَ.وجيبَ
علىَاملبشرَأنَيصليَكيَيعربَللاَعنَحمبتهَمنَخاللهَ.
 عندماَيثارَأيَسؤالَيغيَاملوضوعَ،جيبَعلىَاملبشرَأنَيشرحَأنَاألسئلةَميكنَأنَجتابَبينماَ
تُشرحَهذهَاملبادئَ،أوَميكنَالقول"َ:هذاَسؤالَجيدَ،دعناَنتحدثَعنهَبعدَأنَننتهيَمنَ
قراءةَاملبادئَالروحيةَاألربعةَ".
 جيبَ علىَ املبشرَ أنَ يكونَ حساساًَ فَ املوقفَ جتاهَ األفرادَ حبيثَ يستطيعَ رؤيةَ ردةَ فعلَ
املستمعنيَ.فإذاَملَيكنَهناكَأيَاستجابةَفيمكنَالتوقفَمثَالسؤال"َ:هلَماَأقولهَمنطقي؟"َ
جيبَعلىَاملبشرَأنَحيملَالكتيبَبطريقة َ َُمتكن َمنَرؤيتهَبشكلَ واضحَ.ميكنَاستخدامَقلمََ
لإلشارةَ إىلَ النقاطَ املهمة َ.وهذاَ سيساعدَ علىَ بقاءَ الرتكيزَ فَ حالةَ وجودَ جمموعةَ منَ
األشخاصَ معه َ،ميكنَ أنَ يعطيَ املبشرَكلَ شخصَكتيبَ للمبادئَ الروحيةَ األربعة َ.ميكنَ
الصالة َمعَاملهتمني َاب لصولَعلىَاملسيحَ.إذاَكانَهناكَشخصَ واحدَفقطَمهتمَهبذاَاألمرَ
فيجبَعلىَاملبشرَأنَيكونَحساساًَويتحدثَمعَهذاَالشخصَبشكلَشخصيَ.
 إذاَمسعَأحدهمَاملبادئَالروحيةَاألربعة َمسبقاًَ،فيجبَعلىَاملبشرَأنَيسألهَعنَ رأيهَابلكتيبَ
أوَإذاَكانَلديهَأيَأسئلةَ.إذاَكانَالشخصَمهتماًَولكنَلديهَأسئلةَتوضيحيةَ،فيمكنَإعادةَ
املباديءَالروحيةَاألربعةَلهَ.
 إذاَملَيُردَالشخصَطلبَاخلالصَمنَاملرةَاألوىلَ،فيمكنَالتأكيدَلهَأنَاملبشرَموجودَملساعدتهَ
فَاملستقبلَ.وإذاَكانَمهتماًَفيمكنَللمبشرَأخذَميعادَآخرَ،الصالةَمنَأجلهَأوَسؤالهَأحياانًَ
إنَكانَفكرَمباَسيقررهَلنفسهَأوَإذاَكانَلديهَأيَسؤال.
َ
َ
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• تشجيع الشخص للصالة وطلب املسيح خملصاً شخصياً حلياته:
بعدَتقدميَاملبادئَالروحيةَاألربعةَ،يشجعَاملبشرَالذيَشاركهَ"األخبارَالسارة"َألنَحيصلَعلىَ
املسيحَ.منَاملفرتضَأنَالَيرتددَاملبشرَليعطيَالفرصةَللدخولَفَاملسيحيةَ.فمعظمَاألحيانَإذاَكانَ
هناكَشخصَمسعَعنَاملبادئَالروحيةَاألربعةَولكنهَملَيتخذَقرارهَ،فقدَيتخذَقرارهَهذهَاملرةَعندماَيرىَ
املبشرَيواجههَواثقاًَمنَنفسهَ.لذلكَجيبَعلىَاملبشر:
✓ أنَيسألَعدةَأسئلةَ(املذكورةَسابقاً)َبعدَتقدميَاملبادئَالروحيةَاألربعَة
✓ الشرحَكيفَميكنَأنَحيصلَالشخصَعلىَاخلالصَمنَخاللَالصالةَ
✓ قراءةَالصالةَبصوتَمرتفع
✓ السؤال"َ:هلَهذهَالصالةَتعربَعنَماَتريدهَفَقلبك؟"َميكنَالقول"َ:إذاَكانَكذلكَ،فلرمباَ
تودَ رفعَ هذهَ الصالةَ اآلن َ،واملسيحَ سيأيتَ إىلَ حياتكَ،كماَ وعد َ".اهلدوءَ لعدةَ لظات َ
للتهييءَللصالةَ.التأكدَأنَالشخصَميكنَقراءةَالصالةَبوضوحَ.
ال"َ:هلَتودَأنَتعيدَالصالةَبعديَ
َ
✓ إذاَكانَالشخصَمرتددَاًَفَالصالةَفيمكنَللمبشرَالسؤ
كماَأقرأهاَلك؟"َ
✓ إذاَأرادَالشخصَأنَيصليَهبدوءَفيمكنَللمبشرَأنَيقرتحَعلىَالشخصَأنَيقولَ"آمني"َ
فَهنايةَصالتهَحىتَيعرفَمىتََيبدأَصالتهَ.
✓ إذاَملَيكنَالشخصَجاهزاًَللصالةَ،فللمبشرَأنَيقولَلهَبكلَبساطةَأنهَإذاَأرادَأنَيعرفَ
املسيحَ فيمكنهَ معرفةَكيفيةَ ذلك َ.مثَ يسألَ إذاَكانَ فهمَكيفَ ميكنَ أنَ حيصلَ علىَ
اخلالصَ.
كذلكَجيبَعلىَاملبشرَأنَيفعلَاآليتَ :
✓ التأكيدَعلىَالشخصَأنَاملسيحَفَحياته(َ.كماَذكرانَسابقاً)َ
✓ يسألَاملبشرَاألسئلةَاملوجودةَفَالكتيب.
✓ منَاملهمَللمبشرَشرحَأنهَمنَاملهمَانَالَيعتمدَعلىَاملشاعر.
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َ

✓ شرحَصورةَالقطارَ.
✓ الشرحَأنهَفَاللحظةَاليتَيؤمنَاملرءَفيهاَويطلبَاملسيحَخملصَشخصيَلياتهَفإنَعدةَ
أشياءَحتصلَمعه.
✓ ميكنَ للمبشرَ أنَ حيددَ موعداًَ آخرَ خاللََََ48ساعة َ.وإذاَكانتَ املتابعةَ الشخصيةَ
مستحيلةَ،فعلىَاملبشرَأنَحياولَالتواصلَمعَالشخصَمنَخاللَالربيدَاللكرتوينَأوَأيَ
وسائلَاتصالَأخرىَ.
✓ التأكيدَعلىَأمهيةَالكنيسةَوالعالقةَمعَاملسيحينيَاآلخرين.



طرق توصيل املبادئ الروحية األربعة

َ

الوقتَوجدَأنَهذهَالطريقة َالتقدميية قدَ الَتكونَفعالةَمعَفئاتَالناسَاملختلفة
معَمرورَ
ُ
خصوصاَ للفئات اليت ابلنسبةَ هلاَ الجنيلََغيَ مألوفَ،كالدايانتَ البوذيةَ واهلندوسيةَ والسيخيةَ
وغيهاَ.لذلكَالَبدَمنَتعديلَالطرقَفَتقدميَهذهَاملبادئَالروحيةَاألربعةَكماَسنبني مبثالني
لألطفال و للمسلمني َ .
 لألطفال
َ

َ
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فعلىَ سبيلَ املثالَ ميكنَ تقدميَ املبادئَ
الروحيةَاألربعة َللقبائلَاملوجودةَفَقارةَاسرتالياَعنَ
طريقَ الديثَ ابلصورَ (قصةَ اخلطَ الدمويَ)َ165
والبدءَمنَقصةَآدمَ،مثَالشعبَالسرائيلي َواألنبياءَ
وبعدهاَ اخلتمَ بقصةَ املسيح؛َ والدته َ،حياته َ،صلبهَ
وقيامته َ.وسنتحدثَ عنَ هذهَ الطرقَ املختلفةَ فَ
الفصولَ الالحقةَ إبذنَ للا َ.أماَ ابلنسبةَ لألطفالَ
فيمكنَاستخدامَاملبادئَالروحيةَاألربعةَولكنَبطريقةَماَيسمىَ"إسورةَاخلالص"َوهيَإسورةَفيهاَخرزَ
ملونَ ولكنهَ مرتبَكالتايل" َ:أسود َ،أمحر َ،أبيض َ،أزرق َ،أخضر َ،ذهيبَ أوَ أصفر"َكماَ هوَ موضحَ
ابلصورَ .
هناكَأيضاًَماَيسمىَبكتيبَدونَكلمات َََ،The Wordless Book166هوَعبارةَعنَ صفحاتَ

ملونةَالَيوجد َفيهاَأيَنصوصَأوَأحرفَمكتوبةَولكنَكلَلون َيرمزَإىلَشيءَمعنيَيشرحهَاملبشرَ
للشخصَاملعينَليوضح لهَمفهوم اخلالصَ .
ميكنَللمبشرَأنَيبدأَفَالديثَمعَالطفلَوهوَيريهَهذاَالكتيبَامللونَالصغيَفيقول"َ:مرحباًَ،
أودَالديثَمعكَعنَقصةَ رائعةَمنَهذاَالكتابَ،هذاَالكتابَهوَكتايبَاملفضلَفَالعاملَكلهَ.وما َ
جيعلَهذاَالكتابَخاصَابلنسبةَيلَأنهَقصةَحقيقيةَمنَكالمَللاَ،الكتابَاملقدسَ.هلَترىَماَهوَ
انَ.هلذاَيسمىَ
َ
خمتلفَابلنسبةَهلذاَالكتاب؟َبدالًَمنَاستخدامَكلماتَلخباركَالقصةَ،سنستخدمَاأللو
كتابَدونَكلماتَ َ".
َ
 165قصة الخط الدموي ،وهو اإلشارة أن من خالل التاريخ منذ تأسيس العالم وخلق آدم وحواء وخروجهم من الجنة ،ال يوجد أي طريق أخرى للتقرب هلل
وكفارة الخطية إال عن طريق ذبح الذبائح ،فنظام الذبائح موجود في سفر الالويين في التوراة واستمر حتى جاء المسيح وكان هو الذبيحة والكفارة من
أجل خطايا العالم.
 166الكتاب الملون بدون كلمات  The Wordless Bookهو كتاب مسيحي تبشيري .وقد ألفه المبشر المعمداني الشهير تشارلز هادون سبيرغون
 Charles Haddon Spurgeonفي خطاب ألقاه في  11يناير  1866لمئات من األيتام مشيرا إلى ما هو موجود في المزامير (الزابور) 7 : 51
"طهرني بالزوفا فاطهر.اغسلني فابيض اكثر من الثلج ".وقد سمي بالكتاب ألنه يُقدم ككتاب فيه صفحات ،بالرغم من أنه يمكن تقديمه كصفحات مستقلة
أو ي افطات .والكتاب يحتوي على صفحات متعددة كل صفحة لها لون واحد سادة مرتب بطريقة معينة ،يقدم أساسيات المسيحية بطريقة غير ناطقة ألطفال
جميع حضارات العالم .ولكن تقديم الكتاب يجب أن يكون بشرح وافٍ من المبشر للعقيدة المسيحية بلغة الطفل البسيطة.
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 يتابعَاملبشرَالديثََ :
 اللونَ الذهيبَََ :هذهَ القصةَ تبدأَ ابلصفحةَ الذهبية َ،فهيَ تذكرَ ابلطرقَ املعبدةَ ابلذهبَ فَ
ملكوتَالسمواتَ(اجلنة)َاليتَيتحدثَعنهاَالكتابَاملقدسَ.هلَتعرفَمنَيعيشَفَملكوتَ
السموات؟َللاَفَملكوتَالسمواتَويريدكَأنَتكونَمعهَفَيومَمنَاألايمََ.
أنتَحتبَانَتكونَمعَالناسَالذينَحتبهمَ،أليسَكذلك؟َلذلكَيريدكَللا َأنَتكونَ
معهَفَملكوتَالسموات َ َ -فهوَحيبكَكثيَاًَ،فيقولَفَالكتابَاملقدسَ :أرمياءَ َ "َ 3ََ:َ 31وحمب َةًَ
تََلكَََالرمحةَََ"َ.وهذاَ معناهَ أنَ للاَ حيبكَ قبلَ أنَ تولد!َ
أبدي َةًََأحب ب تُكََ،منَََأجلَََذلكَََأدم َُ
وميكنكَأنَتضعَامسكَفَالنصَوتقول"َ:وحمبةَأبديةَأحببتكَايَ(فالن)َمنَأجلَذلكَأدمتَ
لكَ(ايَفالن)َالرمحة"َللاَيريدكَأنَتكونَفَملكوتَالسمواتَفَيومَمنَاألايمَ،ولكنَهناك َ
شيءَمينعكَمنَذلكَ َ.
 اللونَاألسودَ َ:هذاَاللونَيذكرينَبظلمةَاخلطيةَ(الذنوبَواملعاصي)َ
اخلطيةََ هيَ األشياءَ السيئةَ اليتَ يفعلهاَ الناس َ.هيَ أيَ شيءَ يفعلهَ النسانََأوَ يقولهَ
يكونَ عكسَ ماَ أمرهَ للاَ.كالكذب َ،والغش َ،وعدمَ طاعةَ الوالدين َ،قتالَ األصدقاءَ والخوةَ
واألخواتَ،واستخدامَالعنفَ َ.
يع َأخطأُوا َوأعوزُهمَ َجم َُد َللاَ َ"َعندماَيقولَ
الكتابَاملقدس َيقولَ :رومية ََ "َ 23َ :َ 3إذَ َاجلم َُ
الكتاب َاملقدسَأنَاجلميعَأخطأواَأيَأنتَ وأانَو مجيعَمنَفَالعاملَأخطأَ.الكتابَاملقدسَ
أنتَولدانَ"نريد"َأنَنفعلَ ماَهوَ خاطئَ،أيَأنناَمنيلَلعملَاملعصيةَ.فأمك َملَ
يقولَأنينَ و ُ
تعلمكَكيفَتعصيهاَ،أليسَكذلك؟َوكما تعاقبك أمك ف البيت إذا فعلت خطأ ما ,فاهللَلديهَ
عقابَعلى َاخلطيةَ.وهذاَالعقابَهوَانفصالَأبديَعنَ للاَ فَمكانَللعقابَيسميهَالكتابَ
املقدسَجهنمَ .ولكنَألنَ للاَ حيبكَويريدكَأنَتكونَمعهَفَملكوتَالسموات فهوَالَيريدَ
لك ذلك العقابَ.ولذلكَجعلَللاَحالًَملشكلةَاخلطيةَالبشريةََ .

 اللونَاألمحرَ َ:يسوعَهوَابنَللاَالكاملَ.هوَللاَالبنََ.وهذاَمعناهَأبنهَللاَالنسان الذي ال
خيطئ َ.الربَيسوعَ(عيسى)َكانَالشخصَالوحيدَالذيَعاشَفَالتاريخَدونَأيَخطيةَ.
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لرمباَ تعتقدَ أنَ اجلميعَ سيحبونَ شخصاًَكهذا َ،ولكنَ عندماَكربَ أخذهَ أانسَ أشرارَ
انَابلربَيسوعَالذيَمسرَعلىَخشبةَ
وصلبوهَعلىَالصليب َوقتلوهَ.هذهَالصفحةَالمراءَتذكر
ُ
ونزفَدماًَحىتَاملوتَ َ.
الكتابَاملقدس َيقولَ :عربانيني َ"َ 22َ :َ 9وبدونَسفكَدمَالَحتصلَمغفرة"َ,فعندماَمات َ
َعنَكلَخطيةَفعلناهاَ
أخذَعقاابًَالَيستحقهَألنهَملَيفعلَخطيةَ.لقدَأخذَهذاَالعقابَطوعاً َ
أنتَ وأانَ والعاملَأمجعَ.يسوعَاملسيح َماتَمنَأجلَخطاايكَ َ،وقالَالربَيسوعَاملسيحَ َوهوَ
حيتضرَ"قدَ أُكمل"َأيَأنَكلَماَجيبَعملهَألخذَهذهَاخلطية َقدَمتَمبوتهَعلىَالصليبَ،167
وبعدهاَدفنواَجسدهَفَالقربَ.ولكنَبعدَثالثةَأايمَأثبتَانهَيستطيعَأخذَخطاايكَ واعطاءكَ
حياةَأبديةَعنَطريقَقيامتهَمنَاملوت َودونَأنَميوتَمرةَأخرىَ،عاد َإىلَملكوتَالسمواتََ
حيثَهوَاآلن َوألنَيسوعَهوَللا َالبن َالذيَماتَمنَأجلكَ،فأنتَتستطيعَأنَتكونَابنهَ
اآلنَ!َستخربانَالصفحةَالنظيفةَكيفَ ََ.
 اللونَاألبيضَ َ :عرفناَاخلطية َفصلتكَعنَللا  َ,وَ لكن ألنه حيبك و يريدك أنَتكونَ معهَ
فقد أرسلَابنهَ،الربَيسوعَاملسيحَليموتَعلىَالصليبَمنَأجلكَ.
اان َأنَ َيصيُواََ
اهمَ َ ُسلط ًَ
يقولَالكتابَاملقدسَ :يوحناَََ"ََ12ََ:ََ1وأماَ ُك َُّل َالذينَََقبلُ َ
وهُ َفأعط ُ
أوالدََللاََ،أيََال ُمؤمنُونََابمسهََ".وهذاَمعناهَأنكَإنَآمنتَبكلَقلبكَأنَيسوعَماتَمنَأجلكَ
وأخذَعنكَخطيتكَ،فسيجعلكَجزءاًَمنَعائلةَللاََ-للاَيصبحَأبوكَالسماَويَاآلنَ،ويوماًَماَ
ستكونَمعهَفَملكوتَالسمواتَ َ.
هلَآمنتَ وأخذتَالربَيسوعَخملصاَشخصياَلياتكَلتصبحَابنَللا؟َأانَالَأحتدثَ
هناَ إنَكنتَ حتضرَ الكنيسَةََأوَ املعموديةََأوَإذاَكانَ والديكَ مسيحيني َ.هذهَ األشياءَ جيدةَ
ولكنهاَالَتستطيعَأنَمتحيَخطيتكَوأتخذهاَعنكَ.للاَيريدكَأنَتؤمنَويدخلَفَقلبكَ.إذاَ
آمنتَبيسوعَ،ابنَللا َالذيَماتَمنَأجلَخطاايكَعلىَالصليبَ،هلَميكنكَأنَتقولَهللَ
اآلنَ َ:
167

لم يمت المسيح عليه السالم على الصليب ،إنما شبيهٌ له ،قال تعالى":وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُ ِبّهَ لهم" .آل عمران.
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 أبنكَتعرتفَأبنكَأخطأتَ
 أبنكَتؤمنَأنَيسوعَابنَللاَماتَمنَأجلكَوقامَمنَاألموات
 أبنكَتدعوهَليكونَخملصكَوأبوكَالسماويَ.
 ميكنكَأنَتصليَكالتايلَ َ:
عزيزيَللاَ(ايَللا)َ َ،
أنتَتعرفَأنينَأذنبتَوأخطأتَجتاهكَ.أؤمنَأبنَيسوعَهوَابنَللاَوأنهَأخذَعينَعقابَ
خطااييَ مبوتهَ علىَ الصليب َ.أؤمنَ انهَ قامَ مرةَ أخرى َ.أقبلكَ اآلنَكمخلصَ شخصيَ
ليايتَ.شكراًَألنكَجعلتينَابناًَلكَاآلنَكماَوعدتَ.ابسمَيسوعَ،آمنيَ َ.
إذاَصليتَهذهَالصالةَوعنيتَماَقلتَ،فقدَجعلكَللاَمنَعائلتهَاألبدية!َوهذاَليسَ
ألنينَقلتَذلكَ،ولكنَألنهَوعدَللاَ(تذكرَيوحناَاألوىلََ،168)َ12َ:َ1وللاَالَخيلفَوعدهَ َ.
دعينَأريكَوعداًَ رائعاًَآخرَلكَف َسفرَالعربانينيَ ََ 5َ :َ 13حيثَيقولَللا "َ:الَ َأُمهلُكَ َوالَ َأت ُرُككَ َ"َ
هلَسيرتككَيسوعَاملسيح؟َلقدَوعدَأنهَلنَيفعلَذلكَأبداًَ،ماذاَإذاَأخطأتَأوَأذنبتَمرةَأخرى؟َ
الربَمعنيَيل"َسيعطيكَالقوةَحىتَتفعلَما َ
َُ
الَ،يقولَللا"َ،الَأترككَأبدَاً"َوف َالعربانيني ََ 6َ :َ 13يقول"َ:

هوَصوابَ َ.

عندماَ تصبحَ ابنَ للا َ،يساعدكَكيَ تنموَ لتعرفهَ بشكلَ أفضلَ يومياً َ.الصفحةَ األخية َ،هيَ
الصفحةَاخلضراءَواليتَستخربكَكيفَميكنكَأنَتتعرفَعلىَللاَأكثرَ .
 اللونَاألخضرَ َ:تذكرينَابألشياءَاليتَتنموَكاألشجارَوالشائشَواألزهارَ.عندماَتصبحَابنَ
للاَ،فإنهَيريدكَأنَتعرفهَأكثرََ-وأنَتنموَفَمعرفتهَ.

 168يوحنا األولى  12 : 1واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اوالد للا اي المؤمنون باسمه
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اخلطية َقدَتعيقَالنموَ.ولكنَللا َيعدَف َيوحنا َاألوىل َ "َ 9َ :َ 1إنَ َاعرتف نا َخبطاايانَ َف ُهوَ َأمنيَ َوعادلَ،
حىتََي غفرََلناََخطاايانََويُطهرانََمنََ ُكلََإ ٍَمثَ".وهذاَمعناهَأبنكَإنَأخطأتَفعليكَالعرتافَ(أيَختربَللاَ
مباَفعلتهَمنَخطأ)َ.فهوَأمنيَمبعىنَأنهَسيغفرَلكَدائماًَ،وإنهَعادلَفَمغفرتكَألنهَعاقبَاخلطيةَ
مبوتَيسوعَاملسيحَعلىَالصليبَ َ.
ميكنكَأنَتعرفَللا َبشكلَأفضلَعنَطريقَقراءتكَوإطاعةَكلمتهَفَالكتابَاملقدسَ.أرجوَ
أنَ يكونَ لديكَ إجنيالًَ فَ البيتَ حىتَ تستطيعَ قراءتهََوالصالةَ والتحدثَ معََللاَ هيَ طريقةَ أخرىَ
تساعدكَعلىَالنموَفَمعرفةَللاَ ،والذهابَإىلَالكنيسة َأوَمدرسةَاألحدَتعلمكَمنَالكتابَاملقدسَ
وستساعدكَلتعرفهَبشكلَأفضلَ َ.
ميكنكَأيضاًَأنَختربَاآلخرينَعنَيسوع!َأودَأنَأشكرَللا َعلىَماَفعلهَلياتكَ وميكنكَأنَ
َعلىَذلكَ.إذاَكنتَأانَابنَللا َوأنتَابنَللاَفهلَ
تصليَمعيَاآلنَ وانت أيضا جيب أنَتشكرهَأيضاً
ُ
تعلمَماَمعىنَذلك؟َهذاَمعناهَأنناَمنَنفسَالعائلةَََ..أهالًَوسهالًَبكَفَعائلةَللاَ
هذه هي إحدى أقوى الطرق املستخدمة ِف تبشري الطفل واملراهق وإدخاله املسيحية ،ميكن ايضاً
إضافة
 اللونَاألزرق َ َ:ليدلَعلىَالنقاءَواملاءَالذيَيرويَالعطشانَ،وهيَمتثلَاملسيحيَالذيَيرتويَ
منَنبعَالياةَالكتابَاملقدسَفهوَكلمةَللاَوالتعلمَمنَللاَ.
علىَاملبشرَأنَيوفرَكتاابًَمقدساًَ(علىَاألقلَالجنيل َ– َالعهدَاجلديد)َللشخصَالذيَآمنَ
وقبلَرسالةَاخلالصَ َ.
َ
َ
َ
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 إذن هذه األلوان اخلمسة املستخدمة تعرب ابختصار عن املبادئ الروحية األربعة
 الذهيبَ:ملكوتَالسمواتَوحمبةَللاَلإلنسان
 األسودَ:النسانَخاطيءَوالَميكنَوجودهَفَحمضرَللا
 األمحرَ:موتَيسوعَوفداءهَعلىَالصليبَوقيامته
 األبيضَ:أنَيقبلَالنسانَخالصَاملسيحَلهَويصبحَمسيحياًَ
 األخضرَ:النموَالروحيَعنَطريقَالصالَة
 األزرقَ–َاختياريَ:النموَالروحيَعنَطريقَقراءةَالكتابَاملقدسَ َ
َ
 تقدي املباديء الروحية األربعة للمسلم البالغ
إنَاملبادئَالروحيةَاألربعةَأثبتتَأهناَأكثرَالطرقَفعاليةَفَالتبشيَ،
ولكنَفَجمتمعَيعممَابجلاليةَاملسلمةَامللتزمةَفإنَهذهَالطريقةَفَالشرحَ
قدَ الَ جتديَ ألهناَ غيَ مألوفةَ لدىَ املسلمنيَََ.لذلكَ اقرتحَكيفنيَ
غريسون ََ Kevin Greesonفَكتابهَكيفَيؤمنَاملسلمونَابملسيح َ The
َ!Camel – How Muslims are Coming to Faith in Christمدَجسرَماَ
كيفين غريسون Kevin Greeson
بنيَاملبشرَواملسلمَعنَطريقَاستخدامَاخللفيةَالشرعيةَلدىَاملسلمَ،مبعىنَ
استخدامَبعضَالنصوصَالقرآنيةَ والديثَالشريفَكيَيوصلَاملبشرَ
رسالةَاخلالص َللمسلمَ.وقدَأمسىَهذهَالطريقةَطريقةَاجلمل ََ CAMELواألحرفَاختصارَللجمل َ
التاليةَوهيَتُعدَاختصاراًَلرسالةَاخلالصَفَاملبادئَالروحيةَاألربعةَ َ:
َ
َ
َ
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CAMEL
;Mary was Chosen to give birth to Isa
اختيتَمرميَلتلدَعيسىَوتكونَأمهَ

;that Angels announced the good news to her

أعلنتَاملالئكةَاألخبارَالسارةَهلاَ
;that Isa would do Miracles
أبنَعيسىَسيفعلَاملعجزاتَ

that he knew and is the way to EternalَLife.

َ

وعلمَأنهَالطريقَللحياةَاألبديةَ َ
هيا بنا نتخيل حوارَ بني مسلم ملتزم وَ مبشرَبسوءَاستخدامهَلبعضَالآلايتَوَاألحاديثَ :
َ يقولَاملبشر:عزيزيَاملسلمَاملوحدَابهلل!ََ َ169
رغمَكلَحماوالتكَللتقربَإىلَللاَعزَوجلَورغمَمشاعركَاجلياشةَوأنتَتبكيَوتستغفرَللاَ،
هلَحدثَوشعرتَبيقنيَمنَللاَأنكَذاهبَإىلَاجلنةَدونَأنَتذوقَالعذابَأوالًَفَالقربَأوَفَ
جهنم؟َ َ

لدائماًَماَتقولَأنَللاَغفورَرحيمََ..راجياًَأنَالَتتذكرَإمسهَتعاىلَأنهَشديدَالعقابَ،يقولَفَ
القرآن"َ َ:وإنَمن ُكمَإالَوارُدها ََۚكانَعلىَ َربكَحت ًماَمقضيًّا َ﴿مرمي َ"﴾٧١والتفسيَيقرَويعرتفَأنَالَ
أحدَيدخلَاجلنةَبلَعلىَاجلميعَأنَيلجَالنارَأوَميشيَعلىَالصراطَاملخيفَ،وكأنَكلَالعملَاجليدَ
احَسدى!َ وأنتَتعلمَأنَأعمالكَاجليدةَالَميكنَأنَتدفعَأوَتتجاوزَعددَ
الذيَعملتهَفَدنياكَ ر
ً
أعمالكَالسيئةَ!َ 170

 169يرجى العلم أن هذه الطريقة من الشرح تُعطى لمسلمين ملتزمين لديهم خلفية عن العقيدة والفقه وقد ال تنفع أو تفيد لمسلم بسيط.
 170ولماذا هذا االفتراض العجيب ،ما المانع أن تكون حسنات المرء أكثر من سيئاته؟
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هلَهناكَطريقةَأخرىَتوصلكَاجلنةَدونَأنَتدخلَالنار؟َ 171
املسلمَ:فعال دائما ما حييين هذاَ..ماذاَلوَأبغضينَللاََعزَوجلَبدالًَمنَأنَحيبين؟َكيفَأعرفَمشاعرَ
للاَحنوي؟َهلَأفعايلَكافيةَألنَترضيهَتعاىلَوجتعلهَحيبين َ؟َ172كيفَميكنَأنَأعيشَمطمئناًَفَحيايتَ
الدنياَوالَأعلمَماَسيحلَيبَفَاآلخرة؟َ
ُّ
 يقولَاملبشر َ
قالَرسولَالسالم"َ:لنَيدخلَاجلنةَأحدَإالَبرمحةَللاََ،قالواََ:والَأنتَايَرسولَللاَ؟َقالََ:
والَأانَإالَأنَيتغمدينَللاَبرمحتهََ،وقالَبيدهَفوقَرأسه"َوأيضاًَقال"َ:الَيدخلَأحداَمنكمَعملهَاجلنَةَ
َ،وَالَجييَمنَالنارََ،وَالَأانَإالَبرمحةَللا"َ َ
فإذاَكانتَاألعمالَالَتدخلناَاجلنةَ،فماَهوَالسبيلَهلا؟َوما هي رَحة هللا؟َ َ
 فيكملَاملبشرَنعمَهناكَأجوبةَعلىَهذهَاألسئلة!َ َ
للا َحيبَخليقتهَوالَيريدَهلاَالعذابَ،هذاَماَيقولهَالكتابَاملقدسَ :يوحناََاألوىل َ "َ 8ََ:َ 4ومنَ َ َالَ
بَملََي عرفََللاَ،ألنََللاََحمبةََ".وأيضاًَفَيوحناَ"َ16َ:َ3ألنهَهكذاَأحبَللاَالعاملََ"..فإذاًَحمبةَللاَغيَ
ُحي َُّ

مشروطةَلناَ .قدَنعتقدَأنَاعتناقَالدينَوتطبيقَشرائعَوقواننيَمعينةَجيعلناَنتقربَمنَللاَ َولكنَهذاَ
صعبَف َ دينَالسالمَفكلماَحاولناَتطبيقَهذهَالشرائعَكلماَوقعناَفَاخلطأَ والذنوبَ..وكلماَعرفناَ
أكثرَفَالدينَظاننيَأنناَنتعرفَعلىَللاَأكثرَونتقربَإليهَكلماَزادتَاملعاانة!َفبزايدةَالعلمَيزيدَالبالءَ،
والدليلَمنَأقوالَعلماءَاملسلمني"َ:قالَمالكَبنَمغولََ:مسعتَالشعيبَيقولََ:ليتينَملَأكنَعلمتَ
 171قد يستغرب المسلم في قراءته لهذه الرسالة من وجود نصوص قرآنية وبعض األحاديث ،ولكن يجب التنبيه أن ما يستخدمه المبشرون هي الشبهات،
فإنهم يأخذون اآلية أو الحديث خارج السياق ويضعونه ويفسرونه بطريقة تخدم أهدافهم .وما هذا إال جهل أو عدم أمانة في نقل النصوص .وأرجو العلم أن
جميع هذه اآليات القرآنية واألحاديث لها تفاسير وأجوبة وردود سديدة مختلفة تماما عن الطريقة التي يطرحها المبشرون لزعزعة عقيدة وإيمان المسلم
ومحاولة تحويرها بطريقة لجذبه إلى النصرانية (المسيحية).
ضيًّا" فالمقصود :إما الدخول فيها فتكون بردا وسالما مثل نار إبراهيم،
علَ ٰى َربِّكَ َحتْما َمقْ ِ
اردُهَا كَا َن َ
"وإِنْ ِمنْكُ ْم إِ َّال َو ِ
أما اختصار تفسير اآلية الكريمةَ :
ونذر الظالمي َن فيها
أو المرور على الصراط من فوقها ،وسرعة المرور تعتمد على حجم األعمال الصالحة ،والدليل اآلية التي تليها":ث ّم ننجي الذين اتقوا
ُ
جثيَّا".
ّللا
ّللا َ
ّللا َو َيغْفِرْ لَكُ ْم ذُنُو َبكُ ْم َو َّ ُ
غفُ ٌ
ّللا َوالرَّ سُو َل فَإِنْ ت ََولَّ ْوا فَإِ َّن َّ َ
ور َرحِ ي ٌم ( )31قُ ْل أَطِي ُعوا َّ َ
 172الجواب بسيط جدا ":قُ ْل ِإنْ كُنْتُ ْم تُحِ بُّو َن َّ َ
ّللا فَاتَّ ِب ُعونِي ُي ْح ِببْكُ ْم َّ ُ
ال يُحِ بُّ الْكَاف ِِري َن ( )32آل عمران .وقديما قالوا :إذا أردت أن تعرف من للا مقا َمك فانظر فيما أقا َمك.
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منَذاَالعلمَشيئاََوقالَسفيانَالثوريَ:ليتينَملَأكتبَالعلمَ،وليتينَأجنوَمنَعلميَكفافًاَالَعليَوالَيلَ.
وقال َ:لوَ ملَ أعلم؛َ لكانَ أقلََلزينَ"ََ173واملعىنَ هوَ أنناَكلماَ حاولناَ أنَ نعملَ أكثرَ ونطبقَ الشريعةَ
واألحكامَنتعلقَابألرضياتَ،أكثرَمنَالعالقةَالروحيةَالقيقيةَمعَللا َ،واألعمالَابلتأكيدَليستَهيَ
الطريقَللجنَةَ 174
فإذاًَكلَمنَيعرفَالفرقَماَبنيَماَهوَصحيحَ(حالل)َوبنيَ ماَهوَخاطيءَ(حرام)َتزدادَ
احتماليةَوقوعهَ وارتكابهَالذنوبَ.وجندَأنه َمنَاملستحيلَأنَجتدَإنساانًَ واحداًَعاشَعلىَاألرضَدونَ
هذاَماَكانَيفعلهَرسولَالسالم"َ:أنَالنيبَ
َ
أنَخيطيءَحىتَلوَكانَنبياًََ.175وكلناَحنتاجَلغفرانَللاَلناَ176
كانَيستغفرَفَاجمللسَمئةَمرة"ََ177ومعَذلكَكلهَملَيكنَمتأكداًَأنَللاَغفرَله!َ 178
ماَدامتَروحَالنسان َفَجسدهَحيةَ،فهوَسيتابعَاخلطأَ،ألنَجسدَالنسانَيشدَويغريَ
النفسَ دائماًَ ألنَ تفعلَ الذنوبَ (النفسَ األمارةَ ابلسوء) َ.والطريقةَ الوحيدةَ للخالصَ منَ هذاَ اجلسدَ
اخلاطيءَهوَاملوتَ،أيَانفصالَ َ الروحَ والنفسَعنَ اجلسدَ.هذاَهوَعقابَاجلسد؛َالفناءَ واملوتَََ179
وعقابَالروحَوالنفسَعلىَهذهَالذنوبَهوَانرَجهنمَ!َ َ

ع ِز ٌ
ور"
يز َ
غفُ ٌ
ّللا َ
ّللا ِمنْ ِعبَا ِد ِه الْ ُعلَ َما ُء ِإ َّن َّ َ
 173هذه األقوال تصدر من باب الورع والتقوى والخشية من للا عز وجل ،قال تعالىِ ":إ َّن َما يَ ْخشَى َّ َ
(الحج ،)28:وعن ابن مسعود رضي للا عنه قال" :ليس العلم بكثرة الرواية ولكّن العلم الخشية ".فكلما ازداد المرء علما بخالقه كلما ازدادت خشيته من
عظمته وجالله ،فهل معنى الخشية إذن أن يتمنى العلماء أن يعودوا جهاال؟؟طبعا ال ،بدليل أن كل من استدلوا بأقوالهم ظلوا يطلبون العلم ويعلمونه حتى
مماتهم.
 174هذا ادعاء مخالف للعقل والحس ،فبال شك كلما ازداد المرء حرصا على تطبيق شريعة للا وتعلم أحكام الدين ،كلما تسامت روحه وازدرى الدنيا
بزخرفها ،والحس يؤكد هذا ،فإن أكثر الناس تعلقا بالروحانيات والبُعد عن الدنيا هم أهل الدين والعلم والفقه ،وهذا القول حجة على النصارى ،إذ ال
ينكرون أن أكثر الناس اهتماما بدينهم هم الرهبان والقساوسة ،وهم من أشد الناس تطرفا في مسألة البعد عن الحسيّات ،وللا عليم بسرائرهم.
 175األنبياء عند المسلمين معصومون من الوقوع في الف واحش والكبائر ،بينما يعتقد النصارى واليهود أنهم وقعوا فيها جميعا بال استثناء!!
 176الحظ المبدأ الثاني :اإلنسان خاطئ
 177االستغفار-أي طلب المغفرة -في حد ذاته عبادة ،وال يكون" فقط"عند ارتكاب ذنب ما ،وهو يشمل أيضا طلب المغفرة عن عدم بلوغ الكمال ،فإن النبي
اليوم
ألستغفر للاَ في
صلى للا عليه وسلم كان ينشغل بأمر أمته فيؤثر ذلك على الحالة الروحية المـثلَى لقلبه ،ونص الحديث ":إنه لَيُغا ُن على قلبي .وإني
ُ
ِ
مائةَ مرةٍ" رواه مسلم .ونظير ذلك قيامه صلى للا عليه وسلم بالليل حتى تتورم رجاله ،فقالت عائشةُ رضي للا عنها :يا رسو َل للاِ ! أتصن ُع هذا وقد غُفِر
لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأ َّخ َر ؟(الحظ أن عائشة فهمت أن الصالة في حد ذاتها استغفار) فقال":يا عائشةُ! أفال أكو ُن عبدا شكورا ؟؟"رواه مسلم .فكذلك
ور َرحِ ي ٌم
ّللا َ
غفُ ٌ
ّللا إِ َّن َّ َ
كان حرصه على االستغفار كعبادة قولية يجسده حرصه على قيام الليل كعبادة عملية ،وتنفيذا ألمره تعالىَ ":وا ْستَغْف ُِروا َّ َ
(المزمل )20:وقوله تعالى:
س ِبّ ْح ِب َح ْم ِد َر ِبّكَ َوا ْستَغْفِرْ ُه ِإنَّهُ كَا َن ت ََّوابا (النصر.)3:
" فَ َ
علَيْكَ
 178هذا كذب محض ،فإن النبي صلى للا عليه وسلم كان متأكدا من هذا الخبار للا تعالى لهِ ":ليَغْف َِر لَكَ َّ ُ
ّللا َما تَقَد ََّم ِمنْ ذَنْبِكَ َو َما تَأ َ َّخ َر َويُتِ َّم نِعْ َمتَهُ َ
ص َراطا ُم ْستَقِيما (الفتح ،) 2:وكل ما كان يفعله من عبادات لم يكن لشكه في ذلك ،بل لزيادة العبادات والمقامات والشكر هلل تعالى.
َويَ ْه ِديَكَ ِ
 179عقيدتهم في تعذيب الجسد بوصفه رمزا للخطيئة أدت لنتائج مخزية على مر تاريخهم ،فمن أمثلتها قيام بعض الرهبان"القديسين بزعمهم" بالعيش في
المستنقعات وتحمل لدغ البعوض ،أو الوقوف على قدم واحدة لفترات طويلة ،أو حمل األثقال طيلة حياتهم ،وعدم االستحمام أبد الدهر..وهكذا مما
اشتهروا به في قرون الظالم المسيحية.
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فَالقيقةَارتكابَالذنوبَ واخلطاايَيؤديَإىلَالزنَ والكتئابَ والغضبَوعدمَالستقرار!َأيَ
ماَيسميهَالكتابَاملقدسََ"املوتَالروحي"َكماَهوَمكتوبَفَروميةَ"َ23َ:َ6النَاجرةَاخلطيةََهيَموت" َ
واملوتَهوَعكسَالياةَ.السعادةَ والسالمَ والسكينةَماَهيَإالَمواصفاتَالياةَاليتَنعيشهاَعندماَ
نكونَقريبنيَمنَللا َوفَحمضرهَ.ولكنَعندماَنشعرَابلتعاسةَفهذاَهوَاملوتَالروحيَ والنفصالَعنَ
للا!َ َ
املسلمََ:كيفَميكنَأنَحيصلَالنسانَعلىَالياة؟َكيفَيذوقَالنسانَرمحةَللا؟َهلَميكنناَأنَنشعرَ
ابلسعادةَوروحناَماَ زالتَفَجسدان؟َهلَهناكَطريقةَلتأكيدَوصولناَاجلنةَدونَالاجةَللذهابَإىلَ
النار؟َ َ
 املبشرَ :ابلتأكيدَهناكَحل!َ َ
َالَبدَمنَأنَيكونَهناكَفديةَلدفعَمجيعَذنوبناَوخطاايان!َفبدالًَمنَأنَمنوتَوننفصلَعنَللاَ،
حنتاجَلشخصَماَأيخذَعناَهذهَالذنوبَويقفَأمامَللاَوحياسبَعنا!َ َ
َجندَأنَمنَأهوالَيومَالقيامة"َ:ي ومَيفُّرَالمرءَُمنَأخيهَ،وأُمهَوأبيهَ،وصاحبتهَوبنيهَ،ل ُكلَامر ٍئَ
من ُهمَي ومئ ٍذَشأنَيُغنيهَ"َإذاًَالَيوجدَأيَإنسانَعلىَاألرضَسيتحملَأخطاءانَويدفعَعناَذنوبنا!َفكلَ
واحدَمنشغلَخبطاايهَوذنوبه!َ180كانَالَبدَأنَيكونَالشخصَالذيَأيخذَالعقابَعناَشخصاًَمثلناَ

ولكنَملَخيطيءَقط!َوكماَنعلمَأنَمجيعَالناسَخاطئنيَوالَميكنَأنَيكون َأحدَمنَذريةَآدم َابراًَبالَ
خطية َوإنَكانَهذاَالنسان َالذيَسيدفعَالعقابَعناَبالَخطيةَفإنهَيكونَكاهللَمتاماً! ََ 181مبعىنَآخرَ
 180هذا غير صحيح ،فقد شرّ ع للا الشفاعة ،وهي  :التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة ،والشفاعة قسمان:
القسم األول :الشفاعة العامة ،ومعنى العموم أن للا سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء من عباده الصالحين أن يشفعوا لمن أذن للا لهم بالشفاعة فيهم ،وهذه
الشفاعة ثابتة للنبي صلى للا عليه وسلم ولغيره من النبيين ،والصديقين ،والشهداء ،والصالحين ،وهي أن يشفع في أهل النار من عصاة المؤمنين أن
يخرجوا من النار.
القسم الثاني :الشفاعة الخاصة ،التي تختص بالنبي صلى للا عليه وسلم وأعظمها الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة ،حين يلحق الناس من الغم
وال كرب ما ال يطيقون ،فيطلبون من يشفع لهم إلى للا عز وجل أن يريحهم من هذا الموقف العظيم فيذهبون إلى آدم ،ثم نوح ،ثم إبراهيم ،ثم موسى ،ثم
عيسى وكلهم ال يشفع حتى تنتهي إلى النبي صلى للا عليه وسلم ،فيقوم ويشفع عند للا عز وجل أن يخلص عباده من هذا الموقف العظيم ،فيجيب للا
سى أَنْ يَبْعَثَكَ َربُّكَ َمقَاما
ع َ
تعالى دعاءه ،ويقبل شفاعته ،وهذا من المقام المحمود الذي وعده للا تعالى به في قوله تعالىَ ":و ِمنْ اللَّيْ ِل فَتَ َه َّجدْ بِ ِه نَافِلَة لَكَ َ
َم ْح ُمودا" (اإلسراء.)79:
 181من قال أن كل َمن كان بال خطايا يصلح أن يكون إلها؟ فهل المالئكة آلهة؟! وكيف يكون"كــ"هللا وهم يزعمون أنهم يعبدون إلها واحدا؟؟!
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جيبَأنَيكونَهذاَالشخصَإنساانًَولكنَلهَالصفاتَالهلية! َ َنعمَهناكَشخصَ واحدَملَيفعلَذنباًَ
قطَعلىَاألرضََ..وهوَاملسيحَعليهَالسالم!َ َ
ولَ اللَ هََوكلمتُهَََُ182ألقاهاَ إىلَ مَرميَ
يحَ عيسىَ اب ُنَ مَرميَ ر ُس ُ
َيقولَ فَ القرآنََعنه"ََ:إمناَ المس ُ
وُروحََ183من َهُ"َ(سورةَالنساءََ َ)171
َوأيضاًَفَسورةَآلَعمرانَ"َ49ور ُس ًوالَإىلََبينَإسرائيلَأينَقدَجئ تُ ُكمَآبي ٍةَمنَرب ُكمََۚأينَأخلُ ُقََل ُكمَ
ئ َاألكمهَواألب رص َوأُحييَالموتىَ َإبذنَ
منَالطنيَكهي ئةَالطيَفأن ُف ُخَفيهَف ي ُكو ُنَط ًيا َإبذنَاللَ ه َۚ َوأُبر َُ
مَمؤمننيََ" َ
اللَ هََۚ184وأُنبئُ ُكمَمباَأت ُكلُونَوماَتدخ ُرونَفَبُيُوت ُكمََۚإنَفَذلكَآليةًَل ُكمَإنَ ُكنتُ ُّ

َوفَ الديثَ الصحيح" َ:ماَ منَ مولودَ يولدََإالَ خنسهَ الشيطانََ َ.فيستهلَ صارخاَ منَ خنسةَ
الشيطانََ َ.إالَ ابنَ مرميََوأمهَ  َ.مثَ قالَ أبوَ هريرةَ  َ:اقرؤاَ إنَ شئتمَ {ََ:وإينَ أعي َذهاَ بكَ وذريتهاَمنَ
الشيطانَالرجيم}َ" َ
 ومنَخاللَقراءتناَللنصوصَالقرآنيةَوالديث؛َفنجدَالتايلَ َ:
 املسيحَعليهَالسالمَقدَجاءَمنَللاَ :مرقسََ "ََ37ََ:9ومنَ َقبلينَ َف ليسَ َي قب لُينَ َأانَ َبلَ َالذيََ
أرسلينََ"َيوحناََ "َ29َ:7أانََأعرفَُهَُألينََمنهَُ،و ُهوََأرسلينَ"
 املسيحَعليهَالسالمَكلمةَللاَ(وكماَنعلمَأنَكالمَللاَهوَليسَخملوقاً)َ:يوحناَ "َ1َ:َ1فََالبد َءَ
كانَ َالكلمةَُ ،والكلم َةَُكانَ َعندَ َللاَ ،وكانَ َالكلم َةُ َللاََ ".يوحنا َ "َ 14َ :َ 1والكلم َةَُصارَ َجس ًداََ
وحلََب ي ن ناَ"َ

 182قال القرطبي رحمه للا"( :كلمته " أي بشارة للا تعالى لمريم عليها السالم ،ورسالته إليها على لسان جبريل عليه السالم; وذلك في قوله" :إذ قالت
المالئكة يا مريم إن للا يبشرك بكلمة منه"آل عمران . 45:وقيل " :الكلمة " ههنا بمعنى اآلية ; قال للا تعالى :
" وصدقت بكلمات ربها " التحريم ،12:و " ما نفدت كلمات للا " لقمان  27:أي آيات.).
 183قال القرطبي رحمه للا ( :هذا الذي أوقع النصارى في اإلضالل; فقالوا :عيسى جزء منه فجهلوا وضلوا; وعنه أجوبة ثمانية "أذكر منها ":أن
اإلضافة للتفضيل"روح منه" وإن كان جميع األرواح من خلقه; وهذا كقوله  " :وطهر بيتي للطائفين" الحج" ،26 :ومعلوم أن البيت للطائفين وغيرهم
ولكّن للا فضلهم" .وقيل قد يسمى من تظهر منه األشياء العجيبة روحا ,وتضاف إلى للا تعالى فيقال :هذا روح من للا :أي مِن خلقه; كما يقال في النعمة
إنها من للا .وكان عيسى يبرئ األكمه واألبرص ويحيي الموتى فاستحق هذا االسم) .
 184اآلية صريحة":بإذن للا".
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س َحي َُّلَ
وح َال ُق ُد َُ
 املسيحَعليهَالسالمَروحَمنَللاَ :لوقا َ "َ35َ :َ 1فأجابَ َالمال َُك َوقالَ َهلا«َ:ا ُّلر َُ
هللَُ
ودَمنكََيُدعىَابنََللاََ".يوحناَ "َ24َ:َ4ا َ
ُّوسَالمولُ َُ
ضاَال ُقد َُ
عليكَ،وقُوَةَُالعليََتُظللُكَ،فلذلكََأي ً
الروحََوالقََي ن بغيَأنََيس ُج ُدوا"
ُروحََ.والذينََيس ُج ُدونََل َهَُفب ُّ
 املسيحَملَيستطعَالشيطانَأنَميسهَبلَكانَعليهَالسالمَلهَسلطةَعليهَ:لوقاَ "َ41َ:َ4وكانتََ
يحَاب َُنَللاَ!»"
ول«:أنتََالمس َُ
خَوت ُق َُ
جَمنََكثيينََوهيََتص ُر َُ
ضاَخت ُر َُ
شياط َُ
نيَأي ً
 املسيحَخالقَ:يوحناَََ1"َ1فََالبدءَََكانََالكلمةَُ،والكلمةَََُكانََعندََللاََ،وكانََالكلمةََُللاََ2.هذاََ
كانََفََالبدءََعندََللاَُ َ3.ك ُّلََشي ٍءََبهَََكانََ،وبغيهََملََي ُكنََشيءََمماََكانََ4.فيهَََكانتََالياَةََُ،
يءَُفََالظُّلمةََ،والظُّلم َةَُملََتُدرك َهُ".
ُّورَيُض َ
والياةََُكانتََنُورََالناسََ5َ،والن َُ
وفَ ُكلَََاجلليلَََيُعل َُمََفَََجمامعهمَ،
وعََُيطُ َُ
ضََ:185مىتََ "ََ23ََ:4وكانَََي ُس َ
 املسيحَ يشفيَ األمرا َ
فَفََالشعب".
ضَوُكلََضع ٍَ
ويكرَُزَببشارةََالمل ُكوتَ،ويشفيََ ُكلََمر ٍَ
يم َاألمواتَ َوُحيييَ،كذلكَ َاالبَ َُنَ
اآلب َيُق َُ
 املسيحَحيييَاملوتىَ :186يوحنا َ "َ 21َ :َ 5ألنَهَُكما َأنَ َ َ

ضاَ ُحيييَمنََيش َاءُ".
أي ً
 املسيحَيعرفَالغيبَ:187يوحناَََ51َ–َ43َ:َ1
َفنجدَأنَصفاتَاملسيحَأخذتَنفسَصفاتَ للاََكاخلالقَ،وعاملَالغيب َ،والشاف َ،والقدوسَ،
واليَواحملييَرغمَأنهَإنسانَ،لذلكَندعوهَرابً!ََ188أعمالَالرسلَ "َ36َ:َ10الكلم َةَُاليتََأرسلهاََإىلََبينََإسرائيلََ
اآلب َالذيَ
ب َال ُكلَََ ".وكورنثوسَاألوىل َ "ََ 6َ:َ 8لكنَ َلنا َإلهَ ََواحدََُ َ :
يُبش َُر َابلسالمَ َبي ُسوعَ َالمسيحََ .هذا َ ُهوَ َر َُّ
يعَاألشياءَ،وحن َُنَبهَ"َ َ
يحَ،الذيَبهََمج َُ
يعَاألشياءَ،وحن َُنَل َهَُ.وربََواحدََ:ي ُس َ
من َهَُمج َُ
وعَُالَمس ُ

 185أعطي للمسيح عليه السالم أن يفعل المعجزات ويبريء األكمه واألية الكريمة تقول بإذن للا ،أي أن المسيح ال يفعل اي شيء إال بإذنه  ..وإذا قرأنا
الكتاب المقدس وقصص األنبياء لوجدنا انه من المعجزات التي كان يفعلها األنبياء عليهم السالم هي شفاء المرضى.
 186لقد ثبت عن المسيح عليه السالم أنه يحيي الموتى بإذنه تعالى حتى أنه قال في يوحنا  2 : 17مناجيا ربه وهو يصلي" :إذ أعطيتني السلطان أن أعطي
حياة أبدية" فإذا إن المسيح ال يستطيع أن يفعل أي شيء إال بمشيئة إلهه.
 187لقد كان المسيح عليه السالم يخبر الناس ما لديهم في بيتهم حتى يثبت لهم أنه نبي ُمرسل من للا ،وما كان يفعله هو بمشيئة للا .ولكنه عليه السالم لم
يعرف كل الغيب إال ما كشفه للا عز وجل له ،فمثال لم يكن يعرف المسيح الساعة حتى أنه قال في اإلنجيل :مرقس " 32 : 13واما ذلك اليوم وتلك
الساعة فال يعلم بهما احد وال المالئكة الذين في السماء وال االبن اال اآلب".
 188كل هذه المعجزات كانت بإذن للا تعالى ،وال يبرر هذا إطالقا بأنه إله.
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املسلمَ:و لكن كيفَميكنَأنَيكونَللاَاآلبَإلهَ،واملسيحَرب؟َأليسَهذاَشركاًَابهللَعلماًَأنَالتوحيدَ
ابهللَيشرتطَأنَيكونَاللهَهوَالربَنفسهَََ .كيفَميكنَأنَحيلَللاَفَاملخلوق؟!َهذهَعقيدةَاللوليَةَ
والحتادَوهيَتتناىفَمعَعقيدةَالتوحيد!َ
املبشرَ:عقيدةَالتوحيدََتتضمنَأنَيكونَهناكَتوحيدَاأللوهيةَوتوحيدَالربوبيةَوتوحيدَاألمساءَوالصفاتَ،
ومباَأنَصفاتَاملسيحَتتوافقَمعَأمساءَللا َ–ََكماَذكرانَسابقاًََ-فهذاَأولَإثباتَعلىَألوهيةَاملسيح!َ
وحننَنؤمنَأنَللاَاآلب َهوَاخلالقَلكل َالكونَ(أيَالله)َوهوَالوحيدَالواحدَالذيَيستحقَالسجودَ
ضا َمىتَ َأدخلَ َالبكرَ َ(املسيح)َ
والعبادةَ،كماَأنَاملسيحَتسجدَلهَمجيعَاخلالئقَايضاً؛ َعربانيني َ "َ 6َ :َ 1وأي ً
ول«:ولتس ُجدََلهََُ ُك َُّلَمالئكةََللا»"َ َ
إىلََالعاملََي ُق َُ
َأما َالدليلَالثالثَفاملسيحَربَكاآلبَألنَصفاتهَهيَنفسهاَصفاتَللا َحالَفَاخلليقةَ ،و
لكن مع التدقيق نرى أنهَال تناقض بني التوحيد و ألوهية املسيح فهناكَالكثيَمنَالدالئلَعلىَأنَللاَ
ميكنَأنَيكونَلديهَصفاتَكخليقتهَ،فهوَالسميعَ والبصي َ،ولهَيدينَوساقَووجهَكماَيليقَجباللهَ،
وقدَ قيلَ فَ األحاديثَ الصحيحةَ وفَ سفرَ التكوي َنََفَ الكتابَ املقدسََأنََهللا خلق اإلنسان على

صورته َوميكنَأيضاًَأنَحيلَفَالنسانَ،ففيَصحيحَالبخاري"َ:يقولَللاَتعاىلََ:منَعادىَيلَولياَ

فقدَابرزينَابحملاربةََ،وماَتقربَإيلَعبديَمبثلَأداءَماَافرتضتهَعليهَ،والَيزالَعبديَيتقربَإيلَابلنوافلَ
حىتَأحبهََ َ،فإذاَأحببتهَكنتَمسعهَالذيَيسمعَبهَوبصرهَالذيَيبصرَبهَويدهَاليتَيبطشَهباَورجلهَاليتَ
ميشيَهباََ،فيبَيسمعَويبَيبصرَويبَيبطشَويبَميشي،ولئنَسألينَألعطينهَ ولئنَاستعاذينَألعيذنهََ،
وماَترددتَفَشيءَأانَفاعلهَتردديَفَقبضَنفسَعبديَاملؤمنَيكرهَاملوتَ وأكرهَمساءته َوالبدَلهَ
منه "َلذلكَجندَأنَللاَعزَوجلَميكنَأنَحيلَفَإنسانَماَويقودهَ(كماَنرىَأنَالديثَيتناقضَمعَ
العقيدةَالسالميةَاليتَتنفيَوجودَالعقيدةَاللولية)َ،َ َ 189ومنَعادىَهذاَالشخصَفإنهَيعاديَللاَ
نفسه!َويذكرَالكتابَاملقدسَأنَاملسيحَينصحَتالميذهَ(حواريه)َف َاجنيلَ مرقس َ "ََ 11َ :َ 13فمىتَ َساقُوُك َمَ
 189أي يكون ذلك المؤمن ملهما في كل أعماله ،موفقا في كل أحواله ،فال تنقاد جوارحه إال إلى طاعة ،وال ينساب إلى سمعه سوى كلمات الذكر ،وال يقع
ناظره إال على خير ،وال تقوده قدماه إال إلى ما يحبه للا  .ال أن للا عز وجل يكون عضوا من أعضائه الجسدية! وال يوجد عاقل من أهل السنة قال بهذا،
فالحديث يتنافى أيضا مع عقيدة الحلول ،وهي من عقائد النصارى المنحرفة.
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ليُسل ُموُكمَ،فالََت عت نُواَمنََق ب َُلَمباَت تكل ُمونََوالََهتت ُّمواََ،بلََمهماَأُعطيتُمََفََتلكََالساعةََفبذلكََتكل ُمواَ.
سََ "190.
وحَالَ ُق ُد َُ
الر َُ
ألنََلستُمََأن تُ َُمَال ُمتكلمنيََبلََ ُّ
لنتابعَحديثنا! َ
َ رضيَاملسيحَأنَأيخذَالعقابَبدالًَمناَوميوتَجسدايًَعلىَالصليب!َ َ
املسلم َ :لظة!َكيفَميكنَأنَيكونَذلك؟َاملسيحَالَميكنَأنَميوتَألنهَملَيفعلَذنبَقط!َ ومباَأنَ
لذلكَرفعَقبلَذهابهَإىلَالصليب!َ
أجرةَاخلطيةَهيَموتَفإنهَالَيستحقَاملوتَ–َألنهَملَيفعلَذنباًََ-
ُ
هذاَماَيقولهَالقرآنَ!َ 191
املبشر:هذاَتفكيَمنطقيَولكنهاَليستَمشيئةَللا!َبلَإرادةَللاَأنَميوتَاملسيحَبدالًَعنا!َفإنَملَميتَ
املسيحَفالَحاجةَلهَأنَأييتَإىلَاألرضَمنذَالبدايةَ.فأيَفائدةَسيمنحهاَاملسيحَعليهَالسالمَلوَأنهَ
أُرسلَإىلَاألرضَمثَارتفعَقبلَأنَميوت؟َولنَيكونَهناكَأيَخالصَ،ولنَنستطيعَأنَنذهبَإىلَ
ملكوتَالسمواتَ(اجلنة)َوالَأنَنكونَفَحمضرَللاَ،يقولَالكتابَاملقدسَفَروميةَ "َ8َ:َ5ولكنََللاََبنيََ
يحَألجلناَ "َ.
حمب ت َهَُلناَ،ألن َهَُوحن َُنَب ع َُدَ ُخطاةََماتََالمس َُ
املسلمَ:ولكنَماذاَعنَروحَاملسيح؟َهلَماتت؟َهلَانفصلتَعنَللاَألهناَمحلتَاخلطيةَعنا؟َ َ
املبشرَ:نفسَاملسيحَوروحهَوللاَاآلبَهمَواحدَوالَميكنَأنَينفصلواَ،ورغمَموتَجسدَاملسيحَإالَأنهَ
قدَانتصرَعلىَاملوتَبقيامتهَفَاليومَالثالث!َهذاَهوَسرَقوةَصلبَاملسيحَ َوفداءهَ،لقدَقامَاملسيحَ
وداسَعلىَاملوتَوعلىَاخلطيةَ(مصدرَاملوتَالروحي)َ !192

 190سنتحدث عن روح للا أو الروح القدس في نهاية هذا الفصل بإذن للا
 191يقول القرآن الكريم ":وما قتلوه وما صلبوه" ويقول أيضا":بل رفعه للا إليه" ،فانظر كيف يستدلون بآية ويتركون أخرى.
 192تأمل تالعبهم بالكلمات وهروبهم من اإلجابة ،يموت المسيح لكنهم مازالوا ثالثة أحياء لم ينفصلوا! ثم يشوش على القاريء بانتصاره العظيم على
الموت! "كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إال كذبا".
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بَملََي عرفََللاََ،ألنََللاََحمبةََ".حمبةَللاَغيَمشروطةَ،مهماَكناَخطاةَ
َيوحناَاألوىلَ "َ8َ:َ4ومنََالََ ُحي َُّ
وآمثنيَوللاَيستطيعَأنَيساحمناَ َ"َ9هبذاَأُظهرتََحمب َةَُللاََفيناَ:أنََللاََقدََأرسلََاب ن َهَُالوحيدََإىلََالعاملََلكيََ
حنياَبهََ ".
َوأماَحننَفإذاَأردانَأنَنشعرَمبحبةَللاَونتمتعَفَحمضرهَوحنصلَعلىَالسعادةَاألبديةَجيبَعليناَ
أنَأنيتَإىلَللاَونعرتفَبذنوبناَونؤمنَابلربَيسوعَاملسيحَونطلبَمنهَأنَأيخذَاخلطيةَعناَوينقيَقلوبناَ
ونفوسناَمنَاآلاثمَ َ.
َإنَوعدَللا َلناَأنَكلَمنَيؤمنَابملسيحَيسوعَ رابًَوخملصاًَفإنَلهَالياةَاألبديةَاليتَتبدأَفَ

اللحظةَاليتَيطلبَفيهاَالنسانَرَحة هللا وهي قبول يسوع املسيح خملص شخصي حلياتهَ .

ك
َح َّ
ب هللاُ ال َْعا َلَ َح َّّت بَ َذ َل ابْنَهُ ال َْو يحي َد ،لي َك ْي الَ يَ ْهلي َ
َيقولَاملسيحَفَيوحناَ "ََ16َ:َ3ألَنَّهُ ه َك َذا أ َ
ُك ُّل َم ْن يُ ْؤيم ُن بي يه ،بَ ْل تَ ُكو ُن لَهُ ا ْحلَيَاةُ األَبَ يديَّةَُ َ".
َعندماَتطلبَمنَالربَاملسيحَإبخالصَأنَخيلصكَمنَذنوبكَ،فأنتَختتربَبُعداًَروحياًَجديداًَ
وللاَيزيلَعنكَمجيعَآاثمكَوالَيعودَيذكرهاَأبداًَ َ.
ضَاَ
رومية ََ7 "ََ :َ 6ألنَ َالذي َماتَ َقدَ َتربأَ َمنَ َاخلطَيةََ 8َ.فإ َنََ ُكنا َقدَ َ ُمت نا َمعَ َالمسيحَ ،نُؤم َُن َأن نا َسنحيا َأي ً
ت َب ع َُدَ 10َ .أل َنَ
ود َعليهَ َالمو َُ
ضاَ .الَ َي ُس َُ
يم َمنَ َاألمواتَ َالَ َميُ َُ
ني َأنَ َالمسيحَ َب عدما َأُق َ
مع َهَُ 9َ .عالم َ
وت َأي ً
ضَاَ
الموتَ َالذي َمات َهُ َقدَ َمات َهُ َللخطيةَ َمرَةً َواحدةًَ ،والياَةُ َاليتَ َحيياها َف يحياهاَ َهللَََ11ََ.كذلكَ َأن تُمَ َأي ً
ااتَعنََاخلطَيةَ،ولكنََأحي َاءًَهللََابلمسيحََي ُسوعََربناَ َ"َ.
احسبُواَأن ُفس ُكمََأمو ًَ
َعزيزي َاملسلم؛َإنَكنتَجاداًَفَقراركَوتريدَأنَحتصلَعلىَحياةَالسعادةَ والسالمَ والطمأنينة؛َ
الياةَاألبديةَ،فكلَماَعليكَأنَتفعلهَهوَأنَتدعوَ للاَ َمنَقلبكَوبكلَإخالصَوتعلنَأنَيسوعَ
املسيحَهوَربَوخملصَعلىَحياتكَوتطلبَمنهَأنَيغفرَلكَكلَذنوبكَويطهركَمنَكلَخطية!َ َ
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اان َأنَ َيصيُوا َأوالدَ َللاََ ،أيَ َال ُمؤمنُونَ َابمسهََ".
اهمَ َ ُسلط ًَ
َيوحنا ََ "َ 12َ :َ 1وأماَ ُك َُّل َالذينَ َقبلُوهَُ َفأعط ُ
فكلَمنَيؤمنَابملسيحَرابًَيصبحَابناًَلآلبَوتبدأَ عالقةَاحملبةَالشخصيةَماَبينهَوماَبنيَاآلبَ.يوحناَاألوىل َ
 "َ19َ:َ4حن َُنَ ُحنبَُّهَُألن َهَُ ُهوََأحب ناَأو َالًَ "َ.
هذا كان شرحاً للمبادئ الروحية األربعة ملسلم ملتزم لديه بعض العلم ِف العقيدة وِف دينه.

َ

أساسيات التبشري ِف الكتاب املقدس
َ

َيعتقدَ املسيحيونَ منَ الطائفةَ الربوتستنتيةََأنَ الكتابَ املقدسََيؤكدَ علىَ أمهيةَ التبشيَ
والرسالياتَ.الَبدَمنَاجلهادَليصبحَاملبشرونَاحرتافينيَفَنشرَالجنيلَ.خدمةَللاَمهمةَجداًَابلنسبةَ
هلمَوهيَأساسَعبادهتمَ َ.
َفَالوقتَنفسهَ،حياولَاملبشرونَتفاديَالتمييع َوالتساهل َفَالدين َََSyncretismحىتَيعطواَ
مضموانًَجيداًَللكتابَاملقدس ََ .Contextualizationفأيَشيءَيُعملَالَبدَأنَيكونَوفقاًَللكتاب َ
املقدسَ.وقدَأكدَأندريسَكوستنبيغرََAndreas Kostenbergerفَجامعةَالالهوتَاملعمدانيةَاجلنوبَ
شرقيةََSEBTS Southeastern Baptist Theological Seminaryعلىَنقاطَمهمةَجداًَوهيَ َ:
 ينبغيَأنَ تُبىنَأهدافَرسالةَالكنيسة َ علىَالتأكيدَعلىَالسلطةَالكاملةَ والوحيدةَمنَالكتاب َ
املقدس َ.وماَ دامتَ قناعاتَ الكنيسةَبشأنَ البعثةَ واسرتاتيجياهتاَ تعتمدَ علىََنصوصَ الكتابَ
املقدسَ،فإنهَسيتمَحتويرَهذهَاألفكارَالتبشييةَوممارساهتاَ.َ.َ.َ.
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 ينظرَالكتابَاملقدسََفَالعهدَاجلديدَمنَحيثَالشرافَواملسؤوليةَ.فعلىَسبيلَاملثالَ،ينصحَ
بولس َتيمواثوس َب حراسةَالودائعَجيداًَمنَاالجنيل َ(تيمواثوسَالثانية َ "َ )14َ :َ 1احفظَ َالوديعةَ َالصالَةَ
تَأُبشَُرَف ليسََيلََفخرَ،إ َذَ
اب ُّلروحََال ُق ُدسََالساكنََفيناَ"ََ193كورنثوسَاألوىلََ16"َ17َ–َ16َ:َ9ألن َهَُإنَََ ُكن َُ
تَأف ع َُلَهذاَطو ًعاَفليَأجرََ،
تَالََأُبش َُرَ17َ.فإن َهَُإنَََ ُكن َُ
ضوعةََعليَ،ف ويلََيلََإنَََ ُكن َُ
الض ُرورَةَُمو ُ
تََعلىََوكال ٍَة(ََ".ترمجةََالفاندايك)َكورنثوسَ األوىلََََ1ََ:ََ4وََ1"َََ2هكذَاَ
ولكنَََإنََكانََكرًهاََف قدَََاستُؤمن َُ
ف ليحسب ناََالنسَا َُنَك ُخدامَََالمسيحََ،وُوكالءَََسرائرَََللاَُ ََ2ََ،مثَََيُسأ ُلَََفَََال ُوكالءَََلكيَََيُوجدََ
نَأمينًا(َ".ترمجةَالفاندايك)َ
النسَا َُ
 بينماَعلىَاملبشرَأنَيكونَأميناًَفَعملهَطبقاًَألساسياتَالكتابَاملقدسَ،فالَبدَأنَيكونَ
مرانًَابلنسبةَللطرقَ.
َقدَ تؤديَ خدمةَ التبشيََََServant Evangelismإىلَ التأثيَ علىَ عاملَ التفتحَ والقبولَ لدىَ
الناسَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَ.فإنَغمرَالناسَابلعطاايَاجملانيةَكالطعامَ واللباسَومساعدهتمَمنَ
الناحيةَ الصحيةَ يشعرهمَ أهنمَ يدينونَ للمبشرينَ بشيءَ ماَ وأفضلَ طريقةَ هلمَ لسدَ الواجبَ هوَ قبولَ
رسالتهمَ التبشيية َ.ولكنَ معَ ارتفَاعَ مستوىَ املعيشةَ واملساعداتَ اليتَ تقدمهاَ الكوماتَ والتوعيةَ
العالميةَهلمَأصبحَمنَالصعوبةَأكثرَلدىَاملبشرينَلكسبَآذانَصاغيةَلإلجنيلَ،لذلكَحياولَالكثيََ
منَاملسيحينيَبناءَعالقاتَوديةَبطرقَمعينةَ(اخلدمةَالتبشيية)َلكسبَالناسَ َ.

Source: Kostenberger .Missionshift: Global Mission Issues in the Third Millennium .Chapter 6 .Chapter
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6 .Nashvile: David Hesselgrave and Ed Stetzer (Nashville: B&H Academic).2010 ،
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مالحظة إضافىة:
كتب إيلمر تاونز  Elmer Townsمقاال مثيرا لإلهتمام عن التغيرات التي رآها في طرق التبشير المستخدمة في كنيسة ثوماس رود المعمدانية خالل
عشرات السنين:
"هذا اإلصطالح يبين اإلختالف’ :الطرق كثيرة ولكن القواعد قليلة؛ الطرق قد تتغير ولكن القواعد ال يمكن أن تتغير’  ..خالل القرن العشرين في
الخمسينات ،بنى جيري فولويل  Jerry Falwellهذه الكنيسة المحلية من خالل زيارة مئة بيت يوميا محاوال كسب الناس ليسوع (عيسى) المسيح،
بمعنى كسب األرواح بالتبشير  .evangelismبعدها أنشأ حركة نمو الكنيسة ،وأصبح فولويل قائدا في حركة نمو الكنيسة المحلية .وبدأ يستخدم
الحافلة (األوتوبيس) التبشيري ،راديو وتلفاز تبشيري ،بريد تبشيري ،لوحات اإلعالنات التبشيرية ،هاتف تبشيري ،الخ .كان هدفه استخدام ’جميع
اإلمكانيات المتاحة’ لنمو الكنيسة .واليوم أصبحت كنيسة ثوماس رود  Thomas Roadرائدة في البعثات بدوام كامل تدير خدام التبشير محليا وفي
أنحاء الوالية وعالميا .وتسعى الكنيسة للبناء اعتمادا على تعاليم اإلنجيل خالل التبرعات أو أعمال اجتماعية من قبل الناس المحليين في نشاطات متعددة
من أجل اإلنسانية ،حيث تجمع كل مدينة ما يقارب العشرة آالف دوالر لمساعدة األرامل واألمهات العازبات ،وتوفير عيادات طبية بالمجان كل ليلة أربعاء
لهؤالء الذين ليس لديهم أي تأمين صحي ،وإعادة بناء الكنائس في هيوستن بعد عواصف إيكي ،وبناء كنائس في جنوب الميسيسيبي بعد عاصفة كاترينا،
والذهاب في رحالت تبشيرية سنوية (حيث ترسل جامعة اليبيرتي وثوماس رود سنويا ما يقارب ألف رحلة تبشيرية عالميا)
المصدر(Towns 2010) :

َ

تربية املبشر
مرق َسََ(ََ31ََ–ََ17ََ:ََ10ترمجةََالفاندايك)ََ17"ََ:وفيما َهو َخارجََاىل َالطريق َركض َواحد َوجثا َله َوساله َايهاَ َاملعلمَ
الصاحلَماذاَاعملََالرثََالياةََاالبديةَ18َ.فقالَلهَيسوعَملاذاَتدعوينَصالا.ليسَاحدََصالاََاالَواحدََ
ب.اكرمَاابكَوامكَ20َ.
وهوَللاَ19َ.انتَتعرفَالوصااي.الَتزن.الَتقتلَ.الَتسرق.الَتشهدَابلزور.الَتسل َ
فاجابََوقالََلهَايََمعلمََهذهَََكلهاََحفظتهاََمنذََحداثيتَ21َ.فنظرَاليهَيسوعَواحبهََوقالََلهَيعوزكََشيءََ
واحد.اذهب َبعَكل َمالك َواعط َالفقراء َفيكون َلكَكنز َف َالسماء َوتعال َاتبعين َحامال َالصليبَ22ََ.

فاغتمَعلىَالقولَومضىَحزيناَالنهََكانَذاَاموالََكثيةَََ ََ23فنظرَيسوعَحولَهَوقالَلتالميذهَماَاعس َرَ
دخول َذوي َاالموالَ َاىلَ َملكوت َللاَ 24َ .فتحي َالتالميذ َمنَََكالمه.فاجابَ َيسوعَ َايضا َوقالَ َهلم َايَ َبينََ
ما َاعسر َدخول َاملتكلني َعلىَ َاالموال َاىل َملكوت َللاََ 25َ .مرور َمجلَ َمنَ َثقب َابرة َايسر َمن َانَ َيدخلََ
غين َاىل َملكوتَ َللاَ 26َ .فبهتوا َاىلَ َالغاية َقائلنيَ َبعضهم َلبعض َفمن َيستطيعَ َان َخيلصَ 27َ .فنظر َاليهمََ
سََعندََللا.النَكلََشيءََمستطاعََعندََللاََ28ََ َ.وابتدَاَ
يسوعََوقال.عندََالناس َغيََمستطاع.ولكن َلي َ
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بطرسَيقولََلهَهاََحننَقدََتركناََكلَشيءَوتبعناكَ29َ.فاجابََيسوعَوقالَالقََاقولََلكمَليسَاحدَتركََ
بيتاَاوَاخوةَاوَاخواتَاوَاابَاوَاماَاوَامراةَاوَاوالداَاوَحقوالَالجليََوالجلَاالجنيلََ30االَوايخذَمئةََ
يتَ
ضعفَاالنَفَهذاَالزمانَبيواتَواخوةَواخواتَوامهاتَواوالداَوحقوالَمعَاضطهاداتَوفَالدهرَاال َ
الياةَاالبديةَ31َ.ولكنََكثيونَاولونَيكونونَاخرينَواالخرونَاولنيَ"
 مالحظاتَمهمةَمنَالقراءةَالسابقة:
 حىتَيصبحَاملسيحيَ(تلميذ َ– َمبشر)َفهذاَيتطلبَتضحيةَابهظةَالثمنَلياتهَخاللَالتوبةَ
(الرتبية)َوالميانَ.معَللاَفالتضحيةَالباهظةَممكنةَ.
 ميكنَالنظرَإىلَخدمةَالتبشيَكتطورَ ومنوَروحيَوتلمذةَتبدأَابلتحولَإىلَاملسيحيةَ(العبور)َ.
وهوَمثالَالصراعَماَبنيَاجلسدَوالروح.
 عملَالتبشيَسببهَالكتابَاملقدسَ...فكلمةَللا َتعلمَأنَللاَهوَاملبشرَاألولَللبشريةَالذيَ
اندىَ ابألخبارَ السارةَ لإلنسانَ الساقطَ فأعطاهَ رجاءًَ ابخلالصَ وهذاَ ماَ يسمىَ "اخلالصََ
املقدسَ
َ
البدائي"ََََ.protoevangelionوفقاًَ لالهوتََ194املسيحيَ أنَ خاللَ صفحاتَ الكتابَ
كامالًَنرىَأنَللاَملَيهتمَفقطَخبالصَاليهودَ،وإمناَاهتمامهَكانَيُصبَفَالضاراتَ واألممَ
األخرىَلتمجيدهَ.
ص َمصاحباًَملاَيريدهَللا َمنَاملسيحينيَ،فمثالًَ
 يؤمنَعلماءَالالهوتَأنَنقطةَالتحولَفَاخلال َ
عندماََرأىَبولسَالرؤايَعلىَطريقَدمشقََ195كانتَرؤيتهَواضحةَونداءهَمنَللاَكانَللخالصَ
واخلدمةَ.وإنَأمرَيسوعَ(عيسى)َالعظيمَهوَالذهابَإىلَمجيعَاألممَوتلمذهتمََ196وهوَماَيسمىَ
ابملأموريةَالعظمى ََ.The Great Commissionوجندَهذهَاملأموريةَالعظمى َف َمىتََ–ََ33ََ:ََ22
َ 19740وهيَالَتقتصرَعلىَالقانونَ واألنبياءَفَحفظَهذهَالوصاايَ،بلَإهناَتدلَعلىَالتبشيَ،
 194الهوت يعني عقيدة
 195قصة نداء للا لشاول الذي أصبح الرسول بولس موجودة في الكتاب المقدس ،أعمال الرسل 9
 196تلمذتهم تعني أن يصنعوا تالميذ عن طريق دفعهم لقبول رسالة الخالص وتدريبهم ليصبحوا مبشرين وقادة
 197متى  33 " 40 – 33 : 22فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه  34اما الفريسيون فلما سمعوا انه ابكم الصدوقيين اجتمعوا معا 35 .وساله واحد منهم
وهو ناموسي ليجربه قائال  36يا معلم اية وصية هي العظمى في الناموس 37 .فقال له يسوع تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل
فكرك 38 .هذه هي الوصية االولى والعظمى 39 .والثانية مثلها.تحب قريبك كنفسك 40 .بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله واالنبياء "
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عندماَ يصلَ املسيحيَ إىلَ مستوىَ حبَ يسوعَ املسيح َ،فيشتاقَ أنَ ميجدَ إهلهَ ابلتبشيَ ورؤيةَ
األممَتقعَعلىَركبهاَساجدةَوعابدةَلهَ.
 ليسَ اجلميعَ يذهبَ فَ إرساليةََتبشيية َ،فيعتقدَ املسيحيونَ أنَ للاََالَ يدعوَ مجيعَ املسيحينيَ
للذهابَ،فهناكَمنَيُرسلَوهناكَمنَيُرسلَ،فإذاَذهبَاجلميعَللتبشيَفمنَسيسلَ،يصليَ،
ويتابعَخدمةَبلده؟
َ


َ

عملية التبشري ونظام اإلرادة احلرة (القدر)

َمنَاملهمَجداًَأن َنعرفَماَيعتقدهَاملبشرَعنَالقدر َونظامَالرادةَالرةَ،فإنَاملبشرينَيضحونَ

حب ياهتمَ،أمواهلمَوشهاداهتمَمنَأجلَمعتقدهمَويبشرواَالعاملَكلهَب رسالةَاخلالصَ،لكنَكيفَيتعاملَ
املبشرَمعَاملوقفَعندماَيقبلَأحدهمَاملسيحَخملصاَشخصيا َلياتهَويدخلَاملسيحيةَ،أوَيرفضَ
ويبتعد؟َماَهوَتعليمَالكتابَاملقدسَعنَهؤالءَالعابرينَ(املهتدينَإىلَالقَوفقاًَللتعاليمَاملسيحية)؟َ
هلَألنَللا َاختارهم؟َأمَأهنمَمجيعاًَخمتارينَومدعوينَمنَللا؟َكيفَيعرفَاملبشرَأيَمنَهؤالء َ
األش خاصَفَتلكَاألمةَأنَللاَاختارهمَليكونواَمسيحيني؟َكيفَيقدرَأنَمييزَاملبشرَأيهمَلديهَ
سدى؟َ هذاَ ماَ سنتعلمهَ منَ خاللَ املعتقدَ
القابليةَ لسماعَ الكلمةَ بدالًَ منَ إضاعةَ جهدهَ وقتهَ ً
املسيحيَفَالقدرَأوَنظامَالرادةَالرةَ.
َاختلفَاملسيحيونَفَاعتقادهمَفَالقدرَوالرادةَالرةَ،وانقسمواَإىلَثالثةَأقسامَوهيَ:الرادةَ
الرةَ،الريةَالكالفينيَة(َ198الرادةَاملجربة)َ،الرادةَ(املعرفة)َاملتوسطةَ .
ُ
َ
َ
 198سميت بالحرية الكالفينية نسبة إلى جون كالفين ولد في جيهان كوفن 10 :يوليو (تموز) 1509م 27 - ،مايو (أيار) 1564م ،وقد كان الهوتيا فرنسيا
مؤثرا وقسيسا خالل فترة اإلصالح .وقد كان مديرا في تطوير النظام المسيحي الالهوتي حيث سمي نظامه بالكالفيني .وقد دُرب ليكون محاميا ،وانفصل
عن الكنيسة الكاثوليكية عام 1530م .بعد ثورة البروتستنت (المحتجين) العنيفة انتفل إلى سويسرا ،حيث ألف أول كتاب له والمشهور باسم نظام الديانة
المسيحية في 1536م.
ويعتقد أتباع كالفين أن الكتاب المقدس هو الكتاب الموحى به من للا وال يوجد أي طريقة أخرى للخالص إال عن طريق موت وقيامة يسوع المسيح ،كما
أنهم يعتقدون بالقدر على أن للا اختار أشخاص معينين ليكونوا أبناء للا (أتباعه) أما الباقي فللهالك .كما أنهم يؤمنون أن اإلنسان ليس لديه حرية اإلختيار
وإنما يفعل ما يشاءه للا واختياراته طبقا لمشيئة للا فقط.
أما بالنسبة للتبشير ،فإن الدعوة عامة للجميع ولكن للا اختار أتباعه من الجميع ومعظم البوتستنت يتبعون هذا المعتقد.
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َ
َ
عالم أ
ظروف أ
جون يمكن أو يرفض المسيح
بوب يمكن أن يقبل أو يرفض المسيح

عالم ب
ظروف ب
جون يمكن أو يرفض المسيح
بوب يمكن أن يقبل أو يرفض المسيح

عالم أ
ظروف أ
يرفض جون المسيح
يرفض بوب المسيح

عالم ب
ظروف ب
يقبل جون المسيح
يرفض بوب المسيح

العالم الحقيقي
ظروف ب
يقبل جون المسيح
يرفض بوب المسيح

ََََََََََ َ

َ
َ
 اإلرادة احلرة (األرمينية):

َهيَالقدرةَعلىَصنعَالقرارَبكاملَالقدرة َالعقليةَوفَموقفَمتزنَ(مبعىنَعندماَيصلَ
املرءَ إىلَ مفرتقَ طرقَ مبعتقداتهَ وخلفيتهَ الدينيةَ بتوازنَ ما؛َ فإنهَ يشكلَ فكرَ ماَ يؤمنَ بهَ
ليذهبَفَطريقَ واحدَأوَآخرَ،والَبدَأنَيكونَمسؤوالًَعنَأفعالهَ.وجندَأنَالكنائسَ
الطقسيةَ(األرمينية)َتتبعَهذاَاملعتقدََ .
َ
َ
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احلرية الكالفينية (اإلرادة املُجربة)َ:

َوهيَالقدرةَعلىَفعلَماَهوَمرادَللمرءَ(مبعىنَعندماَيصلَاملرءَإىلَمفرتقَ
طرقَمعَاملعتقدَأنَالطريقَاليمنيَهوَالصحيحَ،فإنهَمسموحَلهَأنَينعطفَمييناًَ
فقط؛َ والَ يوجدَ لديهَ القوةَ لصنعَ قرارَ خمتلف) َ.وهذاَ املعتقدَ تتقمصهَ الكنائسَ
الربوتستنتيةَ(الجنيليةَ،املتجددين)َ

جون كالفين John Calvin

 اإلرادة (املعرفة) املتوسطة:
أولَمنَاندىَهبذاَاملعتقدَالرجلَالسباينَلويسَديَمولينا َ Luis

1600َ –َ 1535(َ Molinaم)َ .واملصطلحَأييتَمن َاملنظورَالتايلَ:إذاَوضعَ
املرء َمجيعَاألشياءَبرتتيبَمنطقيَ،فاهللَيعتربَعددَالَهنائيَمنَالعوامل َ
َ

املتخيلةَ وظروفَ تعتمدَ علىَ عددَ الَ هنائيَ منَ الفرتاضاتَ اليتََقدَ
ُ
يفعلهاَ َاملرءَ.اثنياًَ،لقدَعلمَ للاَ َابلضبطَماَسيكونَالقرارَالرَالذيَ

سيُصنعَ منَ العددََالالهنائيَ لألشخاصَ فَ هذهَ العواملَ والظروفَ
أنَيفعلهَأيَمرءَمفرتضَ.مثَ،
املتخيلةَ،ولذلكَعلمَللاَابلضبطَماَميكنَ
ُ
ُ
ارَ
تخيلَمعَكائناتَوظروفَمتخيلةَمتجدهَ.بعدَهذاَالقر َ
قررَفَالقيقةَأنَخيلقَالعاملَامل
ُ
ُ
كانَعندَللاَمعرفةَمطلقةَللعاملَالذيَخلقهَ.
َ

لويس دي مولينا Luis Molina

توضيح فكرة مولينا أكثر ميكن ابلنقاط التالية:

 oاملستوىَاألول َمنَاملعرفةَ:عاملانَمنَعددَالَهنائيَمنَالعواملَاملتخيلةَمنَقبلَ للاََ
ُ
حيثَيعلمَللاَماَميكنَأنَيفعلَفيهَاملرء(َ.املعرفةَالطبيعيةَالرةََ-الطقسينيَ)
 oاملستوىَالثاينَللمعرفةَ:عاملانَمنَعددَال َهنائيَمنَالعواملَاملتخيلةَ(املفرتضة)َمنَ
ُ
قبلَللاَحيثَيعلمَماَميكنَأنَيفعلهَاألشخاصَاملفرتضني(َ.املعرفةَالوسطيةَ)
ُ
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َ

 oاملستوىَ الثالثَ للمعرفَة َ:عاملَ واحدَ ُخمتارَ وخملوقَ منَ قبلَ للاََحيثَ لديهَ املعرفةَ
املطلقةَلكلَشيَسوفَحيصلَحقيق َةً(َ.املعرفةَاملطلقةَالرةََ-الكالفينينيَ)

َالختالفَاجلوهريَماَبنيَآراءَالليرباليةَ والكالفينيةَتعتمدَعلىَاملؤثراتَاملأخوذةَأبنَ للاَ َخلقَ
ادةَحرةََ...كماَانقشتَسابقاًَفإنَموليناَاعتقدَأبنَاألفرادَموجودينَمسبقاًَفَعقلَللاَكأفكارَ
َ
املرءَإبر
مفرتضةَ.فإذاَكانتَهذهَالالةَحقاًَ،فإنَالكالفينينيَميكنَأنَيدعواَأبنَحقيقةَالفرتاضاتَاملتعلقةَ
بكيفيةَ عملهاَ حتتَ ظروفَ خمتلفةَ تعتمدَ علىَ املخلوقَ املوجودَ فَ عقلَ للاَكأفكار َ.ولكنَ ماَ هيَ
األسبابَالكافية َ ألعمالَاخلالئقَميكنَللكالفينينيَأنَيقدمواَفَهذاَالشرح؟َيبدوَأنَاخليارَالوحيدَ
املوجودَهوَالقرارَالذايتَالبسيطَ199"َ .
َلقدَ حاولَ الدكتورَ جونَ مايكلَ موريسََJohn Michael Morrisََ200منَ اجلامعةَ املعمدانيةَ
الالهوتيةَالغربيةَجنوبية َ ََ SWBTS (Southwestern Baptist Theological Seminaryالتوفيقَماَ
بنيَالريةَاألرمينيةَ(التابعةَللطائفةَالطقسية)َوالريةَالكالفينيةَ(التابعةَللطائفةَالربوتستنتية)َوأمسىَالريةَ
اليتَتربطَبينهماَالريةَ"الكاملينية"َوهوَأنَللاَلديهَاملعرفةَاملطلقةَ،وقدَخلقَحريةَالرادةَلدىَالنسانَ،
ومباَأنَللاَفوقَخطَالزمنَويعلمَماَقبل َاملاضيَوماَبعدَاملستقبلَفإنَللاَالَيتدخلَفَإرادةَالنسانَ
ولكنَ يعلمَ مسبقاًَ ماَ سيختار َ.هذهَ هيَ الريةَ الكاملينيةَ َ،ومعظمَ الكنائسَ الربوتستنتيةَ تتبعَ املعتقدَ
الكالفيينَأبنَللاَهوَخالقَهذاَالكونَوعاملهَلذلكَيتدخلَحىتَفَاختياراتَاألشخاصَ،وخيتارَأانساًَ
معيننيَليكونواَأتباعهَ(مبعىنَآخرَالرادةَاجلربيةَفَمسألةَالقدر)َ َ.
َ
َ
From John Laing’s “THE COMPATIBILITY OF CALVINISM AND MIDDLE KNOWLEDGE,” Journal of the 199
Evangelical Theological Society, Sep 2004
 200الدكتور البروفيسور جون مايكل موريس  John Michael Morrisيدرس في جامعة الالهوت مادة مقدمة اإلرساليات التبشيرية .وقد خدم في
كوريا الجنوبية ألكثر من عشر سنوات كمبشر في ذي المدى الطويل وكان زارع للكنائس.
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َ
مالحظة إضافىة عن فكرة مولينا:
يسمى المستوى الثاني للمعرفة المعرفة الوسطية ألنها تظهر بشكل منطقي ما بين النوعين اآلخرين من المعرفة .والمعرفة المتوسطة تجعل اختيار هللا معتمدا
على عمل اإلرادة الحرة المفترضة للكائنات ال ُمفترضة .والكثير من المعمدانيين من يعتقد بالمستوى الثالث للمعرفة ولكنهم يرفضون المستوى األول حيث
يعتقدون أن اختيار هللا للمسيحيين يعتمد مع معرفته القديمة المطلقة .حيث يعلم هللا بشكل مطلق المستقبل الحقيقي والمستقبل المفترض .في الكتاب المقدس
في صموئيل األول  13 – 9 : 23مثاال على المعرفة الواقعية:
" 9فلما عرف داود ان شاول منشئ عليه الشر قال البياثار الكاهن قدم االفود 10 .ثم قال داود يا رب اله اسرائيل ان عبدك قد سمع بان شاول يحاول ان
ياتي الى قعيلة لكي يخرب المدينة بسببي 11 .فهل يسلمني اهل قعيلة ليده.هل ينزل شاول كما سمع عبدك.يا رب اله اسرائيل اخبر عبدك.فقال الرب ينزل.
 12فقال داود هل يسلمني اهل قعيلة مع رجالي ليد شاول.فقال الرب يسلمون 13 .فقام داود ورجاله نحو ست مئة رجل وخرجوا من قعيلة وذهبوا حيثما
ذهبوا.فاخبر شاول بان داود قد افلت من قعيلة فعدل عن الخروج".
يعرف هللا مسبقا المستقبل الحقيقي؛ وهو يعلم أن داود ورجاله سيغادرون قعيلة قبل استطاعة شاول الوصول إليهم .ولكن هللا علم أيضا بما سيحدث في
المستقبل المفترض إذا تغيرت بعض الحوادث أو األفعال في العالم الحقيقي .سأل داود هللا ماذا سيحدث لو بقي في قعيلة (حادثة مفترضة ليست حقيقية).
أجاب هللا داود بما سيحدث لو تغيرت الحادثة الحقيقية (مغادرة قعيلة) .قال له بأن أهل قعيلة سيسلمون داود إلى شاول .بالطبع ،هذا التسليم لداود لم يحدث
حقا ،ولكن هللا علم بشكل مطلق أن هذا سيحدث لو بقي داود في قعيلة .كان لدى داود قرارا حرا ليصنعه ،وعلم هللا مسبقا ما سيكون قراره .ولكن قرار داود
لم يتدخل مع سيادة هللا وربوبيته.
في الحالة التي تتعلق بأهل قعيلة كما هي موصوفة في األعلى ،هل افترض هللا بأن أهل قعيلة سيتخذون قرارا معينا ،أم أن هللا افترض أنه يسبب لهم بأن
يتخذوا قرارا معينا؟ الجواب واضح .تحت الظروف المعروضة في األعلى في ذلك الوقت ،عندما سأل داود سؤاله ،علم هللا بشكل مطلق بأن أهل قعيلة ستكون
ردة فعلهم واحدة إذا بقي داود في قعيلة.
إذا افترض هللا نفسه أنه يتدخل في ذلك الوقت وسبّب ألهل قعيلة أن يتخذوا قرارا محددا بشكل مباشر ،فإنه سيكون هناك أكثر من جواب من قبل هللا .فقد
يقول هللا" ،حسنا سأفترض أنني أسبب لهم كي يسلّموك ،ولكن أستطيع أن أفترض بأنهم يتخذون قرارا بحمايتك ".لن يكون هناك شيء محدد بالنسبة
لإلفتراضات ألن هللا علم بأن داود سيغادر على أية حال .سأل داود هللا ماذا سيفعل أهل قعيلة ولم يسأل ماذا سيسبّب هللا لهم .لم يسأل داود حماية هللا له إذا
بقي في قعيلة .علم هللا ماذا سيفعل أهل قعيلة تحت ظروف مفترضة.

أمثلة أخرى على معرفة هللا الواقعية يمكن أن توجد في الشواهد التالية من الكتاب المقدس ،ملوك الثاني  ،19 : 13أرمياء  ،22 : 23كورنثوس األولى : 2
 ،8أرمياء  20 – 17 : 38وأعمال الرسل .31 – 22 : 27

َ
َ
يعتقدَاملبشرونَأنَللا َيناديهمَلدعوةَالناسَلرسالةَاخلالصَ،فهذهَإرادةَللاََكماَهوَموضحَفَ
يد َأنَ َمجيعَ َالناسََ
الكتاب َاملقدسَ َتيمواثوس َاألوىل ََ 3"َ 2ألنَ َهذا َحسنَ َومقبُولَ َلدى َ ُخملصنا َللاََ 4َ َ،الذي َيُر َُ
صونَ ،وإىلَ َمعرفةَ َالقَ َيُقبلُونََ".لذلكَفإنَالدعوةَمفتوحةَللجميعَولكنَللاَخيتارَأانساًَمعيننيَ
خيلُ ُ
ليكونواَأتباعهَكماَقالَبولس َالرسول َفَرسالة َتيمواثوسَالثانية ََ 10"َ 2ألجلَ َذلكَ َأانَ َأص َربُ َعلىَ ُكلَ َشي ٍءََ
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يَ".لذلكَ
الصََالذيَفََالمسيحََي ُسوعَ،معََجم ٍَدَأبد ٍَ
ضاَعلىَاخل َ
صلُواَ ُهمََأي ً
ألجلََال ُمختارينَ،لكيََحي ُ
أصبحتَ اسرتاتيجيةَ التبشيَ تعتمدَ علىَ قبولَ الناسَ للرسالةَ ظاننيَ أهناَ مشيئةَ الربَ وأيضاًَ لنقاصَ
نفقاتَالتبشيَالباهظةَ َ.
َالكثيَمنَاملبشرينَالذينَيبدأونَحياهتمَالتبشييةَويضحونَبكلَشيءَمنَأجلَإرضاءَللا َالَ
يعرفونَإىلَأينَيذهبونَومىتَيبدأونَ،ومنَخاللَخدمتهمَوعملهمَتتوضحَاألمورَأكثرَويعرفَماَيريدهَ
املبشرَوماَيريدَالوصولَ إليهَ.وبينماَيسيَاملبشرَمعَللاَ،فإنهَيعرفَفكرَللاَفيسمعَصوتهَ،ويعرفَقلبهَ،
للاَ
ولكنَماَ زالَيضعَأمامَللاَالقراراتَالامسةَاملهمةَابحثاًَعنَالرشادَالهليَ.فيعرفَاملبشرَمشيئةَ َ
منَ خاللَ تقربهَ ليسوعَ املسيح َ.ووضعَ للاَ للمبشرَ أانساًَ لياقبونهَ وهوَ ينموَ روحياًَكمؤمنَ  َ..هؤالءَ
الناسَيوفرونَالتزانَ واملوضوعيةَاليتَقدَيفتقرَإليهاَعندماَيدخلَفَحالةَعاطفيةَماَأوَأتتيهَأفكارَ
جديدةَ.لذلكَيكونَاملبشرَحتتَتدريبَمنَقبلَقادتهَقبلَالنطالقَفَخدمتهَوعملهَ َ.
والكثيَ منَ املبشرينَ الذينَ حياولونَ معرفةَ مشيئةَ للاََخيطئونَ ابعتقادهمَ أنَ الفرصَ املفتوحةَ
واألبوابَاملغلقةَهيَعالماتَ واضحةَمنَللاَ،ابلطبعَفهيَكذلك َ،ولكنَأحياانًَكثيةَاألبوابَاملغلقةَ
حتتاجَإىلَصربَوصالةَودعاءَوتكونَهيَالطريقَاألفضلَمنَالطرقَاملفتوحةَالسهلةَ َ.
ومشيئةَللاَالكونيةَميكنَأنَتشيَإىلَخطةَللاَالسريةَاليتَحتددَماَحيدثَفَالكونَ،أماَمشيئةَ
للا َالشرعيةَفهيَتعينَأوامرَللاَفَالكتابَاملقدسَ َاليتَتعلمَكيفَجيبَأنَيتصرفَاملرءَفَعباداتهَ
وأمورهَالياتيةَ،أماَمشيئةَللاَاخلاصةَ(الفردية)َ،فهيَخطةَللاَالفريدةَاملصممةَلإلنسان َ،واملبشرَالذيَ
يتبعَهذهَاخلطةَيُعتربَأنهَفَمشيئةَللاَالكاملةَفَكلَقرارَيتخذهَفَحياتهَ َ.
رؤى َ،أوَ عالمات َ،أوَ يسمعونَ صواتًَ
ومنَ خاللَ إرشادَ للاََللمبشرين َ،فإنَ بعضهمَ يرونَ ً
يكلمهمَوحيلمونَأحالماًَ،ولكنَابلنسبةَللطائفةَالربوتستنتية َ(وخاصةَاملعمدانية)َفإنَهذهَاألشياءَالَ
تُعتربَمقياساًَلدعوةَللاَللمبشرَوجيبَأنَتكونَعلىَأساسياتَمعينةَ َ.
َوإنَكانَاملسيحيَمبشراًَأوَخادماًَفَكنيسةَماَ،فإنَنداءَللا َجيبَأنَيكونَعنَقناعةَأبنَ
مشيئةَللاَالكونيةَومنَخاللَالكلمةَ(تعاليمَالكتابَاملقدس)َوالروحَالقدسَ،201واجملتمعَاملسيحيََ202
 201سنتحدث عن قيادة الروح القدس للمبشر في نهاية هذا الفصل
 202يقصد بها أعضاء الكنيسة
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اختارتَ أتباعَ املسيحَ املعيننيَ خلدمةَ معينة َ.والطاعةَ املخلصةَ ألساسياتَ الكتابَ املقدسَََستقودَ إىلَ
ُ
خدمةَاملبشرَاحملددةَ .
َ



الروح القدس وقيادته للمبشر

َابلنسبةَألغلبيةَاملسيحينيَ،فإنَالميانَابلثالوث َاألقدس َيشملَوجودَثالثةَأشخاصَمقدسةَ
منفصلةَ ولكنَ واحدةَ وهم َ:للاََاآلب َ،للاَ البنَ،للاَ الروحَ القدسََعلىَ أهنمَ جوهرَ واحدَ وهوَ للاَ.
والروحَالقدسَهوَاألقنومَالثالثَمنَالثالوثَويعتربَالروحَاملرشدَواحملركَللم َؤمنَابملسيحََ َ.
ُ
َاملعمودية َابلروحَالقدسَتشملَحلولَروحَ للاَ َ(بعدَالميانَبه)َفَقلبَوجسدَهذاَاملسيحيَ
وإرشادهَ ليعملَ ماَ هوَ صائبَ ويعينهَ علىَ تركَ املعاصي َ،وهوَ قوةَ تساعدَ علىَ منوَ الكنيسةََروحياًَ

َ.وقدَوجدَمصطلحَاملعموديةَابلروحَالقدسَفَالعهدَاجلديدَوتؤمنَبهَمجيعَالكنائسَمنَانحية َ
وعددايً
ُ
املصطلحَالالهويتَ،ولكنَكلَطائفةَتفسرَهذاَاملصطلحَأيَالروحَالقدسَبشكلَخمتلف.
فمثالًَالكنيسةَاخلمسينيةََPentacostalتؤمنَأبنَالروحَالقدسَحيلَعلىَاجلماعةَفَالكنيسةَ
بشكلَكاملَميكنَأنَتؤثرَبشكلَمجاعيَفَماَيُعتقدَأنهَانفعَللكنيسةَوقدَيبالغَأعضاءَهذهَالكنيسةَ

فَعملَأمورَغيَطبيعيةَكالوقوعَعلىَاألرضَ والتحدثَبلغةَغيَمألوفةَ(تسمىَاأللسنة)َأوَوقوعَ
حوادثَكشفاءَ األمراضَ أوَ التنبؤَ أبمرَ ماَ سيحدثَ قريباً َ،ودليلهمَ علىَ هذاَ األمرَ منَ سفرَ أعمالَ
الرسل َمنَالكتابَاملقدسََفَالعهدَاجلديد َالصحاحَالثاينَ،كماَ أهنمَيؤمنونَأنَاخلالص َجيبَأنَ
يصاحبهَحلولَالروحَالقدسَوالتغيَاملفاجئَ،وممكنَلكنائسَأخرىَغيَاخلمسينيةَأنَتؤمنَأنَالمتالءَ
(أوَحلول)َالروحَالقدسَهوَخربةَفرديةَمنفصلةَعنَاخلالصَكمرشدَللمرءَومساعدَفَمنوَالكنيسةَ.
َالكثيَمنَالطوائفَالربوتستنتيةَ–َخاصةَ–َتُقرنَملءَالروحَالقدس َابلتحدثَبلغةَغيَمألوفةَ
يسموهناَالتحدثَابأللسنة َوقدَاستدلواَفَهذاَمنَالكتابَاملقدسَ:يقولَالكتابَاملقدسَف َأعمالَالرسلََ
 "َ8َ:َ2فكيفََنسم َُعَحن َُنََ ُك َُّلَواح ٍَدَمناَلُغت َهََُdialectoاليتََ ُولدََفيها؟"َأعمالَالرسلَ "ََ11َ:َ2كريتيُّونََوعربَ،
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الًَ
نسمعُ ُهمََي تكل ُمونََأبلسنتناَبعظائمََللاَ!"َولكنَفَمىتََ7َ:َ6يقولَ" وحينماََتُصلُّونََالََتُكرُرواَالكالمََابط َ
ابَهلُمََ َ".
كاألُممَ،فإهنُمََيظُنُّونََأن َهَُبكث رةََكالمهمََيُستج َُ
َيقولَأَ.تَ.روبرتسون"َ:الَتستخدمَالكلماتَاملكررةَابطالًَدونَأنَتفهمَمعناهَ.حيثَكثرةَ
إعادةَالكلماتَقدَتنحلَفَاللسانَوتصبحَلغةَفارغةَغيَمفهومةَ.وابلطبعَفإنَيسوعَالَيعينَأنَننكرَ
التكرارَفَالصالةَحيثَأنهَأعادَدعاءهَوصالتهَثالثَمراتَعلىَجثسيماينَ(مىتََ 203"َ.)44َ:َ26
َفَالقرنَالعشرينَقسمَالالهوتيونَالربوتستنتَمعتقداتَالطوائفَعنَالروحَالقدسَوأتثيهَعلىَ
املؤمننيَإىلَثالثةَأقسامَأمسوهاَ"األمواج"َ َ
 املوجةَ األوىلََ–ََوهيَ الركةَ اخلمسينيةَ (بينتاكوستالََ َ)Pentacostalمنذَ عامََ1906مََ–َ
حيثَآمنواَأبنَمعموديةَالروحَالقدس َتتعلقَابلتحدثَابأللسنةَوهيَكعالمةَ واجبةَفَالتحولَ
وطلبَاخلالصَ.
 املوجةَالثانيةَ–َوهيَحركةَالتجديدَالكاريزمييةَ(َ)charismatic Renewalوقدَكانتَماَبنيَ
عاميَ1960مَ َو1970مَفَالكنائسَالربوتستنتيةَوالكاثوليكيةَ–َحيثَأهنمَآمنواَأبنَمعموديةَالروحَ
القدس َليسَابلضرورةَأنَتصطحبهاَالتحدثَابأللسنةَ،ولكنَيؤمنونَأنَاجلميعَالَبدَلهَأنَ
خيتربَهذهَاخلربةَالشخصيةَ.
 املوجةَ الثالثةََ–ََحدوثَ قوةَ منذَ عامََ1980مََماَ بنيَ الكنائسَ الجنيليةَ املتحفظةََ–ََيقبلونَ
حلولَالروحَالقدس َولكنَالَيشرحونَقضيةَالتحدثَابأللسنة؛َمبعىنَأهنمَيعتقدونَأنَالتبشيَ
والنموَالروحيَأهمَمنَالديثَابأللسنةَ.ويرونَأنَخربهتمَمعَالروحَالقدسَكمرشدَفَخطوات َ
حياهتمَالروحية(َ.وهذهَاملوجةَاليتَتتبعهاَمعظمَالكنائسَفَالطائفةَاملعمدانية)
َيعتقدَ املسيحيونَ أنهَ عندماَ يناديَ للاَََ(بقوةَ الروحَ القدس)َ املسيحيَ ليعيشَ حياةَ
املبشرينَ،فإنهَيعطيهَالافزَوالستمراريةَلفعلَهذاَ،واملؤمنونَفَكنيستهَجيبَأنَيرواَقيادةَالروحَ
Source: Blomberg. The New American Commentary. Translated by Broadman. Vol. 22. Nashville:
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القدسَفَحياتهَمنَخاللَمثارَعملهَ.فالدافعَالعاطفيَالذيَلدىَاملبشرَللخدمةَخارجَالبلدَ
قدَيكونَقيادةَوإرشادَروحَللاَلهَ َ.
َكماَأنَمنَاملؤشراتَعلىَهذاَاملبشرَليخرجَخارجَالبلدَهوَطموحهَللتعرفَعلىَأانسَ
منَبلدَمعنيَوتعلمَلغتهمَوتبشيهمَبرسالةَاخلالصَ َ.
َيبدوَ لدىَ املسيحينيَ أنَ للاََيدعوَ أانساًَ معيننيَ خلدماتَ تبشييةَ معينةَ،كمساعدةَ
الناسَ
احملتاجنيَ وإطعامَ الفقراء َ.وقدَ يدعوَ للاَ جمموعةََأخرىَ منَ الناسَ إىلَ فئاتَ معينةَ منَ َ
حيايتَ
كالالجئنيَ واملشردين َ،أوَ إىلَ بلدَ منَ الناحيةَ اجلغرافية َ،أوَ قدَ يدعوهمَ هلدفَ إنساينَ َ
وابلنسبةَللمرسلنيَ واملرسلنيَجندَأنَكالمهاَمهمَجداًَوالَ
كإنقاذَاملراهقاتَمنَفريسةَالدعارةَ ،
ُ
ُ
ميكنَختليَالواحدَعنَاآلخرَ .
َهذهَكانتَمعتقداتَاملسيحينيَوخاصةَالربوتستنتَ،فالَميكنَأنَيكونَاختاذَخطوةَاخلالصَ
دونَأنَيكونَهناكَمثرَماَبعدَذلكَ،فالَبدَمنَاملتجددينَأنَيشاركواَفَعملَماَفَخدمةَالكنيسَةَ
إماَحملياًَأوَعاملياًََ َ.
َوفَاخلالصةَ فإنَهذهَالعقيدةَتتمركزَحولَشخصيةَالسيدَاملسيحَعليهَالسالمَعلىَأنهَاملخلصَ
الوحيدَللبشريةَوالَميكنَلإلنسانَأنَيصلَإىلَللاَويدخلَملكوتَالسمواتَ(اجلنة)َإالَعنَطريقَقبولَ
ودفنَوقامَ
يسوعَإهلاًَرابًَوخملصاًَشخصياًَ،فيعتقدَاملسيحيونَأنَاملسيحَعليهَالسالمَماتَعلىَالصلي َ
بَ ُ
فَاليومَالثالثَ،قامَليتغلبَعلىَاملوتَ.ولكنَمجيعَهذهَالعقائدَغيَموجودةَفَالكتابَاملقدسَ،وإمناَ
أُولتَمنَقبلَآابءَوقساوسةَالكتابَاملقدسَ،وفَالفصلَالتايلَسنردَعلىَكلَنقطةَ ُكتبتَفَهذاَ
الفصلَرداًَمفصالًَونبنيَالقَمنَالباطلَإبذنَللاَ َ.
َ
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َ
َ
َ
َ
َ
علَى َرسالَ ِة ال َخالص
ص ُل الثَّانِيَ :ر ّداً َ
الفَ ْ

َ
َ

َ
َ

َعنَ
بعدَأنَتصفحناَمعاًَاملعتقداتَاملسيحيةَاملستخدمةَلدىَاملبشرينَبشكلَموضوعيَنقالً َ
ُ
كتبهمَ ومواقعهمَ التبشييةَ وكيفيةَ عرضهاَ لغيَ املسيحيَ بطريقةَ ميكنَ أنَ تقنعَ املستمعَ أوَ علىَ األقلَ
حتيهَ ،خاصةَللذيَقدَيطلعَعليهاَألولَمرةَ،الَبدَلناَأنَنوضحَبعضَاألمورَ واليتَقد َالَينتبهَإليهاَ
القارئَ،أوَأنَاملبشرينَالَيريدونَتبيينهاَبشكلَواضحَحىتَالَيدخلواَفَتساؤالتَوحواراتَوجداالتَ
تؤودَهبمَابخلسارةَ،وإمناَحياولونَاستخدامَمصطلحاتَمتويهيةَوطرقَملتويةَكيَالَيعطواَاملعلوماتَكماَ
تخدمتَ مصطلحاتَ يستخدمهاَ
هيَ جلذبَ اآلخرينَ هلمَ وإيقاعهمَ فَ شباكَ التنصيَ.كماَ أنينَََاس
ُ

املسيحي َونَبشكلَمستمرَبدالًَمنَاستخدامَاملصطلحاتَالسالميةَالواردةَفَالقرآن َوالسنةَ،وذلكَ
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ألنَاملبشرينَأنفسهمَالَيستخدمونَهذهَاملصطلحاتَ،وإمناَيتداولونَلغةَخاصةَهبمَ،ومنَاملهمَجداًَ
معرفتهاَحىتَتكونَمألوفةَلناَإن َقابلناَأوَاصطدمناَأبحدهمَ.فمثالًَالحظتمَأنينَقلتَ:مسيحينيَعنَ
النصارى َ،فاملسيحينيَ الَ حيبونَ تسميةَ أنفسهمَ نصارى َ.واستخدامَكلمةَ تبشيَ بدالًَ منَ تنصيَ،
ومسيحيةَبدالًَمنَنصرانيةَ،وخادمَمبعىنَموظفَمنَالكنيسة َللتبشيَ،ورسالةَاخلالص َبدالًَمنَرسالةَ
النصرانيةَوهكذاََ .
السنةَالنبويةَ،إالَأنينَوجدتَمنَ
وابلرغمَأنهَمنَاألوىلَأنَنستخدمَمصطلحاتَالقرآنَالكرميَو
ُ
الضروريَجداًَاستخدامَمصطلحاهتمَ،ألنَاملعلوماتَمنقولةَمنَكتبَنصرانيةَالَإسالميةَأوالًَ،واثنياًَإنَ
طابعَالكتابَوسياقهَيتحدثَعنَرؤيةَاملؤسساتَالنصرانيةَلغيَالنصارىَوطرقهمَ واسرتاتيجياهتمَفَ
تنصيَالشعوبَ،وليسَمنَاملنطقيَاستخدامَأسلوبَالقرآنَوالديثَعندماَأنقلَاملعلوماتَمنَكتبهمَ.
وسيتمَاستخدامَاملصطلحاتَالسالميةَفَالردَعليهمَ،الَفَسردَمعلوماهتمَ َ.
وكماَ الحظناَ فإنَ املسيحينيَ (النصارى)َ يؤمنونَ أنَكتاهبمََ–ََالكتابَ املقدسََ–ََوالذيَ هوَ
جمموعةَمنَالكتبَواألسفارَمنَضمنهاَأجزاءًَمنَالتوراةَوالجنيلَواملزاميَ(الزبور)َأبنهَكتابَمنزلَمنَ
للاَ،الَأخطاءَوالَغبارَعليهَ،كماَ أهنمَيؤمنون َأبلوهيةَاملسيحَوصلبهَوقيامته َ،ابلضافةَإىلَالثالوثََ
املقدسَ،وبذلكَالَبدَلناَوبدورانَالردَعلىَمعتقداهتمَابملنطقَ والدليلَ والربهانَ،الَعنَطريقَالتهكمَ
والستهزاءَ والسبَ والشتمَكماَ يفعلَ البعضَ عندَ اهلجومَ علىَ السالم َ.وحننَ الَ هناجمَ املعتقدات َ
املسيحيةَوإمناَنظهرَالنقاطَاليتَتثيَاجلدلَوحماولةَحلهاَأوَدحضهاَمنَاملصادرَنفسهاَ.وقدَنستخدم َ
هذهَالطريقةَكشكلَمنَأشكالَالدعوةَ،وهيَاستخدامَمصادرَأهلَالكتابَكالكتابَاملقدسَلثباتَ
عقيدةَ السالم َ،فمثالًَ ميكنَ القولَ أنَ للاَ عربَ عنَنفسهَ وقالَ أنهَ واحدَ الَ شريكَ له َ،و َجيبَ عليناَ
عبادتهَتعاىلَكماَهوَ واردَف َالتثنية ََ 4َ :َ 6وميكنَالقولَأنَاملسيحَملَيذكرَفَالكتابَاملقدسَأنهَللاَ وملَ
يطلبَلنفسهَالعبادةَ،وهكذا!َولكنَجيبَأنَأنوهَوأحذرَهناَ،أنهَابستخدامَالكتابَاملقدسَكوسيلةَف َ
رجهَمنَالنصرانيةَ(املسيحية)َ،وقدَيتقمصَ
ُ
الدعوةَالَتُ
دخلَالشخصَالذيَتدعوهَإىلَالسالمَ،وإمناَخت ُ
اللادَ.ولألسفَفقدَرأيتَالكثيَمنَالدعاةَالذينَيستخدمونَهذهَالطريقةَفَالدعوةَكمدَاجلسرَماَ
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بنيَ املسلمَ واملسيحيَ للتواصلَ معََبعضهماَ البعضَ منَ خاللَ مفاهيمَ املسيحي َ،ولكنَ بعدَ دحضَ
الكتابَاملقدسَوإبطالَعقيدةَاملسيحيةَ،جتدَالداعيةَاملسلمَالَيستطيعَشدهَإىلَالسالمَلضعفَعلمهَ
وإميانهَأوَأنهَالَحيسنَأسلوبَالدعوةَإىلَالسالمَوالَيعرفَماذاَيقولَبعدَذلكَ.وإنَأفضلَطريقةَ
للدعوةَ هيَ عندَ استخدامَ الكتابَ املقدسَكوسيلةَ،الَ بدَ لناَأنَ ندعمَكالمناَ منَ القرآنََوالديثَ،
فمثالًَعندماَنقولَأنَاملسيحَعليهَالسالمَقالَفَيوحناَ "َ30َ:َ5أانََالََأقد َُرَأنََأف علََمنََن فسيَشي ئًا ََ.كماََ
ب َمشيئيتَ َبلَ َمشيئةَ َاآلبَ َالذي َأرسلينَ"َفهذا َيتوافقَمع َقولَ
ينَ ،ودي نُونيتَ َعادلةَ،ألينَ َالَ َأطلُ َُ
أمس َُع َأد ُ
للاَعزَوجلَفَالقرآنَالكرميَفَسورةَاملائدةَعندماَقالَاملسيحَعليهَالسالمَفَمشهدَيومَالقيامةَهلل َ
تََهلُمَََإالَََماََأمرتينَََبهَََأنَََاعبُ ُدواََاللَ هَََريبَََورب ُكمَََ َ"﴾١١٧﴿ ...فالحظَ أينَ
سبحانهَ وتعاىلَ "ماَََقُل َُ
استخدمتَ املبدأَ الذيَ يوافقَ العقيدةَ السالميةَ املوجودَ فَ الكتابَ املقدسَ ووجهتهَ حنوَ السالمَ
ابلستشهادَبكالمَللاَأوَحبديثَالرسول َ الكرميَصلىَللاَعليهَوسلمَ،حىتَأوصلَالرسالةَاملرادةَإىلَ
املستمعَ.

َ
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الرد على املعتقدات املسيحية من الكتاب املقدس


أوال :الكتاب املقدس  ...كالم هللا؟
إنَ منَ الطبيعيَ جداًَ أنَ
يؤمنَاملسيحيونَأبنَالكتابَاملقدسَََ
كتاابًَ ميكنَ القتداءَ بهَ للسلوكياتَ
العمليةَ وأخذَ النصائحَ الروحيةَ منهَ،
ولكنَ ماَ الَ يدركهَ الكثيَ مدىَ
األخطاءَاملوجودةَفيهَ.وإنَمنَأكثرَ
اجلملَ اليتَ تستفزَ املسيحيَ عندماَ
أييتَ أحدهمَ ويواجهه" َ:إنَ الكتابَ
املقدسَحمرف!"َولألسفَفإنَمعظمَ
املسيحينيَملَيقرأواَكتاهبمَمنَاجللدةَ
إىلَ اجللدة َ،بلَ نرىَ أنَ النسخَ
اجلديدةَ للكتابَ املقدسَ ُمعن ونةَ
بطريقةَ تسهلَ للقارئَ البحثَ عنَ
املوضوعَ الذيَ يبحثَ عنه َ.علىَ
سبيلَ املثالَ عندماَ يريدَ القارئَ
نصوصَ تتحدثَ عنَ َمشاعرهَ
املضطربةَكالتسامح َ،فنجدَ فَ أولَ
الكتابَ فهرستَ بسيطَ ينصَ فيهَ
الشواهدَالكتابيةَاليتَجيبَعلىَاملرءَ

الفهرست الذي قد تجده في بداية الكتاب المقدس  ..حيث أن الكتاب يكون موجَّها
ليقرأ المسيحي بعض النصوص ويتغاضى عن نصوص أخرى كثيرة ،ونجد أن جميع
الجدول،من
المشاعر اإلنسانية إن كانت سلبية أو إيجابية موجودة في هذاصفحة 94
 577ال
بحيث
يمكن للمرء أن يخرج عن هذا الجدول ..وهي إحدى الطرق المستخدمة لتوجيه
القراء وطمس الحقيقة.

سَ
قراءهتاَ(مثالَعلىَالتسامحَ:أفس َ
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َ.)20432َ :َ 4هذهَالكتبَاملوجهةَاليتَقدَتضلَالقارئَوالَتريهَحقيقةَالكتابَاملقدسَمبوضوعيةَ،
فمثالًَيوجدَفَالكتابَاملقدسَقصصاًَألنبياءَفعلواَمن َاخلطاايَ والفواحشَماَالَيفعلهاَإنسانَعاديَ،
فداودَعليهَالسالمَزعمَفَسفرَصموئيل َالثاينَفَالعهدَالقدمي َأنهَزىنَبزوجةَأحدَاجلنودَ،مثَقدمَهذاَ
ُ
اجلنديَفَالصفوفَاألوىلَكيَيُقتلَمثَأخذَامرأتهَزوجةَلَهَ،205فهلَيُعقلَألحدَأشرفَخلقَللاَالنيبَ
داودَأنَيفعلَأمراًَكهذا؟ََكيفَنصدقَأنَكالمهَوحيَمنَالسماءَوهوَخيونَجنوده؟ َوماذاَعنَالسفرَ
الشعريَنشيدَاألنشاد َالذيَيصورَممارسةَاهلوىَماَبنيَالبيبني؟َفأينَالقداسة َفَهذا َالكالم؟َمثَما َ
الفائدةَالروحيةَألنَيسلمَبولسَعلىَفريسكاَ،206أوَأنَيطلبَمنَأحدهمَأنَحيضرَردائهَمعه207؟َكلَ
هذهَالكتاابتَاليتَدخلتَفَاألسفارَالقانونيةَاليتَالَمعىنَهلاَوالَميكنَالتصديقَأهناَكلمةَللاَ.


من أسباب عوديت إل اإلسالم

فَأثناءَدراسيتَفَجامعةَالالهوتَاملعمداينَاجلنويبَالغريبَ Southwestern Baptist Theological

َ Foundationصيفَعام َ2011مَ،كانَالربوفيسورَ راينَستوكس ََRyan Stokesيدرسناَمادةَالنقدَاألعلىَ
للعهدَ القدميَ للكتابَ املقدس َ،وبنيَ لناَ أنَ هناكَ نصوصَ أخرىَ أُدخلتَ إىلَ النصَ األصليَ فَ
التوراةَ َ .208وأنَموسىَ َيذكرَموتهَفَالتثنية َبينماَيعتقدَالالهوتيونَأنهَهوَمنَكتبَهذاَالكتابََ.209
فكيفَميكنَلكاتبَالكتابَأن َحيضرَجنازته؟َوابلرغمَمنَأن َهذاَالربوفيسورَكانَيدرسَفَجامعةَ
الهوتَ متعصبةَ جداًَ ملعتقدَ وحيَ الكتابَ املقدسَ َ،إالَ أنهَ ملَ يكنَ مرتدداًَ فَ إعطائناَ املعلوماتَ
الصحيحةَ،ولوَكانَعلىَحسابَوظيفتهَاألكادمييةَفَاجلامعةَ،فشرحَلناَتركيبَالنصوصَمعَبعضهاَ
وكيفَاختلفتَأساليبَالكتابةَمنَفقرةَإىلَأخرىَفَنفسَالصحاحاتَأحياانًَ،وكيفَأنَكلمةَيهوةَ
(للاََابللغةَ العربية)َ استُبدلتَ بكلمةَ أدوانيَ (الرب) َ،مثَ حتدثَ عنَ الكتبَ التارخييةَ والختالفاتَ
املوجودةَماَبنيَأسفارَصموئيلَوامللوكَوماَبنيَسفريَأخبارَاألايمَ،فمثالًَقصةَزىن َداودَمعَبثشبعَ –َ

 .204أفسس " 32 : 4وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم للا ايضا في المسيح"
 .205قصة داود وبثشبع :صموئيل األول  11و 12
 .206تيموثاوس الثانية  19" 4سلم على فرسكا واكيال وبيت انيسيفورس 20 .اراستس بقي في كورنثوس.واما تروفيمس فتركته في ميليتس مريضا21 .
بادر ان تجيء قبل الشتاء.يسلم عليك افبولس وبوديس ولينس وكالفدية واالخوة جميعا" .
 .207تيموثاوس الثانية " 13 : 4الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربس احضره متى جئت والكتب ايضا وال سيما الرقوق".
 .208التوراة في الوقت الحالي :هي مجموعة المخطوطات للخمسة األسفار األولى من الكتاب المقدس وهي :التكوين ،الخروج ،الالويين ،العدد والتثنية،
ويؤمن قساوسة الكتاب المقدس أن كاتب هذه النصوص هو موسى ،بينما أدرك علماء النقد األعلى عكس ذلك تماما.
 .209تثنية " 5 : 34فمات هناك موسى عبد الرب في ارض موآب حسب قول الرب".
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والعياذَ ابهللََََ-واليتَ ذكرانهاَ سابقاًَ مذكورةَ فَ
صموئيلَ الثاينَ ولكنهاَ غيَ مذكورةَ فَ أخبارَ
األايم َ،وغيهاَ منَ النصوص َ،وعندماَ دخلَ فَ
شرحَ األسفارَ النبويةَ قالَ أنَ هناكَ اختالفاًَ فَ
بعضَ الرتمجاتَ َواختالفاًَ فَ املخطوطاتََ
املكتشفة َ،فمثالًَ إصحاحيَ أرمياءََََ34ََ–ََ33فَ
د .ريان ستوكس  Dr. Ryan Stokesوهو يتفحص إحدى أجزاء
من مخطوطات البحر الميت (مخطوطات قمران)
النسخةَ السبعينيةَ َغيَ موجودينَ فَ النسخةَ
منَ
املوساريتية َ.واألسوأَ منَ هذاَكله َ،أنَ معظمَ ُكتابَ األسفارَ فَ العهدَ القدميََجمهولني َ،والَ يُعرفَ َ
كاتبهاَ .
وبينماَكانَيشرحَلناَالنقدَاألعلىَللعهدَالقدميُ َ،كناَجالسنيَمذهولنيَهبذهَاملعلوماتَاجلديدةَ
عليناَ،وبدأَالطالبَيتساءلونَإنَكانتَهذه َاملعلوماتَصحيحةَأمَأهناَجمردَاجتهادات!َوراحَالبعضَ
ينكرَهذهَاألقوالَألنهَملَيصدقَأنَالكتابَاملقدسَميكنَأنَيكونَفيهَهذاَالكمَاهلائلَمنَاملعضالتَ
النصيةَ واملشاكلَ التارخيية َ.وفَ لظةَ صمتَ عميقَ أثناءَ احملاضرة َ،وبينماَ اجلميعَ منهمكاًَ فَ التفكيَ
والتساؤالتَالنصيةَللكتابَاملقدسَ،صاحَأحدَالطالب"َ:كيفَهذا؟"َنظرَاجلميعَإليهَابستغرابَ،مثَ
أكمل"َ:كيفَيكونَأنَالكتابَاملقدسَفيهَنصوصَغيَمكتملةَ،أوَنصوصَمضافةَوماَزلناَنؤمنَأنهَ
موحىَبهَمنَللا؟َأليسَهذاَطعناًَبصحةَالكتابَاملقدس؟"َابتسمَبروفَيسورَستوكسَ وأجابَهبدوءَ:
" فَالقيقةَليسَلديَإجاابتَلكلَاألسئلةَاليتَلديكمَ،ولرمباَالَأستطيعَأنَأحلَمجيعَالتناقضاتَ
واملعضالتَاملوجودةَفَهذاَالكتابَ،ولكنَالَيسعينَإالَأنَأقولَكالتايلَ".ومجيعناَكناَننتظرَاجلوابَ
الذيَسيشفيَغليلَفضولناَوتساؤالتناَاليتَكادتَأنَتفقدَإمياننا ََ-حسناًَ،لقدَأفقدتَإمياينَ،وكانتَ
هذهَاملادةَإحدىَاألسبابَلعوديتَإىلَالسالمَ.أجابَبروفيسورَستوكس"َ:ليسَابلضرورةَأنَيكونَ
الكتابَاملقدسَكامالًَدونَأيَأخطاءَأوَتغياتَلنؤمنَبهَ،فلوَوصلناَالكتابَاملقدسَكماَهوَمنذَ
العهدَ الذيَ ُكتبَفيه َ،ملاَكانَ صالَاًَ لزمانناَ ومكاننا َ،وإمناَ مسحَ للاَ هبذهَ التغياتَ الكبيةََواستخدمَ
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الطاقاتَالبشريةَفَالنسخَ والتغييَوإدخالَالنصوصَوحذفهاَ،ليصلناَهبذاَالشكلَحىتَنستطيعَأنَ
نفهمهَبشكلَأعمقَ،وحىتَيكونَأكثرَمالئمةًَلناَ َ".
َصدمة!َ هلَ يعقلَ أنَ للاَََيسمحَ أنَ يكونَكالمهَ ليسَكامالًَ وأنَ يسمحَ خلليقتهَ أنَ
َ
تتدخلَوختربَالصورةَاألصليةَلهَحىتَيصلَإليناَكماَهوَعليهَاآلن؟َ والسؤالَاألهمَ،مباَأنَمادةَالنقدَ
يةَفَالالهوتَ،وجيبَعلىَكلَقسيسَاملرورَهبذهَاملادةَ
َ
األعلىَللكتابَاملقدسَهيَمنَاملوادَالجبار
كيَأيخذَشهادتهَ،ملاذاَالَيدرسوهناَفَالكنيسة؟َملاذاَخيفونَهذهَالقائقَعنَعامةَالشعب؟َ َ
مسعتهاَكثياًَ منَ آابءَ الكنيسةََأنَ الكتابَ املقدسَََحيتويَ علىَ أخطاءَ أقلَ منَ مخسةَ ابملئةَ،

وأكثرهاَأخطاءَفَالرتمجةَ..حسناًَ،لوَافرتضناَجدالًَأنَاألخطاءَفَالكتابَاملقدسَهيَأخطاءَترمجةَ،
دعوانَنقارنَفَالرتمجاتَوالنصوصَحىتَنتأكدَمنَهذهَاملعلومةَ َ.
 خطااي القدوة:
لوَعدانَإىلَاتريخ َالسرائيليني َفَالعهدَالقدمي َفَالكتابَاملقدسَ،لوجدانَأنَ للاَ َاختارَأانساًَ
ليكونواَ همَ منَ يوصلَ الرسالةَ هلم َ.هؤالءَ األنبياءََجيبَ أنَ يكونواَ قديسنيََأيَ أهنمَ يعيشونَ حياهتمَ
الر ُسلَ ،وصيَةَ
يسونَ ،ووصي ت نا َحن َُن َ ُّ
ابلتقوىَلرضاءَللاَ" لتذ ُكُروا َاألق والَ َاليتَ َقاهلا َساب ًقا َاألنبَي َاءُ َالقد ُ
الربَ َوال ُمخلصََ ".بطرسََالثانيةَََ.2ََ:ََ3وكماَذكرانَفَالفصلَاألولَأنَحياةَالتقديسَحتتاجَألنَيكونَ
َ(أيَخملصاًَمنَاخلطيةَ،ابلضافةَإىلَتقديسَالنفسَأيَأنَيزكيَنفسهَابلعباداتَاملستمرةَ
ُ
الشخصَابراً
والتقربَإىلَللاَابألعمالَالصالة) َ،واألنبياءَبصفةَعامةَهمَرجالَللاَالعليَ،أرسلهمَعلىَمرَالعصورَ
لكيَ يقدمواَ رسائلَ معينةَ للناس َ،سواءَ ابلتوبيخَ أوَ النذارَ أوَ التعليمَ وغيها َ َ..وقدَ قدمهاَ بعضهمَ
ب َإ َلهُ َاألنبَياءَ َالقديسنيََ
ال َأمينةَ َوصادقةََ .والر َُّ
شف َوًايَوبعضهمَقدمهاَكتابيًاَُ "َ،مث َقالَ َيلَ«:هذهَ َاألق و َُ
أرسلََمالك َهَُل ُييََعبيدَهَُماَي ن بغيَأنََي ُكونََسر ًيعا»َ".رؤايَيوحناَالالهويتََ َ.6َ:َ22
وابلتايلَينبغيَأنَيكونَالنيبَقدوةَفَعملهَللشعب َ،وأنَيكونَمعصوماًَعنَالذنبَ.ولكنَماَ
نراهَفَالكتابَاملقدسَعنَأفعالَالنيبَهوَعكسَاملفرتضَ،وسأعطيَمثالَالنيبَسليمانَ :
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لقدَقيلَأنَالنيبَسليمانَقدَعبدَاألواثنَفَآخرَحياتهَ.واملعلومَأنَالشركَفَالشريعةَاملوسويَةَ
منَأعظمَاخلطاايَ والذنوبَعلىَالطالقَ .ملوكََاألولََََ3"ََ11وكانتَ َل َهُ َسب َُع َمئ ٍَة َمنَ َالنساءَ َالسيداتََ،
ثَمئ ٍَةَمنََالسراريَ،فأمالتََنس ُاؤهََُق لب َهَُ4.وكانََفََزمانََشي ُخوخةََ ُسليَمانََأنََنساءَهَُأملنََق لب َهَُوراءََ
وثال َُ
الً َمعَ َالربَ َإهلهََكقلبَ َد ُاودَ َأبيهَََ5َ .فذهبَ َ ُسليَما َُن َوراءَ َعشتُورثَ َإهلَةَ
آهل ٍَة َأُخرىَ ،وملَ َي ُكنَ َق لبَُهَُكام َ
يدونينيَ،ومل ُكومََرجسََالع ُّمونينيََ6َ.وعملََ ُسليَما َُنَالشرََفََعيينََالربَ،وملََي ت بعََالربََمت ًاماَََكد ُاودََ
الص ُ
ٍ
كَ
ُورشَليمََ،ول ُمول َ
أبيهَََ7ََ.حينئ َذََبىنَََ ُسليَما َُنََ ُمرت فع َةًََلك ُموشَََرجسَََال ُموآبينيَََعلىََاجلبلَََالذيََ ُجتاهَََأ ُ
رجسَ َبينَ َع ُّمونََ 8َ .وهكذاَ َف علَ َجلميعَ َنسائهَ َالغريباتَ َاللوايتََ ُكنَ َيُوقدنَ َويذحبنَ َآلهلتهنََ 9َ .ف غضبََ
بَعلىَ ُسليَمانََألنََق لبهََُمالََعنََالربََإلهََإسرائيلََالذيَت راءىََل َهَُمرتنيَ10َ،وأوصاهََُفََهذا َاألمرََ
الر َُّ
كَ
ب َل ُسليمانَ«َ:منَ َأجلَ َأنَ َذل َ
بََ11َ .ف قالَ َالر َُّ
أنَ َالَ َي تبعَ َآهل َةً َأُخرىَ ،ف ل َم َحيفظَ َما َأوصى َبهَ َالر َُّ
قَالمملكةََعنكََمتزي ًقاَوأُعطيهاَلعبدكََ َ".
عندكَ،وملََحتفظََعهديَوف رائضيََاليتََأوصي تُكََهباَ،فإينََأُمز َُ
لقدَ خرقَ سليمانََشريعتنيَ منَ شرائعَ موسى؛َ األوىلَ وهيَ األهمَ عبادةَ آهلةَ أخرىَ غيَ للاَ،
وعقابَهذهَاملعصيةَهوَالقتلَكماَهو َموجودَفَالتثنيةَ«َ1"َ13إذاَقامََفََوسطكََنيبََأوَ َحاملََ ُحل ًماََ،
ىَ
بَوراءََآهل ٍَةَأُخر َ
الًَ:لنذه َ
وأعطاكََآي َةًَأوََأُع ُجوب َةًََ2َ،ولوََحدثتََاآليَةَُأوََاألُع ُجوب َةَُاليتَََكلمكََعن هاَقائ َ
ملَ َت عرف ها َون عبُدهاَ 3َ َ،فالَ َتسمعَ َلكالمَ َذلكَ َالنيبَ َأوَ َالاملَ َذلكَ َالُلمَ ،ألنَ َالربَ َإهل ُكمَ َميتحنُ ُكمَ َلكيََ
ي علمََهلََ ُحتبُّونََالربََإهل ُكمََمنَََ ُكلََقُلُوب ُكمََومنَََ ُكلََأن ُفس ُكمََ4َ.وراءََالربََإهل ُكمََتسيُونَ،وإايَهَُت ت ُقونََ،
املََُذلكَََالُلمََ
يبََأوَََال َ
ووصاايَهََُحتفظُونََ،وصوت َهََُتسمعُونََ،وإايَهََُت عبُ ُدونََ،وبهَََت لتص ُقونَََ5ََ.وذلكَََالن َُّ
يُقت ُلَ،ألن َهَُتكلمََابلزيغََمنََوراءََالربََإهل ُك َُمَالذيَأخرج ُكمََمنََأرضََمصَرَ،وفدا ُكمََمنََب يتََالعُبُوديةََ،
بَإهلُ ُكمَ َأنَ َتسلُ ُكوا َفيهاَ .ف ت نزعُونَ َالشرَ َمنَ َب ين ُكمََ".فلماذاَملَ
لكيَ َيُطوح ُكمَ َعنَ َالطريقَ َاليتََأمرُك َُم َالر َُّ
يُقتلَسليمان؟َ واملعصيةَاألخرىَهي َزيغانَقلبهَوراءَالنساءَكماَتنبأَالنيبَموسى َف َالتثنية ََ 15"َ 17فإنكََ
ب َإهلُكََ .منَ َوسطَ َإخوتكَ َجتع َُل َعليكَ َمل ًكاَ .الَ َحي َُّل َلكَ َأنَ َجتعلََ
جتع َُل َعليكَ َمل ًكاَ َالذي َخيت ُارهَُ َالر َُّ
الًَأجنبيًّاَ َليسَ َ ُهوَ َأخاكََ 16َ .ولكنَ َالَ َيُكثرَ َل َهُ َاخليلَ ،والَ َي ُرَُّد َالشعبَ َإىلَ َمصَرَ َلكيَ َيُكثرََ
عليكَ َر ُج َ
ضاَ17َ.والََيُكثرََل َهَُنس َاءًَلئالََيزيغََق لبَُهَُ.
اخليلَ،والر َُّ
ودواَت رجعُونََفََهذهََالطريقََأي ً
بَقدََقالََل ُكمََ:الََت عُ ُ
بََلن فسهَََنُسخ َةًََمنَََهذهََ
سََعلىَ ُكرسيَََمملكتهََ،يكتُ َُ
وفض َةًََوذهبًاََالَََيُكثرَََلَهَُكث ًياََ18ََ.وعندماََجيل َُ
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اب َمنَ َعندَ َالكهنةَ َالال َوينيََ 19َ ،ف ت ُكو َُن َمعهَُ ،وي قرَأَُفيهاَ ُكلَ َأايمَ َحياتهَ ،لكيَ َي ت علمَ َأ َنَ
الشريعةَ َفََكت ٍَ
ي تقيَ َالربَ َإهل َهُ َوحيفظَ َمجيعََكلماتَ َهذهَ َالشريعةَ َوهذهَ َالفرائضَ َلي عملَ َهباََ20َََ،لئالَ َي رتفعَ َق لبَُهُ َعلىََ
وهَُفََوسطََإسرائيلََ".
إخوتهَ،ولئالََحييدََعنََالوصيةََميينًاَأوََمشا َالًَ.لكيََيُطيلََاألايمََعلىََمملكتهََ ُهوََوب نُ َ
فماَنراهَهناَأنَسليمانَالنيبَامللكَقدَعصىَوصاايَالربَاملكتوبةَوزاغَقلبهَوراءَالنساءَوعبدَاألواثنَ.
فهلَيعقلَلنيبَوملكَقدوةَأنَيفعلَخطيةَكهذه؟َوكيفَنصدقهَفَأمرَالدينَ .
لقدَ نعتَ الكتابَ املقدسََاألنبياءََابلقديسني َ،فلماذاَ نرىَ صورةَ متناقضةَ ماَ بنيَ ماَ يسميهَ
الكتابَاملقدسَهلمَوماَبنيَسيةَحياهتمَاملرويةَفَالكتابَنفسه؟َوإنَكانَسببَطعنَاألسفارَالكتابيةَ

فَاألنبياءَلتربئةَاملسيحَ،فقدَوقعَال ُكتابَفَطعنَللا َنفسهَفَاختيارهَالقادةَ.مبعىنَإنَكانَسببَ
 َEtiologyإيقاعَاألنبياءَفَاخلطاايَوالفواحشَحىتَفَالنهايةَميكنَالقولَأنَاملسيحَوحدهَملَخيطيءَ
عنَابقيَالبشريةَ،فهذاَيطعنَفَحسنَاختيارَللاَألنبياءهَ،وكأنَالكاتبَيشيَأنَللاَملَحيسنَاختيارَ
أنبياءهَوكانواَزانةَوخطاةَ.سبحانَللاَوتعاىلَعماَيصفونَ َ.
فَ القيقةَ رغمَ ذلكَ فإنَ الكتابَ املقدسََذكرَ سيةَ حياةَ بعضَ األنبياءََالذينَ ملَ خيطئواَ فَ
حياهتمَ،فمثالًَماَهوَذنبَأرمياء َالنيب؟َماَهوَذنبَيوحنا َاملعمدانَ(حييا)؟َماَهوَذنبَإيليا َ(إلياس)َ
(مشويل)؟َمجيعَهؤالءَاألنبياءَوجدواَابرينَفَالكتابَاملقدسَ.
أوَإليشعَ(اليسع)؟َماَهوَذنبَصموئيلَ
ُ
لذلكَمنَاخلطأَأنَيقولَاملسيحي َونَأنَالوحيدَالذيَملَخيطئَهوَاملسيحَعليهَالسالمَ .
 معضلة نشيد األنشاد:
إىلَاآلنَالَأدريَكيفَدخلَالكتابَالشعريَنشيدَاألنشاد َإىلَالكتبَالقانونيةَوعلىَأيَ
أساس؟َ وملاذاَمسحَآابءَالكنيسة َ بذلك؟َهلَكانتَمزحة؟َهلَيعقلَلكتابَشعريَيصفَمفاتنَاملرأةَ
هبذهَالطريقةَتثيَشهوةَالرجالَوهوَالكتابَالذيَحيرمَالوقوعَفَالشهوة؟َوهلَيعقلَلكتابَأنَيصف َ
العالقةَاجلنسيةَماَبنيَرجلَ وامرأةَأنَيكونَكتاابًَموحاًَبهَمنَ للاَ َفَالوقتَنفسه؟َوماَيستفزينَأكثرَ
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أنَبعضَاملسلمنيَحياولونَإثباتَوجودَاسمَالنيب َ(حممدمي) َحممدَصلىَللاَعليهَوسلمَمنَخاللَهذاَ
الكتاب؟َهلَيعقلَلكتابَشعريَالَيُعرفَمنَكاتبهَأنَيكونَفيهَاسمَأشرفَاخللقَحممد َ؟َ َ210
لقدَحاولَآابءَالكنيسيةَأنَيربرواَموقفهمَ والقولَأهناَكنايةَعنَعالقةَالكنيسة َ(العروس)َمعَ
زوجهاَ(للا)َواليتَحيكمهاَالبَ.وماَأعرفهَحقاًَأنَالكنايةَجيبَأنَتكونَللتخفيفَعنَموقفَماَ،الَ

للتهويلَ،فمثالًَميكنَالتعبيَعنَهذهَالعالقةَاجلنسيةَماَبنيَرجلَوامرأةَمبصطلحَاجلماعَ،دونَالدخول َ
أبيَتفاصيلَ.أماَهذهَالكنايةَفهيَتدخلَبتفاصيلَفظيعةَلرجلَ وامرأةَدونَوجودَأيَدليلَأنَهناكَ
رابطَزواجَبينهما!َوإنَأردانَكنايتهاَفعالًَلنقولَأهناَتعربَعنَعالقةَالبَماَبنيَللاَومجاعةَاملؤمننيَ
(الكنيسة)َ،فهلَيعقلَأنَعندَاجتماعَاملؤمننيَابهللَفَيومَالقيامةَسيمارسونَاهلوىَمعَللا؟َ(والعياذَ
ابهلل)!َ َ
كماَأنَالقصةَفَنشيدَاألنشا َد َتتحدثَعنَثالثَشخصياتَ،وهمَاملرأةَ والرجلَ(عشيقها)َ
وامللكَ(سليمان)َ،فهلَمنَالالئقَممارسةَاهلوىَماَبنيَثالثةَأشخاص؟َوإنَافرتضناَجدالًَاهناَصورةَ
مجيلةَومعربةَوفنيةَتغذيَالروحَ–ََكماَيقولَالبعضَ–َفهيَأفحشَمنَكتاابتَنزارَقباينَنفسهَ َ.
ت َ ُسليَمانََ
يُذكرَفَهذاَالكتابَاسمَسليمانَكشخصَاثلثَ،كماَف َنشيدَاألنشاد َُ َ 7"َ 3هوذا َخت َُ
حول َهَُستُّونََجب ًاراَمنََجبابرةََإسرائيلََ".فإنَكانَسليمانَكاتبَهذاَالسفرَفلماذاَيعربَعنَنفسهَبصيغةَ
الغائبَأوَكشخصَاثلثَوليسَبصيغةَاملخاطب؟َملاذاَملَيقلَ"هوذاَختيتَ"...علىَسبيلَاملثال؟ََ َ
انتبهتَ لهَ أثناءَ قاراءيتَ هلذاَ السفرَ أنَ فيهَ حلفَ أوَ قسمَ لغيَ للاََ،وهذاَ ضدَ الناموسََ
وماَ
ُ
(شريعةَموسى)َاليتَكانَحيكمَفيهاَامللكَسليمانَالشعبَالسرائيليَ،ففيَنشيدَاألنشادََ5َ:َ3تقولَالبيبةَ
ُورشَليمََابلظباءََوأبايئلََالقلََ"...علماًَأبنَهذاَالقسمَوردَثالثَمراتَ
فَشَعرها "َ:أُحل ُف ُكنََايََب ناتََأ ُ
فَالسفرَنفسهَ،وإنَأرادَاملعرتضَأنَيقولَأنَالذيَحيلفَهناَالفتاةَوليسَللاَ،فهلَيعقلَللكنيسةَ
قدَحرمَفيهاَاللفانَالبىتَ33"َ.
اليتَتتبعَتعاليمَللاَأنَحتلفَبغيَللا؟َحىتَأنَكنيسة َالعهدَاجلديد َ ُ
ولَل ُكمََ:الََحتل ُفواَالب تةَََ،
ضاَمسعتُمََأنَهَُقيلََلل ُقدماءَ:الََحتنثَ،بلََأوفََللربََأقسامكََ34َ.وأماَأانََفأقُ َُ
« أي ً
 .210يدعي آباء الكنيسة أن نشيد األنشاد كتبه النبي سليمان  ..ولكن علماء النقد األعلى ينكرون ذلك الختالف أسلوب الكتابة وتاريخ كتابته.
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ئ َقدميهَ ،والَ َأبُورشليمَ َألهنا َمدين َةَُالملكَ َالعظيمََ.
الَ َابلسماءَ َألهناََ ُكرس َُّي َللاََ 35َ،والَ َابألرضََألهنا َموط َ

ُ
ُ
َ36و َالَحتلفََبرأسكَ،ألنكََالََت قد َُرَأنََجتعلََشعرَةًَواحدَةًَب يضاءََأوََسوداءََ37َ.بلََلي ُكنَََكال ُم ُك َمَ:ن ع َمَ
ن عمَ،الََالََ.وماَزادََعلىَذلكََف ُهوََمنََالشريرََ".اجنيلَمىتََ .َ5
واألمرَاألخطرَمنَهذاَكلهَأنَآابءَالكنائسَيقرونَأنهَكالمَللاَرغمَأنَالسفرََكلهَملَيُذكرَفيهَ
اسمَللاَالبتَة!َ َ
 رسائل شخصية خاصة:
قالَآابءَالكنائسَالالهوتيونَأبنَللا َقدَمسحَملؤلفيَاملخطوطات َللكتابَاملقدسَأنَيكتبوهاَ
أبسلوهبمَاخلاصَوأنَيضعواَرسائلَشخصةَألشخاصَآخرينَ.وهذاَماَنراهَفَرسائلَبولسَمثلَماَهوَ
س َبقيَ َفَََ ُكورنَثُوسََ.
ورسََ 20َ .أراستُ َُ
موجودَف َتيمواثوس َالثانية ََ 19«َ 4سلمَ َعلىَفرسكا َوأك َ
يالَوب يتَ َأُنيسي ُف ُ

يسَ
س َوبُود َُ
يضاََ21ََ.ابدرَ َأ َن َجتيءَ َق بلَ َالشتاءََ .يُسل َُم َعليكَ َأف بُولُ َُ
س َفرتكتَُهُ َفَ َميليتُ َ
يم َُ
س َمر ً
وأما َتُ ُروف ُ
س َوكالفِدي َةَُوالخوَةَُمج ًيعاَ».أو َتيمواثوس ََ9"َ 4ابدرَ َأنَ َجتيءَ َإيلَ َسر ًيعاَ 10َ ،ألنََدمياسَ َقدَ َت ركينََ
ولينُ َُ
إذَ َأحبَ َالعاملَ َالاضرَ َوذهبَ َإىلَ َتسالُونَيكيَ ،وكريسكيسَ َإىلَ َغالطَيةَ ،وتيطُسَ َإىلَ َدلماطيةََ 11ََ.لُوقَاَ
سَف قدََأرسلتَُهَُإىلََأفَسسََ13َ.
وحدَهَُمعيُ َ.خذََمَرقُسََوأحضرَهَُمعكََألن َهَُانفعََيلََللخدمةََ12َ.أماَتيخي ُك َُ
ُ
الرقُوقََ14َ.إسكند َُرَ
ضاَوالََسيماَ ُّ
الرداءََالذيَت ركتَُهَُفََت ُرواسََعندََكاربُسَ،أحضرَهَُمىتََجئتَ،وال ُكتُبََأي ً
ضاَ،ألن َهَُقاومََأق والناَ
اسَأظهرََيلََ ُش ُر ًوراََكثيَةًَ.ليُجازهََالر َُّ
النح َُ
بَحسبََأعمالهََ15َ.فاحتفظََمن َهَُأنتََأي ً
يع َت رُكوينََ .الَ َ ُحيسبَ َعليهمََ 17َ .ولكنَ َالربََ
ضرَ َأحدَ َمعيَ ،بلَ َاجلم َُ
جدًّاَ 16َ .فَ َاحتجاجيَ َاألولَ َملَ َحي ُ
تََمنَََفمَََاألسدَ َ".فماَ الفائدة َ
يعََاألُممََ،فأُنقذ َُ
وقفَََمعيََوق واينََ،لكيَََتُتمَََيبَََالكرازةََُ،ويسمعَََمج َُ
الروحيةَ أنَ نعرفَ أنَ بولسَقدَ تركَ رداءهَ وأرسلَ رسالةَ إىلَ أحدَ أصدقائهَكيَ جيلبهَ معه؟َ قدَ جييبَ
املعرتضَأهناَقدَتكونَللفائدةَالتارخييةَ،أيَملعرفةَماَحدثَمعَبولسَ.حسناًَقدَأقبلَهبذاَإنَكانَللاَ
اَأبسلوهبمَولكنَالَتلزمينَوتقولَأنَهذاَمساقَابلروحَالقدسَوأنهَكالمَللاَ،كما َ
َُ
مسحَل ُكتاهبمَأنَيكتبو
قالَبولسَ"كلَالكتابَهوَموحىَبهَمنَللا"َحيثَيشيَالالهوتيونَأنَ"كل َالكتاب"َتعينَالكتابَ
املقدسََكله! َ
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لقدَعىنَالعلماءَبدراسةَرسائلَبولسَلسنواتَطويلةَ،وتوصلواَأبنَهناكَستَرسائلَمنَأصلَ
اربعةَعشرَرسالةَميكنَأنَيوثقَهباَويقالَعنهاَأهناَمعتمدةَلبولس َ َUndisputed Letters of Paul
وهذاَمعناهَأنَهذهَالستةَرسائلَكتبهاَبولسَفعالًَوهيَروميةَ،كورنثوسَاألوىلَوالثانيةَ،غالطيةَ،فيلييبَ،
تسالونيكيَ َاألوىلَ وفيليمون َ.أماَ الرسائلَ َاألخرىَ فيُعتقدَ أهناَ منتحلةَ (سيديبيغرافيكال)َ
ََpseudepigraphicalأيَ أنَ شخصاًَ آخرَكتبهاَ مكانَ بولس َ،والَ يوجدَ أيَ عاملََ نصيَ خيتلفَ مع َ
اآلخرَ فَ أنَ الرسائلَ الرعويةَ لبولسَ وهيَ تيمواثوسََاألوىلَ والثانيةَ وتيطسََويضافَ إليهمَ رسالةَ
تيمواثوسَالثانيةََرسائلَ ُكتبتَابسمَبولسَولكنَملَيكتبهاَبولسَبسببَاختالفَاسلوبَالكتابةَ،اتريخَ
اكتشافهاَوالدالئلَالتارخييةَ َ.
 مسألة الشخص الثالث
أوَ
يعتربَاملسيحيون َواليهودَأنَاألسفارَ(الكتب)َاخلمسَاألوىلَفَالكتابَاملقدس َهيَالتوراة َ َ
كماَيسميهاَالعلماءَ َالبينتاتوك ََ ،Pentateuchوهذهَاألسفارَهيَ:التكوين َواخلروجَ والالوينيَ والعددَ
والتثنيةَ.وماَجيدرَابلذكرَأنهَيعتقدَالالهوتيون َ(أيَاملسيحيني) َأبنَكاتبهاَموسىَ َالنيبَ.ولكنَوجدتَ
هذهَالنصوصَمشاكلَكثيةَلدرجةَأنَنُقادَالنصَأتكدواَأنهَالَميكنَأنَيكونَكاتبهاَموسىَالنيبَ.
احدَيبدوَأنهَمجعَمنَأربعَمصادرَرئيسيةَ،وابلرغمَمنَأنَبعضَ
فواحدةَمنَهذهَاملشاكلَأنَالنصَالو
ُ
النصوصَتقولَأنَموسىَكتبَشيئاًَمنَالناموسَََكماَهوَفََخروجََ،21114َ:َ17خروجََ4َ:َ24وَ،2127خروجََ :َ43
َ،21327عددََ،2142َ:َ33التثنيةََ9َ:َ31وَ21524إالَأنَهذاَالَيعينَأنَموسىَقدَكتبَكلَماَهوَفَالتوراةَ،كماَ
يبدوَأنَكاتبَهذهَاألسفارَكانَيستدلَويستمدَكتاابتهَمنَخمطوطات َموسىَ،ولكنهاَليستَهيَ
األسفارَاليتَكتبهاَموسىَالنيبَ ََ.

 .211الخروج " 14 : 17فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع".
 .212خروج  4" 24فكتب موسى جميع اقوال الرب ".و" 7واخذ كتاب العهد وقرا في مسامع الشعب".
 .213خروج " 27 : 34وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات.النني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع اسرائيل"
 .214عدد " 2 : 33وكتب موسى مخارجهم برحالتهم حسب قول الرب"
 .215التثنية  9" 31وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني الوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ اسرائيل" و" 24فعندما كمل موسى كتابة
كلمات هذه التوراة في كتاب الى تمامها"
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هناكَنصوصَكثيةَفَالبينتاتيكَتقولَ"وكلمَالربَموسى َقائالًَ"..وكأنَموسىَيتحدثَعنَ
نفسهَكشخصَاثلثَأوَبصيغةَالغائبَ،وجندَهذاَاألمرَأيضاًَفَبعضَاألسفارَالنبويةَاألخرىَ.والَمرةَ
جندَأنَالنصَيشي َأنَموسىَالذيَكتبَالكتابَ،وإمناَدائماًَيتحدثَعنَموسىَكشخصيةَاثلثةَ.
واألمرَالعجيبَفَالتوراة َأنهَيذكرَموتَموسىَكماَف َتثنية َ «َ 5َ :َ 34فماتَ َ ُهناكَ َ ُموسَى َعب ُدَ َالربَ َفََ
أرضََ ُموآبََحسبََق ولََالربََ».فهلَيُعقلَأنَموسىَكتبَعنَموتهَوماَحدثَبعدَذلك؟َ َ216
 اختالف املخطوطات
عُثرَعلىَعدةَخمطوطات َللعهدَالقدميَ،ومنَأمههاَاملخطوطةَالسبعينية َاملعروفةَ واليتَ تُرجمَمنهاَ
اليتَوجدتَمؤخراًَ(وتعودَ
(وجدتَفَالقرنَالثاينَقبلَامليالد)َ،واملخطوطةَاملاسوريتيةَو ُ
الكتابَاملقدسََ َُ
أصوهلاَإىلَالقرنَالتاسعَقبلَامليالد)َ،ابلضافةَإىلَخمطوطاتَالبحرَامليتَاليتَوجدتَفَمنطقةَقمرانََ
فَغربَاألردنَ(ويعتقدَأهناَكتبتَفَالقرنَاألولَللميالد)ََ .
ببعضهاَالبعضَ،وجدَأنَهناكَاختالفاًَفيهاَ،فهناكَنصوصَمضافةَأوَ
عندَمقارنةَاملخطوطاتَ
ُ
حمذوفةَأوَمتغية َ،وأطرحَمثالَخمطوطةَأشعياءَ،ماَ يوجدَبنيَيديناَاملخطوطةَالسبعينيةَاملرتمجة ََوهيَ
أطولَخمطوطةَلديناَوفيهاَالكثيَمنَالنصوصَاملضافةَ،وقدَوجدَتسعنيَابملئةَمنََهذهَالنص َوصَموجودَ
ُ
فَنسخةَقمرانَ َ.
أماَ خمطوطةََسفرََحزقيالََفالنسخةَ السبعينيةَ أصغرَمنَ النسخةَ املاسوريتيةَ ب َ،%5-4أماَ فَ
خمطوطات َالبحرَامليت َ– َ فقدَوجدَماَبنيَأسفارَقمرانَخمطوطةَامسهاَخمطوطةَاهليكلَحيثَتصف َ
إعادةَبناءَاهليكل َ(الثاين) َحيثَأنَاملواصفاتَفَخمطوطةَقمرانَختتلفَعنَماَهوَفَحزقيالَ.أماَ
خمطوطةَسفرَأرمياءَ َإصحاحي ََ 33وَ 34غيَموجودينَفَاملاسوريتية َ،واجلديرَابلذكرَماَهوَموجود َفَ
سفر َ أرمياَفَالنسخةَاملاسوريتيةَالَيعتربَسبعَماَهوَموجودَفَالنسخةَالسبعينية َفمثالَمجلةَأوَآيةَ
"قالَالربَ"...مذكورة ََ 109مرةَفَالسبعينيةَولكن ََ 65مرةَفَاملاسوريتية َويقالَأنَالكاهنَاليهوديَ
ابروخَ هوَمنَأضافَهذهَالنصوصَفَهذاَالسفرَ،وسفرَأستيََكلهَغيَموجودَمعَاجملموعةَاملاسوريتيةَ
 .216يذكر التلمود أن يشوع بن نون (يوشع عليه السالم) من كتب آخر ثماني عشر إصحاح في الكتاب المقدس دون وجود دليل فعلي على ذلك.
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والذيَيعتقدَأنَهذاَالسفرَأضيفَالحقاًَ(فَالقرنَالسادسَقبلَامليالد)َمنَقبلَعزراَ.وخيتلفَترتيبَ
سفرَيوئيلَبنيَالنسخةَالسبعينيةَوالنسخةَاملاسوريتيةَ.هكذاَجندَالكثيَمنَالختالفاتَاملوجودةَماَبنيَ
املخطوطاتَ،واليتَملَجيدواَهلاَحالًَإىلَوقتناَهذاَ َ217.
وإذاَانتقلناَمنَالعهدَالقدميَإىلَالعهدَاجلديدَ،فإنَاكتشافاتَاملخطوطاتَلكتاابتَبعدَامليالدَ
أكثرَبكثيَمنَاملخطوطاتَاليتَ ُكتبتَقبلَامليالدَ،ومنَهذهَالكتشافاتَأهنمَوجدواَاختالفاتَكثية َ
ماَبنيَالنصوصَفَالنسخَاملختلفةَ َ.
فَ صفحاتَ العهدَ اجلديدََ،هناكَ قصةَ معروفةَ جداًََ،ولكنهاَ ليستَ قصةَ أصليةَ وإمناَ قصةَ

أضافهاَالنساخَإىلَاجنيلَيوحنا َ.وفَالقيقةَهيَمنَأفضلَالقصصَعنَيسوعَ،إسمَالقصةَ:يسوعَ
واملرأةَالزانيةَ(َ.)11َ-َ1َ:َ8
وفَالقصةَتسحبَالسلطاتَاليهودية َامرأةَأمامَيسوعَيزعمونَ أهنا َ ُمدانةَابلزىنَ.وابلعتمادَ
علىَانموسَموسى َ،كماَيقولونَ،جيبَانَترجمَللموتَ.ولكنَماذاَيقولَيسوع؟َهذهَمكيدةَواضحةَ.
إذاَقالَيسوع"َ،نعمَ،ارموها"َفإنهَينقضَتعاليمهَعنَاملساحمةَ والرمحةَ.وإذاَقال"َ،الَاطلقوهاَ"،فإنهَ
يكسرَتعاليمَموسىَ.فماذاَيفعل؟َابلطبعَفإنَيسوعَدائماًَماَجيدَخمرجاًَمنَهذهَاملكائدَ،ويفعل َذلكَ
عنَطريقَالحنناءَوالكتابةَعلىَاألرضَ.مثَيرفعَرأسهَويقول"َ:منَمنكمَبالَخطيةَفليلقيهاَحبجرَأوالًَ".
وبعدهاَينحينَمرةَأخرىَويستمرَفَالكتابةَ.وابلتدريجَ،يغادرَالقادةَاليهودَخجلنيَمنَخطاايهمَحىت َ
الَيبقىَأحدََيرجمَهذهَاملرأةَ.
قصةَمدهشةَ،واألدهشَمنَذلكَأهناَمضافةَالحقاًَإىلَالنصَوملَتكنَفَاملخطوطاتََالقدميةَ.
إنَأسلوبَالكتابةَ(ابللغةَاليواننية)َفَهذهَالقصةَخيتلفَمنَأسلوبَالكتابةَلبقيةَالجنيلَ.كماَ
أنَالقصةَتقسمَجراينَالروايةَ ليوحنا َََ،8ََ–ََ7املوجودةَ.بكلماتَأخرىَ،إذاَحذفناَالقصةَمنَاجنيلَ
يوحنا َ،سنجدَأنَالنصَمنطقيَأكثرَ،فالقصةَاليتَقبلَحادثةَاملرأةَالزانيةَمرتبطةَبشكلَأفضلَابلقصةَ
. Source: Longman III, Tremper; Raymond, Dillard B .;.An Introduction to the Old Testament2 .nd Edition .
Nashville: Longman III, Tremper; Raymond, Dillard B.2006 ،.
217
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اليتَبعدهاَمباشرةَ.هذهَالقصةَالرائعةَالقويةَواملؤثرةَملَتكنَجزءاًَمنَالعهدَاجلديدَ،إمناَأضيفتَمنَقبلَ
انسخَماَ.
فَ هذهَ الالةَ حننَ نتعاملَ معَ حتريفَ فَََالنصَ (جعلَ النصَ يقولَ شيئاًَ خمتلفاًَ عنَ األصل)َ
وفربكةَ(مباَأنَالقصةَاختُلقت)َ.هناكَعدةَحوادثَأخرى َمثلَهذاَالنوعَفَاملخطوطات َالناجيةَفَ

العهدَاجلديدَ.ومثالَآخرَمشهورَيظهرَفَهنايةَإجنيلَمرقسَ.لرمباَقيلَمنَقبلَالناسَالذينَملَيقرأواَ
خامتةَاجنيلَمرقسَبتمعنَابهناَ"تفتقرَإىلَروايةَالقيامةَ".ولكنَهذاَليسَصحيحاًَ.فَاجنيلَمرقسَفإنَ
يسوعَيقومَمنَاملوتَ.ويذهبَالنساءَإىلَالقربَبعدَثالثةَأايمَمنَدفنهَحىتَيطينبَجسدهَابلطيبَ،
ولكنَاجلسدَغيَموجودَ.بدالًَمنَ َذلكَ،كانَهناكَرجالًَفَالقربَخيربهمَأبنَيسوعَقامَمنَاملوتَ.
ولذلكَيعتقدَمرقسَأبنَيسوعَقامَجبسدهَمنَاملوتَ،وخيربَقراءهَبذلك َ.ولكنَمنَاملذهلَماَحيصلَ
بعدَذلكَ.
ساءَأنَيذهنبَإىلَالتالميذَليخربهمَأبنَيسوعَسيذهبَقبلهمَإىلَ
َ
فالرجلَفَالقربَيطلبَمنَالن
اجلليلَ وأهنم َجيبَمقابلتهَهناكَ.ولكنَبدالًَمنَإخبارَالتالميذ "َ،فخرجنَ َسر ًيعا َوهربنَ َمنَ َالقربَ ،أل َنَ
ات" َ(َ .)8َ:َ 16وهناَينتهيَالجنيلَ.ابلطبعَ
الرعدةَ َواليةَ َأخذات ُهنََ .وملَ َي ُقلنَ َألح ٍَد َشي ئًا َألهنُنَََ ُكنَ َخائف ٍَ
هناكَقيامةَليسوعَهناَ.ولكنَالتالميذَملَيعلمواَهذاَ،والَيوجدَأيَقصةَليسوعَوهوَيقابلهمَ.
هذهَاخلامتةَرائعةَ.جتعلَال َُقراءَيتساءلون"َ،ماذا؟؟؟َكيفَميكنَللنساءَأنَالَي َُقلنَألحد؟َكيفَ
ميكنَأنَالَأحدَيعلمَبقيامةَ يسوع؟َكيفَميكنَانَالَيظهرَيسوعَأليَشخصَبعدَذلك؟َأهذاَكلَماَ
فَاألمر؟َأهذهَهيَاخلامتة؟َكيفَميكنَأنَتكونَهذهَاخلامتة؟َ"
وقدَشعرَالنساخَبنفسَالطريقةَ.وابلتايلَأضافَنساخَخمتلفنيَعدةَخامتاتَلإلجنيل َ.واخلامتةَ
املشهورةَفَالعصورَالوسطىَهيَاملوجودةَفَاملخطوطةَاليت َاستخدمتَفَترمجةَنسخةَامللكَجيمسَ
عام َ1611مَ،وابلتايلَاشتهرتَلقراءَالكتابَاملقدس َالجنليزيَ.ابلضافةَأنَعدداًَمن َالنساءَ(أوَعلىَ
األقلَمرمي َاجملدلية)َتذهبَلخبار َالتالميذَ،الذيَيرونَيسوعَبعدَذلك َويقتنعون َبقيامةَيسوعَ.فَ
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القصةَ جندَكلماتَ يسوعَ املشهورةَ أبنَ هؤالءَ الذينَ يؤمنونَ بهَ سيتكلمونَ بلغاتَ أجنبية َ،يلتقطونَ
الياتَ،ويشربونَالسمَدونَأيَأملَأوَأذىَ.
ولكنَيسوعَملَيقلَهذهَالكلماتَأبداًَ،ومرقسَملَيدعيَذلكَأبداًَ.وإمناَأضيفتَإىلَمرقسَمنَ
قبلَانسخَالحقَوبعدهاَمتَنسخهاَخاللَالسنواتَ.هذهَقصةَمفربكةَأضيفتَإىلَالكتابَاملقدسَمنَ
قبلَانسخَحرفَالنصَ.
هناكَمئاتَمنَالتغياتَاملالحظةَفَخمطوطات َالعهدَاجلديد َومنَأمههاَماَهوَموجودَف َيوحناََ

وحَ،والماءََُ،
األوىلََ7َ:َ5واليتَتُعتربَأكربَدليلَعلىَأنَللاَثالثةَ" والذينََيشه ُدونََفََاألرضََ ُهمََثالثةَُّ َ:
الر ُ
والد َُمَ.والثالث َةَُ ُهمََفََالواحدَ"َوهذاَالنصَملَيُدخلَإىلَالنصَإالَفَالقرنَالسادسَعشرَللميالدََ .
 اختالف األسلوب:
إنَمنَالطرقَاليتَيستخدمهاَعلماءَالنقدَالنصيَفَالتحققَمنَكاتبَالنصوصَهوَمقارنةَ
َ.وقدَوجدَاختالفاتَكثيةَفَأسلوبَالكتابَفَالسفرَنفسهَ،وأعطيَأمثلةَعلىَذلكَ
أسلوبَالكتابة
ُ
منَالعهدينَالقدميَواجلديدَ َ.
َ،فيُعتقدَأنَهناكَثالثةَ ُكتابَلسفرَأشعياءَ،القسمَاألولَ
لنعُدَإىلَسفرَأشعياءَفَالعهدَالقدمي َ
يبدأَمنَالصحاحَاألولَإىلَإصحاح ََ،39أماَالقسمَالثاينَفهوَمن ََ 40إىل َ َ،56والقسمَالثالثَلسفرَ
أشعياءَهو ََ.66َ –َ 57وماَجيدرَابلذكرَأنَكاتيبَأشعياءَفَالقسمنيَاألولنيَامسهماَأشعياءَ،فلرمباَأنَ
مهاَولكنَدجماَمعَبعضهماَبسببَتشابهَاألمساءَ َ.
آخرَكتباَسفر
أشعياءَوأشعياءَ َ
ُ
وقدَ وجدَ العلماءَ اختالفاًَ فَ اسلوبَكتابةَ السفرَ فَ الثالثةَ أجزاء َ،وقدَ ُمسيَ اجلزءَ األولَ
ب "أشعياءَاألورشليمي"َوهوَأشعياءَبنَأموصََويُعتقدَأنهَ ُكتبَفَفرتةَالسيبَاألشوريَأيَالقرنَالتاسعََ
قبلَامليالدَ.أماَاجلزءَالثاينَفقدَمسيَب "أشعياءَالتثنية"َوقدَلوحظَأنَهذاَاجلزءَمتطورَأكثرَمنَالناحيةَ
ُ
اللغويةَوحيتويَعلىَالعناصرَالشعريةَ واألدبيةَ،مماَيدلَأنَكاتبهاَليسَفالحاًَعلىَسبيلَاملثالَأوَمنَ
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عامةَالشعبَ،وإمناَقدَيكونَكاهناًَأوَيعيشَفَالبالطَامللكيَ.ويُعتقدَأنَكاتبَاجلزءَالثاينَهوَفَ
العصرَالبابليَ.أماَاجلزءَالثالثَفيُعتقدَأنهَ ُكتبَوأضيفَبعدَبناءَالسورَواهليكلَ َ
وأضربَلكمَمثا َالًَآخرََكسفرَزكرايَفَالعهدَالقدميَ،فيعتقدَأنَهناكَكاتبنيَهلذاَالسفرَبسببَ
اختالفَاسلوبَالكتابَ،واجلزءَاألولَهوَماَبنيَالصحاحاتََ8َ–َ1أماَاجلزءَالثاينَفهوَماَبنيََ– َ9
فهناكَاختالفَفَاألحداثَالتارخييةَويُعتقدَأنَاجلزءَاألولَ ُكتبَفَعهدَالسيبَالفارسيَعندَ
َ
َ َ.14
بدايةَبناءَاهليكلَالثاين َ أيَفَالقرنَالسادسَقبلَامليالدَوفيهَالتواريخَ واألحداثَمرتبةَ،أماَاجلزءَالثاينَ
َفيُعتقدَأنَكاتبهاَكانَفَالعصرَاملكابيينَأي َالقرنَالثاينَقبلَامليالدَ،فالَيوجدَأيَتواريخَأوَأمساءَ.
وكلَهذاَيدلَعلىَأنَكاتبَهذاَالسفرَأكثرَمنَشخصَ َ.
أماَاملثالَاألخيَالذيَسأطرحهَهوَالسفرَاحمليَدانيالَ،فالَيعرفَأين َأوَمىتََ ُكتبَ،فأحياانًَ
يتحدثَ وكأنهَ فَ فرتةَ السيبََالبابليَََوأحياانًَ أخرىَكأنهَ فَ فرتةَ السيبَ األشوري َ،فالتواريخَ املذكورةَ
واألمساءَفَالسفرَالَتتوافقَمعَالكتشافاتَالتارخييةَ،ويتحدثَالسفرَعنَنبوخذَنصرَملكَاببلَ،أيَ
أنهَكتبَفَالقرنَالسادسَقبلَامليالدَ،ولكنَالدالئلَتشيَأنهَ ُكتبَبعدَذلكَبكثي َ– َأيَفَالقرنَ
الثاينَقبلَامليالد َ – َوهذاَدليلَعلىَوجودَاألخطاءَالتارخييةَ.ومنَهذهَاألخطاءَ َذُكرَاسمَبلشاصرَََ
كملك َ(دانيال ََ )1َ :َ 5ولكنَالدالئلَالتارخييةَتشيَأنهَملَميلكَقطَ،وإمناَ والدهَفابونيداس َامللكَهاجرَإىلَ
تيماءََ(اليمن)َ واستقرَ فيهاَ ألسبابَ دينيةَ وبلشصرَ ميكنَ أنَ يكونَ انئباًَ فَ ذلكَ الوقت َ.أماَ إسمَ
داريوسَامللكَبعدَسقوطَاببلَفهوَغيَمعروفَاترخيياًَوملَيذكرَإالَفَسفرَدانيالَ.ابلضافةَإىلَوجودَ
مصطلحاتَفارسيةَالَدخلَهلاَبوقتَسيبَاببلََ،ووجودَلغتنيَفَالسفرَنفسهَومهاَالعربيةَوالالتينيةََ 218.

 ،Tremper Longman III .A Biblical History of Israel .Nashville: Lian Prowan ،و . Source: Iain Provan ،Long Philips
.2003
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 مشكالت َترخيية
َ َكماَذكرانَسابقاًَ،إذا َقارانَماَبنيَالتاريخَاملكتوبَ فَسفرَدانيالَ َواتريخَبالدَاببلَوفارسَ

لوجدانَ اختالفاًَكبياً َ،وسفرَ دانيالَ ملَ يكنَ هوَ املشكلةَ وحده َ،وإمناَ هناكَ مشكالتَ اترخييةَكثيةَ،
وسأعطيَمثالنيَعلىَذلكَ َ.
املثالَاألولَمنَالعهدَالقدميَ،وهوَقصةَدخولَالشعبَالسرائيليَإىل َأرض َاملوعدَ.فيعتقدَأنَ
هناكََََ480سنةَ ماَ بنيَ دخولَ الشعبَ إىلَ أرضَ املوعدََإىلَ بناءَ اهليكلَ االول َ،وهذاَ معناهَ أنهَ منَ
املفرتضَأنَيدخلَالنيبَيشوع َ (يوشع)َمعَشعبهَإىلَأرضَاملوعدَفَالقرنَاخلامسَعشرَقبلَامليالدَ.
وحىتَيدخلواَمدينةَأرحيا َالَبدَهلمَأن َحيرقواَكلَشيءَفيهاَحىتَاملواشيَ والفيءَ والثرَواتَويهدموهاَ
ابلكاملَ ويقتلواَكلَ رجلَ وامرأةَ وطفلَ وشيخ َ،وأنَ حيرموهاَ عليهمَ ابلكامل َ.وابلرجوعَ إىلَ الدالئلَ
التارخييةَ،جندَأنهَالَيوجدَأيَدليلَمنَاألحافيَلدخولَإسرائيلَإىلَأرضَاملوعدَهبذاَالشكلَ،فآاثرَ
البيوتَاملوجودةَفَذلكَالوقتَوبعدهَتشبهَبيوتَالكنعانيني َ(أعداءَالسرائيليني) َ،واآلاثرَاملدمرةَفَ
تلكَ املنطقةَ الَ تتوافقَ معَ شرحَ دمارَ هذهَ املدينةَ فَ سفرَ يشوع َ.وإمناَ يعتقدَ العلماءَ أنهَ إذاَ دخلَ
السرائيليونَإىلَأرضَاملوعدَ،فالَبدَأهنمَقدَدخلوهاَبطريقةَسلميةَوعاشواَمعَالكنعانينيَوالدليلَعلىَ
ذلكَاكتشافَأحافيَلعظامَخنزيرَفَبعضَاملناطقَ ،وابلطبعَفإنَالسرائيلينيَالَأيكلونَلمَاخلنزيرَ،
وإمناَقدَيكونواَكنعانينيَ.ابلضافةَإىلَاختالفَاآلاثرَاخلزفيةَكدليلَآخرَأنَالكنعانينيَعاشواَمعَخيمَ
وبيوتَالسرائيلينيَ.وهذاَعكسَماَيقولهَسفرَيشوعَأبهنمَدخلواَاألرضَابلقوةَوالروبَ َ219.
املثالَالثاينَ:منَالعهدَاجلديدَ :لوقاََََ1"ََ2وفَ َتلكَ َاألايمَ َصدرَ َأمرَ َمنَ َأُوغُسطُسَ َق يصرَ َأب َنَ
يعَ
وس َوايلَ َ ُسوريةَََ3ََ.فذهبَ َاجلم َُ
اب َاألو َُل َجرى َإذََكانََكيينيُ َُ
يُكت تبََ ُك َُّل َالمس ُكونةَََ2ََ.وهذا َاالكتت َُ
ضا َمنَ َاجلليلَ َمنَ َمدينةَ َالناصرةَ َإىلَ َالي ُه َوديةَ ،إىلََ
ليُكت ت بُواُ َ،ك َُّل َواح ٍَد َإىلَ َمدينتهَََ4ََ.فصعدَ َيُ َُ
فَ َأي ً
وس ُ
مدينةَ َد ُاودَ َاليتَ َتُدعى َب يتَ َل ٍمَ ،لكونهَ َمنَ َب يتَ َد ُاودَ َوعشيتهَََ5ََ،ليُكت تبَ َمعَ َمَرميَ َامرأتهَ َالمخطُوبةََ

وهيََ ُحب لىَ َ".

. Source: Longman III, Tremper; Raymond, Dillard B .;.An Introduction to the Old Testament2 .nd Edition .
Nashville: Longman III, Tremper; Raymond, Dillard B.2006 ،.
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اكتتابَ املسكونةََأيَ الذهابَ إىلَ البلدَ الذيَ ُولدتَ فيهاَ لتسجلَ إمسكَ وهويتكَ حىتَ يتمَ
التعدادَالسكاين!َفمثلَهذاَاألمرَالذيَصدرَمنَالبالطَامللكيَللقيصرَ،الَبدَأنَيكونَمدوانًَفَ
اتريخَالرومانَ.ولكنَالقيقةَعكسَذلكَ،فالَتوجدَايََمدوانتَأوَكتبَخطيةَأوَأيَدالئلَاترخييةَ
أنَهناكَأمراًَكهذاَصدرَجلميعَسكانَاألمرباطوريةَالرومانيةَ،مماَجعلَعلماءَالنقادَالنصيَينظرونَإىلَ
هذهَ القصةَ فَ سفرَ لوقاََأهناَ ُكتبتَ هلدفَ ماََوالذيَ يُعرفَ ابملصطلحَ الالتيينَ (إيت-يولوجيَ)َ
َ،Etiologyوهوَأنَالكاتبَأرادَليوسف َومرميَالذهابَإىلَبيتَلم َحىتَيولدَيسوعَفَتلكَاملنطقةَ
وتتمَ النبوةََ،فاخرتعَهذهَ الروايةَكيَ جيدَدافعاًَ جيداًَ لذلكََ،وليسَ ألهناَ قصةَحقيقية َ.ومنَ املشاكلَ
األخرىَاليتَميكنَأنَجتدهاَفَلوقاَهيَاختالفَنسبَاملسيحَماَبنيَماَهوَموجودَفَهذاَالجنيلَفَ
الصحاحَالثالثَوإجنيلَمىتَالصحاحَاألولَ َ.
فلنأخذَمثاالًَآخرَوهيَ قصةَوالدةَاملسيحَكمثالََ:حسبَاألحداثَالتارخييةَفإنهَالَيوجدَأيَ
دليلَيثبتَأنَهيودس َقتلَاألطفالَفَبيتَلمَكماَهوَموجودَفَمىت ََ،3والَحىتَفَأيَمكانَ
آخرَ.فالَيوجدَأيَحمدثَاترخييَأوَأيَإجنيلَآخرَحيدثناَعنَهذهَالادثةَ.
َإنَكانتَوقائعَقصةَوالدةَيسوعَفَزمنَهيودسَامللكَصحيحةَ،فإنَلوقاَالَميكنَأنَيكونَ
يخَ
صادقاًَألنهَحيدثناَأهناَحصلتَفَوقتَكرنيليوس َحاكمَسورايَ.فعندَ دراسةَمصادرَومراجعَالتار َ
ككتبَاتستوس َ،والكتبَاليهودية َليوسيفوسَ،وغيهاَمنَالكتبَالقدميةَ ،جند َأنَكرنيليوسَملَيصبحَ
والياًَعلىَسورايَإالَفَالسنةَالسادسةَبعدَامليالدَ،بعدَموتَهيودسَبعشرَسنواتَ 220.
ُ كتّاب جمهولني

إنَمنَأكثرَاملشاكلَاليتَواجهتَآابءَالكنائسَوكهنةَاليهودَأثناءَجتميعَالنصوصَالقانونيةَهيَ
معرفةَأمساءَ ُكتابَاألسفارَ،ولرمباَأنَعدمَمعرفةَمؤلفيَهذهَاألسفارَأضفىَنوعاًَمنَاهليبةَ والغموضَ
لدىَالناسَ،حىتَيقالَأنَمنَكتبَهذهَالكتبَليسواَأانساًَعادينيَوإمناَللاَنفسهَمنَكتبهاَ َ.
. Source: Bart D. Ehrman .Forged: Writing in the Name of God--Why the Bible's Authors Are Not Who We Think
They Are .Chicago: HarperOne.2011 ،
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وابطلَ،فقدَوجدَفَ
فَالقيقةَهذا َالفرتاضَالذيَيقرتحهَآابءَالكنائسَالاضرينَخاطيَء َ
ُ
النصوصَ أخطاءَكثيةَ الَ ميكنَ للهَ قدوسَ الَ حيتملَ أنَ يكونَ فَ حمضرهَ خطأَ واحدَ أنَ يكتبَ
خمطوطاتََكهذهَ َ.
كماَشرحناَسابقاًَعنَبعضَ ُكتابَاألسفارَكالتوراةَ(البينتاتوك) َفَالعهد َالقد َميَ،وكاتبَسفرَ

نشيدَاألنشادَ،فمعظمَاألسفارَالقانونيةَالَيُعرفَمنَكاتبهاَابتداءًَمنَالتكوينَإىلَرؤايَيوحناََالالهويتَ.
فمثالًَسفرَعوبداي َوالذيَيعينَابلعربيَ"عبدللا"َكتبَسفرهَوالَيُعرفَمنَهوَ،بلَأمسىَنفسهَعبداًَ
ليهوهَالَأكثرَ،وسفرَمالخيَأيَم َالكيَأوَرسويلَ،وميكنَأنَتُؤولَإىلَنبييَ،فمنَهوَالنيبَالذيَكتبَ
هذاَالسفر؟َوالَيُعلمَمنَكتبَاألسفارَالتارخييةَفَالعهدَالقدميَكسفرَاملل َوكَوأخبارَاألايمَوهكذاَ َ.
أماَفَالعهدَاجلديدَ،فكماَأعربناَأنَهناكَستَرسائلَمنَأصل ََ 14يُعتقدَأنَكاتبهاَبولسََ
أماَالباقيَفماَ زالَاجلدلَقائماًَ حوهلا َ،ورسالةَيهوذاََ،ملَيُعرفَ منَكاتبهاَ،بلَاعتُقدَأنه َيهوذاَأخوَ
املسيحَ دونَ وجودَ أيَ دليلَ علىَ ذلك َ.وابلنسبةَ لألانجيلَ األربعةَ فهيَكتاابتَ أخرىَ تسمىَ
فَابسمَقطَ.وهذاَصحيحَابلنسبةَلثلثَ
َ
"أنونيموس"َومعناهاَالرفَ"الَإسمَهلاَ".هناكَكتبَملَتعر
كتبَالعهدَاجلديدَ.الَاجنيلَمنَاألانجيلَاالربعةَخيربانَاسمَكاتبهَ.ولكنَالحقَاًَمساهمَاملسيحيونَمىتَ،
مرقسَ،لوقاَويوحنا؛َوبعدهاَأضافَالنُّساخَهذهَاألمساءَعلىَعناوينَاألانجيلَ 221َ.
 تناقضات ِف الرواايت
ماَبنيَاألانجيلَاألربعة َ فَبعضَالقصصَاملختلفةَ.سأقتبسَهذهَاملرةَمنَالعهدَاجلديدَ :مرقسََ

يدَ َأنَ َمنضيََ
ََ12"ََ14وفَ َالي ومَ َاألولَ َمنَ َالفطيََ .حنيََكانُواَ َيذحبُونَ َالفصحَ ،قالَ َل َهُ َتالمي ُذَهُ«:أينَ َتُر ُ
ونُعدََلتأ ُكلََالفصح؟» "ََفَهذاَاليومَجندَأنَاملسيحَجيتمعَمعَتالميذهَللمرةَاألخيةَفَالعشاءَاألخيَ،
القصةَ
وفَ اليومَ التايلَ يؤخذَ ليعذبَ ويُصلبََ–ََحسبَ زعمَ الكتابَ املقدس َ.بينماَ فَ يوحناََفإنَ َ
كالتايلَ:بعدَالعشاءَخيرجَيسوعَمعَتالميذهَ،وخي َونَيسوعَيهوذاَالسخريوطيَالذيَظهرَمعَمرافقيهَ
.Source: Bart D. Ehrman .Forged: Writing in the Name of God--Why the Bible's Authors Are Not Who We Think
They Are .Chicago: HarperOne.2011 ،
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اجلنودَ،حياكمَأمامَبيالطس َالذيَيراهَمذنباًَوحيكمَعليهَابلصلبَ،يقولَبيالطسَللشعب"َ:هذاَهوَ
يومَالتحضيَللفصحَ،وكانَظهرَاً"َيوحناََ.14َ:َ19
َظهراً؟َ يومَ التحضيَ للفصح؟َ يومَ ذبحََاخلرفان؟َكيفَ ميكنَ أنَ يكونَ هذا؟َ مرقسََخيربانَ أنَ
يسوعَكانَحياًَيرزقَفَذلكَاليومَ،فقدَحضرَالتالميذَوليمةَالفصحَوأكلوهاَمعَيسوعَفَاليومَالذيَ

فيهَ قُبضَعليهَ،ووضعَفَالسجنَليلةَكاملةَوحوكمَوقُتلَالساعةَالتاسعةَصباحاًَفَيومَالفصح؟َوفَ
يوحناَجندَأنَيسوعَميوتَبيومَقبلَيومَالفصحَهوَيومَحتضيَالوليمةَليومَالفصحَ،بعدَالظهرَ.
َالَأعتقدَأنَهذاَالختالفَميكنَتلفيقه َأوَتربيرهَ.لذلكَنرىَأنَهناكَتناقضاًَ واضحَ:فإنَ

يسوعَأيكلَالفصحَفَليلةَاخلميسَويصلبَفَاليومَالتايلَكماَهوَمكتوبَفَإجنيلَمرقسَ،بينماَفَ
إجنيلَيوحنا َ جندَأنَيسوعَالَأيكلَالفصحَوإمناَيصلبَفَاليومَالذيَقبلهَ،وجندَأنَالوجبةَتؤكلَفَ
ذلكَاليومَفَمرقسَويصلبَصباحاًَالساعةَالتاسعةَ،بينماَفَيوحناَجندَأنهَالَحياكمَإالَفَوقتَ
الظهرَويصلبَبعدَالظهرَ 222َ.

وإذا َانتقلناَإىلَرسائلَبولسَ،فسنجدَتناقضات َأكربَماَبنيَرسائلهَالرعويةَورسائلهَاملعتمدةَ
الستة َ،والكالمَفَصحةَالكتابَاملقدس َيطولَ،والَيسعينَأنَأشرحَكثياًَفَهذاَاألمرَ،ولكنَعلىَ
اضَعلىَأنهَكتابَمن زلَمنَللاَ،
األقلَأحاولَتلخيصَاملادةَابلقولَأنَالكتابَاملقدسَوإنَأردانَالفرت
ُ
إالَ أنهَ ملَ يسلمَ منَ العبثَ البشريَ والتدخالتَ البيئيةَ املختلفةَ اليتَ جعلتَ قراءَ هذاَ الزمانَ يفهمونَ
َزمنَ
الكتابَاملقدسَويبنونَدينهمَومعتقدهمَعليهَبطريقةَختتلفَكلَالختالفَعنَماَفهمهَالناسَف َ
كتابةَهذهَاملخطوطاتَ،مماَجعلَالدينَمتغياًَعماَهوَعليهَسابقاًَ،وهذاَأفقدَالنصوصَصحتهاَ،وأفقدََ
التعاليمَالكتابيةَروحَالقَالذيَفيها.
كماَقلتَسابقاًَأنَمادةَالنقدَاألعلى َمادةَإجباريةَفَمعظمَ
ماَيستفزينَفعالًَمنَهذاَكلهَو
ُ
جامعاتَالالهوتَاليتَخترجَالقساوسةَ واملبشرينَ وأطباءَالنفسَاملسيحينيَ واملدرسنيَ واملعلمنيَ،ولكنناَ
ُ
.Source: Bart D. Ehrman .Forged: Writing in the Name of God--Why the Bible's Authors Are Not Who We Think
They Are .Chicago: HarperOne.2011 ،
222
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الَجندَأيَمنَهؤالءَالذينَخترجواَيدرسونَهذهَاملادةَفَالكنيسةَ،لرمباَأهنمَالَجيدونَأهناَمادةَجمديةَ،
ولرمباَ يعتقدونَ أهناَ تعطيَ معلوماتَ عنَ هؤالءَ الذينَ يعادونَ صحةَ الكتابَ املقدسََوماَ حيتاجه َ
املسيحيونَ هيَ املادةَ اليتَ تنميَ الروحَ وتبنيهَ وتشفيَ املعاانةَ اليتَ يعيشهاَ النسان َ،وإمناَ دراسةَ النصَ
اجلافَونقدهَيقتلَالروحَ،لرمباَهذاَماَيؤمنَبهَاملعلمونَوالقساوسةَ،ولكنَفَرأييَ،هذاَليسَأمانةَفَ
اللَُ ميثاقَ الذينَ أُوتُواَ الكتابَ لتُب ينُنهَُ للناسَ
نقلَ املعلومة َ.وليؤكدَ قولَ للاََعزَ وجل" َ:وإذَ أخذَ َ
الًَفبئسَماَيشرتُون َ(آلَعمرانَ،)187:وقولهَتعاىل":ف ويلََ
والتكتُ ُمونهَُف ن ب ُذوهَُوراءَ ظُ ُهورهمَواشرتواَبهَمثناًَقلي َ
للذينَ يكتُبُونَ الكتابَ أبيديهمَ ُمثَ ي ُقولُونَ ه ذاَ منَعندَ اللََ ليشرتُواَ بهَمثناًَ قليالًَ ف ويلَ هلُمَ مماَكت بتَ
أيديهمَوويلَهلُمَمماَيكسبُونَ"َ(البقرةََ.)79:
َ



اثنياً :طبيعة هللا (الالهوت)  -اآلب

أخربَللا َ عنَنفسهَفَالعهدينَالقدميَ واجلديدَ وملَيبقيَالشعبَالسرائيلي َفَضاللَ،بلَأنَ
نصوصَالكتابَاملقدس َ حتتويَعلىَالكثيَمنَالنصوصَاليتَيتحدثَفيهاَللاَلألنبياءَعنَنفسهَ،وقدَ
أطلقَامسهَلليهودَ"يهوه"َوهوَإسمَللاَاألعظمَعزَوجلَابللغةَالعربيةَ،ومنَاألمثلةَعلىَذلكَ َ:
ولَ َلبينَ َإسرائيلََ :أهيهََ
اخلروجَ َ «َ 14َ :َ 3ف قالَ َللاََُل ُموسى«َ:أهيهَ َالذي َأهيهَ َ»َ .وقالَ«َ:هكذا َت ُق ُ
أرسلينََإلي ُكم»ََ».وأهيةَأوَيهوةَ مبعىنَللاَالكائنَمنذَاألزلَ،والذيَيكونَفَالاضرَوالذيَسيكونَفَ
املستقبلَ،أيَأنهَخارجَعنَالزمنَالتارخييَوهوَواحدَ َ.

يلَ
ك َإسرائ َ
ب َمل َُ
ول َالر َُّ
بَ ،وليسَ َغييَ ُخملصَ" َأشعياء ََ "َ 6َ:َ 44هكذا َي ُق َُ
أشعياء ََ "َ 11َ :َ 43أانَ َأانَ َالر َُّ
بَاجلُنُودَ«َ َ:أانََاألو َُلَوأانََاآلخ ُرَ،والََإلهََغييَ".أيَأنهَواحدَ.
وفاديهَ،ر َُّ

ب َإهلُنا َربَ َواحدََ».ونطقهاَفَالعربية َ"شيماَاسرايل َأدوانيَ
يلَ :الر َُّ
التثنيةََ«َ 4ََ:ََ6امسعَ َايَ َإسرائ َُ
يهوةَأدوانيَأخد"َوهذاَمثيلَلكالمَللاََفَسورةَالخالص"َ:قلَهوَللاَأحد"َوهللَاملثلَاألعلىَ .
وقدَقالَاملسيحَأنَهناكَإلهَيستحقَالعبادةَوهوَواحد:
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للاُ"َ
وعُ«:لماذاَتدعُوينََصالًا؟َليسََأحدََصالًاَإالََواحدََو ُهوََ َ
مرقسَ "ََ18َ:َ10ف قالََل َهَُي ُس َ
يُعربَعنَللاََ–َإنَكانَفَالعهدَالقدميَأوَالعهدَاجلديدََ-أبنهَاآلبََ(فهوَإحدىَالصفاتَأو َ
األمساءَهللَلدىَاليهود)َ:
ف َالتثنيةََََ6ََ:ََ32يؤنبَموسىَ َالنيبَالشعبَالسرائيلي َ" ألربَ َتُكافئُونَ َهبذاَ َايَ َشعبًاَ َغبيًّا َغيََ
حكي ٍم؟َأليسََ ُهوََأابكََوُمقتنيكَُ َ،هوََعملكََوأنشأك؟"
بَ
اودُ «َ:مباركَ َأنتَ َأيُّها َالر َُّ
أخبارَاألايم َاألوىل َ "َ 10َ :َ 29وابركَ َد ُاوَُد َالربَ َأمامَََ ُكلَ َاجلماعةَ ،وقالَ َد َُ
إ َلهَُإسرائيلََأبيناَمنََاألزلََوإىلََاألبدََ ".
وكانَاملسيحَدائماًَيتحدثَعنَللاََأبنهَأابهَ،كماَكانَالشعبَالسرائيليَيفعلَفَذلكَالوقتَ.
مىتَ "َ9َ:َ6فصلُّواَأن تُمََهكذاَ:أابانََالذيَفََالسماواتَ،لي ت قدسََامسُكَ".
مىتَ "ََ9َ:َ23والََتدعُواَل ُكمََأ ًَابَعلىَاألرضَ،ألنََأاب ُكمََواحدََالذيَفََالسماواتََ َ".
حىتَأنَالوارينيَأمسواَللاَاآلبَمثلَبولسَفَرسالته:
يعَاألشياءَ،وحن َُنَل َهَُ ".
اآلبَالذيَمن َهَُمج َُ
كورنثوسَاألوىلَ "َ6َ:َ8لكنََلناَإلهَََواحدََُ َ:
لذلكَ ليسَمنَالعجبَأنَيكونَللاَكاآلبَالذيَيهتمَخبليقتهَويعتينَهبمَويرزقهمَويعوهلمَ.
وهناكَحديثَضعيفَيصفَهذهَالعالقةَماَبنيَللاَوخليقتهَ:عنَأنسَقالَرسولَللاَصلىَللاَعليهَ
وسلمَاخللقَعيالَللاََفأحبهمَإىلَللاَأنفعهمَلعيالهَ223.
 .223رواه أبو يعلى  6/65و الطبراني في المعجم الكبير  10/86و القضاعي في مسند الشهاب 2/255
ورواه الحارث في مسنده أيضا  2/857كلهم من طريق يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس به
فمداره على يوسف بن عطية وهو الصفار قال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني ضعيف الحديث وقال البخاري منكر الحديث وقال أبو داود ليس بشيء
وقال النسائي متروك الحديث وليس بثقة وقال أبو بشر الدوالبي متروك الحديث وقال أبو أحمد بن عدي وله غير ما ذكرت وكلها غير محفوظة وعامة
حديثه مما ال يتابع عليه وقال بن حبان يقلب األخبار ويلزق المتون الموضوعة باألسانيد الصحيحة ال يجوز االحتجاج به
وروي من طريق عبد للا بن مسعود عند الطبراني في المعجم الكبير 10/86
وفيها موسى بن عمير وهو القرشي قال عباس عن يحيى ليس بشيء وقال محمد بن عبد للا بن نمير وأبو زرعة والدارقطني ضعيف وقال أبو حاتم
ذاهب الحديث كذاب وقال النسائي ليس بثقة.
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فيمكنَالقبولَ–َوهللَاملثلَاألعلىََ-أنَللاََعزَوجلَخلقَالكونَوحيكمهَويعتينَبهَ،واألبوةَهنا َ
ليسَمبعىنَالوالدَ،أيَأنهَولدَاخلليقةَ–َوإمناَأنَللاَعزَوجلَهوَمدبرَهذاَالكونَوربهَ َ.
ث َثالث ٍَة" َ(سورةَ املائدةََََ)73يوضحَهذاَإقرارَ
قالَللاَعزَوجل"َ:لقدََكفرَ َالذينَ َقالُوا َإنَ َالل هَ َاثل َُ
القرآنَأبنَاملسيحينيَقدَاعتربواَللاَأحدَثالثةَأقانيمَوفَهذهَالالةَيكونَاألقنومَاملقصودَهوَاآلبََ،
أماَالبنَوالروحَالقدسَفسنتكلمَعنهماَالحقاًَ َ.
َ



اثلثاً :اإلبن

يدعيَاملسيحيونَأبنَاملسيحَهوَإبنَللا َوهوَ للاَ فَالوقتَنفسهَفَالثالوثَ،ولرمباَأنَمنَ
أصعبَ العقائدَ اليتَ ميكنَ فهمهاَ هيَ قضيةَ الالهوت َ،وتعتربهاَ الكنيسةََسرَ منَ أسرارَ للا َ.وبعدَ
جداالتَطويلةَحتصلَماَبنيَالسائلَ والقسيسَ،جتدَاجلوابَالنهائي"َ:الَميكنَأنَتفهمَوتدركَللاَ،
فأنتَبعقلكَالصغيَحتاولَأنَتصورَللاَ،فهوَللاَاملتجسدَ،ومهماَدرستَوتعمقتَفَمعرفةَالثالوثَ
فلنَ تفهمهَ بلَ حتتاجََإىلَ معونةَ الروحَ القدسََلذلك َ".هذهََهيََإجابةَ معظمَ القساوسةَ والالهوتينيَ
النهائيةَ َ.
إنَكلمةَ"الثالوث"َأوَ"األقانيم"َأوَ"أقنوم"َغيَموجودةَفَالكتابَاملقدسََالبىتَ،كماَأنَللاََمل َ
يعربَعنَنفسهَأبنهَاثلوثَللشعبَالسرائيليَفَالعهدَالقدميَ،والَحىتَفَالعهدَاجلديدَ.واألمرَاآلخرَ
فإنَاملسيحَعندماَحتدثَعنَنفسه َ– َطبقاًَللكتابَاملقدس ََ -قالَأنهَابنَللا َولكنهَملَيقلَأنهَللا َ
البن َوهناكَفرقَشاسعَماَبنيَابنَللاَوللاَالبنَ.فدعوينَأفسرَمعىنَابنَللاَمنَالكتابَاملقدسَ،
وكيفَينظرَالشعبَالسرائيليَواملؤمنونَإىلَابنَللاَ َ:
مسيَآدمَابنَللاَلوقاَ "َ38َ:َ3بنََأنُوشَ،بنََشيتَ،بنََآدَمَ،ابنََللاََ ".
مسيَابناءَشيثَ(أبناءَللا) َالتكوين َ«َ 2َ :َ 6أنَ َأب ناءَ َللاَ َرأوا َب ناتَ َالناسَ َأهنُنَ َحسناتََ .فاخت ُذواََ
ألن ُفسهمََنس َاءًَمنََ ُكلََماَاخت ُاروا».
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النيبَداودَابنَللاَ :املزامي َ(الزبور) َ «َ 7َ :َ 2إينَ َأُخ َربُ َمنَ َجهةَ َقضاءَ َالربََ :قالَ َيلَ«َ:أنتَ َابينَ ،أ َانَ
الي ومََولدتُكََ »َ .
تََ ُكرسي َهَُإىلََاألبدََ13َ.أ َانَ
سليمانَامللكَ:أخبارَاألايمَاألولَُ َ12«َ13َ–َ12َ:َ17هوََي بينََيلََب ي تًاَوأانََأُث ب ُ
عَُرمحيتََعنهََُكماََن زعتُهاَعنََالذيََكانََق ب لكََ ».
أ ُكو َُنَل َهَُأ ًَابَو ُهوََي ُكو َُنَيلََاب نًاَ،والََأنزَ
املالئكةَ:لوقاَ«َ36َ:َ20مث َُلَالمالئكةَ،و ُهمََأب ن َاءَُللاَ»
الشعبَالسرائيلي َأبناءَللا َهوشعََ «َ ََ10ََ:ََ1لكنَ َي ُكو َُن َعد َُد َبينَ َإسرائيلََكرملَ َالبحرَ َالذي َ َالَ
الَهلُمََ:أب ن َاءَُللاََاليَ».
ضاَعنََأنََيُقالََهلُمََ:لستُمََشعيبَ،يُق َُ
يُك َُ
الَوالََيُعدَُّ،وي ُكو َُنَعو ً
يسوعَإبنَللاَ(ألنهَنيب)َروميةََ3«َ4َ- َ3َ:َ1عنََابنهََ.الذيَصارََمنََنسلََداودََمنََجهةََاجلسدََ4َ،

ُ
وت عنيََابنََللاََب ُقوَةٍَمنََجهةََ ُروحََالقدَاسةَ،ابلقيامةََمنََاألمواتََ:ي ُسوعََالَمسيحََربناَ .».

ُمسيَتالميذَاملسيحَ(الَواريون)َأبناءَللا َيوحنا َ«َ 7َ :َ 20قالَهلاَي ُسوعُ«:الَ َت لمسيينَألينَملَأصعدَ
ب ع ُدَإىلَأيبَ.ولكنَاذهيبَإىلَإخويتَوقُويلَهلُم:إينَأصع ُدَإىلَأيبَوأبي ُكمَوإهليَوإهلَ ُكم».َ»َ .
ُمسي َاتبعَوا َيسوعَمنَاليهود َواألمميني َأببناءَللاَكماَقالَبولس َرومية ََ 14 «َ 15َ -َ 14َ :َ 8ألنََ ُكلََ
ضا َللخوفَ ،بلَ َأخذ َُمتَ
ادونَ َب ُروحَ َللاَ ،فأُولئكَ َ ُهمَ َأب ن َاءَُللاََ 15َ .إ َذ َملَ َأت ُخ ُذوا َ ُروحَ َالعُبُوديةَ َأي ً
الذينَ َي ن ق ُ
اآلب»َ .َ».
خ«:ايََأابََ َُ
ُروحََالت بينََالذيَبهََنص ُر َُ
صانعواَالسالمَمىتَ«َ9َ:َ5طُوىبَلصانعيَالسالمَ،ألهنُمَأب ناءَللاَيُدعون.».
ابنَ للاَ َعندَاليهود َهوَالشفيعَ(الوسيط) َفيقولَبولس َتيمواثوس َاألوىل َ «َ 6َ -َ 5َ :َ 2ألن َهُ َيُوج ُدَ َإلهََ
يح»ََ .
وعَُالَمس َُ
َواحدََووسيطََواحدََبنيََللاََوالناسََ:النسَا َُنَي ُس َ
فإنَكانَاملسيحَهوَابنَللاََوالذينَيؤمنونَبهَأبناءَللاَ،وابنَللاَعندَاملسيحينيَمبعىنَللاَ،فهلَ
هذاَمعناهَأنَاملؤمننيَهمَللاَأيضاً؟َ والعياذَابهللَ.ابلطبعَالَ،وإمناَالكتابَاملقدسََكانَ واضحاًَجداًَأنَ
ائيليَمسيَأبناءَللاَ
مصطلحَابنَللا َيُطلقَعلىَمنَتبعَللاَوعبدهَوعملَمشيئتهَتعاىلَ،فالشعبَالسر
ُ
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ألهنمَتبعواَللاَاليَوقدَاختارهمَللاَفَالقدمي َ،واألنبياءَهمَأبناءَللاَوهذاَاسمَتشريف َهلم َ،واملؤمننيَ
عندَاملسيحينيَيعتقدونَأهنمَامتدادَللشعبَالسرائيليَ وأنَللاَاختارهمَليكونواَأبناءه َليطيعوهَويفعلواَ
مشيئتهَ َ.
قدَيعرتضَأحدهمَويقولَأنَاملسيحَهوَابنَ للاَ َالوحيدَ،أيَالفريدَ،أوَاملسيح َ،واملسيحَمعناهَ
املختارَأوَاملمسوحَوهوَليسَللاَ.وماَجيدرَابلذكرَأنَيسوعَاملسيحَ َ(عيسىَابنَمرمي َعليهَالسالم)َملَ
يكنَ املسيحَ الوحيدَ الذيَ عاشَ علىَ األرض َ،بلَ هناكَ عدةَ مسحاءَكماَ هوَ مذكورَ فَ الكتابَ
املقدسَ:
املسيحَ شاولََ(أولَ ملكَ علىَ إسرائيل)َ فيقولَ النيبَ صموئيلَََ(مشويلَََعليهَ السالم)َ للشعبَ
السرائيليَصموئيلَاألولَ «َ3َ:َ12هأنذاَفاشه ُدواَعليََقُدامََالربََوقُدامََمسيحهََشاول»َ
األبدَ َ»

ىلَ
ص َلملكهَ ،والصان َُع َرمح َةً َلمسيحهَ َلد ُاودَ َونسلهَ َإ َ
ج َخال ٍَ
املسيحَداود َصموئيل َالثانية َ «َ َ 51َ :َ 22بُر َُ

املسيحَكورشَملكَفارسَ(وهناَقدَتنطبقَكلمةَاملسيحَعلىَغيَالسرائيلي)َأشعياءَ«َ1َ:َ45هكذاَ
وكَأ ُح ُّلَ،ألف تحََأمامهََُ
تَبيمينهََأل ُدوسََأمام َهَُأُممًاَ،وأحقاءََ ُمَلُ ٍَ
بَلمسيحهَ،ل ُكورشََالذيَأمسك َُ
ولَالر َُّ
ي ُق َُ
ابَالََتُغل َُق».
المصراعنيَ،واألب و َُ
وأخياًَيسوعَاملسيحََمرقسَ «َ1َ:َ1بد َءَُإجنيلََي ُسوعََالَمسيحََابنََللاَ»َ َ
كماَنرىَأنَاملسيحَابنَللا َمبعىنَأنهَنيبَخمتارَمنَللاَورسولَوليسَمبعىنَللاَ وملَيردَأبداًَفَ
الكتابَاملقدسَ َأنَاملسيحَيؤلهَنفسهَويقولَأانَللا َ،وملَيطلبَلنفسهَالعبادةََكماَفعلَيهوةَفَالعهدَ
القدميََ .
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وميكنَللمعرتضَأنَيقولَأنَاملسيحَملَيقلَأنهَللا َجهراًَ،وإمناَقالَأشياءًَميكنَأتويلهاَكقولهَ
"أانَ واآلبَ واحد"َ أيَ أنهَ جيعلَ نفسهَمبستوىَ اآلبََللا َ.وسنتناولَ إنَ شاءَ للاَ مجيعَ ماَ يقولهَ آابءَ
الكنيسةَعنَموضوعَأتليهَاملسيحَونردَعليهمَ .
 املسيح بكر اخلليقة
يوحناََ1«َ18َ-َ1َ:َ1فََالبدءََكانََالكلمةَُ،والكلمةََُكانََعندََللاََ،وكانََالكلم َةَُللاََ2َ.هذاََكانََفََالبدءََ
كنََشيءََمماََكانََ4َ.فيهَََكانتََالياةََُ،والياةَََُكانتََنُورََالناسَََ،
عندََللاَُ َ3َ.ك ُّلََشي ٍءََبهَََكانَ،وبغيهََملََي ُ

ُّورََيُضيءَََُفَََالظُّلمةَََ،والظُّلم َةََُملَََتُدرك َهََُ6ََ.كانَََإنسانَََ ُمرسلَََمنَََللاَََامسُهَََُيُوحَناََ7ََ.هذاََجاءََ
ََ5والن َُ
ُّورََ
للشهادةَ َليشهدَ َللنُّورَ ،لكيَ َيُؤمنَ َال ُك َُّل َبواسطتهَََ8ََ.ملَ َي ُكنَ َ ُهوَ َالنُّورَ َ،بلَ َليشهدَ َللنُّورَََ9ََ.كانَ َالن ُ
املَُ 11ََ.إىلََ
املَُبهَ ،وملَ َي عرف َهُ َالع َ
ان َآتيًا َإىلَ َالعاملََ 10َ .كانَ َفَ َالعاملَ ،وُكونَ َالع َ
القيق َُّي َالذي َيُن َيَُ ُكلَ َإنس ٍَ
اانََأنَََيصيُواََأوالدَََللاَ ،أيََ
اهمَََ ُسلط ًَ
خاصتهَََجاءََ،وخاصتَُهََُملَََت قب ل َهََُ12ََ.وأماَ ُك َُّلََالذينَََقبلُ َ
وهََُفأعط ُ
ٍ
ٍ
جلَ ،بلَ َمنَ َللاََ14َ .
ال ُمؤمنُونََابمسهََ13َ.الذينََ ُول ُدواَليسََمنََدمَ،والََمنََمشيئةََجسدَ،والََمنََمشيئةََر ُ
يد َمنَ َاآلبََ ،مملُوءًا َنعم َةً َوحقًّاَ 15ََ.يُوحَناََ
والكلم َةُ َصارَ َجس ًدا َوحلَ َب ي ن ناَ ،ورأي نا َجمدَهَُ ،جم ًداَكما َلوح ٍَ
تَعن َهَُ:إنََالذيَأييتََب عدي َصارََقُداميَ،ألن َهََُكانََق بلي»َ16َ.
الً«:هذاَ ُهوََالذيَقُل َُ
شهدََل َهَُواندىَقائ َ
ومنَ َملئهَ َحن َُن َمج ًيعا َأخذانَ ،ونعم َةًَف وقَ َنعم ٍَةَ17َ .أل َنَالن َُاموسَ َمبُوسى َأُعطيَ،أما َالنعم َةَُوال َُّق َفبي ُسوعََ
يدَالذيَ ُهوََفََحضنََاآلبََ ُهوََخربََ َ».
طَ.االبَ َُنَالوح َُ
هللَُملََي رَهَُأحدََق َُّ
المسيحََصاراَ18َ.ا َ
فَالبدايةَأودَأنَأنوهَأنَماَيقولهَيوحناَعنَاملسيحَخمتلفَمتاماًَعنَماَيقولهَاملسيحَعنَنفسهَ،
فمعظمَآابءَالكنيسةَيستشهدونَمنَيوحناَليثبتواَأنَاملسيحَهوَللاَ.وفَالقيقةَإنَيوحناَيؤمنَبوحدة َ
الوجودََكماَسأبنيَالحقَاًَ،فهوَيؤمنَأنَاملسيحَمتحدََابهللَ،ويؤمنَأنَالتالميذَ(الواريني)َمتحدونَمعَ
َ،ولكنَلوَدققناَفَتعاليمَاملسيحَفَإجنيلَيوحناَلوجدانهاَموحدةَهللَوتثبتَأنَاملسيحَعليهَ
َ
للاَأيضاً
السالمَماَهوَإالَرسولَأرسلهَللاَلبينَإسرائيلَالضالةَكيَيريهمَالطريقَاملستقيمَ،لذلكَقالَاملسيحَ:
يقَ َوال َُّق َوالياَةَُ .ليسَ َأحدَ َأييتَ َإىلَ َاآلبَ َإالَ َيبََ224َ".وبذلكَنؤمنَأنَاملسيحَفَوقتهَ
"أانَ َ ُهوَ َالطر ُ
 .224يوحنا 6 : 14

صفحة  117من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

جاءَ لييَ الطريقَ القيقيَ إىلَ للا َ،وأنهَ سيكونَ شفيعاًَ بنيَ الذينَ آمنواَ بهَ وللاََالذيَ أرسلهََفَ يومَ
القيامةَ َ.
يقولَالبشيَيوحناَ«َ1فََالبدءَََكانََالكلمةَُ،والكلمةََُكانََعندََللاََ،وكانََالكلم َةَُللاََ2َ.هذاََكانََ
فَ َالبدءَ َعندَ َللاَُ َ 3َ .ك َُّل َشي ٍَء َبهَََكانَ ،وبغيهَ َملَ َي ُكنَ َشيءَ َمماََكانََ».يقولَآابء َالكنيسة َأنَالبدءَهناَ

تدلَإىلَزمنَ"ألفا"َأيَاألزليةَماَقبلَاخلليقةَ،وهذاَفَالقيقةَليسَصحيحاًَفتعبيَ"فَالبدء"َقدَ ذُكرَ
فَالكتابَاملقدسَليدلَعلىَبدايةَاخلليقةَوليسَاألزليةَ،ففيَالتكوينَ «َ1َ:َ1فََالبدءََخلقََللاََُالسماواتََ
واألرضَ »َفالسمواتَواألرضَليسواَأزلينيَوإمناَالبدءَهوَبدايةَحدثَاخللقَ،فإذاَقلناَأنَالكلمةَكانتَ
فَالبدءَفهذاَمعناهَبدايةَاخلليقةَ َ.
كماَ نعلمَ أنَ الكلمةَ هيَ ليستَ املسيح َ،وإمناَ ُمسيَ املسيحَ "الكلمة"َكإسمَ تشريفََلهَ عليهَ
السالمَ،كماَنقولَبيتَللا َ،فهلَهذاَمعناهَأنَبيتَللاَهوَللا؟َوإمناَاملشارَإليهَفَيوحناَ َأنَالكلمةَ
انَ
للاُ«َ:لي ُكنَ َنُور»َ ،فك َ
هيَ" ُكنَفيكون"َوإنَيسوعَاملسيح َهوَأثرَهذهَالكلمةَ .التكوين َ "َ 3َ :َ 1وقالَ َ َ
َ".وهذهَهيَالكلمةَاليتَيقوهلاَللاَفتصيَاألشياءَمنَالعدمَ،كماَأنَاملسيحَخلقَمنَالعدمَ وأصلهَ
نُورَ
ُ
منَترابَألنهَإنسانَ،فكانَكآدمَالذيَخلقهَبكلمةَ" ُكن"َ،وهذاَماَيؤكدَقولَللاَعزَوجلَفَالقرآ َنَ
الكرميَ"إنَمثلَعيسىَعندَاللَ هَكمثلَآدَمََخلقهَُمنَتُر ٍ
َمثَقالَلهَُ ُكنَف ي ُكو َُن"َ﴿آلَعمرانَ َ﴾٥٩َ:
اب ُ
 كينونة املسيح األزلية
يستدلَبعضَاملسيحيونَفَأزليةَاملسيحَ،حيثَقالَيسوعَف َإجنيل َيوحناَ َ«َ 58َ :َ 8قالَهلمَيسوعَ
القَالقَاقولَلكمَقبلَانَيكونَابراهيمَاانَكائنَ».ويستدلَبعضهمَمنَسفرَأمثالَفَالعهدَالقدميََ8
تُ َ ،من َُذ َالبدءُ َ ،من َُذ َأوائلََ
«َ 22الر َُّ
ب َق ناينَ َأولَ َطريقهَ ،منَ َق بلَ َأعمالهُ َ ،من َُذ َالقدمَُ َ 23َ .من َُذ َاألزلَ َ ُمسح ُ
الَ ،ق بلََ
تَ .إذَ َملَ َت ُكنَ َي ناب َُ
األرضََ 24َ .إذَ َملَ َي ُكنَ َغمرَ َأُبدئ َُ
يعَكثيَةُ َالمياهََ 25َ .منَ َق بلَ َأنَ َت قررتَ َاجلب ُ
تَ
تََ26ََ.إذَ َملَ َي ُكنَ َقدَ َصنعَ َاألرضَ َب ع َُد َوالَ َالرباريَ َوالَ َأولَ َأعفارَ َالمس ُكونةَََ27ََ.لما َث ب َ
التاللَ َأُبدئ َُ
تَ
قَ.لماَتشدد َ
الس ُحبََمنََف و َُ
السماواتَََ ُكن َُ
تَ ُهناكََأانََ.لماَرسمََدائرَةًَعلىَوجهََالغمرََ28َ.لماَأث بتََ ُّ
تَعندَهَُ
ُسسََاألرضَُ َ30َ،كن َُ
ي ناب َُ
يعَالغمرََ29َ.لماَوضعََللبحرََحدَهَُفالََت ت عدىََالمي َاهَُ ُختمهََُ،لماََرسمََأ ُ
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تََ ُكلََي وٍَمَلذتهَُ،فرح َةًَدائ ًماَقُدام َهَُ».أيَأنَكاتبَسفرَاألمثالَ(وهوَسليمانَالنيب)َيدعيَ
صان ًعاَ،وُكن َُ
أنهَكانَمنذَاألزلَوأنهَكانَصانعاًَأيَخالقاًَمعَللا!َ َ
والقيقةَأنَسليمانََكانَيتحدثَبفمَالنبوةَ،كاألحاديثَالقدسيةَحيثَيتحدثَللاَعلىَلسانَ
النيبَحممدَصلىَللاَعليهَوسلمَ،وبذلكَميكنَأنَنقولَأنَسليمانَالنيبَكانَيتحدثَبفمَللاَعزَوجلَ،
وملَيكنَيتحدثَعنَنفسهَ،فهوَيقولَفَنفسَالصحاحَيعرفَنفسهَويقولَأنهَالكمةَفَعددَ"َ12
أانَََالكم َةََُأس ُك ُنَََالذكاءَََ،وأج ُدَََمعرفةَََالتدابيَ"َ واملعروفَ أنَ الكمةَ تُنسبَ هللَ وحدهََ،لذلكَ الَ
يتحدثَسليمانَعليهَالسالمَعنَنفسهَكأزيلَوكخالقَوإمناَيتحدثَبفمَللا ََ،والكيمَإسم َمنَأمساءَ
للاَ َ.
وقولَاملسيحَأنهَكائنَقبلَإبراهيم ََ -إنَكانَقدَقاهلاَفعالًَ ََ -الَيعينَأنهَأزيلَ َورمباَيعين َأنَ
األرواحَخلقتَمنذَبدايةَاخلليقة َ أوَأنهَيتكلمَعنَنورَالنبوةَالذيَهوَمشتقَمنَالكمةَاليتَكانتَ
موجودةَمنَبدايةَاخلليقةَ،أيَأنهَيتكلمَعنَنورَنبوتهَأبنهَكانَموجوداًَقبلَإبراهيمَكإنسانَ،وللاَأعلمَ.
وفَيوحناَاملسيحَيتحدثَعنَنفسهَ،أماَفَاألمثالَفإنهَيتحدثَعنَحكمةَللاَ،وأنَحكمتهَهيَاليتَ
صنعتَالكونَ،والَيوجدَفَالكتابَاملقدسَماَيدلَأنَاملسيحَامسهَالكمةَ َ.
 املسيح إله أم إنسان:
املسيحَملَيقلَأنهَللاَ:يوحناََ40«َ8ولكن ُك َُمَاآلنََتطلُبُونََأنََت قتُلُوينَ،وأانََإنسانََقدَََكلم ُكمََابل َقَ
يم41َ.أن تُمََت عملُونََأعمالََأبي ُكم»َ.ف قالُواَل َهُ«َ :إن ناَملََنُولدََمنََزًَانَ .
الذيَمسع َهَُمنََللاََ.هذاَملََي عملهََُإب راه َُ
تَمنََقبلََللاََ
للاَُأاب ُكمََل ُكن تُمََ ُحتبُّونينَ،ألينََخرج َُ
وعُ«:لوََكانََ َ
لناَأبََواحدََو ُهوََللاُ»َ42َ.ف قالََهلُمََي ُس َ
تَ.ألينََملََآتََمنََن فسيَ،بلََذاكََأرسلينَ».
وأت ي َُ
وعُ«:إنَ َأولََ ُكلَ َالوصاايَ َهيََ :امسعَ َايََ
املسيحَملَيطلبَلنفسهَالعبادة َمرقسَ ََ 29«َ 12فأجاب َهُ َي ُس َ
بَالربََإهلكََمنَََ ُكلََق لبكََ،ومنَََ ُكلََن فسكََ،ومنَََ ُكلََفكركَ،
بَإهلُناَربََواحدََ30َ.وُحت َُّ
يلَ.الر َُّ
إسرائ َُ
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ومنَََ ُكلََقُدرتكََ.هذهََهيََالوصيةََُاألُوىلََ».وأيضاًَعندماَعلمناَاملسيحَكيفَنصليَفقال"َ:فصلواَأنتمَ
هكذاَ:أابانَالذيَفَالسموات"َوهذاَدليلَعلىَأنَاملسيحَملَأيمرانَأنَنصليَلهَبلَأمرانَأنَنصليَهللَ.
لقدَ ذُكرَأنَاملسيحَابنَللاَولكنهَملَيُذكرَأنَاملسيحَللاَالبنَ(كذلكَالثالوثَملَيُذكرَفَالكتابَ
املقدس)َإالَفَرسالةَيوحناَاألوىلََ،7َ :َ5وقدَأثبتَالنقدَاألعلىَأنَهذاَالنصَزيدَمنذَأربعمئةَسنةَ
فقط.
واملثيَلإلهتمامَأنَكلَمنَرأىَاملسيحَوتعجبَمنَمعجزاتهَوآمنَبهَاعرتفَأنهَابنَللاَ–َوكماَ
ذكرتَسابقاًَ– َأنَابنَللا َمبعىنَالنيبَعندَاليهود َ،وملَيعرتفَأي َمنهمَألنَيكونَاملسيحَللاَالبنَ.
ُ

مثالَ:مىتَ «َ33َ:َ14والذينََفََالسفينةََجاءُواََوسج ُدواََل َهَُقائلنيَ«:ابلقيقةََأنتََاب َُنَللاَ!»»َ.أماَالسجودَ
لهَفهو َوقارَ واحرتامَ،فإخوةَيوسف َسجدواَألخيهمَفَالعهدَالقدميَ،فهلَيوسفَهوَللاَالذيَيعبد؟َ
وأستيَ سجدتَلزوجهاَامللكَوهوَغيَإسرائيليَ(أيَأنهَليسَمنَشعبَللا)َفهلَهذاَجيعلهَللاَالذيَ
يُعبد؟َ َ
 أان واآلب واحد:
قدَيقولَاملعرتضَإنَاملسيحَساوىَنفسهَابآلبَ،فقدَقالَفَيوحناَ"َ30َ:َ10أانَواآلبَواحد"َ
وهناَالَبدَأنَننظرَإىلَالنصَكامالًَوكيفَجاءتَهذهَالعبارةَفَالقصةَ،فاقتطاعَجزءَمنَالنصَالَ
يد َالتجديدَ َفَ َأُورشَليمَ ،وكانَ َشتاءََ.
يعينَماَقصدهَاملسيحَ.وهاَهيَالقصةَكاملةَ :يوحنا ََ 22«َ 10وكانَ َع َُ
ُ
ود َوقالُوا َل َهُ«َ:إىلَ َمىتَ َتُعل ُقََ
وعُ َي تمشى َفَ َاهليكلَ َفَ َرواقَ َ ُسليَمانَََ24َََ،فاحتاطَ َبهَ َالي َُه َُ
ََ23وكانَ َي ُس َ
تََل ُكمَََولستُمَََتُؤمنُونََ.
وعُ«:إينَََقُل َُ
أن ُفسنا؟ََإنََ ُكنتَََأنتَََالمسيحَََف ُقلَََلناََجهًرا»ََ25ََ.أجاهبُمَََي ُس َ
الَاليتََأانََأعملُهاَابسمََأيبََهيََتشه َُدَيلََ26َ.ولكن ُكمََلستُمََتُؤمنُونََألن ُكمََلستُمََمنََخرافََ،كماََ
األعم َُ
ت َل ُكمََ 27َ .خرافَ َتسم َُع َصويتَ ،وأانَ َأعرفُها َف ت ت ب عُينََ 28َ .وأانَ َأُعطيها َحياَةً َأبديةًَ ،ولنَ َهتلكَ َإىلََ
قُل َُ
األبدَ ،والَ َخيط ُفها َأحدَ َمنَ َيديَ 29َ .أيبَ َالذي َأعطاينَ َإايهاَ َ ُهوَ َأعظ َُم َمنَ َال ُكلَ ،والَ َي قد ُرَ َأحدَ َأنََ
وهََُ32ََ.أجاهبُمََ
ضاَََحجارةًَََلي ُمجُ َ
اآلبََواحدَ»ََ31ََ.ف ت ناولَََالي َُه َُ
خيطفَََمنَََيدَََأيبَََ30ََ.أانَََو َُ
ودََأي ً
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ودَ
وعُ«:أعما َالًَكثيَةً َحسن َةً َأري تُ ُكمَ َمنَ َعندَ َأيبََ .بسببَ َأيَ َعمل َمن هاَ َت ر ُمجُونين؟» َََ33أجاب َهُ َالي َُه َُ
ي ُس َ
قائلنيَ«:لسناَن ر ُمجُكََألجلََعملَحس ٍنَ،بلََألجلََجتد ٍ
يفَ،فإنكََوأنتََإنسانََجتع َُلَن فسكََإهلًا»َ َ».
أوالًَسؤالَاليهوَد َملَيكنَ"هلَأنتَللا؟!"َوإمناَكانَ"هلَأنتَاملسيح؟!"َبعدهاَاملسيحَبدأَ
يشرحَ أنَ األعمالَ اليتَ يفعلهاَ هيَ أعمالَ أابه َ،أيَ أنهَ يفعلَ مشيئةَ اآلب َ،وعندماَ يفعلَ النسانََ
فهوَيكونَكسفيَهللَعلىَاألرضَ.فهناَيتحدثَاملسيحَعنَأعمالهَالَعنَ
َ
(كالنيبَمثالً)َمشيئةَللا َ
كينونتهَالذاتيةَ َ.
للمحتجَ أنَ يقولَ "ولكنَ اليهودََفهمواَ أنَ املسيحَ يؤلهَ نفسهَ والدليلَ علىَ ذلكَ أهنمَ
ميكنكَ ُ

أرادواَرمجهَوقتلهَ.واجلوابَ:نعمَ،هذاَماَفهمهَاليهودَ،واألخطرَمنَذلكَ،هذاَماَفهمهَاملسيحيونَأيضاًَ
فأهلوهَ وعبدوه َ،ولكنَ املسيحَ ملَ يرتكَ األمرَ هكذا َ،وملَ يصمتَ علىَ ذلكَ بلَ إنهَ ردَ عليهمَ وأجاهبمَ
وصححَهلمَهذاَاملفهومََ..وردهَكانَفَاألعدادَالالحقةَكالتايلَ :
ت َإن ُكمَ َآهلَة؟ ََ 35إنَ َقالَ َآهلةَ َألُولئكََ
واب َفَ َان ُموس ُكمََ :أانَ َقُل َُ
وعُ«َ:أليسَ َمكتُ ًَ
«َ 34أجاهبُمَ َي ُس َ

اآلب َوأرسل َهَُإىلَ َالعاملَ،
وبَ 36َ ،فالذي َقدسَهَُ َُ
الذينَ َصارتَ َإليهمََكلم َةَُللاََ ،والَ َ ُميك َُن َأ َن َيُن قضَ َالمكتُ َُ
لَأعمالََأيبََفالََتُؤمنُواَيبََ38َ.
تَأعم َُ
تَلس َُ
تَ:إينََاب َُنَللاَ؟ََ37إنَََ ُكن َُ
فَ،ألينََقُل َُ
أت ُقولُونََلَهَُ:إنكََ ُجتد ُ
تَأعم ُلَ،فإنََملََتُؤمنُواَيبََفآمنُواَابألعمالَ،لكيََت عرفُواَوتُؤمنُواَأنََاآلبََفََوأانََفيه»َ »َ .
ولكنََإنََ ُكن َُ
الناموس َهوَالشريعةَاملوسويةَ،فإنهَيقولَأهنمَآهلةَمبعىنَالكلمةَالعربية َ"إيلوهيم"َوهذهَقدَتدلَ
علىَإيلوهيمَمبعىنَللا َأوَمبعىنَالقائدَأوَالمامَالذيَيسوقَالشعبَويقودهمَ،وقدَعرفَكاتبَإجنيلَ
يوحناَمعىنَكلمةَآهلةَفَعددََ35فقالَأنَاآلهلةَهمَالذينَصارتَإليهمَكلمةَللاَ،ونعلمَأنَاألنبياءَهمَ
الذينَصارتَونزلتَإليهمَكلمةَللاَوعملواَمشيئته َ،واملسيحَيؤكدَأنهَابنَ للاَ َ(أيَاملختارَالنيبَوليسَ
للا)َفَهنايةَعددََ .36

صفحة  121من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

ِف
 أان ِف اآلب واآلب ّ
تَأتكل َُم َبَهَ
يوحنا ََ10«َ 14ألستَ َتُؤم َُن َأينَ َأانَ َفَ َاآلبَ َواآلبَ َفَ؟ َالكال َُم َالذي َأُكل ُم ُكمَ َبهََلس َُ
منََن فسيَ،لكنََاآلبََالالََفََ ُهوََي عم َُلَاألعمالََ11َ.صدقُوينََأينََفََاآلبََواآلبََفَ،وإالََفصدقُوينََ
لسببََاألعمالََن فسها »َمرةَأخرىَحياولَيوحناَأتليهَاملسيحَمنَخاللَأقوالهَولكنهَيفشلَ،وابلرغمَأنهَ
ألفَكتابهَللردَعلىَفرقةَالغنوصيَةَ225إالَأنهَوقعَفَعقيدتهَوحدةَالوجودَ،فكماَذكرتَسابقاًَماَيؤمنَ
بهَيوحناَهوَليسَماَعلمَبهَاملسيحَعليهَالسالمَ،فعندماَقالَيوحناَفَبدايةَإجنيلهَ"كلَشيءَبهَكانَ،
أنَاخلليقةَ
َ
وبغيهَملَيكنَشيءَمماَكان"َكانَيقصدَأنَ"الكلمة"َأيَاملسيحَخلقَ للاَ َبهَكلَشيء َ،و
كلهاَمنَكواكبَوجنومَ وأرضَ وأشجارَومالئكةَ وأرواحَ وأانسَخملوقونَمنَمادةَالكلمةَأيَاملسيحَ،
وأنَهذهَالكلمةَأزليةَكاهللَوبذلكَهيَمتحدةَمعهَكنقطةَمنغمسةَفَحبرَ واسع َ.واألمرَاآلخرَأنَفَ
نصَإجنيلَيوحناََ14والذيَيقولَفيهَاملسيحَأ نهَفَاآلبَواآلبَفيهَ،لوَانتقلناَفَالصحاحَنفسهَإىلَعددَ
عشرينَ،لوجدانَأنَاملؤمننيَابملسيحَكالتالميذَ(الواريني)َهمَفَاملسيحَواملسيحَفَاآلب:
«َ20فََذلكََالي ومََت عل ُمونََأينََأانََفََأيبََ،وأن تُمََفَ،وأانََفي ُكمَََ21الذيَعندَهَُوصااييََوحيفظُهاََ
ف ُهوََالذيَ ُحيبُّينَ،والذيَ ُحيبُّينََ ُحيبَُّهَُأيبَ،وأانََأُحبُّهَُ،وأُظه َُرَل َهَُذايتَ َ»
يحَ
وحدةَالوجودَ:شرحهاَبولسَفَروميةََ4«َ6ف ُدفناَمع َهَُابلمع ُموديةََللموتَ،حىتَََكماَأُقيمََالمس َُ
ضاَفََجدةََالياة؟َََ5ألن َهَُإنَََ ُكناََقدََصرانََ ُمتحدينََمعهََُ
منََاألمواتََ،مبجدََاآلبَََ،هكذاَنسلُ ُ
كََحن ُنََأي ً
ضاَبقيامتهَ»َأيَعندماَيتخلصَالروحَمنَاجلسدَعندَاملوتَفإنهَيتحدَمعَللاَ،وماَ
بشبهََموتهَ،نص َيَُأي ً
هذاَإالَأتليهَالنسان َوجعلهَفَمستوىَللاَبعلمهَوكيانهَوذاتهَ،فبولسَيؤمنَأنهَعندماَيتحدَاملؤمنونَ
ضاََ،ورث َةَُللاَ َووارثُونََ
ابهللَفَيومَالقيامةَسيدينونَالعاملَكاهللَمتاماًَروميةََ17«َ8فإنَََ ُكناَأوال ًداَفإن ناََورثةََأي ً
ضاَمع َهَُ»َ.كورنثوسَاألوىلَ «َ6َ:َ2ألستُمََت عل ُمونََأنََالقديسنيََ
معََالمسيحََ.إنَََ ُكناَن تأملََُمع َهَُلكيََن تمجدََأي ً
سيدينُونََالعامل؟َ».يصبحَاملؤمنَمعادالًَهلل!َ َ

 . 225أنظر الفصل الثالث (تاريخ التبشير)
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وخملصَ وأنهَسيدخلَملكوتَالسمواتََ
إنَأتليهَالنفسَالبشريةَ،ومنَيقولَأنهَخمتارَمنَ للاَ َ ُ
(اجلنة)َبتذكرَةٍ َإمسهاَ"الميانَابملسيحَكربَوموتهَعلىَالصليب"َماَهذاَإالَاضفاءَالكربَعلىَالنفسَ
َ
يةَفيصبحَكالشيطانَالذيَتكربَفَبدايةَاخلليقةَ..وإنَالنسانَعندماَيقولَأنهَسيدينَمعَللاَفَ
َ
البشر
العاملَ–ََكماَقالَبولسََ-ماَهوَإالَأتليهَللنفسَوهذاَضدَكالمَالكتابَالذيَأيمرَللاَالنسانَلعبادتهَ
وحبهَوالعملَعلىَطاعتهَ َ.
 من رآِن فقد رأى اآلب
يقولَآابءَالكنيسةَأنَاملسيحَعادلَنفسهَابهللَاآلبَ،فهوَاآلبَاملرئيَعلىَاألرضَ :
اان َهذهََ
وعُ«:أانَ َمع ُكمَ َزم ًَ
س«:ايَ َسي ُدَ ،أرانَ َاآلبَ َوكفاان»َ 9َ .قالَ َل َهُ َي ُس َ
يوحناَ ََ 8«َ 14قالَ َل َهُ َفيَلُبُّ َُ
ولَ َأنتََ :أرانَ َاآلب؟ ََ 10ألستَ َتُؤم َُنَ
ُمدتَُهَُوملَ َت عرفينَ َايَ َفيَلُبُّ َُ
س! َالذي َرآينَ َف قدَ َرأى َاآلبَ ،فكيفَ َت ُق ُ
ت َأتكل َُم َبهَ َمنَ َن فسيَ ،لكنَ َاآلبَ َالالَ َفََ
أينَ َأانَ َفَ َاآلبَ َواآلبَ َف؟ َالكال َُم َالذي َأُكل ُم ُكمَ َبهَ َلس َُ
ُهوََي عم َُلَاألعمالََ َ».
أشبهَماَقالهَاملسيح َ– َوهللَاملثلَاألعلىَطبعاًَ – َبشركةَجتاريةَهلاَمسؤولَوانئبَ،فإنَسافرَ

النائبَإىلَبلدَما َهلدفَماَكتوقيعَعقدَجتاريَعلىَسبيلَاملثالَ،فإنَهذاَالنائبَينوبَعنَ رئيسَ
الشركةَ.وميكنينَأنَأقولَهناَأنَاملسيحَالنيبَيفعلَمشيئةَللاَ،وكلَماَيفعلهَيدلَعلىَقدرةَللاَوتعاليمهَ
وشريعتهَ،لذلكَمنَيرىَاملسيحَرأىَعملَللاَوقدرتهَوعجائبهَليؤمنَبهَ َ.
كماَأنَاملسيحَقدَعرفَلناَفَموضعَآخرَماَمعىنَالذيَرأىَللاَففيَيوحناََ45«َ6إن َهَُمكتُوبََ
يعَ ُمت علمنيََمنَ َللاََ.ف ُك َُّلَمنََمسعََمنََاآلبََوت علمََيُقب َُلَإيلََ46َ.ليسََأنََأح ًداَ
فََاألنبَياءََ:وي ُكو َُنَاجلم َُ
رأىَاآلبََإالََالذيَمنََللاََ.هذاَقدََرأىَاآلبَ»َإذاًَالذيَيرىَللاَهوَمنَللاَإماَنبياًَأوَأنهَمؤمناًَابهللَ
يرىَعملَللاَبعينهَالروحيةَالَبعينهَاجلسديةَ َ.
وأخياًَأقولَإنَاملسيحَعندماَأمسىَنفسهَ"ابنَللا"َابملفهومَاليهوديَ،فكانَيقصدَأنهَاملختارَ
الذينَمسواَأبناءَللاَ.كماَأنَاملسيحَهوَابنَللا َالوحيدَ
حتَسابقاًَ،وهوَكباقيَاألنبياء َ
ُ
النيبَكماَوض ُ
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(الفريد)َفَزمنهَ،ألنهَملَيكنَهناكَنيبَآخرَفَزمنهَ،كماَأنَللاَعزَوجلَاصطفاهَأيَاختارهَليكونَ
أحدَأفضلَاألنبياءَعلىَالطالقَعلىَوجهَالبسيطةَ .وتستحضرينَاآليةَالكرميةَفَسورةَاملائدةَ،وهوَ
سيكونَمشهداًَمنَمشاهدَيومَالقيامةَ،عندماَيكونَاملسيحَعليهَالسالمَأمام َللاَ،ومجيعَاملألَيشاهدهَ
نيَ
ويستمعَإىلَالوارَالدائرَبينهماَ"وإذََقالََاللَ َهَُايََعيسىَابنََمَرميََأأنتََقُلتََللناسََاخت ُذوينََوأُميََإل ه َ
نت َقُلتَُهَُف قدَ َعلمت َهََُۚ
من َ ُدونَ َاللَ هَ َۚ َقالَ َ ُسبحانكَ َما َي ُكو َُن َيلَ َأنَ َأقُولَ َما َليسَ َيلَ َحب ٍَق َۚ َإنَ ُك َُ
تَهلُمََإالََماَأمرتينََبَهَ
نتَعال َُمَالغُيُوبََ﴿َ﴾١١٦ماَقُل َُ
ت عل َُمَماَفََن فسيَوالََأعل َُمَماَفََن فسكَََۚإنكََأ َ
ت َفيهمَ َۚ َف لماَ َت وف ي تينََ ُكنتَ َأنتَ َالرقيبََ
يداَ َما َ ُدم َُ
أنَ َاعبُ ُدوا َاللَ هَ َريبَ َورب ُكمَ َۚ َوُك َُ
نت َعليهمَ َشه ً
ٍ
يزَ
ادكَََۚوإنَت غفرََهلُمََفإنكََأنتََالعز َُ
عليهمَََۚوأنتََعلىَََ ُكلََشي َءَشهيدََ﴿َ﴾١١٧إنَتُعذهبُمََفإهنُمََعب ُ
يمَ﴿َ "َ﴾١١٨
الك َُ
والَننكرَأنَكلَهذهَالنصوصَاليتَيستدلَهباَاملسيحيونَعلىَألوهيةَاملسيحَأهناَمنَاملمكنَأنَ
تدلَعلىَذلكَبشرطَأتويلهاَهبذاَاملعىنَوميكنَأتويلهاَأيضاًَمبعىنَآخرَكماَوضحتَسابقاًَ،لذلكَعلى َ
منَيريدَإثباتَأمرَعقائديَخطيَمثلَذلكَأنَأييتَبنصَصريحَالَيقبلَالتأويلَ،يقولَفيهَاملسيحَ"اانَ
للا"َأوَيطلبَالعبادةَلنفسهََ..ففيَالسالمَنصوصَميكنَأنَيؤولَاملسلمون َهكذاَأبنَالرسولَحممدَ
صلىََللاَ عليهَ وسلمَ هوَ للا َ،مثلَ الديثَ الصحي َح"ََ:منََأطاعينََفقدََأطاعََللاََ،ومنََعصاينََفقدَ
عصى َللاَ" َ226ولكنهمَملَيفعلواَذلكَ،ألنَفَمسائلَالعقيدةَاألمرَحيتاجَإىلَالقطعَ.قالَللاَتعاىلَ:
"إنينََأانََالل َهَُالََإل هََإالََأانََفاعبُدينََوأقمََالصالةََلذكري"َ﴿سورةَطهََ﴾١٤هذاَمعَأنَاخلالصَفَالسالمَالَ
يتوقفَفقطَعلىَالميانَابهللَفقطَ،وإمناَمرتبطَابلعملَالصاحلَأيضاًَ،فاألوىلَابملسيحيةَاليتَترىَأنَ
اخلالصَيتوقفَعلىَالميانَأنَيكونَفيهاَنصَواحدَقطعيَيقولَفيهَاملسيح"َ:أانَللا"َأوَ"اعبدوينَ ".
َ
َ
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رابعاً :الروح القدس

كماَذكرانَسابقاًَانَابنَللا َهوَاسمَتشريف َللمختارَمنَللاَفإنَروحَللاَأيضاًَاسمَتشريفََ
للوحيَ .
الروحَ َوال َقَ
قدَيقولَاملعرتضَ:قالَاملسيحَفَ َيوحناََ"ََ24ََ:ََ4ا َ
هللَُ ُروحََ .والذينَ َيس ُج ُدونَ َل َهُ َفب ُّ
ي ن بغيَأنََيس ُج ُدوا"َ.
والعربةَمنَقولَاملسيحَهناَأنناَالَجيبَأنَننظرَإىلَاملادايتَوإمناَجيبَأنَنعبدَللا َروحانياًَالَ
جمردَترديدَكالمَالَمعىنَلهَأوَممارسةَطقوسَدونَالتواصلَمعَللاَاخلالقَالذيَالَيُرىَ .
كماَأنَللاََالَيُرىَابلعنيَاجلسديةَ،والَميكنَملسهَأوَتذوقهَ،فقولَيوحناَ"للاَملَيرهَأحدَقط"َ
يدلَعلىَأنَللاَليسَابلشيءَامللموسَمنَالناحيةَاجلسمانيةَ واجلسديةَ،وإمناَميكنَاملعرفةَمنَخاللَ
الفطرةَوالقلبَأنهَموجودَوميكنَالتواصلَمعهَروحياًَ.
يتنبأَاملسيحَمبجيءَشخصَمرسلَمنَللاََوسيقولَالقَ،وقدَأشارَالالهوتيونَ
وفَإجنيلَيوحناََ
ُ
إىلَ هذاَ الشخصَ أبنهَ الروحَ القدس  َ،والروحَ القدسَ هوَ للاَ بشكلَ روحَ حيلَ علىَ املؤمننيََيوحناَََ16
تَ
ولَل ُك َُمَالقََ:إن َهَُخيََل ُكمََأنََأنطلقَ،ألنَهَُإنََملََأنطلقََالََأيتي ُك َُمَال ُمعزيَ،ولكنََإنََذهب َُ
«7لكينََأقُ َُ
تَالعاملََعلىََخطي ٍةََوعلىَبرََوعلىَدي نُون ٍَةَ9َ:أماَعلىََخطي ٍةََفألهنُمََالََ
أُرسلَُهَُإلي ُكمََ8َ.ومىتََجاءََذاكََيُبك َُ
ضاَ 11َ .وأما َعلى َدي نُون ٍَة َفألنَ َرئيسَ َهذاَ
يُؤمنُونَ َيبََ 10َ .وأما َعلى َبرَ َفألينَ َذاهبَ َإىلَ َأيبَ َوالَ َت رونينَ َأي ً
ضاَألقُولََل ُكمََ،ولكنََالََتستطيعُونََأنََحتتملُواَاآلنََ13َ.وأماَمىتََ
العاملََقدََدينَ«َ َ12َ.إنََيلََأ ُُم ًوراََكثيَةًَأي ً
وح َالقَ ،ف ُهوَ َيُرش ُد ُكمَ َإىلَ َمجيعَ َالقَ ،ألن َهَُالَ َي تكل َُم َمنَ َن فسهَ ،بلََ ُك َُّل َما َيسم َُع َي تكل ُمََ
جاءَ َذاكُ َ ،ر َُ
بهَ،وُخي ُربُكمََأب ُُموٍَرَآتي ٍَةَ14َ.ذاكََ ُميج ُدينَ،ألن َهَُأي ُخ َُذَمماَيلََوُخي ُربُكمَ»َ .
ودا َفََ
وح َالَ ُق ُد َُ
الر َُ
َأعمالَ الرسلَََ«ََ8ََ:ََ1لكن ُكمَ َست نالُونَ َقُوَةً َمىتَ َحلَ َ ُّ
س َعلي ُكمَ ،وت ُكونُونَ َيلَ َ ُش ُه ً
ضَ».
ُورشَليمََوفََ ُكلََالي ُه َوديةََوالسامرةََوإىلََأقصىَاألر َ
أُ
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َ
نالحظَمنَهذهَالنصوصَالنقاطَالتالية:
الحظَأنَروحَالقَمرسلَمنَاآلبَوليسَاآلبَ.
✓
ُ
✓ الروحَمساندَومساعدَوانصرَلألنبياءَكماَأنهَيعطيَقوةَومينحَالسالمَوالعزاءَوالطمأنينةَ
فَالقلب.
✓ يبكتَالعاملَعلىَخطيةَأيَأنهَنذيرَينذرَالعاملَويقومهمَويدعوهمَإىلَالقَ.
✓ الروحَأييتَويذهبَ(أيَليسَموجودَفَكلَمكانَ،وإمناَيتواجدَفَأوقاتَمعينةَوأماكنَ
ومنَمثَيغادر).
✓ الروحَالَيتحدثَمنَنفسهَ،هذاَمعناهَأنهَليسَللا َوليسَومنَذاتَللاَ.بلَكلَماَ
يسمعَيتكلمَ،أيَماَيسمعهَمنَللاَمثَينزلهَعلىَاألنبياءَ.
إذاًَهذاَالروحَليسَللاَ أوَمنَذاتَللاَ،فمنَالواضحَأنهَالوحيَ،فقدَيكونَاملالكَجربائيلَ،أوَ
أنهَأيضاًَالقوةَاليتَيعطيهاَلألنبياءَ والصالنيَويثبتَالقَفيهمَ.وهذاَينطبقَعلىَكالمَللاَفَأواخرَ
سورةَاجملادلةَ َ:
"الَجت ُدَق وًماَيُؤمنُونَابلل هَوالي ومَاآلخرَيُو ُّادونََمنَحادَاللَ هَور ُسولهَُولوَكانُواَآابء ُهمَأوَأب ناء ُهمَ
وحَمن َهََۚويدخلُهمَجن ٍ
اتَجتريَمنَ
أوَإخواهنُمَأوَعشيهتُمََۚأُول ئكَكتبَفَقُلُوهب ُمَالميانَوأيد ُهمَب ُر ٍ ُ ُ ُ
َه ُمَ
حتتهاَاألهن ُارَخالدينَفيهاََۚرضيَاللَ هَُعن ُهمَور ُ
بَاللَ هََۚأالَإنَحزبَاللَ ه ُ
ضواَعنهََُۚأُول ئكَحز ُ
ال ُمفل ُحونَ" َ﴿َاجملادلة ََ ﴾٢٢ومعىنَأيدهمَبروحَمنهَ،أنَهؤالءَالذينَيؤمنونَابلسالمَوالَيوالونَآابئهمَوالَ
يستمعونَإىلَأحاديثَأهلهمَوتضرعاهتمَكيَيعودواَإىلَداينتهمَالقدميةَ،والَيتوددونَويتقربونَإىلَهؤالءَ
الذينَيتحدثونَبشكلَسليبَوابستمرارَعنَالسالمَالعظيمَ َويعادون َالنيبَالكرميَحممدَصلى َللاَعليهَ
وسلمَ،فإنَللاَمينحَهؤالءَاملؤمننيَأتييداًَوقوةَابلميانَوتوفيقَونصرةََ .
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أماَابلنسبةَملاَقالهَيوحنا َفَالصحاحَالسادسَعشرَ والعدد ََ،13فإينَأؤمنَأنَهذاَالشخصَ
الذيَالَيتحدثَعنَنفسهَوإمناَكلَماَيسمعَيقولهَ،وأنهَسيقولَالقَفقطَألنهَ"وماَينط ُقَعنَاهلوىَ
َهوَإالَوحيَيُوحىَ َ﴿ََ"﴾٤سورةَ النجمََهوَالنيبَحممدَصلىَ للاَ َعليهَوسلمَ.مثَقالَاملسيحَعليهَ
﴿ََ﴾٣إن ُ
أفضلَالصالة َوالسالمَأنَروحَالقَسيمجدهَويعظمهَ،وهذاَماَنراهَحقاًَفَالقرآن َالكرميَ،فإنَكلمةَ
"عيسىَبنَمرمي"َوردتَمخسةَوعشرينَمرةَ،وإمناَاسمَ"حممد"َملَيردَإالَأربعَمراتَ،كماَأنَهناكَثالث َ
َلهَ،وهنَ"آلَ
ُسو
رَفَالقرآنَالكرميَتتحدثَعنَسيدانَاملسيحَعليهَالسالمَومسيتَتشريفاًَوتعظيماً
ُ
ُ
عمران"َوهي َمسماه َابسمَعائلةَمرميَأمهَعليهاَالسالمَ،و"املائدة"َوهيَابسمَالعشاءَاألخيَ،وسورة َ
"مرمي"َ واليتَمسيتَأيضاًَابسمَأمهَ.ابلضافةَأنَهناكَالكثيَمنَاآلايتَفَالقرآنَاليتَتعظمَاملسيحَ
وتتحدثَعنهَبطريقةَإجيابيةَورائعةَ َ.
وقدَيقولَاملعرتضَأنَاملسيحَقالَفَإجنيلَيوحنا َأنَروحَالقَماكثَمعكم َ،والنيبَحممدَقدَ
ب َمنَ َاآلبَ َف يُعطي ُكمَ َ ُمعزًَاي َآخرَ َليم ُكثَ َمع ُكمَ َإىلَ َاألبدَ،
ماتَمنذَمدةَطويلة؟ َيوحنا ََ 16"َ 14وأانَ َأطلُ َُ
ثَ
املَُأنَ َي قب لهَُ ،ألن َهُ َالَ َي ر َاهُ َوالَ َي عرفُهَُ ،وأما َأن تُمَ َف ت عرفُون َهُ َألن َهُ َماك َ
يع َالع َ
وح َالقَ َالذي َالَ َيستط َُ
ُ ََ17ر َُ
مع ُكمََوي ُكو َُنَفي ُكمََ".ورديَعلىَهذاَأنَكالمَسيدانَحممدَصلىَللاَعليهَوسلمَهوَوحيَمنَللاَ،وهوَ
ماَ زالَمعناَوالَيتغيَ،بلَإنَهناكَمالينيَالُفاظَالذين َحيفظون َالقرآن َعنَظهرَقلب َوماَ زلناَحنتفظَ
بهَكماَهوَمنذَنزولََكالمَللاَعزَوجلَعلىَلسانهَصلىَللاَعليهَوسلمَدونَتغييَأوَحتريفَ .

والَ ننسىَ أنَ املسلمنيََحيبونَ ويكرمونَ النيبَ املسيحَ عليهَ السالمََ،ويعتربونهََمنَ أفضلَ مخسةَ
أنبياءَمشواَعلىَسطحَهذهَالبسيطةَ(أولواَالعزمَمنَالرسل)َ.وهناكَالكثيَمنَاألحاديثَالشريفةَللنيبَ
حممدَصلىَللاَعليهَوسلمَيصفَفيها َشعورَالبَالذيَيشعرَبهَجتاهَاملسيحَ،أذكرَمنها"َ:أان َأوىلَ
الناسََبعيسىََبنََمرميََفََالدنياََواآلخرةََََ،واألنبياءََأخوةََلعالتََََ،أمهاهتمََشىتََودينهمََواحد"َ227
عبدهَورسولُهََ،وأنََعيسىَبنََمرميََ
وأيضاً"َ:منَشهدَأنَالَإلهََإالََ َ
للاَُوحدهََالَشريكََلهََ،وأنََحمم ًداَ ُ
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عبد َللاَ َورسولُه َوكلمتُه َألقاها َإىل َمرميَ ََ َ،أدخله َللاَُ َاجلنةَ َعلى َماَكان َمن َ ٍ
عملَ َ"َ228كماَأنهَعليهَ
َُ
الصالةَوالسالمَمدحَأصحابَعيسىَبنَمرميَعليهَالسالمَ(تالميذَيسوع)َ" ُخذواَالعطاءََماََدامَعطاءًََ،
فإذا َصار َرشوَةً َعلىَ َالدينَ َفال َأتخذوهَ ََ ،ولستم َبتاركيه َمينعكم َالفقرَ َوالاجةَ ََ ،أال َإنَ َرحى َالسالمََ
السلطانَ َسيفرتقان َفال َتُفارقوا َالكتابَ ََ َ،أال َإنهَ
فدوروا َمع َالكتابَ َحيث َدار ََ ،أال َإنَ َالكتابَ َو ُّ
دائرةَ َ ُ
سيكو َُنََعليكمََأمر َاءََُيقضونََألنفسهمََماََالََيقضونََلكمََََ،إنََعصيتموهمََقتلوكمََََ،وإنََأطعتموه َمَ
المََ،
أصحابَعيسىَبنََمرميََعليهَالس َُ
َُ
نصنعَ َ؟َقالَ ََ:كماَصنعَ
أضلُّوكمََ،قالوَاََ:ايَرسولََللاََ َ!َكيفَ َُ
حياةٍَفََمعصيةََللاَ"ََ229
ومحلواَعلىَاخلشبَََ،موتََفَطاعةََللاََخيََمنَ َ
نُشرواَابملناشيََُ َ،



خامساً :اخلطية األصلية

هلَ النسانََمولودَ فَ اخلطيَة؟َ أوَ مييلَ إىلَ فعلَ املعاصي؟َ (منفصلَ عنَ للا)؟َ هذاَ ماَ يقولهَ
الالهوتيونَأبنَالنسانَمنذَوالدتهَيكونَفَداخلهَنزعةَللخطية َ،ومييلَلعملَاملعاصيَ،وهوَمنفصلَ
عنَللاَوالَطريقةَللوالدةَالروحيةَإالَابلميانَبصلبَيسوعَاملسيحَوقيامتهَ.
لكنَلوَعدانَإىلَكاتبَسفرَالتكوين َملعرفةَسببَخروجَآدم َمنَجنةَعدنَفنجدَأنَسببَ
ب َال َلهُُ «َ َ:هوذا َالنسَا َُن َقدََ
خروجَآدمَوحواءَمنَاجلنةَهوَعلمهماَأصبحَكاهلل! َتكوين ََ 22«َ 3وقالَ َالر َُّ
ٍ
ضا َوأي ُك َُل َوحيياَ َإىلََ
صارََكواحدَ َمناَ َعارفًاَ َاخليَ َوالشرََ .واآلنَ َلعل َهَُميَُُّد َيدَهُ َوأي ُخ ُذَ َمنَ َشجرةَ َالياةَ َأي ً
بَال َلهَُمنََجنةََعد ٍَنَلي عملََاألرضََاليتََأُخذََمن هاَ24َ.فطردََالنسَانَ َ»
األبدَ»َ23َ.فأخرج َهَُالر َُّ
وفَأثناءَقراءتناَللكتاب َاملقدسَجندَأنَفكرةَاخلطية َاألصليةَتطورتَمعَالزمنَ وأصبحَسببَ
خروجَآدم َ وحواءَمنَاجلنةَهيَاخلطيةَوبذلكَخيطئَمجيعَالبشرَألنناَورثناَعملَالشرَمنهماَ:هذاَماَ
ان َواح ٍَد َدخلتَ َاخلطَي َةُ َإىلَ َالعاملَََ،
يقولهَبولس َفَالعهدَاجلديد َروميةََََ12«ََ5منَ َأجلَ َذلكََكأمنا َإبنس ٍَ

يعَ 13َ .فإن َهُ َحىتَ َالن ُامَوسََكانتََ
تَ َإىلَ َمجيعَ َالناسَ ،إذَ َأخطأَ َاجلم َُ
تَ ،وهكذا َاجتازَ َالمو ُ
وابخلطيةَ َالمو ُ
تَ َمنَ َآدَمَ َإىلََ
اخلطَي َةُ َفَ َالعاملََ .على َأنَ َاخلطَيةَ َالَ َ ُحتس َُ
ب َإنَ َملَ َي ُكنَ َان ُموسََ 14َ .لكنَ َقدَ َملكَ َالمو ُ
 .228الراوي :عبادة بن الصامت المحدث:أبو نعيم  -المصدر :حلية األولياء  -الصفحة أو الرقم 182/5 :خالصة حكم المحدث :صحيح متفق عليه
[أي:بين العلماء] من حديث عمير واألوزاعي
 .229الراوي :معاذ بن جبل المحدث:أبو نعيم  -المصدر :حلية األولياء  -الصفحة أو الرقم 188/5 :خالصة حكم المحدث :غريب من حديث معاذ

صفحة  128من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

الَ َاآليتَ»َكماَأنَسفرَالعددَ
ُموسَىَ ،وذلكَ َعلى َالذينَ َملَ َ ُخيطئُوا َعلىَ َشبهَ َت عدي َآدَمَ ،الذي َ ُهوَ َمث ُ
والذيَ يُعتقدَ أنَكاتبهَ هوَكاتبَ الشريعةَ موسىَ عليهَ السالمَ يعرتفَ أنَ اخلطيةَ تُورثَ إىلَ األجيالَ
ئَ.بلََجيع ُلََ
الروحَََكث َيَُالحسانَ،ي غف َُرَالذنبََوالسيئةَ،لكن َهَُالََيُرب َُ
بَطو َُ
الالحقةَ.عدد َ«َ18َ:َ14الر َُّ
يلَ ُّ
ابع َ».ولكنَهذهَالشريعةَ نُسختَف َسفر َحزقيالَََ20ََ:ََ18
ث َوالر َ
ذنبَ َاآلابءَ َعلى َاألب ناءَ َإىلَ َاجليلَ َالثال َ
بَالََحيم َُلَمنََإمثََاالبَنََ.بَُّرَالبارََعليهََ
األبَ،واأل َُ
وتَ.االبَ َُنَالََحيم َُلَمنََإمثََ َ
سَاليتََ ُختط َُئَهيََمتُ َُ
"الن ف َُ
ي ُكو ُنَ،وشَُّرَالشريرََعليهََي ُكو َُنَ َ".
وجندَأنَقصةَاخلطيئةَاألصليةَاملوجودةَفَالتكوين َختربانَأنَاليةَأقنعتَحواءَأبكلَالثمرةَمنَ
الشجرةَوبعدهاَأغوتَحواءَآدمَ،وكانتَحواءَهيَالسببَفَخروجهماَمنَاجلنة َ–َأيَأنَاملرأةَهيَ
سببَاملشاكلَ والفنتَعلىَاألرض ََ -ولكنَفَالقرآن َالكرميَيقولَأنَالثننيَأخطأواَفيقولَللا َعزَ
وجلَ..."َ:أزهلُماَالشيَطا ُنَعن هاَفأخرج ُهماَمماَكاانَفيه(َ"...البقرةََ)36وأيضاًَإنَللاَعلمَآدمَكيفَيعودَ
ٍ
يم"َ(البقرةََ)37والَنرىَهذاَ
ابَالرح َُ
إىلَربهَويتوبَ"ف ت لقىَآدَ ُمَمنَربهَكلماتَف تابَعليهَََۚإنهُ ُ
َهوَالت و ُ
األمرَفَالقصةَفَالتكوينَ،فأينَرمحةَالرب؟َ َ
لقدَكانَقولَالربَآلدمَأنهَإنَأكلَمنَشجرةَ"معرفةَاخليَ والشر"َفإنهَ"مواتًَميوت" َوعندماَ
اءَقالتَهلاَإنَأكلتَمنَالشجرةَلنَمتوتَ،وعندماَأكالَمنَالشجرةَ
َ
حتدثتَاليةَ(الشيطان)َمعَحو
فعالًَملَميواتَكماَقالَالربَ،فهلَهذاَمعناهَأنَالشيطانَهوَالصادق؟َمثَإنَللاَعاقبَآدمَوحواءَعقاابًَ
آخرَغيَاملوتَ،وهناَيظهرَالنصَكأنَللا َوالعياذ َبه َوحاشاهَيكذب َفيذكر َالتكوين ََ 16"َ 3وقالَ َللمرأةََ:
ود َعليك»َ17َ .
«تكث ًيا َأُكثَُر َأت عابَ َحبلكَ َ،ابلوجعَ َتلدينَ َأوال ًداَ .وإىلَ َر ُجلكَ َي ُكو َُن َاشتياقُكَ َو ُهوَ َي ُس َُ

الًَ:الََأت ُكلََمن هاَ،ملعُونةََ
وقالََآلدمَ«َ َ:ألنكََمسعتََلقولََامرأتكََوأكلتََمنََالشجرةََاليتََأوصي تُكََقائ َ
تََلكََ،وأت ُك ُلَََعُشبََ
ضََبسببكَََ.ابلت عبَََأت ُك َُلََمن هاَ ُكلَََأايمَََحياتكَََ18ََ.وشوًكاََوحس ًكاَََتُنب َُ
األر َُ
القلََ 19َ .بعرقَ َوجهكَ َأت ُك َل َ ُخب ًزا َحىتَ َت عودَ َإىلَ َاألرضَ َاليتَ َأُخذتَ َمن هاَ .ألنكَ َتُرابَ ،وإىلَ َتُر ٍ
ابََ
ُ
ُ
ود»َ20َ.ودعاَآدَ َُمَاسمََامرأتهََ«حواء»َألهناَأ َُُّمََ ُكلََح ٍَي"َإذاًَفكانَالعقابَليسَاملوتَكماَحذرَللا َ
ت عُ ُ
آدمَقبلَأكلهَالشجرةَوإمناَالشقاءَوالعناءَعلىَاألرضَ،وهذاَيتناقضَمعَماَوردَفَكتابَللاَعزَوجلَ،
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فإنَللاَالصادقَالذيَحاشاَلهَأنَيكذبَأوَيغيَ رأيهَأوَيندمَحذر َآدمَابلشقاءَ والعناءَالَابملوتَ
َخيرجن ُكماَمنَاجلنةَف تشقىََ﴿َ﴾١١٧إنَلكَ
وهكذاَحصلَ"َ:ف ُقلناَايَآدَ ُمَإنَه ذاَع ُدوَلكَولزوجكَفال ُ
أالَجتُوعَفيهاَوالَت عرىَ﴿َ﴾١١٨وأنكَالَتظمأَُفيهاَوالَتضحىَ﴿َ﴾١١٩ف وسوسَإليهَالشيَطا ُنَقالَايَآدَ ُمَ
هلَأ ُدلُّكَعلىَشجرةَاخلُلدَومل ٍ
كَالَي ب لى َ﴿ََ﴾١٢٠فأَكالَمن هاَف بدتَهلُماَسوآ ُهتُماَوطفقاَخيصفانَ
ُ
عليهماَمنَورقَاجلنةََۚوعصىَآدَ ُمَربهَُف غوىَ﴿ُ َ﴾١٢١مثَاجت باهَُربُّهَُف تابَعليهَوهدىَ﴿(َ"﴾١٢٢سورةَطه)ََ َ
وأخياًَميكنينَالقولَكماَقالَأستاذيَاملهندسَفاضلَسليمان؛َإنَاخلطيئةَاألصليةَوالعظمىَفَ
حقَ للاَ َملَتكنَأكلَآدم َمنَالشجرةَوإمناَقصةَسقوطَالشيطانَ،ففيَالكتابَاملقدس َالَتوجدَهناك َ
قصصَواضحةَعنَسببَخروجهَمنَرمحةَللاَوحمضرهَوابلرغمَأنَهناكَبعضَاألقاويلَأنهَتكربَعلىَللاَ
وألهَنفسَهَ،230ولكنَالقصةَ واضحةَوصرحيةَفَكتابَللاَالقرآن َالعظيمَ،فكانَسببَخروجَالشيطانَ
َمثَقُلناَللمالئكةَاس ُج ُدواَآلدمَ
َمثَصوران ُكم ُ
منَرمحةَللاَهوَكربايءهَ(تعصبهَالعرقي)"َ:ولقدَخلقنا ُكم ُ
فسج ُدواَإالَإبليسَملَي ُكنَمنَالساجدينَ﴿َ﴾١١قالَماَمن عكَأالَتَس ُجدَإذَأمرتُكََۚقالَأانَخيَمنهَُ
ني َ﴿َ ﴾١٢قالَفاهبطَمن هاَفماَي ُكو ُنَلكَأنَت تكربَفيهاَفاخ ُرجَإنكَمن َ
خلقتينَمنَان ٍرَوخلقتهَُمنَط ٍَ
الصاغرينَ﴿(َ"﴾َ ١٣سورةَاألعراف)َهذاَالشيطانَالذيَيرىَنفسهَأفضلَمنَالنسانَ،ويفعلَكماَيقولَبعضَ
النسانَمنَالعرقَاألسودَ،وكماَندعيَحننَالبشر"َ:أانَعريبَ
َ
البشرَفكأنهَيقولَأانَمنَالعرقَاألبيضَ،و
َ..ولكنَالَفرقَبنيَالبشرَعندَللاَإالَابلتقوىَ.وتكربَهذاَالشيطانَأطاحهَمنَ
وهذاَأعجمي"َ 231
ُّ
رمحةَللاَوكانتَهذهَأولَخطيئةَوهيَاخلطيئةَاألصليةَ،وكماَنعرفَأنَللاَقدَيغفرَملنَيشاءَإالَالذيَ
فَقلبهَكربَماَملَيتُبَويعودَإىلَللاَعزَوجلَ َ.

 .230سفر أشعياء  12 " 14كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح.كيف قطعت الى االرض يا قاهر االمم 13 .وانت قلت في قلبك اصعد الى
السموات ارفع كرسيي فوق كواكب للا واجلس على جبل االجتماع في اقاصي الشمال 14 .اصعد فوق مرتفعات السحاب.اصير مثل العلي 15 .لكنك
انحدرت الى الهاوية الى اسافل الجب"
ير ﴿سورة
علِي ٌم َخ ِب ٌ
ارفُوا ِإ َّن أَ ْك َر َمكُ ْم عِن َد اللَّـ ِه أَتْقَاكُ ْم ِإ َّن اللَّـ َه َ
 .231قول للا عز وجل " َيا أَيُّ َها النَّ ُ
اس ِإنَّا َخلَقْنَاكُم ِّمن ذَك ٍَر َوأُنثَ ٰى َو َج َعلْنَاكُ ْم شُ ُعوبا َوقَ َبا ِئ َل ِلتَ َع َ
الحجرات  "﴾١٣وقول الرسول الكريم محمد صلى للا عليه وسلم" :يا أيها الناس ! إن ربكم واحد  ،وإن أباكم واحد  ،أال ال فضل لعربي على عجمي ،
وال لعجمي على عربي  ،وال ألحمر على أسود  ،وال ألسود على أحمر  ،إال بالتقوى  ( ،إن أكرمكم عند للا أتقاكم  ،أال هل بلغت ؟ قالوا  :بلى يا رسول
للا  .قال  :فليبلغ الشاهد الغائب  ،ثم ذكر الحديث في تحريم الدماء واألموال واألعراض ".الراوي :جابر بن عبدللا المحدث :األلباني  -المصدر :صحيح
الترغيب  -الصفحة أو الرقم 2964 :خالصة حكم المحدث :صحيح لغيره "
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سادساً :اخلالص

إنَالنسانَ منذَبدايةَالتاريخَحاولَبشىتَالطرقَإجيادَطريقةَللخالصَمنَشعورهَابلذنبَوحبثهَ
عنَالسعادةَاألبديةَوانتهاءَاألملَمنَحياتهَ.وإنَالنسانَالعاقلَيعلمَأنهَعندماَيفعلَشيئاًَماَخاطئاًَ –َ
طبقاًَلنظامهَاألخالقي َ–َفإنهَيشعرَابلذنبَ واألملَوقدَتصيبهَأزمةَنفسيةََ ،لذلكَحياول َالتخلصَمنهاَ
أبيَ طريقةَ منَ الطرق َ.وتعددتَ الطرقَ فَ الصولَ علىَ اخلالصََمنَ خاللَ الدايانتَ املختلفةَ،
فاخلالصَعندَاهلندوسَهوَالرجوعَعنَماَكانَيفعلهَخاطئاًَ واحملاوالتَاجلاهدةَلألعمالَالصالةَ،أماَ

عندَاملسيحيةَفاخلالصَهوَعنَطريقَسفكَالدمَ،ففيَالكتابَاملقدسََوردَأنهَ"منَدونَسفكَدمَالَ
حتصلَمغفرة"ََ232وبذلكَفإنَالطريقةَالوحيدةَللخالصَهيَالكفارةَإبهراقَالدماءَ.وعندَاليهودية َفَ
ضوءَاملسيحيةَيرىَالالهوتيونَأبنَاخلالصَكانَعنَطريقَالذابئح َفقط َ،وأنَللا َأنزلَنظامَالذابئحَ
واحملرقاتَ لدىَ سبطَ الويَ (وهوَ السبطَ الذيَ اختارهَ للاَ ليخدمَ فَ هيكلَ سليمان)َ وينظمَ عملية َ
الذابئحَالكفاريةَللشعبَ،فكلَشخصَفعلَخطيئةَأوَذنبَماَعليهَأنَحيضرَكبشاًَويذحبهَويرىَالدمَ
وهوَسائلَمنَهذاَاليوانَ،وكانتَالعادةَأنَالشخصَاخلاطيءَيضعَيدهَعلىَ رأسَاخلروفَفتنتقلَ
خطيئتهَ منَ النسانَ إىلَ اليوانَ ويكونَ هذاَ اليوانَ فادايًَ لإلنسان َ.وتعذرَ علىَ الناسَ فعلَ هذاَ
ابستمرارَ،فالطبيعةَالبشريةَدائمةَاخلطأ َ،واعتقدَاملسيحيونَأنَالطريقةَالوحيدةَللخالصَهوَجميءَابنَ
النسان َاملسيحَ ،وهوَللاَنفسه َ–َأيَإنسانَبالَخطية َ–َألنَللاَالوحيدَهوَالذيَبدونَخطيةَ،كيَ
يفديَالبشريةَويكونَهوَالفديةَالعظمىَعنَالعاملَكلهَ،وكأنَللاَفَصورةَإنسانَهوَاخلروفَالذيَ
ذُبحَمنَأجلَخالصَالناسَ.والعياذَابهللَ َ.
إذاًَفإنَاعتقادَاملسيحينيَفَالفداءَأنهَالَبد َمن َسفكَدمَوعملَأضحيةَمنَأجلَخالصَ
النسان َ.ولكن َ،هلَ الكتابَ املقدسََيذكرَ طريقةَ اخلالصََعنَ طريقَ سفكَ الدم؟َ ملاذاَ قدمَ الناسَ
الذابئحَفَالعهدَالقدمي؟َهلَهوَمنَأجلَاخلطيةَوالكفارة؟َ

 .232العبرانيين  22" 9وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم ال تحصل مغفرة"
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الدليلَعلىَذلكَأنهَبعدماَ
َ
 يقالَأنَللاَعلمَآدمَوحواءَكيفَيذحبونَالفديةَمنَأجلَاخلالصَو
كاانَيسرتانَعوراهتماَبورقَالشجرَأصبحاَيلبسانَاجللدَ،فذبحَللاَأمامهماَكبشاًَ وأرامهاَكيفَ
بَال َلهَُآلدمََوامرأتهََأقمصَةًَ
تُفعلَالذبيحةَ–َهذاَماَهوَمذكورَابلتلمودَ.التكوينََ21"َ 3وصنعََالر َُّ
منَ َجل ٍَد َوألبس ُهما"َ.ولكنَالنصَالَيذكرَأنَللاَفعلَذلكَمنَأجلَاخلطية َوأنهَذبحَحيواانًََ
كفديةَ.
 قاينيََ(قابيل)َ وهابيلََالتكوينََََ3«ََ4وحدثَََمنَََب عدَََأايٍَمََأنَََقايَنيَََقدمَََمنَََأمثارَََاألرضَ َقُراب ًَانَ
للربَ»َإذاًَفإنَالذبيحةَهناَكانتَتقرابًَهللَوليسَللخطية.
 نوح َالتكوينَ ََ 20«َ 8وبىنَ َنَُوحَ َمذحبًاَ َللربََ .وأخذَ َمنَََ ُكلَ َالب هائمَ َالطاهرةَ َومنَََ ُكلَ َالطُّيُورَ َالطاهرةََ
ود َألع َُنَ
ب َفَ َق لبهَ«َ:الَ َأعُ َُ
ب َرائحةَ َالرضاَ .وقالَ َالر َُّ
ات َعلى َالمذبحََ 21َ ،ف ت نسمَ َالر َُّ
وأصعدَ َ ُحمرق ٍَ
ضاَ
ضا َمنَ َأجلَ َالنسَانَ ،ألنَ َتص ُّورَ َق لبَ َالنسَانَ َشريرَ َ ُمن َُذ َحداثتهََ .والَ َأعُ َُ
ود َأي ً
األرضَ َأي ً
تَ».الذبيحةَكانتَشكرَهللَوليسَفداءًَمنَاخلطية.
يتََ ُكلََح ٍيََكماَف عل َُ
أُم ُ


شاَثُالثيًّاَ،وميام َةًَومحامةً»َ.
إبراهيمَالتكوينَََ9«َ15ف قالََل َهُُ «َ:خذََيلََعجلةًََثُالثيةًَ،وعن زَةًَثُالثيةًَ،وكب ً

ََ10فأخذَ َهذهََ ُكلها َوشقهاَ َمنَ َالوسطَ ،وجعلَ َشقََ ُكلَ َواح ٍَد َ ُمقابلَ َصاحبهََ .وأماَ َالط َيُ َف لمََ
ي ُشق َهَُ».كانَسببَهذهَالذبيحةَلقامةَعهداًَماَبنيَللا َوإبراهيمَ،ووعدَللاَإبراهيمَأنهَسيكثرَ
نسلهَوأنهَسيعطيهَاألرضَكنعانَسابقاًَ،فلسطنيَحالياًَوليسَفداءًَمنَاخلطية.
اشََواذهبُواََإىلَََعبديَََأَيُّوبَ،
انََوسب عةََكب ٍَ
 أيوبََََ8«ََ42واآلنَََف ُخ ُذواََألن ُفس ُكمَََسب عةَََثي ٍَ
وب َيُصلي َمنَ َأجل ُكمَ ،ألينَ َأرف َُع َوجه َهُ َلئالَ َأصنعََ
وأصع ُدوا َ ُحمرق َةً َألجلَ َأن ُفس ُكمَ ،وعبدي َأَيُّ َُ
مع ُكمَ َحسبَ َمحاقت ُكمَ ،ألن ُكمَ َملَ َت ُقولُوا َفَ َالصوابََكعبدي َأَيُّوبََ».فإذاًَصنعَأيوبَذابئحهَ
وحمرقاتهَكفاراتَعنَاخلطااي.
اب َتصن َُع َيلَ َوتذب َُح َعليهَ َ ُحمرقاتكَ َوذابئحَ َسالمتكَ ،غنمكََ
 موسى َاخلروجََََ24«ََ20مذحبًا َمنَ َتُر ٍَ
وب قركََ .فََ ُكلَ َاألماكنَ َاليتَ َفيها َأصن َُع َالمسي َذكًرَا َآيتَ َإليكَ َوأُابرُككَََ».ذابئحَموسىَ(قبلَ
نزولَنظامَالشريعة)َكانتَسالمةَأيَشكرَمحدَهللَوليسَفداءًَمنَاخلطيةَ.
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اتَوذابئحََسالم ٍةََ،واستجابََ
 داودَصموئيلَالثاينَ«َ25َ:َ24وبىنََد ُاوَُدَ ُهناكََمذحبًاَللربََوأصعدََ ُحمرق ٍَ
يل»َفأصعدَداودَحمرقتهَمنَأجلَطلبةَمعينةَ
ب َمنَ َأجلَ َاألرضََ ،فكفتَ َالضرب َةُ َعنَ َإسرائ َ
الر َُّ
وليسَللخطيةَ.
اتَوذابئحََسالم ٍَةَعل َىَ
اتَفََالسنةََ ُحمرق ٍَ
 سليمانَملوكَاألولَ« 25َ:َ9وكانََ ُسليَما َُنَيُصع َُدَثالثََمر ٍَ
المذبحََالذيَب ناهََُللربَ،وكانََيُوق َُدَعلىَالذيَأمامََالربََ.وأكملََالب يتَََ».أقامَسليمانَنظامَ
الذابئحََكعادةَوليسَمنَأجلَاخلطيةَ.
إذاًَفليسَمنَالضرورةَأنَيذبحَالشعبَالسرائيليَمنَأجلَالتكفيَعنَاخلطيةَوالذنوبَ َ.
أنَهناكَأكثرَمنَتسعَذابئح َمذكورةَفَالكتابَاملقدس َ،233واحدةَمنهمَفقطَ تُعىنَابخلطيئةَ
والذنبَوهيَالفديةَككفارةَعنَالشخصَالذيَعصىَ ربه َ.واملثيَللحفيظةَأنَاملسيحينيَاستشهدوا َ
 . 233الذبائح التسع المذكورة في الكتاب المقدس:
ذبيحة مولك :لفظة مولك هي اسم كنعاني معناه "ملك" (الويين  " )21:18وال تعط من زرعك لالجازة لمولك لئال تدنس اسم الهك.انا الرب".
.1
 ،في ذات الوقت في إسرائيل وفي العالم الفينيقي تدل على ذبيحة ولد ،وليس بالضرورة على ذبيحة طفل قد ُولد جديداَ ،كما تدل إيضا اللفظة على ذبيحة
حمل أو جدي بشكل إبدال ،أو بمعنى أخر ،إبدال الحمل أو الجدي عن الطفل أو الولد .كانت تمر الضحية المذبوحة في النار ،في محرق يُسمي في العبرية
(ت – ف – ت) ،وفي النسخة السبعينية تُرجم (تافت) ،ثم توضع البقايا في جرة يدفنوها في موضع مقدس خُصص لهذا الغرض ،وسُمي بلسان علماء
اآلثار (توفت) بعد القرن السابع الميالدي .انتشرت عادة وضع نصب فوق الجرة الذبائحية يحمل عبارة تدل على اسم ال ُمقدم ،وكانت هذه الذبائح نتيجة
نذر قد نذره المؤمن.
ذبيحة األبكار :ذبيحة األبكار في (خروج  " )2:13انك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك.الذكور للرب "
.2
تتضمن فريضة ذبح األبكار هلل ،لهذا نجد أن ذبيحة إبراهيم إلبنه حل محلها ذبيحة كبش (تكوين  ،)22وهذا أعطى للذبيحة أسم محرقة (تكوين " )2:22
فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق واذهب الى ارض المريا واصعده هناك محرقة على احد الجبال الذي اقول لك".
ذبيحة التأسيس :تشكل هذه الذبيحة نمطا خاصا من الذبائح التي نجدها في إسرائيل القديم .هذه الذبيحة هي عمل طقسي يقوم بأن يتخلى ُمقدم
.3
الذبيحة لإلله عن خير ما يمتلكه وهو يقوم بذلك بفرض فرضه هو على نفسه لكي يطلب رضى للا وبركته ( 2صموئيل  " )18:24فجاء جاد في ذلك
اليوم الى داود وقال له اصعد واقم للرب مذبحا في بيدر ارونة اليبوسي ، ".ويشكره عن خيرات نالها منه ( 1صموئيل " )15:6فانزل الالويون تابوت
الرب والصندوق الذي معه الذي فيه امتعة الذهب ووضعوهما على الحجر الكبير.واصعد اهل بيتشمس محرقات وذبحوا ذبائح في ذلك اليوم للرب.".
ذبيحة الختام :هي الذبيحة الختامية ،فيها يتم كل شي ،لهذا نستطيع أن نقول ذبيحة التمام ،وهذه الذبيحة أيضا تُسمى ذبيحة السالمة ،في لغتها
.4
العبرية (شين – الميك – ميم – يود – ميم) ،وتُنطق "شلميمم" ،وتعني في لغتها األصلية إلى فكرة التتمة أو التكملة ،ولكن االستعمال الفعلي لهذه اللفظة
سالَ َمتِكَ َ ،
غنَ َمكَ
ب تَ ْ
العباديه تدل على ذبيحة مميزة وتتبع المحرقة ،كما نجدها في (خروج َ " )24:20مذْبَحا ِمنْ تُ َرا ٍ
علَيْ ِه ُمح َْرقَاتِكَ َوذَبَائِ َح َ
صنَ ُع لِي َوتَذْبَ ُح َ
اركُكَ  ،".ونقرأها أيضا في (تثنية  " )6:27من حجارة صحيحة تبني مذبح الرب الهك
َوبَق ََركَ  .فِي كُ ِّل األ َ َماك ِِن الَّتِي فِي َها أَ ْ
صنَ ُع ال ْسمِي ِذ ْكرا آتِي ِإلَيْكَ َوأُبَ ِ
وتصعد عليه محرقات للرب الهك " و(يشوع  " )31:8كما امر موسى عبد الرب بني اسرائيل.كما هو مكتوب في سفر توراة موسى.مذبح حجارة
صحيحة لم يرفع احد عليها حديدا واصعدوا عليه محرقات للرب وذبحوا ذبائح سالمة ".و(قضاة  " )26:20فصعد جميع بني اسرائيل وكل الشعب
وجاءوا الى بيت ايل وبكوا وجلسوا هناك امام الرب وصاموا ذلك اليوم الى المساء واصعدوا محرقات وذبائح سالمة امام الرب " و( 2صموئيل )17:6
" فادخلوا تابوت الرب واوقفوه في مكانه في وسط الخيمة التي نصبها له داود واصعد داود محرقات امام الرب وذبائح سالمة " .مادة الذبيحة هي حيوان
يُفضل أن يكون له شحم ولحم ،ويُحرق شحمة على المذبح ويُرش دمه بواسطة الكاهن (الويين  " )1:7وهذه شريعة ذبيحة االثم.انها قدس اقداس " ،
اليوجد نص يقول لنا ماذا يُصنع بلحم الحيوان المذبوح ،ولكن فيما يبدو أن اللحم ال يُحرق ،ألن بعد ذبيحة "شلميمم" يُتبع بوليمة وأبتهاجات عامة ،ألننا
نقرأ أن هذه الذبيحة واالحتفاالت التي تبعت تلك الذبيحة تمت أيضا في تكريس الخيمة التي تُظلل تابوت العهد ( 2صموئيل  " )17:6فادخلوا تابوت الرب
واوقفوه في مكانه في وسط الخيمة التي نصبها له داود واصعد داود محرقات امام الرب وذبائح سالمة ".وتدشين مذبح ( 2صموئيل  " )25:24وبنى
داود هناك مذبحا للرب واصعد محرقات وذبائح سالمة واستجاب الرب من اجل االرض فكفت الضربة عن اسرائيل " وتدشين هيكل سُليمان (1ملوك
 " )64:8في ذلك اليوم قدس الملك وسط الدار التي امام بيت الرب النه قرب هناك المحرقات والتقدمات وشحم ذبائح السالمة الن مذبح النحاس الذي امام
الرب كان صغيرا عن ان يسع المحرقات والتقدمات وشحم ذبائح السالمة"  ،فيبدو أن اسم هذه الذبيحة العلنية (العامة) يدل على "ذبيحة ختامية" أو ذبيحة
مشاركة أو ذبيحة السالمة.
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ذبيحة الخطية :الذبيحة عن الخطية هي ذبيحة تطهير التي تُقترف بدون إرادة ،اسمها في اللغة العبرية (هاي – تيت – اليف – تاف) او (ح –
.5
ط – ا – ت) التي ترتبط بمصدر فعل (ح – ط – ا) أي باللغة العربية "خطأ" ،مع معنى األستبعاد أو أزالة الخطية ،كما نقرأها في (خروج )36:29
"وتُقرب عجل خطأ في كل يوم للكفارة فتزكي المذبح بتكفيرك عليه وتمسحه تقديسه" .وتختلف الذبيحة باختالف صفة الخاطيء ،يُقدم ثور عن خطية
عظيم الكهنة ،ألن خطيئته تُنجس الشعب كله ،ويقدم ثور أيضا عن خطيئة كل الشعب ،وتيس عن خطيئة الرئيس أو األمير ،وهو لقب أُعطي لرئيس
الجماعة في ما بعد السبي (عزرا  " )8:1اخرجها كورش ملك فارس عن يد مثرداث الخازن وعدها لشيشبصر رئيس يهوذا" ،تُقدم أيضا عنزة أو نعجة
لخطية إنسان فرد ،أما الفقراء فيقدمون زوجي يمام أو زوجي حمام ،أو شيئا قليال من الدقيق .طقس الذبيحة عن الخطيئة يشبه طقس المحرقات الموجود
في (الويين  ،)1ولكنه يتميز عنه بوظيفة الدم واستعمال لحم الذبيحة .قُدمت ذبيحة الخطية في حفلة رسامة هارون وأوالده (خروج  " )10:29وتقدم
الثور الى قدام خيمة االجتماع.فيضع هرون وبنوه ايديهم على راس الثور ،".وتُقدم أيضا في يوم التكفير "يوم كيبور" أو يوم الغفران (الويين " )11:16
ويقدم هرون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته ويذبح ثور الخطية الذي له " وفي تطهير النذير (عدد  " )11:6فيعمل الكاهن واحدا ذبيحة
خطية واالخر محرقة ويكفر عنه ما اخطا بسبب الميت ويقدس راسه في ذلك اليوم " وفي ختام نذره (عدد  " )16:6فيقدمها الكاهن امام الرب ويعمل
ذبيحة خطيته ومحرقته "  ،وفي نهاية فترة تطهير المرأة التي ولدت ولدا (الويين  " )6:12ومتى كملت ايام تطهيرها الجل ابن او ابنة تاتي بخروف
حولي محرقة وفرخ حمامة او يمامة ذبيحة خطية الى باب خيمة االجتماع الى الكاهن"  ،وفي تطهير األبرص (الويين  " )31:14ما تنال يده.الواحد
ذبيحة خطية واالخر محرقة مع التقدمة ويكفر الكاهن عن المتطهر امام الرب ، ".في حالة نجاسة جنسية (الويين  " )15:15فيعملهما الكاهن الواحد
ذبيحة خطية واالخر محرقة ويكفر عنه الكاهن امام الرب من سيله " .تُقدم هذه الذبيحة أيضا خالل سبعة أيام قبل تدشين مذبح (خروج  " )36:29وتقدم
ثور خطية كل يوم الجل الكفارة.وتطهر المذبح بتكفيرك عليه.وتمسحه لتقديسه ، ".ومرتين في السنة لتطهير المعبد (حزقيال  " )18:45هكذا قال السيد
الرب في الشهر االول في اول الشهر تاخذ ثورا من البقر صحيحا وتطهر المقدس " ،وذبيحة البقرة الحمراء (عدد " )2:19هذه فريضة الشريعة التي امر
بها الرب قائال.كلم بني اسرائيل ان ياخذوا اليك بقرة حمراء صحيحة ال عيب فيها ولم يعل عليها نير" ،غير أن دم هذه الذبيحة يُحرق مع لحمها لكي يكون
الرماد كامال في صنع مياه التطهير (عدد  " )9:19ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المحلة في مكان طاهر فتكون لجماعة بني اسرائيل في
حفظ ماء نجاسة.انها ذبيحة خطية ".
ذبيحة السالمة :تُسمى هذه الذبيحة (ذ – ب – ح) ،أي الذبح أو النحر ،وهي ذبيحة خاصة تُقدم داخل العائلة ( 1صموئيل  " )26:1فذبحوا
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الثور وجاءوا بالصبي الى عالي" ،مع اعضاء العشيرة ( 1صموئيل  " )6:20واذا افتقدني ابوك فقل قد طلب داود مني طلبة ان يركض الى بيت لحم
مدينته الن هناك ذبيحة سنوية لكل العشيرة "  ،أو في حلقة من المدعوين ،هذه الذبيحة من الممكن أن تأتي نتيجة نذر أيضا ( 1صموئيل  " )21:1وصعد
الرجل القانة وجميع بيته ليذبح للرب الذبيحة السنوية ونذره " ،ومن الممكن أن تكون ذبيحة حمد وشكر (مزمور  " )14:50اذبح هلل حمدا واوف العلي
نذورك " .يجب أن يُراق دم هذه الذبيحة على األرض (تثنية  " )16:12وتقدمون الى هناك محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع ايديكم ونذوركم
ونوافلكم وابكار بقركم وغنمكم " ،ويُحرق الشحم هلل ( 1صموئيل " )15:2كذلك قبل ما يحرقون الشحم ياتي غالم الكاهن ويقول للرجل الذابح اعط لحما
ليشوى للكاهن.فانه ال ياخذ منك لحما مطبوخا بل نيئا" ،الذي يُعتبر أنه يأكله (تثنية  " )38:32التي كانت تاكل شحم ذبائحهم وتشرب خمر سكائبهم.لتقم
وتساعدكم وتكن عليكم حماية" ،وهذه المشاركة األلوهية في وليمة تبرر اسم ذبيحة السالمة ،فال ُمقدم ومدعووه يُذكرون مرارا في هذه المناسبة (تكوين
 " )54:31وذبح يعقوب ذبيحة في الجبل ودعا اخوته لياكلوا طعاما.فاكلوا طعاما وباتوا في الجبل "  ،وهم يأكلون اللحم (تثنية  " )27:12فتعمل
محرقاتك اللحم والدم على مذبح الرب الهك.واما ذبائحك فيسفك دمها على مذبح الرب الهك واللحم تاكله " الذي يُشوي ،ونفهم من حضور المدعوين أن
الذبيحة المقدمة كفعل شكر يجب أن تُأكل في اليوم الذي تُقدم فيه (الويين  " )15:7ولحم ذبيحة شكر سالمته يؤكل يوم قربانه.ال يبقي منه شيئا الى
الصباح.".
ذبيحة الصباح :الفرائض المتعلقة بذبيحة الصباح (خروج  " )38:29وهذا ما تقدمه على المذبح.خروفان حوليان كل يوم دائما ".و(عدد
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 " )3:28وقل لهم.هذا هو الوقود الذي تقربون للرب خروفان حوليان صحيحان لكل يوم محرقة دائمة" تشبه ذبيحة المساء التي سنتحدث عنها بعد قليل،
منذ زمن آحاز (القرن الثامن) ،كانوا يقدمون ذبيحة دموية ( 2ملوك  " )15:16وامر الملك احاز اوريا الكاهن قائال.على المذبح العظيم اوقد محرقة
الصباح وتقدمة المساء ومحرقة الملك وتقدمته مع محرقة كل شعب االرض وتقدمتهم وسكائبهم ورش عليه كل دم محرقة وكل دم ذبيحة.ومذبح النحاس
يكون لي للسؤال ، ".وكان الكهنة يقدمون تلك الذبيحة الصباحية عند طلوع الشمس.
ذبيحة المساء :نطقها في اللغة العبرية (م ن ح ه  /ع ر ب) أو "تقدمة الغروب" ،كانت هذه الذبائح في شعائر العبادة جزأ من محرقة تُقدم كل
.8
يوم ،في الصباح وفي المساء ،ونجد الترتيبات لهذه الذبائح في (خروج  " )38:29وهذا ما تقدمه على المذبح.خروفان حوليان كل يوم دائما ،".وهي بال
شك نتيجة تطور طويل ،تُذكر ذبيحة المساء وذبيحة الصباح في أيام إيليا ( 1ملوك  " )29:18ولما جاز الظهر وتنباوا الى حين اصعاد التقدمة ولم يكن
صوت وال مجيب وال مصغ" مع ذبيحة الصباح الصباح في ( 1ملوك  " )20:3فقامت في وسط الليل واخذت ابني من جانبي وامتك نائمة واضجعته في
حضنها واضجعت ابنها الميت في حضني" ،أما في ( 2ملوك  " )15:16واما ابشالوم وجميع الشعب رجال اسرائيل فاتوا الى اورشليم واخيتوفل معهم".
فتُذكر الذبيحتان معا ،إذن ،نحن أمام نظام قديم سابق للسبي ،ولكنه سوف يُنظم بعد العودة من السبي (عزرا  " )5:9وعند تقدمة المساء قمت من تذللي
وفي ثيابي وردائي الممزقة جثوت على ركبتي وبسطت يدي الى الرب الهي" و(دانيال  " )27:9ويثبت عهدا مع كثيرين في اسبوع واحد وفي وسط
االسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح االرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب" ،وبما أن ذبيحة المساء سُميت في العبرية (م ن ح
ه ) في ( 2ملوك  " )15:16وامر الملك احاز اوريا الكاهن قائال.على المذبح العظيم اوقد محرقة الصباح وتقدمة المساء ومحرقة الملك وتقدمته مع
محرقة كل شعب االرض وتقدمتهم وسكائبهم ورش عليه كل دم محرقة وكل دم ذبيحة.ومذبح النحاس يكون لي للسؤال" قبل السبي ،استنتج الشُراح أنها
كانت تقدمة طعام وذبيحة ال دموية ،كانت تُقام ذبيحة المساء في الساعة التاسعة ،أي الثالثة بعد الظهر.
ذبيحة الذراع :تُستعمل اللفظة خصوصا في العهد القديم في معنى استعاري ،وبما أننا نعمل بواسطة الذراع ،فالذراع تُستعمل للحديث عن
.9
القوة ،كمثال "ذراع للا" هي قدرة للا ،فقد ظهرت في خلق العال (مزمور  " )11:89لك السموات.لك ايضا االرض .المسكونة وملؤها انت اسستهما،".
وفي تخليص شعب إسرائيل في أيام الخروج (تثنية  " )34:4او هل شرع للا ان ياتي وياخذ لنفسه شعبا من وسط شعب بتجارب وايات وعجائب وحرب
ويد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة مثل كل ما فعل لكم الرب الهكم في مصر امام اعينكم" .والعمل بذراع ممدودة دل على قوة خاصة (خروج
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هبذهَ الذبيحةَ حىتَ يقولواَ ابلنهايةَ أنَ املسيحَ عليهَ السالمَكانَ الذبيحةَ األخيةَ العظمىَ والفديةَ عنَ
خطاايَالبشريةَكلهاَ َ.
ني َهنالكَأربعةَذابئحَ رئيسيةَ
يقولَالقسَهاينَكرمَمنَكنيسةَاالميانَمبنهرىَ"فَسفرَالالوي َ
وتسمىَايضاَقرابنيَابالضافة َ لتقدمةَتسمىَتقدمةَالدقيقَوهيَقرابنَليسَفيهَسفكَدمَ.إنَكلَتلكَ
القرابنيَاليتَكانَشعبَإسرائيلَيقدمهاَللربَماَهيَإالَدالئلَتشيَإىلَالذبيحَاالعظمَالذيَسيايتَ،
لقدَأتىَالربَيسوعَاملسيحَوقالَلناَ"ماَجئتَألنقضَبلَألكمل"َ(َمىتَ)َ17:5
تستخدمَفَالكتابَثالثَكلماتَ:
 .1ذبيحهَتتضمنَسفكَدمَ(َمنَالبقرَوالغنمَواملاعزَبشرطَانَتكونَصحيحهَوبالَعيب).
 .2قرابنَوتتضمنَتقدمهَالدقيق.
 .3التقدمهَتتضمنَكلَمنَالذبيحهَاوَالقرابنَالدقيقَاوَالبكورات
توجدَمخسةَانواعَمنَالتقدماتَ:
َ-1احملرقهََ-2قرابنَالدقيقََ-3ذبيحهَالسالمهََ-4ذبيحهَاخلطيهََ-5ذبيحهَاالمثَ
وكانتَاحملرقةَترتبطَمبفهومَدمَالكفارةَ،إذَكانَللدمَأمهيةَكبيةَفيهاَ،ولكنَهناكَتشديداًَأيضاًَ
علىَسلخَوتقطيعَالذبيحةَوغسلَاألحشاءَواألكارعَ(أيَاألجزاءَغيَالطاهرة)َمباءَ،وترتيبَالقطعَمعَ
الرأسَوالشحمَفوقَالطبَاملشتعلَعلىَاملذبحَ(الََ9َ َ6َ:َ1وََ12وََ،)َ13ويوقدَاجلميعَعلىَاملذبحَوقوداًَ
رائحةَسرورَللربَ(َالََ9َ:َ1وََ13وََ.)َ17وكانَجلدَاحملرقةَيعطىَللكاهنَالذيَقربَالذبيحةَ(َالََ.)َ8َ:َ7
احملرقهَهيَالذبيحهَالوحيدهَاليتَكانتَحترقَبتمامهاَوهيَتشيَاىل َقبولَالشخص َأمامَللا َ(هذاَمعناهَ
أنَاملحرقةَالَتؤكل)َ.
ُ
 " )6:6لذلك قل لبني اسرائيل انا الرب.وانا اخرجكم من تحت اثقال المصريين وانقذكم من عبوديتهم واخلصكم بذراع ممدودة وباحكام عظيمة" ،ومن
كشف ذراعه كشف قدرته (اشعياء  " .)10:52قد شمر الرب عن ذراع قدسه امام عيون كل االمم فترى كل اطراف االرض خالص الهنا" ذراع اإلنسان
تدل على نشاطه (مزمور  " )35:18وتجعل لي ترس خالصك ويمينك تعضدني ولطفك يعظمني ".ولكن هذه الذراع تضعف حين تُقابل ذراع للا (2
أخبار األيام  " )8:32معه ذراع بشر ومعنا الرب الهنا ليساعدنا ويحارب حروبنا.فاستند الشعب على كالم حزقيا ملك يهوذا" ".المصدر :مكرم ،عماد.
تاريخ الذبائح في العهد القديم .القاهرة :منتدى كنيسة مارمرقس الرسول والشهيد موريس.2006 ،
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ترمز َاحملرقة َإىلَموتَاملسيحَوإكتفاءَالعدالةَالهليةَبكفارةَاملسيحَ،ايَأنَ للاَ َرضيَعينَفَعملَ
املسيحَعلىَالصليبَ،وإنهَمتمَمشيئةَاآلب َوكماَقيلَانَاحملرقةَ رائحةَسرورَهللَهكذاَيقولَالكتابَ
"َ....أحبناَاملسيحَايضاًَواسلمَنفسهَالجلناَقرابانَوذبيحةَهللَرائحةَطيبة"َ(افسسََ )2:5
 وتقدمةَالدقيقَالَمتثلَالكفارةَوالَالفداءَىفَشئَملاذاَ؟َألهناَخاليةَمنَالدمَفهى َمتثلَحياةَ
املسيحَالشخصيةَكخادمَللربَممسوحَللخدمةَ
 هذهَالتقدمةَأخذتَأشكاالًَمتعددةَ(دقيق ََ-فطي َ–َفريك)َعلىَأىَالاالتَكلهَخبزَوكلهَ
حبةَحنطةَوكلهَدقيقَأىَالكلَيرمزَللحياة.
 صاحبَهذهَالتقدمةَوضعَاللبان َ.واللبانَهوَأحدَمركباتَالبخور َ(خرَََ )34ََ:ََ30واللبانَميثلَ
الكهنوتَفاملسيحَكانَ رئيسَكهنتناَ...فاملسيحَكانَحيرتقَمنَأجلَاآلخرينَلكىَيقدمَ رائحة َ
سرورَ للربََ234"َ.هذاَكانَ قولَ أحدَ قساوسةَ الكنيسةََالجنيلية َ،والكنائسَ األرثوذكسيةَ
والالتينيةَتوافقَعلىَذلكَأيضاًَ.
فإذاَكانتَاحملرقةَ(واليتَترمزَللمسيحَفَالعهدَاجلديد َحسبَاعتقادَاملسيحيني)َالَتؤكلَبلَ
ُحترقَعلىَاملذبحَ،فلماذاَأيكلَاملسيحيونَجسدَاملسيحَفَاملناولةَ(اجتماعَكسرَاخلبز)َكتذكاراًَلصلبهَ
ويشربونَاخلمرَأوَعصيَالعنبَكتذكاراًَلدمهَاملسفوكَ،أليسَهذاَكسراًَلشريعةَموسى َواليتَتنصَأنَ

كلَبلَجيبَأنَحترقَكلها؟ َ
احملرقةَالَتؤ
ُ

وميكنَ أنَ نتساءلَ هلَ للاََيريدَ ذابئحَكفاريةَ حىتَ خيلصَ النسان؟َ دعوانَ نتأملَ بنصوصَ
الكتابَاملقدسَونرىَماذاَيقولَيهَوهََفَالكتابَاملقدسَاليهوديَ:
يل«َ:هلََمسرَةَُالربََابل ُمحرقاتََوالذابئحَََكماَابستماعََصوتََ
 صموئيلَاألولَ «َ22َ:َ15ف قالََص ُموئَ َُ
اءَُأفض َُلَمنََشحمََالكباشََ».لذلكَصموئيل َ
اعَُأفض َُلَمنََالذبيحةَ،والصغ َ
الرب؟َ ُهوذاَاالستم َ
حيثَالشعبَأنَيستمعواَإىلَكالمَالربَوأنَيطيعوهَبدالًَمنَذبحَالذابئحَ.
هلَاألنبياءَفَالعهدَالقدميََكانواَيعلمونَويعظونَبذبحَالذابئحَللخالص؟َ
 .234المصدر :هاني القس كرم .الذبائح في سفر الالويين .القاهرة :المنتدى الرسمي لكنيسة اإليمان بمنهرى.2011 ،
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بَ :تُوبُوا َوارجعُوا َعنَ َأصنام ُكمَ،
 حزقيال َ «َ 6َ :َ 14لذلكَ َقُلَ َلب يتَ َإسرائيلََ :هكذا َقالَ َالسي َُد َالر َُّ
وعنََ ُكلَ َرجاسات ُك َُم َاصرفُوا َ ُو ُجوه ُكمَ َ».وأكادَأنَأجزمَأنَكلَنيبَأرسلهَللا َفَالعهدَالقدميَََ
كانَيؤنبَالشعبَويناديهمَللعودةَإىلَطريقَللاَوحتويلَقلوهبمَمنَالشرَ والرجسَإىلَالطهارة َ
والقداسةَ،ومثالَذلكَأرمياء َالذيَكانَيرددَكلمةَ"شوف ََ"Shuvابلعربيةَ،ومعناهاَعودواَ
(أيَتوبواَإىلَالرب)َ،وردتَفَسفرهَأكثرَمنَمئةَمرةَ .ومجيعَهؤالءَاألنبياء َملَينادواَبذبحَ
الذابئحَوالكفاراتَ .
وتَََالسماواتَ»َ هذاَ ماَكانَ يناديَ بهَ يوحناََ
 مىتََ «ََ2ََ:ََ3قائ َ
الً« َ:تُوبُواََ،ألن َهََُقدَََاقرتبَََمل ُك ُ
املعمدانَ(حيياَعليهَالسالم)َأثناءَدعوتهَلبينَإسرائيلَوملَيكنَيناديَبذبحَالذابئحََوالكفاراتَ.
هلَكانَاملسيحَيعلمَبذبحَالذابئحَللخالص؟
وتَ
ول«:تُوبُواََألن َهََُقدَََاقرتبَََمل ُك َُ
وعََُيكرَُزََوي ُق َُ
 مىتََ «َ ََ17ََ:ََ4منَََذلكَََالزمانَََاب تدأَََي ُس َ
السماوات»ََ».إذاًَجندَأنَاملسيحَملَيناديَبذبحَالذابئحَوالكفاراتَ،والَأذكرَأنَتالميذهَذهبواَ
إىلَاهليكلَلتقدميَالذابئحَ.
هلَكانَالتالميذَيعلمونَأبنَالذبيحةَ(صلبَاملسيحَوقيامته)َهيَالطريقةَللخالص؟َ
س َ«:تُوبُوا َولي عتمدََ ُك َُّل َواح ٍَد َمن ُكمَ َعلى َاسمَ َي ُسوعَ َالَمسيحََ
 أعمالَالرسل َ «َ 38َ :َ 2ف قالَ َهلُمَ َبُطَ ُر َُ

الروحَََالَ ُق ُدسَ َ».وكانتَ املعموديةََاليتَ تعمدَ هباَ املؤمنونَ هيَ
لغُفرانَََاخلطاايََ،ف ت قب لُواََعطيةَََ ُّ
معموديةَالتوبةَاليتَكانَيناديَهباَيوحناََاملعمدانَ(حييا)َقبلَيسوعَعليهماَالسالمَ،وملَتكنَكما َ
يذكرَبولس َعنَموتَودفنَيسوعَوقيامتهَمنَاألمواتَ.كماَأنناَجندَأنَالتالميذَملَيبشرواَأبنَ
هوَالضحيةَالكفاريةَعنَاخلطاايَ،وإمناَكانواَينادونَابلتوبةَوالعودةَإىلَللاَ.
َ
يسوعَاملسيحَ

حسناًَ،ماذاَعنَبولس ؟َمباَأنَاملسيحينيَيزعمونَأبنَبولسَهوَمؤسسَالعقيدةَاملسيحيةَاليتَ
نستهلهاَمنَرسائلهَفالَبدَلهَأنَيقولَأنَاملسيحَهوَالفديةَعناَوالَحاجةَلناَأنَنذبحَالذابئحَبعدَ،بلَ
صفحة  137من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

بَ،هذاَماَهوَمف َرتضَ.وابلتايلَعلىَبولسَالتوقفَ
جيبَأنَنؤمنَبيسوعَرابًَونقبلَتضحيتهَعلىَالصلي َ
عنَذبحَالذابئحَ،فهلَتوقفَبولسَعنَذبحَالذابئحَرغمَإميانهَابملسيح؟َ
سَالرجالََفََالغدَ،وتطهرََمع ُهمََودخلََاهليكلُ َ،خم ًرباَبكمالََ
 أعمالَالرسلَ «َ َ26َ:َ21حينئ ٍَذَأخذََبُوَلُ َُ
أايمَ َالتطهيَ ،إىلَ َأنَ َيُقربَ َعنََ ُكلَ َواح ٍَد َمن ُه َُم َال ُقراب َُنَ».ماذا؟َقدمَقرابانً؟َهوَ والرجالَالذينَ
معه؟َأيَأنَكلَواحدَمنهمَذبحَذبيحةَوقدمهاَعلىَاملذبح؟َوكأنهَعادَومارسَشريعةَموسى؟َ
هلَيعقلَهذا؟َ َ
فإذاَكانَبولسَنفسهَ–َمؤسسَاملسيحيةَ–َماَزالَيذبحَالذابئحَويقدمَقرابنيَ،فهذاَمعناهَأنَ
اخلالص َ ليسَابلفداءَوالَابلذابئحَوالَبسفكَالدمَوإمناَاخلالصَالقيقيَهوَالعودةَإىلَللا َوالتوبةَلهَ
يكَلهَ.ولنتذكرَأعظمَوصيةَوضعتَفَالكتابَاملقدسَ َوهيَ"أنَحتبَالربَ
والميانَبهَوحدهَالَشر
ُ
إهلكَمنَكلَقلبكَومنَكلَفكركَومنَكلَقدرتك"َأيَأنَتكونَعبادتكَهللَخالصةَلهَوحدهَوأنَالَ
تعبدَغيهَ،فهذاَهوَاخلالصَالقيقيَ َ.
ومنَأمجلَاألدع يةَاليتَدعاهاَالرسولَالكرميَصلىَللاَعليهَوسلمَفَحمبةَللاَعزَوجلَفَعبادتهَ
تعاىل "َ:اللهمََإينَأسألكَحبكَ،وحبَمنَحيبكََ،وحبَعملََيقربينَإىلَحبكَ،للاَماََرزقتينَماَأحبََ
فاجعله َقوة َيل َفيما َحتبَ ،وما َزويت َعين َمما َأحب َفاجعله َفراغَاًَفيما َحتبَ ،اللهم َاجعل َحبك َأحبََ
إيل َمن َأهلي َومايلَ َ،ومن َاملاء َالبارد َعلى َالظمأَ ،اللهم َحببين َإليك َوإىل َمالئكتك َوأنبيائك َورسلكََ
وعبادكَالصالنيَ،واجعلينَممنَحيبكَوحيبَمالئكتكَوانبياءكَورسلكَوعبادكَالصالنيَ،اللهمَأحي َيَ
قليب َحببك َواجعلين َلكََكما َحتبَ ،اللهم َأجعلين َأحبك َبقليبََكلهَ ،وأرضيك َجبسديََكلهَ ،اللهم َاجعلَ
حيبََكلهَلكَ،وسعييََكلَفََمرضاتك"ََ 235

 .235رواه الترمذي
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صلب املسيح؟
سابعاً :هل ُ

كثياًَمنَاملسلمنيَمنَيتطرقَفَدحضَألوهيةَاملسي َحَوالثالوثَ،ولكنَملَأرَدراساتَمعتربةَفَ
عليهَالسالمَ،وإذاَسؤلَأحدهمَفَهذاَ
أهمَ وأخطرَقضيةَفَاملعتقداتَاملسيحيةَوهيَصلبَاملسيح َ
ُ
األمرَ،فكلَماَنسمعَأنَاملسيحَملَيُصلبَوالدليلَفَالقرآنَ َ.
وأقولَنعمَإنَللا َعزَوجلَقالَفَالقرآن َ"وماَقتلوهَوماَصلبوه"َوحننَكمسلمنيَ نُقرَونعرتفَ
بذلكَ،إالَأنَغيَاملسلمنيَالَيعرتفونَابلقرآنَأصالًَأنهَكتابَللاَ،فلماذاَ نُلزمهمَبه؟َ وأانَكمهتديةَ
دخلتَ فَ دينَ للاَ،كانَ الَ بدَ يلَ أنَ أدرسَ هذهَ القضيةَكيَ أحتققَ منَ املعلوماتَ َويكونَ الدينَ
َسألتَكباقيَاملسيحينيَ،ماَالكمةَمنَللاَعزَوجلَأنَخيدعَ
السالميَمنطقيَابلنسبةَإيلَ.وإالَكنت
ُ
ُ
أنَيشبهَاملسيحَبشخصَآخرَكيَأيخذَمكانه؟َملاذاَملَخيلصَ
الناسَ(والعياذَابهللَأنَيفعلَذلك)َ و َ
املسيحَنفسهَويصعدَإىلَالسماءَأمامَاملألَويؤمنَاجلميعَوتنتهيَالكاية؟َهذاَماَسنناقشهَفَهذاَاجلزءَ
منَالفصلَ،وسنُثبتَإنَشاءَللاَمنَالكتابَاملقدسَ(القانوينَلدىَاملسيحيني)َأبنَاملسيحَملَيُصلبَ ََ.
إنَقصةَالصلبَالَينكرهاَأيَكتابَ،والَحىتَالقرآ َنَالكرميَ،بلَإهناَتُثبتَأنَهناكَشخصَماَ
وماتَعلىَالصليبَ،ولكنَالَدليلَأنَالذيَصلبَهوَاملسيحَنفسهَعليهَالسالمَ،
ذهبَإىلَالصليبَ
ُ

وميكنناَأنَنلخصَالدالئلَكالتايلَ:

 أوالًََ:الَ يوجدَ دليلَ اترخييََلقربَ املسيح َ:إنَ القربَ الفارغَ املعروفَ فَ منطقةَ القدسَ حالياًَ ليسَ
للمسيحَ،وال َيوجدَأيَدليلَاترخييَعلىَذلكَ،وإمناَيُعتقدَأنَالناسَالذينَكانواَيتداولونَقصةَ
موتَاملسيحَعلىَالصليبَودفنهَوقيامتهَاعتقدواَأنَقربَيسوعَفَتلكَاملنطقةَ،ولكنَالَأحدَيعلمَ
القيقةَ،والقربَالفارغَليسَدليالًَعلىَأنهَقربَيسوعَابلتحديدَ.
 اثنياًََ:العهدََالقدميََالَ خيربانَ بصلبَ املسيح َ:حاولَ الالهوتيونَ إثباتَ صلبَ املسيح َ،عنَ طريقَ
النبواتَ املوجودةَ فَ العهدَ القدمي َ،فاستشهدواََأبشعياءََََ،23653ولكنَ لوَ أتملناَ فَ هذاَ الصحاحَ
 .236مزمور  1" 53من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب 2 .نبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسة ال صورة له وال جمال فننظر اليه وال
منظر فنشتهيه 3 .محتقر ومخذول من الناس رجل اوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به  4لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها
ونحن حسبناه مصابا مضروبا من للا ومذلوال 5 .وهو مجروح الجل معاصينا مسحوق الجل اثامنا تاديب سالمنا عليه وبحبره شفينا 6 .كلنا كغنم ضللنا
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وعدانَ إىلَ تفاسيَ اليهودََلهَ أهناَ تتحدثَ عنَ بينَ إسرائيلَ فَ السيبَ البابليََوعنَ معاانهتمَ وأملهمَ
وعذاهبمَوالَدخلَلهَابملسيحَ.ولوَافرتضناَجدالًَأنهَعنَاملسيحَ،فهيَتتحدثَعنَمعاانةَولكنَالَ
ختربانَأنَهذاَالشخصَالذيَيعاينَسيموتَعلىَالصليبَ.
 اثلثاًَ :لرمباَيقولَاملعرتضَ،ولكنَاملسيحَتنبأَأنهَسيُقتلَفَالثالثةَاألانجيلَاألوىل َمىت َ "ََ 21َ:َ 16منََ
ُورشَليمَ َوي تأملََكث ًيا َمنَ َالشُّيُوخََ
ذلكَ َالوقتَ َاب تدأَ َي ُس َ
وعُ َيُظه َُر َلتالميذهَ َأن َهُ َي ن بغيَ َأنَ َيذهبَ َإىلَ َأ ُ
سََ31َ:َ8ولوقاََ22َ:َ9مثَيق َولَبعدَذلكَ
وُرؤساءََالكهنةََوالكت بةَ،ويُقتلَ،وفََالي ومََالثالثََي ُقومََ".مرق َ
فَالصحاحَنفسهَأنهَ" إنَ َأرادَ َأحدَ َأنَ َأييتَ َورائيَ َف ليُنكرَ َن فس َهُ َوحيملَ َصليب َهُ َوي ت ب عينَ"؟َأليسَ
هذاَمعناهَأنَكلَمنَيريدَأنَيتبعَاملسيحَجيبَأنَيُقتلَأيضاًَكماَقُتلَاملسيحَفَالجني َل؟َهذاَليسَ
منطقيَ.مثَملَيقلَاملسيحَأنهَ"سيُقتل"َعلىَالصليب!َفقدَاكتُشفتَعدةَخمطوطات َأخرى َ–َغيَ
األانجيلَاألربعة َ– َتُثبتَأنَاملسيحَقدَماتَشنقاًَ،ومنَهذهَالكتبَمنَقالَأنه َملَميتَأصالًَ،
لذلكَ جندَ أنَ هناكَ اختالفَ فَ الرواايتَ عنَكيفيةَ موتَ املسيحََ.والَ يوجدَ أيَ واثئقَ رومانيةَ
تتحدثَعنَصلبَاملسيحَأيضاًَ.
 رابعاًَ:خيربَاملسيحَتالميذهَقبلََ10َ–َ8ساعاتَقبلَحادثةَالصلبَفَيوحناَ «َ5َ:َ16وأماَاآلنََفأانََ
ٍ
»َهلَهوَماضَإىلَاألعلىَ،إىلَ
اض َإىلَ َالذي َأرسلينَ َ،وليسَ َأحدَ َمن ُكمَ َيسألُينَََ:أينَ َمتضي؟
م ٍَ
الذيَأرسله؟َأمَأنهَسيُقتل؟َأيَواحدةَمنهاَسنصدق؟َوالحظَأيضاًَفَالنصَيقولَ"اآلن"َأيَف َ
هذهَالساعةَحانَوقتَذهابَاملسيحَإىلَللاَالذيَأرسله.
 خامساً َ :عندماَأمسكواَاملسمىَيسوعَ وأوقفوهَأمامَقيافاَ رئيسَالكهنةَ،سألهَإنَكانَهوَاملسيح َ
ولَل ُكمََ :منَ َاآلنَ َتُبص ُرونَ َاب َنَ
ضا َأقُ َُ
فكانَالردَف َإجنيلَمىت َ «َ64َ:َ 26قالَ َل َهَُي ُس َ
وعُ«َ :أنتَ َقُلتَ! َوأي ً
النَسَانَََجال ًساََعنَََمينيَََال ُقوةََ،وآتيًاََعلىََسحابَََالسماء» َ».الحظَ أنَ الصيغةَ تغيتَ منَ
ٍ
املخاطبَ(اآلنَ،أانَماض)َإىلَصيغةَالغائبَ(اآلنَ،ابنَالنسانَهو)َوهذاَمعناهَأنَاملتحدثَتغيَ
ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اثم جميعنا 7 .ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جازيها فلم يفتح فاه8 .
من الضغطة ومن الدينونة اخذ.وفي جيله من كان يظن انه قطع من ارض االحياء انه ضرب من اجل ذنب شعبي 9 .وجعل مع االشرار قبره ومع غني
عند موته.على انه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش  10اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن.ان جعل نفسه ذبيحة اثم يرى نسال تطول ايامه ومسرة الرب
بيده تنجح 11 .من تعب نفسه يرى ويشبع.وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين واثامهم هو يحملها 12 .لذلك اقسم له بين االعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة
من اجل انه سكب للموت نفسه واحصي مع اثمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين"
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وملَيعدَهوَاملسيحَالقيقيَوإمناَاملشبهَبه!َوأيضاًَيقولَأنَإبنَالنسانَ(أيَاملسيحَالقيقي)َملَي عُدَ
موجوداًَعلىَاألرضَوإمناَهوَقدَصعدَوُكرمَفَالسماءَ،وسيأيتَمرةَأخرىَفَاملستقبلَ237َ.مثَإنَ
املشبهَبهَلوَقالَأنهَملَيكنَاملسيحَوإمناَهوَمشبهَبهَ،لصلتَمصيبةَعظمىَ،فهذاَمعناهَ أهنمَ
قبضواَعلىَالشخصَاخلطأَولرمباَلنَحتصلَحادثةَالصلبَ،وإمناَمنَذكاءَاملشبهَبه َوحبهَللمسيحَ
لمايتهَأنهَملحَللناسَأنَابنَالنسانَ(أيَاملسيح)َجالسَعنَمينيَاآلبَبينماَهوَالذيَيساقَإىل َ
املوت.
 سادساًَ :يقولَاملسيح َ– َقبل ََ َ10َ -8ساعاتَقبلَحادثةَالصلب ََ -فَإجنيلَيوحنا ََ 17وهوَيصليَ
لآلبَ" العملَ َالذي َأعطي تينَ َألعملَ َقدَ َأكملتَُهََُ".وهذاَمعناهَأنَاملسيحَقدَأكملَالعملَ وملَيعدَ
هناكَشيءَآخرَلجنازهَ،وهذاَعكسَماَيقولهَاملسيحيونَأنَاملسيحَجاءَهلدفَالصلبَ والفداءَ،
وإمناَاملسيحَنفسهَيقولَقبلَحادثةَالصلبَأنهَقدَأجنزَرسالتهَوأدىَأمانتهَ،وهذاَدليلَآخرَأنَجميئهَ
علىَاألرضَملَيكنَللموتَعلىَالصليب.
يدَ
 سابعاًَ:مىتَ"َ39َ:َ26ايَأب تاهَُ،إنَأمكنَف لت ع ُربَعينَهذهَالكأ َُ
يدَأانَبلَكماَتُر ُ
سَ،ولكنَليسَكماَأُر ُ
أنتَ"َهذهَكانتَصالةَاملسيحَ
ألبيهَ السماوي َ.وسؤايلَ اآلن؛َ
فلمنَ
إنَكانَ املسيحَ هوَ للاَ َ،
كانَ يصلي؟َ وإمناَ هذاَ املشهدَ
فَالنصَيدلَعلىَأنَاملسيحَ
عبدَ هللَ وليسَ إله َ.ولكنَ
لنكملَالنقاطَهناَ،فكماَنعلمَ
أنَ األنبياءََدعائهمَ مستجابَ،
وملَيرفضَللاَأيَطلبةَمنَأيَ
نيبَعربَاتريخَالكتابَاملقدسَََ
ت في آخر الزمان كي يقتل النبي الكذاب (المسيح الدجال)
 .237يعتقد المسيحيون أن المسيح عليه السالم قد مات على الصليب ثم قام في اليوم الثالث وأنه آ ٍ
ويحكم على األرض ،وسنتحدث عن هذا الحقا بإذن للا في فصل "دور التبشير في تأسيس دولة إسرائيل"
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كلهَ،وهذاَيدلَعلىَصدقَللاَوتعامالتهَمعَأنبيائهَ،فإنَطلبَاملسيحَأنَتعربَعنهَهذهَالكأسَ
(أيَاملوت)َفهذاَمعناهَأنَللاَجييبَدعوتهَوينجيهَمنَالصلبَوالقتلَ.علماًَأنَهذاَالنصَوردَفَ
األانجيلَاألربعةَرغمَاختالفَرواايهتاَ.
 اثمناًَ:عودةًَللنصَالسابقَحيثَيتضرعَاملسيحَويطلبَمنَللاَأنَجييزَاملوتَعنهَ،ملَملَيفعلَكإبنَ
إبراهيمَالذيَعلمَأنهَجيبَأنَيكونَذبيحةَهللَوذهبَراضياًَووضعَنفسهَعلىَاملذبحَدونَأنَيتفوهَ
بكلمةََ..بلَأصرَفَأنَينفذَأبوهَالكمَإرضاءًَهلل؟َاملسيحَملَيرضَابملوتَوإمناَتذمرَوطلبَالنجاة َ
منَللاَ،بينماَابنَابراهيم َعليهَالسالمَذهبَطائعاًَألبيهَوصعدَعلىَاملذبحَليقدمهَللاَحمرقةَ َولكنَ
للاَأبدلهَبكبشَوفداهَ.وهكذاَاملسيحَ،فإنَشبهَاببنَابراهيمَفالقصةَجيبَأنَتنتهيَإببدالَاملسيحَ
ُ
بشيءَماَغيهَهوَ.واجلديرَابلذكرَأنَهناكَقصةَأخرىَحدثتَأايمَوجودَاملسيحَعليهَالسالمَعلىَ
تَ
األرضَوهيَف َإجنيل َمىت ََ 20"ََ 20حينئ ٍَذ َت قدمتَ َإليَه َأ َُُّم َابينَ َزبدي َمعَ َاب ن ي هاَ ،وسجدتَ َوطلب َ
من َهَُشي ئًاَ21َ.ف قالََهلا«:ماذاَتُريدين؟»َقالتََل َهُ«:قُلََأنََجيلسََاب نايََهذانََواحدََعنََميينكََواآلخ َُرَ
وعَُوقالَ«:لستُماَت علمانََماَتطلُبانََ.أتستطيعانََأنََتشرابََ
عنََاليسارََفََمل ُكوتك»َ22َ.فأجابََي ُس َ
يع»َ23َ .
الكأسَ َاليتَ َسوفَ َأشرُهباَ َأانَ ،وأنَ َتصطبغاَ َابلصب غةَ َاليتَ َأصط َُ
بغ َهباَ َأان؟» َقاالَ َل َهُ«:نستط ُ
وس َعنَ َمييينََ
ف قالَ َهلُما«َ:أماَكأسيَ َف تشرابهناَ ،وابلصب غةَ َاليتَ َأصطب َُغ َهبا َأانَ َتصطبغانََ .وأما َاجلُلُ َُ
وعنََيساريَف ليسََيلََأنََأُعطي َهَُإالََللذينََأُعدََهلُمََمنََأيب»َ".فإنَاملسيحَيقولَأنَهؤالءَالتلميذينَ
عرفَ
سيصطبغانَابلكأسَ(أيَاملوتَابلقتل)َوقدَحصلَأنَيعقوبَ قُتلَابلسيفَأماَيوحناَ َفالَيُ َ
كيفَماتَأوَاستُشهدَ،فلرمباَيكونَهوَالتلميذَالذيَأخذَمكانَاملسيحَ،وللاَأعلمَ.

وقدَيتساءلَاملعرتض"َ:إذَاًَماَالعربةَمنَأنَيشبهَللاَاملسيحَبشخصَآخرَوينجيَاملسيح؟َومنَ
هوَذلكَاملشبهَبه؟َملاذاَملَيذكرهَالكتاب؟"َأالَيُظهرَذلكَأنَللاَ( َوسبحانهَعماَيصفون)َخمادع؟َوأنهَ
فعلَتلكَاملآمرةَوملَيدلناَعلىَالطريقَالصحيح؟َواجلوابَعلىَذلك"َ:لوَعُلمَاملشبهَبهَلكانَعُبد"َأيَ
يةَ
لوَكانَاملشبهَبهَمعروفاًَألصبحَبطالًَأعظمَمنَاملسيحَنفسهَ،فهوَالذيَفدىَاملسيحَوفدىَالبشر َ
كلهاَ(حسبَاعتقادَاملسيحيني)َ.مثَإنَالتالميذ َ–َكماَمسعناَمنَبطرس َفَالجنيل َ–َكانواَحيبونَ
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املسيحَبشدةَلدرجةَأهنمَيضعونَأنفسهمَمنَأجلَاملسيحَ،فماَكانَهذاَالعملَإالَتضحيةَوإظهارَحمبةَ
التالميذَمبعلمهمَاألعظمَيسوعَاملسيحَ.وهذهَهيَالكمةَمنَالقصة.
 اتسعاً ََ:هناكَ ثالثةَ طرقَ خمتلفةَ ومتناقضةَ تشرحَ طريقةَ موتَ املسمىَ املسيحَ علىَ الصليبَ:مىتََ
ومرقس«َ:صرخَبصوتَعظيمَ وأسلمَالروحَ».لوقا َ َ«صرخَوقالَفَيديكَاستودعَروحيَمثَأسلمَ
الروح»َيوحنا َ«عندماَقالَ:قدَأكملَ،مثَأسلمَالروحَ».فأيَروايةَهيَالصحيحة؟َوهناَنرىَأنَ
اختالفَالرواايتَتدلَعلىَأنَهناكَأمرَماَخاطيئَفَالقصةَنفسها َ،وأنَالشخصَالذيَكانَ
علىَالصليبَقدَالَيكونَاملسيحَفعالًَ.
ٍ
يدَأنَن رىَمنكَآيةً»َ.ف قالَهلُم«َ:جيلَ
َمعل ُمَنُر ُ
 عاشراًَ«حينئذَقالَق ومَمنَالكتَبةَوالفريسيني«َ:اي ُ
بَآيةًَوالَتُعطىَلهَُآيةَإالَآيةَيُواننَالنيبَ.ألنهَُكما َكانَيُوان ُنَفَبطنَالُوتَ
شريرَوفاسقَيطلُ ُ
ثالثةَأايٍَمَوثالثَلي ٍالَهكذاَي ُكو ُنَابنَالنَسَانَفَق لبَاألرضَثالثةَأايٍمَوثالثَلي ٍ
الَ (َ .مىت ََ:َ 12
ُ
»َ .)َ40-38
فإذاَكانَيواننَنبياًَفإنَاملسيحَنبياًَأيضاًَ،وإنَكانَيواننَفَبطن َالوتَحياًَفإنَاملسيحَكانَ
فَقلبَاألرضَحياًَأيضاًَ .لوَبقيَيواننَفَبطنَالوتَثالثةَأايمَوثالثَليالَحياًَ..فإنَاملسيحَ
ينبغيَأنَيفعلَالشيءَنفسهَفَقلبَاألرضَحياًَ..
وهناكَدالئلَأخرىَكثيةَتدلَعلىَأنَاملسيحَملَيصلَإىلَجبلَاجللجثةَوملََيلمسَحىتَالصليبَ
ولكينَاختصرتَبعضاًَمنهاَفَعشرَنقاطَحىتَالَأطيلَعليكمَ .
َ

َ

الرد على املعتقدات املسيحية من القرآن والسنة (الرد على شبهات العقيدة)

لقدَاعتدانَأنَنسمعَمن َأعداءَالسالمَشبهاتَتطعنَابلقرآنَالكرميَوابلنيبَحممدَصلىَ للاََ
عليهَوسلمَ،ومعظمَهذهَالشبهات َضدَوليسَمعَماَهوَموجودَفَالقرآن َوالسنةَ.وإنَماَنعرفهَأنَ
معظمَوليسَكلَاملنصرينَ(املبشرين)َوخاصةَالعربَمنهمَمنَيقتطعَآايتَوأحاديثَويفرغهاَمنَمعناهاَ
القيقيَ ويضعهاَ فَ قالبَ ُمشوهَ آخرَ ليشككَ بهَ املسلمنيَ وخاصةَ منَ فئةَ الشباب َ.ولكنَ الطريقةَ
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اجلديدةَاليتَيستخدمهاَبعضَاملبشرينَ–َوقدَالَتكونَمألوفةََ-هيَأبنهَيبدوَأهنمَيوافقونَعلىَماَهوَ
موجودَف َالقرآنَ واألحاديثَ ولكنهمَيفسرون َالنصوص َبطريقتهمَلتوافقَمعتقداهتمَ.فمثالًَيقولونَأنَ
الًَ،وكالمَللاَليسَمبخلوقَ،إذاًَاملسيحَليسَ
املسيحَكلمةَللاَ،وهذاَماَهوَموجودَفَالقرآنَالكرمي َفع َ
خملوقَوإمناَهوَمنَذاتَللاََ..وهكذاَ َ.
والمدهللَربَالعاملنيَفإنَمجيعَهذهَالشبهات َاليتَمتسَالعقيدةَالسالميةَاملتينةَمردودَعليهاَ
منَالشيوخَ،وإنَماَيستشهدَبهَاملنصرونَللتشكيكَابلعقيدةَوحتويلَوحتويرَاملباديءَلتناسبَمعتقداهتمَ
وحماولةَ توطينهاَ بطريقةَ تالئمَ أسلوبَ اخلطابَ القرآينَ ماَ هيَ إالَ طرقَ واهيةَ وابهتةَ والَأصلَ هلاَ فَ
السالمَوميكنَالردَعليهاَبسهولةَوبدالئلَوإثبااتتَعديدةَ َ.
َ



هل كل املسلمني سيدخلون النار؟

كمَإالَوارُدهاَََۚكانَعلىَربكَحتماَمقضيًّا»َ﴿مرميََ
يقولَللاََعزَوجلَفَكتابهَالكرميَ «َ:وإنَمن ُ

ً
 َ ﴾٧١وماَحياولَاملبشرَفعلهَهناَهوَإشعارَاملسلمَابليأسَ وأنهَذاهبَإىلَالنارَالَحمالةَ،والَسبيلَ لهَ
للخالصَودخولَاجلنةَ.وقدَيستشهدَببعضَالتفاسيَهلذهَاآليةَأبنَالورودَهوَاملرورَوالعرضَ،هذاَهوَ
الورودَ،أيَاملرورَداخلَالنارَ .
واجلوابَعلىَهذهَالشبهةَأنَاآليةَهلاَتكملة ََ..فماَبعدهاَهوَ« ُمثَنُنجيَالذينَات قواَونذ ُرَ
الظالمنيَفيهاَجثيًّا»َ﴿مرميََ َ﴾٧2
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وهذهَ اآليةَ تصورَ الصراطَ فوقَ النار َ،وهذاَ الصراطَماَ هوَ إالَ امتحانَ ومتحيصَللناس َ،وميرَ
املسلمونَعليهاََإىلَاجلنةَ،والَيضرهمَذلكَ،منهمَمنَميرََكلمحَالبصرَ،ومنهمَمنَميرََكالربقَ،ومنهمَمنَ
ميرََكالريحَ،ومنهمَمنَميرََكأجوادَاخليلَوالركابَ.جتريَهبمَأعماهلمَ،والَيدخلونََالنارَ،املؤمنَالناجيَالََ
طَ
مرورَاًَال َيضره َذلكََ ،فالصراط َجسر َعلى َمنت َجهنم َمير َعليَه َالناسَ ،وقد َيسق َ
يدخل َالنارَ ،بل َمير َ َ
َ،والَخيلدَفَالنارَ ،مث َخيرجه َللا َمنََ
بعض َالناس؛ َلشدة َمعاصيه َوكثرة َخطاايهَ ،فيعاقب َبقدر َمعاصيه
ُ
النار َإذاَكان َموحدَاًَمؤمناَ ،وأما َالكفار َفال َميرونَ ،بل َيساقون َإىل َالنارَ ،وحيشرون َإليها َنعوذ َابهلل َمنََ
ذلكَ ،لكن َبعض َالعصاة َالذين َمل َيعفو َللاَ َعنهم َقد َيسقط َمبعاصيه َاليت َمات َعليهاَ ،مل َيتبَكالزانَ،
وشرب َاملسكرَ ،وعقوق َالوالدينَ ،وأكل َالرابَ ،وأشباه َذلك َمن َاملعاصيَ َالكبيةَ ،صاحبها َحتت َمشيئةَ
للاََكماَقالَللاَسبحانه(َ:إنََاللََالََي غف َُرَأنَيُشركََبهََوي غف َُرَماَ ُدونََذلكََلمنَيشاء)َ(َالنساء ََ.)48وهوَ
سبحانهََالََيغفرََالشركََملنََماتََعليهََ،ولكنهََيغف َرََماََدونََذلكََمنََاملعاصيََملنََيشاءََ-سبحانهََ
وتعاىلَ .-وبعض َأهل َاملعاصي َال َيغفر َهلم َيدخل َالنارََ،كما َتواترت َف َذلك َاألحاديث َعن َرسول َللاََ
ضَ
ثَالكثيةَأ َنَبع َ
-صلىَللاَعليهَوسلمَ-فقدَصحَعنَرسولَللاَ-صلىَللاَعليهَوسلمَ-فَاألحادي َ
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العصاة َيدخلون َالنار َويقيم َفيها َما َشاء َللاَ ،فقد َتطول َإقامته؛ َلكثرة َمعاصيه َاليت َمل َيتب َمنهاَ ،وقدََ
تقل َويشفع َالنيب َ-صلى َللا َعليه َوسلمَ -للعصاة َعدة َشفاعات َحيد َللاَ َله َحداًَ ،فيخرجهم َمن َالنارََ
الًَمنهَ-سبحانهَوتعاىلَ-عليهم؛َألهنمَماتواَعلىَالتوحيدَوالسالمَ،لكنَهلمَمعاصيَملَيتوبواَمنهاََ،
فض َ
وهكذا َيشفع َاألنبياء َوالشهداء َويبقى َأانس َف َالنار َمن َالعصاة َال َخيرجون َابلشفاعةَ ،فيخرجهم َللا َ -
الًَمنهَ-سبحانهَوتعاىلَ،-خيرجهمَمنَالنارَبفضله؛َألهنمَماتواَعلىَالتوحيدَ،ماتواَعلىَ
جلَوعالَ-فض َ
السالمَ،لكنَهلمَمعاصيَماتواَعليهاََملََيتوبواَفعذبواَمنَأجلهاَ،مثَبعدََمضيَاملدةَاليتََكتبهاَللاَعليهمََ
الًَمنهَ-سبحانهَوتعاىلَ،-ومباَذكرانَيتضحَمعىنََ
وبعدَتطهيهمَابلنارََخيرجهمَللاََمنََالنارََإىلَاجلنةَفض َ
الورودََوأنََقولهََ-سبحانهََوتعاىلََ-وإنََمنكمَََإالََواردهاََ.يعينََاملرورَََفقطََألهلََالميانََ،وأنََبعضَ
العصاة َقد َيسقط َف َالنارَ ،وهلذا َف َالديث(َ:فناج َمسلم َومكدس َف َالنار)َ .فاملؤمن َالسليم َينجوَ
238
وبعضَالعصاةََكذلكَ،وبعضَالعصاةَقدَخيرَ،ويسقطَ َ .
وهناكَتفسيَآخرَهلذهَاآليةَهوَدخولَكلَالناسَالنارَ،ولكنهاَتكونَعلىَاملؤمننيَبرداًَوسالماًَ
ولنَيتأثرواَهباَأبداًَ،وللاَيثبتهمَويثبتَإمياهنمَوينجيهمَمنَالعذابَ َ.



هل كان الرسول صلى هللا عليه وسلم خيطيء حّت يستغفر؟

فيقولَاملشككَأنَالنيبَاحتاجَإىلَالستغفارَألنهَ
َ
«أن َالنيبَكان َيستغفر َف َاجمللس َمئة َمرة َ» َ
كانَخاطئاًَومذنباًَكباقيَالناسَ،حىتَفَالنهايةَيقولَأنَالَخالصَإالَعنَطريقَالميانَابملسيحَ رابًَ
ومبوتهَوقيامتهَ َ.
وأودَأنَأطرحَمثالًَبنيَأيديكم؛َفالعاصيَقدَيفعلَالذنوبَوالَحيسَهباَكذنوبَ،ألنَضميهَ

ماتَ،أوَأنهَختدرَهباَوملَيعدَيشعرَأنَماَيفعلهَخطأَ،مثَعندماَيتوبَإىلَللا َوينوبَإليهَ،ويعزمَعلىَ
تركَاملعاصيَ،فإنَأخطأَيشعرَابلذنبَويهرعَإىلَالستغفارَحىتَيعفوَللاَعنهَحىتَلوَكانتَخطيةَ
صغيةَوبسيطةَ،وكذلكَالصالنيَفإذاَشعرواَابلتقصيَولوَملَتكنَخطيةَفإهنمَيستغفرونَلتعففهمَوتزكيةَ
 .238المصدر :موقع إسالم ويب " .مختارات من تفسير اآليات ".القرآن الكريم  ،رقم الفتوى .159227 :موقع إسالم ويب .2011 ،
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أنفسهمَ،فماَابلكَاألنبياءَ،فهمَفَأعلىَمراتبَالطهارةَوالقداسةَ–َبعدَللاَعزَوجلَالذيَليسَكمثلهَ
شيءَ–َ فإهنمَإنَاستغفرواَفهذاَليسَمعناهَأهنمَأخطأواَ،وإمناَهوَتزكيةَوعبادةَوتذللَهللَعزَوجلَ َ.
ورغمَأنَالنيبَحممدَصلىَللا َعليهَوسلمَغفرَللاَلهَماَتقدمَمنَذنبهَوماَأتخرَ،وإمناَملَنرهَ
توقفَعنَعبادةَللاَوتوقفَعنَالصالةَوالصومَوالزكاةَ،وإمناَكانَيفعلَذلكَتقديراًَوشكراًَهللَسبحانهَ

وتعاىلَ.علماًَأبنَاألنبياءَزلواَفَأخطاءَبسيطةَوملَيفعلواَالكبائرَوكانتَأخطائهمَفَتفضيلَشيءَعلىَ
شيءَ،فمثالًَقصةَالنيبَصلىَللاَعليهَوسلمَعندماَكانَيتحاورَمعَأإمةَكفارَقريشَكيَجيذهبمَإىلَدينَ
السالم َ،جاءهَ األعمىَ ليسألهَ فَأمرَ ما َ،فنحىَ الرسولََصلىَ للاَ عليهَ وسلمَ وجههَ عنه َ،ورغمَ أنَ
أنزلَفَحمكمَ
َ
األعمىَالَيرى َ،وملَيرَوجهَالرسولَإالَأنَللاَعزَوجلَعاتبهَمنَفوقَسبعَمساواتَ و
كتابه"َ:عبسَوتوىلََ"..إىلَآخرَاآلايتَ.إذاًَكانَهناكَخيارانَلدىَالرسولَصلىَللاَعليهَوسلمَ،
اخليارَاألولَأنَيتحاورَمعَكفارَقريشَ َويدعوهمَإىلَالسالم َ،واخليارَاآلخرَأنَيلتفتَإىلَاألعمىَ
ويليبَسؤالهَ،ولكنهَاختارَصلىَللاَعليهَوسلمَأنَيكملَحديثهَمعَالكفارَ،فاختارَماَرآهَابلنسبةَإليهَ
أنهَاألنسبَ،ولكنَللاَعزَوجلَقومَالرسولَالكرميَصلىَللاَعليهَوسلمَوعاتبهَ،وهذاَالَيُعتربَذنباًَ
ارتكبهَالرسولَصلىَللاَعليهَوسلمَوإمناَاختارَماَرآهَمناسباًَابلنسبةَإليهَ،وماَهوَإالَبشرَمثلناَولكنَ
يوحىَإليهَمنَللاَعزَوجلَ َ.
كماَأنَالرسول َصلىَللا َ عليهَوسلمَكانَيستغفرَهللَعزَوجلَليعلمناَكيفيةَعبادةَللاَسبحانهَ
ومنهاَالستغفارَ،وهذاَليسَجبديدَ،فقدَفعلَذلكَيسوعَاملسيحَأيضاًَ َ.
إذاَ ماَ عدانَ فَ العهدَ القدميَ لنبحثَ إىلَ النصوصَ املسيانيةََاليتَ تتحدثَ عنَ املسيحَ املنتظرَ
وصفاتهَوأعمالهَلوجدانَفَسفرَاملزاميَاصحاحََ41يتحدثَعنَاملؤامرةَاليتَحبكهاَاليهودَضدَهَ..وهاَ
طَ
بَحيفظُهََُوُحيييهََ.ي غتب َُ
بَ2َ.الر َُّ
هوَالنصَ1 "َ:طُوىبََللذيَي نظَُُرَإىلََالمسكنيََ.فََي ومََالشرََيُنجيهََالر َُّ
ض ُدَهَُو ُهوََعلىَفراشََالضُّعفََ.مهدتََمضجع َهََُ ُكل َهَُفََ
فََاألرضَ،والََيُسل ُم َهَُإىلََمرامََأعدائهََ3َ.الر َُّ
ب َي ع ُ
مرضهََ".ومعظمَالالهوتيونَيتوقفونَهناَليقولواَأنَهذاَالنصَيتحدثَعنَاملسيح َفَآخرَأايمهَعلىَ
األرضَ قبلَ صعوده َ،ولكنَ النصَ ملَ يكتملَ هناَ وإمناَ هناكَ أعداداًَ أخرىَ بعدهَ تتحدثَ عنَ نفسَ
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بَََارمحينَََ.اشفَََن فسيََألينَََقدََ
الشخصَ املتكلمَ واملفرتضَ أنَ يكونَ املسيحََ4"ََََ:أانَََقُل َُ
ت« َ:ايَََر ُّ
يدََامسُهُ؟»ََََ6وإنَََدخلَََلياينَََي تكل ُمََ
وتَََويب َُ
تَََإليكَ»ََ5ََ.أعدائيََي ت قاولُونَََعليَََبشرَ« َ:مىتَََميُ ُ
أخطأ ُ
جَ.فََاخلارجََي تكل َُمُ َ7َ.ك َُّلَ ُمبغضيََي ت ناجونََم ًعاَعليََ.عليََت فك ُرواََ
ابلكذبََ.ق لبَُهَُجيم َُعَلن فسهََإمثًاَ.خي ُر َُ
ضاَر ُج َُلَسالميتَ،
ثَاضطجعََالََي عُ َُ
أبذييتََ8َ.ي ُقولُونَ«َ:أمرََرديءََقدََانسكبََعليهََ.حي َُ
وم»َ9َ.أي ً
ودَي ُق ُ
بَ َفارمحينَ َوأقمينَ ،فأُجازي ُهمََ 11ََ.هبذاََ
الذي َوثق َُ
ت َبهَ ،آك َُل َ ُخبزيَ ،رفعَ َعليَ َعقب َهُ! ََ 10أما َأنتَ َايَ َر ُّ
دويَ12َ.أماَأانََفبكمايلََدعمتينَ،وأقمتينََقُدامكََإىلََاألبدََ.
علم َُ
تَأنكََ ُسررتََيبَ،أنَهَُملََي هتفََعليََع ُ
بََإ َلهََُإسرائيلََ،منَََاألزلَََوإىلَََاألب َدََ.آمنيَََفآمنيَ"َ وأحياانًَكثيةَ يتالعبَ الالهوتيونَ
ُ ََ13مباركَََالر َُّ
ابلنصوصَوالَيظهرونَاألعدادَالسبعةَاألوىلَ،ويظهرونَماَبعدَالعددَالثامنَليبينواَنبوةَمؤامرةَاألعداءَ
علىَيسوعَاملسيحَ،ولكنَالنصَ واضحَفَعدد ََ 4أنهَيستغفرَللاَويطلبَالرمحةَمنهَ،وهذاَماَيسمىَ
تكييفَالنصَليالئمَالعقيدةَاليتَاخرتعهاَالالهوتيونَ َ239.
لذلكَفاستغفارَالنيبَحممدَصلىَللاَعليهَوسلمَليسَابألمرَاجلديدََ .والستغفار َليس َابلضرورةَ
لعملََذنبََوإمناََهوََاعرتافََابلتقصيََ–ََتذللََامامََللاََعزَ وجل َ.وهوَ شكلَ منَ أشكالَ العبادةََ.
واعرتافهمَابلتقصيَليسَابلضرورةَارتكابَالذنوبَوإمناَعلىَعدمَالقدرةَعلىَشكرَالنعمةَوهذاَواردَفَ
حقَاألنبياءَ َ.
ولكنَللاَسبحانهَوتعاىلَعصمَاألنبياءَمنَاخلطأَفَتبليغَالدينَفالَهمَحيرمواَالاللَوالَحيللواَ
الرامَوالَخيطئواَفَتبليغَكلمةَللاََاليتَأوحىَهباَإليهمَوالَيقعواَفَاملعاصيَ َ.
قال َرسول َللا َصلىَللاَعليهَوسلم«َ:لن َيدخل َاجلنة َأحد َإال َبرمحة َللاَ ََ ،قالوا ََ :وال َأنت َايََ
رسول َللاَ َ؟ َقالَ ََ :وال َأان َإال َأن َيتغمدينَ َللاَ َبرمحته ََ ،وقالَ َبيدهَ َفوق َرأسه" َوأيضَاًَقال"َ:ال َيدخلََ
أحدا َمنكم َعمله َاجلنة ََ ،و َال َجيي َمن َالنار ََ َ،و َالَ َأان َإال َبرمحة َللا» َفيقولَاملشككونَمباَأنَالرسولََ

 .239النبوة في المزمور  41تحققت في( :متى  4 :10وانظر أيضا متى  16 - 14 :26ومرقس  .. )45 - 43 :14المصدر موقع سانتا تكال :النبوات
المسيانية في العهد القديم.
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حممدَصلىَللاَعليهَوسلمَغيَمتأكدَمنَخالصهَوينتظرَرمحةَللاَحىتَيدخلَاجلنةَ،فماذاَنقولَعنَ
أنفسناَ...هذاَمعناهَلنَيدخلَأحدَاجلنةَإطالقاًَ َ.
هذاَالكالمَالواهنَالَأصلَلهَ،وإمناَماَقالهَالرسول َالكرميَفَهذاَالديثَليبنيَلناَعظمةَ للاََ
وقدرتهَورمحتهَالواسعةَفاهللَتعاىلَالَجيبَعليهَشيءََ،بلَالعاملََملكهَ،والدنياَواآلخرةََفَسلطانهَ،يفعلََ
نيَحىتَاألنبياء َمنهمَ ،وأدخلهم َالنارََكان َعدال َمنَهَ
فيهما َما َيشاءَ ،فلو َعذب َاملطيعني َوالصالني َأمجع َ
وإذاَأكرمهمَونعمهمَوأدخلهمَاجلنةَفهوَفضلَمنهَ،ولوَنعمَالكافرينَوأدخلهمَاجلنةََكانَلهَذلكَ،ولكنهَ
أخربََوخربهََصدقََ،أنهََالََيفعلََهذاََ،بلَََيغفرََللمؤمننيََويدخلهمََاجلنةََبرمحتهََََ،ويعذبَََاملنافقنيََ
وخيلدهمَفَالنارَعدالَمنهََ .
َولنتذكرَ حديثَ الرسولََصلىَ للاََعليهَ وسلمَ عندماَ ضربَ لناَ مثلَ (مبعىنَ الديثََ–ََوهوَ
حديثَضعيف)َعنَالرجلَالذيَوقفَأمامَللاَعزَوجلَمتفاخراًَبنفسهَأنهَعاشَكلَحياتهَبالَمعاصي َ
وعملَاألعمالَالسنةَ،فعندماَسألهَللا"َ:أتدخلَاجلنةَبرمحيتَأمَبعملك"َفأىبَأنَيدخلَالرجلَاجلنةَ
إالَبعملهَفكأنهَكانَيقول َهلل"َ:أانَيلَالقَأنَأدخلَاجلنةَ،فقدَكنتَأطعمَالطعام َ،وأتصدقَعلىَ
كنت"َوراحَيعددَأعمالهَالسنةَكلهاَ.
كنتَو ُ
كنتَو ُ
احملتاجنيَ،وكنتَأصومَرمضانَوكلَاثننيَومخيسَو ُ
فأحضرَلهَللاَنعمةَواحدةَفقطَكنعمةَالبصرَووضعهاَفَكفةَ،مثَوضعَللاَعزَوجلَأعمالَهذاَالرجلَ
فَالكفةَاألخرىَفَامليزانَ،فرجحتَكفةَالنعمةَاليتَأنعمهاَللاَعلىَذلكَالرجلَ،240فماَابلكَابلنعمَ
والعطاايَاليتَأعطاانَاايهاَللاَواليتَالَنستطيعَأنَنعدهاَوالَأنَحنصيهاَ َ.

 .240حديث ضعيف :هناك حديث رواه الحاكم بسند ضعيف عن النبي _صلى للا عليه وسلم _( وأنا إنما أذكره ليس كحديث عن النبي صلى للا عليه
وسلم إنما أذكره كقول يوضح هذه المسألة ) ففي هذا الحديث :يوضح أن رجال عبد للا عز وجل ستمائة عام في جزيرة – ال فيها فتن وال فيها انشغال وال
أي شيء من هذا – رجل يعبد للا ( عمله ) يعبد للا عز وجل  ،أخرج للا له عينا من الماء العذب وأنبت له شجرة رمان في الصخر  ،كان يأكل من
الرمان ويشرب من الماء ويصلي ،ستمائة سنه فلما حان وقت موته  ،قال للا عز وجل  :أدخلوا عبدي الجنة برحمتي  ،قال  :ال يا رب بل بعملي  ،قال
ادخلوا عبدي الجنة برحمتي  ،ال بعملي  ،ال برحمتي  ،ال بعملي  ،قال قايسوا نِعمي على عبدي بعبادته فبدؤوا وضعوا نِعمة البصر في كفة ووضعوا
عبادة ستمائة سنه  ،فطاشت عبادة ستمائة عام أمام نِعمة البصر فقط  ،أين بقية النِعم اليوجد عوض وال عمل يفي قال  :خذوه إلى النار فجعل العبد يصرخ
ويستغيث ويقول ربي بل برحمتك يا رب أدخل الجنة برحمتك يا رب  ،قال  :أرجعوه  ،ثم قال للا عز وجل له  :عبدي من خلقك ولم تك شيئا ؟ برحمتي
أم بعملك ؟ قال برحمتك يا رب  ،قال  :من قواك على عبادة ستمائة عام ؟ برحمتي أم بعملك ؟ قال برحمتك يا رب  ،قال  :من أخرج لك الماء العذب من
الماء المالح ؟ برحمتي أم بعملك ؟ قال  :برحمتك يا رب  ،قال من أخرج لك قحف رمان من الصخر ؟ برحمتي أم بعملك ؟ قال  :برحمتك يا رب  ،قال :
برحمتي فادخل الجنة يا عبدي كنت نِعم العبد .
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وحنن َال َنعلم َأحداًََعبدَ َللاَ َحقَ َالعبادةَََكماَ َعبده َنبينا َحممد_ َصلى َللاَ َعليه َوسلم َومع َذلكََ
يقول َوال َأان ََ ،أي َال َأدخل َاجلنة َبعمليَ ،فاملسألة َمقايسة َما َبني َنعم َللا َعز َوجل َومابني َقيام َالعبدَ
بشكرََهذهََالنعمةََ،توضعََالنع َمََفَكفةََوتوضعََأعمالكََفَكفةََأخرىََ َمثََ َنرىَكفيتََامليزانََإنَكانَ
سيحدثَنوعَمنََاملوازنةَماَبنيَالعملَوماَبنيَالنعمَأمَالَ .
ولنتذكرَحديثَالسيدةَعائشة َرضيَللا َعنهاَعندماَسألتَالنيبَالكرميَصلىَللاَعليهَوسلمَ
عنَسبب َتفانيه َفَالعبادة َوقيامهَالليلَاملستمر َرغمَأنَللاَسبحانهَوتعاىلَغفرَلهَماَتقدمَمنَذنبهَ
وأتخرَ،فأجاهبا َالكرمي"َ:أفالَأكونَعبداًَشكورَاً!"ََ 241وإنَماَعناهَالرسولََصلىَللاَعليهَوسلمَ فَ
الديثَأنناَجيبَأنَجنتهدَفَالستغفار َليسَفقطَمنَالذنوبَ واخلطاايَوإمناَأيضاًَمنَعدمَالقدرةَ
علىَشكرَالنعمةَكماَينبغيَ.



كلمة هللا = هللا؟

ول َاللَ هَ َوكلمتَُهَُ َألقاها َإىلَ َمَرميَ َوروحََ َمن َهُ» َ(سورةََالنساءَََ)171
يح َعيسى َاب َن َمَرميَ َر ُس َُ
«إمنا َالمس َ

ُ
ُ
ُ
فيقولَاملشككونَمباَأنَاملسيحَكلمةَللاَ،وكالمَللاَليسَمبخلوقَفهذا َمعناهَأنَاملسيحَليسَمبخلوقَ،
أيَأنَاملسيحَأزيلَ،أيَأنهَللاَ،ألنَكالمَللاَمنَذاتَللاَ.كذلكَيقولونَابلنسبةَلروحَللاَ،فيدعونَأنَ
للاَروحَكماَوردَفَإجنيلَيوحناَ،وأهناَمنَذاتَللاَ.فإذاَكانَاملسيحَهوَروحَللاَأيَمنَذاتَللاَفإذاًَ
هوَللاَ َ.
واجلوابَعلىَهذاَأبنَمصطلحاَ"كلمةَللا"َو"روحَللا"َمهاَإمساَتشريفَللمسيحَ،فكأمناَنقولَ
"بيتَللا"َأو"انقةَللا"َأو"رجلَللا"َفهلَهذاَمعناهَأهنمَللا؟َأوَمنَذاتَللا؟َأبداً!َوإمناَللاَكرمَهذهَ

األشياءَابمسهَاألعظمَألهناَتتعلقَبدينهَالسالمَ،فزادهاَشرفاًَهبذاَالسمَ َ.

اثنياًَ:إنَكلمةَللا َفَهذهَاآليةَالكرميةَتعينَ" ُكنَفيكون"َفإنَللاَخلقَاملسيحَفَرحمَمرميََ
للاُ«َ َ:لي ُكنَََنُور»ََ،فكانَََنُورَ"َ
العذراءََبكلمة َ،وهكذاَ خلقَ للاَ الكون َ،فمثالًَ فََالتكوينََ"ََ3ََ:ََ1وقالَََ َ
 .241وعن عائشة ـ رضي للا عنها ـ قالت  ( :كان رسول للا  -صلى للا عليه وسلم  -إذا صلى قام حتى تفطر رجاله  ..قالت عائشة  :يا رسول للا أتصنع
هذا وقد غُف َِر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟!  ،فقال ـ صلى للا عليه وسلم ـ  :يا عائشة أفال أكون عبدا شكورا )(مسلم) .
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اب َ َُمث َقالَ َل َهَُ
ويقولَللاَعزَوجلَفَكتابهَالكرمي َ َ«إنَ َمثلَ َعيس َىَعندَ َاللَ هََكمثلَ َآدَمَ َۚ َخلق َهَُمن َتُر ٍَ
ُكنَف ي ُكو َُن َ»َ﴿آلَعمران َ﴾٥٩فيشبهَللاَعزَوجلَاملسيحَآبدمَعليهماَالسالمَ،فكالمهاَخملوقنيَ،وكالمهاَمنَ
كالمهاَقدَخلقاَبكلمةَمنَللاَوهيَ" ُكنَ َ".
ترابَ،فإنَآدمَواملسيحَجسدمهاَيتحللَويعودَإىلَالرتابَ،و
ُ
األخرىَأبمساءَأخرىَ
َ
مثَإنَللا َقدَكرمَعيسىَعليهَالسالمَابسمَ"كلمةَللا"َكماَكرمَاألنبياء َ
كموسىَعليهَالسالمَ"كليمَللا"َوكإبراهيمَعليهَالسالمَ"خليلَللا"َوكمحمدَعليهَالسالمَ"خامتَالنبيني"َ
وهكذاَ .
اثلثاًَ وأخياًَ:إنَاملسيحَ أُمسيَروحَللا َألنَللاَنفخَفيهَنسمةَحياةَليحييهَفَرحمَمرمي َالعذراءََ

كقولهَتعاىل«َ:واليتََأحصنتََف رجهاَف ن فخناَفيهاَمنََ ُّروحناَوجعلناهاََواب ن هاَآي َةًَللعالمنيَ»َ﴿األنبياءََ َ﴾٩١

كماَأنَللاََ عزَوجلَيقولَفَكتابهَعنَاملسيحَأنهَ"روحَمنه"َأيَروحَمنَللاََوملَيقلَ"روحه"َ
فهوَ"روحَمنَللا"َوليسَ"روحَللا"َأيَمنَذاتَللاَعزَوجلَ َ.



املسيح خالق؟ شاِف؟ عال الغيب؟ حميي؟ إذا هو هللا؟

يقولَللاََعزَوجلَ:سورةََآلَعمرانََ«َ49ور ُس ًوالَإىلَبينَإسرائيلَأينَقدَجئ تُ ُكمَآبي ٍةَمنَرب ُكمََۚأينَ
ئَاألكمهَواألب رصَوأُحييَ
أخلُ ُقَل ُكمَمنَالطنيَكهي ئةَالطيَفأن ُف ُخَفيهَف ي ُكو ُنَط ًيا َإبذنَاللَ هَ َۚ َوأُبر ُ
الموتى َإبذنَاللَ هََ َۚ َوأُنبئُ ُكمَمباَأت ُكلُونَوماَتدخ ُرونَفَبُيُوت ُكم َۚ َإنَفَذلكَآليةًَل ُكمَإنَ ُكنتُمَ
ُّمؤمننيَ» َ مثَيقولَاملشككَمباَأنَاملسيحَعليهَالسالمَخالقَ،وشافَوعاملَللغيبَوحمييَاملوتىَ،فهذهَ
مجيعهاَأمساءَللاَالسىنَ،إذاًَاملسيحَهوَللا!َ َ
َ،عرضتَ
فَأحدىَاحملاضراتَاليتَكنتَألقيهاَفَمصرَابلتعاونَمعَمؤسسةَجسورَ،عامَ2013
ُ
هذهَالشبهةَعلىَالضورَ،مثَسألت"َ:كيفَميكنناَالجابةَعلىَهذاَالتشكيك؟"َفأجابَأحدهمَ:
"كلمةَإبذنَللاَفَاآليةَحلتَاملسألةَكلها!"َوهذهَاآليةَتوافقَماَقالهَاملسيحَفَإجنيلَيوحناَ "َ38َ:َ6ألينََ
تَمنََالسماءَ،ليسََألعملََمشيئيتَ،بلََمشيئةََالذيَأرسلينَ"َكماَأنهَقالَأنَاآلبَللاَأعظمَمنهَ
قدََن زل َُ
بَ َُمثَآيتََإلي ُكمََ.لوَََ ُكن تُمََ ُحتبُّونينََل ُكن تُمََت فر ُحونََألينََ
تََل ُكمََ:أانََأذه َُ
فَإجنيلَيوحناَ "َ28َ:َ14مسعتُمََأينََقُل ُ
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ت َأمضي َإىلَ َاآلبَ ،ألنَ َأيبَ َأعظ َُم َمينَ"َوهذهَالنصوصَمجيعهاَفَالكتابَاملقدس َتشيَإىلَأنَ
قُل َُ
للاَوإمناَهوَنيبَمرسلَمنَللاَ،وألنهَالَيوجدَمنَهوَأعظمَمنَللاَ َ.
املسيحَليسَ
ُ
ودليلَ آخرَ علىَ عدمَألوهيةَ املسيح َ:أنهَ عندماَ وقفَ بطرسََوالتالميذَ اآلخرينَ أمامَ الشعبَ
السرائيليَفَيومَاخلميسَ،حتدثَمعهمَبلهجةَقاسيةَوقالَ:أعمالَالرسلََ31 "َ2سبقََف رأىَوتكلمََعنََ
للاَُ،وحن َُنَمج ًيعاََ
وعَُهذاَأقام َهَُ َ
اداَ32َ.ف ي ُس َ
قيامةََالمسيحَ،أن َهَُملََتُرتكََن ف ُس َهَُفََاهلاويةََوالََرأىَجس ُدَهَُفس ً
اآلنَ
يَأن تُ َُمَ َ
الروحََال ُق ُدسََمنََاآلبَ،سكبََهذاَالذ َ
ُش ُهودََلذلكََ33َ.وإذََارت فعََبيمنيََللاَ،وأخذََموعدََ ُّ
تُبص ُرون َهُ َوتسمعُون َهَُ".فقدَفهم َ التالميذَالذينَالزمواَاملسيحَأثناءَوجودهَعلىَاألرضَأبنَيسوعَليسَ
للاَ،وأنَللاَهوَالذيَأصعدهَإىلَالسماءَ،وأنَالروحَالقدسَليسَإبلهَوليسَابملسيحََ .
مثَإنَهناكَبعضَالصفاتَهللَ،قدَتكونَعندَللاَ،ولكنَللاَليسَكمثلهَشيءَ،فالَميكنَأنَ
نقارنَصفاتناَاحملدودةَبصفاتَللاَغيَاحملدودةَ،فإذاَقيلَعنَشخصَأنهَرحيمَ،فرمحةَهذاَاملرءَالَميكنَ
أنَتكونَكرمحةَللاَعزَوجلَالواسعةَ.وهكذاَميكنَأنَنقولَعنَاملسيحَعليهَالسالمَ،الذيَكانَلديهَ
صفاتَولكنهاَليستَكصفاتَللاَ.وإذاَعُلمَعنَاملسيحَأنهَحمييَاملوتىَ،فلمَيردَفَالكتابَاملقدسََ
وعُ َهبذاَ َورفعَ َعي ن يهَ َحنوَ َالسماءََ
أنهَمميتَكاهللَ.يقولَاملسيحَوهوَيصليَ هللَ فََيوحناَََََ1"ََ17تكلمَ َي ُس َ
اانَعلىََ ُكلََجس ٍدََ
ضاَ2َ،إذََأعطي ت َهَُ ُسلط ًَ
وقالَ«:أيُّهاَ َُ
اآلبَ،قدََأتتََالساع َةَُ.جمدََاب نكََليُمجدكََاب نُكََأي ً
ليُعطيَ َحياَةً َأبدي َةً َل ُكلَ َمنَ َأعطي ت َهَُ 3َ .وهذهَ َهيَ َالياَةُ َاألبدي َةَُ :أنَ َي عرفُوكَ َأنتَ َاللهَ َالقيقيَ َوحدكََ
وي ُسوعََالمسيحََالذيَأرسلت َهَُ".فلذلكَفإنَاملسيحَبتعاليمهَوحياتهَعرفناَطريقَالياةَاألبديةَ(اجلنة)َوهوَ
أنَنؤمنَابهللَالواحدَويسوعَاملسيحَالنيبَاملرسلَ َ.
ُ
وقدَيقولَاملشككَأنَاملسيحَعليهَالسالمَهوَالوحيدَالذيَفعلَهذهَالعجائبَالعظيمةَاليتَالَ
يفعلهاَ إالَ للا( َ.سبحانَ للاََوتعاىلََعماَ يصفون) َ.واجلوابَ علىَ ذلك َ،فَ القيقةَ املسيحَ قالَ أنَ
التالميذَ (الواريني)َ سيفعلونَ عجائبَ أعظمَ منهَ،كماَ أنَ هناكَ أنبياءََآخرينَ منَ العهدَ القدميََفعلواَ
أعظمَمنَاملسيحَعليهمَالسالمَ،أحدَهؤالءَاألنبياءَ َهوَالنيب َأليشع َ(اليسع)َعليهَالسالمَ،فقدَصنعَ
معجزةَوهوَميتَ،فتخيلَأنَميتاًَيقيمَميتاًَ،هذهَهيَالقصةَفَسفر َملوكََالثاينََ «َ ََ21ََ:ََ13وفيماَكانُواَ
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الً َإذا َهب َم َقدَ َرأوا َالغُزاةَ ،فطر ُحوا َالر ُجلَ َفَ َقربَ َأليشعَ ،ف لما َن زلَ َالر ُج َُل َومسَ َعظامَ َأليش َعَ
يدفنُونَ َر ُج َ
عاشَََوقامَََعلىَََرجليهَََ»ََ.هلَ هناكَ أعظمَ منَ هذهَ املعجزة؟َ فلماذاَ الَ نعبدَ أليشعََبدالًَ منَ يسوع َ
املسيح؟َهذاَغيَمعقولَ َ.
مثَإنَللاَعزَوجلَفضلَالرسلَبعضهمَعلىَبعضَكماَفَقولهَتعاىلَ:سورةَالبقرة َ "َ 253تلكََ
ات َۚ َوآت ي نا َعيسى َابنََ
ض َۚ َمن ُهم َمنَكلمَ َالل َهَُۚ َورفعَ َب عض ُهمَ َدرج ٍَ
الر ُس َُل َفضلنا َب عض ُهمَ َعلىَ َب ع ٍَ
ُّ

مَرميَ َالبيناتَ َوأيدانَهُ َب ُروحَ َال ُق ُدسَ"َفكماَفضلَللاَعزَوجلَإبراهيم َعليهَالسالمَابخللةَ،وفضلَموس َىَ
لَاملسيحَأبنهَجعلهَ
َ
عليهَالسالمَابلتكليمَ،وحممدَعليهَالسالمَأبنهَخامتَاألنبياءَواملرسلنيَ،فإنهَتعاىلَفض
كلمةَللاَوروحَمنهَوملَينخسهَالشيطانَالرجيمَ َ.



املسيح ل ميسه شيطان ،بل كانت هتابه الشياطني ،إذاً هو هللا!

يقولَاملشككونَأنَهناكَحديثاًَقالهَالنيبَصلىَللا َعليهَوسلمَعنَاملسيحَعليهَأفضلَالصالةَ
والسالمَ«ماَمنَمولودَيولدَإالَخنسهَالشيطانََ.فيستهلَصارخاَمنَخنسةَالشيطانََ.إالَابنَمرميَوأمهَ
َ.مثَقالَأبوَهريرةََ:اقرؤاَإنَشئتمَ{َ:وإينَأعيذهاَبكَوذريتهاَمنَالشيطانَالرجيم}»َومباَأنَالشيطانَ
ملَينخزَسيدانَاملسيحَعليهَالسالمَفإنهَقدوسَكاهللَ وملَيفعلَأيَخطيئةَقطَ،بينماَالشيطانَخنزَمجيعَ
الناسَومنَبينهمَالنيبَحممدَصلىَللاَعليهَوسلمَ،ألهنمَمجيعهمَخطاةَ َ.
هذاَالتصريحَالذيَأصدرهَاملشككَالَأصلَلهَ،فنحنَكمسلمنيَنُقرَونعرتفَأنَاملسيحَملَيقعَ
فَاملعاصيَمثلهَكباقيَاألنبياءََ عليهمَالسالمَ،ألهنمَمعصومنيَعنَاخلطأَ،وليسَلديناَمشكلةَأنَسيدانَ
عيسىَعليهَالسالمَمعصومَوأنَللاَعصمهَبعدمَخنسهَ.ولألسفَقدَرأيتَبعضَاملسلمنيَالذينَيدعونَ
أهنمَمتخصصنيَفَمقارنة َاألداينَ،حاولواَإخراجَأخطاءَللمسيحَعليهَالسالمَمنَالكتابَاملقدس ََ،
كقوهلمَأنَاملسيحَشتمَالكهنة َ،وملَيدعوَإىلَبرَالوالدينَومنعَتالميذهَمنَالصيامَوغيهاَمنَاألمورَ.
وهذاَهراءَ،فالتربيراتَاليتَيضعهاَهؤالءَاملسلمنيَ والطعنَابملسيحَهوَالطعنَأيضاًَابلسالمَوهمَالَ
يدرونَوالَيشعرونَبذلكَ.وإمناَأقولَأنَاملسيحَكباقيَاألنبياءَمعصومَعنَاملعاصيَوللاَبرأهَمنَمكايدَ
أعداءهَ َ.
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كذلكَبرأَللاَعزَوجلَأمهَعليهماَالسالمَمنَأيَخطيئةَوقدسهاَ،فقدَقالَاملالكَج َربيلَملرميَ
ودَمنكََيُدعىَ
ُّوسَالمولُ َُ
ضاَال ُقد َُ
وحَال ُق ُد َُ
فَلوقاَ"َ35َ:َ1ا ُّلر َُ
سَحي َُّلَعليكََ،وقُوَةَُالعليََتُظللُكَ،فلذلكََأي ً
ابنَ َللاََ".كماَفَسورةَآلَعمران َ"َ 42وإذَ َقالتَ َالمالئك َةَُايَ َمَر َميَُإنَ َالل هَ َاصطفاكَ َوطهركَ َواصطفاكََ
علىََنساءََالعالمنيَ"َوهذاَمعناهَأنَللاَطهرَمرميَالعذراءَدونَالاجةَإىلَالصلبَوالفداءَ َ.
والغريبَفَاألمرَأنَاملبشرينَحياولونَالتشكيكَ والقولَأنهَمباَأنَمرمي َالعذراء َوعيسىَعليهماَ
السالمَملَينخسهماَالشيطان َفهذاَمعناهَ أهنماَفَ مستوىَللا َ– َسبحانَللا َوتعاىل َعماَيصفون َ–َ
واألغربَ منَ ذلكَ أنَكنيسيتَ األرثوذكسَ والكاثوليكَ وبعضَ الطوائفَ األخرىَ يؤهلونَ مرميَ العذراءَ
األصليةَ،
َ
ويقولونَ أهناَ أمَ للاَ ولكنهاَ جاءتَ منَ أبوينَ خاطئني َ،أيَ مبعتقدهمَ انتقلتَ إليهاَ اخلطيئةَ
كذلكَيؤمنَالربوتستنتَأبنَمرميَخاطئةَكأيَشخصَآخرَوالَيضعوهناَفَمرتبةَللاَكاملسيحَ،فكيفَ
يقولونَأهنماَمعصومنيَوقدَجاءاَمنَالنسلَاليتَانتقلتَمنَخاللهَاخلطيئةَاألصلية؟َهذاَيدلَعلىَ
فسادَوعدمَصالحيةَمعتقدَاخلطيئةَاألصليةَوالفداءَ َ.
مثَرغمَأنَاملسيحَملَينخسهَالشيطانَوهوَطفلَ،وإمناَقدَجربهَفَالربيةَأربعنيَيوماًَوليلةَ،لدرجةَ
انَ الشيطانَ طلبَ منَ املسيحَ أنَ يسجدَ لهَ!ََ242لذلكَ ملَ يسلمَ املسيحَ عليهَ السالمَ منَ حماوالتَ
الشيطانَلإليقاعَبهَ،فإذاًَعدمَخنسهَالَتعينَأنَالشيطانَملَيقرتبَإليهَالبتةََ َ243.



هل املسيح قُتل على الصليب؟

إنَمنَاملثيَلإلهتمامَأنهَعندماَيتحدثَمعظمَاملسيحيونَعنَحادثةَصلبَاملسيحَ،يقولونَ:
"املسيحَمات!"َوالَيقولونَ"املسيحَ قُتل"َ وأتعجبَ منَهذاَالدعاء َابلرغمَأنَالرواايتَفَاألانجيل َ

األربعةَتدلَعلىَأنَالشخصَاملعلقَعلىَالصليب َماتَقتالًَوليسَبشكلَعاديَ،وبعدهاَيستشهدَ
 .242تجربة الشيطان للمسيح في إنجيل متى  1 " 4ثم اصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابليس 2 .فبعدما صام اربعين نهارا واربعين ليلة
جاع اخيرا 3 .فتقدم اليه المجرب وقال له ان كنت ابن للا فقل ان تصير هذه الحجارة خبزا 4 .فاجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا االنسان بل بكل
كلمة تخرج من فم للا 5 .ثم اخذه ابليس الى المدينة المقدسة واوقفه على جناح الهيكل 6 .وقال له ان كنت ابن للا فاطرح نفسك الى اسفل.النه مكتوب انه
يوصي مالئكته بك.فعلى اياديهم يحملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك 7 .قال له يسوع مكتوب ايضا ال تجرب الرب الهك 8 .ثم اخذه ايضا ابليس الى جبل
عال جدا واراه جميع ممالك العالم ومجدها 9 .وقال له اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي 10 .حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان.النه مكتوب
للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد 11 .ثم تركه ابليس واذا مالئكة قد جاءت فصارت تخدمه"
 .243أتأمل في هذه الصورة عندما أمر للا الشيطان أن يسجد البن اإلنسان آدم فرفض واستكبر ،ثم عند مجيء المسيح عليه السالم أراد الشيطان من ابن
اإلنسان أن يسجد له ،وهنا الصورة عكسية ،وهذا يدل على أن الشيطان عدو لإلنسان منذ أن خرج آدم من الجنة.
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املبشرَمنَاآليةَالكرميةَفَالقرآنَالكرمي«َ:إذََقالََاللَ َهَُ
ايَ َعيسىَ َإينَ َ ُمت وفيكَ َورافعُكَ َإيلَ َ(َ »...سورةََآلََعمرانَ
َ)55ليقولَأنَاملسيحَقدَماتَمثَارتفع!َوفَالقيقةَالَ
يوجدَأيَمشكلةَفَذلكَ،فلألمانةَالعلميةَالَبدَأنَ
أقولَ أنينَ حبثتَ فَ مجيعَ األحاديثَ اليتَ ختربانَ عنَ
قصةَرفعَاملسيحَقبلَصلبهَفوجدهتاَمجيعهاَضعيفةَإىلَ
صورة المصلوب على الصليب ال يمكن تمييز شكله ومعرفة من هو حقيقة
اآلن َ.فقدَ يكونَ أنَ املسيحَ ماتَ ميتةَ طبيعيةَ بعدَ
َفَحمكمَ
َ
حادثةَالصلبَ،ولكنهَملَيُقتلَالَعلىَالصليبَوالَأبيَطريقةَأخرىَ،فاهللَعزَوجلَقالَأيضاً
وهَُول كنَ ُشبهََهلُمَََۚوإنََ
وهَُوماَصلبُ َ
كتابه«َ:وق وهلمََإانََق ت لناَالمسيحََعيسىَابنََمَرميََر ُسولََاللَ هََوماَق ت لُ َ
الذينََاخت ل ُفواَفيهََلفيَش ٍ
وهَُيقينًا»َ﴿سورةَالنساءَََ﴾١٥٧
كََمن َهََُۚماَهلُمَبهََمنََعل ٍَمَإالََاتباعََالظنَََۚوماَق ت لُ َ
أيَأنَموتهَملَيكنَبقتلهَصلباًَوالَبقتلهَأبيَطريقةَأخرىَ،وعندماَاستشهدَاملبشرَابآليةَفَسورة َآلَ

عمران ََ 55واملذكورةَسابقاًَ،جندَأنَالوفاةَقدَحتتملَأتويلَالنوم َأيضاًَالَاملوتَفقطَ،فيقولَللا َسبحانهَ
ك َاليتَ َقضىَ َعلي ها َالموتََ
ت َفَ َمنامها َۚ َف يُمس َُ
وتعاىل«َ :اللَ َهُ َي ت وىفَ َاألن ُفسَ َحنيَ َموهتا َواليتَ َملَ َمتُ َ
تََلقوٍَمََي ت فك ُرونَ»ََ﴿سورةََالزمرََََ﴾٤٢فإذاًَ جندَ أنَ
ويُرس َُلََاألُخرىَََإىلَََأج ٍَلََ ُّمس ًّمىََََۚإنَََفَََذلكَََآلاي ٍَ
استداللَاملسيحينيَمنَالقرآنَعلىَأنَاملسيحَصلبَخاطئَوالَأساسَلهَ َ.
ُ
وإنَإمجاعَمعظمَأهلَالسنة َواجلماعةَأنَاملسيحَملَميتَبعدَوإمناَارتفعَإىلَالسماءَالثانيةَقبلَ
صلبهَ،وهذهَالفكرةَليستَجبديدةَفهناكَبعضَالطوائفَاملسيحيةَمنَأواخرَالقرنَاألولَوبدايةَالقرنَ
الثاينَ والذينَملَيؤمنواَبصلبَاملسيحَ وارتفاعهَقبلَصلبهَ.منَهذهَالطوائفَبعضَالفرقَالغنوصية َاليتَ
يطلقَعليهاَاسمَ:كاربوكريتسَالسكندرينيَ َ،Carpocrates of Alexandria244وأيضاًَالفرقةَاليتَيطلقَ
أخذَمكانَاملسيحَوصلبَ
عليهاَإسمَالباسيليداين ََ Basilidians245حيث َتقولَََأن َمسعانَالقيواين َ
ُ
بدالًَمنهَ َ.
. Source: Irenaeus, Against Heresies Book i.xxv
).Source: (Pulver 1955
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كماَأنناَلوَأتملناَفيلمَ"آالمَاملسيح ََ"Passion of the Christلوجدانَأنَالناسَكانتَتقفَمنَ
مسافةَبعيدةَجداًَعنَالصليبَ،لذلكَقدَيصعبَعليها َمتييزَشكلَاملصلوب َالقيقيَ،فلمَأتتَاآليةَ
َالذيَصلبَعذاابًَشديداًَلدرجةَأنهَملَيعدَيستطيعَاملرءَأنَ
"شبهََهلُم"َفَالقرآنَالكرميَعبثاًَ،فقدَعُذب
ُ
ُ
مييزَشكلَاملصلوبَوالَأنَيعرفهَ َ.
رضَالدثَعندماَصلبَالشخصَ
أماَعنَتالميذهَ(حواريه)َفإماَأهنمَملَيكونواَموجودينَعلىَأ
ُ
املشبهَ بهَ هلم َ،وهذاَ جائزََألهنمَ يعلمونَ أنَ املصلوبََليسَ املسيح َ،أوَ أهنمَ حضرواَ مشاهدَ الصلبَ
ولكنهمَملَيعرتفواَأمامَأحدَأن َاملصلوب َليسَمعلمهمَيسوعَ،ألهنم َلوَأابحواَهبذاَالسرَلعامةَالشعبَ
لفسدتَالقصةَكلهاَ.



هل لدى اإلسالم عقيدة احتاد وحلول؟

يلَ
فَ الديثَ القدسيََفََصحيحََالبخاري«َ َ:يقولََللاََتعاىلََ« َ:والََيزالََعبديََيتقربََإ َ
ابلنوافل َحىتَ َأحبه ََ َ،فإذا َأحببتهََكنت َمسعه َالذي َيسمع َبهَ َوبصره َالذي َيبصر َبه َويدهَ َاليت َيبطش َهباََ
ورجله َاليت َميشي َهباَ ََ ،فيب َيسمعَ َويب َيبصر َويب َيبطش َويب َميشي،ولئن َسألين َألعطينه َولئن َاستعاذينَ
ألعيذنهََ،وماَترددتَفَشيءَأانََفاعلهَتردديَفَقبضَنفسَعبديَاملؤمنََيكرهَاملوتََوأكرهَمساءتهََ
والبدَلهَمنه»َويقولَاملشككَأنَللاَميكنَأنَحيلَعلىَأوَفَاملؤمنَويتحدَمعهَفيصبحَالنسانَ ُحمكمَ
منَللاَالذيَفَداخلهَوإرادةَالنسانَتُربطَحىتَيكونَللاَاملتكلمَعنهَ َ.
وهذهَ العقيدةَ تسمىَ اللول َ،والديثَ القدسيَ الَ يدلَ علىََحلولَ للاََفَ النسانََ(والعياذَ
ابهلل)َفاخلالقَالَخيتلطَابملخلوقَوالَيتحدَمعهَ،وإمناَتشيَإىلَتقربَالنسانَمنَللاَ،وكلماَاشتدَحبَ
هذاَاملؤمنَهللَ،كلماَأصبحَيفعلَاألعمالَالصالةَاليتَتوافقَمشيئةَللا َبشكلَأوتوماتيكيَ،وعملهَالَ
يكونَطمعاًَ فَكسبَالثوابَمنَللاَفحسبَوإمناَكتقدي ٍرَوعبادةَلهَسبحانهَوتعاىلَ،فكلماَتقربَ
النسانَمنَللاَأكثرَكلماَوافقتَأعمالهَومشيئتهَمشيئةَللاَعزَوجلَ َ.
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إنَالعبادةَتدربَوتريبَوتقومَالنسانَوتفتحَعيونهَومداركهَليعرفَللاََومشيئتهَ،وليفرقَماَبنيَ
طاعاتهَونواهيهَ،وإنَالعبادةَتقربَاملرءَإىلَللاَعزَوجلَوجتعلهَيتعمقَأكثرَفَالعلمَليعرفَللاَعزَوجلَ
وهبُم َبذكرَ َاللَ هَ َأالَ َبذك َرَ
وهذاَمينحهَالطمأنينةَ والسالمَفكماَقالَللاَعزَوجل"َ:الذينَ َآمنُوا َوتطمئ َُّن َقَُلُ ُ
وب" َ(الرعد ََ)28كماَأنَالعبادةَجتعلَالنسانَيفعلَماَهوَصاحلَوماَيرضيَللاَ،وهناك َ
اللَ هَ َتطمئ َُّن َال ُقلُ َُ
يعرفَاملرءَمشيئةَللاَ،فيوفقهَللاَعزَوجلَلعملَاألعمالَالصالةَحىتَيصلَإىلَدرجةَالحسانَ،أيَ
أنَيعبدَللاَكأنهَيراهَ،وإنَملَيكنَيراهَفاهللَيراهَ.وللاَسبحانهَوتعاىلَيلهمَالعبدَلفعلَمشيئتهَتعاىلَ
وجيعلهَمؤيداًَ َوقد َمينحهَكراماتَفيقولَتعاليماًَويفعلَأشياءًَترضيَللاَعزَوجلَوتدعو َاآلخرينَلعبادةَ
للاَ وإرضاءه َ،فتكونَ إرادةَ هذاَ العبدَ موافقةَ لرادةَللاَ عزَ وجل َ.ويستجيبَ للاَ سبحانهَ لدعاءَ هذاَ
املؤمنَ،ألنَحاجزَخطاايَهذاَالعبدَبينهَوبنيَللاَقدَأزيلَبعباداتَالتقربَإليهَتعاىلَ،فيكونَاألمرَكما َ
قالَللاَعزَوجل"َ:أُول ئكَََكتبََفََقُلُوهبَ َمَالميانََوأيدهمَبروحٍََمن َهََۚويدخلُهمََجن ٍ
اتََجتريَمنَحتتهاََ
ُ ُ ُ
ُ ُ
ُ
بََاللَ هَََََۚأالَََإنَََحزبَََاللَ هَََ ُه َُمَ
ضواََعنَهََََُۚأُول ئكَََحز َُ
األهن َُ
ارََخالدينَََفيهاََََۚرضيَََاللَ َهََُعن ُهمَََور ُ
حونَ"َ﴿اجملادلةََ َ﴾٢٢
المفل ُ

ُ

َ
َ
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َ
َ
َ
َ
َ

(َحالت َّالتْن يصري)
الفص ُل َّالثيال ُثََ :تيريخ َّالتْبيشري ََ
ْ
ص ُل الثَّا ِل ُ
ث :تَ ِاريخ التَّ ْبشِير ( َح َمالت التَّ ْن ِصير)
الفََ ْ

َ
َ
َ
َ
َوشعوراًَجيداًَ.
ماَهو التبشي؟ إعالنَالناسَخبربَسارَوسعيدَيعطيهمَحافزاً ُ
َ

َواملصطلحَاملسيحيَلذلكَيعينَإخبارَالناسَبعملَللاَمباَهوَمكتوبَفَالكتابَاملقدسَ،حيثَ

يعتقدَاملسيحيونَأنَللاَحيبَالعاملَأمجعَ،ويريدَهلمَأنَخيلصوا َ –ََكماَقيلَفَالكتابَاملقدسَ :تيمواثوسَ

صونَ،وإىلََمعرفةََالقََ
األوىلََ3"َ2ألنََهذاَحسنََومقبُولََلدىَ ُخملصناَللاََ4َ،الذيَيُر َُ
يدَأنََمجيعََالناسََخيلُ ُ
يُقبلُونَ"َ،ويعتقدَاملبشرونَأنَمجيعَالناسَأذنبواَ وملَيبقَأيَشخصَعلىَهذهَاألرضَدونَأيَذنبَ..
والَبدَمنَدفعَمثنَاخلطيةَ،وكانَالَبدَمن َأنَيكونَهناكَإنساانًَغيَمذنب َأنَيقفَأمامَالاكمَ
الداينَويطلبَالشفاعةَوأيخذَهوَخطيةَالعاملنيَ،وهذاَالشخصَهوَيسوعَاملسيح.
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َفكلَمنَيؤمنَمبجيئهَعلىَاألرضَوصلبهَوقيامتهَويعرتفَأنهَخمطئَامام َللا َويؤمنَ َأنَاملسيحَ
َ
َ،ويتغيَهذاَالشخصَويصبحَ
َ
ماتَمنَأجلهَومحلَخطيتهَعلىَالصليب َفتبدأَعالقتهَاجلديدةَمعَللا
كأنهَولدَاثنية ََ -بريءَمنَأيَذنب ََ -وتبدأَعالقتهَمعَللاَكأبَوإبنهَالَكعبدَوسيدهَ،فتكونَهذهَ
ُ
العالقةَاليتَمتألهاَاحملبةَوالطاعةَوالخالصَ،هذاَماَيسمينهَالالهوتيونَابألخبارَالسارةََ .Good News
 ما هي الشروط اليت جيب توافرها ف املبشر َ؟
 -1جيب أنَيكونَقدَاختربَهذاَالتغيَالقيقيَفَحياتهَ وأصبحَشخصاًَمههَطاعةَللا َواخلضوعَ
ألوامرهََووصاايهَ.
َ -2وبعدَهذا تبدأَالتلمذة َ– َأيَتدريبَوجهادَالنسان َفَحياتهَعلىَطاعةَ للاَ َ– َوفَخاللَ
هذهَالفرتةَيكونَهناكَنداءَمنَللاَهلذاَاملسيحيَكيَيشاركَالناسَاآلخرينَمباَفعلهَللاَبهَمنَ
تغييَ،وهذاَماَيسمىَ"دعوةَللا"َأوَ"التبشي"َويسميهَاملسلمونَ"التنصي"َ.
ت َأُبش َُر َف ليسَ َيلََ
يقولَبولس َالرسول َفَالكتابَاملقدسَ :كورنثوس َاألوىل ََ َ 16َ :9وَ "َ 17ألنَهَُإنََ ُكن َُ
تَأف ع َُلَهذاَطو ًعاَفليَأجرَ،
تَالََأُبش َُرَ17َ.فإن َهَُإنََ ُكن َُ
ضوعةََعليَ،ف ويلََيلََإنََ ُكن َُ
فخرَ،إذََالضُرورَةَُمو ُ
ت َعلى َوكال ٍَةَ(َ ".ترمجةَ الفاندايك)َكورنثوسَ األوىلََََ1ََ:ََ4وََ1"ََ2هكذا َف ليحسب ناَ
ولكنَ َإنََكانََكرًها َف قدَ َاستُؤمن َُ
النسَا َُنَك ُخدامَََالمسيحََ،وُوكالءَََسرائرَََللاََُ ََ2َََ،مثََيُسأ َُلََفَََال ُوكالءَََلكيَََيُوجدَََالنسَا ُنَََأمينًا"ََفإذاًَ
التبشيَهيَقضيةَواجبةَعلىَكلَإنسانَقبلَرسالةَاخلالصَوأمسىَنفسهَمسيحياً.

واآلنَدعوانَنتصفحَطياتَالزمنَابختصارَلنعرفَأكثرَعنَاتريخَاملبشرينَوماَأتثيهمَعلىَاجملتمعَ.
سنقوم بتقسيم اتريخ التبشي إىل جزئنيََ :
 -1العهد القدميَ( ما قبل املسيح)َ
 -2العهد اجلديدَ(يبدأ مبيالد املسيحَ)
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العهد القدي
َ

اجلدير َابلذكر َأنَقضيةَالتبشيَليستَبعمليةَجديدةَ،فدعوةَالناسَإىلَدينَالقَموجودةَمنذ َ
بدايةَاتريخَالبشرية كما سنبني َابألمثلة التاليةَ:
كانَللاَأولَمنَدعىَآدمَ إىلَالقَوحذرهَمنَأكلَمثارَشجرةَمعرفةَاخليَوالشرَ،وابلرغمَمنَ
ووجدتَالعداوةَ
سقوطَآدمَوحواءَ،إالَأنَللاَملَيرتكهماَوإمناَأرامهاَالطريقَالصحيحَوَلعنَللا الشيطانَ ُ

ماَبينهَوبنيَالنسانَ،ولكنَبشرَالنسانَأنهَسيعاقبَهذاَالشيطانَفَالنهايةَ.

ومنَمثَاستخدمَللاَنوحاًَوجناهَومنَمعهَعلىَالفلكَفكانَاألبَالثاينَللبشريةَ .
نيَ
وبعدهاَ دعاَ للاََأبرامَ (إبراهيم)َكيَ خيرجَ منَ أرضهََو َوعدهََابألرضَ فَكنعانََ(فلسط َ
حالياً)َ 246
مث أرسلَللاَمالئكتهَليخربواَلوطَاًَابلدمارَالذيَسيعمَمنطقةَسدومَوعمورةََ .247
أكد َللا َ لبراهيمَأنهَسيكونَأمةَعظيمةَمنَخاللَتكاثرَنسلةَ ،فبشره َإيمساعيلَ ،التكوين ََ20َ :َ 17

يسا َيل ُدَ ،وأجعلَُهَُ
يل َف قدَ َمسع َُ
" وأما َإمساع َُ
ت َلكَ َفيهََ .ها َأانَ َأُابرُك َهَُوأُمثُرَهَُوأُكث ُرَهََُكث ًيا َجدًّاَ .اثينَ َعشرَ َرئ ً
أُم َةًََكبيَةً"َووعدَأنَيكونَالعهدَبينهَوبنيَنسلَاسحقَ،فقدَقالَفَالتكوينََُ "ََ5َ:َ15مثَأخرج َهَُإىلََخارجٍََ
ُّجومَََإنَََاستطعتَََأنَََت عُدها»ََ.وقالَََل َهُ« َ:هكذاََي ُكو َُنََنسلُك»"َ
وقالَ« َ:انظُرَََإىلَََالسماءَََوعُدَََالن ُ
اهيمَونسلهَ،ومنَمثَولدَلسحقَيعقوبَأخوَعيسو َالتوأمَالذيَأجنبَإثينَ
واستمرت َبشرايت َللاَلبر
ُ
عشرَولداًَوالذينَاعتربواَأسباطَإسرائيلَ َ.

 .246قصة دعوة للا النبي إبراهيم للخروج من أرضه األصلية أور الكلدانيين تكوين  " 1 : 12وقال الرب البرام اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن
بيت ابيك الى االرض التي اريك "
 .247قصة إخبار للا النبي لوط بالدمار الذي سيحدث في سدوم وعمورة تكوين 19
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أعجب فوطيفار َ(العزيز)َبيوسف كما أعجبَبه املصريني و علموا َأنهَخمتلفَعنهمَ وأنهَيعبدَ
ٍ
وجعلهَفَمنصبَعالَجداًَعلىَاألرضَ.248هذهَكانتَ
إهلاًَآخرَغيَآهلةَاملصرينيَ،لذلكَرفعهَللا َ
الطريقةَاليتَبشرَهباَيوسفَالناسَالذينَحولهَ َ.
يَ
و ابتدأتَفرتةَاألنبياءَمبناداةَللاَملوسىَ،249فقدَدعاهَللاَأنَيذهبَللشعبَالسرائيليَويناد َ

ابلتوبةَوخيرجهمَمنَأرضَمصر َبيدَقويةَ،وبعدها َعُنيَ َيشوع َ(يوشع) َ-تلميذَ موسىَ -احملاربَليكونَ
هوَالقائدَالذيَأدخلَالشعبَالسرائيليَإىلَكنعا َنَ َ.250
وبعدَاستقرارَالشعبَالسرائيلي َفَمنطقةَكنعانَ،عمتَالفوضىَالعارمة َفَخميمات َالشعبَ
السرائيليَ،لذلكَاختارَللا َمنَالقضاةَكيَينظمواَحياةَالناسَويدعوهمَللحقَوخيلصوهمَمنَأيديَ
اللصوصَ واألممَاملستعمرةَهل َمَ،251ومنَهؤالءَالقضاةَكماَهوَ واردَفَالكتابَاملقدس؛َإهودَ،دبورةَ،
جدعونَ،يفتاحَاجللعاديَ(ابلرغمَمنَأنهَملَيكنَاسرائيلياً)َ،مششونَ،وغيهمََ .
وجندَأنَبطلَالقصةَفَالكتابَاملقدسَ،إبراهيم َونسلهَومنَمثَالشعبَالسرائيليَ،إالَأنناَقدَ
نستشفَ وجودَ ُر ُسلَ آخرينَ أرسلهمَ للاََلألممَ والشعوبَ األخرىَ،كلوطَ لسدومَ وعمورةَ َ،252يواننََ
ى َ،253وأيوبَ254وبلعامََ255وغيهمَمنَالشخصياتَاليتَكانتَمؤمنةَابهللَ(إلهَإسرائيلَ
(يونس)َلنينو َ
يهوىَللا)َوبصدقهاَوإخالصهاَلهَعُينتَللبشارةَالعظيمةَ .

 .248قصة النبي يوسف في الكتاب المقدس ،سفر التكوين 50 – 37
 .249قصة النبي موسى في الكتاب المقدس ،تبدأ من سفر الخروج
 .250قصة النبي يشوع في الكتاب المقدس ،تبدأ من سفر العدد 27
 .251سفر القضاة في الكتاب المقدس يتحدث عن قضاة إسرائيل بالتفصيل قبل بداية المملكة
 . 252قصة النبي لوط في الكتاب المقدس ،سفر التكوين 19
 .253قصة النبي يونان في الكتاب المقدس ،سفر يونان
 .254قصة النبي أيوب في الكتاب المقدس ،سفر ايوب
 . 255فصة بلعام في الكتاب المقدس ،سفر العدد 22
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واستمرتَ فرتةَ األنبياءََ َوكانَ
صموئيلَََ256منَ أشهرَ األنبياءَ والكهنةَ الذيَ
عنيَشاول(َ257طالوت)َوبعدهاَالنيبَداودََ258
ليكونَملكاًَعلىَالشعبَالسرائيليَ.منَبعدَ
األنبياءَ
َ
داودَ جاءَ سليمانَََ259ونسله َ.هؤالءَ
كانواَ ينادونَ ابلتوبةَ الصادقةَ هلل َ،والعبادةَ،
وكلماَفشلَالشعبَالسرائيليَفَإقامةَشعائرَ
التوراةَكانَللا َيعاقبهمَويضعهمَحتتَالعدوانَ
والستعمارَ منَ األممَ األخرى َ.ومنَ هؤالءَ
األنبياءَ الذينَ رافقواَ امللوكَ أشعياءَ َ،260وإيلياَ
(إلياسَ)ََ261وتلميذهَ النيبَ أليش َعََ(اليسعَ)َ،262
وأرمياء َ،263وغيهمَ منَ األنبياء َ،وعانتَ
اململكةَ منََانقساماتَكبيةَ وحروبَ ضاريةَ
أدتَإىلَتدميهاَوتشتيتَالشعبَالسرائيليَ
نيََ264أوالً َ،مثَ البابلينيَ265
وسبيهَ منَ األشوري َ
وبعدهاَالفارسيني َ،266والرومانينيَ،وابلرغمَمنَ
هذهَ األزمةَ العصيبةَ إالَ أنَ للاَ ملَ يتوقفَ منَ
 .256قصة النبي صموئيل في الكتاب المقدس ،سفرا صموئيل األول والثاني
 .257قصة شاول في الكتاب المقدس ،سفر صموئيل األول 9
 . 258فصة النبي داود في الكتاب المقدس ،سفر صموئيل األول 16
 .259قصة الملك سليمان في الكتاب المقدس ،سفر ملوك األول
 .260قصة النبي أشعياء في الكتاب المقدس ،سفر ملوك الثاني 19
 .261قصة النبي إيليا في الكتاب المقدس ،سفر ملوك األول 17
 .262قصة النبي أليشع في الكتاب المقدس ،سفر ملوك األول 19
 .263قصة النبي أرمياء في الكتاب المقدس ،سفر أخبار األيام الثاني 36
 . 264قصة سبي األشوريين الشعب اإلسرائيلي عام  722ق .م .في الكتاب المقدس ،سفر الملوك الثاني 17
 .265قصة سبي البابليين الشعب اإلسرائيلي عام  589ق .م .في الكتاب المقدس ،سفر الملوك الثاني 24
 . 266قصة سبي فارس الشعب اإلسرائيلي عام  539ق .م .في الكتاب المقدس ،سفر دانيال
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إرسالَأنبياءهَليدعوَالناسَللتوبةَوالرجوعَهللَ،فمنهمَمنَووجهَأبشدَالنكارَوالتعذيبَ،ومنهمَمنَقُتلَ،
والكتابَاملقدسَالَيعرفناَعنَمصيَهؤالءَاألنبياءَالذينَكتبواَكتبهم َوفقاًَالعتقادَاليهودَ والنصارىَ،
ولكنََنستطيعَ أنَ نرىَ ضراوةَ املواجهاتَ اليتَ قابلوهاَ منَ أبناءَ جلدهتمَكحبقوق َ،وصفنيا َ،وحجيَ ،
وعوبدايَ،ومالخيَ،اخلَ َ.
ودمرَاهليكلَاألولَ(هيكلَسليمان)َعامَ586ق.مَ267.وبُينَبعدَعشراتَالسنواتَهيكلَ
ُ
اثينَ،268ومسيتَهذهَالفرتةَبفرتةَاهليكلَالثاينَ.أماَالفرتةَاهليلينيةَفقدَبدأتَعندماَاختلطَاليهودَ
ابلرومانَفَالقرنَالثاينَقبلَامليالدَواستمرتَإىلَماَبعدَامليالدَبثالثةَقرونَتقريباًَ َ.
ملَحيتلَالرومان َفلسطني َحىتَعام ََ 63قبلَامليالدَ،وهوَبدايةَاتريخَخضوعَاليهود َلإلمرباطوريةَ
الرومانيةَالفرتةَاهليلينةََ،269وهناَأتثرَاليهودَابملعتقداتَالرومانية َ،وانقسمواَاليهودَإىلَعدةَأقسامَمنهمَ
الصديقيونَالذينَملَيؤمنواَابلقيامةَواآلخرةَ،الكتبةَوالفريسينيَالذينَكانواَيعتربواَمنَالطبقةَالربجوازيةَفَ
ذلكَ الزمان َ،اليهودَ البسطاءَ وهناكَ الكهنةَ املتنسكنيََالذينَكانواَ أشبهَ ابلرهبان َ،وهناَ انتهىَ العهدَ
القدميَمبجيءَاملسيحَ َ.

َ

املسيح والتالميذ

ملَيكنَاملسيحَالشخصَالوحيد َالذيَ أُرسلَلتبشيَخرافَإسرائيلَالضالة َفَتلكَالفرتةَ،وإمناَ
271
270
ذكرَالكتابَاملقدس َالنبيةَحناَبنتَفنوئيل َ،زكرايَ رئيسَالكهنةَ وابنهَيوحنا َاملعمدانَ(حييا)َ َ .اجنيل َ
الً«َ:تُوبُواَ ،ألن َهُ َقدَ َاقرتبََ
مىتََََ1"َََ3وفَ َتلكَ َاألايمَ َجاءَ َيُوحَنا َالمعمدا َُن َيكرَُز َفَ َب ريةَ َالي ُه َوديةَ َََ2قائ َ
وتَالسماواتََ".وقدَكانَليوحناَاملعمدانَتالميذَيدرهبمَكماَليسوعَاملسيحََ َ.272
مل ُك َُ
 .267قصة دمار الهيكل األول (هيكل سليمان) في الكتاب المقدس ،ملوك الثاني 25
 .268قصة بناء الهيكل الثاني في الكتاب المقدس عام  516ق .م .سفر نحميا
269
. Source: Pamela Eisenbaum .Paul Was Not a Christian: The Original Message of a Misunderstood Apostle .San
Francisco: HarperOne.2009 ،
 . 270قصة حنا بنت فانوئيل في الكتاب المقدس :انجيل لوقا 36 : 2
 . 271قصة زكريا ويوحنا المعمدان في الكتاب المقدس :إنجيل لوقا 3 - 1
 .272انجيل متى 14 : 9
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استخدمَ املسيحَ أسلوبَ إرسالَ جمموعاتَ منَ التالميذَ (الواريني)َ الذينَكانواَ حتتَ تدريبهَ
نيَ
مباشرةًَكيَيذهبواَإىلَالعاملَوخيربواَابلبشارةَالسارةَكماَهوَمذكورَف َاجنيلَلوقا ََ 1" َ:َ 10وب عدَ َذلكَ َع َ
ثَََكانَ َ ُهوَ َ ُمزم ًعاََ
الر َُّ
ضاَ ،وأرسل ُه َُم َاث ننيَ َاث ننيَ َأمامَ َوجههَ َإىلَََ ُكلَ َمدين ٍةَ َوموض ٍعَ َحي ُ
ب َسبعنيَ َآخرينَ َأي ً
ىلَ
أنََأييتََ2َ.ف قالََهلُمَ«:إنََالصادَََكثيَ،ولكنََالفعلةََقليلُونََ.فاطلُبُواَمنََربََالصادََأنََيُرسلََف عل َةًَإ َ
يسا َوالَ َمزو ًدا َوالَ َأحذيةًَ ،والََ
حصادهََ 3َ .اذهبُوا! َها َأانَ َأُرسلُ ُكمَ َمثلَ َ ُمحال ٍَن َبنيَ َذائ ٍَ
بَ 4َ .الَ َحتملُواَك ً
وهَُف ُقولُواَأو َالًَ:سالمََهلذاََالب يتََ6َ.فإنَََكانََ ُهناكََاب ُنََ
تَدخلتُ ُم َ
يَب ي ٍَ
تُسل ُمواَعلىَأح ٍدََفََالطريقََ5َ.وأ َُّ
يمواَفََذلكََالب يتََآكلنيََوشاربنيََمماَعند ُهمَ،ألنََ
السالمََحيُ َُّلَسال ُم ُكمََعليهَ،وإالََفي َُ
جعَإلي ُكمََ7َ.وأق ُ
تَ 8َ .وأيةَ َمدين ٍَة َدخلتُ ُموها َوقبلُوُكمَ ،ف ُكلُوا َمما َيُقد ُمََ
ت َإىلَ َب ي ٍَ
الفاعلَ َ ُمستحقَ َأُجرت َهَُ .الَ َت ن تقَلُوا َمنَ َب ي ٍَ
وتَللاََ10َ.وأي َةَُمدين ٍَةَدخلتُ ُموهاَوملََ
ل ُكمََ9َ،واش ُفواَالمرضىَالذينََفيهاَ،وقُولُواَهلُمََ:قدََاقرتبََمن ُكمََمل ُك َُ
ض َهَُل ُكمََ .ولكنََ
ي قب لُوُكمَ ،فاخ ُر ُجوا َإىلَ َشوارعها َوقُولُواَ 11َ :حىتَ َالغُبارَ َالذي َلصقَ َبنا َمنَ َمدينت ُكمَ َن ن ُف ُ
وتَللاََ16َ...الذيَيسم َُعَمن ُكمََيسم َُعَمينَ،والذيَيُرذلُ ُكمََيُرذلُينَ،
اعل ُمواَهذاَإن َهَُقدََاقرتبََمن ُكمََمل ُك َُ
نيََختض َُعََلناَ
بََ،حىتَََالشياط َُ
والذيََيُرذلُينَََيُرذ َُلََالذيََأرسلينَََََ17ف رجعَََالسب عُونَََبفرحٍَََقائلنيَ«:اير ُّ
ابمسكَ!»َ َ."...
نالحظَمنَهذاَالنصَالنقاطَالتاليةَ َ:
 .1جيبَعلىَاملبشرَأنَيكونَلديهَمرافقَ،وهذاَاملرافقَيعينهَويساعدهَإماَنفسياًَأوَعملياًَ،فنفسياًَ
يكونَسنداًَلهَفَالغربةَوعملياًَإماَمبساعدتهَأوَمراقبةَأعمالهَوتقوميهاَفَحالَوجودَأيَخطأ َ
وتشجيعهَعلىَعملهَابستمرار.
 .2ملَيُرسلَاملسيحَتالميذهَإىلَمدينةَواحدةَوإمناَفرقهمَإىلَعدةَمدنَليصالَالرسالة.
عَالذيَحيصدَ،وأنَاملبشرينَهمَالذينَيزرعونَالرسالةَفَالقولَ.
 .3تشبيهَالناسَابلزر
ُ
 .4ينبهَاملسيحَتالميذهَبوجودَعوائقَوحمنَوصعوابتَ،فهوَيشبههمَحبمالنَبنيَذائب.
أمرَاملسيحَتالميذهَبعدمَأخذَأيَمَزَوداًَأوَالتسليمَعلىَأحدَكيَتكونَرسالتهمَمركزةَ
َ
 .5سبب َ
وأنَالَيهتمواَابملادةَوالشكلَواملظهرَوإمناَيهتمونَابلرسالةَاملعطاةَهلمَليصاهلاَللناس.
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 .6عدمَالنتقالَمنَبيتَإىلَبيتَحىتَالَيُثقلواَابلعزائمَورمسياتَالزايراتَ،وإمناَهمَفَهذهَاملدينةَ
ٍ
لعملَماَوحيتاجونَلإلستقرارَوالوجودَفَمكانَواحدَ.
 .7إذاَملَيقبلهمَالناسَ،فعليهمَعدمَإجبارَأحدَواخلروجَمنَتلكَاملدينة.
 .8الرسالةَهيَاقرتابَملكوتَللاَ،أيَدعوةَالناسَللتوبة.

كانَبطرس َمنَأحدَالتالميذَاملتمردينَلدىَيسوعَ،فقدَكانَإنساانًَمندفعاًَومتسرعاًَ،ولكنَ
أثناءَوجودهَمعَاملسيحَ،بدأتَحياتهَتتغي َ،وأصبحَمنَأكثرَالناسَتربيةًَوصالحاًَ،وقدَاختارهَاملسيحَ
ضاَ :أنتََ
أنَيكونَاألساسَ والصخرةَاليتَيبينَعليهاَكنيستهَ،كماَف َإجنيلَمىت َ "ََ 18َ :َ16وأانَ َأقُ َُ
ول َلكَ َأي ً
اب َاجلحيمَ َلنَ َت قوى َعلي هاَ".وقدَكانَبطرسَأولَ واعظَ
سَ ،وعلى َهذهَ َالصخرةََأبينََكنيسيتَ ،وأب و َُ
بُطَ ُر ُ
بعدَ صعودَ املسيح َ،وقدَ آمنَ علىَ يديهَ أكثرََمنَ ثالثةَ آالفَ شخصَ فَ خطبتهَ األوىل َ،ويعتربهَ
املسيحيونَالكاثوليكينيَأولَابابَ َ273.
وفَهنايةَرسالتهَأعطىَاملسيحَالوكالةَلتالميذهَكماَذُكرَفَمىتَوأمرهمَأنَيذهبواَإىلَالعاملَأمجعَ
ليبشرواَالناسَمبجيءَامللكوتَ وأنَيعمدوهمَبعدَإمياهنمَوتعليمهمَوصاايَاملسيحَ.وهذاَماَمت فعالًَ .مرقسََ
 "ََ 15ََ:َ 16وقالَ َهلَُُم«:اذهبُوا َإىلَ َالعاملَ َأمجعَ َواكرُزوَا َابلجنيلَ َللخليقةََ ُكلهاَ".مبعىنَأنَاملسيحَارأتىَأنَ
التالميذَجاهزينَللخروجَواخلدمةَوالتبشيَ َ.
وبعدَيومَاخلمسني َمنَصعودَاملسيحَ َإىلَالسماءَ،حلَالروحَالقدس َعلىَالتالميذَوكانتَهيَ
القوةَاليتَدفعتهمَللخدمةَوالتبشيَ،فكانَبطرسَأشجعَرجلَوقفَأمامَاجلماهيَالغفيةَليناديَابلتوبةَ،
وبدأتَالشركَةَ274ماَبنيَالتالميذَ واملؤمننيَاجلددَ.و جيب أنَنشي أنَماَساعدَفَإجناحَاملؤمننيَفَ
التبشيَهوَالتعليمَ،فعلىَاملبشرَأنَيعرفَاملادةَاليتَيتحدثَفيهاَمعَاآلخرينَ.وقدَساعدتَالشركةَ
والوحدةَفَماَبينهمَعلىَخلقَقوةَأمامَالشعبَوالستعمارَالروماينَ،وهذاَعززَثقةَالنفسَهبمَ،وأخياًَ
الصلواتَكانتَحافزهمَومصدرَقوهتمَ.أعمالَالرسلَ "َ31َ :َ4ولما َصلواََت زعزعََالمكا ُنََالذيََكانُواََ ُجمتمعنيََ
 .273أعمال الرسل 41 : 3
 . 274الشركة معناها أن يتشارك التالميذ (الحواريين) في ما بينهم في كل شيء ،مثل الطعام ،ومكان العبادة ،والخدمة التبشيرية ،ومساعدة اآلخرين الخ.
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الروحََ
فيهَ َ،وامتألََ َاجلم َُ
يعَ َمنََ َ ُّ
الَ ُق ُدسَ ،وكانُوا َي تكل ُمونَ َبكالمَ َللاََ
مبُجاهرَةٍ َ"َ َ.كانَ لديهمَ اجلرأةَ
والشجاعةَ فَ الديثََعلناًَ دونَ
ثورةَََالشعبَ
خوفَ مماَ أدىَ إىلَ َ
وغضبَالكهنةَاليهودَمنهمَوابتداءَ
الضطهادَ َ.
كانَاستفانوسَ َأ َولَشهيدَ
فََاملسيحية َ،وابلرغمَ منَ ضراوةَ
الضطهادَ َإالَ أنَ التالميذَ
واملسيحينيَملَيستخدمواَالعنفَفَأولَاألمرَوكانَهدفهمَهوَإيصالَكلمةَالجنيلََلليهودَ،فاحندرَمنهمَ
إىلَالسامرةَألهنمَوجدواَقبوالًَمنَالناسَ،وكانَفيليبسَهوَأولَمنَفتحَابابًَللمبشرينَاآلخرينَفَتلكَ
املنطقةَ،وبعدهاَاجتهَإىلَغزةَ َجنوبَفلسطني َحيثَقابلَالبشي َ– َأحدَقادةَاجلند َ– َالذي َآمن َبهَ
ومنَمثَوجدَفيلبسَفَأشدودَمثَقيصريةََ 276.
وتعمدَعلىَيديهََ،275
ُ
فَتلكَالفرتةَحدثَماَملَيكنَابلسبانَ،فقدَكانت َاملسيحيةَتقتصرَفقطَعلىَاليهود َالذينَ
آمنواَابملسيح َ،وملَتكنَتسمىَداينتهمَمسيحيةَبعدَ،وبدأَاليواننيون َابلشعورَابلفضولَملاَحيدثَمعَ
اليهودَالذينَحوهلمَ،وكانَهناكَنقاشاًَماَبنيَالتالميذَواملؤمننيَإنَكانَابلمكانَإيصالَالرسالةَإىلَغيَ

اليهودَاألممينيَ َ.

 . 275العماد أو التعميد أو المعمودية :طقس مسيحي يمثل دخول اإلنسان الحياة المسيحية .تتمثل المعمودية باغتسال المعتمد بالماء بطريقة أو بأخرى.
الشخص الذي يجري تعميده أصبح تابعا ليسوع المسيح و تابعا للكنيسة المسيحية .والعماد يمثل موت يسوع المسيح وقيامته في الحياة الجديدة.
 .276أعمال الرسل 8
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وأخياًَ حلمَ بطرسََحلماًَ
غريباًَ سببَ انعطافاًَكبياًَ فَ اتريخَ
التبشيَ .أعمالَالرسلَ ََُ َ 9"َ 10مث َفَ َالغدََ
ىلَ
فيماَ َ ُهمََ َيُساف ُرونََ َوي قرتبُونََ َإ َ
س َعلى َالسطحََ
المدينةَ ،صعدَ َبُطَ ُر َُ
ليُصليَََحنوَََالساعةَََالسادسةََ10ََ.
فجاعَََكث ًياَ َواشت هىَ َأنََ َأي ُكلََ.
وب ي نماََ ُهمَََيُهيئُونَََلهََُ،وق عتَََعليَهَ
غي بةََ َ11َ َ،ف رأىََالسماءَََمفتُوحةًََ،
وإان َءًََانز َالًََعليهَََمثلَََ ُمالءَةٍََعظيم ٍةََ
افََوُمدالَةٍََعلىَ
مربُوط ٍَةََأبرب عةَََأطر ٍَ

األرضََ12َ.وكانََفيهاََ ُك َُّلَدوابََاألرضََوال ُو ُحوشََوالزحافاتََوطُيُورََالسماءََ13َ.وصارََإليهََصوتَ«:قُمََايََ
طَشي ئًاََدن ًساَأوََجن ًسا»َ15َ.فصارََإليهََ
ب!َألينََملََآ ُكلََق َُّ
س«:كالََاير َُّ
سَ،اذبحََوُكل»َ14َ.ف قالََبُطَ ُر َُ
بُطَ ُر ُ
ٍ
ضاََ
ضاَصوتََاثني َةً«:ماَطهرهََُللاََُالََتُدنس َهَُأنتَ!»ََ16وكانََهذاَعلىََثالثَ َمراتُ َ،مثََارت فعََالانءََُأي ً
أي ً
إىلَ َالسماءََ".كانَاليهود َالَخيتلطونَابألممينيَ(غيَاليهود)َ،وبعضهمَكانَيعتقدَأهنمَمنَالنجسَأنَ
يكونَهناكَعالقةَأوَاحتكاكَبينهمَ،ابلضبطَكأكلَلمَاخلنزيرَأوَاليواانتَاجلارحةَ،وكانَمنَهؤالءَ
اليهودَبطرسَاملتشددَلليهوديةَ.فجاءتَهذهَالرؤايَمبثابةَنداءَلهَوتغييَمعتقداتَ،منَارتكابَالنجاسةَ
أبكلَاحملرماتَاليهودية َ إىلَإابحتهاَ،ومعناهاَأنهَميكنَلليهودَالختالطَبغيَاليهودَوتبشيهمَبيسوعَ
املسيحَ،أدتَهذهَالرؤايَإىلَحتويلَإميانَاليهودَابملسيحَإىلَغيَاليهودَ،ولكنَبتحفظَشديدَ،إىلَأنَ
جاءَ بولسََوروجَ فكرةَ تبشيَ العاملَ أمجعَ دونَ تفريقَ بنيَ يهوديَ وغيَ يهودي َ.وكانَكرنيليوسََقائدَاًَ
رومانيَاًَهوَأولَمنَآمنَمعَعائلتهَمنَغيَاليهودَعلىَيدَالتلميذَبطرسَ َ.
وفَعامَ42مَذهبَالتلميذَمرقسَإىلَمصرَلنشرَمعتقداتهَ .
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بولس

َ

ابلرغمَمن َأنَبولسَكانَيسمىَالرسولَ،إالَأنَقصتهَكانتَخمتلفةَعنَقصصَالرسلَ.فهوَ
ليسَكبطرسَويعقوبَويوحناَأوَأيَرسولَآخرَ.ملَيكنَبولسَتلميذاًَليسوعَاألرضيَو هذا ماَجيعلَ
حياةَ بولسَ منوذجاًَ لياةَ املسيحينيََاملعاصرينََبشكلَ عامََ،ألنَ بولسَ جاءَ ليعرفَ املسيحَ بعدَ موتهَ

وقيامتهَ فقطََ(حسبَ اعتقادَ املسيحيني) َ،فخربةَ بولسَ بقيامةَ يسوعَ قدَ ختدمَكنموذجَ للمسيحينيَ
الاليني َ،الذينَ شعرواَ أهنمَ مفصولنيَ عنَ
يسوعَالنسانَوالعاملَ َ.
كانَ بولسََيهودايًَ فريسياًَ متمرساًَ
وعاملاًَبداينتهَويظهرَأوالًَف َأعمالَالرسلَ ََ58َ :َ 7
كقاتلَ للشهيدَ استيفانوس؛ََاهنىَ استيفانوسَ
خطابهَ الطويلَ حيثَ حتدثَ عنَ اتريخَ
اسرائيلَ وانتهىَ بهَ األمرَ بسلسلةَ منَ
الهتاماتَضدَمستمعيهَفَأورشليمَ.غضبَ
اجلمهورَمنَهذهَالكلماتَ.وفَتلكَاللحظةَ
رأىَاستيفانوسَرؤيةَبيسوعَالسماويَ،ولكنَ
اجلمهورَ ابشره َ،وسحبهَ خارجَ املدينةَ ورمجهَ:
يَاألنبَياءََملََيضطهدَهَُآاب ُؤُكم؟َوقدََق ت لُوَاَ
"َ52أ َُّ
الذينَََسب ُقواََفأن بأُواََمبجيءَََالبارََ،الذيََأن تُ َُمَ

اآلنَََصرَُمتََ ُمسلميهَََوقاتليهََ53ََ،الذينَََأخذ َُمتَُ
وهُ»"ََأعمال َ
الن َُاموسَََبرتتيبَََمالئك ٍَةََوملَََحتفظُ َ
وهُ َخارجَ َالمدينةََ
الرسل ََ 58"َ 53َ –َ 52َ :َ 7وأخر ُج َ
ودََخلعُواََثياهبُمَََعندَََرجليََ
ُّه َُ
ورمجُ َ
وهََُ.والش ُ
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الََل َهَُش َُاو َُل(َ".شاولَهوَاسمَبولسَالسابقَقبلَحتولهَللمسيحية)ََ1وكانََش َُاو َُلَراضيًاَبقتلهََ.
ش ٍَ
ابَيُق ُ
يع َفََ ُكورَ َالي ُه َوديَةَ
ُورشَليمَ ،ف تشتتَ َاجلم َُ
وحدثَ َفَ َذلكَ َالي ومَ َاضطهَادَ َعظيمَ َعلى َالكنَيسةَ َاليتَ َفَ َأ ُ
الر ُسلَ" َ
والسامرةَ،ماَعداَ ُّ
َ

َلذاَالَيشاركَبولسَبشكلَمباشرَبرمجهَ،ولكنهَيوافقَعلىَهذاََ.

َ(تركَالناسَردائهمَعندَقدميَشاولََوهذاَيدلَعلىَأنَشاولَكانَلديهَمنصبَقياديَ).حىتَ
يدفنواَ استيفانوس َ.وبدأَ شاولَ اضطهادهَ للكنيسةَ فَ هذهَ اللحظةَ "ََ3واماَ شاولَ فكانَ يسطوَ علىَ
الكنيسة َوهوَيدخلَالبيوتَوجيرَرجاالَونساءَويسلمهمَاىلَالسجن" َ(َأعمالَالرسلَ ََ.)3َ :َ 8وابقيَأعمالَ
الرسلَالصحاحَالثامنَالَيذكرَأيَشيءَعنَبولس َ،والقصةَتتحولَوتعودَإىلَفيليبَورسلَأورشليمَ،
بطرس َويوحناَوجناحهمَفَالتبشيَ.ولكنَيظهرَشاولَف ََ 1َ :َ 9حيثَيشرح "َ:أما َش َُاو َُل َفكانَ َملَ َي زلََ
الًَعلىَتالمَيذََالربَ"َ
ُّداَوق ت َ
ي ن ُف َُ
ثَهتد ً
اءتناَلإلصحاحَالتاسعَ،
َ
بعدَهذهَاملقدمةَالثانيةَ،تُسردَقصةَبولسَاملشهورةَلتحولهَ.وفَخاللَقر

كلَهذاَحيدثَ:مقابلةَشاول َبيسوعَالدراميةَ،نورَشديدَساطعَ،صوتَيسوعَ،وعمىَبولسَلثالثةَ
أايم؛َودخولَشاولَإىلَمدينةَدمشقَ،حيثَيقابلَتلميذاًَإمسهَحنانياَ،حيثَيؤمرَحنانياَمنَقبلَيسوعَ
أنَيقابلَبولس؛َويشفيَحنانياَشاولَمنَعماه؛َويتعمدَشاولَ مباشرة؛َوبعدَمعموديتهَمباشرةَيبدأَ
ابلتبشيَفَجممعَدمشقَ،حيثَيغضبَاليهود َويُدفعونَلقتله؛َولكنَلسنَالظَيهربَوينجيهَبعضَ
التالميذَ احمللينيَ الذينَ ينزلوهَ فَ سلةَ خاللَ حائطَ املدينة؛َ يذهبَ إىلَ أورشليمََلينضمَ إىلَ التالميذ؛َ
ولكنهمَ خيافونَ منهَ فَ البدايةََ–ََويعتقدونَ أنهَ يتظاهرَ أبنهَ أصبحَ مؤمناًَ ابملسيحَ ألنهَكانَ سفاحاًَ
مضطهداً؛َوبعدهاَيقنعَبرانابََالتالميذَبشاولَ،وينضمَإليهمَفَأورشليم؛َوأخياًَيرسلوهَإىلَطرسوسََ .
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سَ
ذهبَبراناب َالذيَكانَيكرزَفَأنطاكيةَإىلَطرسوسَ وأحضرَبولسَ.وبعدَذلكَ رافقهمَمرق َ
تلميذََاملسيحَ منَ أورشليمََفَ رحلتهمَ األوىلَ التبشييةَ بعدَ انَ أجتمعواَ معَ التالميذَ فَ أورشليمَ
277
َ،ورمواَخارجَاملدينةَ.وفَتلكَ
(القدسَ) َ.ووجهَالتالميذَ وأتباعهمَابلضافةَإىلَبولسَابلضطهاد ُ
الفرتةَأتسستَكنائسَجديدةَفَغالطية.278

َ

 .277مجمع الرسل األول ،أعمال الرسل 13
 .278أعمال الرسل 23 : 18
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إىل هنا نرى كيف انتشرت املسيحية إىل جنوب فلسطني و سورايَو مصر على يد املبشرينَ .
َمسيَالذينَآمنواَابملسيحَ(إنَكانواَيهوداًَأوَأمميني)َابملسيحينيَ،كماَهوَموضحَف َأعمال َ
أخياً ُ

الرسلََ "ََ26ََ:ََ11فحدثَََأهنُماَََاجتمعاََفَََالكنَيسةَََسن َةًَكاملةًَََوعلماَََمج ًعاََغف ًياََ.و ُدعيَََالتالمي ُذََ
«مسيحيني»َفََأنطاكيةََأو َالًَ" َ
فَ الرحلةَ الثانيةَ لبولسَ أُسستَكنائسَ أخرىَ فَ مكدونية َ،وفيلييبَ وتسالونيكي َ،ومنَ مثَ
أتسستَكنيسةَكورنثوس َاليتَجلبتَلبولسَمشاك َلَكثية َ،وملَخيشَأنَيقدمَتعاليمهَفَأعظمَقاعةَ
حماضراتَفَالغربَ،أريوسَابغوسَفَأثيناَ.وفَأثناءَرحلتهَالثانيةَافرتقَبولسَمعَبرانابَواصطحبَمعهَ
سيالََ .

َ
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يةَاألخيةَكانَجلَهمَبولس َأنَيساعدَفَمنوَاجملتمعَاملسيحيَ فَ
وفَرحلتهَالثالثةَالتبشي
ُ
س َ،وانتشرتَاملسيحيةَبشكلَكبيَفَغربَأسياَالصغرىَحىتَكولوسيَوالودكيةَ.وبعدهاَاعتقلَ
أفس َ
فَقيصريةَوحاكمتهَالسلطاتَالرومانيةَ َ279.
عام َ52م َوصلَالرسول َ توماَإىلَاهلندَ وأسسَكنيسةَاألرثوذكسَاهلنديةَ.ويقالَأنهَاستشهدَفَ
عامَ72مَ 280َ.

َ

. Source: Pamela Eisenbaum .Paul Was Not a Christian: The Original Message of a Misunderstood Apostle .San
Francisco: HarperOne.2009 ،
280
. Source: Stephen Neill .A History of Christianity in India: The Beginnings to AD 1707 .London: Cambridge
University Press.2004 ، p29
279
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و ابلرغم من شدة الضطهاد ملَيستسلمَبولس َواتبعَفَتبشيَمنَهمَفَالسجنَأيضاًَخاللَ
السنتنيَ اليتَ قضاهاَ هناكَ قبلَ ارحتالهَ إىلَ روما َ،وفَ النهايةَ يُقالَ أنهَ أُعدمَ خاللَ حريقهاَ الكبيَ
64مَ .281

َ
ازدادتَالشتباكاتَاألهليةَوغيَاألهليةَماَبنيَاليهودَواندلعتَالثورةَفَمنطقةَأورشليمَ،وهذاَ
أدىَإىلَدمارَاهليكلَالثاين َعلىَأيديَالقيصرَتيطسَالروماينَعام َ70مََ.282وبسببَحصارَالرومانَ
الشديدَلليهودَ،غادرَوتشتتَالكثيَمنهمَممنَآمنَابملسيحَ وانتشرواَفَاملناطقَآسياَالصغرىَومشالَ
 ،Stefano Masi .Art and history: Rome and the Vatican .Casa Editrice Bonechi ،و . Source: Serena De Leonardis
.1999 p21
282
. Source: Milman" .The History of the Jews ".Book 16..
281
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إفريقياَ وأوروابَوهذهَكانتَفرصةَالنتشارَالداينةَاملسيحيةَماَبنيَاليهودَواألممينيَ.وفَتلكَالفرتةَكتبَ
التلميذَيوحناَ َرؤايَيوحناَالالهويت َوأرسلَرسالتهَللسبعَالكنائسَاألساسيةَاملوجودةَفَآسياَالصغرىَ.
وهذهَالكنائسَكانتَ:أفسسَ،سيميانَ،برغامسَ،ساردسَ،فيالدلفياَ،ثياتياَوالالودكيةََ 283.

َ
َ

 .283رؤيا يوحنا الالهوتي 3 - 1
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قبل فرتة اإلصالح


القرون الثالثة األول للميالد

فَالقرنَالثاين َللميالدَمتَتدميَاملدنَاليهودية َوتشتتَأكثرَمن َََ100ألفَيهوديَمنَقبلَالرومانَ،
وانتشرتَاملسيحيةَبشكلَكبيَبينهمَ.ورغمَهذاَكلهَكانَهناكَاضطهاداًَعليهمَ فَاماكنَ معينةَف َ
فلسطنيَفقدَقُتلَاملسيحيونَعلىَالعلنَ.

َ
علىَ صعيدَ آخرَكانتَ هناكَ مشاكلَََداخليةَ فَ الكنيسةََعملتَ علىَ متزيقَ املسيحية َ،وهوَ
ظهورَماَيعتربهَاملسيحيوهَابَملهرطقنيَالذينَأرادواَأنَيُلحدواَالعقيدةَاملسيحيةَ َويغيوهاَ.بعدَيسوعَبفرتةَ
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قَكثيةَمسيحيةَخمتلفةَكلَمنهاَتدعيَأهناَمتثلَمعتقداتَيسوعَوتالميذهَولكنَ
َ
بسيطةَجندَأنَهناكَفر
لديهاَاختالفاتَكثيةَ.
ماَهيَبعضَهذهَالفرق؟َ
• األبيوانيتية
▪ املعتقد:
َاألبيوانيتيةََمجاعةَ مسيحيةَ يهوديةَ األصلَ ملَ يعتقدواَ أبنَ يسوعَ إله َ.هناكَ إلهَ واحد َ،ويسوعَ
َ
إنسانَ خمتارَ منَ للاََليكونَ املسياَََ.284وادعىَ أعدائهمَ أهنمَ أنكرواَ الوالدةَ العذريةَ للمسيحَ وأنََأبواهَ
يوسفَومرميَ،وكانَرجالًَابراًَصالاًَ .
▪ أشهر القديسني:
 -1ثيودوتسَ190مَ:وكانَينشرَعقيدةَالتوحيدَ،وأقرَابلوالدةَالعذريةَللسيدَاملسيحَعليهَالسالمَإىلَ
أنَقامَالباابَفيكتورَبعزلهَعامَ199م.
َ -2أرطمونَ:قامَفَروماَواندىَابألبيوانيتيةَولكنهَواجهَوأتباعهَالرمانَوالضطهادَ285.
اليتَ
َ -3بولسَالشمشاطي َ260مَ:كانَأسقفاًَعلىَكنيسةَأنطاكيةَأحدَأهمَمدنَالقليمَالشرقيَ و َ
كانتَ واقعةَ حتتَ حكمَ امللكةَ العربيةَ زنوبياَ ملكةَ تدمر َ..عقدتَ ثالثةَ جمامعَ فَ أنطاكيةَ
ملناقشةَ معتقداتهَ فأدينَ فَ اثلثهاَ وعوقبَ ابلرمانَ والعزلَ وصدرتَ بذلكَ خطاابتَ لروماَ
والسكندريةَ تصفهَ ابملتغطرسَ والتا فهَ واملنمقَ لكالمهَ والطماعَ واملنعدمَ األخالق َ.ومعَ ذلكَ
احتفظَمبنصبهَكأسقفَانطاكيةَبفضلَالدعمَالقويَمنَامللكةَ زنوبياَ.ولكنَهبزميةَ زنوبياَأمام َ
األمرباطورَالروماينَأورليانَ،خسرَبولسَالشمشاطيَكرسيهَ 286"َ.

 .284المسيا أي المسيح المنتظر لدى اليهود
). Source: (Ehrman ،Jesus, Interrupted Revealing the Hidden Contradictions in the Bible 2006
 .286المصدر :فاضل سليمان .أقباط مسلمون قبل محمد صلى للا عليه وسلم .القاهرة :شركة النور لإلنتاج اإلعالمي.2010 ،
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• املارقيّون (املارسيّون)
▪ املعتقد :
وهمَأتباع َ"مارقيون َ(مارسيون)" َ،وهوَمعلمَالهويتَمشهورَمنَالقرنَالثاينَمنَأسياَالصغرىَ،
َإىلَآسياَالصغرىَ،حيثَأسسَعدةَ
َ
قضىَسنواتَقليلةَفَروميةَقبلَأنَيُطردَمنَالكنيسةَويتجهَعائداً
كنائسَفَعدةَمدنَ.
كتبَمارقيونَكتاابًَأمساهَ"أنتيثيسس"َ(معناهَحرفياًَ"الشعارانَاملتناقضان")َ والذيَأظهرَالفرقَ
ماَبنيَإلهَالعهدَالقدميَوإلهَيسوعَ.إلهَالعهدَالقدميَكانَساخطاًَ،منتقماًَوإلهَالقضاءَوالدين؛َإلهَيسوعَ
هوَاللهَاحملبَالرحيمَوإلهَاخلالصَ.
إلهَ العهدَ القدميََخلقَ هذاَ العامل َ،واختارَ بينَ اسرائيلَ ليكونواَ شعبه َ،وأعطاهمَ الشريعة َ،وبعدَ
ذلكَلعنهمَ،ولعنَغيهمَووضعهمَفَالعذابَاألبديَألهنمَعصوهَ.وإلهَيسوعَالَعالقةَلهَهبذهَاخلليقةَ،
وإبسرائيلَأوَالشريعةَ،وقدَجاءَإىلَهذاَالعاملَليخلصَالبشرَمنَإلهَالعهدَالقدميَالساخطَ.وماَفعلهَ
يسوعَبرأيهَأنهَعنَطريقَموتهَعلىَالصليبَ،حىتَحيملَاللهَالساخطَخطيةَالعاملَ.أماَهؤالءَالذينَ
يؤمنونَبيسوعَيستطيعونَأنَينفذواَمنَغضبَإلهَاليهودَالساخطَ287.
• الفرق املتنوعة للغنوصية
▪ املعتقد
يطلقَعليهمَاسمَالغنوصيةَ،منَالكلمةَاليواننيةَ"غنوصص"َمعناهاَ"املعرفة"َ ألهنمَيؤمنونَأنَ
املعرفةَ،وليسَالميانَ،ضروريَللخالصَفادعواَأنَاخلالص َليسَعنَطريقَالصولَعلىَالميانَمبوتَ
يسوعَوقيامتهَبلَعنَطريقَفهمَتعاليمهَالسريةَاليتَكشفهاَلناَ.افرتضتَالفرقَالغنوصيةَاملتنوعةَأنَاملرءَ
َ،وقدَحصرَفَهذاَاملكانَالشريرَفَجسدهَ .
الَأييتَمنَهذهَاألرضَوإمناَمنَعاملَآخر-عاملَاآلهلةَ-
ُ
وحيتاجَهذاَاملرءَألنَيتعلمَكيفَخيرجَمنهَ،ولذلكَحيتاجَإىلَمعرفةَسريةَ(غنوصص)َ.
َ
). Source: (Ehrman ،Jesus, Interrupted Revealing the Hidden Contradictions in the Bible 2006
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وماَعالقةَهذاَابتباعَيسوع؟َفَنظامَالغنوصيةَاملسيحيَيسوعَإلهَجاءَمنَالعاملَالروحيَ(املليء َ
ابآلهلة!)َحىتَيتواصل َمعنا َويعطيناَاملعرفةَالسريةَاملتعلقةَابخلالصَلألرواحَاملسجونةَهناَ.هذهَاملعرفةَ
كيفَسجنتَالعناصرَالروحيةَهناَ.
كيفَوجدتَاخلليقةَاملاديةَ،و
ُ
فيهاَقصةَكيفيةَوجودَالعاملَالروحيَ،و ُ
وبدونَيسوعَ(الكائنَاألثيي)َالَنستطيعَانَحنصلَعلىَهذهَاملعرفةَ.فهوَخملصَاألرواحَوَ قد َأعطى
تعاليمهَالسريةَلتالميذهَاملقربنيَقبلَانَيصعدَمرةَأخرىَإىلَالعاملَالَروحيَ288.
• الباتريباسية
▪ املعتقد
أشهرَاملعتقداتَلدىَاملفكرينَاملسيحينيَوقادةَالكنيسة َهوَإدراكَوحدانيةَللاَ.وهذاَاملعتقدَ
هوَأنَهناكَإلهَ واحدَ وأنهَيسوعَمتجسد َفَالوقتَنفسه َ(للاَعلىَاألرض)َ.بكلماتَأخرىَأن َللاَ
اآلبَوللاَالبنَليساَمنفصلنيَ.للاَالبنَهوَللاَاآلبَ .
َوهذاَاملعتقدَلهَعدةَأمساءَفَالتاريخَالالهويتَ.أحياانًَيسمىَموداليزمَ،تعدديةَاألشكالَ.أحياانًَ
َ
يسمىَهذاَاملعتقدَسابيليانزمَ،نسبة إىل القديس سابيلياسَ.وهذا كان قبلَأنَتسمىَابتريباسيانسية َ–َ
معناهَبشكلَحرفَ"اآلبَاملتأمل"َوقدَاستهزأَقانصَاهلرطقاتَترتليانََ289هبذاَاملعتقدَلقولَسابيلياسَأنَ
اآلبَللاَهوَالذيَماتَعلىَالصليبَ،بشكلَالبنَ ََ290.
▪ أشهر القديسني:
 -1آابءَالكنيسةَف القرننيَالثاينَوالثالثَمثلَهيبوليتسَوترتليان.
 -2سابيلياسَ،ملَيكنَشخصاًَمهماًَولكنهَاضطهدَوحوربَهلذاَاملعتقدَ.

 . 288هذا المعتقد يشبه الصوفية المتطرفة في اإلسالم في عقيدة اإلتحاد والحلول وأن هناك الخاصة من لديهم أسرار من العلم ال يطلع عليها أحد ،وقد
اسمى بعض العلماء هذه الطائفة الغنوصية بصوفية المسيحية األولى  ..أما صوفية المسيحية الحاضرة فهي أشبه بالبينتاكوستال والخمسينيين
 289لشهرته في مطاردة الهراطقة الخارجين عن تعاليم كنيسته.
290
). Source: (Ehrman ،Jesus, Interrupted Revealing the Hidden Contradictions in the Bible 2006
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• األريينية (اآلريوسية)
▪ املعتقد
نسبة إىلَ القديس أريوسََفَ بدايةَ القرنَ الرابع َ،معلماًَ مسيحياًَ مشهوراًَ فَ السكندرية َ،مصرَ.
إبختصار همَيؤمنون أنَاملسيحَملَيكنَإهلاًَ،ولكنَللا َاآلب َأعطاهَالقوةَ.استطاعَأريوسَأنَيزعمَأبنَ
لديهَإثباتَمنَالعهدَاجلديدَومنَاملفكرينَاملسيحينيَاألوائلَ.و نرى خاللَالثالثةَمئةَسنةَتغيَاعتقادَ
الناسَ بيسوعَ منَ نيبَ يهوديَ أبوكاليبس َيََ291حىتَ وصلَ األمرَ وأصبحَ الناسَ يؤمنونَ أبنهَ للاَ نفسهَ،
األقنومَالثاينَمنَالثالوثَ .
يقولَ املهندسَ فاضلَ سليمانََفَكتابهَ "أقباطَ مسلمونَ قبلَ حممد" َ..." َ:منَ بعدَ جممعَ
القسطنطينيةَ األولَ سنةََ381م َ،تلقتَ األريوسيةََدفعةَ جديدةَ للحياةَ بنيَ القبائلَ الشمالية َ،القوطَ
واللومباردَ والبورجونديونَ والواندالَنتيجةَملواعظَيولفيالسَ،القسَذوَالعقيدةَاألريوسيةَالذيَأرسلَمنَ
األريوسيةَ بنيَ القبائلَ
القسطنطينييةَ سنةََ341مَ لتنصيَ القوطَ الغربيني َ،ومنَ القوطَ الغربينيَ انتشرتَ َ
وأصبحتَعقيدهتمَالوطنيةَالدينيةَحىتَسنةَ581مَبتحولَملكهمَريكاردَوابلتايلَحتولَالقوطَالسبانَ
عنهاَ 292"...
َ
َ
َ

 .291أبوكاليبس (يونانية  : Ἀποκάλυψιςرفع الغطاء) هي عبارة تدل على إعطاء أشخاص مختارين أشياء خفية لمعظم البشر؛ المصطلح الدارج لها
عند العرب هو "كشف الحجاب" .تدل الكلمة اليوم عادة على نهاية العالم وهي اختصار عبارة تعني كشف نهاية العصر.
 .292المصدر :فاضل سليمان .أقباط مسلمون قبل محمد صلى للا عليه وسلم .القاهرة :شركة النور لإلنتاج اإلعالمي.2010 ،
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القرن الرابع إل الثامن
 املسيحية األرثوذكسية
هناكَفرقةَمسيحيةَ واحدةَفازتَابملعركةَ.ولرمباَكانتَالنصرةَفَالقرنَالثالثَللميالدَ.عندماَ
حتولَاألمرباطورَالروماينَ قسطنطنيَإىلَاملسيحيةَفَبدايةَالقرنَالرابعَ،حتولَإىلَهذهَالفرقةَ.وعندماَ
أصبحتَالداينةَالرئيسيةَفَاألمرباطوريةَهيَالداينةَاملسيحيةَبعدَمخسنيَسنة َ،قُبلتَمنَقبلَالكلَ.
وكانَهناكَمعتقداتَبديلةَحوهلاَ.
وعندماَفازتَاألرثوذكسية َفَاملعركةَ،هذهَالفرقةَمنَاملسيحيةَملَتزعمَأهناَعلىَحقَفحسبَ،
بلَأهناَكانتَعلىَحقَمنذَالبدايةَ.واملصطلحَالتقينَهلذاَهوَ"الميانَالصحيح"َأيَأورثوذكسيَ(ابللغةَ
اليواننيةَأورثوسَمعناهاَصحيحَ،دوكساَمعناهاَالرأي)َ.املسيحيونَاألورثوذكسيو َن َهمَمنَفازواَابملعركةَ
وأمسواَكلَاملنافسنيَهراطقةَ.واملهرطقونَ همَالناسَالذينَاختارواَأنَيؤمنواَابملعتقدَاخلاطيءَ،الميانَغيَ
األرثوذكسيََ293.
واملعتقداتَاألورثوذكسيةَهيَاليتَدخلتَفَالقانونَاملسيحيَاألرثوذكسي"َ:ابلقيقةَنؤمنَإبلهَ
واحدَ،للاََاآلبَ،ضابطَالكلَ،خالقَالسماءَوَاألرضَ،ماَيرىَوَماَالَيرىَ.نؤمنَبربَواحدَيسوعَ
املسيحَ،إبنَللاَالوحيدَ،املولودَمنَاآلبَقبلَكلَالدهورَ،نورَمنَنورَ،إلهَحقَمنَإلهَحقَ،مولودَغيَ
خملوقَ ،مساوَلآلبَىفَاجلوهرَ ،الذىَبهَكانَكلَشئَ.هذاَالذىَمنَأجلناَحننَالبشرَ ،وَمنَأجلَ
خالصناَ ،نزلَمنَالسماءَوَجتسدَمنَالروحَالقدس َوَمنَمرمي َالعذراءَ.أتنسَوَصلبَعناَعلىَعهدَ
بيالطسََالبنطى َ.أتملَ وَ قربََوَ قامَ منَ بنيَ األمواتَ ىفَ اليومَ الثالثَكماَ ىفَ الكتبََ،وَ صعدَ إىلَ
وَايضاَأيتىَىفَجمدهَليدينَاألحياءَوَاألمواتَ ،الذيَليسَمللكهَ
السمواتَ ،وَجلسَعنَمينيَأبيهً َ ،
إنقضاءَ.نعمَنؤمنَابلروحَالقدسَ،الربَاحملييَاملنبثقَمنَاآلبَ.نسجدَلهَوَمنجدهَمعَاآلبَوَالبنََ،

).Source: (Ehrman ،Jesus, Interrupted Revealing the Hidden Contradictions in the Bible 2006

صفحة  181من577

293

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

الناطقَىفَاألنبياءَ.وَبكنيسةَ واحدةَمقدسةَجامعةَرسوليةَ.وَنعرتفَمبعموديةَ واحدةَملغفرةَاخلطاايَ.
َوننتظرَقيامةَاألمواتَوَحياةَالدهرَاآلتىَ.آمنيَ َ294"َ.
َ حاية الكنيسة من اهلرطقات
معَانتشارَهذهَالفرقَاملختلفةَاملنافسةَلبعضهاَالبعضَعنَطريقَدعوةَاآلخرينَهلاَوكتاابهتاَاليتَ
دخلتَمنهاَفَنصوصَالكتابَاملقدس َ،كانَهناكَآخرونَمنَانضلواَمنَأجلَاملعتقدَاألرثوذكسيَ
قبلَ نشوءََالكنيسةََاألرثوذكسيةََوقدَ أمساهمَ العلماءَ (بروتوَ أرثوذكس) َ،وقدَ وقفواَ ودافعواَ بقوةَ ومحواَ
الكنيسةَمنَهذهَالتعاليمَاملنافيةَلإلعتقادَاألرثوذكسيََ .
أعلنَاألمرباطورَثيودوسياس َ395ََ–َ 347َ Theodosiusم َالداينةَالرمسيةَلإلمرباطوريةَالرومانيةَهيَ
املسيحيةَ،295وحصلَفَالقرنَاخلامسَماَملَيكنَابلسبانَ،حيثَسقطتَاألمرباطوريةَالرومانيةَأبيديَ
الرببرَ،وانتشرَالعنفَوالقتلَوالظلمَوالعتداءَ،واعتقدَمعظمَالناسَانهَآخرَالعاملَ.خاللَمئةَعامَحتولتَ
هذهَ األمرباطَوريةَ العظيمةَ إىلَ فوضىَ عارمة َ،ويقالَ أنَ الرببرَ قدَ حتولواَ إىلَ املسيحيةَ األريوسيةََحيثَ
أنكرواَألوهيةَاملسيحَ،وهذاَأدىَإىلَاملعاركَوالروبَاألهليةَماَبنيَاملذهبنيَ َ.
 سقوط الدولة الرومانية
يقولَاملهندسَفاضلَسليمان َفَكتابَ"أقباطَمسلمونَقبلَحممد""َ:أوجوستنيَ،الذيَكانَ رأيهَ
أوالَهوَعدمَاستخدامَالقوةَفَمسائلَالعقيدةَ،تغيَرأيهَبفعلَتشددَوصالبةَموقفَمعارضيهَ،وأقرَأبنَ
الكراهَابلقوةَواجبَمنَأجلَإعادةَهؤالءَاهلراطقةَللكنيسةَومنَأجلَخالصهمَمستنداًَإبجنيلَلوقاََ14
َ.23ََ:كانتَ وسائلَ الرومانَََفَ اضطهادََاملخالفنيَ فَ العقيدةَ وتعذيبهمَ غيَ آدميةَ استخدمتَ فيهاَ
الضربَابلسياطَ والرقَعلىَالكرسيَالديديَبعدَأنَحيمرَلونهَمنَشدةَسخونةَاهليكلَاملعدينَمثَ
يلقىَللسباعَاجلائعةَلتقطعهمَإرابُ"ََ 296
ابختصارَ:فَالقرنَاخلامسَحتولتَالدولةَالقسطنطينيةَإىلَدولةَإرهابيةَ،وسقطتَالدولةَالرومانيةَ َ.
 . 294قانون اإليمان المقدس األرثوذكسي من كتاب الصلوات على اإلنترنت ،موقع سانتا تكال
. Source: Lenski, Noel, Failure of Empire (University of California Press, 2002) pp235–237
 .296المصدر :فاضل سليمان .أقباط مسلمون قبل محمد صلى للا عليه وسلم .القاهرة :شركة النور لإلنتاج اإلعالمي.2010 ،
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 إلقاء الضوء على نشاطات التبشري ِف القرون األول ِف الدول العربية
أماَ فَ القرنَ اخلامسَ فقدَ ارحتلَ فرومنتيوسََََFrumentiusوإيديسيوسَ
َEdesiusبعدَأنَأُمسكاَكغالمنيَعبيدَليخدماََفَاحملكمةَالثيوبيةَوكاانَينشرانَ
العقيدةَ املسيحيةَ أبرحيية َ.عادَ إديسيوسَ إىلَ طياَ بعدَ عتقه َ،ولكنَ قررَ
فرومنتيوسَنشرَعقائدهَفَإثيوبياَفغادرَمعَإيديسيوسَإىلَالسكندريةَليطلبَ
منَأاثانسيوس َبطريركَالكنيسة َاألرث َوذكسية َفَالسكندريةَإرسال َأسقفَمعَ
آابءَإىلَإثيوبياَللتبشيَ.وهكذاَعادَفرومنتيوسَ،وعمدَملكَإزاانَاجلديدَ،وجنحَ
فَبناءَعدةَكنائس َ،وأمسوهَالناسَ"كاشفَالنور"َ وأبَالسالم ََ Abba Salamaواعتُربَأولَأبَللكنيسةَ
297
الثيوبيةَ.
وقدَ ذُكرَف َالسيةَالنبوية َلبنَهشامَعنَعدةَمبشرينَكانواَقبلَ وأايمَالنيبَحممد َ–َصلىَ للاََ
عليهَوسلمَ–َفَاجلزيرةَالعربيةَيسيحونَفَاألرضَويدعونَإىلَدينَاملسيح"َ:قالَاب ُنَإسحاقَ:حدثين َ
ٍ
َمنب ٍهَاليماينَأنهَُحدث ُهمَ :أنَموقعَذلكَالدينَبنجرانَ
ال ُمغيةَُب ُنَأيبَلبيدَموىلَاألخنسَعنَوهبَبن ُ
اَجمته ًداَزاه ًداَفَ
كانَأنَر ُج ًالَمنَب قاايَأهلَدينَعيسىَابنَمََرميَيُق ُالَلهَُف يميُو َُنَ،وكانَر ُج ًالَصالً ُ
فَهباَ،
فَبقريةَإالَخرجَمن هاَإىلََق ري ٍةَالَيَُعر ُ
اَ،جمابَالدعوةَ،وكانَسائ ًحاَي نزُلَبنيَال ُقرىَ،الَيُعر ُ
الدُّن ي ُ
وكانَالَأي ُك ُلَإالَمنَكسبَيديهَ،وكانَب ناءًَي عم ُلَالطنيَوكانَيُعظ ُمَاألحدَ،فإذاَكانََي وُمَاألحدَملَ
ي عملَفيهَشي ئًاَ،وخرجَإىلَفالةٍَمنَاألرضَيُصليَهباَحىتَ ُميسي".
َضرَإالَقال َ
وأيضاًَقصةَإبنَالثامر"َ:فجعلَعب ُدَاللََب ُنَالثامرَإذاَدخلَجنرانَملَي لقَأحَ ًداَبه ُ
ولَ:ن عمَ،
(ل َهُ)َايَعبدَاللََ،أتُوح ُدَاللََوتد ُخ ُلَف َديينَوأدعُوَاللََف يُعافيكَمماَأنتَفيهَمنَالبالء؟َف ي ُق ُ
َضرَإالَأاتهَُفات ب عهَُعلىَأمرهَ،ودعاَلهَُ
ف يُوح ُدَاللََويُسل ُمَ،ويدعُوَلهَُف يُشفىَ.حىتَملَي بقَبنجرانَأحدَبه ُ
َرفعَشأنُهَُإىلَملكَ َجنرانَ،فدعاهَُف قالَ(لَهُ)َ:أفسدتَعليَأهلَق رييتَ،وخالفتَديينَودينَ
ف عُوفَحىت ُ
آابئيَ،ألُمثلنَبكَ،قالَ:الَت قد ُرَعلىَذلكَ.
.Source: Saheed A. Adejumobi .The history of Ethiopia .WestPort: Greenwood Press.2007 ، p171
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قالََ:فجعلَيُرس ُلَبهَإىلَاجلبلَالطويلَف يُطر ُحَعلىَرأسهَف ي ق ُعَإىلَاألرضَليسَبهَأبسَ،وجَعلَ
َ،حبُوٍرَالَي ق ُعَفيهاَشيءَإالَهلكَ،ف يُلقىَفيهاَف يخ ُر ُجَليسَبهََأبسَ.ف لماَ
ثَبهَإىلَمياهٍَبنجران ُ
يبع ُ
تَبهَ،فإنك َ
غلبهَُقالَلهَُعب ُدَاللََب ُنَالثامرَ:إنكَواللَلنَت قدرَعلىَق تليَحىتَتُوحدَاللََف تُؤمنَمباَآمن ُ
كَ،وشهدَشهادةَعبدَاللََبنَ
َسلطتَعليَف قت لتينَ.قالَ:ف وحدَاللََت عاىلَذلكَالمل ُ
إنَف علتَذلك ُ
كَمكان َهَُ؟َواسَتجمعَأه ُلَ
َ،مثَضربهَُبعصاَفَيدهَفشجهَُشجةًَغيَكبيةٍَ،ف قت لهُ ُ
الثامر ُ
َ،مثَهلكَالمل ُ
َ،مثَأصاهبُمَ
جنرانَعلىَدينَعبدَاللََبنَالثامرَ،وكانَعلىَماَجاءَبهَعيسىَاب ُنَمَرميَمنَالجنَيلَو ُحكمه ُ
َهنالكَكانَأص ُلَالنصرانيةَبنجرانَ،واللَُأعل ُمَبذلكَ.
مث ُلَماَأصابَأهلَدينهمَمنَاألحداثَ،فمن ُ
َحممدَبنَكع ٍ
بَال ُقرظيَ،وب عضَأهلَجنرانَعنَعبدَاللََبن َ
يث ُ
قالَاب ُنَإسحاقَ:ف هذاَ حد ُ
يَذلكَكانَ 298"َ.
الثامرَ،واللَُأعل ُمَأ ُّ
 التبشري ِف البيزنطية
ملَتسقطَاألمرباطوريةَالرومانيةَمنَاجلهةَالشرقيةَأبيديَالرببرَاألريوسينيَ،وإمناَبقيتَأللفَسنةَ
تقريباً َ،وأصبحَإمسهاَاألمرباطوريةَالبيزنطيةَ،حيثَأنَسلطة َاألمرباطورَأقوىَمنَالباابَ،أماَفَروماَفقد َ
بقيَالباابَلهَسلطةَأقوىَمنَاألمرباطورَ َ.
كانَهناكَمخسَدولَمسيحيةَرمسيةَحتكمهاَالبابواتَوهمَ:الدولةَالرومانيةَ،الدولةَالقسطنطينيةَ،
أنطاكيةَ،القدسَوالسكندريةَ(األقباط).

 .298المصدر :عبد الملك بن هشام .السيرة النبوية البن هشام .المجلد األول .طنطا :دار الصحابة للتراث.1995 ،
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َ
َ

 إنتشار اإلسالم
متزقَ الكنائسَ أضعفَ الدولةَ وهذاَ أدىَإىلَ
أماَ فَ القرنَ السابعَ بدأَ انتشارَ الدينَ السالمي َ،و ُّ
حروبَعدةَماَبنيَبينَاألصفرَ(الرومَالبيزنطيني)َواألمةَالسالميةََ .
َ
نقالًَ عنَ أطلسَ الكتابَ املقدسََ(املسيحي)" َ:متثلَ هجرةَ نيبَ السالمَ (حممد)ََمنَ مكةَ إىلَ
املدينةَعام َ626م َبدايةَالتقوميَالسالميَ.وكانَأهلَاملدينةَمتعاطفنيَمعَتعاليمهَعنَوحدانيةَللا َوشرَ
أنَيكونَلنفسهَسلطةَوقيادةَ.ونتيجةَ
املاديةَ.وكمهاجرَاستطاعَحممدَأنَيقضيَعلىَالنزاعاتَالقبليةَو َ
جناحهَفَساحةَالربَتبعَمعظمَغربَاجلزيرةَالعربيةَداينتهَالسالمَ،عندَموته ََ632مَ.نظرَالنيبَإىلَ
اليهوديةَواملسيحيةَكسابقتنيَلإلسالمَ.وكانَهوَخامتَاألنبياءَواملرسلنيَواليتَابتدأَمنَابراهيمَوتضمنتَ
املسيح َ.وبذلكَكانَ ودوداًَ معَ املسيحينيَ واليهودَ فَ البلداتَ اليتَ فتحهاَ السالم َ.إنَ سرعةَ انتشارَ
السالمَ
َ
السالمَ فَ السنواتَ األوىلَ فَ الشرقَ األوسطَ ومشالَ إفريقيا َ،هلوَ دليلَ علىَ مدىَ تسامحَ
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كمجتمعَ يسمحَ مبمارسةَ الدايانتَ التوحيديةَ األخرى َ.وجزئياًَ علىَ مدىَ قبولَ الشعوبَ املغلوبةَ
لإلسالمَ299"َ.

َ

ٍ
يةَترحتلَمنَمكانَإىلَآخرَ
وذُكرَف َالسيةَالنبوية َ َالبنَهشامَأبنهَكانَهناكَإرسالياتَتبشي
300
وقدَالتقتَابلرسولَحممدَصلىَللاَعليهَوسلم.

 .299المصدر :اآلب د .يوسف توما ،المترجمون .أطلس الكتاب المقدس وتاريخ المسيحية..ص 92
 .300المصدر :راغب د .السرجاني" .معاهدة رسول للا مع نصارى نجران ".موقع قصة اإلسالم الرسمي 28 ،إبريل.2010 ,
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بقيتَ الكنائسََاملونوفوزيةََ(اليتَ تؤمنَ بطبيعةَ يسوعَ الواحدة)َ والنسطوريةََفَ أثيوبياََوالشرقَ
وزرعتَ
َ
األوسط َ،وكانتَ عدوةَ لإلسالمَ معَ الروم َ،وتطوراتَ حىتَ أرسلتَ محالتَ تبشييةَ إىلَ الشرقَ
كنائسَفَتركستان َومنغوليا َ.وانتشرَالدينَاملسيحيَفَاهلند َوالصني َحىتَمتَقمعهمَوإابدهتمَفَالقرنَ
العاشرََ .



القرانن التاسع والعاشر

فََفرتةََحكمََالسالمََعلىََإسبانياََ(األندلس)َكان َاملسيحيونََيتمتعونََجبميعََحقوقهمََ،فقدََ
س)ََليمارسواََفيهاََطقوسهمََبشكلََمطلقََ.ليسََهذاََفحسبََفقدَكانَ
كانتََلديهمََأبنيتهمََ(الكنائ َ
لدىَاملسيحينيَاتصاالهتمَاملباشرةَمعَالكنائسَفَالمرباطوريةَالرومانيةَاملقدسةَ َ.
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أُعدمَ املبشرَ الشهيَ يولوغياسَََ َEulogiusفَ بالدَ املسلمني َ،فقدَ كانَ حيرضَ املسيحينيَ
املستوطننيَعلىَمواجهةَاملسلمنيَابلشبهاتَ واستخدمَسياسةَحتريضَالربَاملقدسةَوإاثرةَاجلدالَمعَ
املسلمنيَواستفزازهمَمنَأجلَالشهادةَواملوتَفَسبيلَاملسيحيةَ.وتبعهَعدةَمسيحينيَالقواَحتفهمَبعد َ
إاثرةَالشغبَوشتمَوإهانةَاملسلمنيَوداينتهمَ،حىتَجاءَالعاملَالكبيَالباجيَمنَاألندلس َوالذيَكانَ
سالحهَالكتابةَ والوعظَ والردَعلىَالشبهات َمماَأسكتَاملسيحيني َاملواطنني َوعودةَاألمورَإىلَجماريهاَ
بسالمََ 301.

تلخيص



إذن نلخص سريعاَابلرسمَ .َ.
▪ 100 – 50م

 50م

َ

بويلَكارب َ َ Polycarp
67 – 156مَُ:قتل َبعد َأنَ

حياَوهوَمربوطَخبشبةَ
ُحرقَ ًَ

َ

90م

َ

َ

َ

64مَ :نيو َNeroحرقَ
املسيحينيَوهمَأحياءَعلىَ

ََ 302
َ

َ

َ

َ

عصي َليضيء
مدرجاتهَوأروقته
َ
َ

َ

117مَُ ،قتل َاملبشرَ

َقتلَ

آالفَاملسيحينيَاليهود

َ

َ

ََََ

304

شاربيل َابابيَ ،واملبشرَ

 100م

َ

برسومَفَإداسا

▪ 200 – 100م
َ

َ

َ

تراجانَ – Trajan 98

َدوميتيانَ

َDomitian

َ

َهبمَ

َ

َ

َ

َ

َ

 .301المصدر (Longman, et al. 1842) :ص204 .
 .302المصدر(Contributors 2010) :
 .303المصدر)- Elder( :
 .304المصدر(Smallwood 1956) :
 .305المصدر (Nelson 2002) :ص209 – 207 .
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َ

303

َ
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َ 306
إغناطيوسَاألنطاكيَ Ignatius
of Antioch 67 – 110مَ،
(النوراين)مزقت َاألسود ََجسده ََفَ
إحدىَاملدرجاتَالرومانية.

َ

َ

 100م

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

ََََََََََََََ 308

َ

َ

307

ََََ َ

117م َأعدم َهادراينَ
مئات ََاجلنود َألهنم َأمنواَ
َ
ابملسيح

َ

إيرينيوسَ Irenaeus
130 – 200مَ

َ
َ

أفضلَكتاب َله َ"ضدَ

َ

َ

َ

َ

َ

ََ

َ ََ

Marcus
َاضطهدَ

180َ –َ 161م َمرقسَ
يوريليوس
Aurelius

 150م
ََََََََََََََََ َ
ََََََََ َ
309

جسنتَ
املسيحيني َ َ ُوقتلَ َ َ
الشهيدَفَوقته

َ

َ

َ

ََََََََ

َ

أوريغانوس َ Origen 185 -

اهلرطقات"َ

311

َ

َ

َ

ََ 310

َجسنتَ
الشهيد
Justin Martyr
100 – 167م َقتلَ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

ََ

َ

َ

َ

ََ

َ

312

مدافعا َعن َالثالوثَ
254م َكانََ ًَ
وكان َيدعو َإىل َتعاليمه َف َكلَ
وعذب َتعذيباَ
مدينة َينزل َفيهاُ َ .

منَقبلَملكَروما.

211َ –َ 193م َ َسبتيميوسَ
سيفيوس َ Septimius

شديدا.
ًَ

 ,306المصدر(Farmer 1987) :
 .307المصدر)Corbo 1981( :
 .308المصدر (Brown 1997) :ص14 .
 .309المصدر (Wace 1911) :ص162 .
 .310المصدر (Quasten n.d.) :ص197 - 196 .
 .311المصدر)- Eusebius( :
 .312المصدر (Alexandria n.d.) :ص20 .

َ

ََ

 200م
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َ Severusالذي َاضطهدَ
املسيحيني َف َمشال َإفريقياَ
ومصر

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

▪ 300 – 200م

 200م

َ 313

تيتوليانَ Tertullian 160
– 220م ََويعترب َمؤسسَ
الالهوت َالغريبَ ،وكان َأول َمنَ
مصطلح َالثالوثَ
استخدم َ َ
املقدسَ ،العهد َالقدمي َوالعهدَ

انتشارَاملسيحيةَفَإفريقيا

اجلديدَ .وقد َ َ
دافع َعن َعقيدتهَ
ودحضَهرطقةَاملارقيون.
َ
َ

 250م

عام َ250م َأُرسل َدينيس َمن َروما َمع َستةَ
اشخاصَآخرينَلتأسيسَالكنيسةَفَابريس.

\\\\َ\َ َ

َأنطونيوسَ
القديس
Anthony َthe Great

استشهد َاملبشر َموريس َمنَ
عام َُ َ 287
مصر َف َأغوانوَ ،سويسرا َلرفضه َذبحَ

251 – 356مَأبوَالرهبان.

َ

الذابئحَلألواثن .وذهب َدودي َ(ديفيد) َالبصرة َليبشر َفَ
اهلندَ .وقيل َأن َاملسيحيني َُوجدوا َفَ

َ

إيسابيوس َ Eusebius of

خوراسانَالكربى

Vercelli َ263 – 339مَ
أبو َالكنيسة َالتقليدية َوالذيَ

قاومَاألريوسيةَبشدةَ.

َ

َ

314

َ

القديس
of
– 293

خاللَعام َ َ
300م َُوجد َالكتابَ
املقدسَبعشرَلغاتَخمتلفة.
َ

 300م

▪ 400 – 300م

َااثانسيوسَ
Athanasius
Alexandria

373مَأولَمنَلبسَزيَالرهبان.
ف َالقرنني َالثالث َوالرابع َنقلَ
مسيحيو َسوراي َعقائدهم َإىلَ
اهلندَعنَطريقَالتجارة

 .313المصدر (Barnes 1985) :ص5 .
 .314المصدر)Walsh 1991( :
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عامَ304مَُأعلنتَأرمينياَكدولةَمسيحية.

300َََََََََ315
 316مَ

أوقفَاألمرباطورَغالريوسَ Galarius
َ
الضطهاد َ
305مَ َ
َ – 311

َ

َ

َ

ََ 317

َ

َ

َ

َ

ََ 318

َ

َ

ف َعام َ325م َدعى َاألمرباطور َالقسطنطنيَ
أسقفا َمن َمجيع َالكنائسَ
ما َيعادل ًََ َ 1800

َ

ملؤمتر َمسيحيَ ،يرد َفيه َعلى َأريوس َوحتديدَ
الالهوت َالكنسيََ(العقيدة َاملسيحية)َوقانونَ
الميان َ(ألوهية َاملسيح َوعالقته َابآلب)َ،

أيضاَ َيوم َ َ
الفصحََ .وهكذا ََنشأتَ
وحدد َ ً
ُ
كنيسة َالروم َاألرثوذكس ََ ،وكان َهذا َما َُمسيَ

وف َعام ََ 314اعتنق َملك َأرمينيا َتييديتَ
األولَاملسيحيةَمنَقبلَالقديسَغريغوري

326م َحرم َاهلراطقة َواخلارجني َعن َعقيدةَ
التثليثَمنَحقوقَاملواطنةََ-إبعادَآريوس
أمربوس َ Aurelius

َ

َ

ََ 319
 350م

مبجمعَنيقياَ َ
األوىل.

– Ambrosius 337
397مَأسقفَميالنو
يوحنا َاخريستوس َ John
– Chrysostom 347

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ َ 407مَبطركَالقسطنطينية

َ

َ

َ

َ

َ

َ

ََ 320

َ

َ

َ

ََ

جيوم َ – Jerome 347
420م َأول َمن َترجم َالكتابَ

َ 364انتشار َاملسيحيةَ املقدسَإىلَاللغةَالالتينية
ف َغاندال َخالل َفرتةَ
األمرباطورَفالينز.

القديسَأغسطينوسَ Augustine
ََ)of Hipo (354 - 430
أسقف َهيبو َشخصية َمركزية َفَ
َاملسيحيةَواتريخَالفكرَالغريب.

َ370ترجمَيولفيالسَالكتابَ
املقدسَللغةَالقوطية

ثيودوسياسَ
َاألمرباطور▪ َ
500م
– 400

أعلن
Theodosius 347 –395م َالداينةَ

ِف عام 390م بىن املبشر
ديرا
النسطوري أبدييشو ً
ِف البحرين

َ

الرمسيةَلإلمرباطوريةَالرومانيةَهيَاملسيحية

 400م
 .315المصدر (Placher 1988) :ص53 - 52 .
 .316المصدر )Williams 2002( :ص98 .
 .317المصدر (Fletcher 1989) :ص16 - 15 .
 .318المصدر(St John Chrysostom 2007) :
 .319المصدر(Schaff 2010) :
 .320المصدر(Durant, et al. 1992) :
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َ397تبشيَنينيانَاسكتلندة
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▪ 600 – 500م
322

 400م

321

القرنَاخلامسَسقوطَاألمرباطوريةَالرومانية

َ
َ

أرسل َجون َابتريك َ Saint

َ 420ارحتال َفرومنتوسَ
ََ Frumentiusإىل َإثيوبياَ

– John Patrick 387
460م َعدة َإرساليات َمنَ
بريطانيا َإىل َأحناء َأورواب َلدعوةَ

واعتباره َأول َأب َللكنيسةَ
الثيوبيةَ .
َ 420اعتناق َبعض َالقبائل َالبدوية َاملسيحيةَ

الناسَللمسيحية

▪ 700 – 600م

علىَيدَشيخَبيرتَأسبيبت

َ

َ450الوصولَإىلَأفغانستان

جممع َخلقيدونية َ The Council of
َ َ Chalcedonعام َ451م َوانفصلَ
َ
النساطرة َ(املونوفيزية) َعن َالكنيسة َلرفضهمَ
املتضمن َصيغة َ"الطبيعتني"َف َماَ
بيان َاجملمع َ َ
خيصَبشخصَاملسيح

 500م

َ

َ508ترمجةَالكتابَاملقدسَإىلَالسراينية

َ 528أتسيس َالكنائسَ
َالنسطوريةَفَمشالَالصني

البااب َغريغوريوس َالعظيم َ Gregory the
َ
َ Greatدعى َإىل َالتبشي َخالل َفرتةَ
األجنلوساكسونينيَ ،وأسس َمركزيَكولومبا َوأيوانَ
َ

َ565مهمةَجوليانَالتبشييةَمعَالنوبيني

وخالل َعام َواحد َمت َتعميد َأكثر َمن َعشرةَ

800 - .700م
إىلَاملسيحية
آالفَشخصَوحتويلهمَ ▪
َ

أعلن َليو َالعظيمَ
دولة َروما َعاصمةَ
للكاثوليكية

َ 589جوستنيان َيبشر َالقوط َبعد َسقوطَ
آخر َمعقل َمن َمعاقل َاألريوسية َبتحولَ

 600م

 .321المصدر )Adejumobi 2007( :ص171 .
 .322المصدر(Catholic Encyclopedia 1913) :
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امللكَريكاردَإىلَالكاثوليكية.
323

َ
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َ

 600م

القرن السابع :بدأ
انتشار الدين اإلسالمي

َ
َ
ف َعام َ635مَكانَ َاملبشرين َالنساطرة َأول َمنَ

َ 750القديس َبونيفس َ St.

وصل َالصني َليبشر َابملسيحيةَ ،ف َوقت َكانَ

▪ 900 - 800م

أيدانََAidanيبشرَقلبَنورمثربايَفَإجنلرتا.

َBonifaceيبشرَاألملان

ََ

ف َعام َ680مَكانتَ

َ

أول َترمجة َللكتابَ

َ

املقدسَابللغةَالعربية.

 700م

َ 324

َ

732مَإيقافَالمتدادَالسالميَمنَ

قب \ َ
لَتشارلزَمارتلَ(مملكةَالفرنك)
َ

▪ 1000 - 900م

جممع َنيقيا َالثاين َعام َ787م َُمس حَ

َ

بوضع َصور َالقديسني َف َالكنيسةَ

تشارلز َالعظيم َ(شارملان) َمت َتتوجيه َمن َقبلَ

وعبادهتا.

َ

الباب َليو َالثالث َعام َ800م َليكون َأولَ
لإلمرباطوريةَالرومانيةَاملقدسة.
امرباطورَ َ

 800م

 ،Bonifatius" .Ein Gedenkblatt zum Jubiläumsjahr ".Apostel der Deutschen .Leipzig:و . Source: Ficker ،Gerhard
Evangelischen Bundes.1905 ،
 .324المصدر(Raab 1937) :
323
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صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

 800م

استولت
ُ

َمملكةَ

الفرنك َعلى َروماَ

عامَ846م
وأصبحت َالداينة َالرمسية َف َالصربَ

كريلوس َومثوديوس َ Saints Cyril

الداينةَاألرثوذكسيةَ891م

َ and Methodius 860مرسليَ
السلوفاكَ ،وقدَكان َهلم َأتباعَكثيين َحبيثَ

 900م

ُوأخذت َ ُصقلية َعام َ902م َوأقيمتَ

الصون َالسالميةَ .وخسارة َالرومانَ

أن َتالميذهم َاتبعوا َمهمة َالتبشي َحىت َبعدَ
موهتماَ.تعلمَكيلوس َاللغتني َالعربية َوالعربانيةَ
مث َأُرسل َإىل َاخلليفة َالعباسي َاملتوكل َليتناقشَ

أمام َاملسلمني َأدت َإىل َإرسالَ

مبوضوع َالثالوث َمع َفالسفة َوعلماء َعلمَ

محالت َتبشيية َإىل َبيت َاملقدسَ

الكالم َالعربَ ،وليوطد َالعالقات َما َبنيَ

ُأمسيتَابلمالتَالصليبية.

اخلليفةَواألمرباطورية.

وازدهرت َاألمرباطورية َالبيزنطية َوحتولتَ
اتبعة َإىل َالكنيسة َاألرثوذكسيةَ
روسيا َ ًَ

تعترب َأولغا َأول َروسية َاعتنقت َاملسيحيةَ

عام َ988مَ ،وكان َسبب َازدهارَ
الكنيسة َهو َمساحها َبتكوينَكنيستهاَ
املستقلة َمع َنظام َعبادة َحبسب َاللغةَ

رمسيا َوبعدها َحكم َحفيدها َفالدميي َمؤسسَ
ًَ

َ 325

دولةَكييف َالروسية َوعمل َعلى َحتويل َالناسَ

احمللية.

 1000م

 .325المصدر :د .طارق سويدان .تاريخ األندلس المفقود.2000 .
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مجاعيا َإىل َاملسيحية َبعد َاعتناقه َاألرثوذكسيةَ
ًَ
عامَ988مَوعمدَشعبه.

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

ومتَإقامةَسبعةَجمامعَ رئيسيةَحملا َولةَتوحيدَالكنيسة َاألرثوذكسية َوالكاثوليكيةَولكنَبالَفائدةَ،
وفَعامََ1054متََانفصالَالطائفتنيَبشكلَهنائيَ َ.
َ
َ
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صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ



القرون احلادي عشر إل اخلامس عشر:

َ
وحتولتَبعدهاَالطائفةَالكاثوليكيةَإىلَوحشَ،وشنتَسبعَهجماتَ رئيسيةَحماولةَالستيالءَعلىَ
القدسَفيماَمسيَابلروبَالصليبيةَأدتَهجماهتاَإىلَقتلَمئاتَاألالفَمنَاملسلمنيَواليهودَ،كماَأهناَ
ُ
عملتَعلىَتطهي َعرقيَفَالغربَأدىَإىلَحموَماَيقارب َََ60ابملئةَمنَالتعدادَالسكاينَلدرجةَأنَ
الكثيينَاعتقدواَأبهناَهنايةَالعاملَ َ.
َ
▪ 1200 – 1100م
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َ

 1100م

َ

َ

َ

َ

وهنا َظهرت َالطبقة َالربجوازية َوهي َالطبقة َاليتَ

ََ 326

حازت َعلى َثروهتا َعن َطريق َالتجارة َوالصناعةَ

َ

بعد َذلكُ َ.وفتحت َطرق َجتارية َرئيسية َوازدهرتَ

البااب َإينوسنت َالثالث َ Pope Innocent III

املدنُ َ ،ووسعت َالفجوة َبني َطبقات َاجملتمعَ
بشكل َال َيطاقَ .وهنا كانت بداية نشوء

َ 16َ َ 1161يوليو ََ)1216اباب َالكنيسةَ
َ(1160أوَ َ
وأتثيا َف َاتريخَ
الكاثوليكية َمن َأكثر َالبابوات َ ً
نفوذا َ ً

نظام الرأسمالي .ونشأت أنظمة الرهبنة
الجديدة على أيدي الدومينيكان
والفرنسيسكان .ولكن في نفس الوقت
أرسل الفرانسيسكان إرساليات تبشيرية
إلى آسيا والصين وترجم الكتاب
المقدس إلى لغات مختلفة.

َ

البابويةَ ،توسع َف َاستخدام َعقوبة َالرمان َالكنسي َوغيَ
ذلكَ،أمرَبشنَالمالتَالصليبيةَعلىَاملسلمني.

▪ 1300 – 1200م
َ 327
 1200م

َ

الكاهن َدومينيك َأنشأ َما َيسمى َ"الخوةَالوعاظ"َ

َ

ومضى َالدومينيكان َف َأتسيس َالكليات َواملعاهدَ

َ

َ

َ

َ

فرانسيس َأزيسي َ(َ Francis of Assisiمؤسسَ

َ

َ

َ

الفرانسيسكانَ ،سافر َإىل َإسبانياَ ،أفريقياَ،
محالت َ
َ

َ

القادةَ.وبرز َمن َبينهم َمفكرونَ
الالهوتية َلتدريب َ328

َ

َ

َ

مثلَألربتوسَالكبيَوتوماَاألكويين.

وحاولَتبشيَاخلليفةَالسالميَأرسلَفرانسيسَمجاعاتَ

َ

من َأتباعه َليكونوا َمبشرين َف َإيطاليا َوالصني َوفرنساَ
وهنغاراي.

1400م
– 1300
عام َ ▪
الروماين َلولَ
َ 1276فتح َ

بيرتَوالدوَ – Peter Waldo 1140

تدريبيا َلرسالَ
ركزا َ ًَ
ََ Llullم ًَ

َ 1218أنكر َما َتفعله َالكنيسة َمنَ

إفريقياَالشمالية.
املبشرينَإىلَ
329

ممارسات َخاطئة َضد َالشعب َالفقيَ ،فتمَ

َ

 1300م

 .326المصدر (Moore 2003) :ص134 - 112 .
 .327المصدر(Bonaventure 1988) :
 .328المصدر )Jones 1816( :ص12 .
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استبعادهَوطردهَمنَقبلَالكنيسة.

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

ََ 330
 1300م

َ
َ

جان َهَس َ – Jan Hus 1369

َ

جون َوايكليف َ – John Wycliffe 1324

َ 1415مفكر َديينَ ،وفيلسوف َومصلحَ

مسؤوال َعن َحركة َاللوالردَ ،وهي َحركة َمتردتَ
1384كان َ ًَ

تشيكيَ .أطلق َعلى َأتباعه َالراديكالينيَ.

على َالكنيسة َالكاثوليكيةَ ،ويسمى َكوكب َالصبحَ

▪ 1500 – 1400م

أعدم َحرقا َعام ََ .1415له َأتثيَكبيَ

َ Morning Starلإلصالح َالربوتستنيتَ.وقد َاحتج َعلىَ

علىَحركةَالصالحَالربوتستانيت.
بدأَيوحنسَغوتنربغََJohannes Gutenbergطباعةَ
الكتابَاملقدسَعنَطريقَاآللةَالطابعةَعامَ1462

النظام َالبابويَللكنيسةَ ،وكان َأول َمن َترجمَالكتاب َاملقدسَ

فرتة اإلصالح

َ

 1400م

اضطهدَ
من َلغة َفولغيت َإىل َالجنليزية َعام َ1382مَ .وقد َ ُ
شديداَمنَالكنيسةَالكاثوليكية.
اضطهاداَ ًَ
ًَ

َ 331

َ

جيوالموَسافوانروالَ Girolamo

َ

َ

َ

َ

-

ََ 332

َ ،)1498ينتمي َإىل َنظام َالرهبانَ

القرن Martin
 1483 منLuther
مارتن َلوثر َ -
السادس عشر إل وقتنا احلايل

الدومينيكانَ .مصلحا َدينيا َوواعظاَ
شنقاَمثَ ُحرقَابلنار.
ُأعدمَ ًَ

ُ1546مطلقَعصرَالصالحَفَأوروابَ،بعدَاعرتاضهَ

1600م
عام َ–
1500
رسالتهَ
َ 1517
على َصكوك َالغفرانَ▪.نشر َف َ
333
نقطة َتتعلق ََأغلبهاَ
وتسعني َ َ
الشهية َاملؤلفة َمنََمخس ََ

َ

َ

َ

بالهوت َالتحرير َوسلطة َالبااب َف َالل َمن َ"العقابَ

َ

َ

334ف َتلك َالفرتة َاملظلمة َأدخلت َالكنيسة َالكثيَ

َ

من َاملعتقدات َاخلاطئة َكرسوم َاجملسداتَ

ووضع َاأليقوانت َوبناء َالكنائس َالضخمةَ

الزمينَللخطيئة"؛َكانَلديهَسالحَالعالمَاملقروء.
 .329المصدر(Spinka 1968) :
 .330المصدر(The Reader's Encyclopedia 1965) :
 .331المصدر )Mirandola 1999( :ص114 .
 .332المصدر (Bainton 1995) :ص223 .
 .333المصدر (Jackson 1903) :ص316 .
 .334المصدر(Cottret 2000) :

(1452

Savonarola

 1500م

ذات َطراز َقوطيَ ،وبيع َصكوك َالغفران َجلمعَ

الثروةَ ،وعبادة َالسيدة َالعذراء َمرمي َوغيها َ.
الكثيَمنَاملعتقداتَاخلاطئةَكرسومَاجملسداتَ
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صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ
جون َكالفن َ(ابلفرنسيةJean َ :

َ

)Calvin؛ َ1509م َ1564َ -مَ

 1500م

َ

مصلح َديين َوالهويت َفرنسيَ،

َ Huldrychأو ََ
هولدريخ َز َوينگ لي ََ
َ

335
Ulrich

َ

زعيماَ
َ Zwingli 1484 – 1531كان َ ًَ

َ

َ
لإلصالح َف َسويسرةَ .وف َمطبوعاتهَ،كشف َفسادَ
▪ 1700 – 1600م

حرقاَفَجينيفا.
أريوسيَوقدَأعدمَ ًَ

َ

َ

َ

َ

كسفاريوس َ
فرنسيس َ َ

َ

َ

Francis Xavier

َ

َ

َ

َ

ََََ َ

جونَبدلََJohn Biddle

إغناطيوس َلويوال َ Ignatius of
َ Loyolaمؤسس َ"اليسوعية"َ
الكاثوليكية َعام ََ-َ 1491

ََ 337

 1600م

كاثوليكيا َوأحدَ
ًَ
مرسالَ
َ1506 - 1551كان َ ًَ
مؤسسي َالرهبنة َاليسوعيةَ.عام ََ 1542بدء َرحلةَ

ميغيل َسيفيت َ Michael

فيزايئيَ ،طبيب َومرتجمَ ،كانَ

استعمال َالصور َف َأماكن َالعبادةَ.واصطدم َزوينگليَ

َ

ََ 336

َServetus 1511 - 1553

الكهنوت َالكنسيَ ،واندى َبزواج َالقساوسةَ ،وهاجمَ
كذلكَمعَ.Anabaptists

َ

مؤسسَاملذهبَالكالفيين.

َ1565كتابهَالرايضاتَالروحية.

دخلت َالعلمانية َواللادَ ،وكان َاملعتقد َالسائد َف َأوروابَ
ونواحي َأخرى َال (دييزم) َأن َللا َال َيتدخل َمبا َحيصل َعلىَ
األرضَ،وحدثتَثورةَفرنسيةَقويةَأدتَإىلَقتلَآالفَالناس.

تبشييةَفَ َاهلندَإىلَالياابنَوانتهتَفَالصنيَ.
َ 1662َ –َ 1615أبوَ
وازداد َالشر َف َالقرن َالسابع َعشر َوقتل َالرجل َاألبيضَ املسيحينيَاملوحدينَفَإجنلرتاَ،
▪ 1800 – 1700م
338الرقيق َبطريقة َوحشية َولكنَ ُقتلَمعََ8000نيوَأريوسي.
اهلنود َالمر َواستعبدوا َ

وللدينَ .وكاان َيتبعان َالعقيدة َاألرمينيةَ

هناكَجمموعاتَمنَاملسيحينيَالذينَهاجرواَإىلَأمريكاَ

(الرادةَالرة)َ،عكسَالكالفينيست.

ََ

املبشران َجون َوتشارلز َوايزيل َطائفةَ
امليثوديست َلدعوة َالناس َللمسيحيةَ

َ

طلبا َللحرية َ َ
الدينية َوالبتعاد َعن َالضطهاد َاألورويبَ.
ًَ

صدقاءَالدينيةَ َ
مجعيةَاأل َ
البيوريتانيةَ َ،
منهاَ:التطهيينيَ َأوَ َ
أوَالكويكرزَ،الكنيسةَاملعمدانيةَوغيهاَمنَالطوائف

َ

ََََََ 339

 1700م َ 340

َ 1631بيرت َهيلنغ ََPeter heylingكمبشرَ
بروتستنيت َأول َإىل َإثيوبياَ .ف َعام َ1697م َقامَ
ثوماس َبري ََ Thomas Brayاملعلمَ
األجنليكاينَبوضعَخطةَلتنصيَأمريكاَالشمالية.

 .335المصدر.1984 ،Anand: Anand Press .The Saint on a Mission . Albert Jou:
 .336المصدر (Tellechea and Ignacio 1994) :ص45 .
 . 337المصدر :مؤسس طائفة الميثوديست )(United Methodist Church of Whitefish Bay. 2007
 .338المصدر (Lewis 1962) :ص83 - 82 ,
 .339المصدر (G. W. Peters 1972) :ص282 - 281 .
 .340المصدر (McGavran 1970) :ص337 .
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اسحاق َنيوتن ََ–َ 1642َ Isaac Newton
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دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

1727مَعاملَفيزايءَورايضياتَكانَأريوسي َموحدَ

 1700م

ولهَعدةَكتاابتَينتقدَفيهاَاملسيحيةَاملثلثة.
1900 – 1800م
▪

َ

وليم َكاري َ – William Carey: 1761

341

كاونت َنيكوالس َالدويغ َفون َزنزندورف َ َ َNikolaus
Count

1834م َإىل َالصنيَ .يعترب َوليمَكاري َاألب َالروحيَ

َ)342أصبحَ
Ludwig von Zinzendorf (1700 – 1760

َ

َ

َ

َ

َ

َ

أب َحركة َمورافيان َالتبشييةَ ،وهو َأول َمن َوضع َأساسيات َالتبشيَ

َ

َ

الربوتستنتيةََ ،وقد َبدأها َإبيصال َرسالة َاخلالص َللشعب َالذي َالَ

َ

َ 1829-1893ف َالصنيَ،

َ

كتابه َ"زرع َومنو َالكنائسَ

 1800م

َ 344

التبشييةَ.شجعَعلىَالتوطنيَ

َ2000م
1900 ▪1814 – 1843
–َMorrisonكأول َمبشر

روبني َمافيتَ Robert Moffat

بروتستنيت َإىلََالصنيَ،كان َموريسون َله َدور َفَ

َ1795–1883إىلَإفريقيا.

إغاثة َاملتحولني َللمسيحية َمن َالضطهادَ ،وقدَ

345

ترجمَالكتابَاملقدسَإىلَاللغةَالصينية.

َ
َ

َديفيد

َ

هدسون َاتيلر َ James Hudson Taylor 1832 -

َ

َ
َ َ
David

َ 1905 346مقر َتبشيه َالصنيَ ،وهو َمؤسس َمؤسسة َ China

َLivingstone 1813 - 1873
لوسطَأفريقياَ.مكتشفَشالالتَفكتوراي

َ Moon
عام َ1873مََلويت َ َمون َ َ
َLottie

أول َمبشر َبروتستنيت َوإمنا َبسبب َطرقه َواسرتاتيجياتهَ

نيفيوس َ John Nevius

هلمَإىلَفيجنيَأيالندزََVirgin Islandsفَعامَ.1732

َ
ََ
ليفينغستون

َ

املستخدمةَ.تسعَكلياتَالهوتَُمسيتَابمسه.

ميكن َالوصول َإليه ََ ،Unreached Peopleوكانت َأول َمحلةَ

أُرسل َروبرت َموريسون َ John Robert

لإلرساليات َالتبشيية َاملعاصرةَ ،وذلك َليس َألنهَكانَ
343

َ

أول َمبشرة َف َالصنيَ.مؤسستها َجتمع ََ1.5

َ

سنوايَ،فَالوقتَالايل.
بليونَدوالرَأمريكيَ ًَ

َ

َ

َ Inland Mission CIMللتبشيَ .واملؤسسة َاليت َأنشأهاَ
كانتَمسؤولةَعنَإحضارَأكثر َمن ََ800مبشر َوأتسيس ََ125

َ
 1900م

شخصا َإىلَ
مدرسةَ ،واليت َنتج َمنها َحتويل َأكثر َمن ًََ َ 18000

َ

347

َ

املسيحيةَ.أولَمنَلبسَالزيَالصيينَوصبغَشعرهَأثناءَتبشيه.
روبرت َبروس ََRober Bruce
املبشرَاملعمداينَإىلَإيرانَعامَ1868

 .341المصدر(Sills 2008) :
 .342المصدر(Holmes 1993) :
 .343المصدر(Moreau, Corwin and McGee 2004) :
 .344المصدر)Allen 1980( :
 .345المصدر(Morgan 1905) :
 .346المصدر (Hunter 1992) :ص162 - 158 .
 .347المصدر(Elliot 1981) :
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د.

َ

 1900م

إميي َكارمايكل ََ Amy Carmichaelعامَ

َ

َمكغافران

D.

َ McGavranأحد َقادةَ
املبشرينَ .ذهب َإىل َاهلندَ،كماَ

1887م َخدمت َف َالياابنَ ،مث َاتبعت َخدمتهاَ

أنهَقسمَالسرتاتيجياتَالتبشييةَ

اهلندَ ،وكانتَمتخصصة َف َإنقاذ َحياةَ
التبشييةَف َ َ

إىلَقسمنيَرئيسني.

الفتياتَمنَممارساتَالدعارةَفَاملعابد.

َ

روي

َومتن

َ

Roy

َ Whitmanوجورج َكيلسيَ

َ
Samuel
َ Marinus
َ
صمويل َمارينوس َ َزومير َ َ

َ Zwemer 1867 - 1952مسي َالرسول َإىلَ

َ

348

َََََ 349

َ

ومؤسسان َكنائس َإجنيلية َفَ
األردنَألكثرَمنَأربعنيَعاماَ.
ً

منصرا َف َالبحرين َومصر َوغيها َمنَ
السالمَ،كان َ ًَ

البلدانَالسالمية.

َ George Kelseyمبشرانَ

جيم َإيليوت َ Jim Elliot

 1950م

1956

–

َ 1927فَ

أكوادورَ .وقد َُقتل َهناك َأثناءَ

كام َاتونسند َ – Cam Townsend 1896

عملهَفَمهمتهَالتبشيية.

َ 1982أسس َمؤسسة َمسر َللغات َ Summer
َ َ Institute of Linguisticsومؤسسةَ

رالف َونرت َ Ralph D. Winter 1924 -

Wycliffe

َ2009تبشيَاجلماعاتَاليتَالَميكنَالوصولَإليهاَ.

َ Translatorsواليت َتعترب َمن َأضخم َاملؤسساتَ

مؤسس َمركز َالبعثات َالعامليةَ ،وجامعة َوليم َكاريَ

لنشر َالكتاب َاملقدس َابللغات َاملختلفة َعلىَ

العامليةَ،واجملتمعَالعاملَللحدودَالتبشييةَ.عامََ1974

وايكليف َللرتمجة َ

Bible

مؤمترَلوزانَللتبشيَفَسويسراَأدىَإىلَانعطافَحادَ

الطالق.

وتغييَكبي َف َاسرتاتيجيات َالتبشيَ .فقد َغي َتركيزَ

رالف َونرت"َ :مل َتعد َالمالت َالتبشيية َُتعىن َأبنَ

الرساليات َالتبشيية َمن َاجلغرافية َالسياسية َإىلَ

تكونَمنَالغربَإىلَمجيعَأجزاءَالعاملَ،وإمناَأصبحتَ
عملية َمتبادلة َما َبني َاألممَ .فكل َأمة َهي َمستقبلةَ
ومرسلةَفَالوقتََنفسه".

مجاعاتَالناس.

 2000م

 .348المصدر (Tucker n.d.) :ص376 .
 .349المصدر(Hesselgrave 2010) :
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وكانَغيهمَالكثيَمنَاملبشرينَالذينَذهبواَإىلَمناطقَعدةَالكتشافهاَونشرَداينتهمَاملسيحيةَ.
ولكنَتعذرَعليَكتابةَكلَواحدَفيهمَ َ.
أتسستَمجعيةَالكتابَاملقدسَ َالربيطانيةَفَعام ََ،1804ومعَهناية َََ1993متتَترمجةَالكتابَ
املقدسَعلىَاألقلَإىلَألفنيَواثنتنيَوستنيَلغةََ .
مترَ
وفَ عامََ1886مَ أُسستَ حركةَ الطالبَ التطوعيةََََThe Student Volunteer Movementفَ مؤ َ
كانتَالفكرةَفيهَأنَيستسلمَالطالبَلدعوةَالتبشيَ،وابلفعلَففيَخاللَإثينَعشرَعاماًَتطوعَأكثرَ
منَمئةَالفَطالبَليخدمَفَالرسالياتَالتبشييةَ،وعشرينَألفَمنهمَسافرَخارجَالوالايتَاملتحدةَ
األمريكيةََ 350.
وأخياًَاجتمعتَمجيعَالطوائفَالربوتستنتيَةَالتبشييةَفَإيدنربغَسكوتالندَعامََ1910وكانَجونَ
مارتنََ قائدَ هذاَ املؤمتر َ،وقدَكانَ هذاَ بدايةَ لإلرسالياتَ التبشييةَ املعاصرة َ.وفَ سنةََ1937مََدخلتَ
الكنيسةَاألرثوذكسيةَالشرقيةَفَاملؤمترَالرسايلَالعامليَوبدأتَنشاطهاَجنباًَإىلَجنبَمعَكنائسَإفريقياَ
وآسيا َ،وفَ سنةََََ1948تكونَ جملسَ الكنائسَ العامليَ لقيادةَ الركةَ املسكونية َ،ولكنَ بدونَ اشرتاكَ
الكاثوليكَ،وفَاجملمعَالفاتيكاينَالثاين ََ 1965تغيَموقفَالكاثوليكَبعضَالشيء َ.واعتربتَاجلماعاتَ
األخرىَإخوةَمنفصلنيَبدالًَمنَاعتبارهمَخارجَالكنيسةَ.

351

وفَعام َ1946مََأقيمَمؤمترَأورابانَماَبنيَزمالةَانرتفارسييت َََ InterVarsity Fellowshipوالكلياتَ
الالهوتيةَ واملبشرينَالقادةَ،وكانَهذاَاملؤمترَجيتمعَكلَثالثَسنواتَلتوحيدَمجيعَاملؤسساتَالتبشييةَ
منَمجيعَالطوائفَالربوتستنتيةَلدفعَحركةَاخلدمةَالتبشييةَالعامليةَ 352.
. Source: David M. Sills .The Missionary Call: Find Your Place in God's Plan For the World .Chicago: Moody
Publishers.2008 ،
351
). Source: (http://www.edinburgh2010.org 2010
352
. Source: Keith & Gladys Hunt .For Christ and the University: The Story of Intervarsity Christian Fellowship of the
U.S.A. 1940-1990 .InterVarsity Press.1991 ،.
350
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سهلتَالتكنولوجياَالديثةَ،ووسائلَالتواصلَعلىَالكنيسةَأنَتعملَعلىَإمتامَمأموريتهاَالعظمىَفَ
التبشيَ.وجندَأنَكلَجيلَمسيحيَمرَفَالتاريخَ –َمنَزمنَالتالميذَإىلَوقتناَهذاَ–َاعتربَأنَزمنهَهوَ
قريبَجداًَمنَالقيامةَوحلولَلعالماتَالساعةَ،ولكنَواحدَمنَهذهَاألجيالَالاليةَأوَالقادمةَسيكونَ
علىَحقَ.

َ

اخلالصة

َلكلَهذا؛َكانتَالفرتةَماَبنيََ1إىلََ500يتطورَفيهَالتبشيَببطءَولكنَماَبعدَتلكَالفرتةَ
َ
وتلخيصاً
بدأتَالكنائسَالكاثوليكيةَبقيادةَالرسالياتَالتبشييةَ .
ومعَتفككَالمالتَاليسوعيةَ(الرسالياتَالتبشييةَالتابعةَللكاثوليك)َفَهنايةَالقرنَالثامنَعشرَ،
وجدتَ المالتَ الربوتستنتيةََطريقها َ.فكانَ هدراينَ سرافياَََ)َ1613ََ–ََ1531(ََHadrian Saravia
وجستينيونَ فونَ ولتز َََ)1668ََ–ََ1621(ََJustinian von Weltsواللذانَ انداََأبنَ الكنيسة َ ُجمربةَ علىَ
حتملَ مسؤوليةَ املأموريةَ العظمى  َ.وفَ منتصفَ القرنَ السادسَ عشرَ قادَ جونَكالفني John Calvin
الرسالياتَالربوتستنتيةَعنَطريقَإرسالَمبشرينَإىلَالربازيلَ.أماَالرساليةَمنَالطائفةَاألجنليكانيةَفقدَ
أرسلت َمبشرينَمثلَجونَإليوت ََ John Eliotوديفيدَبراينيد ََ David Brainerdليعملَمعَاهلنودَ
ني)َ.وهناكَعدةَمبشرينَآخرينَبروتستنتَمثلَكونتَ زينزندورفَ
المرَ(السكانَاألصليني َلألمريكاني َ
َCount Zinzendorfومورافيانَبريذرينََ .َMoravian Brethren
وفَ القرنََالتاسعََعشر َ،بدأَ وليمَكاريََََWilliam Careyوضعَ الحتياجاتَ واملتطلباتَ ألخذَ
الجنيل َإىلَاهلندَ.وفَالقرنَالتاسعَعشرَقادَهدسونَاتيلر ََ Hudson Taylorالرسالياتَالتبشييةَ
إىلَقلبَالصنيَ،وقدَكانَمتأثراًَبوليمَكاريَ ،وقد َلبسَاللباسَالصيينَوصبغَشعره َأسوداًَوجدله َمثلَ
أهلَالصنيَ َ.
وفَ الستيناتَ منَ القرنَ العشرينَ،كانَ لدىَ الكنيسةََالافزَ الكبيَ لمتامَ املأموريةَ العظمىََوإيصالَ
رسالتهاَإىلَمجيعَأممَالعاملَ،وبذلكَأعلنَرالفَدَ.ونرتََRalph D. Winterفَمؤمترَلوزانَ1974مَ
للعاملَالتبشييَأبنَالكنيسةَجيبَحتملَهذهَاملسؤوليةَالكبيةَ،وقال"َ:إنَيسوعَأرسلناَإىلَابنتاَاتَإثناَ
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( َpanta ta ethneابللغةَاليواننية)َأيَإىلَمجيعَاألمم"َوقدَعىنَبذلكَمجيعَفئاتَالناسَالعرقيةَ.وقدَ
دمجَ رالفَدَ.ونرت ََ Ralph D. Winterاسرتاتيجياتَدوانلدَمكغافران ََDonald McGavran
وكامَ اتونسندََََCam Townsendلإلرسالياتَ التبشييةَ للقرنَ العشرينَ واندىَ الكنائسَ ليفكرواَ
بطريقةَتبشييةَوأنَيدرسواَفئاتَالناسَالعرقيةَبدالًَمنَالرتكيزَعلىَاملناطقَاجلغرافيةَفقطَ.وأيضاًَأسسَ
منظمةَ الرسالياتَ التبشييةَ العامليةَ األمريكيةََ USCWM United States Center for
َWorld Missionعامَ1976مََ .

وفَعام َ1997مََأُسسَاملؤمترَالوجداين َََPassion Conferenceحملاولةَالتوعيةَالروحيةَحيثَ أهناَ
تركزَعلىَالتدريبَوأساسياتَالتبشيَ،والربطَماَبنيَالالهوتَ(العقيدةَاملسيحية)َوالسرتاتيجياتَ ََ353.
بينماَفقدتَأوروابَأكثرَمنَنصفَأعضاءَالكنيسةَوأُقفلتَالكثيَمنهاَأوَحتولتَإىلَأماكنَجتاريةَ
أوَمساجدَأوَغيهاَ،حدثتَهنضةَوتغييَمهمنيَجداًَلدىَالناسَفَأقطارَالعاملَاألخرىَ وازدادَعددَ
املتنصرين َ.وماَ زالتَ هذهَ الطوائفَ تعملَ علىَ إرسالَ األالفَ منَ املبشرينََمنَ أوروابَ (رغمَ احنصارَ
املسيحيةَفيها)َوالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَإىلَمجيعَأقطارَالعاملَ َ.

 ،Gary B. McGee .Introducing World Missions: A Biblical, Historical,و . Source: Scott A. Moreau ،Gary R. Corwin
and Practical Survey (Encountering Mission .)Baker Academic.2004 ،
353
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َ

الفصل َّالريابعَ :اهلْيَكل َّالتْنيظ ييمي يلْلمَؤَّس ي
سات َّالتْبيش يريَّية
الفص َلَالرابعَ:اهليكلَالتَنظْيمُيََللمؤسساتََالت بشييَة ّ ُ
َ

ُ

ُ
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منَالعجيبَحقاًَأنَجتدَأكربَمنظمةَتبشييةَ–َاملعمدانيةَاجلنوبيةََ-الَيتجاورَعمرهاَالقرننيَ
قدَبدأتَمنَكنيسةَصغيةَ(سانديَكريك)َملَيتعدَأعضاؤها َالستةَعشرَعضواًَ– َأكثرهمَكانواَمنَ
عائلتنيَفقطَ،انتشرتَلتغطيَأكثرَمنَسبعنيَابملئةَمنَكنائسَالوالايتَاملتحدةَ،وتعملَفَمجيعَبقاعَ
العاملَلتبشيَالناسَوجذهبمَإىلَاملسيحيةَالربوتستنتيةََ .
وكماَ رأيناَ فإنََأهدافَ الكنيسةََتبشيَ الناسَ وإدخاهلمَ املسيحيةَ بغضَ النظرَ عنَ جنسيتهمَ
وعرقهم َ،فبالنسبةَ إليهمَ أنَ اجلميعَ خاطيءَ وعاصيَ هللَ دونَ استثناءَ وحيتاجَ أنَ يعرفَ املسيحَ خملصاًَ
وحيتاجَأنَيعيشَالياةَاملسيحيةَ َ.
َ

ملاذا ندرس تنظيم املؤسسات التبشريية؟
 .1معرفةَاهليكلَالتنظيمي َ للمؤسساتَالتبشييةَيعطيناَفكرةَممتازةَعنَطريقةَعملهمَوكيفيةَاخرتاقهمَ
فئاتَالناسَاملختلفةَ.
 .2تعتربَكنائسَالربوتستنتَمؤسساتَتبشييةَحبدَذاهتاَوأكثرهاَشراسةَفسياسةَالالندماركَ354تقتصرَ
علىَالفاظَعلىَعقيدةَالكنيسة َوتقاليدهاَ.فعلىَالقادةَانَيكونواَتقليدينيَولكنَلديهمَالدافعَ
التبشييَ.
 .3تتقصدَالكنائسَالجنيليةَالربوتستنتية َأخذَأعضاءَالكنائسَاألخرى َ–َكالقبطيةَأوَالكاثوليكيَة ََ-
ليصيواَأعضائهاَ،كماَأن َتنظيمهاَوطريقةَعملهاَاملرتبةَتشجعَاملسيحينيَاآلخرينَللمداومةَفيهاَ
واملشاركةَفَأعماهلاَالتبشييةََ .
 .4تعتقدَالكنائسَالجنيليةَأنَطائفتهاَهيَالطائفةَالوحيدةَاليتَتنطبقَعليهاَمواصفاتَكنيسةَالعهدَ
اجلديد َوإرسالياهتاَالتبشييةَ.والَيؤمنونَأنَالطوائفَاألخرىَتستطيعَأنَتكونَشريكةَفَعملهمَ
التبشييَ،وتفرضَهذهَالسياسةَعلىَكلَكنيسةَأنَتكونَإدارةَمستقلةَبذاهتاَفَإرسالَمبشريهاَ،
 .354سياسة الالندمارك Landmark :وهو مصطلح تستخدمه الكنائس لتشير إلى وجودية وصحة معتقدات الكنائس وعدم اإلعتراف بالطوائف األخرى
المخالفة لها .وقد بدأت هذه السياسة (الحركة) الالندمارك في جنوب الواليات المتحدة من عام  1851من قبل جيمس روبنسون غريفس James
 Robinson Gravesفي تينيسي.
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أماَوكاالتَمؤسساتَالتبشيَاحملليةَ والعامليةَفعملهماَهوَهتيئةَوتسهيلَعمليةَالرحالتَ والتمويلََ
والتدريبَ وغيهاَ منَ األمور َ.ومنَ الطوائفَ الجنيليةَ اليتَ تعملَ فَ التنصي َ،واليتَ لديهاَ مقراهتاَ
العامليةََ،املعمدانيةَََ َ،Baptistوالناصريََالجنيليةََ َ،Nezarethواللوثريةََََ،Lutherenوالدومينيكانََ
 َ،Dominicanواملشيخيونََ َ،Apiscopalsواألسقفيةََ َ،Prespeterianومجاعةَ للاَََ(اخلمسينيني)َ
 َ،Pentacostalوامليثوديستََ َ،Methodistوغيهاَ منَ الطوائفَ تبشييةَ اليتَ مركزهاَ فَ الوالايتَ
املتحدةَاألمريكيةَ،وبريطانياَ،وفرنساَ،وهولنداَ،وأملانياَوغيهاَمنَالبلدانَ َ.
 .5الَهتتمَالطوائفَالجنيليةَبعملَالطوائفَاألخرىَوإجنازاهتاَ،وإمناَمههاَزرعَكنائسهاَفَخمتلفَبقاعَ
العاملَ،فمثالًَاملعمدانيةَاجلنوبية َالَتعيَاهتماماًَإنَكانتَهناكَمعمدانيةَمشاليةَأوَعامةَموجودةَفَ
املنطقةَنفسهاَ تشاركهاَمعتقداهتاَ،فقدَحدثَهذاَفَواليةَأريزوانَعندماَأسستَاملعمدانيةَاجلنوبيةَ
أولَكنيسةَ فَ مدينةَ فينكسَ تتبعَ طائفتهاَ وأمستهاَ الكنيسةََاملعمدانيةَ األوىلََ First Baptist
َChurchعامَ1921مَابلرغمَمنَأنَاملعمدانيةَالشماليةَكانتَمتأسسةَقبلهاَبعشرينَعاماًَفَالواليةَ
َ

نفسهاَ َ.

َ

ما هي أمهية معرفة اهليكل التنظيمي للمؤسسات التبشريية؟

إنَدراسةَاهليكلَالتنظيميَلإلرسالياتَالتبشييةَيعطيناَفكرةَداخليةَعماَيفعلهَمرسلواَاملبشرينَ،
فمحاولةَ إيقافَ املبشرينَ منَ دخولَ الدولَ العربيةَ والسالميةَ الَ حيلَ املشكلة َ،بلَ إنَ عددهمَ
سيتزايدَويدخلونَكسواحَومسمياتَأخرىَكدكتورَ،ومعلمَلغةَإجنليزيةَ،ومنشيءَمؤسسةَخييةَ،
اخل َ.وماَ أكثرَ هذهََ املؤسساتَ األجنبيةَ املتمركزةَ فَ الدولَ العربيةَ واليتَ أصبحتَ بعدَ عشراتَ
السنواتَجزءاًَالَيتجزأَمنَاجملتمعَ.كماَأنَاملبشرينَالذينَنراهمَفَدولناَالعربيةَماَهمَإالَطرفَ
خيطَممتدَمنَالغرب َ،وأصبحت َالكنائسَالجنيلية َمتأصلة َفَالدولَالسالميةَ،لذلكَمنَاملهمَ
جداًَأنَنبدأَبرأسَاهلرمَالتنظيميَونعرفَكيفَيعملونَوعلىَأيَمرحلةَومستوىَحىتَنستطيع َأنَ
نتعاملَمعَاملشكلةَبشكلَصحيحَ َ.
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اهليكل التنظيمي جملمع الطائفة
َ

خيتلفَاهليكلَالتنظيمي َمنَطائفةَألخرىَ،ويعتمدَذلكَعلىَفهمَكلَطائفةَلرسائلَبولس َفَ
الكتابَ املقدسََعنَ األسقفية َ،فاألساقفةَ إماَ يعربَ عنهمَ بقساوسةَ أوَ رعاةَكنيسةَ أوَ شيوخَكنيسةَ،
وهناكَ الشمامسةَ والذينَ يعتربونَ أبهنمَ مساعديَ القساوسةَ أوَ املسؤولنيََأوَ معلميَ مدارسَ األحد َ
وهكذا َ،وإنَمنَأحدَالتنظيماتَاملشهورةَاليتَتشابهَاهليكلَالتنظيميَللمعمدانيةَاجلنوبيةَ،وخاصةَأنَ
معظمَالطوائفَاملوجودةَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَ،إماَأهناَمنشقةَعنَاملعمدانيةَأوَأهناَمنافسةَهلاَ،
لذلكَجتدَأنَاهليكلَالتنظيميَأشبهَبشركةَتسويقَعاديةَهلاَأقسامهاَودوائرهاَوكلَفرعَمنهاَمسؤولَعن َ
شيءَحمددَ .
َ
اهليكل التنظيمي للكنيسة املعمدانية اجلنوبية (منوذج)
جلنةَاللولَ

الرئيسَالعامَPresident

Committee on
Resolutions

اللجنةَاملسئولةَCommittee on Committees

اللجنةَاملنفذةَExecutive Committee

جلنةَالريةَالدينيةَواألخالقيةَ
Ethics and Religious
Liberty Commission

جلنةَاملرشحنيَCommittee on Nominations

اجملمع املعمداِن اجلنويب
SBC (Southern Baptist
)Convention

املؤمتر السنوي  +تقارير

وكاليةَأعضاءَاجمللسَ Agency Board

جامعاتَالالهوتَ

جملسَطريقَالياةَ

جملسَاملصادرَاملالية

Christian Life-Way

Guide Stone Financial

Baptist Seminaries

Resources Board

Resources Board

َ
َ
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كماَنشاهدَفَصورةَاهليكلَالتنظيمي َللكنيسةَاملعمدانيةَاجلنوبيةَ،أنهَليسَهرمياًَ،فإنَجممعَ
(مؤمتر)َاملعمدانيةَاجلنوبيةَماَهوَإالَرابطَبنيَاملؤسساتَاألخرىَ،هناكَرئيس َهلذاَاجملمعَوجلانَخمتلفةَ
تتواصلَفيماَبينها َواجملالسَالتبشييةَ واجلامعاتَالالهوتيةَ واملؤسساتَالتمويليةَوغيهاَمنَاملؤسساتَ،
فكلَمؤسسةَقائمةَبذاهتاَومسجلةَابمسَهاَوهلاَإدارهتاَوسياستهاَاخلاصةَاليتَالَتتعارضَمعَمعتقداتَ
وسياساتَاملعمدانيةَاجلنوبيةَككلَ،والَجيوزَملؤسسةَمعمدانيةَأنَتطغىَأوَتتدخلَبقراراتَمؤسسةَ
أخرىََ .
أتسسَ اجملمعَ املعمداينَ اجلنويبََََSBC Southern Baptist Conventionعامََ1845م َ،فَ
واليةَجورجياَ،منذَذلكَالوقتَمنتَهذهَاملؤسسةَلتضمَأكثرَمنََ16مليونَعضواًَيتعبدونَفَأكثرَمنَ
ََ45ألفَكنيسةَفَالوالايتَاملتحدةَ.وتتكفلَطائفةَاملعمدانيةَاجلنوبية َأبكثرَمنَ مخسةَآالفَمبشرَ
خيدمونَفَالوالايتَاملتحدةَوضواحيهاَابلضافةَإىلَمنطقةَالبحرَالكارييبَ.كماَأنَاجملمعَيتكفلَأبكثرَ
منَسبعةَآالفَمبشرَأجنيبَفََ153دولةَحولَالعاملَ.
واجملمعَ(املؤمتر)َاملعمداينَاجلنويبَيشيَإىلَاجملمعَنفسهَ(الطائفة)َوإىلَالجتماعَالسنويَالقائمَ.
ويشملَخاللََ1175مؤسسةَحمليةَ،وََ42جممعَواليةَاتبعنيَللمجمعَ.كماَأنَهذاَاجملمعَمتعهدَفَنشرَ
رسالةَاخلالصَفَمجيعَأحناءَالعاملَ َ.
هدفَ اجملمعَ املعمداينَ اجلنويبَ تطويرَ ومنوَ العالقاتَ والرابطَ ماَ بنيَ عناصرَ حياةَ املعمدانيةَ
اجلنوبية َ:الكنائسَ احمللية َ،املؤسساتَ اخليية َ،جمامعَ الوالايت َ،ووكاالتَ اجملامعَ الوطنيةَ.كذلكَ تُعىنَ
بعالقتهاَكطائفةَمعَالطوائفَاألخرىَالربوتستنتيةَومنَضمنهاَاملعمدانيةَالشماليةَ َ.
علىَمجيعَاألعضاءَأنَيكونواَمنتسبنيَللطائفةَنفسهاَ،كماَأنَعلىَاملبشرينَأنَيكونَلديهمَ
إثبااتتَعلىَعملهمَاملتواصلَفَجذبَالناسَللكنيسةَإماَعنَطريقَمراقبةَالقساوسةَهلمَأوَخدمتهمَ
فَبرامجَالكنيسةَ.
جندَأنَعناصرَاجملمعَالطائفيَ(مثالَاملعمدانيةَاجلنوبية)َالتايلَ َ:
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 .1اجملالس العامةَ:
 وكالةَهتتمَابلتبشيَالدويلَوإرسالَاملبشرينَحولَالعاملَ.
 وكالةَهتتمَابلتبشيَاحملليَحولَالكنيسةَوضواحيهاَوأحياانًَفَالوالايتَاألخرىَأيضاًَ.
 مؤسسةَلنشرَاملناهجَوالكتبَالتابعةَللطائفة.
 مؤسسةَهتتمَابلشؤونَاملالية.
ولكلَ مؤسسةَ مسؤولَ عنهاََيرأسََجلنةَ خاصةَ حيددهاَ اجملمعَ الطائفي َ،وحيددَ املبالغَ املدفوعةَ
هلؤالءَ العاملنيَ فَ هذهَ املؤسسات َ،ومعظمَ الطوائفَ هلاَ جامعاهتاَ اخلاصةَ اليتَ تدرسَ فيهاَ قساوستهاَ
املستقبلينيَواملبشرينَوالعاملنيَفَالكنائسَ َ.
 .2املؤسسات َ:جامعاتَالالهوتَ،مراكزَالتدريبَ،املؤسساتَاخلييةَلرعايةَاأليتامَأوَاألراملَأوَ
املشردينَ،أوَغيَذلكَ،ابلضافةَإىلَمؤسساتَخاصةَابلنساءَ.

 .3اهليئات  َ:هيَ منظماتَ تشكلهاَ الطائفةَ لتعملَ علىَ الضغطَ علىَ قواننيَ البلدََ–ََالوالايتَ
املتحدةَاألمريكية َ– َللتأثيَعلىَاجملتمعَ َ،وأحياانًَيكونَهلاَصوتَفَاملراكزَالرائسيةَكالبيتَ
األبيضَ،ومثالَعلىَذلكَ:جلنةَالريةَالدينيةَواألخالقيةَجملمعَاملعمدانيةَاجلنويبَ The Ethics
َ and Religious Liberty Comission of the Southern Baptist Conventionفَمدينةَ
انشفيلَ،فَواليةَتينيسيَ .
علىَكلَجملسَومؤسسةَرفعَتقاريرهاَجمللسَالطائفةَاألعلىَبشكلَدوريَ 355.
َ



مؤسسة الشؤون املالية للطائفة

جندَ أنَ لكلَ طائفةَ مؤسسةَ خاصةََتُعىنَ ابلصادراتَ والوارداتَ املاليةَ هلاَ،كماَ تقسمَ األموالَ
املستلمةَمنَالكنائسَعلىَاملؤسساتَاألخرىَوعلىَالتبشيَوعلىَموظفيَالكنيسة َأوَاجملمعَ.ولكلَ
ُ
الَ،ولكنَأردتَأنَأضربَلكمَمثلَمؤسسةَالربانمجَالتعاوينَالتابعَ
و
يقةَمعينةَفَنفقةَاألم
ر
طائفةَط
ُ
 . 355لمعلومات أكثر عن المجمع المعمداني الجنوبي ،يمكنك زيارة الموقع www.sbc.net
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للمعمدانيةَاجلنوبيةَ.فالطائفةَاملعمدانيةَاجلنوبيةَهيَاثينَأكربَطائفةَفَالعاملَبعدَالكاثوليكيةَ،حيثَأنَ
مخسنيَابملئةَمنَنفقتهاَتُرسلَإىلَجملسَالبعثةَالعامليَالذيَيُرسلَاملبشرينَإىلَمجيعَأحناءَالعاملَ.
 الربانمج التعاوِن

Cooperative Program of Southern Baptist Convention

عندَ أتسيسَ اجملمعَ املعمداينَ اجلنويبَ عامََ1845مَ،كانتَ اهليئاتَ تعطيَ مبلغاًَ منَ املالَ إىلَ
الكنائسَ.وهذهَالطريقةَكانت َ تساعدَفَإجنازَاملهماتَالتبشييةَمماَأدىَإىلَوضعَاملؤسسةَفَموقفَ
ماديَسيءَجداًَ،وكانَهناكَتنافساًَكبياًَبنيَاهليئاتَ،وعدمَتنظيمَرغمَتوسعَالكنيسةَوازدايدَعملهاَ.
وأغرقتَبعض َهذهَاهليئاتَأنفسهاَابلديون َلدرجةَأهناَمل َتستطع َتغطية َنفقاتَعملهاَإىل َأنَبدأتَ
ابستالمَالتربعاتَالدوريةَالشهريةَاملنتظمةَ.
فَعام َ1919مَ،أسسَقادةَاجملمعَاملعمداينَاجلنويبَ،وألولَمرةَ،محلةَمجع َََ75مليونَدوالرَ،
وهذهَالملةَاستمرتَخلمسةَأعوامَمتتاليةَ،وقدَمشلتَكلَاحتياجاتَالرسالياتَالتبشييةَوخدمات َ
الكنائسَمعَجمامعَالوالايتَابلضافةَإىلَاجملمعَاملعمداينَاجلنويبَ.وابلرغمَمنَأهناَملَتستطعَحتصيلَ
املبلغَابلكاملَفَابديءَاألمرََ،356فقدَمتَأتسيسَبرانمجَالشراكةَفَالتبشيَيسمىَالربانمجَالتعاوينَ
َ.Cooperative Programوأتسسَهذاَالربانمجَعام َ1925م َوقدَأصبحَمؤسسةَتعتمدَعلىَاألفرادَ،
الكنائسَ،جمامعَالوالايتَ،وهيئاتَاجملمعَاملعمداينَ اجلنويب َ،والعملَمعاًَجتاهَهدفَ واحدَوهوَنشرَ
الجنيلَعلىَسطحَالبسيطةَ.
▪ كيف يعمل الربانمج التعاوِن؟
نقالًَ عنَ موقعَ الربانمجَ التعاوينَ التابعَ للمجمعَ املعمداينَ اجلنويبَََ:www.cpmissions.net
"يسلمَاملرءَنفسهَهللَ(قبولَاخلالص)َكماَهوَموجودَفَالكتابَاملقدسَ(كورنثوسََالثانيةََ.357َ)5َ:َ8وبعدهاَ
جيبَعلىَهذاَاملسيحيَاجلديدَأنَيظهرَطاعتهَهللَمنَماَمنحهَاايهَفَحياتهَ،يلتزمَهذاَالعضوَاجلديدَ
التابع َللمعمدانيةَاجلنوبيةَأنَيعطيَجزءاًَمنَماَأعطاهَللا َلهَللكنيسة َوهوَعُشر َ(أيَعشرةَابملئة) َمنَ
 .356تم استالم التعهدات المالية  pledgesما يعادل  92مليون دوالر ولكن فعليا تم جمع  58مليون دوالر فقط .الحظ هذا المبلغ الضخم كان عام 1919م
 .357كورنثوس الثانية  " 5 : 8وليس كما رجونا بل اعطوا انفسهم اوال للرب ولنا بمشيئة للا "
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الدخلَ(الوينيََ،35830َ:َ27مالخيََ".)35910َ:َ3علماًَأنَإعطاءَعُشرَالدخلَللكنيسةَهوَفرضَعلىَكلَ
َاملعمدانيونَعلىَهذاَالفرضَحىتَيكونَاملرءَمستحقاًَألنَيصبحَعضواًَفَكنيستهمَ.
مسيحيَ،ويُصر
ُ
اخلطوةَ التاليةَ تقررَ الكنيسةَ،كلَ عام َ،اللتزاماتََالالزمةَ ملمارسةَكافةَ األعمالَ التبشييةَ فَ
انمجَالتعاوينَ،ومنَمثَحيولَهذاَ
الواليةَأوَخارجهاَمنَخاللَإعطاءَمبلغاًَمنَاملالَتتعاقدَعليهَمعَالرب
ُ
املبلغَإىلَجممعَالواليةَاملعمداينَ(الواليةَاملوجودةَفيهاَالكنيسة)َ َ.

خاللَاملؤمترَالسنويَلرسلَجممعَالواليةَمنَالكنيسةَ،يُت فقَعلىَنسبةَالربانمجَالتعاوينَاليتَتعادَ
النسبةَحتولَ إىلَ جملسََبعثة َأمريكاَ الشماليةَ
إىلَ الواليةَخلدمةَ التبشيَ احملليَ وأعمالَ الكنيسة َ.وبقيةَ
ُ

َواجمللس َالعامليَالتابعنيَللمجمعَاملعمداينَاجلنويبَ.وخاللَتلكَالفرتةَيتمَحتديدَالرسالياتَالتبشييةَ
واخلدماتَ الدينيةَ القائمةََ.ابلضافةَ إىلََحتديدَ طريقةَ توزيعَ املبالغَ املستلمةَ منَ جمامعَ الوالايتَ علىَ
اهليئاتَ املختلفةَ لرسالَ ومساندةَ المالتَ التبشيية َ،تدريبَ القساوسةَ والقادة َ،إغاثةَ املتقاعدينَ
واألراملَ،وحلَالقضاايَالجتماعيةَواألخالقيةَاملتعلقةَابلميانَوالعائالتَ.
وفَهنايةَاألمرَيستمعَالعاملَإىلَرسالةَالجنيلَواخلالصَليقبلواَاملسيحَخملصاًَشخصيَاًَلياهتمَ.
مالحظةَ:الكنيسةَاملعمدانيةَاجلنوبيةَالَتستلمَاملبلغَبشكلَمباشرَمنَالربانمجَالتعاوينَ،وإمناَقدَ
تستلمَمسانداتَغيَمباشرةَمنَقبلَجممعَالواليةَوجملسَبعثةَأمريكاَالشماليةَ.

 .358الويين  30 " 27وكل عشر االرض من حبوب االرض واثمار الشجر فهو للرب.قدس للرب 31 .وان فك انسان بعض عشره يزيد خمسه عليه32 .
واما كل عشر البقر والغنم فكل ما يعبر تحت العصا يكون العاشر قدسا للرب".
 10 .359هاتوا جميع العشور الى الخزنة ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود ان كنت ال افتح لكم كوى السموات وافيض عليكم بركة
حتى ال توسع 11 .وانتهر من اجلكم االكل فال يفسد لكم ثمر االرض وال يعقر لكم الكرم في الحقل قال رب الجنود 12 .ويطوبكم كل االمم النكم تكونون
ارض مسرة قال رب الجنود
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▪ ماذا يفعل الربانمج التعاوِن؟
تعملَ الكنائسَ فَ الواليةَ الواحدةَ معَ بعضهاَ البعضَ منَ خاللَ جممعَ الواليةَ ملساعدةَ َ
360

اخلدماتَالقائمةَفَالكنائسَوالتبشيَمنهاَ َ:
 اجلهودَالقائمةَعلىَالتبشيَاحملليَ.
 مدارسَاألطفالَالتعليميةَالدينيةَ.







مبشراَفَ
متَزرعَأكثرَمنََ1364كنيسةَمنَخاللَجهودًََ َ5304

أمريكاَالشماليةَوالذينَيتكفلَهبمَجملسَالبعثةَألمريكاَالشمالية North

َAmerican Mission Boardوجمامعَالوالايتَ.

الرسالياتَالتبشييةَالتطوعيةَ.
التعليمَ.
ومنَخاللَجامعاتَالالهوتَاملعمدانيةَاجلنوبيةَ(اجلنوبيةَ،اجلنوبيةَ
كنائسَحديثةَالعهدَ.
الشرقيةَ،الغربيةَاملتوسطةَ،اجلنوبيةَالغربيةَ،غولدنَغيتَ،ونيوَأورلينز)َيتمَ
كلياتَوجامعاتَالهوتَ.
سنوايَ،أكثرَمنََ16ألفَقسيسَ،مبشرَوقادةَكنيسةَمستقبليني.
ختريجً َ،
خميماتَومعسكراتَتبشييةَ.
اجتماعاتَالشبيبةَونشاطاهتمَوغيهاََ361.
ومنَخاللَالعملَاجلماعيَشهدتَاملعمدانيةَاجلنوبيةَتعميدَماَ
يقاربََ855,756مسيحيَجديدَخاللَعامَ2009مَ.

 . 360التعميد أو العماد هم للمسيحيين الجدد الذين تحولوا إلى المعتقد البروتستنتي من الكاثوليكية أو الكنائس الطقسية األخرى أو أي ديانة غير مسيحية.
كما أن الع ّماد كرمز للعضوية للكنيسة( .لمعلومات أكثر أرجو مراجعة الفصل األول)
 .361ويمكن معرفة المزيد عن هذه الخدمات التبشيرية من خالل الموقع  www.sbc.netوالضغط على مجامع الواليات  state conventionsلمعرفة
نشاطات كل والية.
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كماَنالحظَمنَالرسمَالبياينَفَاألعلىَ،جندَأنَمجيعَاألموالَاليتَتُرسلَمنَجممعَالواليةَبعدَ
أنَحصلتَمنَالكنائسَفَتلكَالواليةَ،يتمَتوزيعَماَيقاربََ75ابملئةَمنهاَلإلرسالياتَالتبشييةَحيثَ
أنَمخسنيَابملئةَيُرسلَجمللسَالبعثةَالعامليَوهيَخدماتَالرسالياتَالتبشييةَخارجَالوالايتَاملتحدةَ
األمريكية َ،أماََََ22.8ابملئةَ ُحيصلَ منَ قبلَ جملسَ البعثةَ ألمريكاَ الشماليةَ واليتَ سنتحدثَ عنهماَ فَ
الفصلنيَالتالينيَ،أما َََ22.16ابملئةَفيوظف َلتدريسَوتدريبَاخلُدامَكالقساوسة َ،واملعلمنيَ واملبشرينَفَ
جامعاتَالالهوتَ،أماَماَتبقىَمنَاملالَفإنهَيُستخدمَللخدماتَالعامةَفَاجملمعَاملعمداينَاجلنويبَ
ابلضافةَإىلَنشاطاهتاَالنسانيةَاليتَحتثَعلىَاألخالقَالنسانيةَ َ.
ولكنَفَالقيقةَإنَاخلمسنيَابملئةَاليتَتصلَإىلَجملسَالبعثةَالعامليَماَهوَإال ََ 35ابملئةَمن َ
جمموعَدخلَهذهَاملؤسسةَالضخمةَ،فإنَمؤسسةَلويتَمونَتعطيَماَيعادلَمخسنيَابملئةَمنَجمموعَ
دخلَاملؤسسةَابلضافةَإىلََ14ابملئةَمنَأرابحَالستثماراتَواألعمالَاليتَتقومَهباَاملؤسسةَ َ.
ولعطاءَفكرةَأقربَعنَهذاَاملشروع َدعوينَأعطيكمَمثاالًَمنَاجملمعَاملعمداينَاجلنويبَلواليةَ
أوكاله َوماَ .تبدأَالعمليةَمنَالكنيسة َاحملليةَاليتَتعطيَ عشرةَابملئةَمنَدخلهاَإىلَجممعَالواليةَ(مثالَ
َمنَ
واليةَأوكالهوماَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكية)َ،أماَجممعَالواليةَفيعملَعلىَمجعَعشرةَابملئةَتقريباً َ
كلَفردَأوَعائلةَمنَكلَكنيسةَمعمدانيةَجنوبيةَموجودةَضمنَمنطقتهاَوهذاَماَيعادلَتقريباًََ26مليونَ
دوالرَفَعام َ2010م َ(واليةَأوكالهوماَفقط)َ،يتمَابحتفاظ ََ 42ابملئةَمنَاملبلغَجملمعَالواليةَحىتَتعملَ
علىَاستثمارهاَخبدماتَالتبشيَاحملليةَوهذاَماَيعادل َََ11مليونَدوالرَ،مثَيوزعَالباقيَعلىَ َ َاهليئاتَ
التابعةَللمجمعَاملعمداينَاجلنويبَالعامَ،فمثالًَأعطيَماَيعادل َََ6مالينيَدوالرَجمللس َالبعثةَالتبشييَ

العامليَ.وَ26مليونَدوالرَهوَدخلَواليةَواحدةَ(أوكالهوما)َفقطَمنََ48واليةَ،فلكَأنَتتخيلَالبالينيَ
الطائلةَمنَالدوالراتَاليتَ تُصرفَمنَأجلَالعملَالتبشييَالعامليَمعَالعلمَأنَالربانمجَالتعاوينَقدَ
حصلَماَيقاربََ200مليونَدوالرَخاللَالعامََ .َ2011/2010

صفحة  216من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

َ

صفحة  217من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

َ
َ
وهذهَامليزانيةَمقتبسةَمنَموقعَالربانمجَالتعاوينَجملمعَاملعمدانيةَاجلنويبَحيثَيعطيكَفكرةَعنَ
دخلَهذهَاملؤسسةَلشهرَينايرَ2019مَعلماًَأبنَالسنةَاملاليةَتبدأَمنذَبدايةَشهرَأكتوبرََ .
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طبقاً للجدول املبني أعاله ،مت مجع ما يقارب  17مليون دوالر من قبل الربانمج التعاوِن

التابع للمجمع املعمداِن اجلنويب 9.4 ،مليون دوالر أمريكي للتنصري (التبشري العاملي).

ولرمباَ تتساءلَ منَ هوَ املنظمَ هلذهَ املسائلَ املالية؟َ ومنَ يعملَ علىَ تدقيقَ املعلوماتَ واملتابعةَ
والتوزيعَورفعَالتقارير؟َابلطبعَيوجدَهناكَطاقمَعملَكاملَيعملَعلىَهذاَوهيَاللجنةَاملنفذةَ َ
َ
َ
َ

صفحة  219من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

▪ اللجنة املنفذة Executive Committee
تعملَاللجنةَالتنفيذيةَعلىَإجنازَوظائفَاجملمعَاملعمداينَاجلنويبَ:منهاَحتديثَاملوقعَآبخرَاملستجدات َ
واألخبار َ،وإرسالَ املستجداتَ الشهريةَ للرسلَ الذينَ ينوبونَ عنََالكنيسةََلإلطالعَ علىَ املعلوماتَ
الالزمةَهلم؛َكماَيتمَرفعَمجيعَالتعليماتَ واملعلوماتَوآخرَاملستجداتَمنَمسئويل َاجملمعَالعامَوجمامعَ
الوالايتَواهليئاتَاألخرىَ.
تقعَجلنةَالتنفيذَفَتينيسيَوهيَمؤسسةَغيَرحبيةَ.تدارَهذهَاللجنةَمنَقبلَجملسَالشورىََ-
وهمَ أعضاءَ اللجنةَ التنفيذيةََ ََ-املرشحنيَ منَ قبلَ اجملمع َ.والَ تعتربَ جلنةَ التنفيذَ هيئةَ حبدَ ذاهتاَ ومنَ
أدوارهاَ:
 -1اللتزامَ ابلعملياتَ والصفقاتَ املاليةَ التابعةَ جملمعَ املعمدانيةَ اجلنويبَ والَ تلتزمَ خصيصاَ لبعضَ
اجملالسَ أوَ هيئاتَ آُخرَ.كماَ أهناَ تعملَ علىَ مراقبةَ أمنيَ صندوقَ اجملمعَ املعمداينَ اجلنويبَ،
صرفتَ ابلشكلَ الصحيحَ،كماَ أهناَ تعتينَ بكل َ
ومراقبةَ إدارةَ املصارفَ املاليةَ والتأكدَ أهناَ ُ
الساابتَالصادرةَوالواردةَ.
 -2لدىَاللجنةَالتنفيذيةَالقَأنَتتصرفََنيابةَعنَاجملمعَاملعمداينَاجلنويبَفهيَاليتَتديرهَ،ولكنها َ
غيَمسؤولةَعنَاهليئاتَأوَاللجانَاملعمدانيةَاألخرىَ.حيثَتقومَبتنفيذَاملعاهداتَ والعقودَ
الداريةَواملاليةَوإدارةَاجملمعَ.
والَيوجدَلدىَاللجنةَالتنفيذيةَأيَموظفنيَرمسينيَأيخذونَمرتباًَشهرايًََوإمناَتعتمدَعلىَإدارةَاألفرادَ
املرشحنيَلعانةَأمنيَالصندوقَوتنفيذَمهامَاجملمعَ،ويكونونَابألصلَموظفنيَفَكنائسهمَ.ابلضافةَ
أهناَاملسؤولةَفَالتخطيطَ واألحباثَاملعينةَهلاَوإدارةَاملؤمتراتَالسنويةَ.ويتمَتوزيعَاملهامَمنَقبلَاجملمعَ
علىَأعضاءَاللجنةَالتنفيذية َ
َ

واآلنَبعدما َتعرفناَعلىَاهليكلَالتنظيمي َللطوائفَ والوكاالتَالتبشييةَ،الَبدَلناَأنَندخلَفَ
تفاصيلَاسرتاتيجياهتمَالتبشييةَوعملهمَوأهدافهمَ َ.
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أعمال املبشرين
َ

ينقسمَاملبشرونَالذينَيعملونَ لدى َاملؤسساتَإىلَ قسمني؛َمبشرونَطويلوا َاملدىَ،ومبشرونَ
قص َيواَاملدىَ َ.
َ


َ

أعمال املبشرين ذوي املدى الطويل:

القسمَاألولَوهمَاملبشرونَذويَاملدىَالطويلَ،كقساوسةَالكنيسة َالذيَيديرونَالكنائسَفَ
منطقةَماَويهتمونَأبعضائهاَويعملونَمنَأجلَ زايدةَعددهاَومساعدةَاألحياءَاجملاورةَإماَمنَالناحيةَ
الدينيةَأوَمنَالناحيةَاملاديةَأوَالثننيَمعاًَ،وهناكَ منَالقساوسةَالذينَيعملونَ فَالكنيسةَلمنائهاَ
وحتسينها َ،والقسمَاآلخرَفَزراعةَكنائسَجديدةَفَاجملتمعاتَ،وهذاَيتطلبَوقتاًَوجهداًَكبيينَف َ
التبشيَوالتسويقَوحماولةَمجعَالتربعاتَوزايدةَاألعضاءَ َ.
هناكَثالثَطرقَحتصلَفيهاَزراعةَ(أتسيس)َالكنائسَعنَطريقَمبشريَطويليَاملدىَ:
 أو َالًَ:هناكَمنَالزارعنيَالذينَيذهبونَمعَجمموعةَمنَاملسييحينيَالذينَيؤمنونَ ابَملعتقداتَنفسهاَ
للعملَ معاًَ ومساعدةَ بعضهمَ البعض َ.وهذهَ اجلماعةَ عادةًَ ماَ تكونَ ُممولةَ منَ الطائفةَ نفسهاَ،
واجلماعةَتكونَموظفيَالكنيسةَاجلديدةَ.
 اثنيَاًَ:هناكَمنَالزارعنيَالذينَيذهبونَإىلَمنطقةَمعينةَويعيشونَكمبشرينَلتشكيل َمجاعاتَمنَ
املسيحينيَاجلددَقبلَأتسيسَالكنيسة َبشكلَفعليَوعلينَ.وليسَابلشرطَأنَمتوهلاَالكنيسةَ،فماَ
يلبثَأعضاءَالكنيسةَاجلددَإبعطاءَعطاايهمَللكنيسةَحىتَتتوقفَالكنيسةَاألمَ(أوَالطائفة)َمن َ
متويلَالكنيسةَحىتَتستطيعَإعانةَنفسهاَبذاهتاَ.
 اثلثَاًَ:هناكَمنَهمَعاملنيَف َالكنيسة َويرسلهمَاملسؤولنيَلزراعةَفرعَآخرَللكنيسةَفَموقعَآخرَ.
وعادةًَماَتكونَهذهَالكنيسةَقريبةَمنَالكنيسةَاألمَ.
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َ
 مؤهالت مدراء الكنيسة واملبشرين
َ

ٍ
حىتَيستطيعَاملرشحَأنَيكونَمبنصبَليعملَفَالكنيسةَالجنيليةَ،الَبدَأنَتكونَلهَمؤهالتَ
خاصة َ،وملعرفةَمؤهالتَمسئويل َالكنيسةَ والتبشيَوغيهاَمنَاخلدماتَالدينيةَاملسيحيةَالبدَمنَقراءةَ
الذيَهوَملهم ُهمَفَاستنباطَالتعليماتَ .
الكتابَاملقدسَو
ُ
▪ من انحية الزواج:
الًَصالًاَ.
تيمواثوسَاألوىلََ1"َ13َ–َ1َ:َ3صادقةََهيََالكلم َةَُ:إنََاب ت غىَأحدََاألُس ُقفيةَ،ف يشتهيَعم َ
فََبالََلوٍمَ،ب علََامرأةٍََواحدةٍَ،صاحيًاََ،عاقالًُ َ،حمتش ًماُ َ،مضي ًفاَللغُرابءََ،صالًاََ
َ2ف يج َُ
بَأنََي ُكونََاألُس ُق ُ
ٍ
بَ
يماَ ،غيَ َ ُخماص ٍمَ ،والَ َ ُحم ٍَ
للت عليمَََ3ََ،غيَ َ ُمدمنَ َاخلمرَ ،والَََضرابَ ،والَ َطام ٍعَََابلربحَ َالقبيحَ ،بلَ َحل ً
ف َأنَ َيُدبرَ َب ي تهََُ،
ضوعَ َب ُكلَ َوقا ٍَرَ 5َ .وإمنا َإنَََكانَ َأحدَ َالَ َي عر َُ
للمالََ 4َ ،يُدب َُر َب ي ت َهَُحسنًاَ ،لَهَُأوالدَ َفَ َاخلُ ُ

ضاَأنََ
فكيفََي عتينََبكنيسةََللاَ؟ََ6غيََحديثََالميانََلئالََي تصلفََف يس ُقطََفََدي نُونةََإبليسََ7َ.وجي َُ
ب َ أي ً
ب َأ َنَ
ت ُكونَ َل َهُ َشهادةَ َحسنةَ َمنَ َالذينَ َ ُهمَ َمنَ َخارٍجَ ،لئالَ َيس ُقطَ َفَ َت عي ٍَي َوفخَ َإبليسََ 8َ .كذلكَ َجي َُ
كونَ َالشمامس َةُ َذوي َوقا ٍرَ ،الَ َذوي َلساننيَ ،غيَ َ ُمولعنيَ َابخلمرَ َالكثيَ ،والَ َطامعنيَ َابلربحَ َالقبيحََ9َ ،
يُ
ضاَليُختربُواَأوالًَُ َ،مثَي تشم ُسواَإنََكانُواَبالََلوٍَمَ11َ.كذلكََ
هؤالءََأي ً
وهلُمََسَُّرَالميانََبضم ٍَيَطاه ٍَرَ10َ.وإمناَ ُ
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اتَ ،أمين ٍ
اتَ َ،صاحي ٍ
ب َأنَ َت ُكونَ َالنس َاء َذواتَ َوقا ٍرَ ،غيَ َاثلب ٍ
اتَ َفََ ُكلَ َشي ٍَءَ 12َ .لي ُكنَ َالشمامسةََُ
جي َُ
ُ
ُكلَ َب علَ َامرأَةٍ َواحدةٍُ َ ،مدبرينَ َأوالد ُهمَ َوبُيُوهتُمَ َحسنًَاَ 13َ ،ألنَ َالذينَ َتشم ُسوا َحسنًاَ ،ي قت نُونَ َألن ُفسهمََ
درج َةًَحسن َةًَوثقةًََكثيَةًَفََالميانََالذيَابلمسيحََي ُسوعََ 362".
وجندَأيضاَفَالكتابَاملقدسَ َ:
دَ10ََ،
تيمواثوسََاألوىلََََ9"َََ5لتُكت تبَ َأرملةَ ،إنَ َملَ َي ُكنَ َعُم ُرها َأقلَ َمنَ َستنيَ َسنةًَ ،امرأةَ َر ُجل َواح ٍَ
وداََهلاَََفَََأعمالَََصال ٍةََ،إنَََت ُكنَََقدَََربتَََاألوالدََ،أضافتَََالغُرابءََ،غسلتَََأر ُجلَََالقديسنيَ،
مش ُه ً
ساعدتََال ُمتضايقنيَ،ات ب عتََ ُكلََعملَصالحٍََ363".
إذاًَاملشكلةَهناَعدمَمعرفةَماَهيَمواصفاتَالقسيسَ(األسقف)َأوَالشماسَ(اخلادم)َوإنَكانَ
يسمحَ للنساءَ املساعدةَ فَ اخلدمةَ أمَ ال؟ َ.ويشرحَ ابرتَ ابربرَ ابلنسبةَ هلذاَ املوضوعَ املعقد" َ:لقدَ
استنتجتَمنَهذاَالتعبيَأبنَالكتابَاملقدس َهناَيتحدثَعنَالرجلَاملتزوجَمنَامرأةَ واحدةَخاللَ
ُ
حياتهَكلهاَأبنهَميكنهَاخلدمةَفَالكنيسة َويستبعدَقضيةَاألرملَالذيَتزوجَمرةَاخرىَوابلتايلَالَميكنهَ
أنَخيدمَفَالكنيسةَ(كماَأنَالكتابَاملقدسَمينعَالطالقَوتعددَالزوجات)َ.ويعينَالنصَهناَأنَاملرأةَ
جيبَأنَالَتكونَمتزوجةَمنَقبلَ .
 .362نجد الكلمات التالية باليونانية – )επισκοπη (episkopay 1 : 3 :أي مسؤول عن المشرفين (أسقف)– )επισκοπος (episkopos 2 : 3 .
مشرف عادي - )μιας γυναικος ανδρα (mias gunaikos andra 2 : 3 .امرأة-واحدة رجل ،أو زوجة-واحدة رجلνεοφυτος 6 : 3 .
 - (neophutos) – neophyteمتحول جديد (للمسيحية) ،عابر جديد - )διακονος (diakonos 8 : 3 .ش ّماس ،خادم ،مسؤول عن واجبات دينية
معينة – )ωσαυτως (hosautos 11 : 3 ،8 .مثل – )και ουτοι δε δοκιμαζεσθωσαν (kai outoi day dokimazesthosan 10 : 3
ليُمتَ َحنوا هؤالء أوال – )γυνη (gunay 11 : 3 .نساء ،زوجات – )μιας γυναικος ανδρες (mias gunaikos andra 12 : 3 .امرأة واحدة
رجال ،أو زوجة رجال.
 .363كلمات مهمة في اليونانية – )γεγονυια ενος ανδρος γυνη (gegonuia henos andros gune 9 : 5 :رجل-واحد إمرأة أو زوج-واحد
معان محتملة لمصطلح "امرأة-واحدة رجل" أو "زوجة-واحدة رجل" في  2 : 3و .1 .12 : 3رجل يتزوج امرأة واحدة في
زوجة .فنجد أن هناك عدة
ٍ
وقت واحد – منع تعدد الزوجات؛ وإال فأي رجل آخر يمكنه الخدمة .2 .امرأة واحدة لزوج من نوع ما (فريد) ،بأن يكون مخلصا للمرأة التي تزوجها في
الوقت الحالي (يمكنه أن يكون مطلقا من زوجته السابقة أو زوجاته إذا كان الطالق سببه عدم اإلخالص؛ إذا كان عازبا (أي أنه لم يتزوج قط أو أنه
أرمل) وطاهر (ال يفعل الفواحش) فإنه يمكن له أن يخدم .3 .زوجة-واحدة زوج ،لم يُطلِّق قط (عازب ،الرجال الذين لم يتزوجوا قط يمكنهم الخدمة) .4
زوجة-واحدة زوج ،لم يطلق قط (عازب ،الرجال الذين لم يتزوجوا قط ال يمكنهم الخدمة؛ األرامل يمكنهم الخدمة تحت أي ظهر ،حتى لو تزوجوا مرة
أخرى)  .5زوجة-واحدة زوج ،لم يطلق قط (عازب ،الرجال الذين لم يتزوجوا قط ال يمكنهم الخدمة؛ واألرامل الذين تزوجوا مرة أخرى ال يمكنهم
الخدمة؛ واألرامل الذيم لم يتزوجوا بعد موت زوجاتهم يمكنهم الخدمة) .6 .زوجة-واحدة زوج ،لم يطلق قط (عازب ،الرجال الذين لم يتزوجوا قط ال
يمكنهم الخدمة؛ واألرامل ال يمكنهم الخدمة إن تزوجوا أو لم يتزوجوا) .وبعض الكنائس تسمح للرجال الذين لم يتزوجوا قط بالزواج من المطلقات
معان محتملة للنساء في  .1 11 : 3زوجات الشمامسة – هناك مشكلة ألن زوجات المشرفين لم يتم نقاش قضيتهم ،ولم
والخدمة كشمامسة .وهناك عدة
ٍ
عون زوجات الشمامسة هنا .2 .شمامسة نساء – لقد كان لديهم مسؤوليات مشابهة للشمامسة الرجال .وهناك مشكلة أن كلمة شماسة لم تُطلق عليهم هنا.
يُدْ َ
 .3ش ّماسات – كانت لديهم مسؤوليات مختلفة عن الشمامسة الرجال ،والمشكلة تكمن هنا بأن الكتاب المقدس لم يُطلق عليهم اسم ش ّماسات .نساء – وهذا
مرجع للنساء اللواتي كان لديهن مسؤوليات خاصة في الكنيسة المحلية وكُ َّن مدعومات من قبل الكنيسة ،مثل األرامل في  .10 – 9 : 5والمشكلة أنهن لم
يُطلق عليهن إسم "أرامل" هنا وهناك مسافة ما بين النص هنا والنص الموجود في اإلصحاح الخامس.

صفحة  223من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

وفَالتاريخَالغريقيَجندَأنَهذاَالنوعَمنَالنساءَجيعلَهلنَعمالًَخمصصاًَفَمعبدَاألواثنَ.
لذلك َفإن َالتعبيَ"رجل-واحدَامرأة"َ واضحَجداًَلدىَاليواننينيَوهوَتفاديَالزواجَالثاينَليؤهلهاَفَ
العملَالديينََ..تذكرَأنَرسالةَبولسََكانتَلغيَاليهودَ،أيَكانتَليواننينيَوثنينيَدخلواَاملسيحيةَ.
وخالصةَ هذاََالكالم َ،جندََأنهَ جيبَ علىَ الرجلَ الذيَ سيكونَ قسيساًَ أوَ خادماًَ أوَ مبشراًَ
(وخاصةَذوَاملدىَالطويل)َأنَيكونَمتزوجاًَ.وجندَأنَالكتابَاملقدس َالَيتحدثَبشكلَصريحَعنَ
حالةَاملرأةَالجتماعيةَ .
َ

▪ سلطة النساء ِف الكنيسة
يعتقدَ املسيحيونَ أنَ العهدَ اجلديدََيفرضَ علىَكلَ مسيحيَ أنَ يعلنَ الجنيلََويبشرَ غيَ
املسيحينيَ،كماَأنَجمتمعاتَكنائسَالعهدَاجلديدَيعتقدونَأنَهناكَأانسَمعيننيَخمصصنيَللخدمةَ
(كماَهوَموضحَفَتيمواثوسَاألوىلََ3647َ:َ2وتيطسَ.)36515َ:َ1
ويعتقدَالربوتستنت َأنَالعهدَاجلديد َيؤكدَعلىَمساواةَالرجلَابملرأة َ(غالطية ََ 366)َ28َ :َ 3وأنَالروحَ
القدسَحيلَعلىَالرجلَواملرأةَ(أعمالَالرسلََ.367)17َ:َ2كماَأهنمَيعتقدونَأنَاملرأةَتستطيعَأنَتصليَوتتنبأَ
فَاألماكنَالعامةَوفَخدمات َالعبادة َ(كورنثوس َاألوىل ََ ،368)َ16َ -َ 2َ :َ 11وأنَبريسكيالَساعدتَزوجهاَفَ
التعليمَ(أعمالَالرسلََ369)َ26َ:َ18وأنَللمرأةَخدماتَخاصةَفَالكنيسةَ(روميةَ.370)َ1َ:َ16
 .364تيموثاوس األولى  " 7 : 2التي جعلت انا لها كارزا ورسوال.الحق اقول في المسيح وال اكذب.معلما لالمم في االيمان والحق "
 .365تيطس  " 15 : 1كل شيء طاهر للطاهرين واما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا بل قد تنجس ذهنهم ايضا وضميرهم" .
 .366غالطية  " 28 : 3ليس يهودي وال يوناني.ليس عبد وال حر.ليس ذكر وانثى النكم جميعا واحد في المسيح يسوع "
 .367يقول للا ويكون في االيام االخيرة اني اسكب من روحي على كل بشر فيتنبا بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احالما.
 .368كورنثوس األولى  2 " 16 – 2 : 11فامدحكم ايها االخوة على انكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها اليكم 3 .ولكن اريد ان
تعلموا ان راس كل رجل هو المسيح.واما راس المراة فهو الرجل.وراس المسيح هو للا 4 .كل رجل يصلي او يتنبا وله على راسه شيء يشين راسه5 .
واما كل امراة تصلي او تتنبا وراسها غير مغطى فتشين راسها النها والمحلوقة شيء واحد بعينه 6 .اذ المراة ان كانت ال تتغطى فليقص شعرها.وان كان
قبيحا بالمراة ان تقص او تحلق فلتتغط 7 .فان الرجل ال ينبغي ان يغطي راسه لكونه صورة للا ومجده.واما المراة فهي مجد الرجل 8 .الن الرجل ليس
من المراة بل المراة من الرجل 9 .والن الرجل لم يخلق من اجل المراة بل المراة من اجل الرجل 10 .لهذا ينبغي للمراة ان يكون لها سلطان على راسها
من اجل المالئكة 11 .غير ان الرجل ليس من دون المراة وال المراة من دون الرجل في الرب 12 .النه كما ان المراة هي من الرجل هكذا الرجل ايضا
هو بالمراة.ولكن جميع االشياء هي من للا 13 .احكموا في انفسكم.هل يليق بالمراة ان تصلي الى للا وهي غير مغطاة 14 .ام ليست الطبيعة نفسها تعلمكم
ان الرجل ان كان يرخي شعره فهو عيب له 15 .واما المراة ان كانت ترخي شعرها فهو مجد لها الن الشعر قد اعطي لها عوض برقع 16 .ولكن ان كان
احد يظهر انه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه وال لكنائس للا "
 .369أعمال الرسل  " 26 : 18وابتدا هذا يجاهر في المجمع.فلما سمعه اكيال وبريسكال اخذاه اليهما وشرحا له طريق الرب باكثر تدقيق "
 .370رومية  " 1 : 16اوصي اليكم باختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخريا "
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يعتقدَاملسيحيونَأنَ للاَ َ قدَوزعَالسلطةَالياتيةَوأبنهَ(للا)َ رأسَاملسيح َ،واملسيحَ رأسَالرجلَ
والرجلَرأسَاملرأةَ،وأنَالرجلَواملرأةَيعتمدانَعلىَبعضهماَالبعضَفَاألعمالَاليتَمتجدَللاَعنَطريقَ
371
التفريقَماَبنيَأدوارَالرجلَواملرأةَفَالصالةَفَاألماكنَالعامةَوالتنبؤَ(كورنثوسَاألوىلَ)5َ-َ2َ:َ11
كماَأنَالكتابَاملقدسَ مينعَاملرأةَمنَالتعليمَوالوعظَفَاألماكنَالعامةَوالتسلطَعلىَالرجالَف َ
الكنائسَاحمللية َ(كورنثوس َاألوىل َ(َ .372)َ26َ -َ 33َ :َ 14وهذاَاملعتقدَموجودَلدىَالطوائف َاملتحفظةَكاملعمدانيةَ
والناصريَالجنيليةَواألسقفيةَوغيهاَمنَالطوائفَاملعروفةَالعامةَ،ولكنَهناكَطوائفَ–ََكاخلمسينيةَ–َ
اليتَحتلَللمرأةَأنَتكونَقسيسةَوتعظَعلىَاملنرب)ََ .
ُ
كماَأنَبولسَ يساويَالرجلَابملرأةَمنَانحيةَأدوارَاخلدمةَالتبشييةَوخدماتَالكنيسةَ(تيطسََ:َ2

ََ،373)َ10ََ-ََ1ويستثنيهاَمنَقيادةَالكنيسةَمبنصبَالقسيس َ(تيمواثوسََاألوىلََََ374)َ12ََ:ََ2حىتَختضعَهللَألنَ
الرجلَخلقَقبلَاملرأةَواملرأةَسقطتَفَاخلطيةَأوالًَ(تيمواثوسَاألوىلَ.َ375)َ13َ:َ2
ُ
هذاَمعناهَأنَالرجلَواملرأةَيستطيعانَالتبشيَواخلدمةَولكنَمبناصبَخمتلفةَعنَبعضهمَالبعضَ،
أيَأنَاملرأةَميكنَأنَتعملَكمعلمةَمدرسةَأحدَأوَشبيبةَأوَخدمةَاأليتامَاخلَ،ولكنَالَيُسمحَهلاَ
الوعظَعلىَاملنابرَوتعليمَالرجالَ َ376".
َ
َ

 .371كورنثوس األولى  2 " 5 – 2 : 11فامدحكم ايها االخوة على انكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها اليكم 3 .ولكن اريد ان
تعلموا ان راس كل رجل هو المسيح.واما راس المراة فهو الرجل.وراس المسيح هو للا 4 .كل رجل يصلي او يتنبا وله على راسه شيء يشين راسه".
 .372كورنثوس األولى  33 " 36 – 33 : 14الن للا ليس اله تشويش بل اله سالم.كما في جميع كنائس القديسين 34 .لتصمت نساؤكم في الكنائس النه
ليس ماذونا لهن ان يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس ايضا 35 .ولكن ان كن يردن ان يتعلمن شيئا فليسالن رجالهن في البيت النه قبيح بالنساء ان
تتكلم في كنيسة 36 .ام منكم خرجت كلمة للا.ام اليكم وحدكم انتهت" .
 .373تيطس  1 " 10 – 1 : 2واما انت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح 2 .ان يكون االشياخ صاحين ذوي وقار متعقلين اصحاء في االيمان والمحبة
والصبر 3 .كذلك العجائز في سيرة تليق بالقداسة غير ثالبات غير مستعبدات للخمر الكثير معلمات الصالح  4لكي ينصحن الحدثات ان يكن محبات
لرجالهن ويحببن اوالدهن  5متعقالت عفيفات مالزمات بيوتهن صالحات خاضعات لرجالهن لكي ال يجدف على كلمة للا 6 .كذلك عظ االحداث ان
يكونوا متعقلين  7مقدما نفسك في كل شيء قدوة لالعمال الحسنة ومقدما في التعليم نقاوة ووقارا واخالصا  8وكالما صحيحا غير ملوم لكي يخزى
المضاد اذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم 9 .والعبيد ان يخضعوا لسادتهم ويرضوهم في كل شيء غير مناقضين  10غير مختلسين بل مقدمين كل امانة
صالحة لكي يزينوا تعليم مخلصنا للا في كل شيء" .
 .374تيموثاوس األولى  " 12 : 2ولكن لست اذن للمراة ان تعلم وال تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت" .
 .375تيموثاوس األولى  13 " 13 : 2الن ادم جبل اوال ثم حواء 14 .وادم لم يغو لكن المراة اغويت فحصلت في التعدي 15 .ولكنها ستخلص بوالدة
االوالد ان ثبتن في االيمان والمحبة والقداسة مع التعقل "
 . 376المصدر موقع المجمع المعمداني الجنوبي www.sbc.org
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َ

▪ دوافع الشخص لتأهيله ليكون مبشراً:

معظمَالناسَقبلَذهاهبمَفَحقلَالتبشيَ،يشعرونَأنَللا َثقل َعلىَقلوهبم َالافز َلنشرَ
عقيدهتمَ،فيقولَاملبشرونَمثالً"َ:لقدَدعاينَالربَ"...أوَ"لقدَأكدَيلَللاَأنَأذهبَإىلَاملكانَ
الفالينَ،أوَأكلمَالشخصَالفالين"َأوَ"لقدَثُقلَعلىَقليبَأنَأفعلَكذاَوكذاََ"...اخلَ َ.
وهناكَمنَاملبشرينَالذينَالَيعلمونَحقاًَأينَسيكونَمصيهمَ،لذلكَجتدَلديهمَاالستعدادَ
املطلق َ ليتقبلواَأيَرسالةَمنَأيَقسيسَأوَشخصَ ،وأثناءَصالهتمَجتدهمَيقولونَكماَقال َأشعياءَ َالنيب ََ :َ 6
"َ:8هاَأنذاَأرسلين"َوأحياانًَكثيةَأيخذَاملبشرونَنصائحَقساوستهمَومعلميهمَ،فهمَأفضلَانسَميكنَأنَ
حيددواَللمبشرَوجهتهَويوجهونهَإىلَالطريقَاليتَتناسبهَ .
منَاملهاراتَاألخرىَاليتَتساعدَاملرءَعلىَأنَيكونَمبشراًَهيَقابليتهَلتعلمَاللغاتَاألخرىَ
وإتقاهنا َ،وقدرتهَ النفسيةَ واجلسديةَ علىَحتملَ الصعابَ ابلضافةَ إىلَ التضحيةَ،كالتخليَ عنَ األهلَ،
واألحبابَواألصدقاءَمنَأجلَهذاَالعملَ َ.
كماَ أنَ هناكَ نوعانَ منََاملبشرينَ الذينَ يرحلونَ منَ بيوهتمَ إىلَ أماكنَ أخرىَ لنشرَ رسالةَ
اخلالص َ،ومهاَقصيَاملدىَوطويلَاملدىَ.وهناكَالكثيَمنَالعواملَاليتَقدَتدفعَاملبشرَللسفرَواخلدمةَ،
مثلماَصديق َللمبشرَمنَبلدَآخرَمنذَالطفولةَ(منَابكستانَعلىَسبيلَاملثال)َفأحبهَوأحبَحضارتهََ
وعاداتهَوتقاليدهَفقررَالسفرَإىلَتلكَالبلدَمنَأجلَالتبشيَ.ولرمباَأنَاملبشرَقدَسافرَسابقاًَإىلَبلدَما َ
فَإجازةَ(كاهلندَمثالً)َفأحبهاَوأرادَالعودةَإليهاَ.أوَأنهَأُعجبَابلتاريخَوالضارةَ(كالضارةَاليواننية)َ
واللغةَوأرادَتعلمهاَ.وهناكَأسبابَوعواملَأخرىَقدَتدفعَشخصَماَللذهابَإىلَمكانَماَ َ.
وابلنسبةَلبعضَاملبشرينَفإنَاملوقعَأوَالبلدَليسَمهماًَجداًَوإمناَماَيهمهمَأكثرَهيَفئةَالناسَ
احملددةَاليتَيشعرَأنهَمكلفَهبمَ،مثالَذلكَفئةَاألمازيغَالذينَيقطنونَفَمشالَإفريقيَاًَ،أوَالدروزَفَ
لبنانَ،أوَماَإىلَذلكَ .
وهناكَ منَ الطالبَ الذينَ يلتحقونَ جبامعةَ الالهوتَ حىتَ يهيئواَ أنفسهمَ للذهابَ فَ حقل َ
التبشيَ،ابلرغمَمنَعدمَوجودَلديهمَفكرةَحمددةَ.وليسَمنَالغريبَأنَجندَأنَهناكَمبشرينَيقولونَ
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أهنمَمدعوينَللتبشيَفَمكانَماَ واملكانَيكونَنفسهَالذيَذهبواَإليهَأولَمرةَ،فتكون َالرحلةَاألوىلَ
هيَاملنطقةَاليتَأُعجبَفيهاَاملبشرَوتعلقَقلبهَهباَوجتدهَيريدَالعودةَإليهاَ َ.
ومنَاألمورَاليتَهتييءَللمرء َللخروجَفَرحلةَتبشييةَشهادتهَاجلامعيةَ،فمنَاملهمَجداًَأنَتكونَ
لديهَشهادةَفَالتعليمَ،أوَفَالطبَ،أوَفَإدارةَاألعمالَ،اخلَ.ابلضافةَإىلَشهادتهَالالهوتيةَحىتَ
يستطيعَأنَيعتمدَعلىَنفسهَفَالعملَخارجَبلدهَ َوتغطيةَنفقاتهَاملاديةَوهوَينجزَعملهَالتبشييَ َ.
وبينماَينتظرَاملبشرَحىتَيُفتحَلهَالبابَ،هناكَعدةَأشياءَميكنَفعلهاَ َ:
 .1تعلمَالدينَ:عنَطريقَأخذَدروسَفَالكتابَاملقدسَ َوتطبيقهَف َحياتهَالعملية َ،واللتحاقَفَ
جبامعةَالهوتيةَاتبعةَلطائفتهَالدينيةَ.
 .2التدريبَوممارسةَالتبشيَحمليَاًَإماَفَالكنيسةَأوَاللتحاقَإبرسالياتَتبشييةَحمليةَكالشهادةَف َ
الشوارعَ،التطوعَفَاملراكزَاملسيحيةَلالجئنيَ،خدمةَمدارسَاألحدَاخلَ.
 .3الدراسةَأوَاللتحاقَبدوراتَتتعلقَابلركةَاملسيحيةَالعاملية َ World Christian Moveواالطالعَ
علىَآخرَاملستجداتَالاصلةَفَتبشيَالعاملَ.
 .4تعلمَلغاتَخمتلفةَغيَاللغةَاألصليةَ.
 .5التعرفَعلىَأجانبَفَالبلدَالذيَيقطنَفيهَوبناءَجسورَالصداقةَبينهمَحىتَتكونَهناكَنظرةَ
أقربَلطريقةَالياةَوالسلوكياتَوالعاداتَوالتقاليد.
 .6تدريسَاللغةَالجنليزيةَلغيَالناطقنيَهباَ )ESL (English as a Second Language
منَاملشاكلَاليتَميكنَأنَتعيقَاملبشرَهوَعدمَوجودَحافزَلدىَالزوجةَفَالتبشيَ،واختالفهَمعها َ
فَالرؤى َوالطموحَ،مماَيؤديَإىلَخللَكبيَفَالعملَ.وابلرغمَمنَأنَالكتابَاملقدس َالَيذكرَوجوبَ
اتفاقَ الزوجَ والزوجةَ فَ عملَ التبشيَ إالَ أنَ هناكَ الكثيَ منَ املؤسساتَ التبشييةَ اليتَ تفرضَ علىَ
املبشرينَأنَتكونَزوجاهتمَمعهمَبنفسَالرؤايَوالتفكيَ َ.
وعلىَاملبشرَأنَيكونَلديهَإدراكَلاجةَالعاملَالضائعَإليه؛َوطاعةَلتعاليمَاملسيحَ،ووجودَالرادةَ
والافزَالعاطفيَللتبشيَ.
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أماَالنوعَاآلخرَمنَاملبشرينَ والذيَيضمَأعداداًَأكربَمنَاملتطوعنيَالشبابَ والشاابتَذويَاملدىَ
أثناءَالجازاتَ .
َ
القصيَ،وتزدادَنشاطاهتمَفَالصيفَو
َ

 أعمال املبشرين ذوي املدى القصري:
.1

.2

.3

مدارسَ مسيحيةَ دينيةَ بيتيةَ لألطفالَََBackyard Bible Clubs

حيثَجيتمعَاألطفالَالذينَيقطنونَفَاليَفَإحدىَالبيوتَ
للعب َ،ويوفرَ املبشرونَ هلمَ أجواءَ املرحَ منَ خاللَ األلعابَ
التعليميةَالدينيةَ.
مدارسَ صيفيةَ لألطفالَ واألحداثََََVacation Bible Schoolsوعادةَ ماَ تكونَ إماَ فَ مراكزَ
مؤمتراتَ خاصةََأوَ فَ الكنيسة َ،حيثَ يعلمَ املبشرونَ األطفالَ قصصَ الكتابَ املقدسََمع َ
استخدامَالصورَ واملوسيقىَوغيهاَمنَالوسائلَالتعليميةَالشيقةَلألطفالَ.وعادةَماَتكونَهذهَ
الربامجَالصيفيةَهلاَشعارَموحدَ،فمثالًَميكنَتزينيَالصفوفَكأهناَفَاألدغالَوصورَاليواانتَ،
ويتمَالديثَعنَتلكَاملنطقةَالسواحليةَ،معَتعلمَبعضَالكلماتَاألجنبيةَ،وميكنَالديثَعنَ
قصصَمبشرينَعاشواَفَتلكَاملنطقةَمعَمغامراهتمَ،أوَقصصَمشهورةَومتداولةَفَتلكَالثقافةَ
والضارةَوهكذاَ377.
إحصائياتَالبيوتََDoor-to-Door Surveyجيتمعَفريقَمنَاملبشرينَفَشارعَمعنيَ،ويستهدفونَ
اليَكامالًَحيثَأهنمَيطرقونَكلَاببَويقدمونَرسالةَاخلالصَ،ومنَ
مثَيستقبلونَردةَفعلَاملستمعَويسجلوهناَإنَكانتَإجيابيةَأوَسلبيةَ،
حىتَيتمَمجعَالتغذايتَالراجعةَملعرفةَمدىَقبولَالناسَللرسالةَودراسةَ
بيئتهمَالجتماعيةَحىتَيتمَاستهدافهم.

 . 377تقيم الكنائس العربية برامج صيفية لألطفال ،وتقتصر على العائالت المسيحية ،وإن كان هناك أطفال مسلمين يشتركون في هذه النشاطات إلى أنها ال
تكون علنا خوفا من المشاكل اإلجتماعية في الحي أو الحكومة.
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.4

.5

.6

.7

شهادةَ الشوارعََََStreet Witnessingوهوَ وقوفَ املبشرينَ علىَ
مفرتقاتَ الطرقَ وأمامَ احملالتَ التجاريةَ وحمطاتَ القطارَ
القتناصَاملارةَ والتحدثَإليهمَبرسالةَاخلالص َوالصالةَمعهمَ
وتوجيههمَ عنَ طريقَ تشجيعهمَ لضورَ اجتماعاتَ الكنيسَةَ
ودروسَالكتابَاملقدسَ.
حفالتَ العازبنيََََBlock Partiesوهيَ دعوةَ مجيعَ شبابَ
وبناتَ الكليةَ واجلامعةَ الذينَ يقطنونَ فَ اليَ نفسهَ
لإلجتماعَ حيثَ تقدمَ األطعمةَ ونشاطاتَ التعارفَ وفَ
الوقتَنفسهَتُقتنصَالفرصةَلتقدميَرسالةَاخلالصَهلمَ.
املخيماتَ الرايضيةَ ََ َSports Campsككرةَ السلة َ،وكرةَ
القدم َ،والبيسبولَ،وهيَطريقةَمؤثرةَلدىَالشبابَاألحداثَ،وعادةَماَيتمَالجتماعَ والديثَ
ابألمورَالدينيةَفَفرتاتَالسرتاحةَأوَبعدَانتهاءَاللعبةَأوَاملباراةَ.
املخيماتَ الكشفيةََََCampيقيمََ الطالبَ معَ مرشدينَ ابلغنيَ فَ خميمَ بعيدَ عنَ املدينةَ بنيَ
األشجارَفَالطبيعةَ،تكونَطبيعةَهذهَاملخيماتَصارمةَ،حيثَيستيقظونَابكراًَلعملَالتمارينَ
الرايضيةَ،مثَجيتمعونَفَحلقاتَلدروسَالدينَ(أتمالتَصباحية)َ،ويكونَالطعامَقليلَالكميةَ
وحمدودَ،مثَتكونَهناكَنشاطاتَفَتدريبَالطالبَ
علىَ التبشيَ فَ األماكنَ غيَ الضرية َ،كالريفَ،
والقبائلَوغيهاَ،وتكونَهناكَألعابَومسابقاتَفَ
املساءَكرتفيهَ هلم َ،ولكنَ هلذاَ املخيمَ شعارَ وهدفَ
معنيَ منَ قبلَ املرشدينَ ليوصلوهَ للطالبَ،كتزكيةَ
النفسَوتربيتهاَ والقالعَعنَالعاداتَالسيئةَ،ووضعَ
فَ قلَوهبمَ الافزَ للنداءَ برسالةَ اخلالصَ َ.وهذهَ
املخيماتَمؤثرةَجداًَلدرجةَأهناَقدَتغيَحياةَاملرءَلشخصَجديدَذاَطموحَوإرادةَألنهَحيتكَ
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.8

ابملرشدَالذيَيراقبهَطوالَاليوم َ،والذيَيديلَلهَابلنصائحَويكونَمبثابةَاملثلَاألعلىَله َ،وميكنَ
التأثيَعليهَنفسياًَوحلَمشاكلهَاألخالقيةَوالتأثياتَسلبيةَاليتَتكونَعليهَمنَاجملتمعَأوَالعائلةََ
أوَالصحبةَالسيئةَ،إخل ََ378.
املخيماتَ املوسيقيةََََMusic Campsهلواةَ املوسيقى َ،يعملَ املبشرونَ املوسيقيونَ علىَ اجتذابَ
الشبابَ والبناتَ لتعلمَ املوسيقىََوالصوتياتَ وإقامةَ حفالتَ الرتنيمَ املسيحية َ،علماًَ أنَ هذهَ
املخيماتَأكثرهاَأتثياًَعلىَالشباب َ،وميكنَأيضاًَدعوةَأشهرَاملرمننيَ واملوسيقينيَلقامةَهذهَ
املخيماتَوتقدميَرسالةَاخلالصَهلمَ 379.

ََََََ
َََََََ
 .9املخيماتَالفنية َ َ Craft Campsللمبدعنيَاليتَهتواهمَاألعمالَالفنيةَ،يعملَاملبشرونَعلىَعملَ
صَ،أوَهلاَمعىنَمسيحيَيعلمونَاآلخرينَاملسيحيةَمنَ
صورَ وأشكالَفنيةَحتملَرسالةَاخلال َ
خالهلاَ.
 .10التمثيلَفَالشوارع ََ Street Drama Eventsهلواةَالتمثيلَ،حيثَيتدربَ
الشبيبةَ علىَ متثيلَ مسرحياتَ حتملَ رسالةَ اخلالص َ،وأغلبهاَ تكونَ
صامتةَوموسيقيةَ،ويتمَعرضَهذهَاملسرحياتَ،إماَفَالكنائسَأوَف َ
اهلواءَالطلقَفَالشوارعَوالدائقَالعامةَأمامَاملارة.

 . 378الصورة في مدرج مفتوح في إحدى المخيمات المسيحية التابعة للكنائس اإلنجيلية في األردن
 . 379من هذه المؤتمرات الموسيقية احتفال بداية في مصر حيث تم دعوة أشهر المرنمين العرب عام 2012م .لمشاهدة حفالتهم فأرجو البحث في
اليوتيوب عن (حفل بداية)
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 .11الدمىَ املتحركةََََPuppetsويقدمَ منَ خاللَ التمثيلَ الرسائلَ التعليميةَ األخالقيةَ املسيحيةَ،
ابلضافةَإىلَرسالةَاخلالصَ،وميكنَأيضاًَمتثيلَقصصَالكتابَاملقدسَ.يتمَتدريبَاملبشرينَمن َ
خاللَدوراتَمتخصصةَللدمىَاملتحركةَوكيفيةَاستخدامهاَومتثيلهاَحبيثَتكونَجاذبةَلألطفالَ
ومؤثرةَ.كماَأنَهناكَمنَالقساوسةَمنَيستخدمونَالدمىَاملتحركةَللوعظَأمامَالناسَوإيصالَ
الرسالةَ بطريقةَ ظريفةَ ومضحكةَ وفَ نفسَ الوقتَ هادفةَ
ومؤثرةَ.
 .12التدريبََعلىَ التبشيَََ َEvangelism Trainingيقدمَ قادةَ
َخمتلفةَفَ
َ
املبشرينَدوراتَخاصةَفَالكنائسَاملختلفةَطرقاً
كيفيةَإعطاءَرسالةَاخلالصَللناسَ،وابلطبعَيكونَالتدريبَ
نظرًايَوعمليًاَ،فيمكنَللمبشرينَأنَخيرجواَفَالشوارعَمعَقائدهمَللتدربَوتعلمَطرقَالتسويقَ
والكالمَجلذبَالناسَحوهلمَوحماولةَالتأثيَفيهمَعلىَنطاقَفرديَأوَمجاعي.
 .13املهرجاانتَ احملليةَََ َWorking in Local Festivalsفَ أثناءَ
املهرجاانتَ الشعبيةَ والوطنيةَ تقومَ بعضَ الكنائسَ إبرسالَ
بعضَ املبشرينَ للمشاركةَ فَ الرقصَ ابلشوارعَ والغناءَ والتمثيلَ
معَ وضعَ شعاراهتمَ التبشييةَ الجتذابَ الناس َ،وهناَ جندَ أنَ
هذهَ الكنائسَ حتاولَ أنَ تشعَرَ الناسَ أهناَ شريكةَ حضاريةَ
معهم َ،علىَ نفسَ مستوىَ الشعب َ،ومواليةَ لسياساتَ ونظمَ
بلدهمَ.
 .14توزيعَ أفالمَ عنَ يسوعَََ َJesus DVD Distributionحسبَ
الحصائياتَلصحيفةَنيوَيوركَاتميزَ،فإنَفيلمَيسوعَاملسيحََ
(حسبَ البشيَ لوقا)َ الذيَ متَ إخراجهََعامََ1979مََهوَ أكثرَ
األفالمَ مشاهدة َ،حيثََمتَ توزيعَ أكثرَ منَ ستَ مليارات َ
نسخةَ أبكثرَ منََََ1114لغةَ مدبلجةَ أوَ مرتمجة َ.ومنَ خاللَ
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مشاهدة َهذاَالفيلمَمتَحتويلَأكثرَمن ََ 200مليونَشخصَإىلَاملسيحيةَ 380.ويعملَاملبشرونَإماَ
حملياًَأوَعاملياًَعلىَتوزيعَهذاَالفيلمَللناسَأوَعرضهَهلمَفَاملناسباتَاخلاصةَومنَخاللهَيتمَ
تقدميَرسالةَاخلالصَ.
 .15صيدَ بيضَ الفصحََََEaster Egg Huntوهيَ أكثرَ مناسبةَ
حيبهاَ األطفال َ،وخاصةَ أطفالَ الالجئني َ،فيعملَ املبشرونَ
علىَ ختبئةَ البيضَ امللون َ،ميكنَ أنَ يكونَ حقيقيا َ،أوَ
البالستيكيَالذيَيكونَفَداخلهَاهلداايَ والسكاكرَ،فبعدَ
جتمعَ األطفالَ ينطلقونَ إىلَ القلَ حيثَ يضعونَََالبيضَ
امللونَ للتقاطهََوالصولَ علىَ اهلداايَ املخبئة َ،وبعدَ ذلكَ
يتمَجتميعَمجيعَاألطفالَ والتحدثَمعهمَبرسالةَاخلالص َوسببَاحتفاهلمَابلفصحَوهوَقيامةَ
يسوعَاملسيحََمنَاملوتَحسبَاعتقادَاملسيحينيَ،ويعطونَجائزةَملنَحصلَعلىَأكثرَعددَمنَ
البيضَامللونََ.
 .16الصالة َ َ Prayerdrivingيعتقدَاملبشرونَأنَسببَجناحهمَفَالتبشيَهوَاتصاهلمَإبهلهمَ،لذلكَ
يعتمدَالكثيَمنهمَعلىَالوقتَالروحيَالذيَيقضيهَفَالصالةَ،وهناكَمنَاملبشرينَاملختصنيَ
هبذاَالعملَ،فهناكَمنَيعملَفَحقلَ التبشيَ،ومعهمَفريقَآخرَخيتصَفَقضاءَالوقتَفَ
الصالةَلعدةَساعاتَطالبنيَمنَإهلهمَأنَينجحَعمليتهمَ.
أيضاًَفَحالةَوجودَقسيسَمتحدثَمشهورَفَإحدىَاملؤمتراتَالضخمةَ،يتمَختصيصَغرفةَ
للصالةَ،حيثَجيلسَفيهاَجمموعةَمنَاملتطوعنيَيدعونَإهلهمَلجناحَاملؤمترَوخلالصَالنفوسَ
الضالةَ،ابلنسبةَهلم َ،والتأثيَعليهمَروحياًَ .والَأنسىَأنَأذكرَأنَهناكَأماكنَخاصةَللصالةَ
غيَالكنيسة َوالغرفَاخلاصةَ،وإمناَهناكَمناطقَ واسعةَكجبلَالصالة َوالصومَفَكورايَاجلنوبيةَ
َولبنانَ.
. Source: Franklin Foer" .Baptism by celluloid ".New York Times1 :2007 ،.AR. … Giles Wilson 1979" .Bible Film is
the Most-Watched Movie of All Time "The most watched film in history "."BBC News.2003 ،
380
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 .17دوراتَلإلرشادَفَالياةَالزوجية ََ Marriage Seminarتزدادَنسبَالطالقَفَالعاملَ،إماَبسببَ
قلةَالتواصلَماَبنيَالزوجنيَ،أوَلقضاايَماديةَ،ويكونَاألطفالَهمَضحيةَهذاَالطالقَ،لذلكَ
تنظمَالكنائسَدوراتَخاصةَللمتزوجنيَلرشادهمَفَالياةَالعمليةَ،وليكونَالكتاب َاملقدسََ
والدينَاملسيحيَحمورَحياهتمَ والرابطَبينهماَ،لذلكَتكونَمعظمَإرشاداهتمَبطريقةَدينيةَمؤثرةَ
جتعلَهؤالءَاألزواجَمتعلقنيَابلدينَاملسيحيَوالكنيسةَ.
 .18نشاطاتَ للنساءََََLadies Activitiesتُعىنَ منظماتَ التبشيَ بشكلَ خاصَ ابلنساءَ وقضاايهنَ،
لدرجةَأنَهناكَفروعَهلذهَاملؤسساتَيرأسهاَالنساءَوتكونَخاصةَهبنَ.ومماَجيدرَابلذكرَأنَ
جتمعَالنساءَاملسيحياتَهوَأكثرَالجتماعاتَجناحاًَفَاجتذابَأكربَعددَممكنَمنَالفتياتَ
لتقدميَ رسالةَ اخلالصََوحتويلهنَ لينضمواَ إىلَ الكنيسةَ.كماَ أنَ هناكَ اجتماعاتَ دوريةَ هلن َ
لدروسَالكتابَاملقدسَ،ميكنَأنَتتناولَمشاكلهنَالنفسيةَ،أوَالجتماعيةَ،وشخصياتَمنَ
النساءَفَالكتابَاملقدسَ،وغيهاَمنَاملواضيعَاليتَتستحوذَاهتماماتَالنساءَالدينية.
 .19مناسباتَتبشييةَخاصة َََSpecial Evangelistic Eventsيتطوعَعددَكبيَمنَاملبشرينَفَإنشاءَ
مناسباتَخاصةَ،وإحضارَمتحدثنيَقساوسةَفَاجتماعاتَأوَمؤمتراتَكبيةَجداًَحتشدَأكربَ
عددَ منَ الناس َ،قدَ يصلَ إىلَ اآلالف َ،تكونَ الرسالةَ املسيحيةَ للناسَ عامةَ جلميعَ الفئاتَ.
وتكونَ املوعظةَ مؤثرةَ فَ الناس َ،وابلطبعَ فإنَ مركزَ الهتمامَ يكونََالقسيسَ املتحدث َ،ولكنَ
هناكَمنَيعملَأيضاًَفَترتيبَوتنظيمَهذهَاملناسباتَالضخمةَ،وأخذَأمساءَالضورَومعلوماهتمَ
للتواصلَمعهم َ،والتعرفَعليهمَوحماولةَبناءَاجلسورَبينهمَ،ابلضافةَإىلَخدمةَالضورَبتوفيَ
املستلزماتَكالكراسيَوالضاءةَواملاءَوالطعامَإنَتوفرَوغيهاَمنَاألمورَاألخرىَ.
 .20ترمجةََََInterpretationيقدمَ املبشرونَ هذهَ اخلدمةَ خاصةَ لالجئنيَ اجلدد َ،حيثَ يساعدوهمَ
علىَ إكمالَ أوراقَ إقامتهمَ الرمسيةَ،
ومساعدهتمَفَنقلهمَإىلَالدوائرَاخلاصةَ
واحملالتَ التجاريةَ للمشرتايت َ.هناكَ
أيضاًَ خدماتَ ترمجةََالكتابَ املقدسَ،
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َودبلجة َالوعظاتَاملسيحيةَ(كعظاتَجويسَماير)َمنَالجنليزيةَإىلَلغاتَأخرىَوغيهاَمنَ
اخلدمات.
 .21أحباث َ َ Finding Resourcesهتتمَاملؤسساتَالتبشييةَابلحصائياتَ واألحباثَاخلاصةَاليتَتتعلقَ
بفئاتَالناسَ واجملتمعَ،فهيَتعتمدَعليهاَلرسمَخطتهاَالتبشييةَوتنفيذهاَ،ومعظمَمنَيقومَهباَ
املبشرونَفَحقلَالتبشيَأنفسهمَأثناءَعملهمَ،فهمَيعملونَعلىَرفعَتقاريرَخاصةَبعملهمَ،
وحتليلهمَالشخصيَفَماَحيدثَمعهمَ،وردةَفعلَالناسَالذينَيتعاملونَمعهمَ–َوسنتحدثَفَ
هذاَاملوضوعَبشكلَمستفيضَالحقاًَإبذنَللاََ.
 .22التواصلَ معَ األجانبََََReaching Internationalsهناكَ منَ املبشرينَ الذينَ يستهدفونَ الطالبَ
األجانبَ،وخاصةَالقادمنيَمنَالدولَالسالميةَكالطالبَمنَاخلليجَ،أوَاملغربَ واجلزائرَ،أوَ
غيهاَمنَالدولَ.يستغلَهؤالءَاملبشرونَضعفَالطالبَاجلدد َ– َخاصةَفَسنتهمَاألوىل َ–َ
ملساعدهتمَ فَ اللغةَََالجنليزيةَ وتعريفهمَ بثقافةَ البلدَ وداينتهاَ املسيحية َ،فالطالبََفَ أولَ جميئهَ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

يكونَ متحمساًَ جداًَ لالطالعَ علىَ البلدَ ولديهَ الفضولَ ملعرفةَ ماَ حيدثَ منَ حوله َ،وجاهزَ
لتشكيلَ عالقاتَ جديدةَ والتعرفَ علىَ فئاتَ خمتلفةَ منَ الناس َ،فقدَ يكونَ فريسةَ هؤالءَ
املبشرينَ.

َ
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 .23دوراتَ تعليمَ اللغةََالجنليزيةَ لغيَ الناطقنيَ هباََ)ََESL (English as a Second Languageهذهَ
الدوراتَتعطىَللمغرتبنيَوخاصةَلالجئنيَ،حيثَيقطنَمعظمهمَفَجممعَسكينَواحدَ،فيعملَ
املبشرونَعلىَإعطاءَدوراتَخاصةَهلمَلتعليمهمَاللغةَالجنليزيةَ،ومنَهناكَينتهزونَالفرصةَفَ
تقدميَرسالةَاخلالصَهلمَ.وتعتربَخدمةَالالجئنيَمنَأكثرَاخلدماتَانتشاراًَفَأمريكاَالشماليةَ.

 .24توزيعَ الكتبَ
املسيحينيَ.

املقدسةََDistribution

ََBibleوهيَ إحدىَ نشاطاتَ املبشرينَ الجتذابَ غيَ
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 .25هنضاتَ مسيحيةََََRevivals and Crusadesيتجولَ املبشرونَ بنيَ الكنائسَ لقامةَ سلسلةَ منَ
الجتماعاتََاملسيحيةَ لعدةَ أايمَ متتالية َ،تضمَ الرتانيم َ،واملسرحياتَ املوسيقيةَ ودروسَ الجني َلَ
وغيهاَمنَالنشاطاتَ،فبالنسبةَللمسيحينيَفإنَهذهَالجتماعاتَتعتربَمنَأكثرَالجتماعاتَ
إفادةَ منَ الناحيةَ الدينيةَ للمسيحيني َ.ويعملَ هؤالءَ املسيحيونَ بدعوةَ أصدقائهمَ وأقارهبمَ غيَ
املسيحينيَ لتبشيهمَ فَ هذهَ املناسباتَ اليتَ يسموهناَ انتعاشيةَ.كماَ أنَ النهضاتَ النتعاشيةَ
تشتهرَألهناَعادةًَماَتقامَفَقاعةَمستأجرةَكبيةَ،قدَالَتكونَالكنيسةَ،كقاعةَحفالتَأوَ
ستادَرايضيَأوَماَشابهََ.
 .26غسيلَ السياراتَ اجملاينََََFree Car Washيقفَ املبشرونَ يوميَ
السبتَ واألحدَ أمامَ الكنائسَ علىَ أرصفةَ الشوارع َ،وحيملونَ
ايفطاتَكبيةَ تدعوَ الناسَ لغسيلَ سياراهتمَ جماانً َ،فعندَ توقفَ
السيارةَ فَ الساحة َ،يقدمَ للسائقَ أوَ السائقةَ بعضَ األطعمةَ
السريعةَكساندويتشاتَ اهلوتَ دوغ َ،أوَ اهلامربغر َ،وتصحبهاَ
بعضَالكتيباتَاملسيحيةَالتبشييةَاليتَتدعوَالفردَلضورَاجتماعاتَالكنيسةَ،أوَالتواصلَمعَ
املبشرينَاآلخرينَ.
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 .27توفيَاألدواتَاملدرسيةََSupply School Suppliesفَأثناءَعمليَكمديرةَخلدمةَالزابئنَفَإحدىَ
احملالتَالتجاريةَالضخمةَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَ،تكررَالادثَأكثرَمنَمرةَ،عندماَ
رأيتَجمموعةَمنَالشبابَالذينَيلبسونَاألقمصةَاملطبوعَعليهاَإسمَمؤسسةَتبشييةَأوََكنيسةَ
ما َ،وأنفقواَآالفَالدوالراتَفَشراءَأدواتَمدرسيةَللطالبَذيَالدخلَاحملدودَكالقائبَ،
واألقالمَ،الدفاترَ،واملساطرَ،اخلَ.
 .28متابعةَاملسيحينيَاجلدد ََ Follow up of New Convertsيعتقدَاملسيحيونَأنهَليسَمن َالكافَأنَ
يقبلَاملرءَرسالةَاخلالصَعنَطريقَالصالةَمعَأحدَاملبشرينَ،ولكنَالَبدَمنَاملتابعةَالروحيةَفَ
تشجيعهَ،والتأكيدَعلىَاملسيحيَاجلديدَأنهَأصبحَخليقةَجديدةَوجيبَعليهَأنَيعيدَحساابتَ
حياتهَ،وينتقلَمنَالعاداتَالسيئةَإىلَالعاداتَالسنةَ.فهناكَبعضَالكنائسَاليتَتقدمَدوراتَ
خاصةَفَ"النموَالروحيَاملسيحي"َهلؤالءَالذينَدخلواَاملسيحيةَحديثاًَ.أماَابلنسبةَللمسلمنيَ
الذينَ دخلواَ املسيحية َ،فنجدَ أنَ متابعتهمَ تكونَ مكثفةَ بشكلَ أكرب َ،فيمكنَ إقامةَ املسلمَ
السابقَمعَإحدىَالعائالتَاملسيحيةَلفرتةَمنَالزمنَلعملَجلساتَنفسيةَودينيةَيوميةَتعملَ
علىَتغييهَونسيانهَاملَاضيَ،وحماولةَمساعدتهَفَبدايتهَاجلديدةَودفعهَلإلخنراطَفَاجملتمعَجمدداًَ
والبتعادَعنَاألجواءَالسالميةَ.
 .29املواصالتَاجملانيةَ َCar Careهناكَبعضَالكنائسَاليتَمتلكَوسائلَنقلَخاصةَألخذَالناسَمنَ
بيوهتمَإىلَالكنيسة َفَأوقاتَالجتماعاتَوإعادهتمَ،وماَهذاَإالَطريقةَلتسهيلَعلىَالناسَ
لسماعَرسالةَاخلالصَ.
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 .30مشاريعَ اجتماعيةََ َ،Community Projectsتوزيعَ طرودَ الطعامَ لألطفالَ اجلائعنيََ
ََBackpacks for Hungry Childrenتوزيعَ البطانياتََََBlanket and Bedding Distributionتوزيعَ
حفاظاتَلألطفال ََ Diapers of Babiesتوزيعَاأللبسة ََ Collecting and Distributing Coatsتكثرَ
هذهَاخلدماتَماَبنيَالالجئنيَواملهاجرينَاجلددَواملشردينَفَالشوارعَالذينَالَملجأَهلمَ،حىتَ
أنَالكومةَتساعدَمثلَهذهَاملؤسساتَاخلييةَوتسهلَهلمَعملهمَ،ومنَأشهرَهذهَاخلدماتَ
Food
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ماَ يسمىَ الشوربةَ املتنقلةََََSoupMobileحيثَتعملَ علىَ إرسالََحافالتََصغيةَ الجمَََvan

مليئةَابألطعمةَوالشورابتَوتقدميهاَللمشردينَفَالشوارعَوبناءَجسورَالصداقةَبينهمَملساعدهتمَ
فَإجيادَعملَهلمَ،أوَمسكنَأوَحلَمشاكلهمَوتقدميَرسالةَاملسيحيةَهلمَ.ومنَهذهَاخلدمات َ
اليتَيقدموهناَفَاجملتمع َمنعَالجهاضََPreventing Abortionهناكَحافالت َصغية ََvansحمملةَ
أبدواتَ طبيةَ خاصةَ لفحصَ اجلننيَ ابألشعة َ،تقفَ أحياانًَ أمامَ البناايتَ الصحيةَ املتخصصةَ
بعملياتَالجهاضَ،ويتمَحماولةَاجتذابَالنساءَالواملَالاليتَقررنَالتخلصَمنَجنينهنَ.مثَ
يُعرضَعليهنَفحصَجماينَفَذلكَالباصَ،ويتمَمساعَنبضَاجلننيَورؤيتهَعلىَالشاشةَ.ويقالَ
أنََ%75منَاألمهاتَاللوايتَيرينَأطفاهلنَفَأحشائهنَ،يقلعنَعنَقرارهنَ،وهذهَفرصةَعاطفيةَ
ممتازةَلتقدميَرسالةَاخلالصَهلنَوإدخاهلنَاملسيحيةَ.
 .31خدمةَ الصمَ والبكمََََDeaf Ministriesتُعىنَ الكنائسَ الكبيةَ خبدمةََالصمَ والبكم َ،وتقدمَ هلمَ
اجتماعاتَ خاصةَ للصالةَ والوعظَ ودراسةَ الكتابَ املقدسَ،كماَ أنهَ جيتمعَ عددَكبيَ منهمَ
بشكلَدوري َ– َمرةَابلشهر َ– َفَإحدىَاملقاهيَاملشهورةَك ستارَبكسَ،ويدعونَأصدقائهمَ
اآلخرينَ الصم َ،وهناكَ أيضاًَ منَ غيَ الصمَ الذينَ يتحدثونَ لغتهمَ يشاركوهنمَ هذهَ اجللساتَ،
ويتحدثونَمعَبعضهمَالبعضَبشكلَاجتماعيَ وانسجاميَ،كماَأنَهذهَاملناسباتَتعتربَمنَ
أفضلَاملناسباتَللتبشيَواجتذابَأكربَعددَمنهمَللكنيسةَ.

ََ
 .32الغاثةَمنَالكوارثَالطبيعيةَ:يكثرَفَالعاملَاألعاصيَاليتَهتدمَالبيوتَوحتطمَالسياراتَوتؤديَ
إىلَدمارَكبيَفَاملدنَ،فيعملَاملبشرونَكمتطوعنيَفَمساعدةَهؤالءَاملنكوبنيَفَنقلهمَإىلَ
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أماكنَ آمنة َ،ونصبَ اخليمَ واألسرةَ هلم َ،ابلضافةَ إىلَ تقدميَ الطعامَ والشرابَ.كماَ أنَ هؤالءَ
املبشرينَخيضعونَحتتَتدريبَخاصَللعالجَاألويلَوالتصرفَفَمواقفَالطوارئ.
هذهَفقطَأمثلةَقليلةَعنَالتبشيَقصيَاملدىَ،فإنَالكنائسَحتاولَالستفادةَواستغاللَمهاراتَ
وهواايتَالشبيبةَوابداعاهتمَللتبشيَوالوصولَإىلَأكربَعددَممكنَمنَالناسََ.

َ
 املتطلبات األساسية ملبشري قصريي املدى:
 .1جيبَعلىَاملبشرينَأنَيكونَ لديهمَقلبَرحيمَملساعدةَاآلخرينَ،وماَيفعلونهَهوَتعبيَعنَ
381
حمبتهمَللمسيحَ،وإظهارَعمليَملاَفعلهَاملسيحَمنَأجلَالبشريةَ.لوقاَ36َ:َ6
 .2جيبَعلىَاملبشرينَتطبيقَدينهمَعنَطريقَالصالة َوالدعاءَمنَأجلَاآلخرين َ،والنصاتَإىلَ
املنكوبنيَ واحملتاجني َ،واستخدامَنصوصَالكتابَاملقدس َفَتشجيعَاآلخرينَوخدمتهمَ .مىت ََ:َ 25
46َ-َ35

382

 .381لوقا " 36 : 6فكونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم".
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 .3جيبَعلىَاملبشرينَأنَيتعاملواَمبساواةَبنيَمجيعَالناسَرغمَاختالفَلوهنمَوعرقهمَودينهمَ.
 .4جيبَعلىَاملبشرينَالتدريبَعلىَتغييَاملنكوبَأوَاحملتاجَجتاهَالشفاءَالنفسيَ.فاحملتاجَليستَ
مشكلتهَفقطَاحتياجهَللمالَ،أوَلقمةَالعيشَ،أوَفقدانهَبيتهَ،وإمناَمشكلتهَنفسيةَحتتاجَإىلَ
إعانةَوإغاثةَ،والشعورَابألمانَوتشجيعهَعلىَالعملَمنَأجلَحتسنيَوضعهَ.
 .5اخلضوعَألوامرَقادةَاملبشرينَوتنفيذهاَ:فالقائدَهوَالذيَيستطيعَأنَيقيمَاألمورَوالظروفَ،كماَ
أنَلديهَخربةَأكربَمنَاملتطوعَابلضافةَإىلَتوفيَالنظامَوالجنازَبرتتيب.
 كيف يعمل املبشرون؟

يعتمدَ املبشرونَ علىَ اجلانبَ النفسيَ لإلنسانَ أكثرَ منَ أيَ شيءَ آخر َ،فهمَ يعتمدونََعلىَ
دراساتَ خاصةَ للنفسَ البشريةَ والجتماعية َ،فيبنيَ هرمَ ماسلوََاحتياجاتَ املرءَ األساسية َ،بدءاًَ منَ
 .382متى  34 " 25ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم 35 .الني جعت فاطعمتموني.عطشت
فسقيتموني.كنت غريبا فاويتموني 36 .عريانا فكسيتموني.مريضا فزرتموني.محبوسا فاتيتم الي 37 .فيجيبه االبرار حينئذ قائلين.يا رب متى رايناك جائعا
فاطعمناك.او عطشانا فسقيناك 38 .ومتى رايناك غريبا فاويناك.او عريانا فكسوناك 39 .ومتى رايناك مريضا او محبوسا فاتينا اليك 40 .فيجيب الملك
ويقول لهم الحق اقول لكم بما انكم فعلتموه باحد اخوتي هؤالء االصاغر فبي فعلتم  41ثم يقول ايضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا مالعين الى النار
االبدية المعدة البليس ومالئكته 42 .الني جعت فلم تطعموني.عطشت فلم تسقوني 43 .كنت غريبا فلم تاووني.عريانا فلم تكسوني.مريضا ومحبوسا فلم
تزوروني 44 .حينئذ يجيبونه هم ايضا قائلين يا رب متى رايناك جائعا او عطشانا او غريبا او عريانا او مريضا او محبوسا ولم نخدمك 45 .فيجيبهم
قائال الحق اقول لكم بما انكم لم تفعلوه باحد هؤالء االصاغر فبي لم تفعلوا 46 .فيمضي هؤالء الى عذاب ابدي واالبرار الى حياة ابدية "
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القاعدةَوهيَالحتياجاتَاجلسديةَ،كاهلواءَ والطعام َ،والدواء َ،والنومَ وامللجأَاخلَ،وعلىَاملبشرينَتوفيَ
هذهَالحتياجاتَللناسَاحملتاجنيَ واملنكوبنيَ،وبعدهاَيعملونَعلىَتوفيَاملتطلباتَاألخرىَهلمَ،وهيَ
إشعارهمَابلبَوالرعايةَواألمانَ،وفَتلكَاملرحلةَيبدأَاحملتاجَابلجنذابَحنوَاملبشرينَاملسيحينيَويصبح َ
لديهَالرادةَألنَيصيَواحداَمثلهمَيتمتعَابلثقةَابلنفسَوالقوةَ،ويشعرَاحملتاجَأبنهَيدينَهلمَمباَفعلوهَمنَ
أجلَت وفيَالرعايةَالالزمةَلهَ،وابلتايلَقدَيستفسرَاحملتاجَعنَسببَقوةَوثقةَاملبشرينَابلنفسَ،ومنَهناَ
تكونَفرصةَاملبشرينَفَتقدميَرسالةَاخلالصَوإدخالهَاملسيحيةَ َ.
مسعتَ د َ.بيجَ
أذكرَ
عندماَكنتَ فَ جامعةَ الالهوتَ فَ هنايةَ الجتماعََالتعبديَ اليوميُ َ،
ُ
ابترسونََ–َPaige Patersonعميدَجامعةَالالهوتَاملعمدانيةَاجلنوبيةَ–َيدعوَالطالبَاملبشرينَللذهابَ
إىلَالياابنَللعملَمؤقتاًَلغاثةَاملنكوبنيَمنَالزلزالَالذيَأصاهباَعامَ2011مَ،حينهاَقال"َ:لقدَفتحَالربَ
فرصةَعظيمةَلناَلكيَنبشرَفَالياابنَ،فقدَكانتَ هذهَالبلدَمغلقةَمنذَعهدَطويل َ،وملَيُسمحَلناَ
ابلتبشيَ فيها َ،ولكنَ بعدَ هذهَ النكبةََالعظيمة َ،فإنهَ أصبحَ لناَ ابلمكانَكيَ نذهبَ وننشرَ رسالةَ
اخلالص !"َنعمَ،هذهَهيَطرقَاملبشرينَفَانتهازَفرصَالضعفَاملاديَ والنفسيَلدىَالناسَظآننيَأنَ
هذهَالطريقةَستغيَحياهتمَلألفضلَ َ.
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واجلدولَاألعلىَلعاملَالنفسَإريكَإريكسون َُ ََErik Eriksonمقتبسَمنَدليلَخدمةَإغاثةَ
املنكوبنيَالتابعَللمجلسَالتبشييَاملعمداينَاجلنويبَألمريكاَالشمالية َ Disaster Relief Chaplain
َ، Training Manual 2008فكماَنرىَأنَاملبشرينَيدرسونَنقاطَضعفَاملراحلَالعمريةَأثناءَالنكبةَ
أوَاألزمةَواحملنةَ،فياعونَأنَالطفلَدونَالسنتنيَحيتاجَإىلَالرعايةَالغذائيةَ،والتصالَاجلسديَكالملَ،
واللعبَ،وتوفيَالبَ والنانَ،أماَاألطفالَماَبنيَالسنتنيَ والثالثةَفيحتاجونَإىلَاألمانَ،فتلكَالفرتةَ
عندماَيصبحَلديهمَحبَالتملكَ،فيحاولونَالعتمادَعلىَالذاتَمنَخاللَاختاذَقراراتَماَإذاَأرادواَ
أنَيتملكواَالشيءَأوَرميهَعلىَاألرضَوهكذاَ َ.
أماَاألطفالَماَبنيَالثالثةَإىلَستةَسنواتَوهيَفرتةَالتأسيسَ،يعملَاملبشرونَعلىَاستخدامَ
مجيعَالوسائلَالتعليميةَاخلالقةَلتقدميَهلمَرسالةَاخلالص َمصحوبةَابلبَ والرعايةَ والنان َ،واألطفالَ
الذينَ أعمارهمَ ماَ بنيََََ12ََ–ََ6يطورونَ خاصيةَ التعلم َ،واملالحظة َ،والفظ َ،واملنطق َ،وهكذاَ يعملَ
املبشرونَعلىَإكساهبمَثقتهمَبنفسهمَحىتَيتخذواَخطوةَاخلالصَ،وابلرغمَأنَالطفلَفَتلكَالفرتةَقدَ
يتساءلَعنَبعضَاألمورَالالهوتيةَكألَوهيةَاملسيح َ،والصلبَ واجلنةَ والنارَ،اخلَ.إالَأنهَقدَيتقبلَرسالةَ
اخلالصََمنَ خاللَ التكرارَ والفظ َ.وفَ سنَ املراهقةَ ماَ بنيََََ18ََ–ََ12حيثَ حيتاجَ األحداثَ إىلَ
الخالصَ،وتكونَلديهمَأزمةَاهلويةَ،ويودَالكثيَمنَاملراهقنيَأنَخيتلفواَعنَجمتمعهمَألهنمَحيتاجونَ
إىلَالنتباهَوالهتمامَ،فتجدَاملبشرينَأحرصهمَإصغاءًَهلمَوإعطاءًَللمحبةَوإشعارهمَأبهنمَمقبولنيَلديهمَ
وينتمونَهلمَ،وابلنسبةَللذينَأعمارهمَماَبني َََ35ََ–ََ19فيعتربَسنَالبحثَعنَالستقرارَ والبحثَعنَ
عشيَ العمرَكالزوجَ والزوجة َ،وتكونَ هيَ الفرتةَ اليتَ قدَ يستخدمهاََاملبشرونَ فَ بناءَ اجلسورَ معهمَ،
وهكذاَكلَماَيزدادَعمرَاملرءَيكونَمنَالصعبَللمبشرَتغييَفكرهَ والتأثيَعليهَ،لذلكَجيدَاملبشرونَ
أنَأفضلَالفرصَفَالتبشيَهيَمراحلَالنكباتَوالكوارثَواملشاكلَالنفسيةَوالجتماعيةَ َ.
وتبدأَالاجةَلدىَاملرءَعندماَيشعرَابلضغطَالنفسي ََ Stressبسببَنقصَفَاملالَ والطعامَ،أوَ
بسببَ عدمَ شعورهَ ابألمان َ،وقدَ يقودَ هذاَ األمرَ إىلَ الفجيعةََََDistressعندماَ يسوءَ األمر َ،والصدمةَ
 ََTraumaهيَ ردةَ فعلَ فيسيولوجيةَ انجتةَ عنَ التواصلَ ماَ بنيَ اجلسدَ والعقلَ فَ حالَ حصولَ موقفَ
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يستدعيَإىلَاخلوفَوفقدانَالسيطرةَ،وردةَالفعلَاألوىلَفَالصدمةَعادةًَماَتكونَعبارةَعنَذهولَ،
عدمَإميانَوإنكارَ،وينتجَعنَالصدمة َََTraumaنشاطَعقلي َاثنوي َويتصرفَالنسان َبشكلَعاطفيَ
مبالغَفيه َ،والوادثَالقويةَقدَتؤديَإىلَأعراضَالفجيعة َ،واختاللَفَالوظائفَ،أوَاخنفاضهاَبشكل َ
فجائيَ،وابلتايلَيصبحَاملرءَإماَيريدَاملكافحةَأوَاهلروبََFight or Flightويصبحَلدىَاملرءَصراعَداخليَ
ماَ بنيَ الستجابةَ وردةَ الفعلَ العشوائيةََََReactions vs Responsesويصبحَ العقلََفَ حالةَ جتاهلَ
للحادث َأبيَطريقةَمنَالطرقَ،وفَهذه َالالةَفإنَأفضلَطريقةَللشفاءَهي َأخذَقسطَطويلَمنَ
الراحةَوالنقاهةَ َ.

َ
ومنَاملهمَ جداًَأنَيكونَاملبشرَ مدرابًَعلىَالصغاءَالنفسيَ،وحتديدَمشكلةَاملنكوبَ،فإنَ
الشخصَاملتضررَقدَيرىَاخلطرَبشكلَخمتلفَعنَاملبشرَنفسهَ.لذلكَجيبَعليهَأنَيراعيَالعواملَ
الجتماعيةََََSocial Factors—Relational Responseاليتَ قدَ تساعدَ فَ بناءَ العالقةَ معَ
الشخصَاملفجوعَوالستجابةَلهَبشكلَإجيايبَ،ومنَهذهَالعواملَالجتماعيةَ َ:
املرحلةَالعمريةَDevelopment Stage

أَ.
ب .اتريخَالعائلةَأوَخربةَسابقةَأدتَإىلَردةَفعلَFamily history or prior experience
ج .نوعَالشخصيةَPersonality Type
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دَ .الفئةَالضاريةَCulture Group
 .aالعرقَEthnic

 .bاجلنسَGender

 .cالعمرَAge

 .dالدينَReligion

 .eاللغةَLanguage

 .fاملنصبَPosition/Authority
 .gاملهنةَProfession

 .hاملستوىَالجتماعيَوالقتصاديَSocio-economic

 .iالتعليمَEducation

تؤثرَالعواملَالجتماعيةَعلىَردةَالفعلَبطرقَمتعددةَ،ومنَالطبيعيَأنَاألزمةَتسببَفَسلوكَ
غَومفرطَبهَ،ومنَالناحيةَالدينيةَ تُعتربَالكوارثَت ع ٍدَعلىَالقيمَ والعاداتَالسنةَ،فعادةًَماَيسألَ
َ
مبالَ
املنكوبون"َ:ملاذاَفعلَللاََهذا؟"َأوَ"ملاذاَأانَجائعَوغييَيتمتعَحبياةَكرمية؟"َو"أينَللاَمنَكلَهذا؟"َ َ

وفَهذهَالالةَعلىَاملبشرينَأنَيدركواَوينتبهواَإىلَعالماتَاألزمةَلدىَالشخص َ،وأنَخيففَ
عنهَعاطفياًَونفسياًَعندَالتدخلَ،وأفضلَوقتَللتدخلَوالتخفيفَعنَاملنكوبَهوَحنيَحدوثَاألزمةَ
أوَالصدمةَمباشرةَ،واجلدولَالتايلَيبنيَبعضَأعراضَالصدمةَوالفجيعة َ
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َ
▪ فن اإلنصات:
هناكَفرقَماَبنيَالسمعَ والنصاتَ،فالسمعَهوَأحدَحواسَاجلسمَاخلمسةَ،أماَالنصاتَفهوَ
استيعابَوفهمَالصوتَ والكلماتَولغةَاجلسدَ،ويعتربَالوارَإنصااتًَمتبادالًَماَبنيَشخصنيَأوَأكثرَ.
وعلىَاملبشرَأنَيدربَنفسهَلتكونَلديهَهذهَاملهارةَ،فمنَاملتطلباتَاملهمةَفَفنَالنصاتَ َ:
 .1اخلصوصية َ:جيبَ علىَ املبشرََأنَ يُشعرَ احملتاجَ أبنَ هذاَ حديثَ خاصَكصديقَ لصديقهَ أوَ أخََ
ألخيهَ،وأنَماَيقولهَاحملتاجَليستَرسالةَعامةَللجميعَ،وإمناَللمبشرَالذيَوثقَبهَ.
 .2السريَةَ:جيبَعلىَاملبشرَأنَيُشعرَاحملتاجَأوَاملنكوبَأبنَهذاَالديثَسريَولنَيطلعَعليهَأحدَ
حىتَتستمرَالثقةَ،ويستطيعَاحملتاجَأنَيبوحَبكلَماَلديهَوهوَيشعرَابألمان.
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 .3األسئلةَ حسبَ الاجة َ:منَ املهمَ جداًَ أنَ يسألَ املبشرَ األسئلةَ لتوضيحَ بعضَ الشكالياتَ أوَ
األمورَ،وجيبَأنَتكونَهذهَاألسئلةَحسبَالاجةَهبدفَمعرفةَطريقةَاملساعدةَوليستَللتسليةَ
ومضيعةَالوقتَ.
 .4معرفةَالسياساتَ والقواننيَ:علىَاملبشرَأنَيكونَمدركاًَللسياساتَاليتَتتبعَاملنطقةَاملتواجدَفيها َ
وقوانينها َ،فرمباَ يبوحَ احملتاجَ أوَ املنكوبَ أبسرارَ قدَ تكونَ مهمةَ للمخابراتَ واليتَ قدَ هتددَ أمانَ
املنطقةَ،أوَأنَتكونَنشاطاتهَغيَقانونيةَ،ولذلكَجيبَإبالغَاجلهاتَاملختصةَمعَاملراعاةَابلسريةَ
وعدمَانتشارَاخلربَخارجَنطاقَهذهَاجلهاتَ.
" .5خدمةَالوجود"َهيَشعورَاملنكوبَأوَاحملتاجَحبضورَاملبشرَوقوتهَ،وهذاَيؤديَإىلَالتأثيَعليهَإجياابًَ
فَقبولَخطوةَاخلالصَ،وقوةَخدمةَالوجودَتكونَفَالفورية َ – َأيَالتحركَمباشرةًَعندَحدوثَ
الصدمةَ–َواملبادرةَواليثارَابلضافةَإىلَالنيةَالصادقةَفَاملساعدةَ.
 .6جيبَعلىَاملبشرَأنَيشعرَبصدقَكلماتَومشاعرَالشخصَاملتحدثَاحملتاجَأوَاملفجوع.
 .7جيبَعلىَاملبشرَأنَخيففَعلىَالشخصَاحملتاجَبكلماتَمواساةَ وأنَيكونَحاضراًَمعهَنفسياًَ
وروحياًَ.
 .8أحياانًَ "الصمتَ منَ ذهب"َ فجزءََ منَ النصاتَ هوَ عدمَ التحدث َ،فقدَ يكونَ الصمتَ قوةَ ف َ
بعضَاملواقفَ،فإذاَكانَاملبشرَفَشكَمنَموقفَماَفاألفضلَأنَالَيقولَهذاَعلناًَ،فمثالًَلوَ
أحسَاملبشرَأنَالشخصَاحملتاجَيكذبَعليهَفمنَاخلطأَمواجهتهَ واهتامهَابلكذبَ،فمعظمَالذينَ
فَصدمةَيكونونَمشوشنيَوالَيستطيعونَالتفكيَبشكلَصحيحَ،بلَعلىَاملبشرَأنَيسألَنفسهَ
ويفكرَجيداًَقبلَأنَيتحدثَ:
أَ .هلَهذاَسيخففَمنَالضائقة؟
ب .هلَهذاَسيوفرَاستقراراًَ؟
ت .هلَسيُشعرَابألمنَوالطمأنينة؟
ث .هلَتعطيَأمالًَحقيقياً؟
ج .هلَستُعطيَشعوراًَأفضل؟
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ح .هلَسيساعدَعلىَعودةَاألمورَإىلَطبيعتها؟َ
خ .هلَستقودهَإىلَالتوجهَإىلَللا؟َ
 .9علىَاملبشرَأنَيطورَلديهَمهارةَالنصاتَ.Story-Listening
 .10استخدامَاألسئلةَفَإعادةَالصياغةَواستخدامَاملرتادفاتَلتوضيحَاملشاعر.
 .11جيبَعلىَاملبشرَإعادةَصياغةَماَمسعهَمنَاحملتاجَعلىَأنَيبقيَاملعىنَكماَهوَ.
 .12علىَاملبشرَتلخيصَالوارَحىتَيبقيَاملعلوماتَاألساسيةَاملهمةَ.
 .13إبقاءَالكلماتَاملسموعةَاملهمةَكماَهيَدونَتغييَ،والصدقَفَالديثَ.
 .14انعكاسَ تعابيَ وجهَ املبشرَ ولغةَ جسده َ،واتصالهَ العيين َ،بشكلَ يواسيَ املنكوبَ هيَ أفضلَ
شكلَلإلنصاتَ،وتعطيَقوةَفَاملوقفَأثناءَالنصاتَ.
 .15مساعدةَاحملتاجنيَفَالجابةَعنَأسئلتهمَواستفساراهتمَالدينيةَ.
يُعتربَتدخلَاملبشرينَأثناءَاألزماتَخدمةَمنَخدماتَالتبشيَ،وابلتايلَجيبَتدريبهمَحىتَتكونَ
الستجابةَأثناءَحدوثَالكوارثَأوَالنكباتَبشكلَاحرتافَ،ويعتقدَقادةَالتبشيَأنَعددَاملبشرينَقليلَ
ابلنسبةَللكوارثَوالنكساتَاليتَحتدثَفَالعاملَ َ.
▪ نضوب الطاقة لدى املبشرين
الَبدَأنَأييتَالوقتَللمبشرَويشعرَفيهَابلرهاقَوالتعبَ،الَبلَقدَيالقيَمنَالناسَالكثيَمنَاألذىَ
والرفضَوعدمَالستجابةَ،وهذاَماَيسمىَنضوبَالطاقةََ َ.Burnout


العوامل اليت تعمل على نضوب طاقة املبشرين:

 .1نفاذَالعاطفةَوالطاقةَاجلسديةَمنَكثرةَتقدميَالعاطفةَلآلخرينَ.
 .2الفشلَفَرؤيةَالنتائجَمنَهذاَالعملَاملتكررَ.
 .3حدوثَماَالَيتوقعهَاملبشرَ،كرفضَاحملتاجَأخذَاملساعدة.
 .4نقصَاملكافآتَاملتوقعة.
 .5الشعورَابللزامَفَالعملَبدالًَمنَأنَيكونَالعملَتطوعياً.
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 .6الروتنيَ.
 .7الرفضَاملستمرَ.
 .8احملدوديةَفَاملوارد.


من أعراض نضوب الطاقة عند املبشرين:

 .1عزلَة
 .2اكتئاب
 .3الَمباالة
 .4تشاؤم
 .5عدمَالتميي َز
 .6أيس
 .7عج َز
 .8إرهاقَبدين
 .9العصبيةَ
 .10هتك َم
 .11إنفعال
 .12سلوكَسليبَ


وِف املقابل جيب على املبشر أن يراعي عدة أمور حّت يقي نفسه من هذه

األعراض ،ومن هذه األمور:
أَ .خربةَسابقة َ:علىَاملبشرينَأنَيعواَاترخيهمَالشخصي َ،واملواقفَالسابقةَاليتَحصلتَمعهمَحىتَ
يستطيعواَتفاديَمواقفَمشاهبةَحتصلَمعهمَفَالاضرَأوَاملستقبل
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ب .اهلويةَ الشخصية َ:إنََالتشابهَ ماَ بنيَ ظروفَ املبشرَ وظروفَ احملتاجَ أوَ املنكوبَ قدَ ختلقَ أزمةَ أوَ
مشكلةَجديدةَ،ومنَهذاَالتشابهَ،اللغة َأوَالعرقَ،أوَالصابةَابلنكبةَنفسهاَ،وابلتايلَعلىَاملبشرَ
أنَيعيَهذاَاألمرَحىتَيبقىَمسيطراًَعلىَاملوقفَ.
ج .التعبَاجلسدي َ:يعملَعلىَعدمَمقدرةَاملبشرَعلىَإجنازَعملهَ،وقدَينموَلديهَالتعاطفَمعَالنفسَ
واهلويةَالشخصيةَوتقلَالتضحيةَوابلتايلَيصبحَالرتكيزَعلىَنفسهَبدالًَمنَاألشخاصَاحملتاجنيَ.
دَ .قدَحتصلَحوادثَخطية َتؤثرَعلىَإميانَاملبشر َوقدَخيتربَتغيياًَفَنفسيتهَ،لذلكَعليهَأنَيكونَ
متأهباًَفَكلَوقتَ.
هَ .علىَاملبشرَأنَيهتمَجبسده َ،كالنتظامَفَرجيمَمعنيَ،وممارسةَالتدريباتَالرايضيةَ،ابلضافةَإىلَ
أخذَقسطَجيدَمنَالراحةَ.
و .علىَاملبشرَأنَيعملَضمنَفريقَالعملَحىتَالَيشعرَابلوحدةَوالنعزاليةَ.
▪ التبشري الديين أثناء العمل مع احملتاجني ِف األزمات:
إنَاملواقفَاملتعبةَ والصدماتَ والبتالءات َتعملَعلىَإعادةَحساابتَالناسَفَدينهمَ والسؤالَ
عنَأسبابَالفعلَاليتَقدَتكونَغامضةَلديهمَ،مثال"َ:ملاذاَيسمحَ للاَ َابملعاانةَ واملشاكلَ والروب؟"َ
"ملاذاَيسمحَللاَابألمل؟"َوفَهذهَالالةَجيبَعلىَاملبشرَأنَينتهزَالفرصةَفَالجابةَعلىَهذهَاألسئلةَ،
فماَحيدثَهلؤالءَالناسَهيَمشيئةَوإرادةَللاَكيَيعلمهمَدروساًَمهمةَ،فالميانَالروحيَلهَأتثيَإجيايبَ

فَحلَمشاكلَاحملنةَ َ.

 يعتقدَاملبشرونَأنَالتفسياتَالسببيةَاملنطقيةَجزءَمنَالدينَ واألحداثَغيَالطبيعيةَتثيَلدىَ
الناسَاألسئلةَاليتَتتعلقَابلدينَ.
 يُستخدمَالدينَكدعمَعاطفيَومساعدةَفَاهليكلَالدراكيَ.
 يُستخدمَالدينَملواجهةَالبتالءاتَوحلهاَعاطفياًَ.
 إمكانيةَالتبشيَلدىَاملبشرَهيَقوةَإجيابيةَتكونَفَالتعاملَالسنَ.
 مقاييسَالتدينَهيَطريقةَقويةَفَمعرفةَنوعيةَقيمَالياةَلدىَاألشخاصَ.
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 الصالة َلدىَاألشخاصَهيَطريقةَللتنفيسَوحتقيقَالياةَالصحيةَلدىَأهلَالميان َوهيَمبثابةَ
مصدرَلإلعتدالَوالتوازنَ.
 صالةَاملبشرينَمنَأجلَاحملتاجنيَهوَشكلَمنَأشكالَاملعاجلةَالروحيةَ.
 جيبَعلىَاملبشرَأنَيؤكدَعلىَاحملتاجَأنَللاَيعلمَويشعرَمباَيشعرَبهَهذاَاملنكوبَ.
 األسئلة الصعبة اليت قد يسأهلا احملتاجني أو املنكوبني:
 ملاذاَحدثَيلَهذا؟
 ملاذاَماتَفالن؟
 ملاذاَملَأيخذينَللاَبدالًَمنه؟
 هلَفعلَللاَهذاَملعاقبيت؟
 هلَيعينَهذاَأينَمدينَهللَحبيايتَ–َبعدَأنَجنوت؟
 ملاذاَجعلَالناسَاألخيارَيعانون؟
 ملاذاَتركَللاَلألمورَالسيئةَألنَحتدث؟
 ملاذاَيضرَللاَالصغار؟
 أريدَأنَأموتَ..ملاذاَالَأموتَوحسب؟
 خطأَمنَهذا؟
 هلَاجلاينَسيعاقبَعلىَماَفعل؟
 ملاذاَالَيستجيبَللاَلصاليت َ؟
 كيفَأعرفَإنَكانَيريدَللاَأنَيقدمَيلَرسالةَمعينة؟
 ملاذاَيسمحَللاََحبدوثَالشرَفَالعامل؟َ
وقدَتلحقَهذهَاألسئلةَأسئلةَأخرىَتتعلقَابلدينَمثلَ َ:
 أينَعدلَللا؟َ
 أينَصالحَللا؟
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 هلَهناكَحياةَبعدَاملوت؟
 هلَهناكَمساءَ(جنة)؟
 هلَسيذهبَاجلاينَإىلَجهنم؟
 ماذاَفعلتَألستحقَكلَهذا؟
 هلَاختارَيلَللاَأنَاعاينَلسببَمعني؟
 ماَهوَالشيءَاجليدَأوَالجيايبَمنَهذهَاملعاانة؟َ
 هلَهناكَشيءَميكنينَفعلهَجلعلَللاَأنَيتوقفَعنَهذا؟
 هلَهناكَشيءَيستحقَأنَأعيشَمنَأجله؟
 ملاذاَملَتستطعَفعلَشيءَحيالَهذاَاألمر؟
هلَأانَمميزَألنينَجنوتَأماَهوَفلمَينج؟َ

ُ
 ماَهوَمت َوقعَمينَاآلنَبعدَأنَجنوت؟
وليسَمنَاملهمَالجابةَعلىَهذهَاألسئلةَ،فاملنكوبَالَيريدَرداًَأوَإجابةَوإمناَيريدَآذانَصاغيةَ.


دور الدين ِف األزمات:

يعتقدَ املبشرونَ أنفسهمَ ابلرعاةَ الذينَ يعتنونَ برعيتهم َ،لذلكَ خيضعونَ حتتَ تدريباتَ حىتَ
يساعدواَاحملتاجنيَواملنكوبنيَوالضالنيَعلىَاألمورَالتاليةَ:
الدينَ
 التأقلمََ َ: Copingمساعدةَ الناسَ فَكفاحهمَ منَ أجلَ البقاء َ،فالناسَ تستخدمَ َ
كوسيلةَللتكيفَ والتأقلمَمعَاألزماتَ،وعلىَاملبشرَأنَيساعدَاحملتاجَألنَيفعلَاألمورَ
التاليةَ:
 التفكيَابلدينَبطريقةَإجيابيةَ.
 السعيَوراءَحضورَحمبةَللاَ.
 الشعورَبوجودَقادةَمتديننيَملساعدهتم.
 النداءَبشفاعةَاملسيحَاملباشرة.
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عملَأعمالَتنقيةَتكفييةَوتزكيةَللنفس.
املساعدةَالدينية.
التبشيَلقبولَرسالةَاخلالصَوإدخالَاحملتاجَإىلَاملسيحيةَ.
التواصلَمعَللاَ.
التدخلَاملبكرَساعةَحدوثَالصدمة.
التنفسَ العاطفيَ عنَ طريقَ التحدثَ عنَ ماَ حدث َ،واملشاعرَ اليتَ حيسَ هباَ
املنكوب.
املساندةَاجلماعيةَ.
حلَاملشكالتَمنَخاللَتقدميَالبدائل.
التعليمَالديينَ.
الصالةَالفرديةَواجلماعيةَ.

 الميانَفَشفاعةَاملسيحَ.
 توحيدَوجهاتَالنظرَفيماَحيصلَحوهلمَوفَالعاملَ.
 العرتافَلبعضهمَالبعضَ.
 الميانَالقائمَعلىَنظمَالدعمَالجتماعيَ.
 ممارسةَالطقوسَالدينية.
 الميانَابلتدخلَوالغفرانَالهلي.
 الميانَفَالياةَبعدَاملوتَ.
 الثَعلىَاألخالقَوالقيمَالميدةَحىتَأثناءَأوَبعدَالصدمةَ.
 الميانَابملقصدَوالرسالةَالهليةَللبشريةَ.
 الشفاءََ:Healingهناكَإثبااتتَطبيةَتقولَأنَالدينَلهَدورَفَسرعةَشفاءَاملرءَولهَآاثرَ
إجيابيةَعلىَاملريضَ.
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 الدعم ََ:Supportيستخدمَاملبشرونَالدينَكوسيلةَلدعمَاحملتاجنيَ واملنكوبنيَعاطفياًَف َ
إشعارهمَأنَللاَموجودَويستمعَإليهم.

 حلَاألسئلة ََ:Questionsفَحدوثَالفوضىَواملشاكلَ،هذاَيفتحَالبابَلدىَاملبشرينَ
أنَيتناقشواَمعَالناسَ والديثَمعهمَعنَاألمورَالدينيةَ والجابةَهلمَعلىَأسئلتهمَفَ
إمياهنمَابهلل.
 البحثَعنَالقيقة ََ:Seekingبينماَحياولَاملنكوبنيَ واحملتاجنيَالبحثَعنَالجاابتَ
ألسئلتهمَ،فإنَالدينَيوفرَهلمَاآللياتَاملناسبةَللبحثَوالسعي.
فهيَ
 ختفيفَ الجهادََ َ:Stress Matigationتوفرَ الصالةََ(أذنَ صاغية)َ خاللَ األزمةَ َ،
كالتنفيسَوإعطاءَاألملَللمنكوبَأوَاحملتاجَأثناءَالتأملَوالتواصلَوالتكرار.
 التواصلََ:Connectingتساعدَالصالةَعلىَالتواصلَماَبنيَالناسَوللاَ.
 ومن األمور اليت جيب على املبشر تفاديهاَوالنتباهَهلاَ عند التدخل وحماولة املساعدة:
 التدخلَدونَأنَيكونَهناكَخطةَفَكيفيةَالتدخلَوماَالكلماتَاملناسبةَلقوهلاَ.
 التدخلَدونَوجودَمساعدةَالفريق.
 النقاشَوالوارَالديينَمعَاملنكوبنيَواحملتاجنيَأثناءَاألزمةَوالصدمة.
 الجابةَعنَاألسئلةَدونَعلم.
 الفشلَفَإعطاءَجمالَحريةَالعتقادَوالداينة.
 الفشلَفَمالحظةَأعراضَالضغطَالنفسيَوالصدمةَ،وخاصةَاألعراضَاليتَحتتاجَإىلَعالجَ
فوريَ.
 الفشلَ فَ التفريقَ ماَ بنيَ األعراضَ اليتَ حتتاجَ إىلَ عالجَ فوريَ واألعراضَ الالحقةَ بعضَ
الصدمةَ.
منَاألمورَاملثيةَ لإلهتمامَأنَمعظمَهؤالءََاملنكوبنيَ واحملتاجنيَغيَجاهزينَلتلقيَأيَعالجَ
نفسيَ،وإمناَيريدونَأن َأيخذواَوقتهمَحىتَخيرجواَمنَحالةَالصدمةَ واألملَ،وحيتاجونَملنَيواسيهمَفَ
هذاَالعناءَ،فماَيريدَهؤالءَاحملتاجنيَقولهَ َ:
صفحة  254من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

 الَتشرحَيلَ:فعندماَأصرخَ"ملاذا؟"َ ليسَألنينَأريدَأجوبةَمنطقيةَ،وإمناَألينََأريدَ للاَ َوأنتَ
(املبشر)َأنَتكونَمعيَفَحمنيتَهذهَ.
 الَحتاولَأنَختففَعينَاألملَالنفسيَ:فاألملَيظهرَكمَفقدتَ،قدَالَيكونَمرحياًَابلنسبةَإليكَ،
ولكنَأرجوَاحرتامَواقعيَ،لنَأكونَهكذاَدائماًَ.
 ابقَقريباًَمينَ:أحتاجَلشخصَأضعَ رأسيَعلىَصدرهَ،قدَأريدَالنسحابَبينماَأنتحبَأوَ
أبكيَأوَأحزنَولكنَابقَقريباًَحبيثَأستطيعَالوصولَإليكَ.

 تذكرينَعندماَيعودَاجلميعَإىلَحياهتمَالطبيعيةُ َ:كنَ(أيهاَاملبشر)َالشخصَالذيَتسمعَقصيتَ
مراراًَوتكراراًَ،وذكرينَأبحبيتَأبمسائهمَوتذكرهمَمعيَ.

 استمعَإىلَشكوكيَ:عنديَشكوكَأريدَمنَيستمعَإليهاَ،الَجتربينَعلىَقوهلاَ،بلَاجعلينَأقوهلاَ
تدرجيياًَبينماَأفتحَقليبَلكَ،حىتَيزيدَالميانَفَداخليَأثناءَحديثيَ.
 الَختفَعندماَأغضبَ:أريدَأنَأكونَصادقاًَفَالتعبيَعنَذايتَ،لنَأؤذيَنفسيَأوَغييَ،بلَ
إهناَطريقةَعنَالتنفيسَعنَذايتَ.
 كنَصبوراًَمعيَ:قدَالَيكونَحتسينَابلسرعةَاملطلوبةَ،اجعلينَأكشفَلكَعنَضعفيَأحياانًَ.
وسأصبحَبصحةَأفضلَمعَالوقتَ.

 ذكرينَأنَهناكَأشياءَأكثرَمنَهذهَاليتَأشعرَهباَفَهذهَالياةَ:هناكَأشياءَأفضلَمنَالزنَ،
والغضب َ،واملعاانةَ واألسىَالذيَأشعرَهبمَ.حتدثَأيهاَاملبشرَمعيَعنَ للاَ َالذيَهوَيعطي َ
الياةَوالسعادةَ(هناَأييتَدورَاملبشرَفَالديثَعنَرسالةَاخلالص)َ.أريدَأنَيكونَللاَمعيَف َ
هذهَالرحلةَاملؤملةَ.
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َ

▪ التبشري بني الثقافات املتنوعة

تُصورَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَعلىَاهناَخليطَمنَاملكسراتَفَوعاءَعميقَ،فهيَتضمَمجيعَ
األلوان َ،والفئاتََ العرقيةَ العاملية َ،واللغات َ،وهذاَ ماَ مييزَ الوالايتَ املتحدةَ األمريكيةَ عنَ غيهاَ منَ
البلدان َ،فالثقافةَ هيَ ماَ حتددَ اجملموعةَ جسدايًَ واجتماعياًَ وفكرايًَ وعاطفياًَ وسلوكياًَ وروحياً َ.واهلوايت َ
الثقافيةَاملختلفةَقدَتعملَعلىَمساعدةَأوَإعاقةَالتكيفَفَحالةَاألزمةَ،وقدَتعمل َحضارةَماَعلىَ
تفسيَ األحداثَ أوَ إحداثَ الصدمةَ نفسها َ.وليسَ ابلضرورةَ أنَ يعملَ املبشرَ فَ الوالايتَ املتحدة َ
األمريكيةَ،وإمناَميكنَأنَيذهبَإىلَالقبائلَاملختلفةَاملوجودةَفَإفريقياَ،أوَاملدنَاملتحضرةَفَأوروابَ،أوَ
فئاتَالناسَاملختلفةَفَاهلندَ.وعلىَاملبشرَأنَحيرتمَاختالفَالثقافاتَواأللوانَواألعمارَابلطرقَالتاليةََ :
 .1علىَاملبشرَأنَحيرتمَاختالفَالثقافاتَعنَطريقَالتأكيدَعلىَهذهَالختالفاتَدونَالكمَ
عليهاَسلباًَ.
 .2علىَاملبشرَأنَحيتملَهذهَ الختالفات َوحيرتمهاَعنَطريقَالتعلمَ،فمنَاملهمَجداًَأنَيثقفَ
املبشرَنفسهَبتعلمَاللغةَ،ودراسةَاتريخَالفئةَالعرقيةَوعاداهتاَوتقاليدهاَ.
 .3إظهارَ الح َرتامَ لفئةَ عرقيةَ ماَ خاللَ حمنتهمَ هوََأفضلَ طريقةَ للتواصلَ معهمَ فَ نشرَ رسالةَ
اخلالصَهلمَ.
 .4علىَاملبشرَأنَحيرتمَعاداتَوتقاليدَالفئةَالعرقيةَواملشاركةَمعهمَفَأحزاهنمَوأفراحهمَ.


أمور يراعيها املبشر أثناء عمله ِف تبشري الفئات العرقية املختلفة:

 .1حتسنيَالتبشيَمنَخاللَالعنايةَبتفاصيلَالختالفاتَفَهذهَالفئاتَمنَالناحيةَالدينية.
 .2احرتامَالختالفاتَالثقافيةَوالدينيةَدونَتغييَأوَحتويرَمعتقداتَاملبشرَالشخصيةَ.
 .3إعطاءَالريةَللشخصَاملستمعَفَقبولَأوَرفضَرسالةَاخلالصَ.
 .4جتنبَالفرتاضاتَاخلاطئةَبشأنَالحتياجاتَاملتصورة.
ُ
 .5معرفةَوفهمَأولوايتَمعتقداتَالشخصَعندَتبشيَالناسَذَووَالثقافاتَوالعاداتَاملختلفةَ.
 .6قبولَ"النسان"َكماَهوَعندَالتبشيَ.أيَأنَالَيكونَهناكَتعصبيةَعرقيةَ.
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قواعد الفئات العرقية املختلفة:

 هناكَ تنوعَ واسعَ داخلَ بعضَ الكياانتَ الثنيةَ والقوميةَ (علىَ سبيلََاملثال َ:ليسَكلَ الالتينينيَ
مسيحينيَ،وليسَكلَمنَيعيشَفَجنوبَأمريكاَيتحدثَاللغةَالسبانية)َ.
 الَميكنَالتعميمَعلىَمجيعَالناسَالذينَيقعونَحتتَفئاتَعرقيةَمعينةَ(علىَسبيلَاملثالَ:ليسَكلَ
الياابنينيَقصارَالقامة).
 معظمَالناسَمنَتقاطعاتَثقافيةَخمتلفةَ(علىَسبيلَاملثالَ:هيَامرأةََ،وأمَ َ،ومطلقةَ َ،ومديرةَ َ،ولديها َ
شهادةَفَالرايضياتَ َ،وفنانةَ َ،ويهوديةَ َ،وانجيةَمنَالسرطان)َ.
 تعددَالثقافاتَفَجمموعةَماَيعملَعلىَاخنفاضَالقدرةَفَالشعورَابألمانَ(علىَسبيلَاملثالَ:بعدَ
َ11سبتمربَ،نظرَركابَطائرةَابرتيابَإىلَالطيارَاليراينَاملسلمَالذيَكانَسيقودَطائرهتم).
 التعرضَ بشكلَكبيَ للثقافاتَ املتعددةَ خاللَ الطفولةَ واملراهقة َ،يعملَ علىَ زايدةَ قدرةَ األفرادَ
لإلستجابةَلألحداثَوالواراتَويكونَلديهمَخلفيةَفَاسرتاتيجياتَاملواجهةَ.
 جيبَالنظرَبسرعةَإىلَمصادرَاهلويةَالثقافيةَلألشخاصَعندَالتبشيَ.
 شدةَاحملنَوالصعوابتَقدَختتلفَمنَفردَإىلَآخرَوفقاًَخلرباتهَالسابقةَ(مثالًَميكنَلشخصَأنَيقولَ
لقدَواجهتَالكثيَمنَاألعاصيَسابقاًَ،فأعلمَأنينَميكنَأنَأجنوَهذهَاملرة)َ.
 الثقافةََ قدَ تؤثرَ علىَإدراكَ الشخصَ للتهديدَ أوَ الصدمةَ (فلسطيينَ الجئَ توفَ أخوهَ فَ حادثَ
سيارةَ قدَ الَ تكونَ صدمتهَكبيةَكأمريكيَ توفَ أخوهَ ألنهَ ملَ يكنَ حتتَ ظروفَ حربَ سابقاًَ ف َ
حياته).
 الثقافةَ تؤثرَعلىَردودَالفعلَفَالصدمةَ(بعضَالناسَميكنهمَمتاسكَأنفسهمَفَالصدمةَ،وبعضهمَ
اآلخرَقدَينوحَويولولَبشكلَهستيي)َ.
 ميكنَللناسَمنَثقافاتَأخرىَإدانةَأوَمتجيدَالضحااي.
 ميكنَللثقافةَأنَتوفرَشفاءًَبعدَالصدمة.
 تعددَاهلوايتَالثقافيةَقدَيعملَعلىَتعقيدَالصدمةَ.
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هذهَهيَالقواعدَالعامةَاألساسيةَللمبشرينَفَكلَالعاملَسواءَكانواَف َأمريكاَالشمالية َأوَفَ
أيَدولةَأخرىَ.ومنَالضروريَجداًَأنَيتبعهاَحىتَيكونَانجحاًَ،ولكنَنرىَأنَاملبشرَقدَختتلفَ
طبيعتهَوطريقةَأداءهَوتوصيلَرسالتهَابختالفَفئةَالناسَأوَالبلدَاليتَيقطنَفيهاَمتأثراًَبثقافتهاَ،وهذاَ
هوَ موضوعناَ فَ الفصلنيَ الالحقني َ،حيثَ سنتناولََ–ََإبذنَ للاََ–ََالتبشيَ فَ أمريكاَ الشمالية َ،مثَ
التبشيَفَالعاملَأمجعَ 383.

. Source: North American Mission Board (NAMB" .)Southern Baptist Disaster Relief ".Chaplain Training ،
December, 2007: 1-93.
383
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الفصل ي
الش ي
اخلاميسَّ :التْبيشرييِف َأْميريكا َّ
مالّية
ال َفصل ي
اخلامس :الت َّْب يشري يِف أَم يرْ ُ
يكا َّ
الشمالية
ْ
ُ
َ

ْ

ّ

َ
َ
َ
َ
مماَالَشكَفيهَأنَوراءَازدايدَأعضاءَالكنيسةَهمَمسوقيهاَأيَاملبشرينَ(املنصرين)َ،فهمَ–ََكماَ
ذكرانَسابقاًَ–َخيدمونَاملأموريةَالعظمىَوهيَإدخالَأكربَعددَممكنَمنَالناسَإىلَاملسيحيةَقبلَجميءَ
املسيحَ الثاينََملكاًَ وحاكماًَ علىَ األرض َ،384ولتطبيقَ هذاَ اهلدفَ الَ بدَ أنَ يكونَ املبشرونَ أنفسهمَ
مقتنعنيَأنَالطريقَالوحيدَلدخولَاملسيحيةَهيَاخلالص َأيَالميانَمبوتَاملسيحَوقيامتهَالذيَميحيَ
مجيعَاخلطاايَ.ليسَهذاَفحسبَ،وإمناَالَبدَأنَيكونَهؤالءَاملبشرينَمؤهلنيَهلذاَالعملَمنَالناحيةَ
التعليميةَوالعمليةَ،ابلضافةَإىلَتوفرَاملالَالكافَلجنازَمهمتهمَعلىَاألرضَ َ.

 . 384أرجو قراءة الفصل الثامن حول هذا الموضوع.
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كلَمبشرَعامليَينتميَإىلَطائفةَمسيحيةَمعينةَ،وهذهَالطائفةَتدعمهمَإماَمعنوايًَ،أوَمادايًَأوَ
الثننيَمعاًَ،وهناكَمؤسساتَتبشييةَضخمةَتعملَعلىَامتحانَهؤالءَاملبشرينَواختيارهمَواختيارَالبلدَ
اليتَيذهبونَإليهاَحسبَمالئمتهمَبطبيعةَالبلدَواملهمةَاليتَيذهبونَمنَأجلهاَ،كماَأنَهذهَاملؤسساتَ
جتمعَتقاريرَآخرَمستجداتَالتبشيَوأخبارَاملناطقَاليتَيذهبَإليهاَاملبشرينَ،وهذهَالدراساتَمجيعهاَ
تستخدمَلوضعَالسرتاتيجياتَواخلططَالتنفيذيةَفَالوصولَإىلَالشعوبَواألممَ َ.
ومنَأكربَهذهَاملؤسساتَالتبشييةَاجمللسَالتبشييَالعاملي ََInternational Mission Board IMB

التابعَ للمجمعَ املعمداينَ اجلنويبَ ويُعىنَ هذاَ اجمللسَ ابلرسالياتَ التبشييةَ العامليةَ خارجَ نطاقَ أمريكاَ
الشماليةَ.أماَاجمللسَالتبشييَألمريكاَالشماليةََNorth American Mission Board NAMBفهوَخمصصَ
لتبشيَفئاتَالناسَاملختلفةَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَوكنداَبشكلَعامَ َ.
وفَهذاَالفصلَسيكونَتركيزانَعلىَاملؤسساتَالتبشييةَفَأمريكاَالشمالية َفقطَقبلَتناولَعملَ
املبشرينَفَمجيعَأحناءَالعاملَ،فأمريكاَالشماليةَهيَمركزَوقاعدةَعملَمعظمَمبشريَالعاملَ َ.
َ

• اإلرساليات التبشريية ِف أمريكا الشمالية
هناكَ املئاتَ منَ املؤسساتَ التبشييةَ اليتَ تعملَ فَ أمريكاَ الشماليةََوخاصةَ معَ هؤالءَ املغرتبنيَ
يكاَالشماليةَوجدَليعملَمعَمؤسساتَالكنائسَ
واملهاجرينَإليها َ،واملعروفَأنَاجمللسَالتبشييَألمر
ُ
وجمامعَالوالايتَفَدفعَالطوائفَكقوةَتؤثرَعلىَأمريكاَالشماليةَلنشرَرسالةَاخلالصَعنَطريقَالتبشيَ
وزراعةَالكنائسََ .
عادةَماَيكونَهؤالءَاملبشرينَقادةَملشاريعَطويلةَاملدىَ،مثلَمسؤولَمؤسسةَملساعدةَالالجئنيَ
فَ تعليمهمَ اللغةََ الجنليزيةَ وإجنازَ أوراقهمَ الرمسية َ،ويكونَ هوَ الشخصَ الدائمَ فَ هذهَ املؤسسةَ ومنَ
يعملَمعهَهمَاملبشرينَاملتطوعنيَقصييَاملدى َ.وميكنَللمبشرَطويلَاملدىَأن َيكونَ زارعَكنيسةَ،أوَ
راعيَلفئةَعمريةَمعينةَفَتلكَالكنيسةَ،أقصدَبذلكَمعلمَمدرسةَأحدَلألطفالَأوَالشبيبةَ،أوَمسؤولَ
عنَدروسَالكتابَاملقدسَيومَاألربعاءَ،أوَقائدَالجتماعاتَالصالةَاألسبوعيةَ،اخلَ َ.
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َ

َ
َ
وكماَنعلمَأنَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَوكنداَابلضافةَإىلَاجلزرَاليتَحوهلاَتضمَاملئاتَمنَ
فئاتَالناسَالعرقيةَ،وهذاَماَيعادل ََ 954فئةَعرقيةَمسجلة َ– ََ 488فئةَعرقيةَفَالوالايتَاملتحدةَ
األمريكية َ،وجمموعَ عددَ السكانََََ326.3مليونَ نسمة َ.وحتاولَ الكنائسَ اخرتاقَ هذهَ الفئاتَ من َ
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خاللَختصيصَمبشرينَهلمَ،معظمهمَحمليني َمن َالعرقَنفسهَ،وبناءَكنائسَهلمَ،فأصبحناَجندَكنائسَ
للصينينيَ،وكنائسَللعربَ،وكنائسَخاصةَللكورينيَوهكذاَ.وهناكَماَيعادل ََ 59فئةَعرقيةَمسلمةَفَ
مناطقَأمريكاَالشمالية َ،معظمهمَيتمركزونَفَاملدنَاملتحضرةَالكبيةَ،حيثَعددَسكانَاملسلمنيَفَ
تلكَاملناطقَيعادلََ3.5مليونَنسمةَ،وقدَوصلتَنسبةَالتبشيَبنيَتلكَالفئاتَإىلََ،%4.05أماَنسبةَ
قبولَاملسلمنيَوحتوهلمَإىلَاملسيحيةََ َ.%0.88

َ
تقسمَ املؤسساتَ التبشييةَ خريطةَ أمريكاََالشماليةََإىلَ مخسَ مناطقَ رئيسيةَ مستهدفةَ لزراعةَ
الكنيسةَفيهاَ،وهذهَاملناطقَاخلمسةَهيَ َ:
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أوالً :منطقة كندا

حيثَيبلغَعددَالسكان ََ 37.59مليونَنسمةَ،وحتتويَعلىَأكثرَمن ََ 291طائفةَمسيحيةَ،ويبلغَ
ألفَ،وهذاَمعناهَأنَأكثرَمنَتسعنيَابملئةَمنَعددَالسكانَغيَإجنيلينيَ.
َ
عددَالربوتستنت َفيها ََ 115
كنداَمرتاميةَاألطرافَماَبنيَحبرَبينغَإىلَغرينالندَ،ومتتدَمنَالقطبَالشمايلَإىلَالغاابتَاملطريةَذاتَ
املناخَاملعتدلَ،وقدَأتسستَعلىَأساسَديينَولكنَفَالوقتَالاضرَأكثرَمنََ33مليونَنسمةَترفضَ
وتستبعدَاملؤسساتَالدينيةَ .
وقدَأصبحتَكندا َ أرضَالفرصَلزراعةَ(أتسيس)َالكنائسَللمبشرينَطويليَاملدى َ.وأكثرَمن ََ25

مليونَمنَسكانَكنداَيعيشونَفَاملناطقَالضريةَ،وبسببَاعتدالَاملناخَوسهولةَالتجارةَ 75َ .فَاملئةَ
منَالكندينيَيعيشونَعلىَبعد َََ100كيلومرتَمنَالدودَبنيَكنداَ والوالايتَاملتحدةَفَأماكنَمثلَ
فانك َوفرَوتورونتوَومونرتايلَ.وهناكَجهودَكبيةَلزرعَالكنائسَفَكنداَبسببَالتنوعَالكبيَفَالعرقَ
والنظرة َ.فانكوفرَ وتورونتوَ مهاَ أكربَ املدنَ فَ البالد َ،حيثَ أهناَ تضمََ(ََ40إىلََََ)٪46منََالسكانَ
املهاجرينَ،ومعظمهمَمنَآسيا َ.وأكثرَمنَ ربعَالسكانَفَكولومبياَالربيطانيةَ وأونتاريوَهيَمنَالدولَ
األخرىَ.ذكرتَصحيفةَالشمسَفانكوفرَمؤخراًَأبنََ 1700منَاملهاجرينَتستقبلهمَاملدينةَشهرايًَ.وقدَ
أفادتَ إحصاءاتَكنداَ فَ عامََ2006مََأنهَ حبلولَ عامََ2030مََستكونَ اهلجرةَ املصدرَ الوحيدَ للنمو َ
السكاينَفَالبلدَ.وتنتشرَالعلمانيةَفَكنداَحيثَبدأتَف َ1960مََمعَثَورةَهادئة َ،وانتزعتَكيبيكَ
السلطةَالاكمةَمنَالرومَالكاثوليك َ.وأصبحَهناكَانعدامَالثقةَ لدىَالكندينيَابلكنيسةَاالنغليكانيةَ
القوية َ،واليتَ سقطتَ فريسةَ للفجورَ بنيَكهنتها َ.يقولَ جيفَ فيليبس" َ:إنَ معظمَ هذهَ املدينةَ غيَ
مسيحينيَ.ثالثةَوأربعنيَفَاملئةَيقولونَاهنمَملحدون"َ،وهوَزارعَالكنيسةَالذيَانتقلَوعائلتهَمنَواليةَ
تكساسَإىلَفانكوفرَلبدءَخدمتهَالتبشييةَفَوسطَمدينةَفانكوفر"َ.وحننَنرىَأنهَتنوعَمظلمَروحيَ
وحيتاجَإىلَتنوير"َ.علىَالرغمَمنَأنَماَيقربَمن ََ 13مليونَكنديَيسمونَأنفسهمَكاثوليكينيَوتسعةَ
مليونَبروتستانتَ،فمباينَالكنائسَالعديدةَاليتَازدهرتَمنذَبضعةَعقودَأصبحتَاآلنَخاليةَأوَأعيدَ
ختصيصهاَلالستخدامَالتجاريَ.ويقولَ زارعَالكنيسةَالتبشييَجاكَأفاكيانَمنَمونرتايل"َ:إنَتكلفة َ
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ترميمَهذهَاملباينَ لتصبحَصالةَلالستعمالَيتجاوزَبكثيَتكلفةَشراءهاَابلفعل"َ.يقولَفيليبس"َ:فَ
مكانَ مثلَ فانكوفر َ،جيبَ تقدميَ الجنيلََوقصصهَ والتعريفَ ابملسيحيةَ قبلَ البدءَ ابلتبشيَ برسالةَ
اخلالص َ،هذاَماَجيبَفعلهَإذاَأردتَأنَتذهبَإىلَحضارةَمتعددةَالثقافاتَ َ".وحيلمَاملعمدانيونَ
اجلنوبيونَالذينَاعتادواَأنَيرواَكنيسةَفَكلَزاويةَأنَيؤسسواَماَيقاربَألفَكنيسةَخاللَعامَ2020مََ.
جيفَ
َ
ففيَ كنداَ ميكنَ الرحتالَ ألكثرَ منَ ألفيَ ميلَ دونَ رؤيةَ كنيسةَ إجنيليةَ واحدة َ.ويقولَ
كريستوفرسونََJeff Christophersonانئبَمنطقةَكنداَفَاجمللسَالتبشييَألمريكاَالشمالية"َ:حننَحباجةَ
إىلَدعمَمنَالقيادةَمنَاخلارجَ،ومباَأنهَالَيوجدَطريقةَأخرىَ،فنحنَفَطريقناَلتحقيقَذلكَدونَالصربَ
لقامةَاتفاقياتَدوليةَ.حننَحباجةَإىلَتدعيمَالكنائسَفَاملدنَالثالثةَمونرتايلَ،وتورنتوَ،وفانكوفرَ،معَ
الرتكيزَ بشكلَ خاصَ علىَ مونرتايل( َ".معَ العلمَ أنَ أكربَ نسبةَ مسلمنيَ موجودينَ فَ تلكَ املنطقة)َ.
"كنتَ أدعوَ زارعيَ الكنائسَ فَكنداَ للحصولَ علىَ جوازاتَ سفرهمَ والستقرارَ هنا َ".ويعملَ قادةَ
الكنائسَاملعمدانيةَعلىَانتقاءَوتدريبَقساوسةَكندينيَأصلينيَفَكنداَليتحملواَمسؤولية َبلدَكهذهََ.
يقولَكريستوفريسونَ"َ:إنَكنداَأرضَصعبةَجداًَ،فعندماَنقولَأنهَعليناَأنَنزرعَألفَكنيسةَحبلولَ
2020مَوماَعندانَإالََ270كنيسةَ،فإنَهذهَستكونَأسطورةَ،فلمَحيدثَهذاَمنَقبلَفَاتريخَكنداَ ".
تتزايدَاجملموعاتَالالدينيةَ(اللاد)ََفَكنداَمبعدلََ4.4%+سنوايًَ َ،وبنسبةََ%18.27منَالتعدادَ

السكاينَ .

صفحة  266من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

وعددَفئاتَالناسَفَكندا َهو ََ 275فئة َ،والعددَالسكاينَخاللَعام ََ 2018هو ََ 37.32مليونَ
نسمةَ،عددَالفئاتَالذيَمتَالوصولَإليهم ََ 225نسبةَالتبشي ََ %7.98ونسبةَالقبولَهي ََ.%0.08أماَ
ابلنسبةَللمسلمنيَفهناك َ1,053,945نسمةَموجودينَبشكلَقانوينَفَكنداَموزعنيَف ََ 41فئةَ،ونسبةَ
التبشيَ فيهمََََ%3.5أماَ نسبةَ القبولَ فهيَ ماَ تعادلََََ.%1.22وهذاَ جدولَ بنسبةَ التبشيَ فَ الفئاتَ
العرقيةَاملسلمةَبشكلَعامَفَكنداَلعامَ2018مَ َ:
نسبة
القبول

نسبة
التنصير

2.00 % 0.30 %

اللغة التي يتحدثون بها

●

Wolof

عدد السكان للفئة في عدد السكان في
البلد
كل العالم
6,633,000

2,000

الولوف

☀ 0.05 % 0.04 %

Uzbek, Northern

☀ 0.00 % 0.00 %

31,202,000

1,200

☀ 0.00 % 0.00 %

12,300,000

800

1.00 % 0.40 %

●

1,860,000

206,000

☀ 0.00 % 0.00 %

61,293,000

28,000

1.20 % 0.30 %

●

782,000

12,000

☀ 0.04 % 0.03 %

Tigre, Eritrean
تيغري ،أريتيريا

5,951,000

700

التتارية
Tajik

Turk
األتراك

التيغري
Tatar

Urdu
األوردو

التركية
Tigre

Uyghur
األوغور

األوردو
Turkish

Uzbek, Northern
أوزبيك ،الشماليين

األوغور
Urdu

Wolof
الولوف

األوزبيك الشمالية
Uyghur

اسم الفئة

Tatar
التتار

10,334,000

الطاجيكية

1,000

Tajik
الطاجيك
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1.20 % 0.30 %

●

Bengali

1,474,000

15,000

البنغالية

South Asian, BengaliSpeaking
جنوب آسيا ،البنغاليين

☀ 0.07 % 0.07 %

Somali

23,117,000

40,000

الصومالي
13.00 10.00
%
%

●

Persian, Iranian

الصوماليين
41,339,000

135,000

الفارسي اإليراني

☀ 0.00 % 0.00 %

Pashto, Northern

0.50 % 0.30 %

●

29.00 13.00
%
%

●

0.13 % 0.03 %

●

11.00 5.00 %
%

●

0.11 % 0.10 %

●

0.20 % 0.15 %

●

Persian
اإليرانيين

34,334,000

1,400

البشتو الشمالي
English

Somali

Pashtun, Northern
البشتان ،الشماليين

47,000

47,000

اإلنجليزية

North African,
general
شمال إفريقيا ،بشكل عام

Moore

11,717,000

1,000

المور
Arabic, Moroccan
Spoken

موسي
27,716,000

50,000

العربية اللهجة المغربية
Mende

2,399,000

1,100

Mende
ِمندي

16,968,000

2,600

الماالي
Kyrgyz

Moroccan, Arabicspeaking
المغاربة ،يتحدثون العربية

المِ ندي
Malay

Mossi

Malay
ماالي

5,365,000

الكيرجيزية

1,500

Kyrgyz
كيرجيز
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☀ 0.10 % 0.00 %

Kurdish, Northern

15,411,000

7,200

الكردية الشمالية
0.20 % 0.15 %

●

15.00 9.00 %
%

●

1.40 % 0.30 %

●

Kazakh

األكراد ،كورمانجي
15,503,000

1,000

الكزخستانية
Indonesian

9,863,000

4,100

☀ 0.01 % 0.00 %

729,000

700

0.70 % 0.20 %

●

6,166,000

3,500

☀ 0.03 % 0.01 %

549,000

5,000

4.00 % 2.00 %

●

2,641,000

15,000

4.00 % 1.60 %

●

4.00 % 0.50 %

●

0.30 % 0.00 %

●

6,707,000

16,000

6,082,000

700

Bambara
بومبارا

3,770,000

700

العربية ،اللهجة الشاديانية
Azerbaijani, North

Berber, Kabyle
البربر كابيل

بامانانكية
Arabic, Chadian Spoken

Bosniak
البوسنيين

الكابيلية
Bamanankan

Brunei Malay
بروناي مالي

البوسنية
Kabyle

Fula Jalon
فوال جالون

البروناية
Bosnian

Fulfulde, Borgu
فولفولدي ،بورغو

البوالر
Brunei

Indonesian
األندونيسيين

الفولفولدية ،البرغوية
Pular

Kazakh
الكزخ

األندونيسية
Fulfulde, Borgu

Kurd, Kurmanji

Baggara, Shuwa Arab
بوغارا ،شووا العرب

9,997,000

األزيربايجانية الشمالية

2,000

Azerbaijani
أزيربايجاني
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37.00 3.50 %
%

●

English

3,240,000

65,000

اإلنجليزية

Arab-Middle Eastern,
general
العرب الشرق األوسط/عام

☀ 0.10 % 0.00 %

Arabic, Tunisian
Spoken

11,113,000

10,000

Arab, Tunisian
العرب التونسيين

العربية اللهجة التونسية
7.00 % 0.20 %

●

3.00 % 0.50 %

●

0.30 % 0.20 %

●

0.40 % 0.00 %

●

0.20 % 0.10 %

●

3.00 % 0.30 %

●

0.20 % 0.10 %

●

1.90 % 0.80 %

●

Arabic, North Levantine
Spoken

15,765,000

17,000

Arab, Syrian
العرب السوريين

العربية اللهجة الشامية
Arabic, Sudanese
Spoken

19,773,000

13,000

Arab, Sudanese
العرب السودانيين

العربية اللهجة السودانية
Arabic, Najdi Spoken

5,580,000

5,500

العربية اللهجة النجدية
Arabic, Sanaani Spoken

Arab, Saudi - Najdi
العرب السعوديين  -النجديين

12,484,000

1,700

العربية اللهجة الصنعائية

Arab, Northern
Yemeni
العرب ،شمالي اليمن

Arabic, Libyan Spoken

2,860,000

3,900

العربية اللهجة الليبية
Arabic, South Levantine
Spoken

Arab, Libyan
العرب الليبيين

4,381,000

5,600

Arab, Jordanian
العرب األردنيين

العربية اللهجة الشامية/الفلسطينية
Arabic, Mesopotamian
Spoken

16,419,000

38,000

Arab, Iraqi
العرب العراقيين

العربية لهجة ما بين النهرين
Arabic, Gulf Spoken

6,385,000

العربية اللهجة الخليجية

77,000

Arab, Arabic Gulf
Spoken
العرب الخليجيين
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1.00 % 0.90 %

●

32.00 0.20 %
%

●

Arabic, Algerian Spoken

32,644,000

37,000

العربية اللهجة الجزائرية

Algerian, Arabicspeaking
العرب الجزائريين



Albanian, Gheg

5,150,000

األلبانية الغك

2,000

Albanian
األلبانيين

اثنياً :الوسط الغريب ِف الوالايت املتحدة األمريكية

يعتربَالوسطَالغريبَالريفَابلنسبةَللوالايتَاألخرىَالواقعةَفَاجلهةَالشماليةَأوَالغربيةَ،كماَأنهَمنَ
املعروفَأنَسكاهناَكادحنيَفَالعملَويذهبونَإىلَالكنيسةََكلَيومَأحدَ.فأكثرَمنََ5000شخصَف َ
اجملتمعَ الواحدَ إماََيعملَ فَ مصنعَ حمليَ أوَ فَ مزرعة َ.وغالبيةَ املواطننيَ املسيحينيَ منَ طائفةَ الرومَ
الكاثوليك َ.العديدَمنهمَيعتقدونَأهنمَيستطيعونَكسبَخالصهمَببساطةَمنَخاللَاألعمالَ"اجليدةَ
مباَ فيهَ الكفاية َ".أماَ ابلنسبةَ للمدنَ الكبيةَ املوجودةَ فَ تلكَ املنطقةَككليفالند َ،فإنَ معظمَ املهنينيَ
حيملونَشهاداتَاملاجستيَ،والَيبقونَفَاملدينةَلفرتةَطويلةَ،فإماَينتقلونَإىلَالضواحيَأوَخارجَالواليةَ
فَ غضونَ سنواتَ قليلة َ،ومعظمَ العاملنيَ فيهاَ ملَ يعيشواَ طفولتهمَ فَكليفالند َ.ومنَ السهلَ عثورَ
أشخاصَلديهمَالافزَلضورَالكنيسةَاملعمدانيةَاجلن َوبيةَ،ألنهَكماَ ذُكرَسابقاًَأنَأهلهاَمنَاملسيحينيَ
املتحفظنيَ.ويقولَستيفَدافيس ََ Steve Davisاملسؤولَعنَتبشيَمنطقةَالوسطَالغريبَفَالوالايتَ
املتحدةَالتابعَللمعمدانيةَاجلنوبية"َ:ابلرغمَأنَهذهَاملنطقةَأسهلَمنَغيهاَفَتبشيَاملسيحينيَ ،ولكنَ
ماَ زلناَنستطيعَإظهارَحمبةَاملسيحَبطرقَعمليةَفَاملناطقَالريفيةَسواءَكانَذلكَفَتوزيعَاملياهَالباردةَ
فَيومَحارَأوَمساعدةَاحملتاجنيَ".علىَسبيلَاملثالَكنيسةَغيتويََGatewayأُسستَفَكليفالندَعامَ
2009م َ،ومنتَ ابلفعلَ حيثَ اصبحَ عددَ الضورَ يتجاوزََََ150شخصاًَ منََذويَ الياقاتَ الزرقاءَ
(العاملني).
 عددَالسكانَ69,014,199
 عددَالكنائسَاملعمدانيةَاجلنوبيةَ5419
 عددَالسكانَلكلَكنيسةَ12736
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 عددَالسكانَغيَاملسيحينيََ52مليو َن
%
 نسبةَعددَالسكانَغيَاملسيحينيََ 75
حسبَإحصائياتَعامَ2011مَ َ
 املدنَاملستهدفةَللتبشيَ:شيكاغوَ،سينسينايتَ،كليفالندَ،كولومبسَ،ديرتويتَ(عاصمةَ
املسلمنيَ العربَ فَ الوالايتَ املتحدةَ األمريكية) َ،إندايانبوليس َ،كانساسَ سييتَ،
مينابوليس/سانتَبولَ،سانتَلويسَ.

َ



اثلثاً منطقة الشمال الشرقي ِف الوالايت املتحدة األمريكية

عددَزوارَهذهَاملنطقةَماَيقارب َََ51مليونَشخصَكلَعامَ،فيطمحَاملبشرونَلوضعَنفوذهمَفَ
تلكَ املدنَ وزرعَ الكنائسَ أبيَ شكلَ منَ األشكال َ.يقولَ ستيفَ ألنيَ قائدَ فريقَ زرعَ الكنائسَ فَ
نيويوك"َ:زراعةَالكنائسَفَالشمالَالشرقيَحيملَإمكانياتَهائلةَللتقدمَوي َؤثرَفَخمتلفَأحناءَالعاملَ ،
فزرعَ الكنائسَ هناَ معناهَ أنهَ ميكنناَ الوصولَ إىلَ أصحابَ النفوذَ للسيطرةَ علىَ املدنَ ومراكزَ الثقافةَ،
واملوضة َ،والتمويلَ والسياسةَ والرتفيهَ واألخبارَ والتعليمَ.ونعملَعلىَزرعَالكنائسَاليتَتؤثرَعلىَمؤثريَ
العاملَالنتشارَالجنيلَ".ويقولَكرافتَمؤسسَالكنائسَفَواشنطن"َ:كناَنعرفَأنَهذهَاملنطقةَستكونَ
مكاانًَيتسمَابلتنوعََ...وفيهاَقادةَالفكرَواملكانَحباجةَماسةَإىلَكنيسةَحمليةَمزدهرة"َ
فَمنطقةَيبلغَعددَسكاهناَأكثرَمن ََ 66مليونَنسمةَ،يعترب ََ 82ابملئةَملَيتمَالوصول َإليهمَ،ولرمباَ
إدراكَصعوبةَالتبشيَفَمنطقةَكهذهَيؤديَإىلَعدمَجرأةَاملبشرينَللخدمةَفَمشالَشرقَالوالايتَ
املتحدةَاألمريكيةَ.يقولَوونَكواكَقسيسَكنيسةَفَواشنطن"َ:الياةَسريعةَللغايةَوالطرقَمزدمحةَدائماًَ
وهذاَ جيعلَ التبشيَ متعبَ وخميفَ ابلنسبةَلبعضَ الناسَ ألهناَ مكتظةَ جداً َ".ومنَ املعروفَ أنَ منطقةَ
الشمالَ الشرقَ وحدهاَ تضمََ ََ20ابملئةَ منَ جمموعَ سكانَ الوالايتَ املتحدةَ وإثننيَ ابملئةَ منَ األراضيَ
فقطَ .
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عملَكواكَوفريقهَملكافحةَالشعورَابلزحامَفقسمَالكنيسةَإىلَجمموعاتَصغيةَفَمجيعَأحناءَاملدينةَ
وقدَساعدَهذاَفَتسريعَعمليةَالتبشيَ،وأصبحتَإجتماعاتَالعبادةَتقامَفَالبيوتَبدالًَفَالبناايت َ
الضخمةَ.يقولَاملبشرَألني"َ:إنَالتبشيَهناَليسَأقلَوإمناَأبطأ"َوقدَوجدَاملبشرونَأنَطريقةَالتبشيَ
جيبَأنَتبدأَببناءَاجلسورَوالعالقاتَ،فمنَالصعبَجداًَكسبَالثقةَبنيَالناسَفَتلكَاملنطقةَ.وهناكَ
أيضاًَحتدايًَلزارعيَكنائسَالشمالَالشرقيَفَالضواحيَابلرغمَمنَعدمَازدحامهاَولكنَالناسَماَ زال َ
لديهمَشكاًَجتاهَالدينَاملنظمَ.تعتربَاملنطقةَالشمالَالشرقيةَواحدةَمنَاملناطقَاألكثرَتنوعاًَثقافياًَوعرقياًَ
فَأمريكاَالشماليةَ.فمدينةَنيويوركَوحدهاَيتحدثَالناسَفيهاَأكثرَمن َََ170لغةَ.وكذلكَاملناطقَ
الضريةَ مثلَ بوسطنَ وفيالدلفياَ وواشنطنَ فإهناَ تتباهىَ ابألعدادَ الكبيةَ منَ األجانب َ.قالَ صموئيلََ
تشوَ،مديراًَفَجملسَالبعثةَالتبشييةَفَأمريكاَالشمالية"َ:حناولَالوصولَاىلَأكثرَمن َََ3500الجئَ
نيبايلَوبواتينَيعيشونَفَابلتيمورَ".فَعام َ2008مَ ،أسسَهذاَالقسيسَالكنيسةَاملعمدانيةَالبواتنيةَ
بعدَ عامنيَ فقطَ منَ بدءَ املعمدانيةَ النيبالية َ.بدأتَالكنائسَ علىَ حدَ سواءَكمجموعاتَصغيةَ ف َ
املنازلَحيثَيعيشَفيهاَالالجئونَ.وعادةَماَيذهبَتشوَإىلَاملطارَالستقبالَهؤالءَالالجئنيَاجلددَ
ودعوهتمَإىلَالكنيسةَ َ.
 عددَالسكانََ66.7مليو َن
 عددَالكنائسَاملعمدانيةَاجلنوبيةَ1,824
 عددَالسكانَلكلَكنيسةَ36,561
 عددَالسكانَغيَاملسيحينيََ51مليو َن
%
 نسبةَعددَالسكانَغيَاملسيحينيََ 82
حسبَإحصائياتَعامَ2011مَ َ
 املدنَاملستهدفةَللتبشيَ:ابلتيمورَ،بوسطنَ،نيويوركَ،فيالدلفياَ،بيتسربغَ،واشنطنَ.
َ
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رابعاً :املنطقة الغربية ِف الوالايت املتحدة األمريكية

"الناسَهمَالناس"َيقولَالقسَمؤسسَالكنيسة َبنَبيلغرين"َ.معظمَالناسَفَسانَفرانسيسكوَالَ
يذهبونَإىلَالكنيسةَوالَيعتقدونَأنَهناكَسببَداعَللذهابَإىلَالكنيسةَ.العديدَمنَسكانَسانَ
ٍ
فرانسيسكوَلديهمَنظرةَسلبيةَعنَالكنيسةَبسببَالتجاربَالسابقةَأوَبسببَماَيقرأونه"َ،هذاَماَقالهَ
بيلغرينَالذيَساعدَفَأتسيسَالكنيسةَفَسانَفرانسيسكوَفَفربايرََ2011مَ،واليتَهيَمنطقةَتبشييةَ
حتيطَهباَاملتاحفَالفنيةَ.وإذاَارحتلتَإىلَالغربَ،الَجتدَأيَشيءَهناكَأكثرَمنَنيفاداَاليتَتشتهرَ
فيهاَمدينةَالسَفيغاسَاملقامرةَ،وغيهاَمنَاملدنَالرئيسيةَاليتَيتمركزَفيهاَرجالَاألعمالَ.ويبلغَعددَ
سكانَجاكبوتَ َََ1500نسمةَوهيَمدينةَضخمةَابملقارنةَمعَمعظمَالقرىَالصغيةَاحمليطةَهباَ.وقدَ
أتسستَكنيسةَمعمدانيةَجنوبيةَ واحدةَفَعام َ1991مَ.ولكنَهذاَمعناهَأنَهذهَالكنيسةَجيبَأنَ
تصلَإىلََ1500شخصَ،وهذاَصعبَجداًَابلنسبةَللمبشرينَ.ومتوسطَعددَأعضاءَالكنيسةَفَالغربَ
هوَ واحدَلكل َ َ 16,000نسمة"َ.أعتقدَأنَالقليميةَفَالوالايتَاملتحدةَمثالية"َ،كماَيقولَآالنَبريغزَ
منَكولورادوَسربينغزَ"هناَمعظمَالناسَهتمهاَاخلربةَأكثرَمنَأيَشيءَآخرَ.الناسَحيبونَاجلبالَ.همَ
يقدرونَاخلرباتَأكثرَمنَكلَشيءَ.فالناسَالَتريدَأنَتكونَفَالكنيسةَألهناَتريدَأنَتتزحلقَعلىَ
اجلليدَبدالًَمنَذلكَ".وأضافَ"إنناَنسميهمَمجاعةَالصالبةَ.وأانَأفهمَعقليةَهؤالءَفهمَسببَوجوديَ
هنا َ.أريدَ أنَ أكونَ فَ اجلبالَ أيضا َ.وميكنينَ أنَ أتواصلَ معَ مدمينَ األدرينالنيَ (أيَ الذينَ حيبونَ
الاثرة)"َ،كماَيقولَبريغزَالذيَيشغلَمنصبَزرعَالكنائسَوراعيَكنيسةَفانغاردَ.ويبلغَعددَسكانَ
الوالايتَاملتحدةَفَالغرب َََ71.8مليونَنسمةَوهوَيواجهَالتحديَاملتمثلَفَالضاللَأببعادَمذهلةَ.
تسعةَمنَأصل ََ 10منَالسكانَفَالغرب َغيَمسيحينيَ.385هذاَمعناه ََ 62مليونَشخصَ 87َ -ابملئةَ
منَالسكانَحيتاجونَملعرفةَرسالةَاخلالص.
يقولَ ريتشَ راتسَمؤسسَالكنيسة َالتبشييةَفَمونتاان"َ:إنهَمنَالصعبَجداًَتشكيلَعالقاتَمعَ

الناسَهناَ،فمنَيريدَأنَيعيشَهناَ،فاألفضلَلهَأنَيفكرَكمبشرَوليسَكمواطنَعاديَ،ونصيحيتَ
 .385يقصد بهذا غير اإلنجيليين البروتستنت.
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للشخصَالذيَيشعرَأنهَدعيَللخدمةَفَمونتاانَأنهَمنَاملهمَأنَتكونَلهَشبكةَكبيةَمنَالدعمَفَ
الصالةَ.فيمكنَأنَتكونَمونتاانَمعزولةَمتاماً َ،وميكنَأنَيشعرَاملرءَأبنهَوحيدَهناَ،وهذاَصحيحَإذاَ
أرادَاملرءَزراعةَكنيسةَفَمنطقةَريفيةَ.فغالباَماَيولدَالشعورَابلوحدةَوالحباطَ.فقبلَفرتةَكنتَمستعداًَ
للعودةَإىلَاملنزلَ"َيقولَبراينَبومانَمؤسسَكنيسةَفَفينكسََ-القادمَمنَأوكالهوما"َ:إنَخطَعملَ
َ
التبشيَابلضافةَإىلَالدعمَاملاديَحققَلناَأهدافناَفَمتكنيَالكنيسةَ"َ َ
 عددَالسكانَ73,327,003
 عددَالكنائسَاملعمدانيةَاجلنوبيةَ4,615
 عددَالسكانَلكلَكنيسةَ15,889
 عددَالسكانَغيَاملسيحينيََ62مليو َن
%
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 املدنَاملستهدفةَللتبشيَ:دينفرَ،السَفيغاسَ،لوسَأجنيلوسَ،فينكسَ،بورتالندَ،سولتَ
ليكَسييتَ،سانَدييغوَ،سانَفرانسيسكوَ،سياتل.
َ



خامساً :املنطقة اجلنوبية ِف الوالايت املتحدة األمريكية

يسميَاملبشرونَمنطقةَاجلنوبَ"حزامَالكتابَاملقدسَ"َ.حيثَفيهاََ 13.7مليونَمعمداينَ.فعلىَماَ
يبدوَهناكَكنيسةَبروتستنتيةَعلىَكلَزاويةَشارعَ.معَذلكَفإنهَماَزالَهناكََ64ابملئةَأيََ67مليونَ
شخصَغيَمسيحينيَمن َ104.3مليونَ،أيَتقريباًَماَيعادلَ ربعَعددَالسكان َاملوجودينَفَأمريكاَ
الشماليةَغيَمؤمننيَابلربوتستنتيةَيعيشونَفَاجلنوبَ.
فلنأخذَ ميسيسييب َ،علىَ سبيلَ املثالََ.مدينةََماغنولياََتعتربَ منَ أكثرَ الوالايتَ تديناًَ فَ الوالايتَ
املتحدةَحيثَأنَهناكَكنيسةَلكل ََ 1,300فرداًَ.فلماذاَيشعرَاملبشرونَأنَهذاَليسَكافياً؟َ"معَعددَ
الكنائسَ اهلائلَ فَ واليةَ ميسيسييب َ،ينبغيَ علىَ واليتناَ أنَ تبدوَ خمتلفةَ بشكلَكبيَ فَ القضااي َ
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الجتماعيةَمثلَمحلَاملراهقاتَدونََزواجَ،ومعدلَالطالقَاملرتفعَ،ومعدلَجناحناَفَبعثاتَالتبشيَوماَ
إىلَذلك"َ،يقولَجورجَروسَ،مديرَالكنيسة َاملعمدانيةَفَسيناتوبياَ،ميسيسييبَ"لكنَالواليةَالَتبدوَ
خمتلفةَ.لديناَاحصائياتَ َتظهرَأن ََ 54ََ–َ 50ابملئةَمنَالسكانَالَيذهبونَإىلَكنيسةَفَميسيسييبَ".
ويكملَ روس" َ:الناسَ فَ هذهَ الواليةَ متديننيَ ابلسم َ،فالكثيَ منهمَ يذهبَإىلَ الكنيسةَ يومَ األحدَ
ولكنَالَيوجدَهناكَتغييَفَاجملتمعَ.فقطَألنَلديناَالكثيَمنَالكنائسَ"املعمدانية"َهذاَالَيعينَأنَ
معظمَالناسَينتمونَهلاَ.فقدَجنحواَبعيداَعنَرسالةَالجنيلَ.وهذاَصحيحَإىلَحدَكبيَفَاجلنوبَ
مسعةَوتسويقَ
َ
أبكملهَ".مثَيستطردَروسَ"إنَالعملَاجلديدَفَمنطقةَجديدةَفَاجلنوبَالَيتطلبَ
كبيَ،كلَماَعليكَأنَتفعلَهوَجلبَمعتقداتكَإىلَاملنطقةَ،فهيَبيئةَصحيةَ وأكثرَحريةَللتبشيَ
والتعليمَغيَمقيدَفيهاَوالَيوجدَأيَعوائقَ.ميكنكَالتواصلَمعَالكثيَمنَالناسَالذينَهمَمنَالكنائسَ
الطقسيةَأوَالذينَالَيذهبونَإىلَالكنيسةَومجعهمَلتأسيسَكنيسةَجديدةَوتغييَجمتمعَ،كماَميكنكَأنَ
ترىَأانساًَيقبلونَرسالةَاخلالصَبشكلَأسرع"ََ .
يقولَالق سيسَهاريس"َ:عندماَيقولَالناسَأنَلديناَماَيكفيَمنَالكنائسَ،املشكلةَهيَأنَلديناَ
ماَيكفيَمنَالطوائفَاخلاطئةَ.حننَحباجةَلكنائسَمتحمسةَللوصولَإىلَالناسَالضالةَ".وقالَهاريسَ
أنَمستوىَالضالنيَفَاجلنوبَالَينبغيَأنَيكونَمفاجئاًَنظراَلتدفقَأعدادَكبيةَمنَاملهاجرينَ َوتكاثرَ

الناس" َ.الَ بدَ منَ تبشيَكلَ جيلَ جديدَ وفئةَ منَ الناسَ وخلقَكنيسةَ هلمَ إذاَ أردانَ حتقيقَ املأموريةَ
العظمىَ.األرقامَتتزايدَكلَعام"َ.مخسةَوعشرونَابملئةَمنَكنائسناَملَتعمدَأحداًَالعامَاملاضي"َ،وقالَ
هاريسَ63"َ.ابملئةَمنَالكنائسَعمدت َمخسةَأوَأقلََ،وََ79ابملئةَعمدت ََ10أوَأقلَ.فأنَتقولَيلَأبنَ
لديناَعدداًَكبياًَمنَالكنائسَهذاَالَيكفيَ"
 عددَالسكانََ106.8مليونَ
 عددَالكنائسَاملعمدانيةَاجلنوبيةَ38,734
 عددَالسكانَلكلَكنيسةَ2,758
 عددَالسكانَغيَاملسيحينيََ67مليو َن
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 اجلنوب حمرك اإلرساليات التبشريية
علىَالرغمَمنَطموحَاملبشرينَلزايدةَعددَالكنائسَ،الَتزالَمنطقةَاجلنوبَ"احملرك"َاملاديَ،فهنا َ
مقرَ مؤسسةَ الربانمجَ التعاوينَ التابعةَ للمعمدانيةَ اجلنوبيةَ ابلضافةَ إىلَ مؤسسيتَ آينَ ارمسرتونغَ ولويتَ
مونَ.وفقاَللملفَالكنسيَالسنويَفَعام َ2009مَ،مجع ََ 13.7مليونَمعمداينَفَمنطقةَاجلنوب ََ86
ابملئةَمنََََ406.7مليونَدوالرَللربانمجَالتعاوينَ؛ََََ86ابملئةَمنَالتربعاتَإىلَ"آين"َ(أيَماَيعادلَََ44
مليونَدوالر)َوََ88ابملئةَمنَالتربعاتَللويتَمونَ(أيَماَيعادلََ101.2مليونَدوالرَ).
إ هناَمفارقةَساخرةَ:يستمدَاجمللسَاملعمداينَاجلنويبَمعظمَأموالهَوعددَأعضائهَوإرسالياتَالدعمَ
التبشييةَمنَاملعمدانينيَاجلنوبينيَفَاملنطقةَاجلنوبيةَ.لكنَاملناطقَاألربعةَاألخرىَ،مشالَشرقَ،والغربَ
األوسطَ َواملنطقةَالغربية َوَكنداَ،همَفَأمريكا َالشمالية َ"ملَيتمَالوصولَإليهم"َوهمَأشدَوطأةَ،حيثَ
حيتاجونَإىلَالدعمَاملاديَ،وابلتايلَيعتقدَقادةَالتبشيَأنهَجيبَحتويلَمواردَالتبشيَالخرتاقَأمريكاَ
الشماليةَ.ولكنَيعتقدَاملبشرونَأنهَمعَحتويلَهذهَاملواردَإىلَاملناطقَاألخرىَ،جيبَأنَتبقى َمنطقةَ
اجلنوبَكقاعدةَأوَمنزلَللمؤسساتَالتبشييةَوجيبَمحايتهاَوعدمَجتاهلهاَ.أوَكماَقالَالرئيسَكيفنَ
أيزيلَمؤخرا"َ:منَاملهمَابلنسبةَلناَإعادةَزراعةَنثرَالبذورَفَالقاعدةَ َ".
َ



قائمة أبمساء أكرب املؤسسات التبشريية ِف الوالايت املتحدة األمريكية

إسم املؤسسة Name of the Ministry

حجم املؤسسة Size
Small

American Missionary Fellowship

Medium

Baptist Church Planters

Large

Christian and Missionary Alliance
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Far East Broadcasting Company
Frontiers

Medium
Medium

Global Recordings Network
HCJB Global
International Students, Inc.

Medium
Medium
Medium

International Teams

Medium

Interserve
Iris Ministries, Inc.
Latin America Mission

Medium
Medium
Medium

Lutheran Church - Missouri Synod
Mission Aviation Fellowship

Medium
Medium

New Tribes Mission
OC International

Large
Medium

One Mission Society

Medium

Open Air Campaigners (OAC)
Open Doors International

Medium
Medium

Operation Mobilization

Large

Partners International
SAT7
SEND International

Medium
Medium
Medium

SIM International
Slavic Gospel Association

Large
Small

South American Mission Society
SBC - International Mission Board

Medium
Large

TEAM (The Evangelical Alliance Mission)
Trans World Radio
UFM Worldwide

Medium
Medium
Medium

WEC International

Large

World Gospel Mission
World Team

Medium
Medium
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World Venture
Wycliffe Bible Translators

Medium
Large

Youth for Christ International
Youth with a Mission
ABWE (Ass. of Baptists 4 World Evangelism)

Large
Large
Large

Anglican Frontier Missions

Small

Assemblies of God World Missions
Awana Clubs, International
Baptist Bible Fellowship, International

Large
Medium
Medium

Baptist International Missions, Inc. (BIMI)
Baptist Mid-Missions

Medium
Medium

BCM International
Bible League

Medium
Medium

Calvary Evangelistic Mission

Small

Campus Crusade for Christ, International
Child Evangelism Fellowship

Large
Medium

Church of God of Prophecy

Medium

Church of God, Cleveland, Tennessee
Church of Nazarene World Mission Department
Dawn Ministries

Medium
Medium
Small

EFCA International Mission
Every Home for Christ

Medium
Medium

Final Frontiers Foundation
Galcom International

Large
Small

GO International
Independent Faith Mission
InterComm

Small
Medium
Small

Reaching Japanese for Christ Network

Small

Scripture Union
Seventh-day Adventists General Conference

Medium
Medium
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Small
Medium

Silent Word Ministries
United Methodist Church

Medium
Small
Medium

United Pentecostal Church Foreign Missions
Worldwide Tentmakers, Incorporated
Young Life
68

386

:عددَاملؤسساتَالتبشيية Ministries Listed

هذهَقائمةَابلرسالياتَالتبشييةَاملعروفةَ واملنتشرةَعاملياًَ،علماًَأنَهناكَمؤسساتَكثيةَأخرىَ
اتبعةَلكنائسَحمليةَتعملَابلتبشيَولكنَعلىَنطاقَالكنيسةَفقطَأوَعلىَنطاقَفرديَ َ.

َ
 .386المؤسسات التي تضم أقل من  500عضو تعتبر من المؤسسات الصغيرة ،وعندما تضم ما بين  1500 – 500فتعتبر من المتوسطة أما إذا كانت
أكثر من  1500فهي من المؤسسات الكبرى.
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استهداف املسلمني ِف الوالايت املتحدة األمريكية
َ

إنَنسبةَاملسلمنيَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَالَتتجاوزََ،%1.5ومعَذلكَهناكَمنَيعتقدَ
أنَهذهَالفئةَالصغيةَجداًَستحكمَالعاملَفَالوقتَالقريبَ،وماَهذاَإالَهتويلَومبالغةَمنَالعالمَالذيَ
يشوهَالسالمَواملسلمنيَ.ولكنَالصحيحَأنَالسالمَأسرعَالدايانتَإنتشاراًَعلىَالطالقَفَالوالايتَ
املتحدةَاألمريكيةَ،وهناكَمؤسساتَمسيحيةَأوَغيَمسيحيةَتعملَجاهدةَليقافَهذاَالتسارعَعنَ
طريقَالتبشيَأوَختويفَالناسَمنَالسالمَبقذفَالشبهاتَوالفرتاءاتَ َ.

َ
واملسلمونَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَإماَمهاجرينَعادينيَأوَمهاجرينَالجئنيَ َتتكفلَهبمَ
الكومةَاألمريكيةَبشكلَمؤقتَ،أوَطالبَجامعاتَ،أوَالنسبةَاألقلَوهمَاملسلمونَمنَاجليلَالثاينَ
(أيَاملولودينَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكية)َواملتحولنيَإىلَالسالمَ(املهتدون)َ َ.
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ويعملَاملبشرونَ–َبشكلَعامَ–َعلىَفئةَاملسلمنيَ–ََكغيهمَمنَالفئاتَ–َلتبشيهمَوإدخاهلمَ
املسيحيةَ،وعادةَماَتكونَفَإحدىَالثالثَالفئاتَالرئيسيةَ َ:
 .1الالجئو َن
 .2الطلبةَاملغرتبون
 .3العال َم



الالجئون

َ

توفرَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَملجأًَلألشخاصَالذينَتعرضواَلضطهادَ–َسببهَإماَديينَأوَعرقيَ
أوَسياسيَ،اخلَ–َمنَخاللَبرانجمنيَأساسينيَومهاَ:للالجئنيَ(األشخاصَمنَخارجَالوالايتَاملتحدةَ
األمريكية)َ واآلخرَللالجئنيَالسياسينيَ(األشخاصَداخلَالوالايتَاملتحدةَاألمريكية)َ.وفَخاللَعامَ
2017مَمتَاستقبالََ53,691معظمهمَمنَالعراقَ،سورايََوالصومالَ َ.
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يتواجدَمعظمَهؤالءَالالجئنيَفَوالايتَعدةَمنهاَتكساسَوكاليفورنياَ.وهذهَالوالايتَنشطةَ
جداًَفَالتبشيَوخاصةَاملتواجدةَفَمناطقَاجلنوب َ،واملعلومَأنَأكثريةَالالجئنيَمنَخلفياتَإسالميةَ،
واجلديرَابلذكرَأنَالنسبةَاألكربَمنَهؤالءَالالجئنيَمنَاألعمارَحتتَالسنَالقانَوينَ،وعازبنيَ،وهذاَ
يعطيَفرصةَأكربَهلمَللوقوعَفَشباكَالتبشيَألنَلديهمَقابليةَأكثرَفَالتأثيَوالتغييَ.فمعظمَاملهاجرينَ
منَأرضَاملعركةَأوَالفقرَ،قدَخرجواَمنَصدمةَأوَأزمةَنفسيةَوحيتاجونَإىلَالرعايةَ والهتمامَ.وهناكَ
منَ املبشرينَ منَ يستقبلَ هؤالءَ الالجئنيَ فَ املطارَ لتكونَ وجوهَ املبشرينَ البشوشةَ أولَ وجوهَ يروهناَ
وينبهرواَأبسلوهبمَالراقيَفَاملعاملةَ،فينقلوهنمَإىلَبيوهتمَاجلديدةَ،ويساعدوهنمَفَإهناءَأوراقهمَالرمسيةَ
والصولَعلىَاجلرينَكاردَ،ونقلهمَإىلَاحملالتَالتجاريةَلشراءَحاجياهتمَ.كماَيوفرونَهلمَدوراتَخاصة َ
لتعلمَ اللغةََالجنليزية َ،وبرامجَ ترفيهيةَ لألطفاهلمََلتعليمهمَ الفنونَ اجلميلةَ واملوسيقىَ واأللعابَ الرايضيةَ
وغيهاَمنَالنشاطاتَ،وتكونَمعظمهاَإماَفَاملركزَالسكينَ،أوَفَالكنيسة َالجنيليةَالقريبةَ.ومعظمَ
هؤالءَالالجئنيَمسلمنيَابلسمَولرمباَأنَلديهمَفكرةَسيئةَعنَالسالمَملاَشهدوهَفَالروبَمنَعنفَ
وظلمَ مماَ جعلهمَ يتساءلونَ عنَ سببَ مساحَ للاَََلدوثَ هذهَ البتالءاتَ هلم َ،لذلكَ جيدَ املبشرونَ
ٍ
نهمَوحتولَاجتاههمَالديينَإىلَإعجابَبدينَهؤالءَ
الالجئنيَفريسةَسهلةَللتبشيَ،فاملعاملةَالسنةَتلي
املبشرينَاملتحمسنيَ،البشوشنيَ،ذوَالقلبَالدافءَالنونَوذوَاآلذانَالصاغيةَ،وابلتايلَقدَيشجعَهذاَ
األمرَالالجئَللتحولَإىلَاملسيحيةَوقبولَرسالةَاخلالصَ َ.
َ

 ملاذا يتزايد عدد الالجئني؟
أتثيَ الربَ غالباًَ ماَ يكونَ شديداًَ جداً َ.ويضطرَ الالجئونََللفرارَ منَ دايرهمَ بسببَ اخلوفَ أوَ

التعرضَلإلضطهادَ.فهمَضحاايَالروبَوالقمعَالسياسي.

 حربَفيتنامَعامَ1950مَحىتََ1975أدتَإىلَتشريدَأكثرَمنََ7.5مليون.
وشردَماَيقربَمنَنصفَاملواطننيَثالثةَمالينيَليبيايًَبسببَالربَاألهليةَاليتَبدأتَفَأواخرَ
َُ 
عامَ1989مَ.
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 وشردَأكثرَمنََ2مليونَكرديَعراقيَومسلميَالشيعةَبسببَالنزاعَالطائفيَعام َ1991مَفَمنطقةَ
اخلليجَالفارسي.
 وكانَمنَالالجئنيَأكثرَمن ََ 1مليونَشخصَمنَالبوسنةَ واهلرسكَوكرواتياَويوغوسالفياَوطالبواَ
اللجوءَفَعامَ1999مَوحده.
 حالياَ،هناكَماَيقدرَبََ4مالينيَالجئَمنَأفغانستانَوحدهاَ.وغيهاَمنَالدولَاألخرى.
 ماذا حيدث لالجئني؟
عندماَيعربَالالجئونَالدودَإىلَبلدَجماورَ،عادةًَماَيعيشواَفَخميماتَتديرهاَاألممَاملتحدةَلشؤونَ
ٍ
سكانَاملخيمَحتتَمقابالتَعدةَلتحديدَماَإذاَكانواَالجئني َوفقاًَ
الالجئني َ(َ .)UNHCRوجيب َمثول َ
للتعريفَالرمسيَ.
وقدَ يستمرَ النتظارََفَ خميمَ الالجئنيَ لعدةَ أشهرَ أوَ حىتَ سنوات َ.الياةَ هناكَ قاسيةَ جداَ
وخطية َ،خاصةَ ابلنسبةَ للنساءَ واألطفال َ.ودائماًَ ماَ تكونَ هذهَ املخيماتَ مكتظة َ.فالناسَ هناكَ
يتنازعونَألتفهَاألسباب َ،وأحياانَالَيوجدَهناكَإمداداتَكافيةَمنَاملياهَ.تفتقرَاملخيماتَأيضاَإىلَ
املدارسَ لألطفالَ وفرصَ العملَ للبالغني َ.ويرغبَ الالجئونََللعودةَ إىلَ بيوهتم َ،ولكنَ هذاَ مستحيلَ.
أولئكَ الذينَ يعودونَ بعدَ انتظارَ طويلَ ومريرَ غالباَ ماَ جيدونَ الدمارَ الشامل َ.وهذاَ حدثَ آلالفَ
الالجئنيََمنَكوسوفوَاملقيمنيَعلىَالدودَ،أماَفَاتيالندَفقدَأعيدواَإىلَوطنَمدمرَمنَالربَ.
يندمجَبعضَالالجئنيَفَالبلدَاألولَالذيَيستقرونَفيهَ.ولألسفَكثيَمنَهذهَالبلدانَفقيةَ
املواردَ أصالً َ.وكثيَ منَ البلدانَ الصناعيةَ الَ تالئمَ الالجئنيَ وحتاولَ إبعادهم َ.أقلَ منََََ1ابملئةَ منَ
الالجئنيَالذينَخيتارونَإعادةَالتوطنيَفَبلدَاثلثَ.وإعادةَالتوطنيَهوَالعملَاألساسيَلوكاالتَإعادةَ
التوطنيَوخدماتَاألسرةَمثلَاملؤسسةَاللوثريةَفَواليةَكولورادوَ .
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 كيف يصل الالجئون الوالايت املتحدة؟
يتعنيَعلىَالالجئنيَالذينَيرغبونَفَالقدومَإىلَالوالايتَاملتحدةَتسجيلَأنفسهمَمعَالسفارةَ
األمريكيةَأوَالسفارةَاملمثلةَفَخميمَالالجئنيَ.مثَيتمَمقابلتهمَلتحديدَأهليتهمَ َ.
وفَكلَعامَيتشاورَ رئيسَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَمعَالكونغرسَ،وحيددَعددَالالجئنيَالذينَ
ميكنَاستقباهلمَلعادةَالتوطنيَفَالوالايتَاملتحدةَ.ويتمَالتقسيمَبشكلَإقليمي ََ-أفريقيا َوشرقَآسياَ
وأوروابَوأمريكاَالالتينيةَوالشرقَاألدىنَوشرقَآسياََ-ابلضافةَإىلَاالحتادَالسوفيايتَالسابقََ .

وتقسمَمسؤوليةَالالجئنيَالذينَمتتَاملوافقةَعلىَقبوهلمَفَالوالايتَاملتحدةَبنيَوكاالتَإعادةَ
التوطنيَالوطنيةَفَاجتماعاتَأسبوعيةَ.
 إعادة التوطني
الوسيلةَ الرئيسيةَ لعادةَ توطنيَ الالجئنيَ فَ الوالايتَ املتحدةَ هيَ منَ خاللَ خدمةََاملؤسساتَ
التنصييةَأوَالطوائفَالكنسيةَ.هذاَينطويَعلىَشراكةَبنيَالكنيسةَوخدماتَاجملتمعَاحملليَومسؤوليتهاَ
الرتكيزَعلىَتوفيَالوسائلَالالزمةَلتحقيقَاالكتفاءَالذايتَلدىَالالجئنيَ.وعموماًَمنَاملتوقعَدفعَإجيارَ
بيوهتمَاجلديدةَاليتَيقطنونَفيهاَملدةَأربعةَأشهرَحىتَيتمكنواَمنَإجيادَعملَأبسرعَوقتَممكنَ.
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وتوفرَالكنائسَالسكنَ والنقلَ واملساعدةَفَالتوجيهَالثقافَوتعليمَاللغة َالجنليزيةَلالجئنيَاجلددَفَ
فرتةَالَتقلَعنَستةَأشهر.
 شراكة القطاعني العام واخلاص
هيكلَبرانمجَإعادةَتوطنيَالالجئنيَاألمريكيَهوَعبارةَعنَشراكةَبنيَالكومةَواملؤسساتَاخلاصةَ
املؤهلة َ.والعديدَ منَ هذهَ املؤسساتَ اخلاصةَ دينية َ،مباَ فَ ذلكَ اخلدماتَ الكنسيةَ العامليةََ Church
 َ،World Serviceاملؤسسةَ التبشييةَ األسقفيةَ َ َ،Episcopal Migration Ministriesالتربعاتَ
الكاثوليكية ََ،Catholic Charitiesخدماتَالالجئني ََ،Refugee Servicesومؤسسةَاهلجرةَاللوثريةَ
َ،Lutheran Immigrationوغيهاَمنَاملؤسساتَ.وحىتَيتمَالتمويلَالكوميَ،يتحتمَعلىَاملؤسساتَ
العاملةَف َ إعادةَتوطنيَالالجئنيَأنَتكونَلديهاَسياسةَعدمَالتبشيَ.حىتَتضمنَمحايةَالريةَالدينيةَ
للوافدينَاجلددَ.ففيَكثيَمنَالاالتَ،أييتَالالجئو َنَإىلَالوالايتَاملتحدةَبسببَاالضطهادََ-الديينَ
َفَوطنهمَ.وهناكَالعديدَمنَالكنائسَاليتَتلتزمَبشكلَوثيقَهبذهَالسياسةَحبيثَأنهَقدَتكونَهناكَعائلةَ الجئةَ حماطةَ ابلكنائسَ وملَ تسمعَ عنَ املسيحيةَ قط َ.وهذاَ الَ يعينَ أنهَ الَ ميكنَ للمؤسسات َ
التبشييةَدعوةَالناسَإىلَالكنيسةَ،وإمناَالَميكنَاستخدامَطريقةَالدعوةَالكنسيةَ(التبشييةَاملباشرة)َوإمناَ
تكونَبطريقةَعمليةَ،فالَميكنَالصالة َفَاألماكنَالعامةَأمامَالوافدينَاجلددَوإمناَأولوايتَاملؤسساتَ
التبشييةَالبَوالرعايةَ َ.
َ

 كيف ميكن للكنيسة املشاركة ِف تبشري الالجئني؟
يقولَفيلَغازيلَمديرَالوكاالتَاللوثريةَ لتوطنيَالالجئنيَف َالوالايتَاملتحدةَ:هناكَمخسَطرقَ
ميكنَأنَتساعدَالكنيسةَفَاستقبالَالالجئنيَفَجمتمعهمَكعملَمنَأعمالَالعبادةَ:
 مشاركةَالكنيسةَفَخدمةَعائلةَالجئةَمنَخاللَمؤسسةَمتخصصةَابلالجئنيَ.
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 جعلََمساعدةََالالجئنيََمنَ أولوايتَكلََبيتََمسيحيَ تبشيي َ،وإنشاءَ ماَ يشبهَ املؤسسةَ
الصغيةَهلذاَالغرضَداخلَالبيتَ ،حبيثَيكونَلديهاَاملرونةَالالزمةَللرعايةَ واملساعدةَاملاليةَأوَ
العملَمعَالتجمعاتَاجملاورةَملساعدةَاألسرةَ.
 مشاركةَالطائفةَفَإعادةَتوطنيَالالجئنيَمنَخاللَإنشاءَوكالةَداخلَالطائفةَنفسهاَ.فالعديدَ
منَالطوائفَلديهاَإداراتَمتصلةَابلوكاالتَاخلاصةَالوطنيةَ.
 التطوعَوالتربعَابألاثثَاملنزيلَوالبضائعَلعادةَتوطنيَالالجئنيَ.
 دعوةَالناسَإىلَالتمويلَوإرسالَرسائلَلدعمَبرانمجَإعادةَالتوطنيَاألمريكيَإىلَالرئيسَوأعضاءَ
الكونغرسَ.



الطلبة املغرتبون

مسحتَالوالايتَاملتحدةَابستضافةََ1.09مليونَطالبَخاللَعامَ2018مَمعظمهمَمنَالدولَ
السالميةَ،كماَأهناَاستقبلتََ27,561منَأزواجَأوَزوجاتَالطالبَوأطفاهلمَفَعامَ2012مَ،وتوضحَ
القائمةَعددَالطالبَالذينَدخلواَالوالايتَاملتحدةَعامَ2018مَ.وهذهَقائمةَمنَالطالبَاملسلمنيَ
الذينَدخلواَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَبشكلَقانوينَ .

َ 10,931
 Region Total For Africaجمموعَطالبَالقارةَالفريقيةَاملسلمني َ
ََ39,479طالب
جمموعَالطالبَالوافدينَمنَالقارةَالفريقيةَككلَفَعامَ2018مَ َ
َ 46,822
َRegion Total For Asiaجمموعَطالبَالقارةَاآلسيويةَاملسلمنيَ
بَ
ََ758,076طال َ
َ
َ
عددَالطالبَالوافدينَمنَالقارةَاألسيويةَعامَ2018مَ
َ 4,579
َRegion Total For Europeعددَطالبَالقارةَاألوروبيةَاملسلمني َ
ب
َ َ92,655طال َ
َ
عددَالطالبَالوافدينَمنَالقارةَاألوروبيةَككلَعامَ2018مَ َ
ََRegion Total For Latin America and the Caribbeanعددَ الطالبَ
ب
ََ79,920طال َ
َ
الوافدينَمنَأمريكاَالالتينيةَواجلزرَالساحليةََككلَعامَ2018م
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عددَالطالبَاملسلمنيَمنَأمريكاَالالتينيةَواجلزرَالساحليةَ:غيَمعروف َ
َRegion Total For Mexico and Central Americaعددَالطالبَالوافدينَمنَ
ب
ََ24,002طال َ
َ
َ
يكاَالوسطىَككلَفَعامَ2018مَ َ
َ
املكسيكَوأمر
عددَالطالبَاملسلمنيَمنَاملكسيكَوأمريكاَالوسطىَ:غيَمعروف َ
َ Region Total For South Americaعددَالطالبَالوافدينَمنَأمريكاَاجلنوبيةَككلَ
بَ
َ 44,692طال َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
فَعامَ2018مَ َ
عددَالطالبَاملسلمنيَمنَأمريكاَاجلنوبيةَ:غيَمعروف َ
َ Region Total For Middle East and North Africaعددَالطالبَالوافدينَمنَ
ب
ََ91,375طال َ
َ
َ
يقياَالشماليةَككلَفَعامَ2018مَ
َ
الشرقَاألوسطَوإفر
بَ
ََ90,461طال َ
عددَالطالبَاملسلمنيَمنَالشرقَاألوسطَوإفريقياَالشماليةَ ََََََََ:
كنداَككلَفَعامَ2018مَ َ
افدينَمنَ َ
َ
َRegion Total For Canadaعددَالطالبَالو
َ

َ

َ

بَ
َ 25,909طال َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
عددَالطالبَاملسلمنيَمنَكنداَ:غيَمعروفَ َ
ََRegion Total For Oceaniaعددَ الطالبَ الوافدينَ منََجزرَ احمليطاتَككلَ فَ عامَ
بَ
َ 7,372طال َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
2018مَ َ
عددَالطالبَاملسلمنيَمنَكنداَ:غيَمعروفَ َ
َ 6طالب
َ
َ
َ
َ No Nationality
 Grand Totalsعددَالطالبَالوافدينَمنَمجيعَأحناءَالعاملَفَعامَ2018مَ َ1,094,792
استقبلتَ الوالايتَ املتحدةَ األمريكيةَ َ 152,793طالبَ وطالبةَ مسلمنيَ َمنَ أصلَ
َ 1,094,792عام َ2012مََهذاَماَيعادل َََ13.96ابملئةَعلىَاألقلَمنَجمموعَالطالبَالقادمنيَمنَ
دولَالعاملَ،انهيكَعنَأعدادَالطالبَالقادمنيَمنَالسنواتَالسابقةَ وملَينهواَدراستهمَبعدَ ،وآالفَ
املسلمنيَالذينَدخلواَالبالدَبفيزاَسياحيةَوبقواَدونَأوراقَرمسيةَبشكلَغيَقانوينَ،فلكَأنَتتخيلَأنَ
هناكَمئاتَاألالفَمنَالطالبَاملسلمنيَالذينَحيتكونَيومياًَبطالبَآخرينَويعملونَفَمؤسساتَ
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وشركاتَغيَإسالميةَطلباًَللمعيشةَ.ولقدَوجدَاملبشرونَطرقهمَفَاصطياد َالطالبَاملسلمنيَوخاصة َ
القادمنيَمنَدولَاخلليجَكاململكةَالسعوديةَ َ.
صَ
أعمارَمعظمَهؤالءَالطالبَماَبني ََ،40َ –َ 18حيثَتكونَنسبةَاستقبالَرسالةَاخلال َ
وقبوهلاَأكربَ،كماَأنَهؤالءَالطالبَأكثرَأتثراًَابجملتمعَوالبيئةَاحمليطةَ،واألهمَمنَذلكَأتثيهمَابلصدمةَ

الثقافيةَ،فاختالفَالثقافةَ ماَبنيَبلدهمَوالبلدَاجلديدةَاملقيمنيَفيهاَجتعلَلدىَالشخصَلديهَالرغبةَفَ
التأقلمَوالتكيفَمعَمنَحولهَللشعورَأنهَمقبولَفَاجملتمعَ،فنجدَأنَالكثيَمنَهؤالءَالطالبَمنَمييلَ
إىلَالتصرفَابلطريقةَالغربيةَ،وقدَينتقيَبعضَاألفعالَغيَاألخالقيةَاملباحةَفَاجملتمعَ،كشربَاخلمرَ،
أوَ مواعدةَ اجلنسَ اآلخر َ،أوَ الذهابَ إىلَ النواديَ الليليةَ وهكذا َ.وقدَ تكونَ منَ ضمنَ رحالتهَ
الستكشافيةَللثقافةَمقابلتهَابملبشرينَفَالكليةَأوَاجلامعةَاليتَيدرسَفيهاَ َ.

ومنَخاللَخربيتَالشخصيةَومراقبيتَلبعضَالطالب َالعرب َفَالوالايتَاملتحدةَضمنَعملي َ
فَحملَجتاريَكبيَ،وجدتَأنَهناكَنسبةَكبيةَمنَالانثَمنَخيلعنَالجابَبعدَفرتةَمنَوجودهنَ
ُ
فَالغربَ،أماَالشبابَفبعدَأنَكانواَأيتونَإىلَاحمللَمعَزمالئهمَاملسلمنيَابجلماعاتَ،أصبحواَمتفرقنيَ
ويتبضعونَمعَفتياتَغيَمسلماتَ.حياهتمَاملكبوتةَاملنغلقةَاليتَكانواَيعيشوهناَفَبالدهمَحتولتَفجأةَ
إىلَ انفتاحَ ابهرَ فوجدواَ أنفسهمَ فَ مكانَ مفتوحَ يُباحَ فيهَ عملَ أيَ شيءَ دونَ حدود َ.ليسَ هذاَ
فحسبَفهناكَمنَهؤالءَالشبابَمنَقررواَتغييَدينهمَإىلَاملسيحيةَ،منهمَمنَأصبحَبروتستنتَوغيهمَ
منَدخلَالكاثوليكيةَ.وأرجوَالعلمَأنينَالَأعممَهناَ،فنسبةَهؤالءَالشبابَاملنحرفنيَليستَكبيةَ،وإمناَ
همَعيناتَ وأمثلةَمنَ واقعَالشبابَالعربَفَالغربَوالَاستطيعَأنَأقولَأنَمجيعهمَميرونَابلظروفَ
نفسهاَويتصرفونَهبذاَالشكلَ َ.
إنَسببَ"أمركة"َهؤالءَالطالبَاملسلمنيَقدَالَيكونَفقطَلضعفَفَالتأسيسَوالرتبيةَمنذَالصغرَ
وتقدميَ الدينَ السالميَ الوسطيَ هلمََ،وإمناَ ملواجهتهمَ ظاهرةَ اجملتمعَ فَ الوالايتَ املتحدةَ األمريكيةَ
املعروفةَب "البوستَموديرنزم" ََ ،PostModernismففيَالياةَالعملية َالَ تُذكرَالداينةَأوَالعرقَأوَاجلنسَ،

وابلتايلَ يرىَ اجملتمعَ العامََ–ََالالديينََ–ََ أنهَ الَ ضرورةَ لذكرَ الدينَ اثناءَ العمل َ،أوَ ذكرَ العرقَ أثناءَ
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الدراسةَ أوَ التحدثَ عنَ السياسةَ اليتَ تؤديَ إىلَ الختالفات َ،وقدَ يتأقلمَ هؤالءَ الطالبَ معَ هذهَ
األفكارَلدرجةَأهنمَقدَيفقدونَهويتهمَالدينيةََ .
 البوست موديرنزم

Postmodernism

سألَجيَفيليبسََJere Philipsفَمقدمةََكتابهَعنَحضارةَالبوستَموديرنزمَ:ماَالفرقَبنيَدقَاملاءَ
ابهلونَوبنيَالوصولَإىلَالشخصَالذيَيتقمصَالبوستَموديرنزم؟َالفرقَهوَأنكَتستطيعَتعريفَاملاءََ.
واملعىنَمنَذلكَأنهَمنَالسهلَتعريفَاملاءَأبنَتقولَأنهَعبارةَعنَاندماجَذرتنيَمنَاهليدروجنيَوذرةَ
منَاألوكسجنيَبشكلَعلمي َرغمَأنكَالَتستطيعَ دقَاملاءَابهلونَبسببَحالتهَالسائلةَ،أماَظاهرةَ
البوستَموديرنزمَالجتماعيةَفالَميكنَتعريفهاَأوَالتعبيَعنَماهيتهاَابلشكلَالدقيقَ.
منَمظاهرَهذهَالظاهرةَومنَأكثرَالصعوابتَاليتَقدَيواجههاَاملرءَفَحماولةَمعرفةَعقيدةَالنسانََ
َإنَ
عندماَتسألهَأسئلةَمعينةَفيجيبكَولكنكَتشعرَأنهَيلفَويدورَحولَالنقطةَنفسهاَفالَتعرفَحقاً َ
كانَمعكَأمَعليكََ..جتدهَيناديَمثلكَإىلَعبادةَللاَوإىلَاألعمالَالصالةَواألخالقَالميدةَلكنكَ
الَتعرفَإنَكانَمسلماًَامَمسيحياًَامَيهودايًَامَالَدينياًَامَبوذايًَأوَايَشيءَآخرََ..فإذاَأردتَدعوتهَ
إىلَدينكَجتدَأنهَيوافقكَالرأيَفَكلَشيءَدونَحتديدَمسارهَأوَطائفتهَاوَمذهبهَ،هذاَماَيسمىَ
ابلجنليزيةَ"بوستَموديرنزم"َأوَالرتمجةَالرفيةَهلاَابللغةَالعربيةَ"ماَبعدَاملعاصرة"َأوَ"ماَبعدَالليربالية"َ
وهيَفَالقيقةَظاهرةَضدَالليرباليةَ.
َ
َهذاَاملذهبَيتفشىَكالفيوسَفَمعظمَاجملتمعاتَدونَاستثناءَ،وخاصةَفَاجملتمعاتَاملتعلمةَ
َ
واملثقفةَ واملنفتحةَجداًَ..الكثيَمنَالناسَوخاصةَفَجمتمعاتناَالعربيةَملَتبدَأيَأهتمامَأوَابألحرىَمل َ
تعطَأيَانتباهَهلذهَالظاهرةَوفلسفاهتاَوآرائهاَ.فدعوانَندرسَسوايًَالبوستَموديرنزمَ َ.
يقولَ دَ.ماكسَكيشوَفَمقالتهَ"مقارنةَبنيَوضعَالنصرانيةَ والسالمَفَالغرب""َ:يالحظَ
دائماًَأنَالقولَالشائعَلدىَاملسلمنيَالعربَهو"َ:عندماَتكونَفَروماَإفعلَكماَيفعلَأهلَروما" َ
وبوجهَ عامَ فإنَ الذينَ يتعاملونَ معَ الطالبَ األجانبَ متفقونَ علىَ أنَ طالبَ الشرقَ األوسطَ أكثرَ
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الطالبَاستعداداًَللتكيفَ،ويبدوَأهنمَقادرونَعلىَأنَيتأمركواَأثناءَوجودهمَفَأمريكاَ(مثَيعودونَإىلَ
ليسَغريباًَأنَترىَنسبةَعاليةَمنَاملسلمنيَالَ
َ
سيهتمَاألوىلَعندَرجوعهمَإىلَبالدهم)َ،وعليهَفإنهَ
ميارسونَ بنشاطَ شعائرَ عقيدهتمَ أثناءَ وجودهمَ فَ الغرب َ.ومعَ ذلكَ فإنَ عددَ الذينَ يتحولونَ عنَ
السالمَالَيعدوَأنَيكونَرمزايًَفقطَ،فحىتَاآلنَملَيتمَعملَشيءَكثيَلتبشيَاملسلمنيَفَالوالايتَ
387
املتحدة".
▪ اخلصائص الفلسفية للبوست موديرنزم
َليسَ البوستَ موديرنزمَ مبعىنَ ماَ بعدَ الليرباليةَ فقط َ،وإمناَ هيَ ردةَ فعلََتقفََضدََاليرباليةَ
َ
واملعاصرة َ،فهيَ خلطَ ماَ بنيَ الكتشافاتَ العلميةَ املعاصرةَ ودجمهاَ ابلروحانياتَ اليتَ تدعيَ القيقةَ.
املعاصرةَأوَاملوديرنزمَ(عكسَالبوستَموديرنزم)َهيَحماولةَحلَاملشاكلَعنَطريقَاملنطقَوالعقلَفقطَ،
وهوَليسَبطريقةَالسؤال"َ:ماذاَنعرف؟"َ ولكنَ"كيفَنعرفَهذاَاألمر؟"َعنَطريقَعملَمقارانتَ
ومماثالتَابلعتمادَعلىَخرباتناَالشخصيةَ.
َقالَكارسونَمقارانًَبنيَاملوديرنزمَ والبوستَموديرنزم"َ:املوديرنزم َهيَحماولةَالوصولَإىلَالقيقةَ
َ
عنَ طريقَ العقلَ واملنطقَ والختبارَ واليتَ قدَ ينتجَ عنهاَ الكربايءَ وعدمَ املرونة َ،والدعاءَ مبعرفةَ القيقةَ
املطلقةَوحبَالتملكَ والسيطرةَ،بينماَالبوستَموديرنزمَهيَعكسَاملوديرنزمَ،وهيَإدراكَماَنعرفهَمنَ
خاللَخرباتناَالشخصيةَفَالضارةَاليتَنعيشهاَ،وتتحكمَهباَاملشاعرَوالشخصيةَاليتَنتجتَعنَالرتبيةَ
واخلربةَالشخصيةَ،وابلتايلَجندَأنَهذاَالشخصَأيخذَمنهجاًَسلمياًَدونَأنَيدعيَاملعرفةَاملطلقة َفَ
أيَشيءَ ".
قالَ راشي" َ:البوستَ موديرنزمَ هيَ عكسَ أتكيدَ القائقَ عنَ طريقَ الدراساتَ العلميةَ
واألكادميية"َفبالنسبةَلكثيَمنَالناسَجندَأهنمَيهتمونَبنتائجَخرباهتمَالشخصيةَأكثرَمنَالبحثَفَ
املصادرَ واكتسابَ العلمَ الصحيح َ.وهناكَ منَ حياولَ أنَ جيدَ القيقةَ معتمداًَ علىَ خربتهَ الياتيةَ
التنصير :خطة لغزو العالم اإلسالمي :الترجمة الكاملة ألعمال المؤتمر .Source :Don M. McCurry .The Gospel and Islam
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Colorado: MARC.1978 ،التبشيري الذي عقد في مدينة جلين آيري في والية كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية .
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السماويةَ
َ
الشخصية َ.وابلعتمادَ علىَ هذاَ التعريفَ جندَ أنَ بعضَ الناسَ الَ ميكنَ أنَ تعتربَ الكتبَ
كحقيقةَمطلقةَ،ألهنمَسيعتمدونَعلىَفهمهمَالشخصيَللنصوصَ.وهذاَماَيسمىَ"املنظورية"َوهوَأنَ
يبينَالشخصَرأيهَعلىَماَرآهَفَجمتمعهَواختربهَ.
َ

َكلمة َأخرىَقدَتعرفَالبوستَموديرنزمَوهيَ"النسبوية"َوهيَنتيجةَممارسةَالبوستَموديرنزمَ.

إذاَاستطاعَالنسانَأنَيعرفَالقيقةَمنَخاللَرأيهَالشخصيَ،فإذاًَمجيعَالناسَحولهَلديهمَجزءَمن َ
القَ.وهذاَفَالقيقةَيطعنَالتبشيَ والدعوة ََ -سواءَكانتَللمسيحيةَأوَالسالمَ.فمثالًَ،قدَيقولَ
النسانَالذيَندعوه"َ:قدَتكونَاملسيحيةَأوَالسالمَحقَابلنسبةَإليكَ،وهذاَعائدَلكَ،ولكنَمذهيبَ
هوَحقَابلنسبةَإيلَأيضاًَ،وليسَابلضرورةَأنَأتبعَداينتكَحىتَأصلَإىلَالق"َفالقَمسألةَنسبيةَ،
وهوَمتعددَ،يراهَكلَشخصَمبنظورهَهوَ.
َومنَالطبيعيَجداًَأنَتنتجَالتعدديةَعنَالنسبويةَ،وفَالقيقةَفإنَمعظمَالناسَالذينَميارسونَ
َ
البوستَ موديرنزمَ يفتخرونَ أبنَ لديهمَ النظرةَ الداخليةَ لألمور َ،مدعنيَ أهنمَ يعرفونَ القَ عنَ طريقَ
السماحَألنفسهمَابلتعدديةَفَالدايانتَ.فنجدَأنَالفلسفاتَالفرديةَومباديءَالتساهلَاملتناهيَالسليبَ
يتغلغلَفَهذهَالقيمَواملعتقداتَالغريبةَ.
َوجندَأيضاًَأنَممارسيَالبوستَموديرنزمَيرفضونَاختاذَموقفَحازم َجتاهَحقيقةَماَ،والَيعلنونَ
َ
القيقةَاملطلقةَ.فشيئَ واحدَصحيحَعندَشخصَماَالَيعينَأنهَصحيحَعندَشخصَآخرَ.ديكاريَ
يقول"َ:منَالصعبَجداًَأحياانًَأنَنعرفَماذاَقصدَالكاتبَمنَكتابتهَوماَهوَاهلدفَمنَذلك"َوهذاَ
سببهَجتاهلَبعضَالقيمَواألسسَوالعقائدَالقيقيةَللداينةَاليتَحتدَالواحدةَعنَاألخرىَ َ.
▪ قيم ومعتقدات البوست موديرنزم
َيقولَويلزَأنَالذيَميارسَالبوستَموديرنزم َهوَالذيَيرىَماَيهمهَفَالياةَمنَخاللَخربتهَ
َ
الشخصيةَواستبدالَخرباتهَابلقواننيَوالقيمَالشرعيةَ.ويقسمَليوانردَسويتَاملراحلَاليتَمرتَفيهاَالدولَ
الغربيةَحىتَوصلتَاىلَماَهيَعليهَ:
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أَ .منَالتعصبيةَإىلَالختبارَالشخصي
ب .منَالختبارَالشخصيَإىل
ج .املشاركةَ
دَ .منَالكالمَإىلَالصورةَ
ي
هَ .منَالفرديةَإىلَاجملتمعَالفرد َ
وهذهَاملراحلَتشرحَقيمَالبوستَموديرنزمَ.فاملنتميَإىلَهذاَاملذهبَجندهَيؤمنَمباَاختربَف َ
حياتهَ الشخصيةَ فقط َ.والَ يريدَ انَ يعرفَ أيَ حقائقَ عنَ أيَ شيء َ،وخاصةَ عندماَ يتعلقَ األمرَ
ابلروحانياتَ(األداين)َ،فهمَيريدونَأنَيشعرواَهبذهَالقائقَحىتَيدفعهمَهذاَاألمرَإىلَاعتناقَالدينَ
واملشاركةَفَممارساتهَ.
معظمَ منَ ميارسونَ هذاَ املذهبَ هلمَ ملكةَ اخلطابةَ ومعرفةَ انتقاءَ الكلماتَ بدقةَ مماَ يبنيَ أهنمَ
مثقفنيَومتعلمنيَوقارئنيَجيدينَ.فيأخذونَطابعَأوَصورةَمعينةَ.لذلكَلرمباَأحسنَطريقةَللوصولَ
اليهمَ استخدامَ ا لصورَ أوَ القصصَ اليتَ تعربَ عنَ خربةَ ماَكيَ تقربَ الصورةَ هلمَ وجتعلهمَ يشعرونَ
ابألحاسيسَواملشاعرَ.
املذهبَ
َ
َوابلعتمادَ علىَ الحصائياتَ فإنناَ جندَ أنَ النسبةَ األكربَ منَ اللذينَ يتخذونَ هذاَ
َ
كفلسفةَهلمَهمَفئةَالشبابَ،وهمَمنَ لديهمَأكثرَاملشاكلَالجتماعيةَ،والَجيدونَالتوعيةَ َوالتوجيهَ
الصحيحَفيلجأونَإىلَالعتمادَعلىَخرباهتمَاخلاصةَ،واالنفصالَعنَاجملتمعَشيئاًَفشيئاًَ َ.
تتصفَالبوستَموديرنزمَابلشفافيةَاملطلقةَ والصدقَ،فمعتنقيَهذاَاملذهبَيطالبونَأنَيكونَ
التدخلَفَشئونَاآلخرينَوفضحهمَ
َ
اجملتمعَحمرتماًَللقواننيَوصادقاًَولكنَيتمادىَهذاَلدَالتجسسَ و
َ
ونشرَ األخبارَ اليتَ تفضحَ املنظمةَ اليتَ تتصفَ ابلسريةَ أوَ األشخاصَ اليتَ تبنيَ أهناَ غامضةَ ووضع َ
اهتاماتَعليهمَدونَوجودَدليلَواضحَعلىَهذاَاألمر.
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َولرمباَأتساءلَهلَهناكَمنَالحظَهذهَالظواهرَفَاجملتمع؟َإنَفلسفاتَهذاَاملذهبَتتفشىَفَ
َ
مجيعَاجملتمعاتَكالفيوسَدونَمالحظتهَمماَينتجَعنهَعواقبَوخيمةَ.
▪ مشاكل ِف احملاولة للوصول ودعوة من يقع حتت بند البوست موديرنزم:
أَ .عدمَ إجيادَ نقطةَ بدايةَ للحوار َ،فمعظمَ املبشرينَ الَ يعرفونَ منَ أينَ يبدأواَ فَ حواراهتمَ معَ
متقمصيَالبوستَموديرنزمَ.
ب .وجودَآراءَومعتقداتَخاطئةَلدىَمتقمصيَهذاَاملذهبَعنَالدينَالذيَالَيعرفهَأصالًَ.
ج .اعتناقَالبوستَموديرنزمَفلسفةَدمجَاملعتقداتَاخلاصةَابملعتقداتَالدينيةََواخللطَبينهماَ.
دَ .اخلوفَمنَالتغيي.
هَ .النظرةَهللَتعاىلَخاطئةَ.
 طرق وصول املبشرين ملعتنقي البوست موديرنزم

يتدربَ املبشرونَ علىَ اختاذَ اخلطواتَ التاليةَ أثناءَ الوصولَ إىلَ متقمصيَ مذهبَ البوستَ
موديرنزمَ:
أَ .التأكيدَفَالوارَأنَماَيؤمنَبهَاملبشرَهوَصحيحَمئةَابملئةَوالَيوجدَعليهَغبارَوأنَماَ
يؤمنَبهَيغيَاملرءَلألفضلَوبصورةَجذريةَومستمرةَ.
ب .الصدقَواألمانةَفَنقلَاملعلومةَدونَاللفَوالدورانَ.
ج .إظهارَ املمارساتَ الروحيةَ (الصالة َ،الصوم َ،الصدقةَ اخل)َ حىتَ يستطيعَ أنَ يربطَ
الشخصَاحملاورَبنيَماَيقولهَاملبشرَوالواقعَفَتطبيقَالدين.
دَ .استخدامَالثبااتتَوالدالئلَوالربهانَمنَالكتبَ(كالكتابَاملقدس)َوتبياهناَللمحاورَ.
هَ .عملَجمتمعاتَخاصةَومتابعةَاألشخاصَبشكلَمستمرَ.
و .التواصلَالعميقَاملستمرَوأنَيكونَفَلغةَاملتحاورَاخلاصةَحىتَيسهلَتوصيلَاملعلومةَ.
ز .استخدامَالتبشيَحبيثَيكونَمتعلقاَابألمورَاملَعاصرةَ وأنَيكونَأيضاًَجدايلَودفاعيَ
َapologeticمنَانحيةَاملنطقَواملقارانتَ.
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َ

ح .أنَتكونَعبادةَاملبشرَظاهرةَوشفافة.
طَ .إجيادَفرصَللمشاركةَواخلدمةَواملساعدةَ.
388
ي .وفوقَكلَهذاَالعالقةَاخلاصةَبنيَاملبشرَوإهلهَوالتقربَإليَه
 خالاي املبشرين ِف الكليات واجلامعات:

يعملَاملبشرونَفَالكلياتَ واجلامعاتَبشكلَتطوعيَ،فهمَأيضاًَطالبَيدرسونَاملوادَنفسهاَ
اليتَ يدرسهاَ املسلمون َ،ويبدأَ عملهمَ ببناءَ اجلسور َ،والتعرفَ عليهمَ ومشاركةَ قصصَ حياهتمَ وخرباهتمَ
الذاتيةَ،ولرمباَيزورونَبعضهمَالبعضَ،أوَيدعون َبعضهمَالبعضَلشربَفنجانَقهوةَفَمقهىَأوَف َ
مطعمَماَقبلَالشروعَفَالديثَابألداينَ.ويكونَاملبشرونَجاهزينَأليَأسئلةَ تُطرحَهلمَعنَدينهمَ
كتاهبمَ،فهمَمدربونَللجوابَعنَمسألةَالثالوثَ،ألوهيةَاملسيحَ،حتريفَالكتابَاملقدسَ،اخلَ.كماَأهنمَ
و
ُ
الَبدَأنَيعرفواَدينَاآلخرَ(السالم)َ،مصطحبنيَمعهَالشبهات َاليتَيطرحهاَأعداءَالسالمَ،ولكنَ
معظمهمَالَيستخدمونَهذهَالشبهاتَوالَيلقوهناَبشكلَمباشرَحىتَيبقونَالعالقةَقائمةَماَبينهمَوبنيَ
أصدقائهمَاملسلمنيَ 389.
تتجمعَ الفئاتَ الطالبيةَ اليتَ هلاَ اهتماماتَ مشرتكةَ مبجموعاتَ أوَ نواديَ خاصةَ هلم َ،فهناكَ
املسلمونَامللتزمونَالذينَيعملونَابلدعوةَإىلَدينَالسالمَ،وهناكَاملسيحيونَالذينَيعملونَابلتبشيَ،
وهناكَ منَ لديهمَ اهتماماتَ ابلفنونَ اجلميلة َ،وهناكَ الفئاتَ العرقيةَكاألمريكانََمنَ األصلَ إفريقيَ،
الكليةَ،
َ
والطالبَ الالتينيني َ،والفيتناميني َ.وعادةَ ماَ تكونَ هناكَ مناسباتَ خاصةَ تقيمهاَ اجلامعةَ أوَ
كاليومَ العامليَالذيَجيتمعَفيهَمجيعَالطالبَويلبسونَلباسهمَالتقليديَ،وقدَيقدمونَطعامهمَالشعيبَ،
وابلطبعَهناكَفرصَكبيةَ لتوزيعَاملنشوراتَ.وجيتهدَاملبشرونَبعملهمَالتبشييَالستقطابَأكربَعددَ
ممكنَمنَالناسَ،ومنهمَاملسلمنيَ.وماَجيدرَابلذكرَأنَهناكَعدةَاجتماعاتَتقامَماَبني َاملسلمنيَ
واملسيحينيَللتحدثَفَالقضاايَاملشاهبةَ واملختلفةَماَبنيَاملسيحيةَ والسالمَ،وقدَتضمَمناظراتَبنيَ
متخصصنيَ فَ النقاشَ املسيحي-املسلم َ.وفَ تلكَ الجتماعاتَ جيلسَ املبشرونَ بعيدينَ عنَ بعضهمَ
. Source: Jere Philips, Reaching People in Postmodernism Culture
. Source: Nuclues Liz Croton .Sharing Christ with Muslims.2001 .
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البعضَفَالقاعةَ،وحياولونَالتقربَمنَاملسلمنيَواجللوسَجبانبهمَحىتَتكونَهناكَفرصةَللتعرفَعليهمَ
وبناءَعالقاتَتقودَإىلَالتبشيَ،ومنَاملعروفَأنَهناكَفيديوهات َألانسَمنَخلفياتَإسالميةَ،قبلتَ
رسالةَاخلالصَودخلواَاملسيحيةَتوزعَعلىَالطالبَاملسلمنيَفَحماولةَزعزعةَإميانَاملسلمََ َ390.

اإلعالم
َ

قلماَجندَوسائلَاعالمَغيَاسالميةَتتحدثَعنَالسالمَبطريقةَاجيابيةَ،فحىتَالقنواتَاملسيحيةَ
اليتَهتدفَاىلَإظهارَاحملبةَ والتعاونَبني َالبشر َوحبَاخليَ،جتدهاَمنَأكثرَالقنواتَعداوةَللمسلمنيَ
والسالم َ.واملضحكَفَاألمرَأنناَنسمعَمقدمَالربانمجَيقول"َ:حننَلسناَضدَاملسلمنيَوإمناَجيبَأنَ
نوضحَهلمَحقيقةَالسالم"َوكأنَمقدمَالربانمجَلديهَالعلمَعنَالسالم.
ولكنَفَالقيقةَإنَغالبيةَاملبشرينَحياولون َتفاديَالنقاشاتَالعقيمةَ واهلجومَالذي َيؤديَإىلَ
النفورَ والبتعاد َ،وإمناَ منَ حياربَ السالمَ منَ خاللَ العالمََهمَ األقليةَ اليتَ تُعدَ علىَ األصابعََ–َ
غالبيتهمَمتنصرونَمنَخلفياتَإسالميةَ،أوَعربَمسيحي َونَيدعمهمَاملسيحيونَاملتطرفونَاألمريكانََ-
وهناكَالكثيَمنَاملسيحينيَضدَماَيفعلهَهؤالءَ
الذينَيهامجونَالسالمَحبدةَ َ.
ومعظمَ القنواتَ املسيحيةَ فَ الوالايتَ
املتحدةَ األمريكيةَ تُبثَ عنَ طريقَ مؤسسةَ البثَ
الديينَ احملليََ National Religious Broadcasters
)َ (NRBوتضمَعشراتَالقنواتَالتلفازيةَاملسيحيةَ
كاثرين راسيل تسارنايف  kathryn russell tsarnaevأمريكية بيضاء
مسلمة ،زوجة المشتبه به أنه المسؤول عن تفجيرات بوسطن .تقول آن
الحجاب منَ مجيعَ الطوائفَ أكثرهاَ إجنيليةَ بروتستنتيةَ.
كولتر (إعالمية) " :كاثرين راسيل يجب أن تُزَج بالسجن الرتدائها
بعد هذه الحادثة"
وابلنسبةَللتمويلَفإنَهذهَالقنواتَتضعَإعالانتَ
خاصةَ تشجعَ وحتثَ املشاهدينَ للتربع َ.أماَ الطريقةَ األخرىَ لتمويلهاَ فتكونَ عنَ طريقَ أتجيَ وقتَ
. Source: Dr. Peter Hammond .Frontline Fellowship, Muslim Evangelism in Mennesota .Mennesota: Frontline
Fellowship.2013 ،
390
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العالانتَلشركاتَخمتلفةَلدعايتهمَ.ومعظمَالكنائسَالكبيةَأوَاملبشرينَاألغنياءَاملعروفنيَيعملونَعلىَ
إنتاجَفيديوهاتَهلمَتعرفَمبؤسساهتمَويعرضوهناَعلىَالقناةَاملسيحيةَ.
َومنَ الربامجَ اليتَ يعرضوهناَ علىَ التلفازَ خالصيةَ (أيَ تدعوَ إىلَ رسالةَ اخلالص)َ وبرامجَ
اللقاءاتَواملقابالتَ،ودروسَوعظاتَمسيحيةَ.
وقدَختصصَهذهَالقنواتَبرامجَخاصةَللمسلمنيَ،ولكنَملَجيدواَإقباالًَكبياًَعليهاَبعدَ.كماَ
أنَهناكَبرامجَ تُذاعَعلىَاهلواءَمباشرة َهلاَطابعَعاطفي َلتحاول َالتأثي َعلىَالناسَبشكلَنفسيَحىتَ
يتصلواَهبمَويصلونَمعهمَعلىَاهلاتفَ.وهذهَالربامجَيعملَعليهاَإماَعاملنيَيُدفعَهلمَمرتباتَشهريةَأوَ

متطوعنيَ.أماَالقنواتَاملسيحيةَاليتَتستهدفَاملسلمنيَفهيَقليلةَجداًَالَتكادَتُعدَعلىَاألصابعَمثلَ
قناةَالياةَ،وقناةَالقيقة.
وهناكَأكثرَمنَ َ104قناةَتلفزيونيةَتبثَعلىَمدارَالساعةَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَأمههاَ
قناةََDaystarوَTrinity Broadcasting Networkومجيعهاَاتبعةَللطوائفَالربوتستنتيةَ.
وهناكَأكثرَمن َََ206قناةَ راديوَمسيحيةَحمليةَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَ،وهيَفعالةَفَ
نشرَاملسيحيةَ،وجندَأنَهناكَإقبالَكبيَعليهاَفَساعاتَالذروةَوهيَعندَالذهابَإىلَأوَاخلروجَمن َ
العملَحيثَيكونَاملوظفنيَفَسياراهتمَيستمعونَإىلَالراديوَأثناءَالقيادةَ،علىَالعلمَأهناَأغلىَساعاتَ
البثَ.
أماَابلنسبةَلكنداَفهناكَأكثرَمنََ103قناةَراديوَمسيحيةَ َوثالثَقنواتَتلفازيةَهنَقناةَاملعجزة َ
َMiracle ChannelوَCrossroads Christian Communicationsوقناةَامللحَوالنورَالكاثوليكيةَ.
ويعتمدَ قادةَ املبشرينَ بشكلَ رئيسيَ علىَ وسائلَ التواصلََ َ،Social Mediaفالَ يوجدَ أيَ
مؤسسةَ مسيحيةَ الَ متلكَ موقعَ حبدَ ذاهتاَ إماَ عاماًَ أوَ خاصاًَ للمنطقةَ اليتَ تعملَ فيها َ،واملوقعَ يُربطَ
بصفحاتَالفيسَبوكَوالتويرتَابلضافةَإىلَوسيلةَنقلَالصوتَوالصورةَوهيَاألهمَإماَقناةَيوتيوبَأو َ
صفحة  298من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

يةَتسوقَنفسهاَابلربامجَالرباقةَ والنشاطاتَ
فيميوَ،فتجدَهذهَالكنائسَ واملؤسساتَأشبهَبشركاتَجتار َ
احملفزةَلشدَأكربَعددَمنَالناسَإىلَطائفتهاَ َ.
وتعتربَالقنواتَاملسيئةَلإلسالمَمنَأكربَالقنواتَاملسيحيةَاليتَجتينَماالًَ،فدعوانَنتعرفَعلىَ
أكربَالقنواتَاملشهورةَ،قناةَالياةَكنموذجَ َ.



قناة احلياة (منوذج)

تبدأََرحلتناََمنََأرضََفلسطنيََاحملتلةََ
حيث َيشتعل َالصراع َالعريب َالسرائيلي َوتضغطَ
إسرائيلَبقوةَعلىَالسكانَالعربَليرتكواَأرضهمَ
وََيتحولواََإىلََالجئنيََ.وحتتََهذاََالضغطَ
الرهيب َيصمدَالشعب َو َيرتد َعلى َعقبيه َأفرادَ
ويصوب جندي إسرائيلي
صورة لوالدة مستضعفة فلسطينية مع بنتُيها،
قليلونَ .إهنا َفتنة َعظيمة َمييز َللا َهبا َاخلبيث َمنَ
ّ
بندقيته نحوهم
الطيبََ .
وىفَوسطَهذاَاجلوَخرجَعليناَمصعبَحسنَيوسفَليعلنَعنَتنصرهَمنذَعام ََ2005ويعرتفَ
أبنهَكانَ عميالًَ لسرائيلَ منذَ عامََ1997مََوحىتََ2007مَََوأنهَ ساهمَ فَ إعطائهمَ معلوماتَ أدتَ إىلَ
استهدافَشخصياتَفلسطينيةَوتصفيةَآخرينَ .
قامَمصعبَبكتابةَكتابهَابنَمحاسَوأظهرَنفسهَفيهَأبنهَخارقَالذكاءَوأنهَكانَشخصيةَمؤثرةَ
فَصناعةَالقرارَفَإسرائيلَحىتَأن َمشعون َبييزَألغىَقراراًَكانَقدَاختذهَبتصفيةَنشطاءَفلسطينينيَ
بسببَاعرتاضَمصعبَعلىَذلكَ .
ويشاءَللاَعزَوجلَأنَجيعلَمنَهذاَالعميلَسبباًَىفَكشفَالشركةَاملالكةَ واملمولةَلقناةَالياة َ
التنصييةَ .
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شاءَ للاَ العليَ القديرَ أنَ ينهيَ
السنواتَ الطوالَ منَ ختفيَ منَ يقفونَ وراءَ
هذهَ القناةََمنَ قبلََالشخصَ الذيَ يصورَ
نفسهَأنهَكانَجاسوساًَمميزَاًَ .
كيفَحدثَهذا؟ َ
هذاََاجلاسوسَ قامَ بتسجيلَ مقطعنيَ
يذكرَ خالهلماَ أنَ شركةَ ََAvainmedia
صورة تجمع نيللو بالجاسوس اإلسرائيلي مصعب حسن يوسف
وتنطق أفنميداي ابلفنلندىَ َوترتجمَ َإىلَ
َKeymediaابلجنليزيةَوتنطق كيميداي هيَاملالكةَواملمولةَلقناةَالياةَالتنصييةَ .
مصعبَملَيكشفَعنَإسمَالشركةَاملمولةَلقناةَالياةَالتنصييةَفقطَ،لكنَدعاَالفنلندينيَجلمعَ
التربعاتَلصاحلَالشركةَوبذلكَأرشدانَمشكوراًَللبلدَاملضيفَ .

ولكنَمنَهوَمديرَشركةََ AVAINMEDIAوكيفََكانتَتعملَهذهَالشركة َ؟
س َقناة َالياة َيعمالن َمن َفنلندا َبينما َيعملََ
نيللو َرئيس ََ Avainmediaوهارون َإبراهيم َرئي َ
الباقونَمنَالوالايتَاملتحدةَ َ.
َ
َ
Al Hayat evankelioi kellon ja maapallon ympari 24/7
قناةَالياةَ:تنصيَحولَالعاملَعلىَمدارَالساعةَ(َ٢٤ساعةَ٧/أايم) َ
َ
إهنمَيستهدفونَالسالمَ واملسلمنيَابلذاتَحولَالعاملَوحدثَأنَمتتَاستضافةَنشطاءَأقباطَ
املهجرَللحديثَىفَالسياسةَاملصريةَوليسَفقطَالدينَالسالميَوهذاَاستخدامَسياسيَيهدفَللضغطَ
علىَالكومةَاملصريةَبالَشكَ .
َ
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مقتبسَمنَاملوقعَالتابعَألفنيَميدايَ َ.

Al Hayat – satelliittikanava julistaa evankeliumia uudella ja rohkealla tavalla
muslimimaailmaan haastamalla ja paljastamalla islamin valheet

الياة َ َ -فضائيةَتعلنَالجنيلَفَحلقاتَجديدةَوشجاعةَللعاملَالسالميَمنَخاللَحتديَ
وفضحَأكاذيبَالسالمَ .
حننَنتحدثَعنَمنظمةَتعملَحبواىل َمثاين َلغاتَلكنَأقسامهاَالرئيسيةَهي َالعربيةَ والروسيةَ
والصينيةََ .والقسمَالعريبَهوَالقسمَاألكربَوخيتلفَعنَابقيَاألقسامَىفَاعتمادهَعلىَسياسيةَتوجيهَ
الهاانتَ والشتائمَ لعقائدَ املسلمنيَ والسخريةَ منهمَََ،وأعتقدَ أنَ السببَ الرئيسيَ ىفَ ذلكَ هوََنوعيةَ
املسيحينيَ العربَ العاملنيَ ىفَ هذاَ القسمَ منَ أمثالَ الفلسطيينَ هارونَ ابراهيمَ رئيسَ القسمَ العريبَ
والسوداينَانجيَونيسَ(األخَوحيد)َوَاملغريبَرشيدَمحاميَ .
علىَموقع  avainmediaجندَ َ:

َ

َ
وَحيثَأنَشركة  Netmissionشريكَأساسيَلشركة  Avainmediaفلماذاَالَنزور َموقعهم؟
عندَتصفحَموقع  netmissionجندََ :
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َ
جندَقسمَخاصَلألخبارَمنَداخلَإسرائيلَويضافَإىلَذلكَأن َالشركةَاليتَتقومَابلبث َهيَ
َRRSATالسرائيليةَ.
َ
َ
َ
َ
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النقلةَاليتَنقلتَقناةَالياةَإىلَعددَمشاهدينَكبيَهوَاستضافتهمَلربانمجَالقمصَزكرايَبطرسَ
املشهورَبسبَوشتمَالدينَالسالميَ،ولكنَبعدَفرتةَ،حدثتَإختالفاتَبنيَقناةَالياةَوالقمصَزكرايَ
بطرسَأدىَإىلَانفصالَوفضحَكلَمنهماَلآلخرَفيماَخيصَأموالَالتربعاتََ .
منَهوَالشَريكَالذيَوجدهَزكرايَبطرسَ،وماَهي َتفاصيلَماَحدثَعندَاهنيارَحتالفَزكرايَ
بطرسَمعَقناةَالياة؟ هلَهمَإخوةَفَاملسيحَكماَيقولونَعندماَجيمعونَالتربعات َأمَأنَللمالَدورَ
رئيسيَفَهذهَاألخوةَاملزيفة؟ َ
متَتسريبَخطابَموجهَإىلَالقمصَزكرايَبطرسَمنَحماميهَالسابقَهاين َبشرى َيدافعَفيهَعن َ
نفسهَوينفيَاهتاماتَزكرايَبطرسَلهَبتسريبَأسرارهَويكشفَلهَأنَفَالوالايتَاملتحدةَيستطيعَأيَ
إنسانَالصولَعلىَبعضَاملعلوماتَالشخصيةَعنَأيَإنسانَآخرَ،مثلَاملمتلكاتَ،وهناَكشفَفَ
هذاَاخلطابَعنَقيامَالقمصَزكرايَبطرسَابلتنازلَعنَملكيةَالعديدَمنَاملنازلَاململوكةَلهَولزوجتهَإىلَ
شخصَموثوقَبهَيُدعىَمسيَعبدامللكَحىتَالَتظهرَحتتَإمسهَممتلكاتَكثيةَخاصةَمنَاملنازلَف َ
نياَ،وابلبحثَوجدَأنَزكرايَبطرسَاستمرَفَدفعَالضريبةَاملقررةَعلىَهذهَاملنازلَحىتَبعد َ
واليةَكاليفور
ُ
اتريخَ نقلَ امللكيةَ مماَ يثبتَ أنهَ هوَ املالكََالقيقيَ هلاَ وأنَ نقلَ امللكيةَ مسألةَ صوريةَ للتمويه(ََ،نصَ
اخلطابَابللغةَالجنليزيةَكماَهوَموضحَفَاألسفل)َ،وترمجتهَابلعربيةََ :
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
عزيزيَاألبَزكرايََ ،
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قدَتلقيتَعدةَمراسالتَوَمعلوماتَتزعمَأنتَفيهاَأنينَقدَكشفتَمعلوماتَسريةَقدمتهاَيلَ
إىلَاملواقعَالسالميةَ.هذاَغيَصحيحَ.فَالواقعَمزاعمكَاخلاصةَمبنيةَعلىَالقدحَوَالذمَوَتؤثرَعلىَ
عمليَ،وابلتايلَفأنتَمسؤولَعنهاَوفقاًَللقانونَ .
أانَملَأكشفَعنَأيَمعلومةَسريةَقدمتهاَيلَإىلَأيَشخصَأوَأيَموقعَ.القيامَبذلكَهوَ
خرقَلواجيبَبصفيتَاحملاميَاخلاصَبك َ،وأانَأشجعكمَعلىَإبالغَمثلَهذهَاالدعاءاتَإىلَحكومةَ
واليةَكاليفورنياَعلى ََ،9053- 843-800-1حيثَسيتمَالتحقيقَفيماَإذاَكنتَخرقتَسريةَاملعلوماتَ
اليتَقدمتهاَيلَ .
وابلضافةَإىلَذلكَالتحديَلكَأعالهَ،أودَأنَأستخدامَهذه َالرسالةَلتعليمكَ.مبجردَمعرفةَ
امسكَ،فمنَالسهلَجداَالبحثَعنَسجالتكَالعامةَ.معَهذهَالرسالةَ،أرفقَنسخةَمنَالعقودَحيثَ
نقلتَ العديدَ منَ املنازلَ اململوكةَ لكَ إىلَ السيدَ مسيََعبدامللك َ.هذاَ ليظهرَ لكَ وَ تتعلمَ أنَكافةَ
السجالتَاخلاصةَمبمتلكاتكَعلنيةَ.أنتَملَتعطيينَاألعمال َاملرفقةَ،لكينَقادرَعلىَالصولَعليهاَ
ألهناَمتاحةَفَالسجلَالعامَ .
الَترتددَفَاالتصالَيبَإذاَكانَلديكَأيَسؤالَ .
املخلصَلكَبشدةَ َ،
هاينَبشرىَإسحق َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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رسالة هاني بشرى إلى القمص زكريا بطرس باللغة اإلنجليزية

مل َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ

َ
َ
َ
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َ

اخلالصة

ابلرغمَ منَ أنَ املؤسساتَ
التبشييةَ التابعةَ للوالايتَ املتحدةَ
األمريكيةَ حتاولَ أنَ تنقلَ نفسهاَ
وجتعلَ نفسهاَ حمليةَ فَ مجيعَ الدولَ
األخرى َ،وابلرغمَ منَ أنَ هناكَ
مؤسساتَ تبشييةَ أخرىَ منبثقةَ منَ
القارةَ األوروبيةَ أوَ اآلسيويةَ
والفريقية َ،إالَ أنَ الوالايتَ املتحدةَ
األمريكيةَ تعتربَ َاحملركَ األساسيَ
هذا ما كتبه فادى اميل فى جريدة الفجر
للمبشرينَ،فَتدريبهمَوعملهمَ،وهمَ
يعونَ متاماًَ أنهَ منَ األفضلَ هلمَ
أتسيسَأنفسهمَفَبالدهمَوحماولةَتنصيَأكربَعددَممكنَمنَالناسَفَالدولةَنفسهاَقبلَالذهابَحولَ
العامل َ،ألهنمَ إنَ ملَ يفعلواَ ذلكَ فقدَ يفشلونَ فَ عملهمَ التنصييَ حولَ العامل َ.وكماَ نرىَ فإنَ القلَ
التبشييَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَيُعدَُّمنَأصعبَالقولَ،فبالرغمَأنَهناك َجناحَبسيطَللتنصيَ
– َوأكثر َاملتنصرينَهم َمنَخلفياتَكاثوليكية َأوَأرثوذكسَيتحولون َإىلَبروتستنتية َ– َإال َأنَمعظمَ
الناسَ فقدتَ الثقةَ ابلكنائسَ وبدأتَ تتجهَ إىلَ طرقَ أخرىَ،كالالدينيةَ واللادَ أوَ شهودَ يهوةَ أوَ
املورمونَأوَالسالمَ،علماًَأنَحركةَاملعتقدَاملورموينَهوَاثلثَأسرعَمذهبَانتشاراًَبعدَالسالمَواللادَ
فَ الوالايتَ املتحدةَ األمريكيةَ وهوَ ينتشرَ فَ املناطقَ الشماليةََوالوسطى َ.ومعَ ذلكََجندَ أنَ اتبعيَ
الَالطائلةَلذلكَجتدَوسائلَوسبُلَتسويقهمَ
الطوائفَالربوتستنتيةَمنَأتباعَالزبَاجلمهوريَذَوي َاألمو
ُ
ائفَأخرىَ.كماَيعتمدَقادةَاملبشرينَفَالوالايتَاملتحدةَعلىَمدىَقبولَالناسَلتقبلَ
َ
أقوىَمنَأيَطَو
رسالةَاخلالص َ،فتجدَأنهَكلماَاجتهناَإىلَالشمالَ والشرقَكلماَقلَقبولَالناسَللمبشرينَوقدَجيدونَ
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مقاومةَشديدةَمنهمَومنَالقطاعاتَالعلمانيةَ.أماَفَاجلنوبَفإنَالناسَماَ زالَميتلكهاَطابعَالتحفظَ
اجلددَ
والعاداتَ والتقاليدَ.كماَ جندَ أنَ نسبةَ القبولَ تتزايدَ ماَ بنيَ الشبابَ والشاابتَ َواملهاجرينَ َ
كالالجئنيَبسببَطبيعتهمَالجتماعيةَوتقبلهمَلآلخرينَأكثرَمنَاملواطننيَاألمريكانَالذينَاجتاحهمَ
ظاهرةَالفرديةَوتزدادَاملساحةَالشخصيةَلديه َمَ َ.
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َ
َ
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العاليمّي
الس ياد ُسَّ :التْبيشري َ
ْ
الفص ُل ّ
ال َفصل الس ي
ادس :التَّب يشري العاملي
ُْ ّ ُ

ْ

َ
َ
َ
َ
ملَ يعدََ التبشيَ حركةَ ابجتاهَ واحد َ،أيَ منَ الغربَ إىلَ مجيعَ بلدانَ العامل َ،بلَ أصبحتَ هناكَ
مؤسساتَتبشييةَمتجذرةَفَمجيعَدولَالعاملَ،حىتَفَالعاملَالسالمي َ،وملَيعدَيستطيعَاملرءَالتمييزَ
َشقراًَهلمَعيونَخضراءَأوَزرقاءَوحيملونَالكتابَاملقدس َفَأيديهمَ،
بنيَاملبشرينَ،فلمَنعدَنرَأانساً ُ
وإمناَأصبحَاملبشرونَمنَالبلدَنفسهاَ،مواطنَمسيحيَعاديَ،يعملَفَأيَقطاعَعامَأوَخاصَ،لهَ
شهاداتهَالعاديةَ،لهَزوجتهَ وأوالدهَ،ويبشرَمنَأجلَرسالةَاخلالصَ .وهناكَأيضاًَ وافدَللعملَفَالدولةَ
السالميةَ اليتَ يعملَ فيهاَ الَ يظهرَ أنهَ يقومَ بعملَ تبشييَ سريَ فَ وسطَ زمالءهَ وجيانهََ.وهؤالءَ
املبشرينَمعظمهمَطويليَاملدىَ،وقدَترسلهمَالكنائسَإىلَالدولَاجملاورةَكمبشرينَقصييَاملدىَ،فمثالًَ
فَفربايرَعام َ2013مََوعن َبعض َاحملاوالتَالتنصييةَاملستمرةَ واملتالحقةَجتاهَالشعبَاللييبَمتَالقبضَ
علىَعددَمنَاألجانب َ(منَمصر) َاملقيمنيَفَمدينةَبنغازيَ و ُّاهتمواَابلرتويجَلنشرَالداينةَاملسيحيةَ،
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اصَاملدجمةَوجدتَ
بعدَورودَأنباءَعنَضبطَأكثرَمنَأربعنيَألفَكتابَتنصييَ،وعددَكبيَمنَاألقر
ُ
خمبأةَبنيَشحناتَموادَغذائيةَقبلَأن َتدخلَإىلَليبياَعربَمنفذَ"السلوم"َالدوديَبينهاَوبنيَمصرَ،
فتمتَمصادرهتاَوقادهتمَتلكَالشحنةَإىلَالوصولَللشبكةَاليتَمتارسَعملهاَفَاخلفاءَمنذَبدايةَالثورةَ
الليبيبةَوخاصةَبنيَاألطفالَتالميذَاملدارسَ.
وملَ تكنَ هذهَ هيَ الادثةَ األوىل َ،ففيَ أغسطسَ املاضيََََ2012ألقتَكتائبَ الثوارَ ببنغازيَ
القبضَعلىَجمموعةَمنَالفتياتَوهنَميارسنََنفسَالنشاطَالتنصييَ،وكانتَإحداهنَفلسطينيةَعمرهاَ
مهاَ،ووجدَ َمعهنَ
ً
مخسةَوعشرونَعاماَبينماَكانتَاألخريتانَشقيقتنيَليبيتانَفَالعقدَالثاينَمنَعمر ُ
صلباانَ خمتلفةَ األلوان َ،واعرتفنَ أثناءَ التحقيقَ معهنَ
نسخَ منَ الجنيلََوعددَ منَ القالئدَ اليتَ حتملَ ً
ابلتهمةَاليتَوجهتَهلنَ َ.
ُ
فإذاًَ ليسَ ابلشرطَ أنَ يكونَ املبشرونَ أجانبَ يتحدثونَ لغةَ خمتلفةَ عنَ لغةَ البلد َ،فهناكَ مبشرينَ
طويليَاملدىَوقصييَاملدىَوميكنَالتفريقَبينهماَمنَخاللَالنقاطَالتاليةَ َ:
َ

 املبشر طويل املدى
✓ يكونَفَبلدَماَيعرفَالناسَوسلوكياهتمَوعاداهتمَوتقاليدهمَبشكلَأفضلَ.
✓ يبشرَحىتَفَاألايمَالعاديةَ–َعندماَالَتكونَهناكَمناسباتَخاصةَ.
✓ يبشرَفئةَمنَالناسَلديهاَمعتقداتَوعاداتَوتقاليدَمتشاهبة.
✓ جييبَعلىَأسئلةَالناسَالذينَأيتونَإليهَطالبنيَاملزيدَمنَاملعلوماتَعنَاملسيحيةَ.
✓ يبشرَفَسياقَاهلويةَالثقافيةَاملشرتكة.
✓ لهَالسلطةَفَأتسيسَ(زراعة)َورعايةَالكنيسةَلطائفتهَاخلاصة.
 املبشر قصري املدى
✓ يبشرَأانساًَملَيقابلهمَقطَوملَيعرفهمَبشكلَجيد.
✓ يبشرَأانساًَملَيدعوهَوملَخيتاروهَ،مبعىنَآخرَأنهَيفرضَنفسهَعلىَاجملتمع.
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✓ يبشرَأانساًَعادةًَماَحيتاجونَللمساعدةَويعانونَمنَأزمةَماَ.
✓ يبشرَأانساًَمنَخمتلفَالثقافاتَوالفئاتَالعرقية.
✓ يبشرَأانساًَهلمَخلفياتَدينيةَخمتلفة.
✓ يبشرَأانساًَالَيعرفونَأنهَمبشرَفَمعظمَاألحيان.
✓ لهَالسلطةَمنَطائفتهَأوَمؤسستهَالتبشييةَليفتحَطريقاًَمعبَداًَللمبشرينَمنَبعدهَ.
إنَعملَاملبشرينَقصييَاملدىَيكونَظاهراًَومؤثراًَوقدَيدخلَالكثيَمنَالناسَإىلَاملسيحيةَ
خاللَ زايرةَ هؤالءَ املبشرين َ.ولكنَ املتابعةَ هيَ عملَ مبشريَ طويليَ املدى َ.ويعتربَ هؤالءَ املبشرونَ
مهيمننيَعلىَحدَسواءَابلنسبةَللمؤسساتَالتبشييةَ.واملبشرَذوَاملدىَالطويلَيكتسبَعالقاتَأطولَ
معَالناسَوتكونَنوعيةَالتبشيَأفضلَومرسخةَبشكلَأكربََ .
قبلَ البدءَ فَ شرحَ ماَ جيبَ علىَ املبشرَ فعلهَ حىتَ يصبحَ مبشراًَ الَ بدَ لناَ منَ دراسةَ بعضَ
املصطلحاتَاملهمةَاليتَسنستخدمهاَبكثرةَفَهذاَالفصلَ َ:

مصطلحات مهمة لفهم التبشري
 التعدديةَالدينية ََ:Pluralismهوَالعتقادَأبنَمجيعَاألداينَتتشاركَفَالقيمَنفسهاَوتعطيَ
معىنَاخلالصَ .فإنَمجيعَالدايانت َ َ-بناءَعلىَفحصَدقيقَهلاَأشكالَخمتلفةَولكنَحقائقَكونيةَ
واحدةََ–ََأيَ أهناَ تصبَ فَ معتقدَ واحد َ.وهذاَ ماَ يسمىََ(ََPerennialismاستناداَ إىلَ مفهومَ
ميكنَأنَيستخدمَاملصطلحَكمرادفَللمسكونيةَ:أيَتعزيزَمستوىَ
َ
الكمةَاخلالدة)َأوَالتقليديةَ.و
معنيَ منََ الوحدةَ والتعاون َ،والتفاهمَ بنيَ خمتلفَ االداينَ وحتسنيَ النظرةَ ماَ بنيَ الطوائفَ املختلفةَ
داخلَالدينَالواحدََ.كتعايشَمتناغمَبنيَمعتنقيَالدايانتَاملختلفةَأوَالطوائفَالدينيةََ391.ومعتنقي َ
هذاَالفكرَأكثرهمَبوستموديرنَ،أيَالَدينينيَ.

. Source: Mark Silk .Defining Religious Pluralism in America: A Regional Analysis.2007 . pp81 - 64
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 طرقَ الدخولَ اخلالقةَ (التسلل)ََََCreative-access Platformهيَ الطريقةَ اليتَ ميكنَ
للمبشرَالقامةَ(ابلسر)َفَبلدَماَحتتَمسمياتَمتعددةَكطبيبَ،أوَمدرسَ،أوَموظفَ،اخلَ.
يقول َالقياديَاملعروفَفَجمالَالتبشي َدَ.مايكَبوكوك َ"َ:Mike Pocockطرق َالقامةَاخلالقةَهيَ
طرقَأخالقيةَ،مسيحيةَإجنيليةَ،واترخييةَ.فليسَمنَاملهمَإنَكانَاملبشرَيعملَعلىَخرقَالقانونَفَ
البلدَأوَالَ 392".
 التعصبيةَالعرقية ََ Ethnocentrismهيَحالةَكلَشخصَحيكمَعلىَالضاراتَاألخرىَمنَ
خاللَمنظورَحضارتهَوتربيتهَ،وابلتايلَيرىَأنَأيَحضارةَجديدةَميكنَأنَتؤثرَعليهَبشكلَسليبَ،
خاطئَومضللَ .وهوَماَيسمىَأيضاًَاالستعالءَالعرقيَ،التمركزَالثينَ،املركزيةَالعرقيةَأوَاالستعراقيةَ
وهوَاعتقادَإنسانَأبنَأمتهَأو َاجلنسَالذيَينتميَإليهَاألحسنَ واألكثرَاتساقًاَمعَالطبيعةَ.ويشيَ
إىلَاالعتقادَأبنَ"مجاعةَالفردَهيَاألفضلَبنيَكلَاجلماعاتَ،وأنَالكمَعلىَاآلخرينَعلىَأساسَ
أنَمجاعةَالفردَهيَمرجعَهذاَالكمَإمياانًَابلقيمةَالفريدةَ والصوابَالتامَللجماعةَاليتَينتميَإليهاَ
والرتفعَع نَاجلماعاتَاألخرىَإىلَحدَاعتبارهاَنوعَمنَغيَنوعَمجاعتهَ،والَشكَأنَهذاَالتمركزَ
العرقيَيعدَعامالًَهاماًَفَنشأةَالصراعاتَالعرقيةَ والتعصبيةَ واليتَقدَتصلَفَأحيانَكثيةَإىلَحدَ
املذابحَوالابدةَوالتمردَوالثورةَوالرهابَوالروب.
 الهوتَالبحث ََ Search Theologyهوَعلمَالبحثَ واكتشافَالناسَالذيَملَيتمَالوصولَ
إليهمَبعدَفَالعاملَ،وملَيصلَالجنيلَهلمَ.مثالَبعضَالقبائلَالفريقيةَالنائيةَ.
 الهوتَالزراعةََHarvest Theologyهوَعلمَدراسةَوتركيزَجهودَالرسالياتَالتبشييةَعلىَ
أماكنَوشعوبَحيثَتوجدَفيهاَاخللفيةَاملسيحيةَمسبقاًَ،مبعىنَأنَالناسَمسيحينيَمسبقاًَولكنَ
يتمَالرتكيزَعليهمَلنموهمَوتدريبهمَوتلمذهتمَحىتَيعتمدواَعلىَأنفسهمَويصبحواَبدورهمَمبشرينَ.
 الضاراتَالروحيةَ(الطقسيةَ واملذهبيةَالقبلية) ََ Animistic-Culturesوهيَالضاراتَاليتَ
تؤمنَأبنَالعاملَمسيطرَعليهَمنَقبلَقوىَغيَمرئيةَوروحيةَميكنَالتحكمَهباَوتغييَحالتهاَعنَ
ُ
طريقَاملمارساتَالطقسيةَلتفاديَسوءَالظَ،وزايدةَالربكاتَ،وردعَاللعناتَ،اخلَ.

. Source: Mike Pocock .Changing Face of World Missions, The: Engaging Contemporary Issues and Trends
)Encountering Mission .)Baker Academic.،
392
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ويسمىَهذاَالعلمَفَالدراسةَالحيائيةَ(ابألجنليزيةَ,Animismَ :انيميزمَ ،مبعىنَ"الروحَ ،حياة"َمنَ
الالتينية)َهيَاالعتقادَبوجودَاألرواحَوأنَأيَنظامَحيَأوَكائنَأوَحىتَاملوادَاجلامدةَأحياانًَمتتلكَ
نوعاًَمنَالروحَمثلَالجارةَ،والنبااتتَ،وكذلكَفَالظواهرَالطبيعيةَمثلَالرعدَ،وحىتَبداخلَاملعاملَ
اجلغرافيةَكاجلبالَ واألهنار" َ.الحيائية"َ منتشرةَ فَ الدايانتَ القوميةََ.ولكنَ ميكنَ العثورَ عليهاَ فَ
الشنتوَ،واهلندوسيةَ،ووحدةَالوجودَ،والسيخيةَ،والوثنيةَاجلديدة.
 شامانس ََ Shamansفَالضاراتَالقبليَةَ،وهوَاملرءَالذيَيلعبَدورَالوسيط َأوَالشفيعَماَ
بنيَ العاملَ املرئيَ والعاملَ غيَ املرئيَ خاللَ طقوسَ وعاداتَ ويعملَ علىَ أخذَ وتقدميَ العطاايَ
واألضحياتَ .الشامانية َ هيَظاهرةَدينيةَتتضمنَجماالتَوممارساتَالشامانَ.الشامانَهمَسحرةَ
دينيونَ يقولونَ أبنَ لديهمَ قوةَ تتغلبَ علىَ النيان َ،ويستطيعونَ إجنازَ األمورَ عنَ طريقَ جلساتَ
حتضيَاألرواحَاليتَفيهاَتغادرَأرواحهمَأجسامهمَإىلَعواملَالروحَأوَحتتَاألرضَحىتَتستمرَمبعاجلةَ
املهماتَ.الغرضَالرئيسيَللشامانَفَأيَمكانَهوَاملعاجلةَ.
 األبوية َََPaternalismوهوَإعطاءَالرسالياتَالتبشييةَاملالَإىلَالكنائسَاحملليةَفَبلدَماَ،
وإدارهتاَ،بدالًَمنَتدريبَقادةَالكنيسةَللنموَوالعتمادَعلىَأنفسهمَ،مبعىنَأنَالرسالياتَالتبشييةَ
تلعبَدورَاألب َ للكنائسَ املوجودةَفَتلكَالبلد َ.وهوَمصطلحَيشيَإىلَمواقفَ جتسدَالعالقةَ
التقليديةَبنيَاألب َواالبنَ.عادةَماَيتمَحتديدَشرطنيَلألبويةَ:التدخلَابلريةَ والنيةَالطيبةَاجتاهَ
أولئكَالذينَيتمَالتدخلَفَحريتهمَ .
 انفذةََََWindowََ40/10هيَ انفذةَ ومهيةَ علىَ خريطةَ العاملَ ماَ بنيَ خطيَ العرضَ عشرةَ
وأربعني َ،وهوَ حيصرَ إفريقياََوالشرقَ األوسطَ وآسيا َ،وهذهَ النافذةَ حتتويَ علىَ أكثرَ فئاتَ الناسَ
الذينَملَيتمَالوصولَإليهمَفَالتبشيَ،وهذهَالفئاتَتدينَبدايانتَأخرىَغيَاملسيحيةَ َ.
 سياقَ املضمونََََContextualizationوهيَ أخذَ الفكرةَ األساسيةَ لإلجنيلَ (التبشي)َ
ووضعهاَفَنصَومضمونَجديدَمنَخاللَإجيادَطرقَجديدةَفَالتواصلَحبيثَتكونَمفهومةَلفئةَ
الناسَاملعينةَ.ويشيَسياقَاملضمونَإىلَأكثرَمنَأفكارَالهوتيةَوعقيدةَ،بلَيتضمنَتطويرَحياةَ
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الكنيسةَواخلدمةَ(التبشي)َماَبنيَالناسَمنَانحيةَروحيةَوثقافيةَ.مبعىنَآخرَتوطنيَالكنيسةَالغربيةَ
بشكلَمالئمَللمجتمعَاليتَفيهَ َ.
 الشعوبَاملخبأةََHidden Peoplesوهيَفئاتَالناسَالذيَالَميكنَالوصولَإليهمَلتبشيهمَ
فَالوقتَالاضرَ.وهمَخمبأونَليسَألنناَالَنستطيعَرؤيتهمَ،ولكنَألنهَالَميكنَالوصولَإليهمَ
ُ
بسببَالظروفَالاليةَ،وصعوبةَترمجةَالكتابَاملقدسَبلغتهمَ.
 الكنائسَ املتأصلةَ (األصليةَ أوَ احمللية)ََََChurchََIndigenousوهيَ الكنيسةََاليتَ تتأقلمَ
بشكلَجيدَفَاجملتمعَاحملليَ.وتبدأَهذهَالكنيسةَمنَاملبشرينَاألجانبَ،ومنَمثَيتمَتعليمَوتدريبَ
احمللينيَ،وبعدهاَتُعطىَمسؤوليةَالكنيسةَهلمَبينماَينسحبَاملبشرونَ،فتصبحَالكنيسةَمتأصلةَداخل َ
اجملتمعَومنتميةَللوطنَاليتَفيهَ.وميكنَمعرفتهاَمنَالثالثَ"النفسََ"selfوهمَ َ:
 .1إدارةَنفسهاَ َSelf-Governingدونَالعتمادَعلىَأيَإرسالياتَخارجيةَفَصنعَالقرارَ
وتطبيقَسياساهتاَاخلاصة.
 .2متويلَنفسهاََSelf-Financingعدمَالاجةَإىلَمتويلَخارجي.
 .3تسويقَنفسهاََSelf-Propagatingالقابليةَللتبشيَفَاجملتمعَبشكلَمؤثرَ.
 .4الالهوتَالذايتَ(أضيفتَالحقاً) ََSelf-Theologizingوهيَالفكرةَاألساسيةَفَوضع َ
الجنيلَفَسياقَجديدَيتالءمَمعَاجملتمعَوإجيادَطرقَالئقةَللتواصلَ(أضيفتَالحقاً).
 التوفيقَ بنيَ املعتقداتََََSyncretismاستبدالَ املعتقداتَ الرئيسيةَ املهمةَ اليتَ يستخدمهاَ
املبشرونَفَالتبشيَبعناصرَغيَمسيحيةَ.وهوَحماولةَللتوفيقَبنيَاملعتقداتَالدينيةَاملختلفةَ وأخذَ
جمموعةَمنَاملبادئَمنَخمتلفَالدايانتَ واخللطَبينهاَوبنيَخمتلفَاملدارسَالفكريةَ،وقدَظهرَهذاَ
االجتاهَفَبعضَالبلدانَال سالميةَ،وأتثرَبعضَاملنتسبنيَإىلَالتصوفَجبملةَمنَاألداينَ،وهمَعامةَ
الشعبَ بشكلَ عامَ فَ اجملتمعَ ويسموهنمَ قطيعَ الدينََََFolk Religionفرتاهمَ يذهبونَ يومَ اجلمعةَ
لسماعَاخلطبةَ والصالةَ،ومنهمَمنَيصليَاخلمسَصلواتَ،ولكنَالَميارسونَالدينَكقادهتمَ،وإمناَ
خيلطونَ الدينَ بتقاليدهمَ وعاداهتمَ وأعرافهمَ وهذاَ ماَ يسمىَ ابلتوفيقَ ماَ بنيَ املبادئَ واملعتقداتَ
َ َ.Syncretism
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 النظرةَ العامليةََََWorldviewوهيَ جمموعةَ منَ الفرتاطاتََتظهرَكيفَ تعيشَ الشعوبَ
والضاراتَ،منَضمنهاَالنمطَالسلوكيَ والقيمَ واملعتقداتَ.ويسمىَأيضاًَرؤيةَكونيةَأوَرؤيةَالعاملَ
وهوَمصطلحَبدأَفَالفلسفةَاألملانيةََWeltanschauungليدلَعلىَمفهومَأساسيَمستخدمَف َ
هذهَالفلسفةَ وااليبستمولوجياَوتشيَإىلَطريقةَ"الحساسَوفهمَالعاملَأبكملهَ" َ wide world
ََ.perceptionابلتايلَ ميثلَ الطارَ الذيَ يقومَ منَ خاللهَكلَ فردََبرؤية َ،تفسيَ العاملَ احمليطَ

والتفاعلَمعهَومعَمكوانتهَ .
 غلوكالََََGlocalizationهيَ المكانيةَ فَ التفكيَ والعيشَ بطريقةَ خالقةَ ماَ بنيَ القائقَ
الوطنيةَوالعامليةَ.فهذاَاملصطلحَمدموجَمنَمصطلحنيَومهاَالنظرةَالعامليةََGlobalizationوالنظرةَ
احملليةََ َ.Localization
بعدَأنَتعرفناَعلىَهذهَاملصطلحاتَاملهمةَواليتَسنستخدمهاَكثياًَفَهذاَالفصلَ،الَبدَأنَ
نعرفَكيفَيصبحَاملرءَمبشراً؟َوماَهيَكفاءاتهَاملطلوبة؟َوكيفَيعيشَكمبشرَخارجَالبالد؟َوماَهيَ
التحدايتَاليتَيواجهها؟َ َ
َ

كيف يصبح املرء مبشراً طويل املدى؟


قبل التبشري

الَبدَللمرءَأنَيهيئَنفسهَليصبحَمبشراًَ،وهذاَيتطلبَمنهَمثابرةَوإصراراًَوقراراتَحامسةَ.كماَ
أنَاملؤسساتَالتبشييةَتعطيَعدةَخياراتَللمبشرَحىتَحيددَاهلدفَالذيَيريدَحتقيقهَ.
هناكَ مئاتَ املؤسساتَ التبشييةَ فَ العامل َ،ولكنَ ابلنسبةَ للمبشرَ قدَ يصعبَ عليهَ اختيارَ
املؤسسة َاليتَتناسبهَ.فاختيارَاملؤسسةَالتبشييةَاملناسبةَأشبهَابختيارَالزوجةَ،فإنَاملبشرَيصبحَموالياًَ
هلذهَاملؤسسةَ،وتعتمدَراحةَاملبشرَعلىَالعالقةَاملتناغمةَبينهَوبنيَاملؤسسةَالتبشييةَاليتَاختارهاَ َ.
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وابلرغمَمنَأنَهناكَوكاالتَتبشييةَتقدمَرواتبَشهريةَللمبشرينَ،إالَأنَأكثرهاَتطالبَاملبشرَ
أبنَجيدَمنَيكفلهَأوَأبنَجيمعَالتربعاتَحىتَيساعدَنفسهَمالياًَ.وحتبذَبعضَالوكاالتَاألخرىَلوَأنَ
املبشرَيستطيعَأنَجيمعَجزءاًَمنَالراتبَواجلزءَاآلخرَيُدفعَمنَالوكالةَنفسها.
ابلطبعَ يبدوَ للمبشرَ العرضَ مغرايًَ عندماَ تدفعَ مؤسسةَ التبشيَ الراتبَكامالً َ،ولكنَ هناكَ

مسألتنيَمهمتنيَعلىَاملبشرَأنَأيخذمهاَبعنيَالعتبار؛َأوالًَ:هذهَالوكاالتَتتطلبَكفاءاتَعاليةَجداًَ
أكثرَمماَقدَتكونَلدىَاملبشرَالعاديَ،كماَأنَمراحلَقبولَالطلبَسيأخذَوقتاًَأطولَ َومقابالتَأكثرَ
وامتحاانتَأصعبَ َ.
أسستَمعظمَالطوائفَاملسيحيةَمؤسساتَتبشييةَاتبعةَهلاَ،ومنَهذهَالطوائفَاألجنليكانَ
َAnglicansويسلينيََ،WesleyansميثوديستََMethodistsاملعمدانيةََ،Baptistsاخلَ،وخاللَسنةَ
1925مَكانََ75ابملئةَمنَاملبشرينَقدَانتسبواَإىلَمؤسسةَتبشييةَمعينةََ .
َ

 أوالً :التهيئة األكادميية:

عندماَيقدمَاملبشرَالطلبَملؤسسةَالتبشيَ،الَبدَأنَيكونَلديهَخلفيةَأكادمييةَفَجمالهَالعمليَ

(كمعلمَ،أوَطبيبَ،أوَحماسبَ،اخلَ).ابلضافةَإىلَدراستهَالعلياَفَالالهوتَاملسيحيَوطرقَالتبشيَ َ.
فماَهيَاملتطلباتَاألساسيةَللتسجيلَمعَاملؤسسةَالتبشييةَ َ؟
 أنَيكونَلديهَعملَرمسيَكمساعدَلقسيسَأوَقسيسَفَزراعةَ(أتسيس)َالكنيسةَوتطويرهاَ–َ
هذاَإنَأرادَأنَيكونَمبشراًَطويلَاملدىَ.وهذاَمعناهَأنهَجيبَأنَيقدمَجلامعةَالالهوتَرسالةَ
خطيةَورمسيةَمنَقسيسَالكنيسةَالذيَيعملَفيهاَأنَاملبشرَقدَخدم َ– َوماَ زالَخيدم َ– َفَ
هذهَالكني سةَ،معَإدراجَاملهامَاليتَيقومَهباَ.كماَأنَاملدةَجيبَأنَتكونَعلىَاألقلَثالثَ
سنواتَعضويةَفَالكنيسةَنفسهاَ.
 شهادةَبكالوريوسَفَاملوادَاملختلفةَ(كإدارةَأعمالَ،تربيةَوتعليمَ،علمَنفسَ،اخل)َمعَشهادةَ
علياَمنَاجلامعةَالالهوتيةَ.
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 يتطلبَ منَ قادةَ املبشرينَ (الذينَ سيعمل َونَ فَ املدىَ الطويل)َ أنَ تكونَ لديهمَ ثالثنيَ ساعةَ
معتمدةَمنَمستوىَالتعليمَالعايلَمنَجامعةَالالهوتَفَختصصَالدراساتَالتبشييةَ.
 علىَمجيعَاملبشرينَالذينَسيعملونَفَأعمالَغيَتبشييةَكالتدريسَ والطبَ واحملاسبةَوغيهاَ،
إهناءَعشرينَساعةَمعتمدةَمنَمستوىَالتعليمَالعايلَمنَجامعةَالالهوتَفَختصصَالدراساتَ
التبشييةَوالالهوتيةَودروسَالكتابَاملقدسَ.
 علىَزوجاتَأوَأزواجَاملبشرينَأنَيكملواَدراسةَستنيَساعةَمعتمدةَمنَمستوىَالبكالوريوسَ
فَأيَجامعةَأوََ15ساعةَمعتمدةَمنَمستوىَالبكالوريوسَفَجامعةَالالهوتَ.
 جيب َ علىَاملبشرَانَيكملَ مجيعَهذهَاملتطلباتَقبلَاملقابلةَ.فيجبَعلىَاملبشرَ إهناءَمجيع َ
393
الساعاتَاملعتمدةَالدراسيةَقبلَالصولَعلىَمهنةَالتبشيَ.
ومنَ املوادَ اليتَ تدرسَ علىَ مستوىَ البكالوريوسَ ومتعلقةَ ابلتبشي َ:املقدمةَ إىلَ التبشيَ
َ،Introduction to Missionsالتدريبَعلىَالبعثةََ،Mission Practicumالتدريبَعلىَاللغةَ
َ،Linguistic Practicumالتدريبَعلىَالتبشيََ َ.Evangelism Practicum
وهناكَ عدةَ ختصصاتَ فَ املاجستيَ حيثَ تتطلبَ دراساتَ فَ الالهوتَ املسيحي َ،والنقدَ
األعلىَ،وبعضاًَمنَاللغة َاليواننيةَ والعربيةَ،واتريخَالكنيسة َ،والالهوت َالدفاعيَ،ولكنهمَأيضاًَيركزونَ
علىَاملوادَالتبشييةَمثلَ َ:

 التبشيَاملعاصرََ َ،Contemporary Evangelism
 التدربَعلىَالتبشيَالفرديََ َPersonal Evangelism Practicum
 مقدمةَفَالرسالياتَالتبشييةََ َ،Introduction to Missiology
 التدربَعلىَالبعثاتََ َ،Missions Practicum
 التبشيَوعلمَالنسانََ َ،Missionary Anthropology
 مقدمةَ فَ زرعَ (أتسيس)َ الكنائسَ ََIntroduction to Church Planting
(َ َ،)International or North American
 .393من موقع مجلس البعثة العالمي www.imb.org
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 العوملةَواسرتاتيجياتَالتبشيََ َ،Globalization and Missions Strategies
 زرعَالكنائسَفَالسياقَالضريََََ َ،Church Planting in the Urban Context
 التبشييةَاألنثروبولوجياَالنظرة َالسالميةَللعامل َ Missionary Anthropology Islamic
َ َ،Worldview
 التطبيقَالعمليَفَالدراساتَالسالميةََ َ،Praxis or Practicum in Islamic Studies
 مشاركةَاملسيحَمعَاملسلمنيََ َ،Sharing Christ with Muslims
 املعطياتََاملسيحيةَفَالدينَالسالميَ Christian Inquiry into Islamic Faith and

َ َ،Practice
 اتريخَوفلسفةَوثقافةَالسالمََ َ،Islamic History, Culture and Philosophy
 النصوصَالسالميةَ(القرآنَوالديث)ََ َ،Islamic Texts: Qur'an and Hadith
 العربَفَالكتابَاملقدسََ َ،Ishmael/Arabs in Biblical History
 املسيحيةَقبلَالسالمَفَالشرقَاألوسطَ Pre-Islamic Christianity in the Middle
َ َ،East
 الوصولَإىلَالنساءَاملسلماتََ َ،Reaching Out to Muslim Women
 طرقَالوصولَإىلَقطيعَاملسلمنيََ َ،Folk Islam: Approaches
 شهادةَالجنيلَوالتبشيَللثقافاتَاألخرىَ Cross-Cultural Witness to the Gospel
َ،& Ministryوغيهاَمنَاملوادَ َ394َ.

َ

 التهيئة النفسية والتقنية:
يبدأَاملبشرَفَمراحلَتعبئةَطلبَخاصَللتبشيَ،وتعملَوكالةَالتبشيَعلىَاختيارَهذا َاملبشرَ،
وعلىَاملبشرَأنَخيضعَإىلَامتحاانتَنفسيةَ،وشخصيةَوقضاءَوقتَأكثرَفَاملقابالتَحىتَيتمَالتعرفَ
علىَاملبشرَبشكلَأكربَ،وميكنَأيضاًَمراقبةَاملبشرَفَحقلَالتبشيَفَالكنيسةَأوَدعوةَاآلخرينَلرسالةَ
 . 394من موقع الجامعة الالهوتية المعمدانية الجنوبية الغربية www.swbts.edu
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اخلالصَ.وحيتاجَاملبشرَأنَحيصل َعلىَموافقةَوتشجيعَمنَالكنيسةَاليتَينتميَإليهاَأوالًَ،مثَالتواصلَ
معَالوكالةَأوَاملؤسسةَالتبشييةَاليتَسيعملَمعهاَفَحقلَالتبشيَ .
جيبَ أنَ يكونَ أسلوبَ حياةَ املرءَ تبشيايَ حىتَ يتأهلَ للرحالت َ،حيثَ سيُسألَ عنَ خرباتهَ
السابقةَفَالتبشيَوكيفَقادَشخصاَوأدخلهَاملسيحيةَ،كماَجيبَأنَيكونَلديهَشهودَعلىَعملهَهذاَ.
قبلَذهابَاملبشرَحقلَالتبشيَيُطلبَمنهَأنَيكتبَخطةَملاَسيفعلهَفَالبلدَاليتَسيقطنَفيهاَ
وفئةَالناسَاليتَسيستهدفهاَ،مثَتنفيذَهذهَاخلطة.


"كم يستغرق من الوقت حّت تتم املوافقة للمبشر؟"

يعتمدَ الوقتَ علىَ حالةََ املبشرَ نفسه َ.فعادةَ ماَ أتخذَ عمليةَ املوافقةَ ماَ بنيَ سنةَ إىلَ السنةَ
والنصفَ،فهذاَيتضمنَتعبئةَالطلبات َ،واملقابالتَالشخصية َ،واملراقبةَفَالتبشيَ،وإجنازَاملهماتَاليتَ
تعطىَلهَ،والتحاليلَالطبيةَ،واملواعيدَ،والتدريبَالعمليَ َ.
تتطلبَ الوكاالتَ التبشييةَ منَ املرشحنيَ أنَ يكونواَ فَ حالةَصحيةَ جيدة َ،فقدَ يتعرضواَ إىلَ
مشاكل َصحيةَإثرَالضغوطاتَالياتيةَ،أوَتصيبهمَنوابتَمتكررةَانجتةَعن َالصابةَمبرضَاملالرايَأو َ
األمراضَاليتَتصيب َاألمعاء َنتيجة َوالطفيلياتَأوَاألميبا َ.والسفرَالدويلَ والجهادَفَاملعيشةَيتطلبانَ
قدرةَعلىَالتحملَ،وإنَملَيكنَاملرءَحمصناًَفقدَتتدهورَصحتهَبسرعةَ.
والصحةَالروحيةَهيَأكثرهاَأمهيةَلدىَاملبشرَ،فعملََكهذاَيتطلبَمسيحيَصلبَفَإميانهَ .
أما َمهاراتَالتواصل َفهي َمهمةَجداًَللمبشرَ،فيجبَأنَتكونَلديهَمهاراتَلصنعَصداقاتَ
جديدةَبكلَسهولةَ،وأنَيستطيعَالتصرفَفَايَم َوقفَحيصلَمعهَ.
كماَجيبَعلىَاملبشرَأنَالَيكونَمبذراًَوأنَيقتصدَفَمصروفهَ،وأنَيتفادىَأخذَالقروضَ َ.
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لقدَدونَاملبشرونَمراراًَوتكراراًَأنَاملصدرَالرئيسيَللضغطَالنفسيَ والزعاجَوعدمَالرتكيزَفَ
العملَهمَمبشرونَآخرون َ.وميكنَللمبشرَأنَيتفادىَهذاَالتشويشَعنَطريقَالتعرفَعلىَفريقهَقبلَ
الشرتاكَمعهمَفَالعملَ َ.


ماذا ميكن أن يفعل املبشر أثناء عملية تقدي الورق والقبول:

 التعلم َ :جيبَعلىَاملبشرَأنَيعملَعلىَمتطلباتهَالدراسيةَفَجامعةَالالهوتَ،ويعملَ
تطوعاًَللتدريبَعلىَالتبشيَوتعليمَالكتابَاملقدسَ.

 التدربَعلىَالتلمذةَ :علىَاملبشرَانَيقتنصَالفرصَليتعلمَأكثرَعن َصنعَتالميذ َعنَ
طريقَأخذَدوراتَ،والذهابَكمتطوعَمعَمبشرينَآخرينَوالتدربَعلىَأيديهمَ.

 اكتسابَ اخلربةََ:علىَ املبشرَ أنَ يذهبَ فَ رحالتَ تطوعيةَ ويشرتكَ فَ النشاطاتَ
التبشييةَاحملليةَ.
 التدريبَعلىَالتبشيَ:يتطلبَمنَاملبشرَأنَأيخذَدورةَتدريبيةَعمليةَعنَالتبشيَ.

 الدارةَاملاليةَ:علىَاملبشرَأنَيكونَمستثمراًَملالهَبشكلَجيدَ،فهناكَحدَمعنيَللديونَ.
قدَتكونَالديونَعبئاًَكبياًَعلىَاملبشرَ،لذلكَعليهَانَالَيتعدَعنََ1500دوالرَأمريكيَ

وأنَالَتكونَالدفعاتَلسدَالدينَاكثرَمنَمئيتَدوالرَأمريكيَابلشهرَ.

 الصحةَ البدنيةََ:تتطلبَ املؤسسةَ التبشييةَ منَ املبشرينَ أنَ يكونواَ حبالةَ صحيةَ جيدةَ
وحبسبَالوزنَاملطلوب.
 علىَاملبشر َالبحثَودراسةَالثقافاتَوفئاتَالناسَالعرقيةَ.وجيبَعليهَأنَيشاركَفَ
تبشيَاملغرتبنيَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَ.كتعليمَاللغة َالجنليزيةَلغيَالناطقنيَهباَ
والتطوعَفَاألعمالَاخلييةَمعَالالجئنيَ.
 التهيئة العائلية
منَاملهمَجداًَأنَيؤمنَاملبشرَمستقبلَزوجتهَ وأوالدهَ،فيمكنَلزوجته َ– َإنَكانَلديهاَالافزَ
نفسه َ– َ أنَتذهبَوتعنيَزوجهاَفَالعملَ،أماَاألطفالَإذاَقررواَالبقاءَفَوطنهمَ،فيجبَأنَيكونَ
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هناكَ منَ يعتينَ هبمَ ويسددَ احتياجاهتمَ املاديةَ والعاطفيةَ والتعليميةَ أيضاً َ.وفَ معظمَ الوقت َ،جندَ أنَ
األهلَيصطحبونَأطفاهلمَ،فإماَأنَيكونَتعليمهمَعنَطريق َالدراسةَاملنزليَة َ،Homeschoolingأوَعنَ
طريقَ املدارسَ األمريكيةَ العامليةََ–ََإنَ ُوجدتََ–ََوهيَ مدارسَ ابهظةَ الثمن َ،أوَ عنَ طريقَ املدارس َ
احملليةَ،ولكنَجيبَأنَيكونَمستوىَتعليمهاَمبستوىَتعليمَوطنَاملبشرَنفسهَحىتَالَجيدَاألطفالَ
صعوبةَعندَعودهتمَإىلَبلدهمَاألصليَ َ.
َ



ِف حقل التبشري

 اكتساب الثقافة
عندَوصولَاملبشرَأوَاملبشرةَحقلَالتبشيَ،تكونَمرحلتهَاألوىلَهيَشهرَالعسلَ،فكلَشيءَ
منَحولهَيثيَالدهشةَ،ويرىَأنَهناكَإاثرةَفَالختالفَماَبنيَثقافتهَوثقافةَالبلدَاليتَحلَفيهاَ،مث َ
يبدأَابلستقرارَ والعملَفَاجملتمعَ .وماَيبدأَبهَاملبشرَهوَالتعاطفَكيَيدعمَالتفاهمَالثقافَ والديينَ
والسلوكيَمعَمواطينَالبلدَولكنَ ليسَابلضرورةَاملوافقةَعلىَهذهَالقيمَ،فالتعرفَعلىَالثقافة َيسبقَ
التعاطفَ،والعاملَاملسيحيَعليهَاملشاركةَفَثقافةَالبلدَاملضيفَ.
الَبدَللعاملنيَاملسيحينيَأنَيفهمواَويستوعبواَطريقةَحياةَالثقافةَاملضيفةَ.وهذاَمعناهَأنَيعرفواَ
ثقافةَ البلدَ منَ خاللَ قصصَ الناسَ الشعبية َ،عالماهتمَ ورموزهمَ وطقوسهمَ أيضاً َ.الَ بدَ للعاملنيَ
املسيحينيَأنَيفهمواَثقافتهمَالذاتيةَحىتَالَيتميعَمعَالثقافةَاألخرىَ،والَبدَأنَجيدَطريقةَحيقنَهباَ
الكتابَاملقدسَ َويربطهَابلضارةَاحمليطَبهَ،وهذاَماَيسمىَسياقَاملضمون ََ،Contextualizationفعندَ
زرعَالكنيسة َومنوهاَجيبَأنَأتخذَطابعَالضارةَاليتَفيهاَ وأنَالَيسمحَللثقافةَالغربيةَأنَتؤثرَعليهاَ.
والَبدَللمبشرينَانَيفهمواَنظرةَورأيَالثقافةَالعامليةَحىتَيستطيعَالتكيفَ والتأقلمَمعهاَ.فجزءَمنَ
التعليمَالضاريَيتضمنَالنموَفَفهمَالقواننيَوالطرقَالياتيةَألخذَقراراتَسليمةَفَالعملَ َ.
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َ
يُعتقدَأنَأفضلَمبشرَفَعملهَ،هوَاملبشرَاملواطنَاألصليَمنَبلدهَالذيَيتحدثَاللغةََنفسهاَ
ويعيشَ ماَ بنيَ أهلهَ وأصدقاءه َ،لذلكَ ترىَ املؤسساتَ التبشييةَأنهَ منَ املهمَ جداًَ عندَ زرعَ الكنيسَةَ
ومنوهاَأنَتدربَقادةَمسيحينيَمنَالبلدَنفسهاَ،يتحدثونَلغةَالناسَالذينَحوهلمَ،ويستطيعونَالتفاهمَ
معهمَللتبشيَ،فبعدَأنَ تُعطىَالشعلةَهلؤالءَالوطنينيَينتهيَعملَاملبشرينَ،ومنَهناكَتنطلقَالكنيسةَ
لتكونَقائدةَوقائمةَبذاهتاَ َ.
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 اكتساب اللغة
جيبَ علىَ املبش رينَ استخدامَ لغةَ الشعبَ فَ التبشي َ،والتلمذةَ وتدريبَ القادة َ،وتطويرَ املنهجَ
السلوكيَ فَ طريقةَ معاملةَ الناسَ حوهلم َ،والعملَ لجنازَ حركةَ زراعةَ الكنيسة َ.فإنَ ملَ تستخدمَ اللغةََ
االصلية َ،فإنَ العملَ سيميلَ لصاحلَ الثقافةََالغربيةََبدالًَ منَ تنصيَ املواطننيَ األصليني َ.لذلكَ جتدَ أنَ
معظمَاملبشرينَخيتارونَالعملَفَقطاعَالتعليمَأوَالتجارةَليسهلَعمليةَالتواصلَماَبينهَوبنيَالناسَغيَ
املسيحينيَوإجيادَفرصَساحنةَللحديثَمعهمَعنَرسالةَاخلالصََ .
بتماشى َاكتسابَاللغةَ َ والثقافةَمعَبعضهماَالبعضَ.فاملبشرَلنَيستطيعَالتواصلَمعَالناسَ والتأثيَ
عليهمَإنَملَيعرفَلغتهم.
يتطلبَاكتسابَاللغةَإىلَمهاراتَ.تنطويَالكفاءةَاللغويةَالرمسيةَعلىَاملهارةَفَتشكيلَالكلماتَ،
وتركيبَ اجلمل َ،وإعادةَ إنتاجَ األصواتَ اللفظيةَ الصحيحةَ فَ تلكَ اللغة َ،ووضعَ املفرداتَ املناسيةَ
المالئيةَبشكلَصحيحَ والكتابةَبشكلَ واضح َ...والكفاءةَاللغويةَتنطويَعلىَتعلمَالقواعدَاملقبولةَ
لدىَ ثقافةَ الناسَ الجتماعية َ،وذلكَ ابستخدامَكيفيةَ التحية َ،وكتابةَ العنوان َ،والتعبيَ عنَ املشاعرَ،
والفاظَعلىَالوارَ.والَيكفيَفَتعلمَاللغةَأبنَيتحدثَويقيمَحواراتَ،وإمناَيتطلبَمنهَأنَيغيَ
أسلوبَحوارهَبطريقةَتناسبَالثقافة َ،والقابليةَلكتابةَرسائلَوإلقاءَحماضرات َ،والصالةَ جهراًَ،وسردَ
القصصََ،وكتابةَالشعرَ،أوَكتابةَمقاالتَللصحفَ.تنطويَالكفاءةَاالسرتاتيجيةَعلىَقدرةَاملرءَعلىَ
ضبطَ ا للغةَ اخلاصةَ بهَ والتمرنَ علىَ هذهَ الرايضةَ لتعزيزَ الفعاليةَأوَ لتعديلَ االتصاالتَ عندماَ تنهارَ.
فيقولَبعضَالعلماءَأنََ93ابملئةَمنَمعاينَالوارَميكنَنقلهاََبشكلَشفهيَ َ.
يقولَجيالدَأوَ.سوانكَفَمقالهَمقارنةَبنيَالنصرانيةَوالسالمَفَوسطَجنوبَإفريقياَ َ:
"إنَقلةَاملعرفةَابلكتابَاملقدسَليسَسببهاَعدمَالتبليغَبهَألنَهذاَقدَمتَ،ولكنَهنالكَعاملَ
آخرَمهمَجداًَ،ففيَأوقاتَكثيةَأثناءَالدعوةَللكتابَاملقدسَيقولَاملنصرَأشياءَجتعلَالسامعَ"يتوىل"َ
عماَمسعَ،كماَأنَبعضَالكلماتَالعاطفيةَاليتَتلفظَجتعلَاملستمعَالَيصغيَإىل َالرسالةَ وانطباعاتهَ
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وأحكامهَاملسبقةَاليتَحيملهاَعنَالنصرانيةَتتداخلَكلهاَوتشوشَعليهَالرسالةَاليتَيسمعهاَ،ومنَمثَفهوَ
الَيكتسبَمعرفةَحقيقيةَابلكتابَاملقدسَ،وهوَفَالقيقةَالَيعرفَماذاَيقولَالنصارىَالذينَعليهمَ
إجيادَطريقةَين َُفذونَهباَإىلَعقلَاملسلم َ،واملسلمون َحيتاجونَإىلَأنَيستمعواَإىلَالنصارىَلفرتةَطويلةَ
حىتَيفهمواَماَهوَمطروحَعليهمَ395".
يشرحَ الباحثونَ فَ اللغاتَ املختلفةَ للمجتمعَ أنَ أيَ شخصَ بالَ استثناءَ ميكنَ أنَ يتعلمَلغةَ
أخرىَغيَلغتهَاألصليةََ .
ومنَاملالحظاتَأوَالشكاوي َاليتَيستقبلهاَاملبشرونَمنَالناسَالذينَيقابلوهنم َ– َوخاصةَمن َ
همَمنَمشالَأمريكاَ–َسطحينيَ–يظهرونَأبهنمَأصدقاءَوقريبنيَجداًَولديهمَمهاراتَالنصاتَ،ولكنَ
عندَ التعمقَ هبمَ جتدَ أهنمَ يقاومونَ اللتزامَ طويلَ األمد َ،والعالقاتَ املتبادلةَ بنيَ الناسَ الذينَ خيتلفونَ
عنهمََ.كماَأنَهناكَبعضَالشخصياتَالسلطويةَ(أيَحيبونَالتسلط)َ،فسلوكهمَفيهَمجودَوقسوةَ،
ومتمسكنيَبتطرفَملعتقداهتمَ،والَيتقبلونَأيَجمموعةَأوَفرقةَمنَاخلارجَ.
َيرىَمعظمَالناس َالذينَيقطنون َفَأمريكاَالشمالية َأنَاألخالقَ والسلوكَاليايتَمسألةَوحريةَ
َ
اهتاَ
شخصية َ،بينماَ جندَ اجملموعاتََالثنيةََاألخرىََوخاصةَ فَ آسياَ الشرقيةَ وإفريقياََتعتمدَ علىَ قرار َ
كجماعةَونظرهتاَالعامةَ،فمثالًَفَالقبائلَالفريقيةَجندَأنَمجيعَعائالتَالقبيلةَتستجيبَلنداءَاملبشرينَ
وميكنَأنَتدخلَاجلماعةَكلَهاَإىلَاملسيحيةَدونَاستثناءَ،بينماَفَالدولَالغربيةَفإنَقبلَالزوجَرسالةَ
اخلالص َ فهذاَالَيعينَأنَالزوجةَأوَاألطفالَجيبَعليهمَأنَيتخذواَالقرارَنفسهَ.كماَأنَمعظمَالناسَ
فَمشالَأمريكاَيفرقونَبنيَالعملَ والجازةَبينماَالفئاتَاألخرىَمنَالناسَكأمريكاَالالتينية َتدمجَبنيَ
العملَوالرتفيهَ َ.
يقولَجرجيوريَمَ.لفنكستونَفَمقالهَ"مقارنةَبنيَوضعَالنصرانيةَوالسالمَفَمشالَإفريقيا"َ َ:

التنصير :خطة لغزو العالم اإلسالمي :الترجمة الكاملة ألعمال المؤتمر التبشيري .Source: Don M. McCurry .The Gospel and Islam
Colorado: MARC.1978 ،الذي عُقد في مدينة جلين آيري في والية كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية .
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"إنَ جمموعاتَ العبادةََ حباجةَ إىلَ ضمَ أسرَكاملةَ وأنَ تكونَ حتتَ قيادةَ وطنيةَ مهتمةَ تعطيَ املؤمننيَ
النصارىَهويةَوانتماءَاجتماعياًَ،والاجةَملحةَأيضاًَإىلَوجودَقادةَوطنينيَللكنيسةَالَيسهلَهتديدهمَ
وإكراههمَويكونونَمبثابةَمظلةَلمايةَاملؤمننيَالسرينيَ،فبدونَوجودَرعاةَكنيسةَمؤثرينَوهلمَالقدرةَ
للتعبيَ"عماَيربرَأعماهلم"َفلنَيوجدَهنالكَأملَكبيَفَإنقاذَاملؤمننيَمنَأنَيصبحواَمثلَقطيعَخرافَ
متفرقةَ،إنَالضطهادَيقتلَالماسةَوحيدَمنَالنموَ،فالكنيسةَفَحاجةَإىلَحريةَكافيةَلكيَتتنفسَ
وكذلكَهيَحباجةَإىلَشيءَمنَالريةَلعقدَالجتماعاتَ،وهنالكَأيضاًَحاجةَإىلَعددَمنَاملتنصرينَ
الشبابَمنَوحداتَمتجانسةَليصبحواَأزواجاًَللمتنصراتَ ََ396"َ.
لدىَالثقافاتَالغربيةَحسَقويَابخلصوصية َ،واملساحةَ والقوقَالشخصيةَ.فيمكنَلفئةَقادمةَ
منَالشرقَاألدىنَأنَالَتفهمَأوَتقدرَهذهَالقيمَ.فيعتقدَمواطنَوا َأمريكاَالشمالية َأنَاخلصوصيةَأوَ
النعزاليةَهيَهبةَمنَللا َوحقَغيَقابلَللتصرفَ.وتدعمَالثقافة َالغربيةَحقوقَاألفرادَبينماَالثقافاتَ
األخرىَترىَالاجةَإىلَحقوقَاجلماعةَأبكملهاَ َ.


َ

اخلالقة (التسلل)
طرق اإلقامة ّ

Creative-access Platform

يتساءلَبعضَاملبشرونَإنَكانَأسلوبَالياةَأثناءَبناءَخدمتهمَوأتصيلهاَفَبلدَماَيعدَتلفيقاَ
للحقيقة؟َفأسلوبَالياةَاخلالق َََCreative Platformهيَطريقةَيستخدمهاَاملبشرونَللبقاءَفَبلدَماَ
دونَ الفصاحَعنَأهدافهمَالتبشييةَ،ألنَالتبشيَفَتلكَالبلدَغيَقانوينَوالَيسمحَبهَ،حيثَيعملونَ
فَتبشيَغيَاملسيحينيَحتتَمسمياتَأخرىَكتدريسَاللغةَالجنليزيةَ،أوَكطبيبَفَمستشفىَ،أوَماَ
إىلَذلكَ.وحياةَاملبشرينَتتطلبَأانساًَيستطيعونَالتحملَحتتَالضغطَوالتكيفَفَالبيئةَاليتَحوهلمَ.
وقدَأثبتَاألطباءَالنفسيونَأنَاملبشرينَالناجحنيَيتفوقونَفَحتملَالضغطَالنفسيَ،وتفوقَمعدالهتمَ
جداولَاألطباءَالنفسينيَ،وهذاَالنوعَيكثرَفَالصنيَودولَاخلليجَومشالَإفريقياَ.
التنصير :خطة لغزو العالم اإلسالمي :الترجمة الكاملة ألعمال المؤتمر التبشيري . Source: Don M. McCurry .The Gospel and Islam
Colorado: MARC.1978 ،الذي عُقد في مدينة جلين آيري في والية كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية .
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ولقدَ تطورتَ أساليبَ املبشرينَ اخلالقةَ لدرجةَ أنَ بعضهمََيدعونَ أنفسهمَ مسلمنيََفَ بعضَ
الدولَ السالمية َ،ألهنمَ يعتربونَ أنَكلمةَ "إسالم"َ تعينَ "الستسالمَ الكاملَ هلل َ".ويستخدمونَكلمةَ
"للا"َللتعبيَعنَإهلهمَ –َ مباَأنَللاَهوَاللهَالواحدَفَلغةَاملسلمنيَ.والبعضَاآلخرَقدَيستخدمَالقرآنَ
فَالتبشي َ،ألنَالقرآنَيذكرَاملسيحَفَبعضَالنصوصَ وميدحهَ.وابلرغمَمنَذلكَجيدَاملبشرونَصعوبةَ
فَاستخدامَهذهَالطريقةَخاصةَعندماَجيدونَمنَيتحداهمَويردَعليهمَبقوةَ–َفيضجرونَمنهاَبسرعة!َ
انهيكَعلىَأهناَقدَالَتكونَطريقةَمبنيةَعلىَالعقيدةَاملسيحيةَبشكلَفعالَ َ.
وقدَانتشرتَطرق َالقامةَاخلالقةَبعدَمؤمترَلوزان َالذيَأقيمَفَالسبعيناتَمنَالقرنَالعشرينَ،
وحياولَ املبشرونَ الدخولَ إىلَ الدولَ اليتَ ترفضَ املبشرينَ ووضعَ مناهجَ جديدة َ.وهذاَ التكتيكَ حددَ
مسارَ عملهمَ فَ مجيعاتَ الغاثةَ النسانيةَ وتنميةَ اجملتمعَ احمللي َ،وأظهرَ للمبشرينَ أنهَ ملَ تعدَ طرقَ
الوصولَ إىلَ اجملتمعاتَ مقيدة َ،فكلَ ماَ عليهمَ فعلهَ هوَ "التفكيَ خارجَ الصندوق َ".ومنَ أوائلَ من َ
استخدمَ هذاَ النهجَ مهاَكريسيتَ ويلسونَ وروثَ سيمينزَ والذانَكاانَ يعمالنَ فَ أفغانستانََوأمريكاَ
الالتينيةَ َ.
ويعتقدَاملبشرونَأنَطريقةَالقامةَاخلالقةَأخالقيةَجداًَ،فالَيهمَإنَكانَاملبشرَخيرقَالقانونَفَ
مدعوينَ إىلَ طاعةَ القواننيَكمسيحيني َ.فعندماَ مينعَ القانونَ منَ حتقيقَ
بلدَ ما َ،وإمناَ يعتقدونَ أهنمَ َ
"املأموريةَالعظمى"َ َللمبشرينَ،فأصبحَمنَاملهمَجداًَأنَجيدواَطرقاًَأخرىَللوصولَللمجتمعاتَوفئاتَ
الناسَ.
ولقدَتغيتَالبعثاتَخاللَالسنواتَاخلمسنيَاملاضيةَ.فلمَيعدَاجتاهَالتبشيَ"منَالغربَإىلَ
بقيةَالعامل"َ،بدالَمنَذلك"َ:اجلميعَللجميع"َ.فيأيتَاملبشرونَمنَأفريقيا َوآسياَ وأمريكاَاجلنوبيةَ وأوروابَ
وأمريكاَالشمالية َ.وملَتعدَأمريكاَالشمالية َوالدولَاألوروبيةَتؤديَالغرضَ،وإمناَأصبحَلدىَاملؤسساتَ
التبشييةَحاجةَلتوظيفَمواطننيَأصلينيَ.وابلرغمَمنَأنَطرقَالقامةَالفعالةَالَجيبَأنَتكونَكحجةَ
للمبشرينَحىتَيستطيعواَإعانةَأنفسهمَمادايًَ،إالَأهناَأثبتتَأهناَطريقةَفعالةَللخدمةَفَبلدانَيتعذرَ

التبشيَفيهاَبشكلَعلينَ .
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الكذب ِف التبشري:

لقدَ واجهَاملبشرونَالكثيَمنَالضطهاد َفَأثناءَتواجدهمَفَالبلدانَاألخرىَ،فقدَ قُتلَأكثرَ
َ،كماَسجنَالكثيَمنَاملبشرينَفَالصني َوكوراي َالشماليةَ،فكانتَ
منَألفَمبشرَأثناءَحربَالعراق
ُ
مواجهاهتمَ فيماَ إذاَكانَ منَ الالئقَ الكذبََوإنكارَ التبشيَ أثناءَ السجنَ أوَ يكونَ مصيهَ القتلَ أوَ
الرتحيلَ َ.
َ

 هل جيوز الكذب حلماية حياة املبشرين؟
هناكَثالثَآراءَلدىَاملسيحينيَعلىَالنحوَالتايلَ:
 أوالًَ:الَجيوزَالكذبَفَأيَحالَمنَاألحوالَ.
 اثنياًَ:جيوزَاختيارَماَهوَأقلَشراًَ،فالكذبَيعتربَأقلَشراًَمنَقتلَالنفسَ،وجيبَالعرتافَفَ
النهايةَأنَماَفعلهَخطأَوطلبَاملغفرةَوالتوبة.
 اثلثاً َ:نعيشَ فَ عاملَ فاسدَ والصمتَ يؤديَ إىلَ موتَ األشخاصَ الذيَ حياولَ املبشرَ محايتهمَ
لذلكَالَيعتربَالكذبَفَهذهَالالةَخطيةَوعلىَاملرءَانَيكونَمنطقياًَفَاختيارَقراراتهَ.
معظمَ املبشرينَ يقرونَ ابخليارَ الثاين َ،فيعتقدونَ أهنمَ يعيشونَ فَ عاملَ خاطيءَ غيَكامل َ،وأحياانًَ
يكونَهناكَصراعََأخالقيَ،وابلتايلَيكونَالنسانَمسؤوالًَعنَتصرفاتهَ،وكسرَالقواننيَاألخالقيةَالَبدَ
أنَيصحبها َالشعورَابلذنبَ.ولكنَفَهذهَالالةَعلىَاملبشرَأنَأيخذَماَهوَأقلَسوءاًَوخطورةَ،فإنَ
اضطرَاملبشرَعلىَالكذبَفعليهَأنَيعرتفَخبطيئتهَهللَويطلبَاملغفرةَوالرمحةَ.
أماَاخليارَالثالثَفهوَأيضاًَمقبولَلدىَاملبشرينَ،فهمَالَيرونَأنَمجيعَاخلطاايَميكنَأنَتكونَ
ابملستوىَنفسهَ،فليسَمنَالالئقَأنَيبقىَاملبشرَصامتاًَفَهذهَالالةَ،فقدَيقودَهذاَاألمرَإىلَقتلهَ،
ََ
لذلكَميكنَللمبشرَالكذبَوعدمَقولَالقيقةَ.
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ويقولَ الالهويتَ نورمانَ غيسلرََ" َ:Norman Geislerفَ املواقفَ اليتَ الَ ميكنَ جتاهلهاَ أوَ
تفاديهاَ،فاهللَلنَحياسبَالنسان َاملذنبَإذاَملَحيافظَعلىَالقضاايَاألخالقيةَالصغيةَ(كالكذب)َماَ
دامَحيافظَعلىَالقضاايَاألخالقيةَالكبيةَ(كالفاحشةَوالقتل)َ 397"َ.



املوت ِف سبيل التبشري:

ماذاَلوَأنَاملبشرَسجنَفَأفغانستان َأوَالعراق َبتهمةَالتبشيَوعُرضَعليهَاملوتَ،فهلَيقبلَ
ُ
هبذاَاخليارَأمَال؟َلقدَانقشَالالهوتيونَهذاَاألمرَ،وخرجواَبثالثةَخياراتَوهيَكالتايلَ َ:
 أوالًَ:اجلُنب؛َفإذاَملَيكنَالشخصَمهيأًَنفسياًَأنَميوتَحتتَأيَظروفَفإنهَلنَخياطرَحبياتهَ،فإنَ
دوافعهَتعتمدَعلىَمشاعرهَالشخصيةَ.فإذاَكانَسيُقتلَبسببَماَيؤمنَبهَ،فإنهَلظةَاملوتَقدَ
ينكرَإميانهَ،وابلتايلَهذاَاملبشرَليسَخادماًَجيداًَفقدَيفقدَفرصةَجيدةَليكونَشهيداًَفَاملسيحيةَ.
 اثنياًَ:الرصَالبالغ؛َالشخصَلديهَالدافعَللقتالَمنَأجلَدينهَومعتقدهَأوَاملوتَكشهيدَ،ولكنَ
األساسياتَاملتعلقةَهباَ.فإذاَكانَحتتَضغوطاتَوخيَ
قرارهَيتأثرَويعتمدَعلىَحتليلهَلألوضاع َ،و
ُ
بنيَالعيشَواملوتَمنَأجلَدينهَ،فإنهَقدَيفضلَاملوتََ،أيَأنهَقدَخياطرَحبياتهَولكنَهذهَاملخاطرةَ
تكونَ حمسوبة َ،وابلتايلَ هذاَ املبشرَ خادمَ جيدََابلنسبةَ للكنيسةََفَ حياتهَ ولنَ يفقدَ فرصتهَ ألنَ
يضحيَمنَأجلَدينهَ.
 اثلثاً َ:عدمَ االكرتاث؛َ ميكنَ للمبشرَ أنَ يكونَ جريئاًَ وشجاعاًَ جداً َ،وأحياانًَ غيَ ابلغَ فَ تفكيهَ
فيختارََالستشهادََدونَ ضرورة َ،فهذاَ النوعََقراراتهَ خاطئةَ ومتسرعةَ وغيَ حمسوبةَ فهوَ ملَ حيلل َ
األوضاعَالراهنةَ،وابلتايلَهذاَاملبشرَليسَخادماًَجيداًَوميكنَأنَيفقدَفرصةَجيدةَليكونَشهيداًَفَ
املسيحية.

.Source: Geisler .Options in Contemporary Christian Ethics .Grand Rapids: Baker Book House.1981 ، p101 - 23
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ابلطبعَفإنَالطريقةَاملثلىَلدىَالكنيسةَهيَاختاذَالعمليةَالثانيةَ،أيَالذرَوحماولةَالتخلصَمن َ
املصيبةَأبيَشكلَمنَاألشكال َ،واستخدامَالذكاءَ والكمةَفَالتصرفَ،وإنَلزمهَفالَجيبَعليهَ
إنكارَدينهَبلَاألفضلَأنَميوتَفَسبيلَالتبشيَوأنَيُعدَشهيداًَلديهمَ.



املشاكل اليت يواجهها املبشرون:

ابلرغمَمن َالتسهيالت َاليتَحيصلَعليهاَاملبشر َمنَاملؤسسةَاليتَيعملَلديهاَ،كالماية َ،واملالَ،
ائقَقدَيقعَفيهاَاملبشرَ
َ
والتشجيعَاملستمرَمنَالعائلة َواألصدقاءَ وأعضاءَالكنيسةَ،إالَأنَهناكَعدةَعو
كالصدمةَالثقافيةَ،وعدمَمتاسكَالعائلةَ،وقدَيكونَالضطهادَالديينَأوَالعرقيَأيضاً.
 الصدمة الثقافية:
َ

َ
إنَمنَأكثرَاألمورَاليتَتواجهَاملبشرَفَحقلَالتبشيَالصدمةَالثقافيةَ،فإذاَملَيستطعَاخلروجَ
منهاَ والتأقلمَ فَ البلدَ اليتَ يوجدَ فيهاَ فقدَ يعملَ هذاَ األمرَ علىَ تدميهَ نفسياًَ وعدمَ استطاعتهَ علىَ
العملَبشكلَجيدَوفعالَ.هذهَالصدمةَالضاريةَهلاَمراحلَمنهاَ:
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 .1مرحلةَالضانةَ،محاسةَ،إاثرةَ،سياحةَ،شهرَالعسلَ–َيرىَاملبشرَأنَهناكَانبهارَابلختالفاتَ
الثقافية َ،فتجدهَ يذهبَ إىلَ األماكنَ السياحية َ،وأيخذَ الكثيَ منَ الصور َ،ويكونَ متحمساًَ
للصداقاتَاجلديدةَ،ولعملهَاجلديدَ،ولكنَهذهَالفرتةَماَتلبثَأنَتنجليَفَغضونَأايمَأوَ
أشهرَ.
 .2مرحلةَالرفضَ،تفاوضَ،الرغبةَفَالنسحابَ،أزمة َ– َيشعرَاملبشرَابلقلقَ،وأبنهَغيَكفءَ،
فتجدهَغاضبَبسببَعدمَاستطاعتهَ لإلجنازَفَالوقتَاملناسبَ،كماَأنهَيشعرَابلننيَإىلَ
الوطن َ،ويتملكهَ الحباط َ.وهناَ قدَ يسخرَ أوَ يديلَ بتصرحياتَ مهينةَ عنَ املواطننيَكطريقةَ
لباسهمَ،أوَطعامهمَ،أوَحىتَتعاملهمَمعَبعضهمَالبعضَ.ويشعرَأنَكلَشيءَيعملَبطريقةَ
غيَطبيعيةَ،وقدَيعتقدَاملبشرَأبنَاملواطننيَحياولونَاستغاللهَبطريقةَسيئةَأوَأهنمَيتآمرونَعلىَ
هنبهَ.وعدمَمتكنهَللحديثَبلغةَالبلدَقدَيزيدَمنَإنزعاجهَ.وقدَتستمرَهذهَالالةَمنَعدةَ
أشهرَإىلَسنتنيَ.فيعتمدَعلىَمدىَدافعَالشخصَللتأقلمَوالتعلمَ.
ميكنَللضغوطَالنفسيةَوعدمَرؤيةَمثرةَالعملَابلسرعةَاملطلوبةَأنَتُدخلَالشكَإىلَقلبَ
املبشر َ،فيمكنهَ فَ هذهَ الالةَ أنَ يتساءلَ عنَصحةَ معتقده َ،وقوةَ إهلهَ واستجابةَصلواتهَ أوَ
صحةَالكتابَاملقدسَالذيَيقرأه.
وللخروجَمنَهذاَالواديَالسحيقَميكنَأنَأيخذَثالثَطرق؛َطريقتانَسيئتانَوطريقةَ
جيدة؛َ والطريقة َ األوىلَالسيئةَهيَالتكيفَبشكلَمطلقَفَهذهَالبيئةَ،فقدَحياولَاملبشرَإلغاءَ
ماضيهَ،وحياولَنسيانَلغتهَاألصليةَ،ويتجاهلَعائلتهَفَوطنهَ،وابلتايلَيندمجَاندماجاًَاتماًَفَ
بلَويصبحَ
َ
الثقافة َ اجلديدةَوكأنهَقدَولدَفيهاَ..وهذاَقدَيؤديَإىلَحتطمَنفسيَكاملَفَاملستق
كالقنبلةَاملوقوتة َ..والطريقةَاألخرىَالسيئةَهيَعدمَالقبولَبشكلَمطلقَ،فهناكَمنَاملبشرينَ
الذينَملَيستطيعواَالعتيادَعلىَالثقافةَاجلديدةَ،بلَأيتيهمَاهلاجسَاهنمَيعيشونَفَسجنَوالَ
يستطيعونَالفرار َمنهَ..وابلتايلَفهمَفَكآبةَمستمرةَوالَيستطيعونَقبول َاملواطننيَوالَيروهمَ
أبهنمَ متساوينَ معهم َ،والَ يستطيعونَ أنَ يثقواَ هبمَ أوَ جيلسواَ معهمَ فَ اجتماع َ.أماَ الطريقةَ
الصحيحةَمنَاخلروجَمنَهذهَالالةَهيَالنقطةَالتاليةَ َ:
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 .3تطويرَمهاراتَالتأقلمَوالروتنيَ،فيبدأَاملبشرَابلشعورَبعودةَالياةَإىلَطبيعتهاَ–َوهيَماَتسمىَ
مرحلةَالتعديلَ،ومرحلةَالتكيفَ،يبدأَالشخصَبفهمَالثقافةَولديهَشعورَابلتوازنَ.عندماَيرفضَ
املبشرَاملكوثَفَثقافتهَاألوىلَ(وطنه)َأوَالندماجَكلياًَفَالثقافةَالثانيةَ،والصرارَعلىَاملكوثَ
فَالوسطَماَبنيَالثقافتنيَ،تبدأَاهلويتانَابلندماجَ ،فيصبحَاملبشرَأكثرَ راحةَفَثقافتهَالثانيةَ،
وشاعراًَابلقبولَمنَانحيةَثقافتهَاألوىلَ(وطنه)َ،ويصبحَلديهَصداقاتَوخدماتَتبشييةَماَبنيَ
الثقافتنيَوتصبحَهويتهَ راسخةَمنَكلَثقافةَ،وهذاَماَيسمى َابلثقافة الثالثةََ.وهناَجيبَعلىَ

املبشرَ أنَ يبتعدَ عنَ إدخالَ قيمَ وعاداتَ وتقاليدَ خمتلفةَ عنَ معتقده َ،وحماولةَ التوفيقَ َ بنيَ
املعتقدات َََSyncretismفهذهَالظاهرةَمعروفةَومتفشيةَجداًَفَمجيعَالثقافاتَاملختلفةَكما َ
أعربناَسابقاًَ.
منَالسهلَأنَيدعَاملرءَأفكارهَالنمطيةَ وأحكامهَاملسبقة ََ ethnocentrismتعيقهَفَ
طريقهَأثناءَتعلمَاللغة َوالثقافةَ،فالعواملَالشخصيةَتلعبَدوراًَمهماًَفَاكتسابَاللغةَ والثقافةَ.
فإماَأنَتكونَشخصيةَاملرءَمتيلَحنوَالنطواءَالذايتَأوَالنفتاحَ.فإذاَكانَاملبشرَمنفتحاًَ،وحيبَ

املغامرةَوذاتَطاقةَفعالةَفَالتواصلَمعَاجملتمعَفيمكنَأنَتكونَقابليتهَفَتعلمَاللغةَ والثقافةَ
أسرعَمنَاملبشرَالنطوائيَ .
 .4الستقرارَ،الماسَ،التكيفَالشاملَ،التكاملَاجلزئيَ،قبولَالعملَوالدورَ:يعملَاملبشرَبشكلَ
جيدَ،ويتمتعَابلثقافةَ،ويفضلَبعضَاألشياءَفَثقافتهَاجلديدةَبدالًَمنَثقافةَبلدهَ.فبعدَانتقالهَ
إىلَالثقافة َ الثالثةَوهيَالثقافةَماَبنيَالثقافتنيَ،جتدهَبدأَيضعَنفسهَضمنَإطارَمعنيَوكأنهَ
يشكلَشخصيتهَمنَجديدَ،فيأخذَماَيناسبهَمنَكلتاَالثقافتنيَ.
 .5مرحلةَالعتمادَوالتكيفَ،ويفقدَالشخصَهويتهَاألصليةَفَالثقافةَويتقمصَالثقافةَالثالثةَ.
 .6الصدمةَالثقافيةَالراجعةَ،الشخصَيعودَإىلَوطنهَويستغربَمنَالتغيياتَالاصلةَفَغيابهَ.
الصدمةَالثقافيةَهيَطريقَمعرجَوفيهَمطباتَكثيةَ،فقدَهتاجمَنفسيةَاملبشرَفَوقتَالَيتوقعهَ
نَمعظمَالناسَتريدَأنَتتحدثَعنَنفسهاَفقطَ،والَيوجد َ
َ
أبداًَ .وعندَعودةَاملبشرَإىلَبلدهَجيدَأب
لديهمَالافزَالكبيَأنَيستمعواَإىلَقصصهَ،فالناسَلنَتستمعَأكثرَمنَعشرَدقائقَلقصصَاملبشرينَ.
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فيصبحَاملبشرَمواطناًَمنَثقافةَاثلثةَماَبنيَالثقافتنيَ(ثقافةَالبلدَاليتَكانَفيهاَوثقافةَوطنه)َوابلتايلَ
يشعرَابلوحدةَوالنعزاليةَوهذاَماَملَيكنَيتوقعهَمنَقبلَ.
قدَتكونَخربةَتعلمَاللغةَمزعجةَأيضاًَللعائلةَ،فقدَيشعرَالرجلَ(الزوج)َابلغيةَوالنزعاجَعندماَ
يرىَزوجتهَتتعلمَاللغةَبشكلَأسرعَمنهَ،أوَعندماَيرىَأطفالهَيتحدثونَمعَأصدقائهمَاجلددَجياهنمَ
بلغتهم َ.والزوجةَ قدَ تشعرَ بعدمَ األمانَ عندماَ الَ تستطيعَ التواصلَ معَ اجليانَ أوَ الطبيبَ أوَ سائقَ
التاكسيَأوَالشرطيَاخلَ.
يعتقدَاملبشرونَأنه َمنَاملهمَجداًَأنَتبقىَالعائلة َمتماسكةَوعلىَتواصلَمستمرَوخاصةَف َ
حقلَالتبشيَ،فالزوجنيَجيبَأنَيقضياَوقتاًَأطولَمعَبعضهماَالبعضَ.فيمكنَلألبَأنَيعيدَترتيبَ
جدولهَلقضاءَالعطلةَمعَأطفالهَوأخذهمَفَرحلةَوقضاءَوقتاًَممتعاًَمعهمَ.
قدَيرىَأطفالَاملبشرينَأطفالَاملبشرينَاآلخرينَعلىَأهنمَأوالدَعمهمَأوَخالتهمَ،كماَأهنمَقدَ
يشعرونَابلغربةَعندَعودهتمَإىلَوطنهمَ.ومنَفوائدَتربيةَأطفالَاملبشرينَفَالعاملَالثالثَأبهنمَيتعلمونَ
أنَالسعادةَالَتكمنَفَاملقتنياتَاملاديةَمباَأنَأصدقائهمَاألجانبَفقراءَولكنهمَمسرورينَ..وعادةَماَ
يصبحَأوالدَاملبشرينَإماَمبشرينَأوَيعملونَكممثلنيَلشركاتَعامليةَعندَسنَالبلوغَ ََ.
 نضوب املبشرين:
إنَاملصدرَالقيقيَلنضوبَطاقةَاملبشرينََBurnoutليسَااللتزامَ،بلَهوَالرهاقَ.فيستنزفَ
املبشرونَ مواردهمَ املاديةَ والنفسية َ،جنباَ إىلَ جنبَ معَ مصاحلَ اجملتمعَ التبشيية َ،ظاننيَ أهنمَ بذلكَ
ستكونَنتيجةَتبشيهمَأكربَ.وقدَيكونَمصطلحَ"نضوب َالطاقة"َأكثرَدقةَمنَمصطلحَ'الرهاق'َ.
وابلتايلَ الَ يستطيعَ املبشرونَ العملَ بقوهتمَ الكافية َ.وهناكَ عدةَ أسبابَ خمتلفةَ للنضوب َ.فيمكنَ أنَ
يكونَ عملَ املبشرَ شديداًَ الَ سيماَ فَ حاالتَ اخلطرَ وعندماَ يكونَ العملَ أكربََمنَ طاقتهَ ومواردهَ.
وميكنَللمرضَاجلسديَأنَيسهمَابلنضوبَ.فالرهاقَهوَأحدَاألسبابَالرئيسيةَللنضوب َ.وأحياانَ
حيملَاملبشرَنفسهَحقيبةًَمنَاملشاكلَالنفسيةَاملسبقةَكالقلق َ،والصدمةَالثقافيةَ والكتئابَ.فلرمباَأنَ
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املبشرَملَيتصاحلَمعَمشاعرهَالقدميةَاليتَانبثقتَمنَمنافسةَاألشقاءَ،أوَالعنفَمنَالوالدينَأوَاملعلمنيَ،
أوَماَجرىَفَاملنزلَحيثَكانتَهناكَمشاحناتَوعنفَمستمرينَواختالفَفَعقيدةَدينيةَ،أوَمرورهَ
فَصدمةَدراميةَأثرتَعليهَسلباًَ.مماَأدتَهذهَالتجاربَالسابقةَإىلَالشعورَابلذنبَ واالعتقادَأبنَالَ
أحداَحيبهََ .
بعدَحادثةَاألزمةََيشعرَاملبشرَإبجهادَماَبعدَالصدمةَ Posttraumatic Stress Disorder

َ ،PTSDويعتقدَاملمبشرونَأنه َمنَاملهمَأنَيكونَاملبشرَمتيقظاًَلردةَالفعلَاألوليةَ،وكذلكَألعراضَ
الصدمةَالنفسيةَماَبنيَأعضاءَالفريقَ والناسَاحمليطنيَبهََ .وجيبَعلىَاملبشرَأنَيراقبَاخلوفَ والقلقَ
وفرطَ النشاطََََhyperactivityواليتَ يتبعهاَ نقصانَ فَ النشاطَ الاد َ،واألرق َ،ومشاهدَ متكررةَمنَ
الرهاق َ،والشعورَابلذنبَأبنَاملبشرَملَيفعلَماَكانَجيبَفعله َ،والشعورَابلصدمةَ والفجيعةَ
التعبَ و َ
والذهولَ.وإذاَتطورتَهذهَالالةَفإنَهناكَأعراضَأخرىَستظهرَفَغضونَأايمَ وأحياانًَبعدَأشهرَ.
ويصبحَ املرءَ قلقاًَ جتاهَ الضوضاء َ،أوَ متعب َ،أوَ قليلَ الرتكيز َ،وأحياانًَ مكتئب َ.وقدَ يسرتجعَ بعضَ
الذكرايت َ َ flashbackلبعضَالوادثَاملاضية َ.وميكنَأنَيصبحَلدىَاملبشرَأرقَأوَينتجَعنهَكوابيسَ
ومنَالصعبَلهَالعودةَللنومَ َ.
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عندماَيعودَاملبشرَإىلَبيتهَجيدَأنَلديهَمسؤولياتَعدةَوثقيلةَكاليتَكانتَموجودةَفَالبلدَ
الذيَكانَيبشرَفيه َ،وال َربانمجَاملعتادَللمبشرَطويلَاملدىَهوَقضاءَأربعَسنواتَخارجَالبلدَمثَالعودةَ
والبقاءَسنةَفَبلدهَكإجازةَ،وهناكَمبشرينَآخرينَيعودونَكلَسنةَملدةَثالثةَأشهرَلإلهتمامَبشؤونَ
مدراسَ أوالدهم َ،وأحياانًَ ماَ يعتنونَ بشؤونَ العائلةََوالصحةَ أوَ لقضاءَ الوقتَ فَ الدراسة َ.ومعظمَ
املؤسساتَتطالبَبتقاريرَدراساتَللبلدَاليتَمكثَفيهاَ.أماَإنَأرادَاملبشرَالعودةَلقلَالتبشيَمبوافقةَ
املؤسسةَالتبشييةَفعليهَعملَفحوصاتَطبيةَواخلضوعَلرشاداتَنفسيةَ.
شرَ متعبة َ،فقدَ يكونَ هناكَ منَ األهلَ الذيَ جيبَ
وقدَ تكونَ شؤونَ العائلةََعندَ عودةَ املب َ
الهتمامَهبمَ،أوَإدخالَالبننيَ والبناتَاجلامعةَ.ولرمباَانَأهلَاملبشرَحيتاجونَإىلَعالجَطيبَ،أوَأنَ
هناكَبعضَالقضاايَاملاليةَاليتَجيبَعليهَالعتناءَهباَقبلَالعودةَإىلَحقلَالتبشيَ.وعندَوجودَهذهَ
الضغوطاتَ فإنَ هذاَ سيؤثرَ سلباًَ علىَ نفسيةَ املبشر َ،وقدَ يعودَ إىلَ حقلَ التبشيَ مرهقاًَ وغيَ جاهزاًَ
للعملَ.
ابلنسبةَ لكثيَمنَاملبشرينَ،تصبحَالصدمةَالثقافية َالراجعةَأقوىَمنَالصدمةَالثقافيةَاألوىلَ،
ففرتةَالسعادةَاليتَيقضيهاَعندَعودتهَإىلَوطنهَتكونَقصيةَ،ولكنَبعدَهذاَيشعرَاملبشرَأبنهَالَينتميَ
إىلَ وطنه َ،وحيسَ ابلتشويشَ والغضبَ والكمَ السليب َ.وعلىَ صعيدَ آخر َ،هناكَ حالةَ أخرىَ تسمىَ
سوداديسََ.saudadesوهذهَالكلمةَمعناهاَخليطَمنَمشاعرَالزنَوالسعادةَمعاًَ .
وميكنَللمبشرَختطيَهذهَاملشاكلَعنَطريقَأخذَقسطَمنَالراحةَ،وحماولةَترتيبَوتنظيمَالوقتَفَ
العملَ،وإعادةَبناءَالعالقاتَماَبينهَوبنيَاألصدقاءَوالعائلةَفَوطنهَ َ.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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التبشري والثقافة (إسرتاتيجيات التبشري)
بعدَأنَ درسناَكفاءاتَومتطلباتَالتبشيَللمبشرين َ،والقواننيَاليتَجيبَاتباعهاَفَحقلَ التبشيَ
واملشاكلَ اليتَ تواجههمَ فَ اجملتمع َ،الَ بدَ لناَ أنَ ندرسَ نظرةَ املبشرينَ العامليةَ للمجتمعاتَ األخرىَ
 َ،Worldviewوماَ املنظورَ الذيَ يراانَ بهَ املبشرون؟َ وماَ هيَ التكتيكاتَ والسرتاتيجياتَ اليتَ
يستخدموهناَفَالوصولَإىلَفئاتَالناسَواألمم؟َوفَرأييَهذاَاجلزءَهوَأهمَجزءَفَهذاَالكتابَ،فهوَ
يكشفَالطرقَاجلديدةَواملحدثةَفَتبشيَاملبشرينَلغيَاملسيحينيَ َ.
ُ

َ
َ



فئات الناس

PeopleGroups

فجرَ رالفَ ونرتََقنبلتهَ فَ مؤمترَ لوزانََعامََ1974م َ،عندماَ قدمَ فكرتهَ التبشييةَ وحثَ علىَ
الهتمامَليسَابملناطقَاجلغرافيةَفحسبَبلَالرتكيزَعلىَفئاتَاجملتمعَ.فقالَأنهَجيبَأنَالَننظرَإىلَ
اجملتمعَكعنصرَ متماسكَ واحدَ وإمناَ جيبَ النظرَ إىلَ داخلَ اجملتمع َ،إىلَ األفرادَ َالذينَ يتشاهبونَ فَ
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الصفاتَوتقسميهمَإىلَجمموعاتَليسهلَعلىَاملبشرينَالوصولَإليهم َ،وأمسىَهذهَاجملموعاتَبفئات َ
الناسََ،people groupوقدمَونرتَمنوذجاًَلثالثةَأنواعَمنَالتبشيَعن ونوهاَب َE1إىلََ َ.E3
َ E1 هوَتبشيَالناسَمنَالثقافة َنفسهاَ،كمثالَإرسالَالكنيسة َملبشرَعريبَأردينَللتبشيَفَ
األردنَ،حيثَلديهَالعاداتَوالتقاليدَنفسهاَ،وقدَيكونَمنَخلفيةَإسالميةَ،فيشعرَأنهَجزءَمنَ
اجملتمعَاملسلمَ.
 َ E2 تبشيَفئةَمنَالناسَقريبنيَمنَالناحيةَالثقافيةَ،علىَسبيلَاملثالَإرسالَالكنيسة َمبشراَ
مصرايَإىلَليبياَ،حيثَيستطيعَأنَيتحدثَاللغةَالعربيةَ،وقدَتتشابهَثقافتهَمعَثقافةَليبياَ.
شراَأمريكياَ
َE3 تبشيَثقافاتَبعيدةَوخمتلفةَعنَثقافةَاملبشرينَ،ومثالَذلكَإرسالَالكنيسةَمب َ
إىلَقبائلَإفريقياَ،حيثَالَيتحدثَلغتهمَوختتلفَثقافةَهذاَاملبشرَعنَالقبيلةَ.
ولكنَإنَكانَأكثرَطريقةَفعالةَومؤثرةَفَالتبشيَهيَإرسالَمبشرَمنَالفئةَالعرقيةَ والثقافةَ
نفسهاَ.وابلتايلَكمَعددَفئاتَالناسَاملخبأة؟َهؤالءَالناسَاملخبأينَهمَالذينَالَيعرفونَالجنيلَأوَغيَ
معروفنيَلدىَاجملموعاتَالتبشييةَ.وقدَمساهمَالدكتورَ رالفَابملخبئنيَليسَألهنمَخيبئونَأنفسهمَوإمناَ
ألنَاملبشرينَملَيصلواَإليهمَبعدَألسبابَمنهاَالبعدَاجلغرافَ،أوَالقواننيَالسياسيةَاليتَحتكمَالبلدَ،أوَ
افرتضَ أنَ هناكََََ16.500فئةَمنَ
عدمَ تعلمَ اللغةََبعد َ،اخل َ.وخاللَ املؤمترََفَ أدينربغَعامََ1980مََ ُ
الناس َ،ولكنَ متَ تصغيَ اجملموعاتَ إىلََََ12,500فئةَ ملَ يتمَ الوصولَ إليها َ.وقدَأعطيتَكلَ فئةَمنَ
الفئاتَ رقمَ معنيَكالرقمَ الوطينَ للتعريفَ هبم َ،واستخدمتَ جداولَ املعلوماتَ جلمعَ أكربَ عددَ منَ
البياانتَعنَكلَفئةَمنَفئاتَالناسَالعرقيةَ،ورفعتَعلىَمواقعَالنرتنتَلإلستفادةَمنهاَوتسهيلَاألمرَ
ُ
للمبشرينَللوصولَإليهمَودراستهم َ.وهذاَمثالَصغيَاخرتتَفيهَفئةَاليرانينيَاألفغانينيَألريكمَضخامةَ
اجملهودَالذيَوضعَفيهَ:
هذاَاملشروعَو
ُ
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وخاللَ الثالثنيَ سنةَ بعدَ املؤمترينَ أُنشئتَ عدةَ مواقعَ تُعىنَ بدراسةَ فئاتَ الناسَ منهاَ مشروعَ
يشوع ََ Joshua Projectحيثَ ُميكنَللمرءَاختيارَأيَبلدَعلىَاخلريطةَ،وابلتايلَ تُظهرَعددَفئاتَ
الناسَفَتلكَالبلدَ،وعددَسكانَكلَفئةَ،وداينةَأوَمعتقدَكلَفئةَ،ولغةَكلَفئةَ،ومدىَتفشيَالتبشيَ
فيهاَ،وهكذا َ.وملَيعدَالتبشيَيعاملَالبلدَكوحدةَ واحدةَ،وإمناَيهتمَبفئاتَالناسَاملوجودةَداخلَكل َ
ٍ
ينَيعاملونَكلَفردَعلىَ
جمموعةَمنَالسكانَتعيشَعلىَأرضَجغرافيةَ واحدةَ.وابلرغمَمنَأنَاملبشر
حدةَ معَالهتمامَبقصتهَوحياتهَالشخصيةَ والتعاملَمعهاَبشكلَمستقلَإالَأنَ دراسةَفئاتَالناسَ
سهلتَ علىَ املبشرينَ الوصولَ إىلَكلَ فئةَ تتشاركَ ابلصفاتَ منَ انحيةَ الشكل َ،والعرقَ والعاداتَ
َوالتقاليدَواللغةَوغيهاَ،كماَأنَاملبشرينَيعتنونَمبدىَتقبلَكلَفئةَلرسالةَاخلالصَ َ.
وهناكَثالثةَمواقعَأخرىَتديلَآبخرَإحصائياتَ َالتبشيَومدىَانتشارهمَوتوسعهمَبنيَفئاتَ
الناسَ،واحدةَمنَهذهَاملواقعَاتبعةَجمللسَالبعثةَالعامليَ.واملواقعَهيَ َ:
http://www.worldmap.org
َ http://www.joshuaproject.net
َ http://www.peoplegroups.org

وفَالصورةَالالحقةَ،اخرتتَلكمَبلدَاألردنَمنَموقعَمشروعَيشوع َوالذيَيبنيَعددَفئاتَ
ُ
الناسَفَاجملتمعَوداينتهمَونسبةَالتبشيَاملتفشيةَفَكلَفئةَ َ:
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َ
َ
َ
َ
صفحة  342من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

َ



اخلريطة العاملية للتبشري

َ

هناكَمنوذج َخاصَيستخدمهَاملبشرونَفَدراسةَحركةَالتبشيَفَالعاملَ،هذاَالنموذجَيُعربَعنهَ
ابأللوان َ.فاللونَ األمحرَ القامتَ يدلَ عدمَ وجودَ تبشيَ أوَكنائسَ فَ تلكَ الفئةَ وعدمَ قدرةَ فئةَ الناسَ
للوصولَإىلَأيَمطبوعاتَأوَمسجالتَمسيحيةَ،أماَالل َونَاألمحرَفهوَيدلَعلىَتبشيَأقلَمنََ%2
منَتعدادَالفئةَمعَوجودَبعضَاملصادرَاملسيحيةَكالكتبَاملقدسةَ،وفيديوهاتَومسجالتَمسيحيةَأوَ
وصولَالوسائلَالعالميةَإليهاَولكنَالَيوجدَنشاطَفَزراعةَالكنائسَخاللَالسنتنيَاملاضيتنيَ.واللونَ
الربتقايلَهوَتبشيَأقلَمن ََ %2منَتعدا دَالفئةَمعَبدايةَزراعةَكنائسَحمليةَخاللَالسنتنيَاملاضيتنيَ،
ويصحبهاَاللونَاألصفرَوهوَتبشيَأقلَمن ََ%2خاللَفئةَالناسَمعَأتسيسَكنائسَمتأصلةَخاللَ
السنتنيَاملاضيتنيَ،أماَاللونَالرماديَالفاتحَفهوَماَيعادلَأوَأكثرَمن ََ%2منَالتبشيَ،وبعدهاَأييتَ
اللونَاألخضرَالفاتحَوهوَتبشيَالفئةَ والوصولَإىلَأكثرَمن ََ %5منَعددَسكاهناَأماَاألخضرَالقامتَ
حمليةَمتأصلةَتدعمَنفسهاَوهلاَنشاطاهتاَاخلاصةَ
َ
فهوَالوصولَإىلَأكثرَمنَََََ%10معَوجودَكنائسَ
كتلمذةَ (تدريب)َ املبشرين َ،وإرساهلم َ،ووجودَ مؤسساتَ خاصةَ مسيحيةَ خييةَ اتبعةَ للطوائفَ
الربوتستنتيةَ.ومماَجيدرَابلذكرَأنَهناكَفئاتَملَيتمَالوصولَإليهمَوالَيُعرفَأيَمعلوماتَعنهمَويُعربَ
عنهمَابللونَالرماديَالقامتَأوَاألسودَ َ.
َ
َ
َ
َ
َ
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أُصدرتَخريطةَالتبشيَالعامليةَعامَ2006مَحيثَتبنيَمدىَانتشارَالتبشيَ.وجندَهذهَاخلريطةَ
معلًّقةَ فَكلَ جامعةَ تبشيية َ،وكليةَ الهوت َ،وكنيسةَكبيةَ،كماَ أنَ املبشرينَ والقساوسةَ أيخذونَ
املعلوماتَ اليتَ عليهاَ مبحملَ اجلديةَ والبحثَ والدراسة َ.فكماَ نرىَ فَ هذهَ اخلريطةَ الكبيةَ أنَ اللونَ
األخضرَأيَوجودَأكثرَمن َََ10ابملئةَمنَالفئاتَاملتحولةَإىلَاملسيحيةَالربوتستنتيَةَ،وهيَمنتشرةَفَ
جنوبَ شرقَ أمريكاَ الشمالية َ،وشرقَ أسرتاَلياَ وبعضَ املناطقَ فَ جنوبَ إفريقياََابلضافةَ إىلَ أطرافَ
أسرتالياَ.وأكثرَاملناطقَاليتَملَيصلهاَالتبشيَهيَاليتَابلل َونَاألمحرَالقامتَواألسودَكشمالَإفريقياَوآسياَ
الصغرىَووسطَأسرتالياًَ َ.

َ
أماَ اخلريطةَ الصغيةَ املوجودةَ فَ األسفلَ علىَ اليسارَ فهيَ متثلَ حالةَ ترمجةَ الكتابَ املقدسَ،
فاللونَ األخضرَ ميثلَ ترمجةَ الكتابَ املقدسَ بعهديهََالقدميَ واجلديد َ،وميثلَ اللونَ الربتقايلَ ترمجةَ العهدَ
اجلديد َ فقطَ(وهيَالنصوصَاليتَكتبتَبعدَفرتةَاملسيح) َ،واللونَاألصفرَميثلَترمجةَأجزاءَمنَالعهدَ
اجلديدَوالعهدَالقدميَ،وأخياًَاللونَاألمحرَوهيَاملناطقَاليتَملَيصلَالكتابَاملقدسَإليهاَمرتمجَاًَبعدَ َ.
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َ
وتريَاخلريطةَالصغيةَفَالوسطَردةَفعلَالناسَومدىَقابليتهمَلسماعَوقبولَرسالةَاخلالصَ
علىَمدىَالتاريخَ،فنرىَأنَمفاتيحَاأللوانَفَهذهَاخلريطةَعكسَمفاتيح َاأللوانَاملوجودةَفَاخلريطةَ
الكربىَللتبشيَ،فاللونَاألخضرَهناَيبنيَأنَردةَفعلَالناسَلرسالةَاخلالصَهيَمتدنيةَجداًَوجندهاَ
بشكلَكبيَفَأمريكاَالشماليةَوالدولَالسالميةَمعاًَ،وذلكَبسببَأنَهذهَاخلريطةَتظهرَمدىَقبولَ
الناسَللدخولَللمسيحيةَالربوتستنتية َ،فنجدَأنَالنسبةَاألكربَمنَاملسيحينيَفَأمريكاَالشماليةَمنَ
الطوائفَالكاثوليكية َواللوثريةَ،وهؤالءَالَتعتربهمَالطائفةَالربوتستنتيةَعلىَأهنمَمسيحينيَحقيقينيَقبلواَ
رسالةَ اخلالص ََ،واللونَ األخضرَ املتفشيَ فَ غربَ أوروابَ فهذاَ ألنَ النسبةَ األكربَ منَ السكانَ همَ
ملحدينَ والَ دينيني َ.أماَ اللونَ األمحرَ علىَ اخلريطةَ الصغيةَ فتبديَ نسبةَقبولَ الناسَ لرسالةَ اخلالصَ
ٍ
بشكلَعالَوكبيَكمناطقَفَإفريقياَ،وفَجنوبَشرقَآسياَكتايلندَ،وجنوبَشرقَالصنيَومشالَغربَ
روسياَ وغيهاَ منَ املناطق َ.وماَ جيدرَ ابلذكرَ أنَ الطريقةَ اليتَ يقيسونَ فيهاَ مدىَ تقبلَ الناسَ لرسالةَ
اخلالصَهوَمقياسَمدىَاستجابةَالناسَبعدَمشاهدهتمَفيلمَحياةَالسيدَاملسيحَ.فمثالًَ،يرتبَاملبشرونَ
اجتماعاًَكبياًَ ألكربَعددَ منَ الناسَ فَ املنطقةََ،لنقلَ فَ قرىَ مالوي َ،ومنَ مثَ يعرضونَ الفيلمَألهلَ
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املنطقةَ،وبعدَعرضَالفيلمَ،يعرضَاملبشرونَرسالةَاخلالصَ
للناسَ ومنَ مثَ يسألوهنمَ إنَكانواَ يؤمنونَ بيسوعَ خملصَ
شخصيَلياهتمَ،فمنَيؤمنَعليهَالوقوفَومنَمثَالصالةَ
اجلماعيةَ معَ املبشرينَ لقبولَ املسيحية َ.وعندَ قيامَ الذينَ
قبلواَالرسالةَيكونَهناكَمبشرونَأخرونَفَالقاعةَحيصونَ
عددَرؤوسَالناسَاليتَتقفَعندَقبوهلاَللرسالةََ .
الذيَخدمَ
َ
يقولَالربوفيسورَجونَمايكلَموريس َو
اتَ،
كمبشرَطويلَاملدىَفَجنوبَكورايَملدةَعشرَسنو َ
كماَأنَلديهَدراساتَخاصةَفَإحصائيات َتقدمَالتبشي"َ:إنَهذهَالطريقةَفَإحصاءَعددَالقابلنيَ
لرسالةَ اخلالصََ ليستَ ابلطريقةَ الدقيقةَ وخاصةَ إنَكانتَ فَ دولَ العاملَ الثالثَكقرىَ إفريقياََوالبالدَ
الفقيةَكأفغانستانَوابكستانَوغيهاَمنَاملناطقَ،فلألسفَعندَانتقالَاملبشرينَمنَقريةَإىلَأخرىَ،جندَ
أنَ عدداًَكبياًَ منَ أهلَ القريةَ األوىلَ يتبعونَ املبشرينَ لعجاهبمَ هبمََوللعطاايَ اجليدةَ اليتَ يعطوهناَ هلمَ،
فيشاهدونَالفيلمَللمرةَالثانيةَمعَأهلَالقريةَاجلديدةَاليتَوصلَإليهاَاملبشرينَ،وبعدَمساعَأهلَالقريةَ
رسالةَ اخلالصََتقفَ األعدادَ نفسهاَ اليتَ وقفتَ فَ القريةَ السابقةَ
ابلضافةَإىلَأعدادَالقريةَاجلديدةَ،وهذاَيؤديَإىلَتشويشَفَاألرقامَ
وعدمَصحتهاَابلشكلَالدقيق"َ َ.
وهذاَ التشويشَ معناهَ أنَ األرقامَ اليتَ تصدرَ فَ تقاريرَ
يةَفَكثيَمنَدولَالعاملَالفقيةَمبالغَفيهاَبشكلَ
َ
املنظماتَ التبشي
كبيَجداًَ،ألنَالفردَالذيَيدخلَفَاملسيحيةَقدَيُعدَعشراتَاملراتَ
فَعشراتَاملناسبات َمعَالذين َيقفونَفيها َ َويعلنونَقبوهلمَللمسيحيةَ
حىتَينالواَاهلداايَاجملانيةَ َ.
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َ
تبديَ اخلريطةَ األخيةََاملبينةَ أعاله َ،حالةَ ترمجةَ فيلمَ السيدَ املسيح َ،فاملناطقَ اجلغرافيةَ امللونةَ
رجمَودبلجَبلغةَتلكَاملنطقةَومتَعرضهَ،واللونَاألمحرَفماَزالتَتلكَ
ابللونَاألخضرَتعينَأنَالفيلمَقدَتُ
ُ
املناطقَحباجةَإىلَدراسةَأكثرَوتعلمَلغتهاَودبلجةَالفيلمَ.وكماَنرىَانَأكثرَمن ََ 90ابملئةَمنَفئاتَ
الناسَ متَ الوصولَ إليهاَ ودراسةَ لغتهاَ وثقافتهاَ وإصدارَ فيلمَ يسوعَ الذيَ أُخرجَ عامَََ 1979مََبلغتهاَ
اخلاصةَ َ.
وملعلوماتَأكثرَعنَحالةَالتنصيَفَالعاملَأوَفَمناطقَحمددةَميكنَ زايرةَاملواقعَاللكرتونيةَ
املذكورةَسابقاً ََ.كماَميكنكمَزايرةَهذاَاملوقعَلرؤيةَآخرَاخلرائطَاجلغرافيةَاملنشورةَاملتعلقةَابلتنصيَ َ:
https://joshuaproject.net/resources/maps
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انفذة Window 40/10

َ
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النافذةََ:40َ/10وهيَانفذةَومهيةَماَبنيَخطيَالعرضَعشرةَوأربعنيَ،وهوَحيصرَإفريقياَوالشرقَ
األوسطَوآسياَ،وهذهَالنافذةَحتتويَعلىَأكثرَالفئاتَاليتَملَيتمَالوصولَإليهاَفَالتبشيَوالدايانتَغيَ
املسيحية.
وإطارَالنافذةَحييطَابلدولَالتاليةَ:أفغانستانَ،اجلزاَئرَ،البحرينَ،بنغالدشَ،بننيَ،بواتنَ،بوركيناَ
فاسكوَ،كامبودايَ،تشادَ،الصنيَ،قربصَ،جيبويتَ،مصرَ،إريتيايَ،إثيوبياَ،اليواننَ،جونياَابسوَ،غينياَ،
قَ،إسرائيلَ،فلسطنيَ ،الياابنَ،األردنَ،الكويتَ،لوسَ،لبنانَ،ليبياَ،مايلَ،موريتانياَ،
اهلندَ،إيرانَ،العرا َ
املغرب َ،ميامنار َ،نيبال َ،نيجيَ،كورايَ الشمالية َ،ابكستان َ،الفلبني َ،برتغال َ،قطر َ،اململكةَ السعوديةَ،
سينيغال ََ،السودانَ،سورايَ،اتيوانَ ،طاجكستانَ ،اتيالنداَ،تونسََ،تركمنستانَ،تركياَ،الماراتَ،فيتنامَ،
الصحراءَالغربيةََ،واليمنَ.
وهذهَ املناطقَ أكثرَ املناطقَ السرتاتيجيةَ أمهيةَ لدىَ املبشرينَ فَ العامل َ،حيثَ يعيشَ أكثرَمنَ
َ105مليونَمنَالشعوبَالرتكيةَ40َ،مليونَمنَمسلميَإفريقياَالغربيةَ1.2َ،بليونَصيينَ320َ،مليونَمنَ
الشعوبَ العربيةََ119ََ،مليونَ منَ املسلمنيَ األسيوينيََ100ََ،مليونَ منَ األكرادَ اليرانينيََ74ََ،مليونَ
هندو-ماليََ800َ ،مليونَهندوستاينََ16ََ،مليونَمنَكوشييَإفريقياَالشرقيةََ121ََ،مليونَمنَجنوبَ
شرقَآسياَ14َ،مليونَمنَبربرَمشالَأفريقياَ،وَ84مليونَفيليبيينَ.
والقَأنَالدايانتَالعامليةَاملعروفةَ أُنشأتَمنَمركز َمنطقةَانفذة ََ ،40/10منَهذهَالدايانتَ
اليهوديةَ،السالمَ،اهلندوسيةَ،املذاهبَاليانيةَ(القبليةَ)َ،البوذيةَ،الكنفوشيةَوالطاويةَ.
وابلنسبةَللمبشرينَفإنَهذهَاملنطقةَتعتربَاملنطقةَاملظلمةَ،ويسموهناَأيضاًَحزامَاملقاومةَألنَثلثيَ
عددَ السكانََيقيمَ فَ انفذةََََ40/10ونسبةَ قبوهلمَ لرسالةَ اخلالصََضئيلةَ جداً َ،هذاَ ماَ يقاربَ أربعَ
بالينيَنسمةَتقيمَفَتلكَاملناطقَ،وأكثرَمنَنصفَاملناطقَاليتَملَيصلهاَالتبشيَبعدَموجودةَفَهذهَ
النافذةَ،وَ85ابملئةَمنَعددَالسكانَحتتَمستوىَالفقرَ،كماَمنَمظاهرَتلكَاملنطقةَاستغاللَاألطفالَ
فَالدعارة َ،والعتداءَعلىَالنساءَ واألطفالَ،كماَيُدربَالغلمانَفَمراهقتهمَليكونواَجنوداًَجهادينيَ،
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وتنتشرَ أمراضَ اليدزَ بشكلَكبيَ فَ تلكَ املناطق َ،ويُرسلََََ%23منَ املالَ الذيَ يصرفَ علىَ
املؤسساتَالتبشييةَإىلَتلكَاملناطقََ،وَ95ابملئةَمنَالناسَملَيصلهمَاملبشرونَبعدَ،ولكنََ1.25ابملئةَ
منَمبشريَالعاملَيُوجَهونَإىلَانفذة ََ 40/10فقطَ،وذلكَبسببَأنَهناك ََ 43منَمخسنيَدولةَتعتربَ
منَأكثرَالدولَاضطهاداًَللمسيحيةَ َ.
يقولَأحدَاملبشرين "َ:لوَأخذانَاهلندَكبلدَعلىَسبيلَاملثالَفهناكَ مئاتَاآلهلةَاليتَيعبدوهناَ
الناسَ ويؤمنونَ بتناسخَ األرواحَ حبيثَ ميكنَ للمرءَ أنَ يولدَ مرةَ أخرىَ بعدََموتهَ فَ جسدََحشرةَ أوَ
حيوان َ.والبوذيةَ أتمرَ ابلكمالَ َ،ودايانتَ أخرىَ تذكرَ أنَ علىَ الناسَ أنَ يقفواَ يومَ القيامةَ أمامَ إلهَ
غاضب َ،وينتشرَ فَ هذهَ الشعوبَ الفقرَ واجلوع َ،وذلكَ ليسَ ألهنمَ يفتقرونَإىلَ الطعام َ،فعلىَ سبيلَ
املثالَيوجدَفَاهلندَمنَاملواشيَماَيطعمَالشعبَكلهَخلمسَسنواتَ،ولكنهمَيعبدوهناَ،كعبادهتمَللبقرَ،
والكثيَمنهمَيطعمونَاجلرذانَألهنمَيعبدوهناَأيضاًَ،فتدمرَأكثرَمن ََ 23ابملئةَمنَحمصولَاهلندَسنوايًَ".
يقولَيوحنان َََK. P. Yohannanرئيسَمؤسسةَالجنيل َإىلَ آسيا َ"َ:Gospel for Asiaسببَ
اجلوعَوالفقرَوالتخلفَواملرضَلدىَشعيبَليسَألهنمَأغبياءَأوَأهنمَغيَمتعلمنيَ،وإمناَبسببَاآلهلةَاليتَ
يعبدوهناَاليتَتدمرَحياهتمَ.وهناكَأكثرَمنََ70ألفَمبشرَغريبَحولَالعاملَ،ولكنََ10ابملئةَمنهمَفقطَ
يعملونَفَمنطقةَآسياَ،وأكثرَهؤالءَاملبشرينَيعملونَابملؤسساتَاخلييةَوليسَابلتبشيَبشكلَمباشرَ.
وبعدَمؤمترََ2006املسمىَانفذةََ40/َ10اقرتحَقادةَاملبشرينَأنَأفضلَطريقةَللوصولَللناسَفَ
تلكَاملنطقةَهيَأنَيكونَاملبشرينَمنَاملواطننيَاألصلينيَ،وقدَأسستَعدةَمؤسساتَأجنبيةَتعتينَ
هبذاَاألمرَمنها َ)َ HIS (Helping Indegenous Servantsأيَمساعدةَاخلدامَ(أيَاملبشرين)َ
األصلينيَ،ومؤسسةَالجنيلَآلسياََGospel For Asiaلتساعدََ11ألفَمبشرَمنَاملواطننيَاألصلينيَ
فَمنطقةَآسياَ،هؤالءَاملواطنونَاملسيحينيَيعملونَفَبلدهمَاألصليَالستقطابَأكربَعددَممكنَمنَ
الناسَإىلَاملسيحيةَ،وهكذاَأصبحتَالكنائسَاألسيويةَمنَأسرعَالكنائسَمنواًَفَالعاملَأمجعَ.ومؤسسةَ
الجنيلَ آلسياَ الَ تغطيَ نفقاتَ املبشرينَ فَ َرحالهتمَ للقرىَ النائيةَ املوجودةَ علىَ اجلبالَ أوَ الغاابت َ
فحسبَ،وإمناَتوفرَهلمَمجيعَالوسائلَاملتاحةَللتسهيلَفَعملهمَأيضاًَ،كالقوارب َ،والدراجاتَاهلوائيةَ،
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واألدواتَ الصوتيةَكاملايكروفون َ،ومضخماتَ الصوت َ،وشاشاتَ العرضَ لفيلمَ يسوع َ،ومولداتَ
الكهرابءَ،ابلضافةَإىلَحفرَاآلابرَالرتوازيةَملاءَصاحلَللشربَ.وهدفَهذهَاملؤسسةَتدريبَمئةَألفَ
مبشرَأصليََNative Missionaryلتأسيسَالكنائسَوتنصيَالناسَ َ.
جندَأنَمجيعَالدولَالسالميةَتقعَداخلَانفذةََ40َ/10وهذهَاملنطقةَهيَحمطَتركيزَاملنصرينَ،
فهمَيرونَالعاملَالسالميَككتلةَالَميكنَاخرتاقهاَ،بلَعقدواَعدةَمؤمتراتَللتباحثَفَقضيةَتنصيَ
العاملَالسالمي َ
قالَستانليَمونيهامََ-رئيسَمنظمةَالتبشيَالعامليَالدويلَ:
 .1الَبدَأنَجيدَالجنيلَطريقهَإىلَاملالينيَمنَاملسلمني.
 .2جيبَعلىَالقائمنيَعلىَالتبشيَأنَيتخلواَعنَالحساسَاملتبلدَ
والالمباالةَ،والتعصبَللتقاليدَالباليةَوسبلَالتنصيَالفاشلة.
 .3جيبَ أنَ خترجَ الكنائسَ القوميةَ منَ عزلتهاَ وتقتحمَ بعزمَ جديدَ
ثقافاتَوجمتمعاتَاملسلمنيَالذينَتسعىَإىلَتنصيهم.
 .4جيبَ علىَ املواطننيَ النصارىَ فَ البلدانَ السالميةَ وإرسالياتَ
ستانلي مونيهام Stanley Mooneyham
التنصيَاألجنبيةَالعملَمعاًَبروحَاتمةَمنَأجلَالعتمادَاملتبادلَ
والتعاونَاملشرتكَ398.
ستانليَمونيهامَ َفَمقالته َاخلطابَالرمسي"َ :هناكَعلى َاألقلَحقيقتانَمعاصراتنَعنَالسالمَ
تؤيدَالتفاؤلَبتنصيهَ:اخلالفاتَ والفرقةَفَداخلهَ والضغوطَاليتَتدعوَإىلَالتغييَ واليتَهتامجهَ،الحظواَ
أنَالسالمَملَيعدَذلكَالدينَاملتماسكَكماَكانَعادةَيوصفَفَالسنواتَاملاضيةَ،بلَهوَعاملَمنَ
اخلالفاتَالواسعةَ والتفرقَ،فمنَهمَأولئك َا َلَ 720مليونَمنَاملسلمني ََ -أيَ واحدَمنَكلَستةَمن َ
البشر ََ -الذينَيتوزعونَفوقَرقعةَ واسعةَمتتدَمنَالصحارىَاجلرداءَفَمشالَإفريقيا َواجلزيرةَالعربيةَإىلَ
التنصير :خطة لغزو العالم اإلسالمي :الترجمة الكاملة ألعمال المؤتمر التبشيري . Source: Don M. McCurry .The Gospel and Islam
Colorado: MARC.1978 ،الذي عُقد في مدينة جلين آيري في والية كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية .
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القاهرةَ وكابولَ املكتظتانَ ابلسكان َ،وحىتَ غاابتَ جاواَ الستوائيةَ وقبائلَ اهلوساَ فَ مشالَ نيجيايَ،
واملهاجرونَ الباكستانيونَ فَ نيجياي َ،وقبائلَ الرببرَ فَ املغرب َ،واألرواحيونَ اجلاويون َ،والنخبةَ اليرانيةَ
والفلسطينيةَفَاملنفى َ،واملدراءَالعاملونَفَبيوتَمنَخرجييَجامعةَأكسفورد َ،واملهاجرونَاألتراكَفَ
املانياَ.لقدَعددتَالقليلَمنهمَ والذينَميثلونَاليومَمجاعاتَمتباينةَإىلَحدَكبيَ.فلقدَأصبحناَأكثرَ
وعياًَبعدَلقاءَلوزانَعلىَضرورةَالنظرَإىلَالعاملَعلىَأنهَيتكونَمنَجمموعاتَ
متميزةَمنَالبشرَ،وإنَعليناَالتعاملَمعَكلَجمموعةَابسرتاتيجيةَتنصييةَخاصةَ،
وإنَهنالكَأكثرَمنَمخسنيَأمةَتقولَابهناَإسالميةَكماَتوجدَجالياتَإسالميةَ
فَ أكثرَ منَ مئةَ ومخسنيَ دولة َ،وأكدَ دكتورَ رالفَ ونرتَ وجودَ حوايلَََ3500
جمموعةَ فرقةَ منَ املسلمنيَ فَ أحناءَ العامل َ.ويضافَ إىلَ اختالفَ املسلمنيَ
أنفسهمَأنَالسالمَكعقيدةَيتعرضَلضغوطَعديدةَمنهاَاندفاعَاملسلمنيَلتقليدَ
399
الغربَواألفكارَالعلمانيةَوالتغيياتَالجتماعية"..
هارفي كون Harvie Conn
قالَآرثرَكالسر َفَتقريرهَملؤمترَلوزان َ"َ:1974لقدَتعلمَأحدَاملنصرينَالعاملنيَفَلبنانَمنَ
منصرَمطَ لعَعريبَكيفَميكنهَالتخلصَمنَأساليبَاملاضيَالعقيمةَوكيفَجيددَجمملَطريقتهَفَالتنصيَ
عنَطريقَاستخدامَالقرآنَإضافةَإىلَالجنيلَ "َ.
ومنَ آراءَ املبشرينَ فَ عدمَ استطاعتهمََللوصولَ إىلَ العاملَ السالميَ يقولَ
بشيَعبدَاملسيحَ(مسلمَسابقَمتخصصَفَتبشيَاملسلمني)"َ:استمالةَاملسلمَعنَ
طريقَ جتسيدَ مشائلَ وسلوكَ املسيح َ:إنَ املتحولنيَ عنَ السالمَ الذينَ يقولونَ إنَ
أعمقَجتربةَلعبادةَيسوعَهيَفَسجودهمَورؤوسهمَعلىَاألرضَهلمَمطلقَالريةَ
أنَيتعبدواَ مبثلَهذهَالطريقةَويبنواَأماكنَعبادهتمَعلىَهذاَاألساسَ،ويسوعَحيررهمَ

آرثر كالسر Arthur Glasser

التنصير :خطة لغزو العالم اإلسالمي :الترجمة الكاملة ألعمال المؤتمر التبشيري . Source: Don M. McCurry .The Gospel and Islam
Colorado: MARC.1978 ،الذي عُقد في مدينة جلين آيري في والية كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية .
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منَالعبادةَ َ وفقَاألمناطَ واألشكالَالغربيةَ،فهلَمسحناَحننَهلمَبذلك؟َتشيَاألدلةَالتارخييةَإىلَأنناَقدَ
رفضناَأسلوهبمَفَالعبادةَوشيدانَهلمَأبنيةَعلىَالنمطَالغريب َ،وأجربانهمَأنَجيلسواَعلىَاملقاعدَوقدَ
وضعواَرجَالَفوقَأخرىَمتاماًَكماَحيدثَفَالكنائسَالربوتستنتيةَالغربيةَفَالغرب"َ.
وقالَ هارفَ مَ.كون " َ:املسلمَ املتنصرَ وثقافته َ:الرفضَ السالميَ للكتابَ املقدسَ فَ بعضَ
اجملتمعاتَالسالميةَقدَيكونَسببهَحواجزَثقافيةَوالهوتيةَفَنفسَالوقتَ َ".
وقالَتشارلزَكرافتَفَمقاله"َ:كنائسَمالئمةَللمتنصرينَاجلددَ
فََاجملتمعَ السالمي""ََ:وابلتأكيدَ وكماَ أوضحتَ فَ جمالَ آخرَ فإنينَ
أعتقدَأبنَهذاَماَكانَحممد َ(رسولَالسالم) َحياول َفعلهَ،أيَتوحيدَ
الوالءَلربَاليهودية ََ-النصرانيةَمع َ َاستخدام َالرتاكيبَالثقافيةَالعربيةَ،
ولقدَ قامَ إبراهيمََوموسىَ والرسولَ بولسََمنَ قبلهَ بعملياتَ توحيدَ
تشارلز كرافت Charles Kraft
متشاهبةَ بنيَ ذلكَ الوالءَ والثقافاتَ اليتَكانواَ يعملونَ فيها َ،ولسوفَ
يسألَمعظمَالنصارىَفيماَإذاَكانَحممدَقدَجنحَفَجهودهَالراميةَإىلَالتوحيدَبدونَأنَحيولَوحيرفَ
الوالء؟َ ومعَ ذلكَ فقدَ يكونَ مثلَ هذاَ الكمَ منَ قبلَ النصارىَ األمريكينيََََ-األوروبينيَ متأثراًَ بعدمَ
استطاعتناَختيلَالوالءَالنصراينَمقروانًَأبيَشيءَغيَاألطرَالدينيةَالثقافيةَالغربيةَبدالًَمنَأتثرهَحبقائقَ
أكثرَصلةَمبوضوعَتقييمَالوالءَالديينَ".
وقالَآرثرَفَ.كالسرَفَمقالهَ"صراعَالقوىَفَعمليةَتنصيَاملؤمنني""َ:إنَالداعيةَالنصراينَفَ
عملهَبنيَاملسلمنيَيستطيعَفقطَأنَيواجهَتقوىَاملسلمَالواضحةَابلكلمةَاملتواضعةَالشجاعةَ.جيبَ
علىَاملسيحيَأنَيتعمدَمقاومةَإغراءَالسماحَلشهادتهَللمسيحَأبنَتنحدرَإىلَدركَالتهجمَ واجملادلةَ
إقناعَاملسلمَأبنَالنصارىَملَيزورواَالكتابَ
َ
العنيفةَكماَكانَحيدثَفَاملاضيَ،فهلَيستطيعَحقاًَأنَيتمَ
املقدسَأوَأهنمَليسواَمشركنيَأوَأنَاملسيحَهوَأكثرَمنَكونهَابنَمرميََكماَهوَمذكورَفَالقرآنَ،أوَإنَ
صلبَاملسيحَوبعثهَقدَمتَفعالً؟َإضافةَإىلَكلَذلكَفإنَحماوالتَأتكيدَالتفوقَاألخالقيَوالجتماعيَ
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للنصارنية َمكتوب َ عليهاَالفشلَبسببَالتأثيَالشيطاينَالذيَالَميكنَحموهَوذلكَعربَاتريخَالكنيسةَ
الطويلَالذيَتغلبَعليهَاملعاانةَ ".
قالَديفيدَأَ.فريزرَفَمقالهَ"تطبيقَ(مقياسَأينكل)َفَعمليةَ
تنصيَاملسلمني""َ :منَالناحيةَالجيابيةَيطلبَمنَكلَفردَأنَيكونَ
نصرانياًَ،وهذاَماَأفرزتهَالكاثوليكية َفَأوجها َفَفرتةَالعصورَالوسطىَ
ومنَ املعلومَ أنَ هذهَ النظرةَ تربزَ مشكلةَ النصارىَ "المسيني"َ أوَ
العددينيَ أماَ فَ الناحيةَ السلبيةَ حيثَ الَ تشجعَ العقوابتَ الثقافيةَ
الجتماعيةَ الدخولَ فَ النصرانيةَ فيمكنناَ أنَ نضعَ معظمَ البيئاتَ
ديفيد فريزر David Fraser
السالميةَ،ومنَمؤشراتَمثلَهذهَالبيئةَالسلبيةَأنَالدعوةَإىلَاملسيحَ
الَجتدَاستجابةَإالَمنَاألشخاصَاهلامشينيَأوَاملنحرفنيَالذينَينتمونَإىلَالقطاعاتَالفقيةَنسبياًَفَ
اجملتمعَالسالميَ،وفَاألماكنَاليتَحيدثَفيهاَهذاَتصبحَالنصرانيةَديناًَهداماًَومنبوذاًَاجتماعياًَكماَ
تفشلَفَالتغلغلَبنيَأفرادَغالبيةَاجملتمعَ،واملسلمَالعاديَجيدَأتكيداًَالعتقادهَأنَالنصرانيةَجسمَغريبَ
ينبغيَمقاومته َ ،أماَاملسلمَالذيَيتحولَإىلَالنصرانيةَفيشعرَابلرجَوابلهانةَوبفقدانَالدعمَ والنتماءَ
العائليَوابلنبذَاالجتماعيَإذَيفقدَالتفاعلَاليويَمعَجمتمعهَويصبحَعالةَعلىَاجملتمعَالنصراينَاملدعومَ
منَاخلارجَسَواءَكانَذلكَفَجمالَالعملَأمَالزواجَومنَمثَيفصلَتدرجيياًَعنَاجملتمعَ َ".
يرىَجيتزَأنَالتقوىَبنيَاملسلمنيَاملغاربةَتتسمَابلفعاليةَ والشعبيةَ والماسةَوتتمركزَفَرجالَ
الدينَ(الذينَيطلقَعليهمَمرابطون)َوالذينَيوزعونَقوهتمَاملعنويةَوبركاهتمَعلىَأتباعهمَ،أماَالتقوىَلدىَ
املسلمَاألندونيسيَفتجنحَإىلَاالنغماسَفَاألمورَالروحيةَ والغيبيةَ واجلماليةَ،فهيَصورةَلإلسالمَالذيَ
ينزعَإىلَالتصوفَوتشبهَإىلَحدَبعيدَالروحانيةَاهلندوسيةَ ََ.
قالَ نورمانَ هورنرََفَ مقالهَ "مقارنةَ بنيَ وضعَ النصرانيةَ والسالمَ فَ الشرقَ األوسط""َََ:فيماَ
يتعلقَابلعالقاتَبنيَاملسلمنيَ والنصارىَوكذلكَبنيَالنصارىَأنفسهم َ،والكراهيةَالفطريةَأينماَوجدتَ
تستنتيةَكانتَأمَ
َ
تكونَغالباًَقدَتولدتَنتيجةَلعواملَسياسيةَالَعواملَدينيةَ،وإنَحركةَالتنصيَبور
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اثوليكيةَقدَورثتَلسوءَالظَمناخاًَمنَعدمَالثقةَيعودَعلىَأقلَتقديرَإىلَفرتةَالمالتَالصليبيَةَ
َ
ك
وقدَتفاقمَعدمَالثقةَهذاَنتجيةَلسلسلةَمتتابعةَمنَاألحداثَالسياسيةَاملدمرةَمنذَذلكَالوقتَوهذاَ
هوَالسببَاألساسيَإىلَأنهَمتَكسبَعددَضئيلَجدَاًَمنَاملسلمنيَفَالشرقَاألوسطَإىلَالنصرانيةَ،
وجيدَ املتنصرونَ اجلددَ صعوبةَ فَ التكيفَ معَ أعضاءَ الكنائسَ اليتَ ينتمونَ إليها َ،وهلذاَ السببَ أيضاًَ
جلأتَ الكنائسَ احملليةَ اليتَ عملتَ علىَ تنصيَ املسلمنيَ إىلَ جتنيدَ أعضاءَ هلاَ منَ الكنائسَ النصرانيةَ
األخرىَ 400"َ.
َ



مبدأ القبول:

عرفَالدكتورَدوانلدَمكغافرين ََDonald McGavran
اخلبيَ فَ علمَ الجتماعَ مبدأَ القابليةَ َ Receptivity

"ََ:Principleجيبَ علىَ التبشيَ أنَ يوجهَ حنوََاألشخاصَ،
اجملموعات َ،أوَ اجملموعاتَ اليتَ تستجيبَ بشكلَ إجيايبَ إىلَ رسالةَ
اخلالصَ..والسياسةَالصحيحةَهيَأنَنرسلَمبشرينَأقلَإىلَالقلَ
الذيَفيهَاستجابةَأقل"ََ 401.واملناطقَالقابلةَهيَاليتَحتتويَعلىَ

دونالد مكغافرين Donald McGavran

عددَأكربَمنَالناسَاملنفتحنيَإىلَرسالةَاخلالصَ.وقابليةَاجلماعةَ

قدَ تتأثرَ بعدةَ عواملَ (مثلَ تغيَ الثقافةَََ ،cultural changeاملواردَ املاديةَََ ،materialismتقبلَ
الناسَرسالةَاخلالصََ،the group’s perception of gospel messengerمعدلَعمرَالفئةَفَ

التنصير :خطة لغزو العالم اإلسالمي :الترجمة الكاملة ألعمال المؤتمر التبشيري . Source: Don M. McCurry .The Gospel and Islam
Colorado: MARC.1978 ،الذي عُقد في مدينة جلين آيري في والية كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية .
401
. Source: Donald McGavran .Understanding Church Growth . Grand Rapids : Eardmans.1970 ، p191 - 187
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402

كمََ9َ،
يقولَالكتابَاملقدسََفَلوقاََ8"َ12َ–َ8َ:َ10وأيةََمدين ٍةََدخلتُموهاَوقبلُوُكمَ،ف ُكلُواَمماََيُقد ُمََل ُ

ُ
وتََللاَََ10ََ.وأي َةََُمدين ٍَةََدخلتُ ُموهاََوملََ
واش ُفواََالمرضىََالذينَََفيهاََ،وقُولُواََهلُمَََ:قدَََاقرتبَََمن ُكمَََمل ُك َُ
ض َهُ َل ُكمََ .ولكنََ
ي قب لُوُكمَ ،فاخ ُر ُجوا َإىلَ َشوارعها َوقُولُواَ 11َ :حىتَ َالغُبارَ َالذي َلصقَ َبنا َمنَ َمدينت ُكمَ َن ن ُف ُ
اعل ُمواَهذاَإن َهَُقدََاقرتبََ .
ملَيدعَُمكغافرانَإىلَتركَحقولَالتبشيَاليتَفيهاَاملقاومةَمتاماًَوإمناَدعاَإىلَحرثهاََ.403فإذاَتركَ
مبشرَوا َطويلَوا َاملدىَالقلَالذيَفيهَاملقاومةَ،فإنَاملنطقةَجيبَأنَ تُرصدَوتراقبَوهتيأَمنَقبلَمبشريَ
قصييَاملدىَحىتَتصبحَاملنطقةَقابلةَلرسالةَاخلالصَ.ولكنَليسَعلىَاملبشرينَذويَاملدىَالقصيَ
التبشيَفَاملناطقَاليتَالَتقبلَرسالةَاخلالصَ،وإمناَجيبَإمتحانَاجملاالتَاحملتملةَاليتَقدَتعطيَنتيجةَ
جيدةَ.هذاَهوَمبدأَالقابليةَ َ.

.Source: Mike Morris" .The Receptivity Principle: A Tried-and-True Guide for Missionaries ".Evangelical Missions
Quarterly.184-178 :1997 ، pp182 - 178
402

. Source: Donald McGavran .Understanding Church Growth . Grand Rapids : Eardmans.1970 ،
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قائمة املراقبة لألبواب املفتوحة

Open Doors Watch List

يعتقدَ املسيحيونَ الربوتستنتَ أنََفَكلَ يومَ حولَ العاملَ يعاينَ أانسَ ألهنمَ يتبعونَ املسيحيةَ،
وللرتكيزَعلىَهذهَالقيقةَ،عملتَمؤسسةَاألبوابَاملفتوحةَ ََ Open Doorsقائمةَمراقبة َ Watch
َListوضعتَفيهاَأكثرَمخسنيَدولةَتضطهدَاملسيحينيَ،

مائةَمليونَمنَاملسيحينيَيعانونَألهنمَيتبعونَاملسيحيةَ،جندَأنَاخلمسةَاألوائلَعلىَالقائمةَهم:
 .1كورايَالشماليةَ:عددَسكاهناََ24.5مليونَنسمةَ،نسبةَاملسيحينيَفيهاََ،%1.7يُعتقدَأنَهناكَ
َفَخميماتَسجونَكورايَالشماليةَ.
َ
َ50ألفَإىلََ70ألفَمسيحيَيعانونَيومياً
 .2اململكةَالسعوديةَ:فإنَعقوبةَالرتدادَمنَالسالمَإىلَاملسيحيةَهيَالقتل.
 .3أفغانستانَ:ملَيعدَهناكَأيَكنائسَمبنيةَعلىَتلكَاألرض.
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 .4العراقَ:فَعام َ2003م َ كانَهناكَأكثرَمنَمليونَعراقيَمسيحيَ واآلنَأصبحَعددهم ََ350

ألفَبسببَالعنفَوظروفَالربَ.
 .5الصومالَ:ابلرغمَمنَوجودَاملبشرينَاملتسللنيَبطرقَالدخولَاخلالقةَ،إىلَأهناَقدَحدثتَعدةَ
حوادثَأدتَإىلَقتلَهؤالءَاملبشرينَ َ.

وخاللَالسنواتَالقليلةَاملاضيةَشهدتَالكثيَمنَالدولَتغيَوالتزامَديينَمماَأدىَإىلَتغييَهذهَ
القائمةَعدةَمراتَطبقاًَلعددَأحداثَالضطهادَاليتَحتصلَفيهاَ،منَهذهَالدولَمصرَواليتَيبلغَعددَ

سكاهنا ََ 81مليونَنسمةَ،ونسبةَاملسيحينيَفيها ََ -َ ،%10طبقاًَملاَيدَعيهَاملسيحيونَفَمصرَ،بينماَ
طبقاًَللتعداداتَالسكانيةَاملتعددةَخاللَالقرنَالعشرينَتراوحتَنسبهمَبنيََ%4.8إىلََ–َ%6.2فإنَ
الربيعَأدىَإىلَتغييَاألحداثَوإعطاءَأملَللمسيحينيَفَمجيعَدولَالعاملَ،ولكنَفَمصرَحتولَذلكَ
إىلَخوفَشديدَمنَاملسلمنيَ.وهكذاَقفزتَمصرَفَقائمةَاملراقبةَمنَالدولةَعددََ19إىلََ15فَعامَ
صفحة  361من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

2012مَ،وسببه َاألحداث َالطائفيةَماَبنيَاملسيحينيَ واملسلمنيَحيثَمتَحرقَكنيسةَ والعتداءَعلىَ
بعضَاملسيحينيَفَذلكَالعامَ.وصعدتَنيجيايَمنَمرتبة ََ23إىل ََ 13فَعام َ2012مَ،عددَسكاهناَ
َ 155مليونَنسمةَ،ونسبةَاملسيحينيَفيها ََ 40ابملئةَ،وقدَمتَالعتداءَعلىَالكنائسَ واملسيحينيَ.أماَ
السودانَاليتَعددَسكاهنا ََ 45مليونَنسمةَونسبةَاملسيحينيَفيها ََ %10قفزتَتسعةَعشرَمرتبةَمنَ
َ35إىلَ َ16نتيجةَتعددَاألحداثَالطائفيةَوالربَاألهليةَبنيَالشمالَواجلنوبَ.أماَالصنيَواليتَعددَ
سكاهنا ََ 1.3مليار َنسمةَنسبةَاملسيحينيَفيها ََ %8فقدَهبطتَسنة َ2012م َمنَاملرتبةَالسابعةَعشرَ
إىل ََ ،21ليسَألنَالضطهاد َ فيهاَنقصَعنَالسابقَوإمناَألنَالدولَاألخرىَ زادَفيهاَالضطهادَ،فقدَ
حاولَجمموعةَمنَاملسيحينيَشراءَبنايةَلتكونَكنيسةَ،فتمَمصادرةَاألموالَوالقبضَعلىَاألعضاءَ .
وميكنكمَمتابعةَالضطهادَ َ علىَاملسيحينيَورؤيةَآخرَمستجداتَاخلريطةَ والقائمةَعنَطريقَ
هذاَاملوقعَ َ:
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/

يعتمدَ املبشرونَ علىَ هذهَ القائمةَ بشكلَكبيَ ألهناَتقيسَ هلمَ مدىَ قابليةَ هذهَ البالدَلقبولَ
رسالةَاخلالص َ،وابلتايلَميكنَحسابَميزانيتهمَاملاليةَملعرفةَعددَاملبشرينَالذينَسيسافرونَإىلَالبالدَ.
فمنَخاللَجتربةَاملؤسساتَالتنصييةَوجدواَمنَالكمةَعدمَإرسالَأعداداًَكبيةَمنَاملبشرينَإىلَالدولَ
اليتَتوجدَفيهاَنسبةَكبيةَمنَالضطهادَألنَهذاَسيكونَمضيعةَللوقتَ واجلهد َواملالَ،وإمناَتنتظرَ
الفرصَاملناسبةَلرساهلمَفَالوقتَالصحيحَ.ويُرسلَأعداداًَأقلَمنَاملبشرينَإىلَدولَالضطهادَوتكونَ
قصيةَاملدىَلتدرسَاملنطقةَواحملاولةَإىلَإجيادَمفاتيحَاتصالَمعَالثقافةَلتهييئهاَلعملَأكربَ.فعلىَسبيلَ
املثالَكانتَ الياابنَ مغلقةَ عنَ التبشيَ لفرتةَ طويلةَ حىتَ حدثَ الزلزالَ العظيمَ الذيَ دمرَ الكثيَ منَ
البيوتَ وأدىََإىلَ فيضاانتَ تسوانميََالعارمةََعامََ2010م َ.هذهَ الادثةَكانتَ فرصةَ ذهبيةَ جلامعةَ
الالهوتَ املعمداينَ اجلنويبَ لرسالَ أكثرَ منَ ألفَ مبشرَ حتتَ غطاءَ مؤسساتَ الغاثةَ ومتهيدَ طريقَ
التنصيَهلمَ َ.
َ
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فئات املسيحيني ِف اجملتمعات اإلسالمية

فَمؤمترَالتبشيَعدد َََ34فَأكتوبرَعام َ1998مَ،قدمَجونَترافيسََََJohn Travisمقاالًَ
مهماًَجداًَيستخدمهَمعظمَاملبشرونَاآلنَفَعملهمَضمنَاجملتمعاتَالسالميةَللتعريفَابملسيحينيَ
املقيمنيَبنيَاملسلمنيَ،وقدَامساهَخواصَج-1جَ6
The C1 to C6 Spectrum: A Practical Tool for ََDefining Six Types of
‘Christ-centered Communities’ (‘C’) Found in the Muslim َContext

طريقةَعمليةَلتعريفَستةَأنواعَمنَاجملتمعاتَاليتَيتمركزَفيهاَاملسيحَ(أيَاجملتمعاتَاملسيحية)َ
املوجودةَفَنسيجَاجملتمعَاملسلمَ،وقدَشرحَترافيسَهذهَاجملتمعاتَكماَيليَ َ:
مستوايت توطني/متييع العقيدة ِف اجملتمع
Levels of Contextualization/Syncretism

جC6

متييعَالعقيدة

توطنيَالعقيدة

غيَمتعلقَابلعقيدة

 Syncretismج C5ج Contextualization C4ج C3جC2

Irrelevant

جC1

تقارنَ مواصفاتَ جََ–ََ1جََ6اجملتمعاتَ املسيحيةَ (فئاتَ اجملتمعَ اليتَ تؤمنَابملسيح)َ
املوجودةَفَالعاملَالسالمي َ.والستةَأنواعَختتلفَعنَبعضهاَالبعضَمنَنواحيَعدةَمنهاَاللغةََ
والثقافةَ وطريقةَ العبادةََودرجةَ حريةَ العبادةَ معَ اآلخرينَ بشكلَ مجاعي َ،ابلضافةَ إىلَ اهلويةَ
الدينية َ.ومجيعَ العناصرَ الالهوتيةَ األساسيةَ واملعتقداتَ نفسهاَ فَكلَ جمموعةَ أوَ فئة َ.وهذهَ
الدراسةَحتاولَأنَجتمعَالتنوعَاملسيحيَاملوجودَفَالعاملَالسالميَمنَانحيةَالعرق َ،والتاريخَ،
والعاداتَالتقاليدَ،واللغةَوالثقافةَ.واهلدفَمنَهذهَالدراسةَملساعدةَزارعيَالكنائسَواملسيحينيَ
منَ اخللفيةَ السالميةَ ملعرفةَ واستهدافَ اجملموعاتَ املسيحيةَ وحماولةَ مالئمتهاَ معَ مضمونَ
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الالهوتَالثقافَللكنيسةَ،ومجيعَهذهَاألنواعَالستةَموجودةَفَالوقتَالايلَفَبعضَاملناطق َ
فَالعاملَالسالميَ 404َ.
عملَترافيسَعلىَتقسيمَهذهَاألنواعَالستةَكماَيليَ َ:
 جَ:1كنيسةَتقليديةَتستخدمَلغةَخمتلفةَعنَلغةَالبلدَ:وهذهَالكنيسة َهيَانعكاسَعنَالثقافَةَ
الغربية َ.وهذاَ يؤديَ إىلَ هوةَكبيةَ ماَ بينهاَ وبنيَ ثقافةَ البلدَ األصليةَ،كماَ أنَ هذاَ النوعَمنَ
الكنائسَحماطَابجملتمعَالسالمي َ،وميكنَإجيادَبعضَاملسيحينيَمنَخلفيةَإسالميةَفَكنيسةَ
جَ1ويسمونَأنفسهمَ"مسيحينيَ".

 جَ:2كنيسةَ تقليديةَ تستخدمَ لغةَ البلدَ نفسها َ:وهيَ مشاهبةَ لكنيسةَ جََ2ابستثناءَ اللغةَ.
وابلرغمَمنَاستخدامَلغةَالبلدَنفسهاَإالَأنَاملصطلحاتَالدينيةَغيَإسالميةَ(مسيحيةَلتفرقَ
بينهاَ وبنيَ السالم) َ.واهلوةَ الثقافيةَ ماَ بنيَ املسلمنيَ ومسيحييَ جَ2كبيةَ جداً َ.وجندَ أنَ

املسيحينيَمنَاخللفيةَالسالميةَموجودينَضمنَ دائرةَجَ 2أكثرَمنَجَ،1ويسمونَأنفسهمَ
مسيحينيَ.
وأضربَأمثلةَعلىَذلكََ :

املصطلح املسلم

َ
بسمَللاَالرمحنَالرحي َم َ
السالمَعليكمَورمحةَللاَوبركاتهََ
َ
َ
َ
للاَ َ
َ
َ
َ
اللهمَ َ
َ
َ
إنَشاءَللاَ َ
َ
َ
َ
إبذنَللاَ

ما يرادفه ِف املسيحية

َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ

َابسمَاآلبَوالبنَوالروحَالقدس
َ
َالسالمَلكم/مرحباً/سالمَاملسيح
َالربَ
َ
َأيهاَالسيدَالربَ
َ
َإنَشاءَالربَ
َ
َإبذنَالربَ
َ

. Source: John Travis .The C1 to C6 Spectrum: A Practical Tool for Defining Six Types of ‘ Christ-centered
Communities‘( ’C )’Found in the Muslim Context .Evangelical Missions Quarterly.1998 ، pp408 - 407
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َ
َ
َ
ماَشاءَللاََ َ
َ
َ
َ
َ
المدهللَ
َ
َ
َ
جزاكَللاَخياًَ َ
َ
َ
َ
َ
تباركَللاَ
َ
َ
َ
السالمَهللَتعاىلَ
َ
َ
َ
َ
اجلنَة َ
َ
َ
َ
َ
عبدَللاَ
سبحانهَوتعاىل/عزَوجل/جلَجالله َ
َ
َ
َ
َ
الرسو َل َ
َ
َ
َ
إمام/شيخ َ
َ
َ
َ
َ
الداعيَة َ

َ
َ

َ
َ
َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َجمداًَللربَ
َنشكرَالربَ
َ ُشكراًَ
َالربَيبارككَ
َاخلالصَ
َالسماء/ملكوتَالسمواتَ
َابنَللاَ
َلهَكلَاجملدَ
َالرسول/البشي َ
َالقس/الراعيَ
َاملبشر/املنصرَ َ

َ
َ
َ
َ
َ

َ
َ
َ
َ
َ

َ
َ
َ
َ
َ

َ
َ
َ
َ
َ

َوكالة/مأموريةَعظمىَ َ
َالتبشي/الشهادةَابلجنيل/التنصيَ
َقديسَ َ
َالصالةَ َ
َمتجيدَللا

َ
َ
َ
َ

َ
َ
مهمةَالدعوةَ َ
َ
َ
َ
دعوة َ
َ
َ
َ
صاحلَ َ
َ
َ
َ
الدعاءََ
َ
َ
إعالءَكلمةَللاََ
وغيهاَمنَاملصطلحاتَاألخرىَ َ
َ
قالَ شاريلَ ر َ.تيرب " َ:علىَ الرغمَ منَ أسلوبَ التأصيلَكانَ يهدفَ إىلَ وضعَ املسؤوليةَ والسلطةَ
واملبادرةَفَأيديَالنصارىَاحمللينيَفإنَهذاَمتَفقطَفَجزءَمنَحركةَالتنصيَوهوَنشاطَالكنيسةَاحملليةَ،
أماَالعملياتَاألكثرَتعقيداًَمثلَبناءَاملستشفياتَواملدارسَالرئيسيةَفقدَكانتَتصممَوتدارَمنَاخلارجَ،
وفيماَعداَمنَأاثرهَعددَقليلَجداًَمنَاملنظرينَفَجمالَالتنصيَ،فإنَأحداًَملَيتساءلَعلىَالطالقَ
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َ،ونتيجةَلذلكَانتشرتَاألمناطَالغربيةَبرمتهاَ
َ
فيماَإذاَكانَالتصورَالكافَوراءَهذهَاجلهودَتصوراًَسليمَاً
وتربعَالغربيونَعلىَمواقعَاملسؤوليةَمماَأدىَإىلَالستياءَوالمتعاضَفَساحاتَالعملَاحملليةَ 405".

 جَ:3جمتمعاتَمسيحيةَتستخدمَلغةَحمليةَوأشكالَالتعامالتَحمايدةَدينياًَوثقافياًَ:وهذاَمعناهَ
أنَالكنيسة َ قدَتستخدمَموسيقىَشعبيةَ،لباسَتقليديَ،فنونَثقافيةَ،اخل َ.والعناصرَالسالميةَ
خارجةَومفلرتةَمنَهذهَاألعمالَ،حيثَتقدمَاملادةَبشكلَثقافَوطينَالَدخلَلهَابلسالمَ.
ُ
واهلدفَمنَذلكَتقليلَعددَاملنصرينَاملغرتبنيَعنَطريقَوضعَالكنيسةَفَسياقهاَالصحيحَف َ
الثقافةَ بشكلَمالئمَ.وميكنَالجتماعَفَبناءَالكنيسةَ.ويتألفَمعظمَهذاَالنوعَمنَاملسيحينيَ
الذينَمنَخلفياتَإسالميةَويسمونَأنفسهمَمسيحينيَ.

 جَ:4جمتمعاتَمسيحيةَمرتسخةَفَاجملتمعَالسالميَتستخدمَاللغةَ َاحمللية َمعَاستخدامَثقافةَ

البلدَوالنماذجَالسالميةَ.وهيَمشاهبةَجملتمعَجَ،3ولكنَمعَجوازَاستخدامَبعضَاملمارساتَ
السالميةَ ماَ دامتَ الَ تتناقضَ معَ العقيدةَ املسيحيةَ مثلَ رفعَ األيديَ أثناءَ الدعاء َ،حفظَ
الصوم َ،وجتنبَ أكلَ لمَ اخلنزيرَ أوَ شربَ الكحولَ أوَ الكالبَكحيواانتَ أليفة َ،واستخدامَ
مصطلحاتَ وألبسةَ إسالمية َ،اخل َ.وجندَ أنَ جمتمعيَ جََ1وجََ2يتجنبانَ هذاَ األمر َ.وهؤالءَ
املسيحينيَيعتربونَأنفسهمَأتباعَعيسىَاملسيحَ(أوَشيءَمشابه)َ.

 جَ:5مسلمونَمسيحيونَوالذينَقبلوَيسوعَخملصاًَشخصيَاًَلياهتمَ.يبقىَهؤالءَاملسيحي َونَفَ
اجملتمعَاملسلمَبشكلَقانوينَ واجتماعيَ.وهم َقريبنيَمنَالركةَاليهودية َالتنصريةَحيثَيرفضونَ
اجلوانبَالسالميةَاليتَتتناىفَمعَتعاليمَالكتابَاملقدسَ،أوَإعادةَشرحهاَوتفسيهاَإنَأمكنَ.
وختتلفَطرقَالعبادةَالسالميةَمنَشخصَإىلَآخرَأوَمنَمجاعةَإىلَمجاعةَ.وجيتمعَمسيحيَواََ
جَ5بشكلَدوريَمعَمسيحييَجَ4ويدعونَاملسلمنيَالذينَملَيقبلواَرسالةَاخلالصَبعدَ.وإذاَ
قبلَحيَكاملَأوَقريةَكاملةَرسالةَاخلالصَفيمكنَأنَيؤديَهذاَإىلَأتسيسَمساجدَمسيحيةَ.
ويرىَ اجملتمعَ السالميَ أفرادَ جََ5علىَ أهنمَ مسلمونَ ولكنَ يشارَ إليهمَ أبهنمَ مسلمونَ تبعوا َ
عيسىَاملسيحَ.

التنصير :خطة لغزو العالم اإلسالمي :الترجمة الكاملة ألعمال المؤتمر التبشيري . Source: Don M. McCurry .The Gospel and Islam
Colorado: MARC.1978 ،الذي عُقد في مدينة جلين آيري في والية كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية .
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 جَ: 6جمتمعاتَمسيحيةَصغيةَابلسرَوجتتمعَابلسرَ:هؤالءَاملسيحيونَمنَخلفياتَإسالميةَ
يعانونَ منَ الضطهادَ حتتَ قواننيَ البلدَ الصارمةَ اليتَ متنعَ وجودهم َ.ويعبدَ أفرادَ جََ6املسيحَ
بسريةَبسببَاخلوف َ،والنعزاليةَأوَهتديدَاجملتمعَمنَضمنهاَالعقوابتَاملستحقةَللردةَ.ومجاعةَ
جََ5عكسََجمتمعاتَ جََ6حيثَ أهنمَ الَ يستطيعونَ الفصاحَ عنَ عقيدهتمَ وإمياهنم َ.ويراهمَ
اجملتمعَاملسلمَعلىَأهنمَمسلمونَويعرفونَأنفسهمَأبهنمَمسلمني.
وقالَدونَماكريَفَمقالهَ"حانَالوقتَاملناسبَملنطلقاتَجديدة""ََ:إنَالتقليدَاملتبعَهوَأنَ
إرسالياتَالتنصيَكانتَترفضَدائماًَثقافةَاملسلمَاملتنصرَوتفرضَعليهَثقافةَاملنصرَ.وعمليةَالقتالعَ
هذهَ والصرارَعلىَهذاَالتحويلَاملزدوجَ،أيَحت َويلَاملسلمَإىلَاملسيحَأوالًَ،وإىل َثقافةَاملنصرَاثنياًَقدَ
تكونَحقاًَأهمَأسبابَعدمَفعاليةَالعمل َفَصفوفَاملسلمنيَ،وحننَالَنذكرَهذاَهبدفَالتقليلَمنَ
سوءَالفهمَاخلطيَلتعاليمَاملسيحيةَأوَجتاهلَاحتمالَمقاومةَاملسلمَأوَغيَاملسلمَأللوهيةَاملسيحَ .منَ
اتريخَ الكنائسَ وإرسالياتَ التنصيَ نرىَ أنهَ يُفضلَ اقتالعَ املسلمَ املتنصرَكليةَ منَ بيئتهَ الجتماعيةَ
والثقافية َ،وأساسَذلكَهوَإميانَالنصارىَأبنَالثقافة َوالضارةَالسالميةَشريرةَبرمتهاَوليسَفيهاَما َ
ميكنَخالصهَ،بلَيتوجبَإدانتهاَورفضهاَمجيعاًَويرافقَهذاَاملوقفَالكميَمنَالثقافاتَ واجملتمعاتَ
السالميةَقصورَملحوظَفَالتفكيَالنقديَمنَجانبَاملنصرَلثقافتهَ "َ.
وأعرب َبولَجَ.هايربت َفَمقالهَالكتابَاملقدس َوالثقافة"َ:منَالواضحَأنهَجيبَأنَحيصلَ
بعضَالتغييَفَسلوكَالنصراينَاجلديدَ حيثَيعربََ عنَنفسهَأيضاًَ فَ صيغَثقافيةَأيَحبياةَ جديدةَ
وبقلبَجديد َ،رمباَيستطيعَالباكستاينَاملتنصرَحديثاًَأنَيستخدمَعدداًَكبياًَمنَصيغَثقافتهَدونَأنَ
يتزع زعَإميانهَ،فهوَيستطيعَالنومَفَسريرهَالقدميَوأيكلَاألطعمةَاملعتادةَ وأنَيصليَوهوَجالسَعلىَ
406
األرض"َ.
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َ



توطني املسيحية ِف اجملتمعات اإلسالمية

جيدَاملسلمَاملتحولَإىلَاملسيحيةَهوةَكبيةَماَبنيَالفئاتَاملسيحيةَابلوالدةَوبينهمَ.فهلَمنَاملمكنَ
أنَ يكونََمسلماًَ واتبعاًَ للمسيحَكإلهَ فَ الوقتَ نفسه؟َ أليسَ منَ املفرتضَ أبنَ اتبعيَ املسيحَ يعرفونَ
أنفسهمَعلىَأهنمَمسيحيني؟َهلَميكنَملسلمَاتبعَللمسيحَكإلهَأنَيطبقَاملمارساتَالسالميةَبينما َ
يصليَفَاملسجدَمتجهاًَبوجههَإىلَمكةَويستمرَفَالصالة َبطريقةَاملسلمني؟َاقرتحَجونَ وأانََترافيسَ
عشرَفرضياتَهلذاَاألمرَ:










الفرضيةَاألوىلَ:ابلنسبةَللمسلمنيَفإنَالثقافة َوالسياسةَ والدينَالَميكنَالفصلَبينهمَ،وابلتايلَ
تغييَالدينَهوَانقطاعَاتمَعنَاجملتمعَ.
الفرضيةَالثانيةَ:اخلالص َ هوَابلنعمةَوحدهاَومنَخاللَالعالقةَ والوالءَليسوعَاملسيحَ.وتغييَ
األداينَليسَشرطاَمسبقاَوالَضماانَللخالصَ.
الفرضيةََ:3هَمَيسوعَاألساسيَهوَإنشاءَمملكةَللاَ،وليسَأتسيسَدينَجديدَ.
الفرضيةََ َ:4مصطلحَ "مسيحي"َ فَكثيَ منَ األحيانَ مضللََََ-فليسَكلَ منَ يطلقَ عليهَ
مسيحيَهوَفَاملسيحَ(خملص)َ،وليسَكلَمنَفَاملسيحَهمَمسيحينيَ.
ُ
الفرضيةََ َ:5فَكثيَ منَ األحيانَ هناكَ فجواتَ بنيَ ماَ يعتقدَ الناسََابلفعلَ وبنيَ ماَ يعلمهمَ
دينهمَ.
فرضيةََ:6بعضَاملعتقداتَواملمارساتَالسالميةَتتفقَمعَاملعتقدَاملسيحيَ،وبعضهاَالَ.
فرضيةََ:7ينطويَعلىَعمليةَاخلالصَفَكثيَمنَاألحيانَالتحولَمنَحياةَالعاداتَالسيئةَإىلَ
حياةَأخرىَطائعةَوعابدةَهللَ.
فرضيةََ:8اتباعَاملسيحَحيتاجَإىلَحتريرَالذاتَالروحيةَمنَأجلَاالزدهارَفَحياته.
فرضية ََ:9نظراًَلعدمَوجودَهيكلَوتنظيمَكنسيَ،فيجبَأنَتكونَحركةَجمتمع ََ C5معتمدةَ
علىَالروحَوالكلمةَكمصدرَأساسيَللتعليم.
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 الفرضيةََ:10ميكنَترسيخَالالهوتَفَسياقَالثقافةَبشكلَمالئمَمنَخاللَالتفاعلَاليويَ
منَاخلربةَالفعليةَللتبشيَفَتلكَالبلد.
َ

منَهذهَاملعلوماتَنستنتجَأنَقادةَاملبشرينَيسعونَإىلَإدخالَحمداثتَجديدةَإىلَالدينَ،فاملسلمَ
أنَيذهبَإىلَاملسجدَويصليَحنوَالكعبةَ،ولكنَجيبَعليهَالميانَابملسيحَ
َ
ميكنَأنَيبقىَمسلماًَو
كربَوإله َ،وأنَيؤمن َأنَاملسيحَماتَمنَأجلهَعلىَالصليبََكيَخيلصهَمنَاخلطيةَ.هذهَالعقيدةَ
ليستَبعيدةَجداًَعنَمذهبَاألمحديةَالذيَيؤمنَمبوتَاملسيحَوجميئهَالثاينَ،فمنَيؤمنَابألمحديةَ
فلنَيبقَعليهَإالَالعتقادَمببدأَأنَاملسيحَماتَمنَأجلهَوبذلكَيكونَمسلماًَمسيحياًَأوَمسيحياًَ
مسلماًَ.كماَأنهَملَيعدَمنَالضروريَهلذاَاملتحولَإىلَاملسيحيةَمنَخلفيةَمسلمةَأنَيشبهَالغربَ
بلباسهَ وعباداته َ،فيمكنَ أنَ يبقىَ فَ حيهَكماَ هو َ،ينامَ علىَ السريرََنفسهََالذيَكانَ ينامَ عليهَ
سابقاًَ،ويعيشَمعَعائلتهَ،ويذهبَيومَاجلمعةَإىلَالصالةَويصومَرمضانَ،ويذهبَإىلَعملهَاليوميَ
بشكلَ طبيعيََ–ََابعتبارَ أنَ الكثيَ منَ املبشرينَ يرونَ الرسولََحممدَ صلىَ للاَََعليهَ وسلمَكقائدَ

صاحل َ.ليسَ هذاَ فحسبَ فإنَ هناكَ فَ وقتناَ الايلَكنائسَ ملتحولنيَ إىلَ املسيحيةَ ماَ بنيَ الفئةَ
األمازيغيةَفَاجلزائرَ،وكنائسَفَاملغربَهلمَقساوستهمَالذينَهمَأيضاًَمتحولونَإىلَاملسيحيةَمنَ
خلفيةَمسلمةَ،وعندماَيتدارسونَالكتابَاملقدسَفإهنمَيتناولونَمشاكلهمَوقضاايهمَويعزوهناَبشكلَ
ديينَللهاَ،كماَأنَترانيمهمَوألانَتراتيلهمَأتخذَالطابعَالبلدَالذينَيعيشونَفيهاَ،فكماَذُكرَسابقاًَ
ملَتعدَحركةَالتبشيَمنَالغربَإىلَالشرقَ،وإمناَهيَمتأصلةَفَالبالدَ،تبدأَمنَالكنائسَالجنيليةَ
احملليةَوتنتشرَإىلَماَحوهلاَوكثيَمنَاألحيانَتتخطىَحدودَالبلدَاليتَفيهاَلتذهبَإىلَدولَأخرىََ .
َ
َ
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يتعامل َاملبشَرَونَمعَفئاتَاملسلمنيَبشكلَخمتلفَ،فمثالًَاملهاجَرَونَإىلَالدولَالغربيةَيتأثرونَ
ابلبيئةَ احمليطةَ هبمَ فقدََيتخذونَ الطابعَ الغريبَ معَ بقاءَ األساليبَ التقليديةَ فَ بعضَ أمورَ الياةَ،
واملسلم َونَالذينَفَابكستانَأوَاهلندَجتدهمَمييلونَأكثرَإىلَالصوفيةَ،ويُدخلونَفَتعبداهتمَالروحيةَ
السالميةَ
َ
حمداثتَكثيةَ لدرجةَ أهناَ قدَ تصلَ إىلَ التكهنَ والشعوذةَ والسحر َ،أماَ فَ الدولََالعربيةَ
كاململكةَ السعوديةَ فتجدَ أنَ املسلمنيَ امللتزمنيَ يهتمونَكثياًَ فَ عبادهتمَ َ ابلقرآنَ والسنة َ،ومعظمَ
املسلمنيَفَالدولَالسالمية َ– َوهمَاألكثرية َ– َمنَالطابعَالصوفَأوَماَيسمى َداينةَشعبية Folk
ََReligionولذلكَيعتمدَاملبشرونَعلىَخرباهتمَفَالتعاملَمعَاملسلمنيَحسبَفئاتَعرقهمَواملناطقَ
اليتَيتواجدونَفيهاَ .
يعتمدَالتبشيَبشكلَكبيَعلىَقابليةَالناسَلقبولَرسالةَاخلالصَ،وابلنسبةَللدولَالسالميةَ
فإنَقابليتهمَلتقبلَرسالةَاخلالص َضئيلةَألنَالسالمَحيتويَعلىَعناصرَمشاهبةَللمسيحيةَكالميانَ
ابألنبياءَ والكتبَ ابستثناءَ النيبَ حممدَ صلىَ للاََعليهَ وسلمَ والقرآنَ الكرمي َ،وصلبَ املسيحَ والثالوثَ
املقدسَ.لذلكَابلنسبةَللمسلمنيَفإنَاملسيحيةَليستَابلدينَالغريبَوميكنَالردَعليهَ.علىَصعيدَآخرَ
جندَأن َ قابليةَالشبابَلإلستجابةَللمبشرينَفَالدولَالسالميةَوخاصةَغيَاملتعلمنيَمنهمَأفضلَمنَ
قابليةَكبارَالسنَ َ.
متنعَالدولَالسالميةَوجودَاملبشرينَلذلكَتقللَاملنظماتَالتبشييةَامليزانيةَفَإرسالَاملبشرينَ
إىلَهذهَالدولَوحتاولَإجيادَبدائلَلتبشييهمَ،ومعظمَاملبشرينَالذينَيدخلونَالدولَالسالميةَيدخلوهناَ
مبسمياتَمؤسساتَإنسانيةَخييةَأوَألعمالَأخرىَكتعليمَاللغةَالجنليزيةَ،وعقودَعملَفَجمالَالطبَ
واهلندسةَأوَأحباثَودراساتَ،اخلَ َ.
منَالبدائلَاملستخدمةَفَالتبشي؛َالربانمجَالتعليميَوإرسالَالطالبَوخاصةَالعربَمنَاململكةَ
العربيةَ السعوديةَ واملغربَ واجلزائرَ وغيهاَ منَ الدولَ السالميةَ إىلَ الدولَ األوروبيةَ وكنداَ والوالايتَ
املتحدةَ األمريكيةَ وخاصةَ الشبابَ حيثَ يعانونَ منَ الصدمةَ الضاريةَ ومنهمَ منَ ينغمسَ فَ اجملتمعَ
ويتأثرَبهَأتثرَاًَشديداًَ،فهناكَمنَاملبشرينَمنَيهتمَهبؤالءَالطالبَويشجعوهنمَلضورَالتجمعاتَالدينيةَ
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أوَلعبَالرايضةَفَالكنيسة َ أوَبناءَجسورَمعَطالبَمسيحينيَالجتذاهبمَإىلَاملسيحيةَ.ومنَهذه َ
البدائلَاملستخدمةَأيضاًَبرانمجَاللجوءَ،حيثَ تُعىنَاملؤسساتَالتبشييةَبتعليمَالالجئنيَاللغة َالجنليزيةَ
وتوفيَهلمَالغذاءَواملسكنَعلىَحسابَالكومةَابلضافةَإىلَمساعدهتمَفَإكمالَأوراقَاهلجرةَ َ.
تعملَ املؤسساتَ التبشييةَ علىَ استخدامَ التكنولوجياَ فَ عملها َ،مثلَ إنشاءَ قنواتَ إعالميةَ
مسيحيةَمثلَقناةَالياةَوالكرمةَوالقيقةَوالوعدَوغيهاَمنَالقنواتَاليتَميكنَبثهاَإىلَالدولَالسالميةَ
ملشاهدهتاَ،ابلضافةَإىلَغرفَالبالتوكَ واملنتدايتَ،وليسَمنَالغريبَأنَهذهَال َوسائلَتتحدثَاللغةََ
العربيةَأوَاألوردوَأوَالكرديَ،اخلَ.فكماَقلناَسابقاًَعاملَاللغةَمنَأهمَالعواملَاألساسيةَفَالتبشيَ
ويتمَتدريبَاملبشرينَاملسيحينيَاحمللينيَأوَالعابرينَليكونواَهمَالوسيلةَفَخدمةَأهدافَالرسالياتَ
التبشييةَ.
ومعظمَاملؤسساتَالتبشييةَالَتتجرأَلعالنَاملتنصرينََ،ولكنَتُرسلَتقاريرَعنهمَإىلَاملكاتبَفَ
الدولَالغربيةَ،وتعاملَهذهَاملعلوماتَبسريةَخوفاًَعلىَحياةَاملتحولَإىلَاملسيحيةَمنَخلفيةَإسالميةَ.
فبالنسبةَ لدولَ اخلليجَ يُستخدمَ الربانمجَ التعليميَ للتبشيَ ابخلفاءَ ابلضافةَ إىلَ القنواتَ املسيحيةَ
العالميةَوالتواصلَعنَطريقَالشبكةَاللكرتونيةَ.ولقدَمتَأتسيسَكنائسَفَاليمنَوفَالكويتَمدعيةَ
أنَ هذهَ الكنائسَ خمصصةَ للمغرتبنيَ فقط َ،ولكنَ حتتَ هذاَ السطحَ يعملَ علىَ تنصيَ احملليني َ.أماَ
َمنَحدَالردةَ
َ
الكنيسة َفَالسعوديةَفهيَعبارةَعنَمجاعاتَصغيةَتتجمعَفَاخلفاءَفَاملنازلَخوفاً
حيثَميارسونَفيهاَعباداهتمَ.
وابلنسبةَللدولَالعربيةَاليتَيوجدَفيهاَاملسيحينيَاألصلينيَكمصرَ واألردنَوسورايَولبنانَ،فلمَ
يعدَأمرَإرسالَاملبشرينَلهَاألولويةَ،فقدَمتَأتسيسَاملؤسساتَالتبشييةَفيهاَلدرجةَاهنمَاصبحواَيرسلونَ
املبشرينَمنَداخلَالبالدَالعربيةَالسالميةَإىلَخارجهاَإىلَدولَأخرىَ.فمثالًَيوجدَفَاألردنَأقوىَ
جامعةَالهوتَلتدريسَخدامَوقساوسةَومبشرينَالشرقَاألوسطَوابللغةَالعربيةَ،وفيهاَالَيقلَعنَأربعةَ
مراكزَلتدريبَاملبشرينَمنَطوائفَبروتستنتيةَخمتلفةَ.ويعتربَاألردنَمنَدولَامللجأَلذلكَينزحَالالجئو َنَ
منَ خمتلفَ األقطارَ اجملاورةَ هلاَ قبلَ هجرهتمَ إىلَ بالدَ أخرى َ،ومنَ هؤالءَ الالجئنيَ السورينيَ والعراقينيَ
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والفلسطينيني َ.وفَ الصيفَ أتيتَ اآلالفَ منَ العائالتَ اخلليجيةَ لقضاءَ إجازهتا َ.وهذهَ الركةَ املروريةَ
الكبيةَتسمحَللمبشرينَإبجيادَفرصَجيدةَللوصولَهلمَخفيةَومساعدهتمَ ومتريرَهلمَرسالةَاخلالصَ،
ليسَ هذاَ فحسبَ فهناكَ عدةَ مراكزَ تنصييةَ هتتمَ ابملعاقنيَ والصمَ البكم َ،ابلضافةَ إىلَ اليتيمات َ
اللقيطاتَ،فإنَنظرةَاجملتمعَإىلَهؤالءَالفتياتَدونيةَجتعلهنَينخرطنَفَاحملرماتَبعدَسنَالثامنةَعشرَ،
فعملتَمؤسسةَتنصييةَفَإيوائهن َومساعدهتنَمادايًَلكمالَدراستهنَابلضافةَإىلَتنصيهنَوإقامةَ
اجتماعاتَأسبوعيةَمعهنَفَدراسةَالكتابَاملقدسَ.
وترتفعَنسبةَالتبشيَفَدولَمشالَإفريقياَكموريتانياَ واملغربَ واجلزائرَوتكونَعنَطريقَدخولَ
املبشرينَكسائحنيَ أوَ عنَ طريقَ الربانمجَ التعليمي َ،والسببَ فَ ذلكَ أنَ هذهَ الدولَ الَ يوجدَ فيها َ
مسيحينيَ أصلينيَ (ابستثناءَ اجلزائر)َ وابلتايلَ املسيحيةَ غيَ مألوفةَ لديهم َ.ابلضافةََأنَ عامةََالشعبَ
جاهلَ بدينهَ إالَ منَ رحمَ ريبَ َ،ويكثرَ فَ تلكَ اجملتمعاتَ الظلمَكالعتداءَ اجلسديَ علىَ الزوجةَ
واألطفال َ،وازدواجيةَالياةَوخاصةَعندَالشبابَماَبنيَالعاداتَ والتقاليدَوماَبنيَتقليدَالغربَ.هذاَ
ابلضافةَإىلَاستخدامَالسحرَوالشعوذةَ.
والالةَالستثنائيةَمصرَ،فهيَمنَأكثر َالبالدَتعقيداًَمنَانحيةَالوصولَللمسلمنيَ،فالَحيتاجَ
املبشرونَ ابلتواجدَ شخصياًَ فيها َ.فتعتربَ مصرَ منَ أقوىَ البالدَ التبشيية َ،ففيهاَ جامعاتَ الالهوتَ
ثلَ
والكنائسَالربوتستنتية َ (الجنليية)َاليتَتعملَعلىَإرسالَمجاعاتَالتبشيَإىلَالبالدَالشقيقةَوفيهاَم َ
املناهجَاملسيحيةَلكلَاألعمارَولنشرَالكتبَاملسيحيةَ،
َ
كنيسة َقصرَالدوابرة َحيثَتعملَعلىَأتليف َ
كماَأنَفيهَمراكزَللتبشيَواملخيماتَللمسيحينيَوهذاَجيتذبَالكثيَمنَاملسلمنيَالفضولينيَالذينَقدَ
يقعواَفَشباكهمَإنَملَيكنَلديهمَالعلمَالشرعيَالكافَ.وإنَاملواطننيَاملسيحينيَأغنياءَعنَحاجتهمَ
للتنصيَ اخلارجيَ لدرجةَ أنَ قساوستهاَ يسافرونَ أحناءَ العاملَ لضورَ مؤمتراتَ والديثَ والتبشيَ فَ
املؤمتراتَالكبيةَفَعدةَبلدانَالعاملَ.
أماَابلنسبةَللدولَالسالميةَالفقيةَوغيهاَاليتَالَتتحدثَاللغة َالعربيةَكأفغانستان َوابكستانََ
والسودان َأوَحىتَالعراقَ،فأفضلَطريقَللوصولَإليهاَهوَاجليشَاألمريكي َاجملندَالذيَيصطحبَمعهَ
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طاقمَاملبشرينَمنَاألطباءَ واملمرضنيَ والعاملنيَفَاملكاتبَ والرتمجةَوغيهمَأيضاًَيعملَفَاملؤسسات َ
النسانيةَواخلييةَ،ويوزعونَاألانجيلَوالكتبَاملسيحيةَبلغةَالبلدَاليتَيقيمونَفيهاَ .
َ

إرساليات القبائل

كزَفيهاَعددَكبيَمنَالدولَالسالميةَ،
َ
حتدثناَبشكلَمستفيضَعنَانفذة ََ 40/10حيثَيتمر
كماَأنَهناكَمئاتَمنَاملؤسساتَالتبشيةَاليتَترسلَمبشريهاَسنوايًَلفتحَطرقَالتنصيَ،ولكنَماذاَ
عنَابقيَالعامل؟َماذاَعنَهؤالءَالذينَيعيشونَفَأماكنَانئيةَفَاألدغالَ،أوَالصحراء؟َماذاَعنَالقبائلَ
الفريقيةَ واملوجودةَف َ اجلزرَ واليتَملَيصلهاَالتحضرَبعد؟َوهلَاستطاعَاملبشرونَالوصولَإليها؟َماَهيَ
اسرتاتيجيتهمَوطرقهم؟َكلَهذاَسندرسهَفَهذاَاجلزءَمنَالفصلَ .
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هناكَ عدةَ مؤسساتَ متخصصةَ بتبشيَ وإيصالَ رسالةَ اخلالصََإىلَ القبائل َ،واحدةَ منهمَ
مؤسسةَ التبشيَ للقبائلَ اجلديدةََََ،NTM New Tribe Missionحيثَ لديهاَ بناايهتاَ املصممةَ
بشكلَمالئمَلتدريبَاملبشرينَ،كماَأنهَقدَبُينَخميماًَخاصاًَشبيهاًَإبحدىَقرىَالقبائلَليعيشَفيهاَ
املبشرونَفرتةَللتدريبَعلىَالرَ،وشحَاملياهَ والطعامَ،ابلضافةَإىلَاملوادَالنظريةَ والعمليةَ.وعلىَاملبشرَ
املشيَلساعاتَطويلةَأوَمعرفةَتدبيَأمورهَعندَإصابتهَمبرضَماَ،
َ
أنَيكونَلديهَقدرةَجسديةَللتحملَو
كماَأنَنفسيتهَتُقاسَوقدرةَحتملهَواكتئابهَحىتَيستطيعَاملضيَفَهذهَاملهمةَ.
متلكَ معظمَ مؤسساتَ التبشيَ طائراتَ خاصةَ لنقلَ املبشرينَ ومعداهتمَ إىلَ األدغالَ،كماَ أهناَ
متلكَمعداتَخاصةَلتوليدَالطاقةَ،وسياراتَاجليبَالناقلةَ،ووسائلَالتصاالت َعنَطريقَالستااليتَ،
حبيثَإنَملَتتوفرَاهلواتفَفهناكَأجهزةَخاصةَلإلتصالَالَسلكياًَ،ابلضافةَإىلَأانسَخمتصنيَابلدعمَ
الفينَعندَحدوثَعطلَماَوحفرَاآلابرَلتوفيَمياهَالشربَ َ.
ومنَاخلطأَأنَيبدأَاملسافرَعملهَابلتبشيَفَاللحظةَاألوىلَاليتَينزلَفيهاَالقلَالذيَيعملَفيهَ،
فمنَ األفضلَ لهَتعلمَ حياةَ الناسَ الذينَ حولهَ،كتذوقَ طعامهم َ،ووضعَ لباسهم َ،وتعلمَ لغتهمَ وكيفيةَ
الديثَمعَبعضهمَالبعضَ،ومعرفةَماَيغضبهمَوجتنبهَوبناءَجسورَالصداقةَ.والسؤالَهناَأينَجيبَأنَ
تكونَالبدايةَوماذاَجيبَالعملَفَاليومَاألول؟َ َ
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كيفية تبشري فئات القبائل البدائية:

 أوالً :دراسة الثقافة واللغةَ:فَاألايمَاألوىلَيبدأَاملبشرَابلتعلمَمنَالناس َأينَيعيشونَ،وماذاَ
أيكلونَوكيفَحيضرونَحاجاهتمَوطعامهمَ،ومنَأينَحيصلونَعلىَطعامهمَ ،إنَكانَصيداًَأوَ
زراعةَ.وماَهوَأ همَمنَكلَذلكَأنَيتعرفَاملبشرَعلىَعاداتَوتقاليدَاجملتمعَ،وماَهيَنظرهتمَ
عنَالعاملَ،وماَمعىنَالياةَابلنسبةَهلمَوماَالذيَيعتقدونَبهَ،فهذاَيتطلبَدراسةَعميقةَملعرفةَ
معتقداهتم َ.ختتلفَ معتقداتَ الناسَ منَ قبيلةَ إىلَ أخرىَ ولكنَ منَ الصفاتََاملشرتكةَ هلمَ أهناَ
ثقافاتَ طقسيةَ مذهبيةَ تؤمنََابلطقوسَ الروحيةََََAnimistic Cultureحيثَ تؤمنَ أنَ
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العاملَمسيطرَعليهَمنَقبلَقوىَغيَمرئيةَوروحيةَميكنَالتحكمَهباَوتغييَحالتهاَعنَطريقَ
ُ
املمارساتَ الطقسيةَ لتفاديَ سوءَ الظ َ،وزايدةَ الربكات َ.وعادةَ ماَ يكونَ هناكَ شامانشَ ف َ
القبيلة ََ Shamansوهوَالذيَيلعبَدورَ الوسيط َبنيَالعاملَاملرئيَوغيَاملرئيَخاللَطقوسَ
وعاداتَوتقدميَعطاايَ َوقرابنيَ.كماَأنَهذهَالقبائلَتصارعَفَالياةَللبقاءَ،ويستحوذهاَاخلوفَ
منَالطبيعةَوعناصرهاَولديهمَأعرافهمَاخلاصةَاليتَقدَتبدوَغريبةَابلنسبةَلسكانَالضرَ.

 اثنياً :التحضري للدروس املسيحيةَ:بعدَأنَأيخذَاملبشرونَوقتهمَفَالتعرفَعلىَالقبيلةَومعرفةَ

أساليبَحياهتمَ،وهذاَيكونَماَبنيَالثمانيةَأشهرَإىلَالسنتنيَ،يبدأَاملبشرَعملهَالقيقيَفَ
التبشيَ.واجلديرَابلذكرَأنَمعظمَهذهَالقبائلَملَتسمعَأيَشيءَعنَالكتابَاملقدسَأوَرسالةَ
اخلالص َ،ويعملَاملبشرَعلىَبناءَخطةَمتكاملةَللوصولَإىلَقلوبَأهلَالقبيلةَ،وجيبَعليهَأنَ
حيضرَالدروسَاليتَسيعلمهاَويلقيهاَعلىَأهلَالقريةَ،وعلىَاملبشرَأنَيفعلَذلكَبلغةَالقريةَ
ويستخدمَاملصطلحاتَالصحيحةَلفهامَالناسَاملسيحيةَ.

 اثلثاً :سرد قصص العهد القدي:



اليومَ األول َ:التعريفَ هبمَ:يدعوَ املبشرَ مجيعَأهلَ القريةَ فَ وقتَفراغهمََََ-وعادةَ ماَ يكونَ

العصر ََ -ويبدأَبقصصَالعهدَالقدمي َابتداءًَمنَآدمَ،إىلَنوحَ،إىلَموسىَ ،إىلَيشوعَ َوالقضاةَ
وهكذاَ.والَيذكرَاملبشرَأيَشيءَعنَقصةَيسوعَاملسيحَليهيءَوميهدَهلمَالطريقَ.
وفَاليومَاألولَمنَالدرسَيريَاملبشرَأهلَالقريةَخريطةَمبكانَإقامتهم َ،وأينَتقعَبقيةَالقرىَ
حوهلمَ.ومنَمثَيريهمَمكانَ البلدَاليتَيعيشونَفيهاَومدىَبعدهاَعنَالبلدَاليتَأتىَمنهاَاملبشرَ
وعالقةَبلدهمَأوَجزيرهتمَابلبلدانَاليتَحوهلمَ،ومسافتهاَمنَإسرائيلَ(فلسطنيَاحملتلة)َ َ.
ومنَهناَيبدأَاملبشرَابلشرحَهلمَماهيةَالكتابَاملقدس َوأنهَبدأَمنذَألفيَعامَمنَاسرائيلَومنَ
مثَانتقلَإىلَأوروابَواآلنَيصلَإليهمَ.
 اليومَ الثاين َ:يشرحَ هلمَ املبشرَ عنَ فئاتَ الناسَ املختلفةَ فَ العاملَ وأشكاهلمَ وثقافاهتم َ،بطريقةَ
يفهمهاَأهلَالقرىَ،ومنَأينَجاءَالناسَ،فمنهمَمنَيعتقدَأنهَجاءَمنَتطورَقردَ،ومنهمَمنَ
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اعتقدَمنَالطيَ،وهكذا َ.وأخيَاًَيقولَاملبشر"َ:لذلكَأعطىَللاَكلمتهَمكتوبةَللناسَوهيَالَ
تتغيَ".
وبعدهاَ يعرفَ املبشرَ للاََ ألهلَ القريةَ ويعلمهمَ صفاتهَ وأمساءه َ،ويتحدثَ عنَ خالئقهَ منهمَ
املالئكةَواملالئكةَالساقطةَ(الشياطني)َ،وعنَاجلنةَوالنارَاليتَخلقهاَللاَوهكذاَ َ.
يتحدثَ املبشرَ عنَ خليقةَ للاََفَ ستةَ أايمَ وعنَ آدمََوحواءَ ووقوعهماَ ابخلطيةَ إبرادهتما َ،مثَ
يعدهمَاملبشرَأبنَهناكَطريقةَللخالصَمنَاخلطيةَ ٍ
خبطةَمنَللاَفَاملستقبل.
يسردَ املبشرَ قصصَ العهدَ القدميََويركزَ علىَ الذابئحََاليتَكانَ يفعلهاَ الناسَ للتكفيَ عنَ
خطاايهم َ،وأنهَالَيوجدَمغفرةَمنَللا َإالَعنَطريقَسفكَالدمَ واألضحيةَ.وفَمعظمَاألحيانَ
يستخدمَاملبشرونَاملسرحياتَالدراميةَملعاونةَالناسَعلىَالفهمَ،فهمَيدربونَبعضاًَمنَأهلَالقريَةَ
ليقومواَابألدوارَ،فمثالًَميثلَأبَ وابنهَقصةَابراهيم َوولدهَعندماَذهباَإىلَاجلبلَبعدَأنَدعاَللا َ
إبراهيمَليضحيَاببنهَ.مثَيركزَاملبشرَعلىَفكرةَأنَاخلالصَأييتَمنَنسلَإسحاقَابنَإبراهيمَمنَ
خاللَنسلَالشعبَالسرائيليَ.
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وبعدهاَيكملَاملبشرَسردَالقصصَمنَالعهدَالقدميَ َبشكلَاترخييَحىتَيصلَأخياًَإىلَقصةَ
املسيحَ.

 رابعاً :قصة املسيح َ:يبدأَاملبشرَابلديثَعنَوالدةَاملسيحَاملعجزةَ،وحياتهَوتعاليمهَومعجزاتهَ،
وحيببَالناسَبشخصيتهَ،ومعظمَأهلَالقبيلةَحيبونَشخصيتهَويتعلقونَبصورتهَ،ويؤهلونهَ.
ويعملَاملبشرونَعلىَهذاَالنمطَيومياًَمنَالثننيَإىلَاجلمعةَلثالثةَشهورَمتتاليةَدونَتعبَ،
ويتعلقَالناسَابملبشرينَومبحاضراهتمَلدرجةَأنَاملرضىَيُنقلونَإىلَمكانَالجتماعَليستمعونَإىلَ
القصصََ .
أخياًَميثلَأهلَالقريةَقصةَيسوعَوتسليمهَوتعذيبهَومنَمثَموتهَعلىَالصليب َوقيامتهَفَاليومَ
الثالثَ.

 خامساً :تعزيز املفاهيم  َ:بعدَ أنَ ينهيَ املبشرَ قصةَ املسيح َ،يعودَ مرةَ أخرىَ إىلَ قصةَ قاينيَ
(قابيل)َوهابيلَوأنَللاَقبلَابملسيحَكضحيةَكماَقَبَلَقرابنَهابيلَ.وكماَأنَللاَأبدلَابنَابراهي َمَ
ابلملَفإنَللاَأبدلَالنسانَابملسيحَكفديةَعنَخطاايهَ،وجيبَعلىَاملرءَأنَيقبلَويؤمنَهبذاَ
حىتَتكونَلهَالياةَاألبديةَ(اجلنة).
 سادساًَ:بعدَعدةَأشهرَفَزرعَبذَورَاملسيحيةَحبرصَوصربَشديدَ،حانَالوقتَللمبشرَأنَ

يعرضَعليهم َرسالة اخلالصَليقبلواَاملسيحَإهلاًَوخملصاًَشخصياًَلياهتمَ.وفَمعظمَاألحيانَماَ
تستجيبَ القريةَكاملةَكجماعةَ واحدة َ.فالرأيَ والقرارَ يكونَ مجاعياًَ الَ فردايًَ منَ الكبيَ إىلَ

الصغيََ .
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َ
 سابعاً :تبشري القبائل األخرى مبساعدة القبيلة األمََ:بعدَ تثبيتَ العقيدةَ لدىَ أهلَ القريةَ،
يكملَاملبشرَعملهَفَسردَقصصَالرسلَوالتالميذَبعدَصعودَاملسيحَإىلَالسماءَ،ومنَهناَتبدأَ
التلمذةَوتدريبَأهلَالقبيلةَللذهابَإىلَالقبائلَاألخرىَلتبشيَغيهم َمبعتقدهمَ.فعندَذهابَ
املبشرَمعَأصدقاءهَاملسيحينيَاجلددَيبدأَابلتعليمَمرةَأخرىَويساعدهَأصدقاءهَ،أماَفَالقريةَ
الثالثةَ،فاملسيحينيَاجلددَيقومونَابلتعليمَبشكلَمطابقَلتعليمَاملبشرَويقومَاملبشرَابملساعدةَ،
وأخياًَفَالقريةَالرابعةَيقومَاملسيحيونَاجلددَابلعملَأماَاملبشرَفياقبهمَليتأكدَأنَالتبشيَجيريَ
علىَماَيرامَ.
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 اثمناً :تعلم الكتابة وترمجة الكتاب املقدسَ:معظمَالقبائلَ
ليسَ لديهاَ منوذجاًَ للكتابةَ أوَ حىتَ الرسمََ،لذلكَ حىتَ

يستطيعَ املبشَرَونَ ترمجةَ الكتابَ املقدس َ،فالَ بدَ هلمَ منَ
إجيادَحروف َللكتابةَبلغةَالقريةَاليتَيبشرونَفيها َ،وهذهَ
األحرفَ ابلالتينية َ،ومنَ مثَ يبدأَ املبشرونَ بوضعَ الروفَ
معَبعضهاَلتشكيلَالكلماتَ واملصطلحاتَاليتَتستخدمهاَالقريةَ،ويعلموهناَألهلهاَ،ومنَمثَ
يعلموهنمَالقراءةَبلغتهمَ،وجيعلوهنمَيكتبونَقصصهمَبلغتهمَابألحرفَالالتينية َ،وأخياًَتتمَترمجةَ
الكتابَاملقدسَ(بدءاًَمنَالعهدَاجلديد)َ ََ.



القبائل البدائية املتنصرة

هناك ََ2500قبيلةَمن ََ 6500فئةَمنَالناسَفَالعاملَالَيوجدَفيهاَكنيسةَ،أوَعملَمسيحيَ.وقدَ
يعتقدَالبعضَأنهَعندَقدومَهؤالءَاملبشرينَإىلَالقبائلَفإهنمَيعملونَعلىَتغييَتقاليدهمَوطرقَعيشهمَ
وحتضرهمَإبحضارَاللباسَهلمَوبناءَبيوتَمتينةَوحفرَاآلابرَ،لكنَفَالقيقةَمنَخاللَاحتكاكَأهلَ
القريةَابملبشرينَيبدأَالناسَابلتحولَ والتغيَتدرجيياًَليسَتقليداًَهلمَ،وإمناَألهنمَ رأواَأنَطرقَاملبشرينَفَ
عملَاألشياءَأفضلَ وأسهلَ.ومنَهذهَالقبائلَ اليتَمتَاكتشافها َحىت َاآلن َومتَتنصيها ََواملوجودةَف َ
القاراتَووصلَإليهاَاملبشرونَ:


إفريقيَا

متَتنصيَتسعةَ عشرَقبيلةَبدائيةَمنَأمههاَ :ابدايرانكي َََ،Badyaranke People Groupابينوكَ
ََ،Bainouk People Groupابالنطاَ.َBalanta People Group


مناطقَآسياَالساحليةَ

متَ تنصيَ أكثرَ منَ مثاننيَ قبيلةَ بدائيةَ منَ هذهَ القبائلََ:عيسانََََ،Isan People Groupمالويَ
َ َ،Maleu People Groupوسلوانََ،Saluan People Groupوغيهاَالكثيَمنَهذهَالقبائلَ.
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أمريكاَالالتينيةَ

متَ تنصيَ ثالثةَ وثالثنيَ فئةَ عرقيةَ (قبيلة)َ منهاََ:عيسىَ إجاََََ،Ese Ejja People Groupانسوَ
ََ،Naso People Groupومسباََ،Simba People Groupوغيهاَمنَالقبائلَ َ.
وهناكَالكثيَمنَالقبائلَاألخرىَاليتَملَتكتشفَبعدَوملَيتمَاخرتاقهاَ َ.
َ

توجهات التبشري العاملية
َ

إنَعشرينَابملئةَمنَالفئةَالغنيةَمنَالناسَتستهلكَمثاننيَابملئةَمنَمواردهاَبينماَيصارعَالفقراءَمن َ
أجلَالبقاءَ،حيثَاملاءَامللوثَ،وسوءَالتغذيةَ،وعدمَوجودَملجأ؛َوالَتعليمَأوَعنايةَصحيةَ.استغاللَ
البيئة َ،تقلصَ إمداداتَ املياه َ،سوءَ التغذية َ،ونقصَ التطعيمات َ.أماَ االحتياجاتَ اخلاصةَ اليتَ تواجهَ
الفتياتَ والنساءَهيَمنَبنيَالقضاايَامللحةَاليتَيواجههاَاملبشرونَعندماَحياولونَالردَعلىَالفقرَفَ
العامل َ.واملشاكلَالبيئيةَتسهمَإسهاماَكبياَفَالفقرَفَالعامل َ.واملياهَهيَقضيةَالبقاءَاألساسيةَ.َ.َ.َ.
'فمنَ سدسَسكانَالعاملَالَحيصلونَعلىَمياهَصالةَللشربَونصفَالسدسَالَميكنَهلمَالوصولَإىلَ
مرافقَ الصرفَ الصحيَ املالئمةَ. َ. َ.'.أطفالَ العاملَ يعانونَ أكثرَ منَ غيهمَ فَ حاالتَ الفقرَ.ميوتَ
املالينيَسنوايَ.معظمَهذهَالوفياتَسببهاَاجلوعَألنَأسرهمَفقيةَجداَلطعامهم َ.والنتيجةَهي َسوءَ
التغذيةَ واألمراضَ املرتبطةَ اليتََتُنهيَََحياهتمَ فَ مرحلةَ الطفولةَ املبكرة َ. َ. َ. َ.واألشدَ تضرراًَ الفتياتَ
والنساءَ منَ الفقر َ.وغالباَ ماَ حتَُرمَ الفتاةَ منَ حقهاَ فَ التعليم َ.وتكونَ هناكَ حاجةَ إليهاَ فَ املنزلَ،
ويتكلفَاألهلَالكثيَلرساهلمَإىلَاملدارسَ.وخيشىَاآلابءَأنَالتعليمَسوفَجيعلَفرصتهاَللزواجَأقلَ،
ضهمَملخاطرَالسفرَوخاصةَإذاَكانَمنَيدرسهاَمنَاملعلمنيَالذكورَ"َ.
َ
ويعر
َ
الكثيَ منَ املسيحينيَ ينصتونَ إىلَ حاجاتَ العامل َ،فاملئاتَ منَ الكنائس َ،واملؤسساتَ التبشييةَ،
واملراكزَالصحيةَ،وبرامجَالتطويرَالضريَ،وغيهاَمنَاملؤسساتَاليتَاهتمتَهبذاَاألمرَ،فأصبحتَ
هذهَ املؤسساتَ اآلنَ متطورةَ ولديهاَ الوسائلَ واألدواتَ التكنولوجيةَ الالزمةَ لإلغاثةَ عندََحدوثَ
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األزمات َ،ووجدتَ فرصةَ ذهبيةَ للتبشيَ فَ أثناءَ وجودَ األزماتَ والكوارثَ َ،كالزالزل َ،واجملاعاتَ،
والطوفانَوغيهاَمنَالبتالءاتَ َ.
وكذلكَ يدركَ املسيحيونَ أنَ العاملَ فَ تغيَ مستمر َ،ومجيعَ العالماتَ أتولَ أبنَ العاملَ يتجهَ حنوَ
البوستَ موديرنزمَ والالدينيةَ،كماَ أهنمَ درسواَ هذهََالعالماتَ جيداًَ وانقشواَ املشاكلَ اليتَ يواجهوهناَ

ووضعواَتوقعاتَوأهدافَمستقبليةَملتابعةَعملهمَفَالتبشيَ.ومنَهذهَالتوقعاتَاملستقبليةََ:

 اإلجتاه األولَ :ختَلَقَالعوملة ََ Globalizationفائزينَوخاسرينَ:فإنَاهلوةَماَبنيَالغينَ والفقيَ
إذاَ
ستستمرَ ابلنمو َ.ويدركَ املبشرونَمتاماًَ أبهنمَ منَ اجملتمعَ الغينَ منَ خاللَ سلوكهمَ وخاصةَ َ
كانواَأمريكينيَمنَالعرقَاألبيضَحيثَيراهمَالناسَكذلكَويكرهوهنمَ.

 اإلجتاه الثاِنَ :العاملَيتجهَحنوَالتمدن ََ Urbanizationحسبَإحصائيات َعام َ2000م َفإنَ
العاملَوصلَإىل ََ 50ابملئةَماَبنيَاملدنَ والريفَ.حيثَأنهَفَعام َ1900م َكانَهناك ََ 12ابملئةَ

منَالعاملَيعيشونَفَاملدنَفقطَ.وهذاَمعناهَأنَاملبشرينَقدَالَيستخدمونَبناايتَخاصةَلبناءَ
الكنائسَ،وإمناَستصبحَالكنائسَعبارةَعنَفروعَصغيةَمتقسمةَحسبَاألحياءَوتسمىَهذهَ
النماذجَ:كنيسةَحمليةَ.والكنيسةَاحملليةَهيَعبارةَعنَمجاعاتَصغيةَجتتمعَفَالبيوتَأوَأماكنَ
مغلقةَ لتمارسَ عبادهتاَ وأخذَ دروسَ للكتابَ املقدس َ.هذهَ الطريقةَ تنجحَ فَ املدنَ املتحضرةَ
سريعةَالركةَحيثَأنَالياةَالجتماعيةَشبهَمنقطعةَعندَاألفرادَ.

 اإلجتاه الثالثَ :تسببت َالوالايتَاملتحدةَاألمريكية َفَالكثيَمن َالرهابَ والروب َلعدةَعقودَ

لذلكَفمنَاملتوقعَأن َيواجهَاملبشرونَاملسيحيونَإرهاابًَ واضطهاداًَ.وجندَأنَمبدأَمتجيدَاملوتَ
والشهادةَ ُحيتفلَ بهَ فَ الثقافاتَ األخرىَ إنَكانَ األطفالَ (منَ خاللَ الرسومَ اللكرتونية)َأوَ
للبالغنيَ.فيىَهؤالءَالناسََأنَاملبشرينَجسمَغريبَفَاجملتمعَولذلكَيتمَقتلهمَأوَإخالئهمَ
منَالبلدَ.

 اإلجتاه الرابعَ:العبوديةَماَ زالتَموجودةَوحيةَ:فسنوايًَتتمَجتارةَماَبني ََ 600ألفَإىل ََ800

ألفَشخصَكرقيقَ 80َ .ابملئةَمنهمَمنَالنساءَ واألطفالَ..فهذهَاملؤسساتَاليتَتواجهَجتارة َ
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الرقيقَمثلَبعثةَالعدلَالعاملية َََInternational Justic Missionالَبدَهلاَأنَتطلعَعلىَ
األوضاعَالعامليةَالاليةَ،وتعملَمعَالكوماتَلهناءَسوقَالنخاسةَومساعدةَهؤالءَالذيَيتمَ
إعتاقهمَ.

 اإلجتاه اخلامس  َ:ابلنسبةَ للبعثاتَ العرقيةَ والسكانَ األصلينيَ فإنَ مشاركاهتمَ فَ تزايد َ.فعلىَ

صعيد َاجلبهةَالداخليةَهناك ََ 30ألفَإىل ََ 35ألفَمنَالكنائسَاألمريكيةَالالتينية َواليتَتلعبَ
دوراًَفعاالًَوطويلَاألجلَوتغطيَحاجةَتعددَالثقافاتَفَالبعثاتَالتبشييةَالعامليةَ،ويتمَتدريبهاَ
لتصبحَقويةَومعتمدةَعلىَنفسهاَلرسالَمبشرينَخاصنيَهباَ،ومدربنيَمعَأنظمةَالدعمَبينماَ
هناكَبعضاًَمنَاملؤسساتَاليتَالَتزالَترغبَفَالرتكيزَعلىَالوصولَإىلَالسكانَالذينَيتعذر َ
الوصولَ إليهمَ فهناكَ حاجةَ إىلَ عددَكبيَ منَ املوظفنيَ اجلددَ لتسهيلَ الركاتَ الوطنيةَ فَ
الثقافاتَوالبعثات.

 اإلجتاه السادسَ:خدمةَاألطفالَفَتقدمَ ومنوَ،فسدسَأطفالَالعاملَيعيشونَفَأزمةَ،وجملسَ

البعثةَ العامليَ حياولَ طرحَ القضاايَ الجتماعيةَ والروحيةَ املستقبليةَ هلم َ.بعضَ هذهَ القضاايَ
لإلستغاللَاجلنسيَ،
َ
الجتماعيةَكاليدزَوفيوسَنقصَاملناعةَ،وبيعَاألطفالَكرقيقَ والتعرضَ
كماَأهنمَجيندونَكمقاتلنيَفَالصراعاتَالعسكريةَ،مماَيؤديَإىلَارتفاعَنسبةَالنتحارَ.وتذكرَ
ُ
الحصائياتَأنَهناكَطفلَميوتَكلَسبعَثوانَفَالعاملَ.

 اإلجتاه السابعَ:تتكاثرَالكنائسَالكبيةَاليتَترسلَالبعثاتَبشكلَمتزايدَفَالوالايتَاملتحدةَ
األمريكيةَ.فالكثيَمنَالكنائسَبدأتَترىَأمهيةَالرسالياتَالتبشييةَحولَالعاملَولكنَليسَ
ابلشكلَاملطلوبَبعدََ(حسبَرأيَاملبشرين)َ.

 اإلجتاه الثامنَ:الرسالياتَالتبشييةَق صيةَاألمدَبتزايدَمستمرَ،مماَيقللَمنَالعالقاتَالثقافيةَ
والتأثيَاألكربَ.فقدَأرسلت ََ 1.6مليونَإرسالية َتبشييةَمنَالكنائسَاألمريكيةَعام َ2005مَ،
وذلكَبسببَأنَالرسالياتَالتبشييةَطويلةَاملدىَحتتاجَمبلغاًَكبياًَمنَاملالَمماَجيعلهاَمهددةَ
ابلنقراضَ.
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 اإلجتاه التاسع  َ:بدأَ دعمَ الرسالياتَ طويلةَ املدىَ ابلتناقص َ.حيثَ أنَ الكثيَ منَ الكنائسَ
األمريكيةَالَترىَالرسالياتَالتبشييةَمنَأولويتهاَكماَأنَإرسالياتَقصيةَاملدىَالَحتتاجَأكثرَ
منَسنتنيَللتحضيَهلاَ.والوكاالتَالتبشييةَحتاولَإجيادَبدائلَلدفعَالفواتيَ.

 اإلجتاه العاشر َ:بدأتَ طرقَ واحتمالياتَ التبشيَ تتكاثر َ.فتتساءلَ مؤسساتَ التبشي" َ:ماذاَ
يفعلَ املسيحيونَ الذينَ يعيشونَ خارجَ البلد؟"َ اجلوابَ علىَ هذاَ سيتسعَ خارجَ دورَ التبشيَ.
بعضََهؤالءَ املوظفنيَ املسيحينيَ معلمني َ،رجالَ أعمال َ،فنيني َ،أطباء َ،مطورين َ،مرتمجنيَ،
مرشدينَ،حمامنيَ،اخلَ.فكماَ تُستخدمَكفاءاهتمَفَالعملَفالَبدَ منَاستخدامَأيضاًَطاقاهتمَ
الروحيةَللتبشيَ.وهذاَمعناهَعدمَالعتمادَعلىَدفعَمرتباتَشهريةَهلؤالءَاملبشرينَبلَالتعاونَ
معهمَفَالتبشيَبينماَحيصلونَعلىَمرتباهتمَمنَخاللَأعماهلمَاخلاصةَ.

 اإلجتاه احلادي عشر َ:اخلربةَ الياتيةَ سوفَ تُقدر َ،فلمَ تعدَ الوكاالتَ التبشييةَ ترفضَ الكبارَ
ابلسنَ.كماَأهناَتنتقصَأيَفرصةَلجيادَتقاريرَوقصصَللمبشرينَلدراستهاَوتفنيدهاَوالعتمادَ
علىَخرباهتمَالشخصيةَفَالتعاملَمعَفئاتَالناسَ.

 اإلجناه الثاِن عشرَ:الرشادَعنَطريقَالنرتنتَسيصبحَمنتشراًَ،فالتصاالتَاللكرتونيةَمفيدةَ
جداًَلرشادَاملبشرينَفَالقلَالتبشييَ.
 اإلجتاه الرابع عشرَ:ترمجةَالكتابَاملقدسَتتزايدَبعهديهَالقدميَواجلديدَفبدونَالعهدَالقدميَلنَ
يكونَالعهدَاجلديدَمنطقياًَابلنسبةَللمبشرينَ.

 اإلجتاه اخلامس عشر َ:التعليمَ فَ الرسالياتَ التبشييةَ سيتغيَ بشكلَكبي َ.سيصبحَ التعليمَ
تَ..فهناكَبعضَ
التبشييَالَيقتصرَعلىَجامعاتَالالهوتَ والكليات َوإمناَعنَطريقَالنرتن َ
الوكاالتَاليتَترفضَطريقةَالتبشيَعنَطريقَاملنتدايتَوغرفَالدردشةَ.بينماَالكنائسَالضخمةَ

َ

تستخدمَهذهَالطرقَفَالتبشيَ،وستستخدمَطرقَالنرتنتَللحصولَعلىَالشهاداتَاملطلوبةَ
فَاملستقبلَ،فبدالًَمنَسَفَ رَاملبشرَمنَمكانَإىلَآخرَليحصلَعلىَتعليمهَ،فيمكنهَاآلنَحلَ
فروضهَوالدراسةَعنَطريقَالشبكةَاللكرتونيةَ.
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قضااي ومشاكل تتعلق ابلتبشري
 .1إ َيعتقدَاملبشرونَأهنم َيدفعونَأنفسهمَلزراعةَالكنائسَ ومتلذةَالقادةَبشكلَسريعَجداًَخيالفَ
طريقةَالكتابَاملقدس َ(طريقةَبولس)َ.فيجبَعلىَاملبشرَتعليمَالتالميذَوترسيخهمَفَالعقيدةَ
أوالًَ قبلَ أتسيسَ الكنيسة َ.ولكنَ ماَ جندَأنَ هؤالءَاملبشرينَ ميررونَ هذهَ التعاليمَ أبسرعَ وقتَ
ممكنَدونَصربَوابلتايلَجندَأنَالتالميذَاجلددَغيَمؤهلنيَلقيادةَغيهمَ.
 .2يعتقدَاملبشرونَأن َمشكلةَالرتكيزَعلىَفئاتَالناسَاليتَالَميكنَالوصولَإليهمَبدالًَمنَماَهو َ
موجود َ:فمثالًَ جندَ أنَ الرتكيزَ علىَ الدولَ السالميةَ حيثَ يصعبَ جداًَ حتويلَ أحدهمَ إىلَ
املسيحيةَكبيَجداًَ،بينماَهناكَاملئاتَمنَاملتحولنيَللمسيحيةَفَجنوبَأمريكاَوعددَاملبشرينَ
فيهاَقليلَجداًَ،فيجبَموازنةَاألمرَماَبنيَاألمرينَ.
 .3يعتقدَ املبشرونَ أنهََبسببَ السرعةَ الكبيةَ فَ عمليةَ التبشيََ،فهذاَ يفتحَ ابابًََخطياًَ للهراطقةَ
والتعاليمَالغريبةَاملدخلةَإىلَالعقيدةَ،ابلضافةَإىلَادعاءَالكثيَمنهمَبدخوهلمَاملسيحيةَولكنَ
دونَوجودَاألخالقياتَلديهمَ.فيىَاملبشرونَأنهَالَبدَمنَأنَيكونَهناكَبلوغَروحيَلدىَ
هؤالءَاملتحولنيَعنَطريقَرعايتهمَوتربيتهمَالدينيةَ.
 .4يعتقدَاملبشرونَأن َالتبشيَالسريعَأدىَإىلَفجوةَكبيةَبنيَرؤايَاملبشرينَالقدماءَورؤايَاملبشرينَ
اجلددَ.فالقدماءَيرونَالاجة َإىل َترسيخَالعقيدةَاملسيحيةَ والكنائسَفَالبلدَبعدَحتويلهمَإىلَ
املسيحيةَوحتويلهمَإىلَجمتمعَيعيشَفَسالمَووائمَولديهَالعلمَالراسخَمنَاملسيحيةَحىت َتنتشرَ
بقوةَ،بينماَهناكَالكثيَمنَاملبشرينَاجلددَالذينَيطمحونَإىلَحتويلَالناسَإىلَاملسيحيةَولكنَ
دونَأيَرؤايَمستقبليةَ.
 .5يعتقدَاملبشرونَأنَماَحياولَاملبشرينَاجلددَفعلهَهوَتوسيعَالكنائسَخارجَالبلدَعنَطريقَزايدةَ
أعدادَ املسيحيني َ،ولكنَ احمللينيَ الذينَ يقطنونَ فَ بلدهمَ الَ يرونَ هذاَككنيسةَ بلَ يرونَ أنَ
هؤالءَاملبشرينَدخالءَعليهمَويريدونَحتطيمَاجملتمعَ.
 .6يعتقدَ املبشرونَ أنََطريقةَ التبشيَ السريعََتتسببَ فَ فشلَ املسيحينيَ احمللينيَ الذينَ يعينونَ
قساوسةَقبلَاكتساهبمَللعلمَواخلربةَالكافيةَ.
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 .7يعتقدَاملبشرونَأن َاملشكلةَتكمنَأيضاًَفَتعليمَهؤالءَاملبشرينَفليسَكلَشخصَيتعلمَطرقَ
التبشيَميكنهَالعملَفَحقولَمعينةَ،فالقرارَاألصعبَهوَمنَيُرسلَإىلَتلكَاملناطقَاملعينةَ.
 .8يعتقدَ املبشرونَ أنََالكثيَ منَ املتطوعنيَ يريدونَ بناءَ الكنيسة َ،ولكنَ فَ معظمَ األحيانَ بناءَ
ا لكنيسةَليسَالقرارَالصحيحَوإمناَاألصحَهوَتدريبَمجاعاتَاملسيحينيَاحمللينيَ،لذلكَطريقةَ
هؤالءَاملتطوعنيَالَتنفعَفَالتبشيَ.
 .9يعتقدَ املبشرونَ أنََاسرتاتيجيةَ التبشيَ اجلديدةَ هتتمَ منَ األعلىَ لألسفلَ وليسَ منَ األسفل َ
لألعلى َ،وأقصدَ بذلكَ تعينيَ قساوسةَ ومساعدينَ قبلَ بناءَ البنيةَ التحتيةَ منَ عامةَ الشعبَ
املسيحينيَ،وهذاَخطأَألنهَميكنَتعميمَالقواننيَعلىَكلَاملناطقَ،فبعضَاملناطقَميكنَاستخدامَ
بناءَالكنيسة َ ألنَالناسَالذينَفيهاَيستمتعونَرؤيةَالكنيسةَكبناءَمستقلَمزخرفَمثل َأمريكاَ
اجلنوبيةَ،بينماَالكنيسةَميكنَأنَتكونَكجماعاتَمؤمننيَفَالبيوتَكماَفَأمريكاَالشماليةَ.
املنافع املادية للعابرين (الذين حتولوا إل املسيحية) وزارعي (مؤسسي) الكنيسة:

َ

النظامَالقدمي َ:هوَاستخدامَاملالَوالطعامَوالغاثةَواهلداايَمنَأجلَحتويلَالناسَإىلَاملسيحيةَ،ويرىَ
املبشرونَ ضرورةَ استبدالَ هذاَ النظامَ القدميَ ابلنظامَ اجلديد َ.والنظامَ اجلديدَ هوَ اعتمادَ املبشرينَ علىَ
أنفسهمَفَمتويلهمَ،وهذاَمعناهَأنهَعلىَاملبشرينَإجيادَعقودَالعملَبينماَيعملونَفَالتبشيَ،ابلضافةَ
إىلَحتويلَالناسَإىلَاملسيحيةَدونَالرتغيبَفَإعطاءَاهلداايَهلمَأوَتنصيبهمَفَالكنيسةَأوَدفعَرواتبَ
شهريةَ.ويعتقدَاملبشرونَأنَالستبدالَجيبَأنَيكونَبعمليةَبطيئةَوليسَبسرعةَحىتَحيافظَعلىَبقاءَ
العملَالتبشييَ.


النظام القدي ِف دفع مرتب أو مدخول مادي للمبشرين واملتحولني للمسيحية:

 .1دفعَمبالغَللعابرينَاجلددَ(املتحولنيَللمسيحية)َممكنَأنَيؤثرَسلباًَعلىَاحملطاتَاملتصلةَهبمَ،
بلَ إنَ هذاَ شرَ إجيايبَ وميكنَ أنَ خيلقَ حسدَ وعدمَ رضىَ لدىَ املسيحينيَ اجلددَ والذينَمنَ
حوهلمَ،وبعضهمَاآلخرَيعتقدَأنَالعابرينَاجلددَجيبَأنَيُوظفواَفَالتبشيَولكنَالرأيَالعامَالَ
يشجعَذلكَ.
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 .2دفعَمبالغَللعابرينَاجلددَ(املتحولنيَللمسيحية)َيسببَضرراًَعليهمَ.فإنهَيُرىَبشكلَغيَإجيايبَ
وأنهَمرتزقَ،كماَأنهَيعكسَشخصيةَمسيحيةَسيئةَ،بعضهمَأيضاًَيتكربَويتغطرسَمماَيثبتَأنَ
هؤالءَ أعداءََالكنيسةََوأهنمَ يعيشونَ علىَ التسولَ والَ ميكنَ أنَ يكونواَ معلمنيَ مسيحينيَ أوَ
أعضاءَكنيسةَ.
اَمعلمنيَأوَأعضاءَ
َ
 .3إنَالنظامَالقدمي َيصعبَالتمييزَبنيَماَهوَصوابَوماَهوَخاطئَ،إنَكانو
كنيسةَ.هناكَمنَاملبشرينَوالعابرينَالذينَتركواَالكنيسةَعندماَوجدواَأهنمَملَيُوظفواَفيهاَ،وهناَ
يبنيَمنَهوَالصاحلَومنَهوَ الطاحلَ،وبذلكَأيملَ َاملبشرونَتوظيفَاملسيحينيَاجلددَوأبنَ
يكونواَعلىَشكلَمعنيَولكنَالنتيجةَتكونَغيَذلكَوعلىَأسسَخاطئةَ.
 .4نظامَالعملَفَالنظامَالقدميَيثيَروحَاملرتزقةَ،وزايدةَعددَاملسيحينيَاملرتزقةَ،وأحياانًَميكنَللمرءَ
أنَيستمعَإىلَ واعظَويهتمَمباَسيحصلَوالَيعطيَأيَإهتمامَملاَيقالَ،عندماَجيدَفرصةَفقد َ
يتحولَللمسيحيةَ وميكنَأنَحيصلَعلىَمنصبَماَ،هذاَاملرءَ رمباَيصبحَالطالبَالدؤوبَفَ
دراسةَالكتابَاملقدسَ َويكونَمرشحاَللمعموديةَ،ولكنهَمهتمَابملسيحيةَفقطَكوسيلةَلتحقيقَ
غايةَوليستَكحياةَحقيقيةَلهَ.
 .5النظامَالقدميَفَدفعَاملبالغَللمسحينيَاجلددَغيَمناسبَأبداًَألنَالناسَفَالشرقَينظرونَإىلَ
هذاَ النظامَ علىَ أنهَ طريقةَ رخيصةَ الجتذابَ الناسَ للمسيحيةَ ويُنعتَ هذاَ النظامَ أبقبحَ
املسمياتَ.
 .6مينعَ للمتحولنيَ املسيحينيَ اجلددَ أنَ أيخذواَ بزمامَ األمورَ وتنصيبهمَ قادةَ فَ الكنائسَ ألنَ
عقيدهتمَغيَراسخةَوالَيستطيعونَالردَعلىَالشبهاتَوالدفاعَعنَأنفسهمَ.
 .7يكمنَالسؤالَعندَالقادةَالذينَيدربونَاملسيحينيَاجلددَ:مىتَميكنَمتريرَالشعلةَهلم؟َفيونَأنهَ
منَ الواجبَ عليهمَ ترسيخَ عقيدةَ املسيحينيَ اجلددَ وتدريبهمَ جيداًَ قبلَ األخذَ بزمامَ األمورَ
وأتصيلَكنيستهمَاحملليةَ.جيبَتبطيءَعمليةَالتدريبَوترسيخَالعقيدةَقبلَإعادةَالنتاج.
يرىَقادةَالتبشيَأنهَجيبَأنَالَيزعجَالتبشيَاجملتمعَاملوجودَفيهَوأنَيكونَمساملاًََهلمَويرمسونَ
للذينَحوهلمَرسالةَالجنيلَمنَخاللَالعملَواملعاملةَ.كماَأنَعنصرَالزمنَفَتدريبَالقادةَمهمَجداًَ،
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فقبلَتنصيبَالديثنيَفَاملسيحيةَالَبدَمنَتدريبهمَوتدريسهمَ.ويرونَأيضاًَأنهَقبلَتنصيبَالكادرَالَ
بدَلهَمنَأنَيعملَفَمشاريعَتطوعيةَليثبتَأنَعملهَليسَطمعاًَفَاملالَ.
يرىَاملبشرَأنهَمنَالواجبَعليهَتدريبَالقادةَاحمللينيَ وأنَيكونواَحتتَإشرافهَومنَمثَ زايرة َ
القادةَاحمللينيَعلىَاألقلَمرتنيَفَالسنةَواختبارهمَفَعملهمَوتفقدهمَ.كماَحياولَقادةَاملبشرينَإحياءَ
روحَالعتمادَعلىَالنفسَعندَاحمللينيَفيونَأنهَعلىَالكنيسة َاحملليةَأنَتعتمدَمادايًَعلىَاحمللينيَبدالًَ
منَالعاانتَاخلارجيةَ.
يشرتطَاملبشرونَعلىَاحمللينيَاجلددَأنَحيضرواَالكنيسة َبشكلَاعتياديَ واملشاركةَفَنشاطاهتمَ
علىَاألقلَستةَأشهرَإىلَسنتنيَحىتَيتمَاملوافقةَعلىَمسيحيةَاملرءَوتعميدهَ.كماَحيبذَقادةَاملبشرينَفَ
إنشاءَصفوفَخاصةَلتدريسَالعقيدةَوالدينَ .
َ

اخلالصة
َ

يُنظرَ إىلَ الرسالياتَ التبشييةََعلىَ أهنمَ صليبيونََقادمونَ الحتاللَ املدنَ والبلدان َ،أوَ أهنمَ

يستغلونَ ضعفَ الضاراتَ األخرىَ وفقرهاَ إبعطائهمَ الطعامَ والدواءَ مقابلَ حتويلَ هؤالءَ الناسَ إىلَ
الداينةَاملسيحية َ .وعلىَاجلانبَاآلخرَيرىَاملسيحيونَأهنمَيقومونَبعملَعظيمَإذَينقذونَالناسَبنشرَ
ماَيعتقدونَأنهَرسالةَاخلالصَ.
هناكَبعضَاملباديءَ واألساسياتَاليتَجيبَعلىَاملبشرَاتباعهاَقبلَ وأثناءَوبعدَإرسالهَهلذهَ
املهمةَ،أوهلاَأنَيكونَهذاَاملبشرَمسيحياًَحقيقياًَيتبعَهنجَتعاليمَوحياةَالسيدَاملسيحَ،وتكونَلهَعالقةَ
حقيقيةَمعَإهلهَفَالصالةَاليوميةَوقراءةَالكتابَاملقدسَوطلبَدروسَالعلمَاملسيحيَ،واثنياًَأنَيكونَ
لهَمثرَصاحلَفَاجملتمعَمبعىنَأنَيكونَمعروفاًَلدىَقسيسَالكنيسة َوأعضائهاَ وأصدقائهَبسمعةَطيبةَ
تدلَعلىَأنهَمسيحيَحقيقيَجيولَوينشرَاخليَفَالناسَ.كماَأنَمنَاملهمَجداًَأنَتكونَعقيدةَهذاَ
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املبشرَ صحيحةَ ابلن سبةَ لكنيسته َ،وقويةَ ويعيشَ هباَكماَ يلزمَ حىتَ يستطيعَ جماهبةَ املغالطاتَ والبدعَ
واهلرطقاتَاليتَتعرتضهَأثناءَالتبشيَ.وماَجيدرَابلذكرَأنَعلىَاملبشرَأنَيعرفَحضارةَاملنطقةَالذيَ
يزورهاَ أوَ الفئةَ العرقيةَ اليتَ يعتينَ هبا َ،ويكونَ مدركاًَ لعاداهتمَ وتقاليدهمَ وتكونَ اللغةََمألوفةَ لهَأيضاًَ،
فليسَمنَالكمةَأنَيذهبَاملبشرَإىلَمنطقةَماَوأيكلَالطعامَالذيَاعتادَأنَأيكلهَفَبلدهَأوَيلبسَ
لباسهَ الطبيعيَ بينماَ يكونَ فَ جوَ يعمهَ التحفظَ فَ اللباسَ وطريقةَ التعاملَ معَ الناسَ خمتلفةَ متاماًَ،
املبشرَأنَيغيَشكلهَاخلارجيَوجيربَعلىَالتصرفَبطرقَغيَمعتادَعليهاَ،حىتَيكونَ
َُ
فأحياانًَيضطر َ
مقبوالًَلدىَالناسَفَاجملتمعَاجلديدَالذيَيُوضعَفيهَ.
وماَ لفتَ انتباهيَ اهتامَ املبشرينَ أهنمَ يستغلونَ فقرَ الناسَ فَ دولَ العاملَ الثالثَ ويعطونَ منَ
يتحولَإىلَالداينةَاملسيحيةَاملالَأوَالدواءَ،أوَالفيزاَلدولَالغربَ.هلَهذهَحقيقةَأمَكذبة؟
ينَ،فقدَوجدَأنَهناكَبعضَاجملموعاتَاليتَالَ
إهناَحقيقةَ،ولكنهاَليستَعامةَجلميعَاملبشر
ُ
تعطيَ الناسَ الطعامَ والشرابَ إالَ إذاَ حتولواَ إىلَ املسيحيةَ أوالً َ،وهناكَ منَ الناسَ الذينَ يتحولونَ إىلَ
اَبسببَتركَهذاَالشخصَالسالمَ
َ
املسيحيةَوخيلقونَجواًَمنَالقلقَ والرعبَوينكرونَأهلهمَالذينَأتملو
كيَيتَصلواَأبقربَمكتبَلقوقَالنسان َوطلبَاللجوءَالسياسيَأوَالديينَإىلَالدولَالغربية!َنعمَالَ
ميكنَإنكارَذلك!َ ولكنَأكررَانَهذهَالاالتَهيَليستَاألكثريةَوالَيوجدَما َيضطر َأيَمنظمةَ
مسيحيةَلعملَشيءَكهذاَ،بلَإنَاملنظماتَالتبشييةَحتاولَإبراءَنفسهاَمنَهذاَالعملَأبيَشكلَمن َ
األشكالَواقتناصَكلَمنَيفعلَهذاَوحماكمتهَأوَإرجاعهَكيَالَيقدمَرسالةَملوثةَهلؤالءَالناس.
فَ القيقةَ هناكَ بعضَ املنظماتَ املسيحيةَك وكالةَ الغوثَ العامليةَ التابعةَ للطائفةَ الكاثوليكيةَ،
تعملَعلىَمساعدةَوإغاثةَالناسَمنَمجيعَاألقطارَ واأللوانَدونَأنَتشرتطَعليهمَشيئاًَويعملَهباَكلَ
اجلنسياتَ واألداينَدونَأيَتفرقةَ،ولكنَاملسؤولَعنهاَمسيحيونَ،ولديهمَالكثيَمنَالنشاطاتَفَ
امريكاَ معَ الالجئنيَ ولكنهاَ الَ تفرضَ علىَ أحدَ املسيحية َ،وإمناَ تؤمنَ هذهَ املنظمةََأنَ ماَ تفعلهَ هو َ
يعكسَتعاليمهمَوعقيدهتمَويتبعونَحياةَاملسيحَوتعاليمهَفَإفشاءَالسالمَ والرمحةَبنيَالناسَ،وإنَكانَ
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هناكَأيَمنَاألشخاصَالذيَيودَأنَيعرفَشيئاًَعنَاملسيحيةَفالَمانعَلديهمَ،ولكنَهذاَيعودَإىلَ
رغبةَالشخصَنفسهَوليسَإلزاماًَمنَاملنظمةَ.
هناكَايضاًَبعضَاملنظماتَاليتَتعملَعلىَإمدادَالكنائسَاليتَتؤسسهاَفَالبالدَاألخرىَمادايًَ
بدالًَمنَأتسيسَكنيسةَحمليةَقائمةَبذاهتاَودخلهاَيكونَمستمداًَمنَاألعضاءَاحمللينيَ،وهذاَيؤديَإىلَ

الذيَجيمعَمنهمَ
تنصيَعددَكبيَمنهمَولكنَبعدَنقصانَالدخلَوبدايةَالعتمادَعلىَاألعضاءَاحمللينيَ
ُ
العشورَ(َ %10منَالدخل) َ يرتدَالكثيَمنهمَويبدأواَإبدخالَمعتقداهتمَالقدميةَإىلَمعتقدهمَاملسيحي َ
اجلديدَ،وهذاَيؤديَإىلَفشلَالكنيسَةَ،وخاصةَإذاَمتَأتسيسَالكنيسةَبوقتَسريعَجداًَقبلَالتأكدَمنَ
ترسيخَ العقيدةَ لدىَ الناس َ.ويرىَ قادةَ التبشيَ أنَ اللََفَ ذلكَ أخذَ الوقتَ الالزمَ فَ تعليمَ الناسَ
العقيدةَ الصحيحةََ–ََفزمنَ الرسالياتَ التبشييةَ فَ الكتابَ املقدسََمشروحَ غيَ متعلقَ ابلزمنَ وإمناَ
ابلجنازَ.وجيبَأيضاًَأتسيسَالكنيسةَابلعتماد َعلىَاألعضاءَاجلددَابلضافةَإىلَاألعضاء َالقدامىَ،
وجيبَأنَتناسبَممارساتَهذهَالكنيسةَعاداتَوتقاليدَاملنطقةَ.
كماَقرأانَسابقاًَإنَمهمةَاملبشرَ(املنصر)َليستَسهلةَوالَبسيطةَ،فإنَدعوةَاملسيحيةَلهَوتثقُّلَ
قلبهَملشاركةَاألخرينَمباَيؤمنَبهَجيعلهَيرتكَأهلهَوعشيتهَوأحبابهَوأصدقائهَوبيتهَووطنهَويذهبَإىلَبلد َ
غريبَ قدَ تكونَ خمتلفََمتاماًَ عماَ تعودَ عليهَ وميرَ فَ تغياتَ نفسيةَ وعاطفيةَ وجسديةَ قدَ الَ جتعلهَ
يستطيعَأنَيستمرَفَحياتهَفيعودَخائباًَماَملَيكنَلديهَحمفزََلهََ .
َ
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َ
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َ

َ
َ

القُة َّالتْبيشري يِب ْسرائيل
الس يابُع :يع َ
ْ
الفص ُل ّ

سرائيل
ص الفََ ْ
الفَ ْ
سابِ ُعِ :عالقَةُ التَّ ْبشِير بِإ ْ
ص ُل ال ّ

َ

َ
َ
إنَمنَأكثرَاألشياءَاليتَيشكوَمنهاَاملبشرونَ،أبن َالناس َفَالشرقَيروهنم َغزاةً َيريدونَ
الستيالءََ علىَ وطنهم َ،أوَ إفسادَ ثقافتهم َ.وقدَ حاولَ الكثيَ منهمَ تربئةَ أنفسهمَ عنَ طريقَ زرعَ
الكنائسَاملالئمةَللثقافةَمعَإدخالَعناصرَالدايانتَاألخرىَدونَاملساسَابلعقيدةَاألصليةَ.فيمكنَ
أنَيسميَاملسيحيونَاجلددَفَابكستانَكنيستهمَمسجداًَ،أوَيسميَبعضَاملتحولنيَإىلَاملسيحينيَ
ف َمدغشقرَأنفسهمَمسلمنيَبروتستنتَ،أوَميكنَأنَنرىَصورَاملسيحَفَالكنائسَالكاثوليكيةَ
مشاهبةَللبلدَاملوجودةَفيهاَ،فرتسمَصورةَيسوعَفَإفريقياَعلىَأنهَأسودَاللونَ،وفَالصنيَيُنظرَإليهَ
ُ
علىَأنهَأصفرَاللونَليوصَ لَاملبشرونَفكرةَأنَاملسيحيةَتالئمَأيَثقافةَوجمتمعَ.وعلىَأرضَالواقعَ،
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جندَاألمرَخمتلفَمتاماًَعنَمنظورَورأيَقادةَالتبشيَ،فإنَالذيَيتحولَإىلَاملسيحيةَ–َوخاصةَمنَ
عيَأنهَهددَابلقتلَ،وعالوةَعلىَ
الدولَالسالميةَالعربية َ– َينسلخَمتاماًَعنَعائلتهَوعشيتهَ،ويدَ
ُ
ذلكَختلعَاملرأةَالجابَوتتشبهَبلباسَالغربَ،وقدَيعاديَاملتحولَإىلَاملسيحيةَاملسلمنيَويهاجمَ
السالمَ،الَبلَتنقلبَمفاهيمهمَومبادئَهؤالءَاملتنصرينَويرونَأنَأبناءَجلدهتمَهمَاألعداءَ.فمن َ
األمثلةَ اليةَ اليتَ نراهاَ اليوم َ،نوينَ درويشََ–ََوالدهاََاللواءََمصطفىََحافظََالذيَكانَ مديراًَ
للمخابراتَ الربيةَ املصريةَ فَ قطاعَ غزةََويعتربَ املؤسسَ الفدائيَ الفلسطيينَ َ،والذيَ استُشهدََف َ
عمليةَاغتيالَبطردَمفخخَمنَقبلَاملوسادَالسرائيليَ–َتنصرتَوأسستَمنظمةَتسمىَ"عربَمنَ
أجلَإسرائيل"َوقالتَعنَأبيهاَأنهَمارسَالرهابََ،أوَمصعبَحسنَابنَالشيخَحسنَيوسفَابن َ
القيادينيَفَحركةَمحاسَالذيَتنصرَبعدَأنَكانَعميالًَلسرائيلَ،وغيهَالكثيَمنَاملتنصرينَالذينَ
تغيتَوجهةَنظرهمَ وأصبحواَفَصفَمعظمَكنائسَالغربَمناصرةَلسرائيلََ..فهلَهذاَاألمرَ
مقصودَ منَ املبشرين؟َ وهلَ هناكَ أهدافَ سياسيةَ فَ حماولةَ حتويلَ الدولَ مجيعهاََ–ََمنَ ضمنها َ
السالمية َ–َإىلَبروتستنت؟َوماَعالقةَهذاَاألمرَبتأسيسَدولةَإسرائيل َوجميءَامللكوت؟َسنناقشَ
مجيعَهذهَالقضاايَفَفصلناَهذاَ َ.
لنَ أحتدثَ عنَ اتريخَ الشعوبَ وكيفَ أسستَ إسرائيلَ نفسها َ،ومنَ دعمهاَ اخل َ.وإمناَ
سأحتدثَعنَمعتقدَاملبشرينَفَإسرائيلَ،وملاذاَعندماَيبشرونَبنيَالقبائلَالفريقيةَفأولَماَيذكرونَ
هوَ مكانَ دولةَ إسرائيلََوكمَ تبعدَ عنهم َ.سأحتدثَ عنَ الفرقَ ماَ بنيَ معتقدَ اليهوديَ عنَ نفسهَ
ومعتقدَاملسيحينيَابليهودَ.وإبذنَ للاَ َسأحتدثَعنَما َيعتقدهَاملسيحيونَمبجيءَاملسيحَالثاينَ َبعدَ
صعودهَ .
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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إسرائيل :شعب هللا املختار أم شعب هللا الذي اختار
َ

()The Chosen People or the Choosing People

قبلَأنَنتحدثَعنَعقيدةَاملتنصرينَ،عليناَأنَنفهمَماَيراهَاليهودَعنَأنفسهمَ،وكيفَانبثقتَ
املسيحيةَبعدَأنَكانتَخمصصةَلليهودَالذينَأمنواَبيسوعَأبنهَاملسيحَ،الَبدَلناَأنَنعودَإىلَالوراءَكيَ
نفهمَملاذاَيعتقدَاليهودَأنَللا َخصصهمَوجعلهمَشعباًَلهَ،وتبدأَالقصةَبسيدانَيعقوبَعندماَغيَللاَ
إمسهَ إىلَ إسرائيل َ،407وقدَ ولدَ اثينَ عشرَ ولداًَكانواَ همَ اآلابءَ ألسباطَ إسرائيل َ،واجلديرَ ابلذكرَ أنَ
الالوينيََويوسفَ مستثننيَ منَ القائمة َ،فإنَ الالوينيَ ُخصصَ ليكونَ السبطَ الكهنويتَ ليخدمَ للاَ ولهَ
قواعدهَوقوانينهَاخلاصةَ،أماَيوسفَفقدَأجنبَولدين َ–َأفراميَومنسىَ–َوقدَكانَكلَمنهماَأابًَلسبطَ
منفصل َ.واألسباط َهمَ .1َ :رأوبني ََ .2نفتايلَ ََ .3دان ََ .4مشعون ََ .5يهوذا ََ .6بنيامنيَ ََ .7أفرامي َََ.8منسا ََ.9
عساكرََ.10زبولو َنََ.11أشيََ.12جادَ.وكماَذكرانَسابقاًَفإنَالالوينيَالَيُعدَمعَالثينَعشرَألنهَسبطَ
خمصصَللكهنوتَ،أماَيوسفَفإبناهَأفراميَومنساَأخذاَلقبَالسبطنيََ .
ويعتقدَاليهودَأنَللاَعاهدَإبراهيمَأابهمَأبنهَسيكثرَنسلهَوأنهَسيعطيهَأرضاًَتفيضَلبناًَوعسالًََ
كماَف َتكوين ََ 5"َ 12فأخذَ َأب ر َُام َسارايَ َامرأتهَُ ،ولُوطًا َابنَ َأخيهَ ،وُكلَ َ ُمقت ن ياهتما َاليتَ َاق ت ن يا َوالنُّ ُفوسَ َاليتََ
امت لكاَفََحارانََ.وخر ُجواََليذهبُواَإىلََأرضَََكن عَانََ.فأت واَإىلََأرضَََكن عَانََ6َ.واجتازََأب ر َُامَفََاألرضََإىلََ
ب َألب رامَ َوقالَ«َ:لنسلكََ
مكانَ َشكيمَ َإىلَ َب لُّوطةَ َ ُمورةََ .وكانَ َالكن عانيُّونَ َحينئ ٍذَ َفَ َاألرضََ 7َ .وظهرَ َالر َُّ
أُعطيَهذهََاألرض»َ.ف بىنََ ُهناكََمذحبًاَللربََالذيَظهرََل َهَُ".وقدَأقامَللاَامليثاقَمعَإبراهيمَأبنهَأعطاهَ
أرضَاملوعدَكنعانَ(فلسطني َاليوم)َ 18َ "َ:فَذلكَاليومَقطعَالربَمعَابرامَميثاقاَقائال.لنسلكَاعطيَ
هذهَاالرضَمنَهنرَمصرَاىلَالنهرَالكبيَهنرَالفراتَ".وبعدَذلكَغيَللاَامسهَمنَابرامَإىل َابراهيمَ،
وقطعَمعهَالعهدَأنهَسيباركَنسلهَمنَخاللَابنهَاسحاقَ َ408.

 .407تسمية يعقوب بإسرائيل :التكوين 28 : 32
 .408تكوين 17
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يسمىَأساسَالعقيدةَاليهوديةَ"النعمةَاملتوارثةَ".فهيَعالقةَللاَاخلاصةَإبسرائيلَ،عالقةَمرتبطةَ
مبيثاق َ،حيثَ أنَ للاَ نزلَ نعمهَ علىَ إسرائيلَ وابلتايلَ يُتوقعَ منَ إسرائيلَ أنَ يوالواَ للا َ.ويعربََ الشعبَ
السرائيليَشكرهَومحدهَهللَويكونَللاَوليهمَمنَخاللَإقامتهمَفَنطاقَهذاَالعهدَ.ويعتقدَاليهودَأبهنمَ
همَمنَاختارواَللاَوليسَالعكسَ.بكلماتَأخرىَفإنَللاَوعدَالشعبَالسرائيليَأبنهَسيعطيهمَأرضَ
املوعدَ،ولكنَبشرطَأنَيتبعواَالوصاايَويطبقواَالشريعةَاملوسويةَأوَماَيسمىَ"الناموسَ"،وميكنَاستنباطَ
هذهَالفكرةَمنَنصوصَالعهدَالقدميَأوَالكتابَاملقدسَالعربيَ،ففيَالتثنيةَ«َ16 "َ26هذاَالي ومََقدََأمر َكَ
بَإهلُكََأنََت عملََهبذهََالفرائضََواألحكامَ،فاحفظََواعملََهباََمنَََ ُكلََق لبكََومنَََ ُكلََن فسكََ17َ.قدََ
الر َُّ
ون َلكَ َإهلًاَ ،وأ َن َتسلُكَ َفَ َطُُرقهَ َوحتفظَ َف رائض َهُ َووصاايَهُ َوأحكام َهُ َوتسمعََ
واعدتَ َالربَ َالي ومَ َأنَ َي ُك َ
اصاَ،كما َقالَ َلكَ َ،وحتفظَ َمجيعَ َوصاايَهَُ 19َ َ،وأنََ
لصوتهََ 18َ .وواعدكَ َالر َُّ
ب َالي ومَ َأنَ َت ُكونَ َل َهُ َشعبًاَ َخ ًّ
جيعلكَ َ ُمست عليًا َعلىَ َمجيعَ َالقبائلَ َاليتَ َعملهاَ َفَ َالث ناءَ َواالسمَ َوالب هاءَ َ،وأنَ َت ُكونَ َشعبًاَ َ ُمقد ًساَ َللربََ
إهلكََ،كماََقال»َ" .فنرىَأنَالشعبَالسرائيليَهوَمنَاختارَالربَ(يهوة)َأنَيكونَإهلهمَ،وهوَالذيَ
اختارَعبادتهَ،ومنَمثَقَبَلَللاَأنَيكونَإسرائيلَشعبهَوابلتايلَأتخذَهذهَاألمةَبركاتَالربَ واألرضَ،
ولكنَبشرطَأنَيعيشواَحسبَالوصاايَوالشريعةََ .
أرضَكنعانَ(فلسطنيَحالياً)َفَالقرنَالعاشرَ
ابلفعلَ،استوىلَالشعبَالسرائيليَ(اليهود)َعلىَ َ

قبلَامليالدَ(زمنَالنيبَيوشعَعليهَالسالم)َ،وكانَفَتلكَالفرتةَالسكانَعلىَالساحلَالغريبَمنَكنعانََ
يسمونَالفلسطينينيَ،أماَالكنعانيني َالذينَكانواَيقطنونَقبلَجميئ َشعبَإسرائيل َفقدَمتَتدميَأكثرهمَ
وطردهمَوتوطينهمَمعَالفلسطينينيَ(فَمنطقةَغزةَاليوم)َ،الظاهرَأنَالفلسطينينيَقدمواَمنَجزيرةَكريتَ
فَالربعَاألولَمنَالقرنَالثاينَعشرَقبلَامليالدَ(أيَقبلَجميءَإبراهيمَعليهَالسالمَإىلَاألرض)َ.وكانتَ
املنطقةَاجملاورةَلغزةَيسكنهاَالعويونَ.فأابدهمَالكفتوريون َواحتلواَأرضهمَ.409لقدَ َذُكرَالفلسطينينيَفَ
املنطقةَاليتَحولَجرارَ َوبئرَسبع َفَأايمَإبراهي َمَ .410بعدَذلك َوفَسنة ََ 1194ق.مَ411َ.أخذَيهوذاَ
 .409تثنية " 23 : 2والعويون الساكنون في القرى الى غزة ابادهم الكفتوريون الذين خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم"
 .410تكوين  32 :21و 34و 33" 1 :26وغرس ابراهيم اثال في بئر سبع ودعا هناك باسم الرب االله السرمدي 34 .وتغرب ابراهيم في ارض
الفلسطينيين اياما كثيرة"
 .411مكابين األول " 41 : 3وسمع بخبرهم تجار البالد فأخذوا من الفضة والذهب شيئا كثيرا ،وعبيدهم جاؤوا المحلة حتى يشتروا بني إسرائيل عبيدا
لهم ،وانضمت إليهم جيوش سورية وأرض الغرباء"
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ى َ.412مثَ أحرقَ يواناثنَ املكايبََأزوتوسَ معَ
ومدانَ فلسطينيةَ أخر َ
املكايبََأزوتوسََ(اشدودََََ-أسدود)َ ً
هيكلَداجون َومدينةَأشقلون َ(عسقالن)َ،413كماَأحرقَضواحيَغزةَدونَأنَميسَاملدينةَأبذىَألهنا َ
استسلمتَبناءَعلىَطلبهََ.414أماَفَالعهدَاجلديدَفليسَهلمَأيَذكرَ.
أماَاليوم َفإسمَفلسطني َيطلقَعلىَالبالدَاليتَفَالزاويةَاجلنوبيةَالغربيةَمنَ آسياَوتتألفَمنَ
اجلزءَاجلنويبَمنَسورايَ.وقدَسكنهاَالعربانيون َعدةَقرونَفيماَقبلَامليالدَوكانَالقسمَالواقعَمنهاَغريبَ
األردنَ يطلقَ عليهَ قدميًاَ اسمَكنعانََوالقسمَ الواقعَ شرقيهَكانَ يعرفَ ابسمَ جلعاد َ.وبعدَ أنَ فتحهاَ
العربانيونَ أطلقواَ عليهاَ امسهم َ.415أماَ بعدَ انقسامَ اململكةََفكانَ اسمَ بينَ إسرائيلَ يطلقَ عادةَ علىَ
نيَ 416تدعىَالبالدَأرضَاملوع َدَ.وبعدَامليالدَدعاهاَالكتابَ
اململكةَالشماليةَ.وفَالرسالةَإىلَالعرباني َ
اليواننيونَوالالتينيونَفلسطينةَ َ.
يذكرَالعهدَالقدميَأبنَللاََيؤسسَعالقةَفريدةَمنَنوعهاَمعَبينَإسرائيلَوخيصصهاَمنَبنيَكلَ
األممَاألخرىَ،وهذهَالعالقةَ تُعرفَابلنتخابَ،وفُهمتَهذه َالشريعة َاليتَوضعهاَللاَعلىَإسرائيل َأنَ
ماَهيَإالَهبةَ،فنتيجةَوضع َإسرائيلَاملفضلَلدىَللاَ،فإنَللاَأعطاهمَالشريعةَفإنَسلكواَهباَفإنَ
ب َ ُهوَ َعظيمَ َل َهُ َآهلَةَ
ي َشع ٍَ
النتيجةَتكونَأبنَإسرائيلَيكونَفوقَالشعوبَ واألممَاألخرىََ7"َ.ألن َهُ َأ َُّ
ضَوأحكامََعادلةََمث ُلَََ ُكلََهذهََ
بَ ُهوََعظيمََل َهَُف رائ َُ
يَشع ٍَ
قريبةََمن َهََُكالربََإهلناَفَََ ُكلََأدعيتناَإليه؟ََ8وأ َُّ
تَ
الشريعةَ َاليتَ َأانَ َواضعَ َأمام ُك َُم َالي وم؟ َ«َ 9إمنا َاحرتزَ َواحفظَ َن فسكَ َجدًّا َلئالَ َت نسى َاأل ُُمورَ َاليتَ َأبصر َ
عي ناكَ ،ولئالَ َت ُزولَ َمنَ َق لبكََ ُكلَ َأايمَ َحياتكََ .وعلمها َأوالدكَ َوأوالدَ َأوالدكََ ".التثنية ََ.9َ –َ 7َ :َ 4وهناكَ
 .412مكابين األول " 68 : 5ثم توجه يهوذا إلى أشدود أرض األجانب فهدم مذابحهم وأحرق منحوتاتهم بالنار وسلب غنائم المدن وعاد إلى أرض يهوذا"
 .413مكابين األول  83" 89 – 83 : 10وتبددت الخيل في السهل وفروا إلى أشدود ودخلوا بيت داجون معبد صنمهم لينجوا بنفوسهم  84فأحرق يوناثان
أشدود والمدن التي حولها وسلب غنائمهم ،وأحرق هيكل داجون والذين انهزموا إليه بالنار  85وكان الذين قتلوا بالسيف مع الذين أُحرقوا ثمانية آالف
رجل  86ثم سار يوناثان من هناك ونزل اتجاه اشقلون فخرج أهل المدينة للقاءه بإجالل عظيم  87ورجع يونان بمن معه إلى أورشليم ومعهم غنائم كثيرة
 88ولعل سمع اإلسكندر الملك بهذه الحوادث وزاد يوناثان مجددا وبعث إليه بعروة من ذهب كما كان يعطي ألنسباء الملوك ووهب له عقرون وتخومها
ملكا"
 .414مكابين األول  60" 63 – 60 : 11وخرج يوناثان وطاف في عبر النهر وفي المدن ،فاجتمعت لمظاهرته جميع جيوش سورية ،وقدم أشقلون فالقاه
أهل المدينة باحتفال 61.وانصرف من هناك إلى غزة ،فأغلق أهل غزة األبواب في وجهه ،فحاصرها وأحرق ضواحيها بالنار ونهبها 62.فسأل أهل غزة
يوناثان األمان فعاقدهم ،وأخذ أبناء رؤسائهم رهائن وأرسلهم إلى أورشليم ،ثم جال في البالد إلى دمشق 63.وسمع يوناثان أن قواد ديمتريوس قد بلغوا
إلى قادش الجليل في جيش كثيف يريدون أن يعزلوه عن الوالية"،
 .415صموئيل األول  19 :13وأخبار األيام األول  2 :22ومتى  19 20 :2ولم يوجد صانع في كل ارض اسرائيل.الن الفلسطينيين قالوا لئال يعمل
العبرانيون سيفا او رمحا" 20 .بل كان ينزل كل اسرائيل الى الفلسطينيين لكي يحدد كل واحد سكته ومنجله وفاسه ومعوله"
 .416عبرانيين " 9 : 11بااليمان تغرب في ارض الموعد كانها غريبة ساكنا في خيام مع اسحق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه"
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نقاشَبنيَالعلماءَماَإذاَكانَالسرائيليونَيعتقدونَأبنَللاَ(يهوة)َهوَإلهَالعاملَكلهَأمَإهلهمَفقطَ.فبينما َ
مينعَموسىَشعبهَمنَالوثنيةَ،يقولَللشعبَ:
ُّجومُ َ،كلَََ ُجندَََالسماءَََاليتََ
" ََ19ولئالَََت رفعَََعي ن يكَََإىلَََالسماءََ،وت نظُرَََالشمسَََوالقمرَََوالن ُ
بََإهلُكَََجلميعَََالشُّعُوبَََاليتَََحتتََ ُكلَََالسماءََ،ف ت غرتَََوتس ُجدَََهلاََوت عبُدهاََ20ََ.وأن تُمَََقدََ
قسمهاََالر َُّ
اثَكما َفَ َهذا َالي ومََ".
ب َوأخرج ُكمَ َمنََ ُكورَ َالديدَ َمنَ َمصَرَ ،لكيَ َت ُكونُوا َل َهُ َشعبَ َمي ٍَ
أخذ ُك َُم َالر َُّ

(التثنيةََ)20َ–َ19َ:َ4

ووصفَ للاَكإلهَ خاصَ لسرائيلََفَ الوقتَ نفسه َ،وهذاَ موجودَ فَ
ُوصفَ للاَكإلهَكوينُ َ،
النصوصَالسرائيليةَ،ولكنَهذاَاألمرَأصبحَقضيةَمهمةَجيبَشرحهاَومناقشتهاَخاصةَفَفرتةَاهليكل َ
الثاينَ،وفَكتاابتَرجالَالدينَاليهود  َ،والعالقةَاخلاصةَماَبنيَللاَوإسرائيلَمعروفَأهناَقدَبدأتَمنَ
للاَ،مبعىنَأهناَمرتبطةَبكلمةَ"الشعبَاملختار"َ،وبعضَالنصوصَفَالكتابَاملقدس َتشرحَأبنَاختيارَ
للاَللشعبَالسرائيليَوإخراجهَمنَمصر َليسَبسببَأنَإسرائيلَكانتَأمةَصالةَ.فلماذاَأنعمَللاَ
علىَالشعبَالسرائيليَليكونواَالشعبَاملختارَبينماَخلقَالعاملَكلهَله؟َ 417


شواهد من التاريخ

بَب ُكمََواختارُكمَ،ألن ُكمََأق َُّلَمنََسائرََ
" َ7ليسََمنَََكون ُكمََأكث رََمنََسائرََالشُّعُوبَََ،التصقَ َالر َُّ
ب َبي ٍَد َشديدَةٍَ
الشُّعُوبَََ8ََ.بلَ َمنَ َحمبةَ َالربَ َإاي ُكمَ ،وحفظهَ َالقس َم َالذي َأقسمَ َآلابئ ُكمَ ،أخرج ُك َُم َالر َُّ
ظَ
نيَ،الاف َُ
وفدا ُكمََمنََب يتََالعُبُوديةََمنََيدََفرعونََملكََمصَرََ9َ.فاعلمََأنََالربََإهلكََ ُهوََ َ
للاَُ،ال َلهَُاألم ُ
العهدَ َوالحسانَ َللذينَ َ ُحيبُّون َهُ َوحيفظُونَ َوصاايَهُ َإىلَ َألفَ َج ٍيلَ "،التثنية ََ.9َ -َ 7َ :َ 7وفَنصوص َالشريعةَ

املوسويةَ جندَأهناَخمتصةَابلسرائيلينيَأكثرَمنَأيَشيءَآخرَ،ولرمباَيتساءلَالقارئَملاذاَجاءتَالشريعةَ
لإلسرائيلينيَ وملَيذكرَالشيءَالكثيَعنَاألممَاألخرى؟َ واجلوابَهوَأنَالناموسَكانَخمتصاًَبشعبَ
ائيلَفقطَ،وهناكَكتاابتَعدةَمتشاهبةَعندَاألممَمثالَذلكَنبوةَماريَ:فتقعَمدينةَماريَعلىَهنرَ
َ
إسر
ووجدَ عشرينَ الفَ وثيقةَ عمرهاَ ماَ بنيََََ1760ََ–ََ1800ق.مَ حيثَ لديهمَ أمساءَ مشاهبةَ
الفراتَ ُ
. Source: Pamela Eisenbaum .Paul Was Not a Christian: The Original Message of a Misunderstood Apostle .San
Francisco: HarperOne.2009 ،
417
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لألمساءَاملوجودةَفَالتكوينََ..مثالَابراهمَ،امساعيلَ،وهكذاَ.ووثيقةََAdmonitionist Pourوهيَ
نبوةَمنَنبواتََنفرتييتََ2000ق.مَقريبةَمنَنبواتَالكتابَاملقدسَوهيَتدعوَللتوبةَوأنَهناكَشخصَ
خملصَسيأيتَ418.وماَجيدرَابلذكرَأنَالتوراةَ(أوَالكتبَاخلمسةَاألوىلَمنَالعهدَالقدمي)َذكرتَبعضَ
كيفيةَالتعاملَمعهمَومسحَهلمَأبنَيعبدوا َإلهَالسرائيلينيَ(يهوة)َ
ني َو
الشرائعَاليتَختتصَبغيَالسرائيلي َ
ُ
معهمَولكنَفَالدارَاخلارجيةَللهيكلَ .
وبعدَالتشريعَومنَمثََدخولَالسرائيليني َأرضَاملوعد َوبعدَانتهاءَحكمَامللكنيَداودَوسليمانَ
تنازعَ األبناءَ علىَ السلطةََوانشقتَ اململكةَ إىلَ قسمني َ:القسمَ األولَ عشرَ أسباطَ مسيتَ مبملكةَ
إسرائيل َ،أماَ القسمَ اآلخرَ فهماَ سبطيَ بنيامنيَ ويهوذاَ ومسيتَ مبملكةَ يهوذاََ(اليهوديَة) َ،وقدَ مرتَ
اململكتنيَأبايمَعصيبةَ،حيثَاستُعمرتَمنَقبلَاآلشورينيَبعدَأنَأضعفهاَالفراعنة َاملصريونَ،ومنَمثَ
البابلينيََالذينَ دمرواَ اهليكلَ األولَ وهنبواَ مجيعَ ممتلكاتهَ وسبواَ النساءَ َواألطفالَ والشبانَ علىَ ثالثةَ
مراحلَ،وبعدَذلكَاستعمرتَبالدَفارسَاملنطقةَ.وفَالقرنَالسادسَقبلَامليالدَبُينَاهليكلَالثاينَ َ.
وماَجيدرَابلذكرَأنَفَتلكَالفرتةَكانَهناكَأنبياء َأُرسلواَإىلَمملكيتَإسرائيلَويهوذاَ،وبسببَ
الضطهادَ واألملَ واملعاانةَابتدأتَأفكارَالشعبَالسرائيلي َابلتحولَ والعتقادَبوجودَاآلخرة َ،والقيامةَ،
فكانَالعتقادَالسائدَقبلَتلكَالفرتةَبوجودَهاويةَ بعدَاملوتَوهوَ مكانَجتتمعَفيهَاألرواحَ،ولكنَ
األرواحَالشريرةَمنفصلةَعنَاألرواحَالبارةَ،وملَيكنَهناكَاهتماماًَكبياًَفَمعرفةَمباَسيحدثَبعدَاملوتَ،
فكانَيُعتقدَأنَالياةَاهلنيئةَ والربكةَابملالَ والبننيَ واملمتلكاتَهيَمنَجزاءَللا َهلمَ،أماَإذاَدخلواَفَ
َ
الربَوخسرواَ َوأصابتهمَاملصيبةَفهذا َ عقابَللاَهلمَعلىَخطاايهمَوغضبهَعليهمَ.ومعَجميءَاألنبياءَ،
بدأتَصورةَاآلخرةَ–َالقيامةَوالسابَواجلنةَوالنارَ–َتتضحَبشكلَأكربَ،وصارَهناكَكتاابتَلليهودَ
تتحدثَ هبذاَ اخلصوص َ،حيثَ يسميَ علماءَ اليومَ علمَ عالماتَ الساعةََوآخرَ األايمَ ب "أبوكاليبسَ
َ 419"َ.Apocalypse
. Source: Bill T. Arnold .Bryan E. Beyer Readings from the Ancient Near East: Primary Sources for Old Testament
) Study (Encountering Biblical Studies .)Baker Academy Publisher2010 ،
419
. Source: J. Daniel, and Tremper Longman Hays .Message of the Prophets : A Survey of the Prophetic and
Apocalyptic Books of the Old Testament .Grand Rapids: Zondervan.2010 ،
418

صفحة  400من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

َمعنيَفَدعوةَالناسَإىلَالتوبةَ،فكانتَمعظمَ
َ
وجاءَمعظمَاألنبياءَ ُكتابَالعهدَالقدمي َبنس ٍق
كتاابهتمَتبدأَمبناداةَالشعبَللتوبةَ والعودةَإىلَللاَ،420وبعدهاَإنذارهمَأبنَللاَسيسلطَعليهمَممالكَ
أخرىَوسيعاقبهمَإنَملَيتوبواَ،وفَالنهايةَجندَأنَهناكَوعودَللشعبَالسرائيليَابلعودة َ،واسرتجاعَ
أرضهمَوإخضاعَاملمالكَاألخرىَحتتَيدهمَ،وانتشارَالسالمَ(مثالَ:أشعياءََ42111وأرمياءََ .)42231
ويعتقدَاليهودَأب هنمَعندماَيرونَإسرائيلَتعاينَمنَذهلاَوخنوعهاَبنيَيدَاألعداءَفهذاَالَيعينَأنَ
للاََفسخَ العهدَ الذيَ عاهدهَ معَ إسرائيل َ،فإنَ للاَ الَ يتغيَ والََحينثََبوعوده َ.وبررَ الكتابَ اليهودَ
القدماءَأبنَماَميرَبهَاليهودَمنَأزماتَماَهوَإالَعقابَللاَوأتديبهَهلمَ،حىتَيستطيعواَإعادةَأتسيسَ
العهدَوحفظهَ،حىتَيستطيعواَأنَيعوداَلنفسَالالةَاليتَاختارهاَللاَليكونواَالشعبَالسرائيليَ،وقدَ
فسرَ األنبياءََالسرائيلنيََالقدماءَ أبنَ دمارَ اهليكلَ األولَ منَ قبلَ البابلينيََهوَ عقابَ بسببَ خطااي َ
إسرائيلَ،وأيضاًَي َوسيفسَ (كاتبَيهوديَمنَهنايةَالقرنَاألولَللميالدَوفيلسوفَمتأثرَابلعصرَاهليليين)َ
والذيَكتبَاتريخَمعركةَاليهودَمع َالرومان َبنيَاألعوام َ70-66مَ،فسرَأبنَدمارَاهليكلَالثاينَ َهوَ
عقابَ للاَ خلطاايَ إسرائيل َ،ولكنَ فَكلتاَ الالتنيَ ملَ يفسَرَ األمرَ أبنهَ انسحابَ منَ قبلَ للاَ وإلغاءهَ
املعاهدةَاليتَبينهَوبنيَإسرائيلَ،بكلماتَأخرىَهذهَالوادثَهيَعالمةَعنَعدمَرضاءَللاَأوَانقطاعهَ
عنهمَ،والدليلَعلىَذلكَموجودَ فَمكابينيَالثاينَواليتَتتحدثَعنَالضطهادَوالعنفَالذيَأدىَإىلَ
تدنيسَاهليكلَعنَطريقَالاكمَاملعروفَأبنطوكيوس"َ:وَاينَالرجوَمنَمطالعيَهذاَالكتابَانَالَ
يستوحشواَمنَهذهَالضرابتَ وانَحيسبواَهذهَالنقمَليستَللهالكَبلَلتاديبَامتناَ،فانهَاذاَملَيهملَ
الكفرةَزمناَطويالَبلَعجلَعليهمَابلعقابَفذلكَدليلَعلىَرمحةَعظيمةَ،النَالربَالَميهلَعقابناَ
ابالانةَاىلَانَيستوىفَكيلَاالاثمَكماَيفعلَمعَسائرَاالممَ،فقدَقضىَفيناَبذلكَلئالَتبلغَااثمناَغايتهاَ
 .420مثال النبي أرمياء الذي كرر كلمة "شوف  "Shuvباللغة العبرانية أكثر من مئة مرة ومعناها "عودوا"
 .421أشعياء  1 " 11ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من اصوله  2ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح
المعرفة ومخافة الرب 3 .ولذته تكون في مخافة الرب فال يقضي بحسب نظر عينه وال يحكم بحسب سمع اذنيه 4 .بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم
باالنصاف لبائسي االرض ويضرب االرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه" ...
 .422أرمياء  7 " 31النه هكذا قال الرب.رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا براس الشعوب.سمعوا سبحوا وقولوا خلص يا رب شعبك بقية اسرائيل 8 .هانذا اتي
بهم من ارض الشمال واجمعهم من اطراف االرض.بينهم االعمى واالعرج الحبلى والماخض معا.جمع عظيم يرجع الى هنا 33 ...بل هذا هو العهد الذي
اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك االيام يقول الرب.اجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا 34 .وال يعلمون
بعد كل واحد صاحبه وكل واحد اخاه قائلين اعرفوا الرب النهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم الى كبيرهم يقول الرب.الني اصفح عن اثمهم وال اذكر
خطيتهم بعد"
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وينتقمَمناَاخياَ،فهوَالََ يزيلَعناَرمحتهَابداَواذاَادبَشعبهَابلشدائدَفالَخيذلهَ،نقولَهذاَعلىَسبيلَ
التذكرةَونرجعَاىلَتتمةَالديثَبكالمَموجز"َ(مكابنيَاألولَ.َ)17-12َ:َ6
َ



ور اخلالص ِف اليهودية
ُ
صُ

الَ ميكنناَ أنَ نسميَ اليهوديةََالقدميةَ داينةَ اخلالصََ َ.لرمباَ هذهَ هيَ أكثرَ األفكارَ اليتَ يساء َ
فهمهاَعنَاليهود َالقدماءَمنَقبلَاملسيحينيَ.فالَتركزَاليهوديةَعلىَاخلالصَالشخصيَ.ابلضافةَإنَ
اليهوديةَالَتطرحَسؤالَإذاَكانَاخلالصَميكنَأنَيكونَابألعمالَأوَابلميانََ.
الشخصيَهوَصلبَوحمورَالداينةَفاخلالصَشيئَأساسيَجداًَ
يفرتضَاملسيحيونَأبنَاخلالصَ
ُ
ابلنسبةَللمسيحيةَلدرجةَأنَعلماءَالالهوتَأمسواَهذاَالنوعَمنَالدراسةَ"َsoteriologyعلمَاخلالصَ
"َلذلكَقُيَمتَاليهوديةَمنَقبلَاملسيحينيَأنَحفظَالوصاايَهوَفَسبيلَالصولَعلىَاخلالصَ.ولكنَ
هناكَ مفهومَ للخالصَ فَ نصوصَ الكتابَ املقدس َ،ولكنهاَ ملَ تكنَ تتعلقَ ابلياةَ اآلخرةَ أوَ ماَ بعدَ
املوتَ.وإمناَكانَاخلالصَيصورَمباَهوَموجودَفَاخلروجَ:اخلالصَهوَالريةَمنَعبوديةَمصرَ،وفَ
َ
النصوصَالنبويةَفإنَاخلالصَهوَالتحررَمنَظلمَوعنفَاألعداءَمثالَاببلَوروماََ...اخل َ،والعودةَإىلَ
األرضَبعدَالسيبَوفَبعضَالنصوصَاألخرىَيعربَعنَاخلالصَعلىَأنهَمتجيدَوتعظيمَوإعالءَإسرائيلَ
أمامَاألعداءَ.
فَفرتةَكتابةَالكتابَاملقدسََاعتقدَاليهودَبظهورَخليقةَجديدةََبعدَإنتهاءَهذهَاخلليقةَ،وهناكَ
منَركزَأبنَالشعوبَاألخرىَستُلعنَ،وسيعودَالثناَ َعشرَسبطاًََوجيتمعونَعلىَأرضَاملوعد َلتجديدَ
وإعادةَملكَداودَوانتهاءَالعنفَوأتسيسَالعدلَ،ويعتقدَاليهودَأبهنمَسيعيشونَفَسالمَ
َُ
هيكلَأورشليمَ
وأمانَ.
وأحياانًَ يُصورَ اخلالصََبشكلَ أوسعَ حيثَ يشملَ اخلليقةَكلها َ.وهذهَ الصورةَ تكونَ مألوفةَ
لكثيَ مناَ حيثَ أنَ الناسَ سيتخلونَ عنَ أسلحتهم َ،وسيبضََالذئبََجبانبَ الملَ وهناكَ نصوصَ
تقليديةَفَالكتابَاملقدسَمتيلَإىلَفكرةَاخلالصَعلىَأهناَعاملَجديد.
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لذلكَالبدَأنَيُسألَالسؤالَ،إذاَكانَاخلالصَيشملَإسرائيلَفقطَ،أوَبكلماتَأخرىَ،هؤالءَ
الذينَيعيشونَفَنطاقَالعهدَفمنَميكنَأنَيُشملَفَهذاَاخلالص؟َفَاملؤلفاتَالكتابيةَالتقليديةَيركزَ
الكهنةَ(األحبار)َعلىَإسرائيلَعندماَيتحدثونَعنَيومَالقيامةَ،هذاَمعناهَأنَالنصوصَالكهنوتيةَاألوىلَ
اهتمتَفقطَخبالصَإسرائيلَ،فلمَيذكرواَالكثيَعماَسيحدثَبغيَالسرائيليني َ،وميكنَأنَجندَهذهَ
الفكرةَفَكلَنصَيهوديَقدميَيهتمَابلسؤالَعنَمصيَإسرائيلَابتداءًَمنَالكتاابتَالنبويةَفَالكتابَ
املقدسََوإنتهاءاًَ ابلكتاابَتَ (األبوكاليبسية)َ ماَ بعدَ فرتةَكتابةَ الكتابَ املقدس َ،وإبتداءًَ منَ خمطوطاتََ
البحرَامليتَإىلَكتاابتَاليهوديةَاليواننيةَكعالماتَالساعةَأيضاًَاملوجودةَفَكتاابتَبولسَالذيَيدعيَ
يعََإسرائيلََ.كماََ ُهوََ
صََمج َُ
أبنَ إسرائيلَ ستخلصَكماَ هوَ موجودَ فََروميةََ "َََ26ََ َ:ََ11وهكذاََسيخلُ َُ
جَمنََصهي ونََال ُمنق ُذََوي ُرَُّدَال ُف ُجورََعنََي ع ُقوبَ"َ.
مكتُوبَ«:سيخ ُر َُ
والسؤالَهوَمنَهوَإسرائيلَاليوم؟َجندَأنَالقراءَاملسيحينيَلبولسَيفرتضونَأبنهَعندماَادعىَ
بولس َأنَإسرائيلَستخلصَملَيعينَأهنمَاليهود َفَوقتهَأوَالذينَهمَمنَنسلَإسرائيلَ،اعتقدَهؤالء َ
القراءَأبنَبولسَيتحدثَعنهمَأيَاملسيحينيَأتباعَيسوعَالذينَرأواَأنفسهمَنسلَإبراهيمَالروحيَ.ويرىَ
املسيحيونَ أبنَ إسرائيلَ الاليةَ همَ الذينَ طلبواَ اخلالصََوصارواَ مسيحيني َ،وهمَ الذينَ سينالونَ جزاءَ
العهدَ.
بَ
ااب َلنرتضى َوجهَ َالربَ َونطلُبَ َر َ
"ََ21و ُسكا َُن َواحدَةٍ َيسيُونَ َإىلَ َأُخرى َقائلنيََ :لنذهبَ َذه ًَ
ضوا َوجهََ
ضا َأذه َُ
ُورشَليمَ ،وليرت ُّ
اجلُنُودََ .أانَ َأي ً
بَ 22َ .ف تأيتَ َ ُشعُوبَََكثيةَ َوأُممَ َقويةَ َليطلُبُوا َربَ َاجلُنُودَ َفَ َأ ُ
ك َعشرَةَُرجالَ َمنَ َمجيعَ َألسنةَ َاألُممَ َبذيلَ َر ُجلََ
ب َاجلُنُودََ :فَ َتلكَ َاألايمَ َ ُميس َُ
الربَ«َ َ 23َ .هكذا َقالَ َر َُّ
ب َمع ُكمَ َألن نا َمسعنا َأنَ َللاَ َمع ُكم»ََ".زكرايَََ،23-21َ :ََ8هناكَنصوصَكثيةَتصورَ
ي َقائلنيََ :نذه َُ
ي ُهود ٍَ
فكرةَاخلالص َعلىَأهناَشاملةَلألممنيَأيضاًَ،وألكونَ واضحةَفإنَاألممنيَهناَيشارَإليهمَغيَاملتحولنيَ
إىلَاليهودية َ،فهمَليسواَاألممنيَالذينَولدواَعلىَغيَيهودَوحتولواَإىلَاليهوديةَفَهذاَالعاملَ،وبعدهاَ
ادَيُعتربواَأصالًَيهودَمعَإسرائيلَإذاَحتولواَإىلَاليهوديةَوإمناَ
استمتعواَابآلخرة َمعَإسرائيلَ،هؤالءَاألفر َ
األممَستأيتَوتعبدَللاَإلهَإسرائيلَفَأورشليمَ،ويصورَعلىَأهنمَسينكرونَآهلتهمَ،ولكنَهذاَالتحولَ
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لألممنيَلنَحيدثَفَهذهَالياةَالاليةَفَلظةَاخلالصَوإمناَسيظهرَفَالنهايةَكجزءَلعملَللاَفَ
اخلالصَ.
ولرمباَ يتسائلَ القارئَ هلَ هناكَ سيكونَ حتولَ إىلَ اليهوديةََفَ هنايةَ العاملََ–ََحسبَ مفهومَ
اليهود؟َ والجابةَببساطةَهيَ"َالَ"َ،فحىتَيصبحَاملرءَيهودايًَيتطلبَمنهَأنَيكونَمولوداًَمنَعائلةَ

يهوديةَ وأنَالَيرتدَعنهاَعنَطريقَعبادتهَآلهلةَأخرىَأوَأنَميارسَأعمالَمعينةَخترجهَعنَالدينَ،
ائيلَيُعتَ َربواَعلىَأهنمَأممينيَصالنيَ
وأمههاَاخلتانَ.فإنَاألممينيَالذينَيعبدونَوحي َرتمونَللاَالواحدَإلهَإسر َ
ابرين َ،ليسواَكاليهود َ.وماَ مييزَ اليهوديَ عنَ األمميَ هوَ اخلتان َ.ولكنَكماَ قالَ فريدريكسن َ،فإنَ
املسييحيني َاملفسرينَانزلقواَعنَاملعىنَالقيقيَوعنَرؤيةَاليهودينيَالقيقينيَلألممينيَتعينَالتحولَإىلَ
اليهوديةَ.وهذاَخطأَ،فإنَاألمميَاملخلصَليسَيهوديَ.إنَاألممينيَبشرَ،خلقهمَللاَ،علىَصورةَ للاََ
مبنظورَاملسيحينيَ،ولكنَاليهودَواألممينيَنوعنيَخمتلفنيَعنَبعضهماَالبعضَ.
كماَيربض َالذئب َ جبانبَالملَ،كذلكَاليهوديَمعَاألمميَعندماَجيتمعانَبسالمَ.حىتَنصورَ
العاملَالقادمَأبنهَسالمَماَبنيَالشعوبَفيجبَأنَنصورَالعاملَالاضرَابختالفَشعوبهَفالَيوجدَأيَ
دالئلَوصورَللسالمَإذاَكاتَاآلخرةَفيهاَأمةَ واحدةَ.فإنَصورةَالعاملَاملخلصَتتضمنَاجلميعَيعبدونَ
للاَالواحدَوهيَالصورةَاليهوديةَللخالصََكماَأهناَصورةَموسعةَللحياةَاآلخرةَ َ.
َ

َ

معتقد اليهود مبجيء املسيا

لرمباَيستغربَاملرءَ(إنَكانَمسيحياًَأوَمسلماً)َعندماَأشرحَلهَأن َبينَإسرائيلَاألوائلَملَيعرفواَ
أنَ املسيحَ سيأيت َ،وملَ تكنَ هناكَ أيَ نبواتََأوَ تبشياتََواضحةَ تدعيَ أنَ املسيحَ سيأيت َ.فيسأل َ
املسيحيَ،كيفَهذا؟َوماذاَعنَتنبؤَموسىََمبجيءَنيبَآخرَليخلصهمَكماَهوَمكتوبَفَالتثنيةََ:َ18

18؟َأوَماذاَعنَتنبؤاتَأشعياءََاليتَتقول"َ:هالعذراءَحتبلَوتلدَإبناًَ"...؟َوماذاَعنَأرمياءََالذيَقال َ
أنَاملسيحَسيأيتَوسيجتمعَبينَإسرائيلَوسيكونَهناكَملكَعادلَوستُكتبَالشريعةَعلىَصدورهم؟َ َ
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حسناًَكلَهذاَموجودَ،ولكنَتفسيَالنص َوصَعلىَأهناَتتحدثَعنَاملسيحَاملنتظرَملَحيصلَإالَ
فَالعهدَاهليليين َ،وبعدهاَتقمصَعلماءَالالهوتَاملسيحينيَهذاَالنظامَ والطريقةَفَتفسيَالنصوصَ،
لدرجةَأنَبعضهمَوصلَهبمَالالَليقولَأنهَالَيوجدَسطرَأوَمجلةَفَنصوصَالعهدَالقدميَالَيتحدث َ
ٍ
اليتَتتحدثَعنَشخصَآتَفَاملستقبلَتشيَإىلَيسوعَ.ومنَهذهَ
عنَاملسيحَوأنَمجيعَاملخطوطاتَ
األمثلةَماَنراهَفَكاتبَإجنيلَمىتََ،فعندَسردهَالوادثَيستشهدَبنبواتَالعهدَالقدميَبقوله"َ:كماَهوَ
مكتوبَ للنيبَ القائلَ  َ"...فمثالًَ عندماَ سردَكاتبَإجنيلَ مىتََ قصةَ ظهورَ املالكَ وقولهَ فَ الصحاحَ
صَشعب َهَُمنََخطااي ُهم»َ".أكملَحديثهَابلستشهادَ
األولَ21"َ:فستل َُدَاب نًاَوتدعُوَامس َهَُي ُسوعََ.ألن َهَُ ُخيل َُ
كلَُّهََُكانََلكيََيتمََماَقيلََمنََالربََابلنيبََالقائلََ:
منَالعهدَالقدميَ(الكتابَاملقدسَاليهودي)َ22"َ َ:وهذاََ ُ
هللَُمعناَ َ".
ُ «َ َ23هوذاَالعذر َاءَُحتب َُلَوتل َُدَاب نًاَ،ويدعُونََامس َهَُعمانُوئيل»َالذيَت فسيَُهَُ:ا َ
وقدَطورَعلماءَالالهوتَاليومَطريقةَاقتطاعَالنصوصَمنَالعهدَالقدميَوتركيبهاَمباَيالئمَالعهدَ
اجلديد َعلمَالالهوتَالنظامي ََ Systematic Theologyوهذاَمعناهَأخذَالنصوصَالنبويةَاليتَ
تتحدثَ عنَ أمرَ ماَ فَ العهدَ القدمي َ،وإجيادَ ماَ يوافقهاَ أوَ ماَ متَ حقاًَ فَ نصوصَ العهدَ اجلديدَ.
والصحيحَفَهذاَاألمرَأنَاألنبياءَعندماَبشرواَمبجيءَاملخلصَ(أوَاملسيا)َكانواَيتوقعونَأنهَسيحدثَ
ف َوقتَقريبَجداًَفَزمنهمَ،وتنبؤواَابسرتدادَاألرضَقريباًَمنَالسيبَاآلشوري َأوَالبابليَ،اخلَ،وقدَ
متتَ هذهَ النبواتَ علىَ وقتَ هؤالءَ األنبياءَ واسرتدادَ األرضَكانَ مشروطاًَ أبنهَ لنَ تعودَ هلمَ إالَ إذاَ
حافظواَعلىَالعهدَ َ.
يمََهلُمَََنبيًّاََمنَََوسطَََإخوهتمَََمث لكَ،
منَ األمثلةَ علىَ ذلكَ عندماَ تنبأَ م َوسىََوقالََ18 " َ:أُق َُ

وأجع َُلَكالمي َفَ َفمهَ َ،ف يُكل ُم ُهمَ َب ُكلَ َما َأُوصيهَ َبهََ".فقدَكانَهذاَالنيبَهوَيشوعَ َ(يوشع)َبنَنونَ،
الذيَتوىلَقيادةَالشعبَالسرائيلي َوأدخلهَإىلَأرضَاملوعد َ،واقتطعَالالهوتيونَاملسيحي َونَهذاَالنصَ
ونسبوهَللمسيحَاملخلصََ.423مثاالًَآخرَعندماَقالَأشعياءَفَسفرهَ "َ28َ:َ44القائ َُلَعنَََ ُكورشََ:راعيََ،
س»ََ".فإنهَتنبأَعنَإعادةَبناءَاهليكلَ
ف ُكلَ َمسريتَ َيُتم َُمَ .وي ُق َُ
ول َعنَ َأ ُ
ُورشَليمََ:ستُبىنَ ،وللهيكلََ :ستُؤس ُ
 . 423هذا النص دلل به بعض العلماء المسلمين مثل الشيخ أحمد ديدات على أنه إشارة على أنه النبي محمد صلى للا عليه وسلم معتمدين على التشابه بين
حياته وحياة موسى عليه السالم المخا َ
طب في هذه اآلية وعلى نصوص في الكتاب المقدس تشير إلى بني إسماعيل كإخوة بني إسرائيل.
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الثاينََ وقدَ حدثَ هذاَ فَ فرتةَ أقلَ منَ مئيتَ عام َ،وحيلمَ الالهوتيونَ اليومَ بتحقيقَ هذهَ النبوة َ،حيثَ
يعتقدونَأهناَستتمَحقاًَفَهنايةَاألايمَكمعىنَروحيَ،أماَف َأشعياء َ"َ 14َ :َ 7ولكنَ َيُعطي ُك َُم َالسي َُد َن ف ُس َهَُ
آي َةًَ :ها َالعذر َاءَُحتب َُل َوتل ُدَ َاب نًا َوتدعُوَ َامس َهَُ«عمانُوئيل»َ".فإنَالعذراءَهناَقدَمتَحتريفهاَفَالرتمجاتَ،
ففيَاللغة َاألصليةَكلمةَ"أملا"َتعينَاملرأةَالشابةَاليافعةَ،وليسَابلضرورةَأنَتكونَعذراءًَ،وهناكَكلمةَ
أخرىَفَالعربية َوهيَ"ابثَوي"َمبعىنَعذراءَ،والَيوجدَأيَنصَفَأيَخمطوطةَيذكرَكلمةَعذراءَ.أماَ
عنَامسهَعمانوئيلَفقدَمتتَهذهَالنبوةَويعتقدَأنهَكانَفَوقتَآحازَ َامللكَ.وف َأشعياءََََ4 "ََ53لكنََ
وابََمنَََللاَََومذلُو َالًََ5ََ.و ُهوَََجم ُروحَََألجلََ
اابََمض ُر ًَ
أحزان ناََمحلهاََ،وأوجاعناََحتملهاََ.وحن َُنََحسب ن َاهََُ ُمص ًَ
يبََسالمناََعليهََ،وحبُُربهَََ ُشفينا َ".فيعتقدَ املسيحيونَ أبنَ هذاَ
معاصيناََ،مس ُحوقَََألجلَََآاثمناََ.أتد َُ
الصحاحَيتحدثَعنَصلبَاملسيحَوموتهَ،ولكنَالتفاسيَاألصليةَلليهودَتقولَأنَهذاَتشبيهَأشعياءَ
للشعبَالسرائيليَومعاانتهَابلسيبَ 424.
عندماَ دخلتَ اململكةَ السرائيليةَ فَ مرحلةَ اضطهادََوعناءَكبي َ،بدأَ األنبياءََابلتبشيَ ابلفرجَ
العاجلَالقريبَعنَطريقَجميءَخملصَ(املسيا)َ،الذيَسيخلصَالشعبَمنَالضطهاد َ،وميلكَعلىَ
يمَ
الشعبَالسرائيلي َبقضيبَمنَحديدَويذلَالشعوبَاألخرىَ،مثالَعلىَذلكَ :حزقيالََََ 23"ََ34وأُق َُ
ب َأ ُكو َُن َهلُمَ َإهلًاَ،
علي ها َراعيًا َواح ًدا َفيعاها َعبدي َد ُاو ُدُ َ ،هوَ َي رعاها َو ُهوَ َي ُكو َُن َهلاَ َراعيًاَ 24َ .وأانَ َالر َُّ

تَ".ويُعتقدَأنَهذاَالشخصَسيكونَمنَنسلَداودَ،
ب َتكلم َُ
يسا َفَ َوسطهمََ .أانَ َالر َُّ
وعبدي َد ُاوَُد َرئ ً
اصفاتهَملَتكنَ
َ
منَسبطَيهوذاَ،وسيعيدَملكَداودَ.وعندماَجاءَيسَوعَاملسيح َإليهمَرفضهَاليهودَ،فمو
ُ
َكملكَوإمناَولدَفَمكانَفقيَوبسيطَ.وملَيعشَفَبالطَملكيَ،وإمناَكانَخيدمَما َ
كماَتوقعواَ.ملَأيت
ُ
بنيَالشعبَويناديَالناسَللتوبة َ.وملَيناديَابلتمردَعلىَهيودس َملكَاليهودَأوَملكَالرومانَ،وإمناَ
قالَللناس"َ:أعطواَماَلقيصرَلقيصرَوماَللناسَللناس"َوكأنهَحيثهمَعلىَدفعَاجلزية!َوهذاَكلهَكانَ
خارجَتصوراتَاليهودَعنَاملسيحَ،وهناكَمنَ صدقهَوآمنَبهَكتالميذهَ(حواريه)َوماَبعدهمَكبولسَ
وأبولسَونشرَتعاليمهَ َ.
. Source: Longman III, Tremper; Raymond, Dillard B .;.An Introduction to the Old Testament2 .nd Edition .
Nashville: Longman III, Tremper; Raymond, Dillard B.2006 ،.
424
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وقدَ بشرَ املسيحَ بعودتهَ الثانيةَ علىَ األرض َ،ولكنَ فَ املرةَ الثانيةَ سيأيتَكملكَ وميلكَ علىَ
األرضَابلعدلَ،هذاَهوَمعتقدَاليهودَبكلَبساطةَ،وملَيؤمنواَأبنَيسوعَ(عيسى)َهوَاملسيحَفإنَجميئهَ
املستقبليَسيكونَهوَاملرةَاألوىلَهلمَ.وماَجيدرَابلذكرَأنَهناكَبعضَالفرقَاليهودية َاليتَتؤمنَأنَ
يسوعَنيبَأُرسلَإىلَالشعبَاليهوديَولكنهَليسَاملسيحَ .
َ

َ

اعتقاد املسيحيني مبجيء املسيح

أماَاملسيحينيَابختالفَطوائفهمَيعتقدونَأنَيسوعَقدَجاءَاملرةَاألوىلَبشكلَمتواضعَكيَيعلمهمَ
أمورَ الياةَ الروحيةَ وكيفَ يسلكونَ فَ احملبةَ والرمحة َ،ولكنَ فَ املرةَ الثانيةَ سيأيتَكملكَ ويقتلَ النيبَ
الكذابَ(املسيحَالدجال)َوينهيَالشرَعلىَاألرضَوحيكمَألفَسنةَ.وهذاَاملعتقدَاألبوكاليبسيَيسمىَ
الكمَاأللفي َ.ومنَاألمثلةَعلىَأقوالَاملسيحَعنَجميئهَالثاينَفَاألانجيلَاألربعة؛َمىتَ "َ27َ:َ16فإنََابنََ
د َحسبَ َعملهََ ،".مرقس ََ62َ :َ 14
النَسَانَ َسوفَ َأييتَ َفَ َجمدَ َأبيهَ َمعَ َمالئكتهَ ،وحينئ ٍَذ َ ُجيازيَ ُكلَ َواح ٍَ
"فإنَ َابنَ َالنَسَانَ َسوفَ َأييتَ َفَ َجمدَ َأبيهَ َمعَ َمالئكتهَ ،وحينئ ٍَذ َ ُجيازيَ ُكلَ َواح ٍَد َحسبَ َعملهََ".وقدَ
ُكتبتَ ُكتُبَكثيةَفَموضوعَجميءَاملسيحَالثاين َوعالماتَالساعة َواألزمنةَاألخيةَ،وبعضهاَدخلَفَ

عتقدَأنهَ
َ
الكتبَالقانونيةَللكتابَاملقدسَ،مثالَ:رؤايَيوحنا َالالهويتَالرمزيَ،فإنَكاتبَهذاَالسفرَيُ
كانَفَعهدَاألمرباطورَالديكتاتوريَنيونَ،وكانَمنَالصعبَأنَيكتبَاألمورَبوضوحَ،وزعمَأنهَرأىَ
عدةَأحالمَورؤىَتتحدثَعن َتلكَاألايمَ،فكتبهاَبطريقةَرمزيةَمشفرةَخوفاًَمنَبطشَنيونَلهَ425.
ً
وطورَالالهوتيونَاليومَهذهَاألفكارَ واختلفواَفَكيفيةَعودةَاملسيحَعلىَاألرضَوعالماتَهنايةَاألايمَ،
وقدَأخذواَمعظمَمعلوماهتمَمنَالعهدينَالقدميَ واجلديدَ،أماَابلنسبةَمللكَاملسيحَاأللفيَفقدَ أُخذَمن َ
ُ
تَنُ ُفوسََالذينََ
وشاَفجل ُسواَعلي هاََ،وأُعطُواَ ُحك ًماَ.ورأي َُ
النصَاملوجودَفَرؤايَيوحناَالالهويتََ 4َ"َ20ورأي َُ
تَعُُر ً
صورتهََ،وملَََي قب لُواَ
قُتلُواََمنَََأجلَََشهادةَََي ُسوعَََومنَََأجلََكلمةَََللاَََ،والذينَََملَََيس ُج ُدواََللوحشَََوالَََل ُ
اشواََومل ُكواََمعََالمسيحََألفََسن ٍَةَ5َ.وأماََبقي َةَُاألمواتََف لمََتعشََ
السمةََعلىَجباههمََوعلىََأيديهمَ،ف ع ُ
. Source: Dennis F. Kinlaw, Lauriston J. Du Boils, Jack Ford, A. R. G. Leo G. Cox .Beacon Bible Commentary in Ten
Volumes .X .Livingston: Deaseley George Herbert.1969 ،
425
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هؤالءََ
فََالسنةََ.هذهََهيََالقيام َةَُاألُوىلَُ َ6َ.مباركََوُمقدسََمنََل َهَُنصيبََفََالقيامةََاألُوىلَُ َ.
حىتََتتمََاألل ُ
ليسََللموتََالثاينََ ُسلطانَ"َوصارَهناكَثالثةَمدارسَخمتلفةَتفسرَنصوصَالكتابَاملقدسَبطرقَخمتلفةَ
سنتناوهلاَابختصارَ،ولكنَأوالًَالَبدَلناَأنَندرسَبعضَاملصطلحاتَاملهمةَاليتَيستخدمهاَالالهوتيونَ
فَتفسيَاألبوكاليبسََ :
َ



مصطلحات مهمة تتعلق بعلم األزمنة األخرية (األبوكاليبس)

 احلكم األلفيَ:هوَجميءَاملسيحَالثاينَوحكمهَعلىَاألرضَابلعدلَوالقسطَملدةَألفَسنةَبعدَقتلهَ
بَ
النيبَالكذاب َ(املسيحَالدجال)َ،ويصورَأشعياء َتلكَالفرتةَأبهناَفرتةَسالمَ 6"َ 11َ :ف يس ُك َُن َالذئ َُ
نََم ًعاَََ،وصيبَََصغيَََيسوقُهاَ7ََ.
ضََالنم َُرََمعَََاجلديََ،والعج ُلَََوالشب َُلََوال ُمسم َُ
معَََاخل ُروفََ،وي ربُ َُ
ُ
يع َعلى َسربََ
ب َالرض َُ
ض َأوال ُد ُمها َم ًعاَ ،واألس ُدََكالب قرَ َأي ُك َُل َتب نًاَ 8َ .وي لع َُ
والب قرَةُ َوالدُّب َةَُت رعيانََ .ت ربُ َُ
جحرََاألُف عُوانََ".ويوجدَتفصيلَأكثرَعلىَتلكَالفرتةَفَرؤايَيوحناَالالهويت َ
الصلَ،وميَُُّدَالفط َ
يمَيدَهَُعلىَ ُ

ُ
ت َنُ ُفوسَ َالذينَ َقُتلُوا َمنَ َأجلَ َشهادةََ
وشا َفجل ُسوا َعلي هاَ ،وأُعطُوا َ ُحك ًماَ .ورأي َُ
 "َ 4َ :َ 20ورأي َُ
ت َعُُر ً
صورتهَ ،وملَ َي قب لُواَ َالسمةَ َعلىَ َجباههمََ
ي ُسوعَ َومنَ َأجلََكلمةَ َللاََ ،والذينَ َملَ َيس ُج ُدواَ َللوحشَ َوالَ َل ُ
اشواَومل ُكواَمعََالمسيحََألفََسن ٍَة".
وعلىَأيديهمَ،ف ع ُ

 اإلختطاف  َ:يعتقدَ املسيحيونَ أبنَ قبلَ جميءَ املسيحَ سيختفيَ املؤمنونَ (املسيحيونَ الذينَ طلبواَ
اخلالص )َويقومَاألمواتَاملؤمنونَفقطَويرتفعونَعنَاألرضَوالَيوجدونَ،حيثَيصابَذعرَشديدَ
فَالعاملَ،فتصورَمعيَأنَسائقَحافلةَخيتفيَوالَيوجدَوهوَيقودهاَ،أوَطيارَ ُخيتطفَأثناءَطيانهَفَ
الطائرةَ،أوَ،أوَ..وقدَاستشهدَالالهوتيونَابلنصَاملوجودَفَإجنيلَمىتََ40"َ24حينئ ٍَذَي ُكو َُنَاث نانََفََ
ان َعلى َالرحىَ ،تُؤخ َُذ َالواحدَةُ َوتُرت َُك َاألُخرىَ".
القلَ ،يُؤخ َُذ َالواح َُد َويُرت َُك َاآلخ َُرَ 41َ .اث ن تانَ َتطحن َ
وأيضاًَكماَهوَموجودَف َتسالونيكي َاألوىل ََ 16"َ 4ألنَ َالربَ َنَفس َه َهبت ٍ
وقَ
افَ ،بصوتَ َرئيسَ َمالئك ٍَة َوبُ َ
ُ ُ
ومونَََأو َالًَُ ََ17ََ.مثََحن َُنََاألحياءَََالباقنيََ
للاَََ،سوفَََي نزَُلََمنَََالسماءَََواألمو ُ
اتَََفَََالمسيحَََسي ُق ُ
ني َمعَ َالربََ18ََ.
الس ُحبَ َل ُمالقاةَ َالربَ َفَ َاهلواءَ ،وهكذا َن ُكو َُنَ ُكلَ َح ٍَ
سنُخط َُ
ف َمج ًيعاَ َمع ُهمَ َفَ َ ُّ
ضاَهبذاَالكالمَ"َ.
ض ُكمََب ع ً
لذلكََعُّزواَب ع ُ
صفحة  408من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

 عشاء عرس اخلروف َ:بعدَ أنَ يصعدَ املؤمنونَ (األمواتََواألحياء)َ إىلَ األعلىَ ملالقاةَ املسيحَ،
يتهللونَويسعدونَ،وقدَمسيتَهذهَاملناسبةَبعشاءَعرسَاخلروفَ،فقدَشبهَاملسيحَالذيَماتَعلىَ
ُ

الصليب َمنَأجلَفداءَالبشريةَابخلروفَ،أماَالعروسَفهيَالكنيسة َأيَمجاعةَاملؤمننيَاملسيحينيَ
واليتَتتهيأَلعريسهاَبطاعتهَوعبادتهَ،وقدَاستُشهدَابلنصَاآليتَ :رؤايَيوحنا َالالهويت ََ 7"ََ 19لن فرحَ َون ت هللََ
ونُعطهََالمجدَ!َألنََعُرسََاخل ُروفََقدََجاءََ،وامرأتَُهَُهيأتََن فسهاَ8َ.وأُعطيتََأنََت لبسََب ًّزاَنقيًّاَهبيًّاََ،
اتَالقديسني»َ".
ألنََالب زََ ُهوََت ُّربر َُ

 الضيقة العظيمة  َ:يعتقدَ املسيحيونَ أنَ فَ هنايةَ األايم َ،وفَ أثناءَ ظهورَ النيبَ الكذابََ(املسيح َ
الدجال)َ،سيدخلَالعاملَفَأزمةَكبيةَجداًَ،حيثَتكثرَالزالزلَ واألمراضَ واألوبئة َ،واملياهَتتلوثَ
ابلدم َ،وحتصلَ حروبَ مدمرةَ جداً َ،ويكثرَ القتلَ واملوتَ دونَ سابقَ إنذارَ،وفَ هذهَ املرحلةَ تُرفعَ
الرمحةَمنَعلىَاألرضَ،والَيوجدَأيَمؤمننيَأوَمسيحينيَعلىَاألرضَألهنمَقدَاختُطفواَقبلَهنايةَ
الضيقةَ،والذينَآمنواَبعدَالختطافَوقُتلواَفَأثناءَالضيقةَسيُعدونَعلىَأهنمَشهداءَ.
الكذابَ:وهوَماَيُعرفَأيضاًَب "املسيحَالدجالَ".وهوَكماَوصفَعنهَفَسفر َرؤايَيوحنا َالالهويت َ

 النيب
ُ
َ13أبنهَسيشبهَنفسهَابملسيحَ،ويفعلَمعجزاتَعظيمةَ،وستتبعهَمجاهيَغفيةَ،وستُعظمَشعائرَهذاَ
النيبَويغصبَالناسَللسجودَلهَ،وجيعلهمَحتتَنظامَمعنيَ.كماَهوَ واردَفَالكتابَاملقدسَ12"َ :
وي عم َُل َب ُكلَ َ ُسلطانَ َالَوحشَ َاألولَ َأمامهَُ ،وجيع َُل َاألرضَ َوالساكننيَ َفيها َيس ُج ُدونَ َللوحشَ َاألولََ
يتََ13ََ،ويصن َعََآاي ٍ
تَََعظيمةًََ،حىتَََإن َهََُجيع ُلَََان ًراََت نزُلَََمنَََالسماءَََعلىََ
الذيََ ُشفيَََ ُجر ُحهَََُال ُمم َُ
ُ
األرضَ َقُدامَ َالناسََ 14َ ،ويُض َُّل َالساكننيَ َعلى َاألرضَ َابآلايتَ َاليتَ َأُعطيَ َأنَ َيصن عها َأمامَ َالَوحشَ،
حَالسيفََوعاشََ15َ.وأُعطيََ
صورَةًَللوحشََالذيََكانََبهََ ُجر َُ
الًَللساكن َ
قائ َ
نيَعلىَاألرضََأنََيصن عُواَ ُ
صورةََ
صورَةُ َالَوحشَ ،وجيعلَ َمجيعَ َالذينَ َالَ َيس ُج ُدونَ َل ُ
صورةَ َالَوحشَ ،حىتَ َت تكلمَ َ ُ
وحاَ َل ُ
أنَ َيُعطيَ َ ُر ً
الَوحشَ َيُقت لُونََ 16َ .وجيعلَ َاجلميعََ :الصغارَ َوالكبارَ ،واألغنياءَ َوال ُفقراءَ ،واألحرارَ َوالعبيدَ ،تُصن َُع َهلُمََ
مسةََعلىَيدهمََاليُمىنََأوََعلىَجب هتهمَ17َ،وأنََالََي قدرََأحدََأنََيشرتيََأوََيبيعَ،إالََمنََل َهَُالسمةََُ
أوََاس َمَالَوحشََأوََعد َُدَامسهََ18َ.هناَالكم َةُ!َمنََل َهَف همََف ليحسبََعددََالَوحشَ،فإن َهَعد َُدَإنس ٍ
انَ،
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
وعد ُدَهَُ:ستُّمئ ٍَةَوستةََوستُّونَ"َ.
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 هرجمدونَ:هوَمكانَسيجتمعَفيهَمجيعَملوكَ َالعاملَ وأتباعَاملسيحَالدجال َليحاربواَاملسيحَالقيقيَ
وأتباعه َ،وهذهَ الربَ الفاصلةَ (قبلَ األخية)َ حيثَ سيُقتلَ النيبَ الكذابَ علىَ يدَ املسيح َ،أماَ

الشيطان َفسيُقيدَويُلقىَفَالنارَ،ويستشهدَاملسيحيونَهبذاَمنَكتاهبم َرؤايَيوحنا َالالهويتَالصحاح ََ 16وَ19

احَشياطنيََصانعةََآاي ٍ
جَعلىََ ُمَلُوكََالعاملََوُكلََالمس ُكونةَ،لتجمع ُهمََلقتالََذلكََ
تََ،خت ُر َُ
" 14فإهنُمََأرو َُ
الي ومَََالعظيمََ،ي ومَََللاَََالقادرَََعلىََ ُكلَََشي ٍَءََ16ََ...فجمع ُهمَََإىلَََالموضعَََالذيََيُدعىََابلعربانيةََ
ت َالَوحشَ َوُملُوكَ َاألرضَ َوأجناد ُهمَ َ ُجمتمعنيَ َليصن عُوا َحرًَاب َمعَ َاجلالسَ َعلىََ
«هرجمَدُّون َ»َ 19...ورأي َُ
الفرسَ َومعَ َ ُجندهََ 20َ .ف ُقبضَ َعلىَ َالَوحشَ َوالنيبَ َالكذابَ َمعهَُ َ،الصانعَ َقُدام َهَُاآلايتَ َاليتَ َهباَ َأضلََ
صورتهَََ.وطُرحَََاالث نانَََحينيَََإىلَََ ُحبيةَََالنارَََال ُمتقدةََ
الذينَََقبلُواََمسةَََالَوحشَََوالذينَََسج ُدواََل ُ
يع َالطُّيُورَ َشبعتَ َمنََ
ابلكربيتَََ21ََ.والباقُونَ َقُتلُوا َبسيفَ َاجلالسَ َعلى َالفرسَ َاخلارجَ َمنَ َفمهَ ،ومج َُ
ُلُومهمَ"َ.

 جوج وماجوج َ:يعتقدَاملسيحيونَأنَبعدَحكمَاملسيحَعلىَاألرضَألفَسنةَ،سيُحلَالشيطانََمنَ
جهنمََوخيرجَ ليجمعَ مجيعَ الناسََ–ََغيَ املؤمننيَ والذينَ يسمونَ جوجَ وماجوجََ–ََملقاتلةَ املسيحَ
ف َالسنةَ َ ُحي َُّل َالشيَطا َُن َمنََ
وجنودهَولكنَللا َينتصرَعليهمَ ،رؤايَيوحناَ َالالهويت ََُ َ 7"َ 20مث َمىتَ َمتتَ َاألل َُ
اجوجَ ،ليجمع ُهمَ َللحربَ ،الذينََ
سجنهََ 8َ ،وخي ُر َُ
ج َليُضلَ َاألُممَ َالذينَ َفَ َأربعَ َزواايَ َاألرضَُ َ :جوجَ َومَ ُ
عد ُد ُهمَََمث َُلََرملَََالبحرَََ9ََ.فصع ُدواََعلىَََعرضَََاألرضََ،وأحاطُواََمبُعسكرَََالقديسنيَََوابلمدينةََ
يس َالذيََكانَ َيُضلُّ ُهمَ َطُرحَ َفَ َ ُحبيةََ
المحبُوبةَ ،ف ن زلتَ َانرَ َمنَ َعندَ َللاَ َمنَ َالسماءَ َوأكلت ُهمََ 10َ .وإبل َُ
الًَإىلََأبدََاآلبدينَ"َ.
ابَ.وسيُعذبُونََهن ًاراَولي َ
يبَالكذ َُ
شَوالن َُّ
ثَالَوح َُ
النارََوالكربيتَ،حي َُ
وهذاَخمططَملاَسيحدثَفَاملستقبلَحسبَاملعتقدَاملسيحيَ :

َ
َ
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املدارس الفكرية ِف تفسري جمئ املسيح واحلكم األلفي

َ

ختتلفَ الطوائفَ املسيحيةَ فَ تفسيهمَ ملاَ سيحدثَ فَ املستقبل َ،وكيفيةَ جميءَ املسيحَ وترتيبهَ
حسبَاألحداثَ،وهذهَاملدارسَالفكريةَهيَكالتايلَ َ:
 أوال :مدرسة التفسري احلرِفَ:حيثَيؤمنَمعتنقيَهذاَالفكرَأنَاملسيحَسيأيتَوحيكمَألفَسنَةَبشكلَحرفَ،وتنقسمَهذهَاملدرسةَإىلَطائفتنيَومهاَ:
▪ سابقواَ األلفَ سنة َ َ:Pre-Millenniumحيثَ تعتقدَ بعضَ الطوائفَ أبنَ املسيحَ
سيأيتَقبلَبدايةَحكمَاأللفَسنةَ،وقدَساعدَعلىَانتشارَهذاَاملعتقدَهمَاليهودَالذينَ
دخلواَ املسيحيةَ ألنَ لديهمَ أحالمهمَ فَ حتقيقَ الوعدَ وأخذَ األرضَ والتخلصَ منَ
الستعمارَالروماينَ.ويعتقدَاملنتسبونَهلذاَاملذهبَأنهَسيسبقَهذهَالفرتةَعدةَعالماتَ
تعتمدَعلىَاملدرسةَاليتَ فسرتَهذهَاألحداثَ،فقدَانقسمتَهذهَالفرقةَإىلَفرقتنيَ
أخرينيَومها:
➢ التارخيي َونََ:Historic Premillenniumوامللكَاأللفيَمربوطَبفكرةَالسبعةَ
آالفَسنةَاليتَيرىَ أهناَعمرَالعاملَ حيثَجعلَاأللفَالسابعةَ واألخيةَهيَ
ملكوتَاملسيحَاألرضيَمعَاألبرارَ،وتتلخصَتعاليمهمَفَ:
 .1الكرازةَابلجنيلَلكلَاألممَ(التبشيَ)
 .2الضيقةَ العظيمة َ:وهوَ حدوثَكوارثَ وأزماتَ فَ العاملَكاهلزاتَ األرضيةَ
واجملاعاتَ،الحتباسَالراريَ،اخلَ،ابلضافةَإىلَالربَوزايدةَالعناءَ واألملَ
علىَاألرضَابزدايدَالشرَ.
 .3ظهورَ ضدَ املسيح َ:وهوَ ماَ أمساهَ الكتابَ املقدسََالوحشََوالنيبَ الكذابَ
(املسيحَالدجال)َ
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 .4قيامةَ األبرارَ وتغييَ جسدَ املؤمننيَ األحياءَ ومنَ مثَ الختطافََأيَ اختفاءَ
املؤمننيَعنَوجهَاألرضَومالقاةَاملسيحَقبلَنزولهَعلىَاألرضَبينماَيُعذبَ
األشرارَعلىَاألرضَ.
 .5تقييدَإبليسَملدةَألفَسنةَ،فعندَجميءَاملسيحَفإنهَسيقتلَاملسيحَالدجالََ
(النيبَالكذاب)َويربطَالشيطانَفَفرتةَملكهَعلىَاألرضَ.
 .6إعطاءَفرصةَأخيةَلليهودَلإلميانَابملسيحَ.
 .7ملكَاملسيحَعلىَاألرضَملدةَألفَسنة
 .8فكَإبليسَمنَقيودهَ،وضاللَلألمم
 .9حربَهرجمدونَوهيَالربَماَبنيَمعسكرَاألشرارَومعسكرَاألبرارَوتدخلَ
للاَهلزميةَاألشرارَ.
 .10قيامةَغيَاملؤمننيَوحماسبتهمَ(يومَالقيامة)َ
 .11العرشَاألبيض َالعظيمَحيثَجيتمعَمجيعَاملؤمننيَمعَاملسيحَوحيتفلونَ
بنصرهتمَوحياسبَاألشرارَ،كلَحسبَعملهَ.
 .12خلقَ مساءَ جديدةَ وأرضَ جديدةََحيثَ يسكنَ فيهاَ مجيعَ املؤمننيَ
426
(ملكوتَالسمواتَأوَاجلنة)
➢ التدبييونََ َ:Dispensationalيقسمَ معتنقوَ هذاَ املذهبَ وهمَ الطوائف َ
األجنبيةَبشكلَعامَكاملعمدانية َ،والخوة َ،والرسوليةَ،وشهودَيهوةَ،اخلَ.الزمنَ
منذَآدمَإىلَآخرَاألايمَإىلَعدةَأقسامَ،وكلَزمنَلهَخصائصَوميزاتَمعينةََ..
وهذهَاألزمنةَهيَ:
ط
 .1التدبيَاألولَ:تدبيَالرباءةَ،ويبدأَمنَخلقَآدمَوحىتَالسقو َ
 .2التدبيَالثاينَ:تدبيَالضميَ،منَالسقوطَوحىتَالطوفان
 .3التدبيَالثالثَ،تدبيَالكوماتَالبشريةَ،منَالطوفانَحىتَبلبلةَاأللسنة
 .426المصدر :زكريا نصرللا .عودة المسيح ثانية ودينونة العالم ،نظرة للمستقبل .القاهرة.2010 ،
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 .4التدبيَالرابعَ:تدبيَالوعدَ،منَدعوةَإبراهيمَوحىتَالعبوديةَفَمصر
 .5التدبيَاخلامسَ،تدبيَالناموسَ،منَاخلروجَمنَمصرَإىلَيومَاخلمسني
 .6التدبيَالسادسَ،تدبيَالنعمةَمنَيومَاخلمسنيَوحىتَاجمليءَالثاينَللمسيحَ.
اململكةَ،امللكَاأللفي
 .7التدبيَالسابعَ،تدبيَامللكَمنَدينونةَاألممَإىلَأورشليمَاجلديدة
ُ
ومباَأنَمعظمَمعتنقيَهذاَالفكرَهيَبعضَوليسَكلَالطَوائفَالعربيةَ،فنجد َمعظمَالطوائفَ
تفصل َماَبنيَالكنيسة َوإسرائيلَ َوتعتقد َأنَنبوات َالعهدَالقدمي َالَميكنَأنَتطبقَعلىَالكنيسةَ،إمناَ
تدورَعجلتهَفَإطارَاتريخَالشعبَاليهوديَفقط َ،وأنَللا َاختارَاليهود َمنَكلَالشعوبَاألخرىَفَ
العهدَالقدميَ،وفَالنهايةَسيجمعَللاَشعبهَاسرائيلَبعدَأنَيعاقبهمَويعطيهمَاألرضَ،كماَأنَمعتنقيَ
هذاَاملذهبَيربطونَماَبنيَهذهَالنبواتَوبنيَاألحداثَالعامليةَالواقعةَ،فيقالَأنَاألمرباطوريةَالرومانيةَ
ستعودَ وأنَماَحيدثَمنَجتميعَاليهودَمنََأحناءَالعاملَماَهوَإالَحتقيقاًَلنبوةَحزقيا َلَ427وأنَماَحدثَ

فَعامََ 1948مَ هوَتتمةَللنبوةَ..ويؤمنَمعتنقوَهذاَاملذهبَأنَاملسيحَسيأيتَبعدَجتهيزَاملسرحَالعامليَ
واجنازَكلَماَهوَمكتوبَفَالكتابَ،فهناكَعددَمعنيَمنَاليهودَ428الذينَسيكونَهلمَالقَأنَميلكواَ
معَاملسيحَ،وجيبَعلىَاهليكلَأنَيُبىنَمرةَأخرىَوتقامَفيهَالشعائرَوالطقوسَالدينيةَاليهوديةَ،كماَأهنمَ
حياولونَإعادةَاستنساخَالبقرةَالمراءَالستخدامهاَفَالذابئح َفَاهليكلَ،وظهورَالعملةَاملوحدةَاخلَ.
ويرتبونَاألحداثَالاصلةَكالتايلَ َ:
 .1الختطافَ:القيامةَاألوىلَلألبرارَواملؤمنني
 .2الضيقةَالعظيمَة
 .3عشاءَعرسَاخلروف
 .4الظهورَ-جميءَاملسيحَ
ب
 .5دينونةَالوحشَوالنيبَالكذا َ
علَى ِجبَا ِل ِإس َْرائِي َل الَّتِي
ع ِة ِمنْ شُعُو ٍ
يرةِ تَأْتِي ِإلَى األَرْ ِ
ِيرةٍ َ
ض الْ ُم ْست ََردَّةِ ِم َن السَّيْفِ الْ َم ْج ُمو َ
ب َكث َ
ِيرةٍ تُفْتَقَدُ .فِي ال ِسّنِي َن األَخِ َ
 .427حزقيال  8 " 38بَعْدَ أَي ٍَّام َكث َ
س َكنُوا آ ِمنِي َن كُلُّ ُه ْم".
كَانَتْ دَائِ َمة خ َِربَةِ ،للَّذِي َن أُ ْخ ِرجُوا ِم َن الشُّعُو ِ
ب َو َ
 .428رؤيا يوحنا الالهوتي  1" 14ثُ َّم نَ َ
علَى ِجبَا ِه ِه ْم".
وف َواق ٌ
ظرْ تُ َو ِإذَا خ َُر ٌ
ص ْهيَ ْونََ ،و َم َعهُ ِمئَةٌ َوأَرْ بَ َعةٌ َوأَرْ بَعُو َن أَلْفا ،لَ ُه ُم ا ْس ُم أَ ِبي ِه َم ْكتُوبا َ
علَى َجبَ ِل ِ
ِف َ
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 .6االرتدا َد
 .7القيامةَالعامةَوالسابَ:وهيَالقيامةَاألخيةَلألشرارَ
 .8الدخولَفَالالةَاألبديةَ
▪ الحقواَ األلفَ سنةََ َ:Post-Millenniumحيثَ اعتقدَ بعضَ املسيحينيَ أنَ هناكَ
ألفَسنةَستكونَكفرتةَهتييءَجمليءَاملسيحَ،ولكنَاملسيحينيَالذينَاعتقدواَهبذاَالفكرَ
اندثرواَوملَيعدَهلذهَالفكرةَوجودَفَالوقتَالاضرَ َ.

 اثنياً :مدرسة التفسري الروحي َ:ويعتنقَ فكرَ هذهَ املدرسةَكالَ منَ الكنيسةََاألرثوذكسيةَوالكنيسةَالكاثوليكيةَوالكنيسةَالجنيليةَاملشيخيةَ،،ومنَخصائصَهذاَالفكرَكالتايلَ:
 األحداثَ اليتَ فَ الكتابَ املقدسَََ ليسَ ابلضرورةَ أنَ تكونَ حرفيةَ وإمناَ القصدَ منهاَ
إظهارَتعامالتَللاَمعَالبشريةَعربَالتاريخَوأخذَالعربَمنهاَ.
 استخدامَ الالهوتَ النظاميََ َ،Systematic Theologyوهوَ تفسيَ العهدَ القدميَ
علىَ ضوءَ العهدَ اجلديد َ،وهذاَ معناهَ أنَ معتنقيَ هذاَ الفكرَ يراعونَ أنَ هذهَ النبواتَ
املوجودةَفَالعهدَالقدميَجاءتَلفئةَمعينةَمنَالناسَحتتَظروفَمعينةَلتعزيةَالشعبَ
السرائيليَوإعطاءهَاألملَ،وعدمَمقارنةَهذهَالنبواتَبوقتناَالايل.
 اعتبارَالكنيسةَ علىَأهناَامتدادَطبيعيَلسرائيلَالقدميةَابعتبارَأنَالكنيسةَهيَإسرائيلَ
اجلديدةَ،وابلتايلَالَمكانَفَخطةَللاَلعودةَقوميةَاليهودَأوَقيامَوطنَهلمَ.
 هناكَخطةَوضعهاَللا َقبلَجميءَاملسيحَ،والَبد َأنَحتدثَعدةَحوادثَاترخييةَوتتهيأَ
الشعوبَ جمليءَ املسيحَ لذلكَ جيدونَ أنَ التبشيَ مهمَ جداًَ لعدادَ املؤمننيَ املختارين َ
وهتييئهمَجمليئهَ.
 يعتقدَمعتنقيَاملذهبَالروحيَأنَاملسيحَلنَأييتَابجلسدَوبشكلَظاهرَ ،وإمناَسيكونَ
ملكهَروحياًَ وأنَطلبَاخلالص َهوَجميءَاملسيحَإىلَالقلبَوحلولَالروحَالقدس َفَ
حياةَ املرء َ.وجميءَ املسيحَ (امللكَ األلفي)َ بدأَ منذَصعودَ املسيحََإىلَ السماءَ وماَ زالَ
ممتداًَفَالعاملَعنَطريقَزايدةَعددَاملسيحينيَوعنَطريقَالتبشيَ.
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 يؤمنَمعتقديَاملذهبَالروحيَأبنَهناكَقيامةَواحدةَلألبرارَواألشرارَمعاًَ،وأنَالقيامةَ
األوىلَاليتَجاءَذكرهاَفَسفرَالرؤايَماَهيَإالَقيامةَالشخصَالروحيةَ(املعنوية)َمنَ
َ
موتَاخلطيةَوبدايةَحياةَجديدةَمعَاملسيحَ.
 يعتقدَمعتقديَهذاَاملذهبَأنَالشيطان َمربوطَاآلنَحيثَأنهَيعملَ لدرجةَوحدودَ
معينةَالَميكنَأنَيتعداهاَوسيأيتَاليومَعندماَحيلَالشيطانَوتُرفعَالرمحةَوحيدثَارتدادَ
ُ
عظيمَوضيقةَعلىَكلَمنَفَاألرضَمبعىنَأنناَنعيشَاآلنَفَفرتةَامللكَاأللفيَ.

 اثلثاً :الرأي التوفيقيَ:وهوَفكرَجيمعَماَبنيَاملذهبنيَالرفَ واملعنويَمعاًَ ومييلَحنوَالتفسيَالروحيَ،ومنَخصائصَهذاَاملذهبَ:
 سيعاقبَ للاََالشعبَ اليهوديَ ويُدخلهَ فَ ضيقةَ عظيمةَ مهماَ وصلواَ إىلَ استقرارَ
سياسي.
 امللكَ األلفيََحقيقة َ:فإنَ امللكَ األلفيَ يبدأَ فَ اللحظةَ اليتَ يطلبَ فيهاَ النسانَ
اخلالص َولكنَاجلسدَحيدهَمنَأنَيستمتعَفَالسعادةَالكاملةَوعندماَميوتَالنسانَ
فإنهَيذهبَإىلَملكوتَالسمواتَ(اجلنة)َوهيَامللكَالروحيَ.
 الشيطانَسيُحلَلفرتةَولكنَللاَسيطرحهَمعَأعوانهَفَانرَجهنمَ.

 رابعاً :الرافضون للملك األلفي َ:والذينَ يؤمنونَ أنَ امللكَ األلفيََليسَ حقيقاًَ وأهناَ فكرةَأسطوريةَانتشرتَبنيَاملسيحينيَلتعطيهمَأمالًَللعودةَإىلَجنةَعدنَومعتنقيَهذاَالفكرَمنَ
األقليةَ.
وابلرغمَاختالفَمجيعَهذهَاملدارسَإىلَأهناَفَالنهايةَيتفقونَويؤكدونَعلىَجميءَاملسيحَالثاينََوانهَ
سيحدثَفَالتاريخَكمَاَحدثَاجمليءَاألولَابلرغمَمنَأنَساعةَهذاَاجمليءَغيَمعروفةَ .
كماَ أهنمَ يرونَ أنَ منَ املهمَ جداًَ الكرازةَ ابلجنيلَ (التبشي)َ ألهنمَ يعتقدونَ أبهناَ إحدىَ الوصاايَ
اخلتاميةَفَحياةَاملسيحَعلىَاألرضَ،فقدَقالَاملسيحَف َمىت َ"َ 14َ :َ 24ويُكرَُز َببشارةَ َالمل ُكوتَ َهذهَ َفََ
ُكلََالمس ُكونةََشهادَةًَجلميعََاألُممََُ َ.مثَأييتََال ُمن ت هىَ َ".
صفحة  416من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

وجتمعَهذهَاملذاهبَأبنَاسرائيلَاليتَأعطيَهلاَالوقتَهيَاليتَتتباركَهباَمجيعَقبائلَاألرضَألهناَمنَ
نسلَإبراهيمَ(تكوينََ َ.429)َ3َ–َ1َ:َ12
َ



عودة إسرائيل إل أرض املوعد (فلسطني)
َ

َ
مماَالَشكَفيهَأنَبعدَالسيبَ والضطهادَالذيَعاىنَمنهَاليهود َبدأواَيرونَأنَهلمَالقَف َ
العودةَ،وبدأواَينبشونَعنَالنصوصَاليتَوعدهمَفيهاَللاَألخذَاألرضَوالكمَعليهاَإىلَاألبدَواسرتدادَ
َُملكَداودَالعظيمَ.كماَأنَكاتبَاجنيلَ مرقس َيلخصَتعاليمَيسوعَفَمرقسَابلكلماتَاألوىلَاليتَ
وت َللاَ ،ف تُوبُوا َوآمنُوا َابلجنيل»َ(َ ".مرقس ََ .)15َ :َ 1وميكنكَ
ول«:قدَََكملَ َالزما َُن َواقرتبَ َمل ُك َُ
يقوهلا "َ:وي ُق َُ
متييزَماَكتبهَاليهودَسابقاًَوالرسالةَهناَ َ.
ارَاملنطقيةَكلهاَ.فهناكَقوىَ
َ
واعتقدَاملتخصصونَابألبوكاليبسَمنَاليهودَأنَللاَأظهرَهلمَاألسر
كونيةَفَالعاملَتعملَضدَللاَوشعبهَ،قوىَكالشياطنيَ.وهذهَالقوىَمسيطرةَعلىَالعاملَوالقوىَالسياسيةَ
هيَاليتَحتركهاَ.ولسببَغامضَمسحَللاَهلذهَالقوىَأنَتزدهرَفَعصرَالشرَالاضرَ.ولكنَعصراًَ
َسيُسقَطَقوىَالشرَوجيلبَاململكةَالصالةَ،ملكوتَللاَ،حيثَالَأملَ،الَ
جديداًَسيأيتَحيثَأنَللا َ
معاانَ،والَمأساةَ.وللاَسيكونَالاكمَاألعلىَ،والشياطنيَمعَكلَالقوىَالرديئةَاليتَتسببَهذهَاملعاانةَ
(األعاصيَ،الزالزلَ،اجملاعةَ،األوبئةَ،الرب)َستنتهيَ.
429
ع ّ
ظ َِم
ِيرتِكَ َو ِمنْ بَيْ ِ
ت أَبِيكَ ِإلَى األَرْ ِ
اركَكَ َوأُ َ
ض الَّتِي أُ ِريكَ  2 .فَأ َ ْجعَلَكَ أُ َّمة َ
ضكَ َو ِمنْ َ
ام« :اذْهَبْ ِمنْ أَرْ ِ
عظِي َمة َوأُبَ ِ
عش َ
 .التكوين َ 1 " 12وقَا َل الرَّ بُّ ألَب َْر َ
ض»".
اركُ فِيكَ َجمِي ُع قَبَائِ ِل األَرْ ِ
اركِيكَ َ ،والَ ِعنَكَ أَلْ َعنُهَُ .وتَتَ َب َ
اركُ ُمبَ ِ
ا ْس َمكَ َ ،وتَكُو َن بَ َركَةَ 3 .وأُبَ ِ
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وتعاليمَيسوعَفََمرقسَ أبوكاليبسية"َ:قدَكملَالزمان"َيعينَأنَهذاَالعصرَالشريرَ،كماَيرىَفَ
النهايةَسرتىَقريباً"َ.اقرتبَملكوتَللا"َيعينَأنَللاَسيتدخلَقريباًَ
خطَالزمنَ،علىَوشكَالنتهاء َ.و
ُ
فَهذاَالعصرَوسيُسقطَالقوىَالشريرةَ واملمالكَاليت َتدعمهاَمثلَروماَ،ويؤسسَمملكتهَ،مملكةَالقَ،
السالمَ والعدل"َ.فتوبواَوآمنواَابلجنيل َ(األخبارَالسارة)"َمبعىنَأنَالناسَجيبَأنَهتيئَهلذهَاململكةَ
القادمةَعنَطريقَتغييَحياهتاَ،ابلنضمامَإىلَقوىَاخليَبدالًَمنَقوىَالشرَ،وعن َطريقَقبولَتعاليمَ
يسوعَ.430
ههناََق وًماَالََي ُذوقُونََ
ويقولَيسوعَفَالجنيلَنفسه "َ:وقالََهلَُُم«:القََأقُ َُ
ولَل ُكمََ:إنََمنََالقيامََ ُ
الموتََحىتََي رواَمل ُكوتََللاََقدََأتىَب ُقوةٍ»(َ".مرقسَ)1َ:َ9؛َويقولَهلمَفَوقتَالحقَ،بعدَشرحهَهلمَعنَ
ونَ
يل َحىتَ َي ُك َ
ول َل ُكمََ :الَ َميضي َهذا َاجل َُ
الضطراابتَالكونيةَاليتَستحصلَفَهنايةَاألايم "َ َ،القَ َأقُ َُ
كلَُّهُ(َ".مرقسَ.َ)30َ:َ13
هذاََ ُ
وكيفَستصلَهذهَاململكة؟ َابلنسبةَملرقسَفإهناَستأيتَعنَطريقَ"ابنَالنسانَ"،قاضيَكوينَ
لألرضَحيثَسيحكمَالناسَإنَكانواَقدَقبلواَتعاليمَيسوع"َ:ألنَ َمنَ َاستحى َيبَ َوبكالمي َفَ َهذاََ
اجليلََالفاسقََاخلاطئَ،فإنََابنََالنَسَانََيستحيَبهََمىتََجاءََمبجدََأبيهََمعََالمالئكةََالقديسني»(َ".مرقسَ
َ.)38َ:َ8
وفَالقيقةَيسوعَالَيعلمَالكثيَعنَنفسهَفَاجنيلَمرقسَ.بلَيتحدثَبشكلَرئيسيَعنَللاََ
وعنَجميءَمملكتهَ،وكيفَجيبَعلىَالناسَأنَيهيؤواَأنفسهمَهلاَ.عندماَيشيَإىلَنفسهَكإبنَالنسانَ،
فإنهَ دائماًَ غيَ مباشَرَ:فلمَ يقلَ قط"َ،أانَ ابنَ النسان َ".والَ يصرحَ علىَ أنهَ املسيح َ،الاكمَ املختارَ
للمملكةَاملستقبليةَ،حىتَالنهايةَ،حىتَعندماَيواجهََرئيسَالكهنةَقبلَالصلبَ(مرقسََ.431)َ62َ–َ61َ:َ14

).Source: ( Ehrman ،Jesus, Interrupted Revealing the Hidden Contradictions in the Bible 2006
اركِ ؟»  62فَقَا َل
ساكِتا َولَ ْم ي ُِجبْ ِب َ
سأَلَهُ َرئ ُ
ش ْي ٍء .فَ َ
 .431مرقس  61 " 62 – 61 : 14أَ َّما ه َُو فَكَا َن َ
ِيس الْ َك َهنَ ِة أَيْضا َوقَا َل لَهُ«:أَأَنْتَ الْ َمسِي ُح ابْ ُن الْ ُمبَ َ
ب السَّ َماءِ»".
س َحا ِ
ِين الْقُ َّوةَِ ،وآتِيا فِي َ
ان َجالِسا َ
ْص ُرو َن ابْ َن ا ِإلنْ َ
ف تُب ِ
يَسُوعُ«:أَنَا ه َُوَ .و َ
س ْو َ
عنْ يَم ِ
س ِ
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ورغمَأنَيسوعَعُرفَكإبنَ للاَ َفَهذاَالجنيل َ(انظر َمرقس َ11َ :َ 1؛َ7َ :َ 9؛ ََ ،)39َ :َ 15ولكنَهذهَ
ليستَالكنيةَاملفضلةَلديهَ،وجندَأنهَيعرتفَبذلكَعلىَمضض َ(ََ.432)َ62ََ:ََ14منَاملهمَأنَنعرفَأنهَ
ابلنسبةَلليهودَالقدماءَمصطلحَ"ابنَللا"َقدَيعينَأشياءَكثيةَ.فَالكتابَاملقدسَ َالعربيَ،مصطلحَ
"ابنَللا"َقدَيعودَإىلَأمةَاسرائيل َ(هوشع ََ ،433َ)1َ :َ 11أوَإىلَملكَاسرائيل َ(صموئيلَ َاألول ََ .434)14َ :َ 7فَهذهَ
الاالتَ ابنَ للاَكانَ شخصاًَ خمتاراًَ خاصاًَ منَ للاَ حىتَ يقومَ بعملهَ ويتواسطَ إبرادتهَ علىَ األرضَ.
وابلنسبةَملرقسَ،فبالتأكيدَفإنَيسوعَكانَكلَماَذكرَ–َهوَالشخصَالذيَنفَذَإرادةَللاَاملطلقةَ.
وهناكَأشياءَخمتلفةَفَاجنيلَيوحناَ.والختالفَبنيَمرقسَويوحناَليسَفقطَأنَيسوعَيتحدثَ
عنَنفسهَفَيوحناَولكنَأيضاًَيسوعَالَيعلمَماَيعلمهَفَمرقسَ،عنَجميءَملكوتَللاَ.ففكرةَجميءَ
امللكوتَاملستقبليةَعلىَاألرضَحيثَسيحكمَللاَوستُدمرَالقوىَالشريرة َغي َموجودةَفَيوحناَ.بدالًَ
منَذلكَيعلَ مَيسوعَأنَالناسَحيتاجونَللحياةَاألبديةَفَالسماءَالعلياَعنَطريقَحصوهلمَعلىَالوالدةَ
الثانية َ(يوحنا ََ.435)َ5َ –َ 3َ :َ 3وهذاَهوَمعىنَ"ملكوتَللا"َفَيوحناَ،حيثَتظهرَفَمواضعَقليلةَجداًَ:
حيثَتعىنَحياةَفَاجلنةَ،فَاألعلىَ،معَللا َ– َوليسَمساءَ وأرضَجديدينَفَاألسفلَهناَ.الميانَ
بيسوعَهوَماَمينحَالياةَاألبديةَ.هؤالءَالذينَيؤمنونَبيسوعَسيعيشونَمعَللاَإىلَاألبد؛َهؤالءَالذينَ
الَيؤمنونَسيهلكونَ(يوحناََ.436)36َ:َ3
هذاَمنطقيَابلنسبةَللنقادَالتارخيينيَأنَيوحناَ،آخرَاألانجيلَاألربعةَتدوينَاًَ،ملَيعدَيتحدثَعنَ
ظهورَابنَالنسانَالوشيكَعلىَاألرضَحىتَجيلسَلقضاءَالعاملَ،حىتَميلكَفَاململكةَاليتَالَأملَفيهاَ.
فَمرقسَ،يتنبأَيسوعَأبنَالنهايةَستأيتَحاالًَ،فَجيلهَالاضرَ،بينماَماَزالَتالميذهَأحياء َ(مرقسَ1َ :َ9؛َ

ََ.)30ََ:ََ13ولكنَفَالوقتَالذيَ ُكتبَفيهَيوحنا َ،رمباَماَبني َََ90إىل ََ95مَ،فإنَاجليلَاملبكرَقدَماتَ

ب السَّ َماءِ»".
س َحا ِ
ِين الْقُ َّوةَِ ،وآتِيا فِي َ
ان َجالِسا َ
ْص ُرو َن ابْ َن ا ِإل ْن َ
ف تُب ِ
 .432مرقس َ " 62 : 14فقَا َل يَسُوعُ«:أَنَا ه َُوَ .و َ
س ْو َ
عنْ يَم ِ
س ِ
ار ِإلَى هُو َ
ُوآش َملِكِ
 .433هوشف  " 1 : 11قَ ْو ُل الرَّ ّ ِ
ب الَّذِي َ
ام ب ِْن ي َ
ش َع ب ِْن ِبئ ِ
ص َ
ام َوآ َحازَ َو َحزَ قِيَّا ُملُوكِ َي ُهوذَاَ ،وفِي أَي َِّام َي ُربْ َع َ
ِيري ،فِي أَي َِّام ع ِ ُّزيَّا َويُوثَ َ
ِإس َْرائِي َل".
ْ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
نْ
تْ
نْ
َ
تَّ
ُ
ص ِإس َْرائِي ُل تُخُو َم َها ِمنْ يَ ِد
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
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َ َ َ ِ ِ َ
ِ َ
ِ
َ
ور ِيّي َن".
الْ ِف ِل ْس ِطينِ ِيّي َنَ .وكَا َن ُ
صلْ ٌح بَيْ َن ِإس َْرائِي َل َواأل َ ُم ِ
اب يَسُوعُ َوقَا َل لَهُ«:الْ َح َّق الْ َح َّق أَقُو ُل لَكَ ِ :إنْ كَا َن أَ َحدٌ الَ يُولَدُ ِمنْ ف َْو ُق الَ يَقْد ُِر أَنْ يَ َرى َملَكُوتَ للاِ» 4 .قَا َل لَهُ
 .435يوحنا  3 " 5 – 3 : 3أَ َج َ
شيْخٌ؟ أَلَ َعلَّهُ يَقْد ُِر أَنْ يَدْ ُخ َل بَ ْ
اب يَسُوعُ«:الْ َح َّق الْ َح َّق أَقُو ُل لَكَ ِ :إنْ كَا َن أَ َحدٌ الَ
سا َن أَنْ يُولَدَ َوه َُو َ
ط َن أُ ِّم ِه ثَانِيَة َويُولَدَ؟»  5أَ َج َ
ْف يُ ْم ِك ُن ا ِإلنْ َ
نِيقُودِي ُم ُ
وسَ «:كي َ
وح الَ "
و
ء
ا
م
ِ
الرُّ
يُولَدُ ِم َن الْ َ َ
ِ
 .436يوحنا  " 36 : 3الَّذِي يُؤْ ِم ُن ِباالب ِْن لَهُ َحيَاةٌ أَبَ ِديَّةٌَ ،والَّذِي الَ يُؤْ ِم ُن ِباالب ِْن لَنْ يَ َرى َحيَاة بَ ْل يَ ْمكُ ُ
غضَبُ للاِ»".
علَيْ ِه َ
ث َ
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ومعظمَالتالميذَتنيحواَ.هذاَمعناهَ،أهنمَماتواَقبلَجميءَامللكوتَ.فماذاَميكنَالشخصَأنَيفعلَبتعاليمَ
تتحدثَعنَاململكةَاألبديةَعلىَاألرضَإذاَملَأتتَقط؟َميكنَإعادةَتفسيَالتعاليمَ.فقدَفسرَيوحناَ
النصَعنَطريقَحتريفَالفكرةَاألساسيةَ.
ملَتعدَاململكةَقادمةَعلىَاألرضَ(فَإجنيلَيوحنا)َ.فاململكةَفَالسماءَ.وحننَنستطيعَالوصولَ
إليهاَعنَطريقَالميانَابلواحدَالذيَجاءَمنَهناكَليعلمناَالطريقَ.هذاَتعليمَخمتلفَمتاماًَعنَماَجندهَ
فَمرقسَ.مبعىنَآخرَملَيعدَهناكَنزولَملدينةَأورشليم َعلىَاألرضَ،وإمناَأصبحَميكنَللمرءَأنَيصعدَ
إىلَأورشليمَعنَطريقَقبولهَاخلالصَ َ.
ولكنَماذاَنفعلَابلنصوصَاملوجودةَفَالعهدَاجلديدَ َاليتَتتحدثَعنَعودةَإسرائيلَمثل َسفر َ

بَ ،حنيَ َأُكم َُل َمعَ َب يتَ َإسرائيلَ َومعَ َب يتََ
ولَ َهلُمَ َالئ ًماُ «:هوذا َأايمَ َأتيتَ ،ي ُق َُ
العربانني ََ 8"َ 8ألن َهَُي ُق ُ
ول َالر ُّ
ضَمصَرََ،
تَبيدهمََألُخرج ُهمََمنََأر َ
يداَ9َ.الَََكالعهدََالذيَعملتَُهَُمعََآابئهمََي ومََأمسك َُ
ي ُهوذاَعه ًداَجد ً
بَ10َ.ألنََهذاَ ُهوََالعه ُدََالذيَأعه ُدهََُمعََب يتََإسرائيلََ
ولََالر َُّ
ألهنُمََملََي ث بُتُواَفََعهديََ،وأانََأمهلتُ ُهمَ،ي ُق ُ
بَ:أجع َُلَن واميسي َفََأذهاهنمَ،وأكتُبُهاَعلىَقُلُوهبمَ،وأانََأ ُكو َُنَهلُمََإهلًاَو ُهمََ
ولََالر َُّ
ب عدََتلكََاألايمَ،ي ُق ُ
الًََ:اعرفَََالربََ،ألنَََاجلميعََ
ي ُكونُونَََيلَََشعبًاََ11ََ.والَََيُعل ُمونََ ُك ُّلَََواح ٍدَََقريبهََُ،وُك َُّلََواح ٍدَََأخاهَََُقائ َ
سي عرفُونينََمنََصغيهمََإىلََكبيهمََ".
َ

 املسيحية الصهيونية
حسناًَ،هذاَيعتمدَعلىَاملدرسةَالفكريةَأوَالطائفةَاليتَينتميَإليهاَاملسيحيَ،فكماَذكرانَسابقاًَ
هناكَالتفسيَالرفَ والتفسيَاملعنويَللكتابَاملقدسَ،فالتفسيَالرفَيعتقدَأنَإسرائيلَهلاَالقَفَ
أخذَأرضَفلسطنيَحىتَولوَابلقوةَوأنَماَحدثَفَعامَ1948مَماَهوَإالَحتقيقاًَللوعدَ َ.
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ُورشَليمَََوبنائهاََإىلََ
ذُكرَ فََدانيالََََ25"ََ27ََ–ََ25ََ:ََ9فاعلمَََواف همَ َأن َهََُمنَََ ُخ ُروجَََاألمرَََلتجديدَََأ ُ
ودَويُبىنََ ُسوقََوخليجََفََضيقََاألزمنةََ26َ.وب عدََ
وعاَ،ي عُ َُ
المسيحََالرئيسََسب ع َةَُأسابيعََواث نانََوستُّونََأُسبُ ً
بََالمدينةَََوال ُقدسََ،وانته ُاؤهََُ
آتََ ُخير َُ
يسََ ٍَ
بََرئ ٍَ
يحََوليسَََلهََُ،وشع َُ
وعاََيُقط َُعََالمس َُ
اث ننيَََوستنيَََأُسبُ ً
طَ
وع َواح ٍدَ ،وفَ َوس َ
ت َعه ًدا َمعََكثيينَ َفَ َأُسبُ ٍَ
بغمارةٍَ ،وإىلَ َالنهايةَ َحربَ َوخربَ َقُضيَ َهباََ27ََ.ويُث ب َُ
األُسبُوعَََيُبط َُلََالذبيحةَََوالت قدمةََ،وعلىََجناحَََاألرجاسَََ ُخمربَََحىتَََيتمَََويُصبَََالمقض َُّيََعلىَ
ال ُمخرب» َ".وتبعاًَ لتفسيَ الرفينيَ هلذاَ
النصَفإهنمَيعتربونَأنَهذهَالنبوةَتتكلمَ
عنَثالثَمراحلَ،املرحلةَاألوىلَ وميثلهاَ
فَ النبوةَ سبعةَ أسابيع َ،ختتصَ بعودةَ
اليهودََمنَ السيبَ البابليََيليهاَ املرحلةَ
الثانيةَ وتشملَ ََ َ62أسبوعاًَ وختتصَ

بتاريخَإسرائيلَإىلَالزمانَالذيَسيدخلَ
فيهَاملسيحَأورشليمَ" َمرقس ََ 7"ََ 11فأت يَاَ
ابجلحشَ َإىلَ َي ُسوعَ ،وألقيا َعليهَ َثياهبُماََ
فَ
فجلسَ َعليهَََ8ََ.وكثيُونَ َف ر ُشوا َثياهبُمَ َ َ
اانَ َمنََ
الطريقََ َ.وآخ ُرونََ َقطعُواَ َأغص ًَ
ينَ
الشجرَََوف ر ُشوهاََفَََالطريقَََ9ََ.والذ َ
ت قد ُمواََ،والذينَََتبعُواَََكانُواَََيص ُر ُخونََ
الربَ!َ
قائلنيَ«:أُوصنا!َ ُمباركََاآليتََابسمََ َ
ُ ََ10مباركةَََمملك َةََُأبيناََد ُاودَََاآلتي َةََُابس َمَ
الربَ!ََأُوصناََفَََاألعايلَ!» َ،".وبعدَ
صعودَاملسيحَيتوقفَاتريخَالنبوةَاخلاصَ
بشعبَ اليهودَ ويدخلَ األممَ فَ عالقةَ
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معَللاَ،هذهَالفرتةَيسميهاَأصحابَهذاَالفكرَ،زمنَالكنيسة َوهيَفرتةَغيَحمددةَاملدةَوهيَفرتةَ
عارضةََفَ التاريخ َ،وبنهايةَ هذهَ الفرتةَ اليتَ ستنتهيَ ابختطافَ الكنيسةَ فَ جميءَ املسيحَ اثنية َ،يعودَ
التاريخَمرةَأخرىَليحققَاألسبوعَاألخيَحيثَيعودَللاَمرةَأخرىَللتعاملَمعَشعبهَ،فَيُدخلهَفَضيقةَ
437
عظيمةَمدهتاَسبعَسنواتَهيَمدةَاألسبوعَاألخيَمنَنبوةَدانيالَ.
يؤمنَأصحابَاملذهبَالرف َأبنَإسرائيل َ– َقبلَجميءَاملسيح َ– َجيبَأنَتتجمعَمنَأحناءَ
العاملَ حتقيقاًَ لنبوةََحزقيالََ َ، 37وأهنمَ سيبنونَ اهليكلَ منَ جديدَ وميارسونَ شعائرهمَ الدينية َ،ويقسمونَ
فلسطنيَحسبَأسباطهمَالثينَعشرَ،إىلَأنَأييتَاملسيحَ،حينهاَسيؤمنَاليهودَبهَوأخياًَتبشرَإسرائيلَ
ابلجنيلَلألممَكماَيقول َأشعياءَ َ "َ 19َ :َ 66وأجع َُل َفيهمَ َآيةًَ ،وأُرس َُل َمن ُهمَ َانجنيَ َإىلَ َاألُممَ ،إىلَ َت رشيشََ
وفُولََولُودََالنازعنيََفََالقوسَ،إىلََتُوابلََوايوانَ،إىلََاجلزائرََالبعيدةََاليتََملََتسمعََخربيَوالََرأتََجمديَ،
ف يُخربُونََمبجديَبنيََاألُممَََ "َ.
وت َالسماوات»َ..َ".منَ
ول«:تُوبُواَألن َهَُقدََاقرتبََمل ُك َُ
وعَُيكرُزََوي ُق َُ
مىتََ17"َ4منََذلكََالزمانََاب تدأََي ُس َ
الصعبَ معرفةَ ماَ أرادَ املسيحَ مبلكوتَ السموات َ،فهلَ هذهَكانتَ رسالةَ خاصةَ لليهودَ بنهايةَ العامل َ
واستعالئهمَعلىَاألرضَأمَأهناَالسماءَ(اجلنة)؟َميكنناَأنَنستعنيَبنص َرؤايَيوحنا َالالهويتَمنَهنايةَ
الكتابَاملقدس َملعرفةَكيفَأتيتَملكوتَالسمواتَ :رؤايَيوحناَالالهويت ََ 10"َ 21وذهبَ َيبَ َاب ُّلروحَ َإىلَ َجبلََ
ُورشَليمَََال ُمقدسةَََانزل َةًََمنَََالسماءَََمنَََعندَََللاَََ11ََ،هلاََجم ُدَََللاََ،
عظي ٍَمََعالََ،وأراينَََالمدينةَََالعظيمةَََأ ُ
يَ 12َ .وكانَ َهلا َ ُسورَ َعظيمَ َوعالَ ،وكانَ َهلا َاث نا َعشرَ َاب ًابََ،
ب َب لُّور ٍَ
ولمعا ُهنا َشب َهَُأكرمَ َحج ٍَرََكحجرَ َيش ٍَ
وعلىَاألب وابََاث ناَعشرَ"َ َ
ملكوتَالسموات َهيَأورشليم َاملقدسة َ،وأورشليمَمنذَزمنَبعيدَكانتَهيَالقدسَ،وكانَفيها َ
هيكلَسليمان َحيثَميارسَفيهاَاليهود َشعائرهمَ،ونرىَفَالنصَأهناَستنزلَحبُلةَجديدةَ،وماَجيدرَ
ابلذكرَإصحاح ََ 21منَالسفرَيصفَهذهَاملدينةَبشكلَاملكعبَوهلاَإثينَعشرَابابًَ،والَيدخلهاَإالَ

 .437المصدر :حنا ناشد .سفر دانيال آية آية .ط .2.القاهرة :كنيسة األخوة .1995 ،ص162 - 157 .
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تَوإذاَخُروفََواقفََعلىَجبلََ
املؤمنونَمعََ144،000يهوديَفقطَ.رؤايَيوحناَالالهويتََُ َ1"َ14مثَنظر َُ
وابَعلىَجباههمََ".
صهي ونَ،ومع َهَُمئةََوأرب عةََوأرب عُونََأل ًفاَ،هلَُُمَاس َُمَأبيهََمكتُ ًَ
إذاًَ نرىَ تلكَ املشاهدَ فَ الكتابَ املقدس َ:اليهودَََيعودونَ إىلَ األرض َ،أورشليمََاجلديدةَ
(املستقبلية)َ،حيلَالسالمَ واألممَاألخرىَاألقلَحظاًَتتباركَهبمَ.وماذاَعنَالوعدَاملشروطَالذيَذكرانهَ

فَالتثنيةَ،جندَأنَكاتبَسفرَالعربانينيَمنَالعهدَاجلديدَيؤكدَعلىَإمتامَالوعدَبعدَأنَيطهرَللاَاليهودَ
منَالرجسَويعيدهمَكحالتهمَاألوىلَ..مبعىنَآخرَيعطيهمَفرصةَأخرى؟َ! َ

بَ،حنيََأُكم َُلَمعََب يتََإسرائيلََومعََ
العربانينيََ8"َ8ألن َهَُي ُق َُ
ولَهلُمََالئ ًماُ «:هوذاَأايمََأتيتَ،ي ُق ُ
ولََالر ُّ

يداَ 9َ .الََكالعهدَ َالذي َعملتَُهَُمعَ َآابئهمَ َي ومََ
ب يتَ َي ُهوذا َعه ًدا َجد ً
تََبيدهمَََألُخرج ُهمَََمنَََأرضَََمصَرََ،ألهنُمَََملَََي ث بُتُواَََفََ
أمسك َُ
بََ10ََ.ألنَََهذاََ ُهوَََالعه َُدََالذيََ
ولََالر َُّ
عهديََ،وأانَََأمهلتُ ُهمََ،ي ُق َُ
بََ:أجع َُلَ
ولَََالر َُّ
أعه ُدَهََُمعَََب يتَََإسرائيلَََب عدَََتلكَََاألايمََ،ي ُق ُ
ن واميسي َفَ َأذهاهنمَ ،وأكتُبُها َعلى َقُلُوهبمَ ،وأانَ َأ ُكو َُنَهلُمَ َإهلًا َو ُهمََ
ي ُكونُونَ َيلَ َشعبًاَ 11َ .والَ َيُعل ُمونََ ُك َُّل َواح ٍَد َقريبهَُ ،وُك َُّل َواح ٍَد َأخاهََُ
الًَ :اعرفَ َالربَ ،ألنَ َاجلميعَ َسي عرفُونينَ َمنَ َصغيهمَ َإىلَََكبيهمََ.
قائ َ
وحا َعنَ َآاثمهمَ ،والَ َأذ ُك َُر َخطااي ُهمَ َوت عدايهتمََ
ََ12ألينَ َأ ُكو َُن َص ُف ً
فََماَب ع ُد»َ ".

ريتشارد الند Richard Land

يقولَتومَسرتود ََ Tom Strodeقسيسَالكنيسة َاملعمدانيةَاجلنوبية َفَ واشنطن"َ:يقولَ رئيسَ
املعمدانيةَ اجلنوبيةَ املتخصصةَ للحريةَ الدينيةَ َ The Ethics & Religious Liberty

َ Commissionريتشاردَالند َ"َ Richard Landملَيكنَدعمَاملسيحينيَالجنيلينيَلسرائيلَأكثرَ

انتشاراَ مماَ هوَ عليهَ اليوم" َ،وهذاَ يرجعَ إىلَ القرنَ السابعَ عشرَ عندَ أتسيسَ املتشددونََاملتطهرو َنَ
.َPuritans
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وقالَ متحداثًَ فَ مؤمترَ صحفيَ برعايةَ منظمةَ مؤيدةَ لسرائيل َ،ورئيسَ جلنةَ أخالقياتَ الريةَ
الدينية"َ:إنَإعطاءَاألرضَاملقدسةَلليهودَإىلَاألبدَفَالعهد َدونَقيدَأوَشرطَهوَ"القناعةَاملستقرة"َ
ابلنسبةَملعظمَالجنيليني"َ.
يذكرَمنتدىَبيو ََ Pew Forumحولَالدينَ والياةَالعامةَأنَالجنيلينيَالبيضَدعمهمَأقوىَ
لسرائيلَمنَأيَجمموعةَأخرىَ.ففيَاالستطالعَ %54َ ،منَتعاطفَالجنيلينيَالبيضَمعَإسرائيلَ
أكثرَمنَمعَالفلسطينينيَ،فَحنيَأقلََ%7فقطَمعَالفلسطينينيَ.
"هناكَمنَيؤمنَبالهوتَاالستبدال ََ،َ Replacement Theologyحيثَيزعمونَأنهَقدَ
متَاستبدالَإسرائيلَابلكنيسةَ".قالَالند".أماَالجنيلينيَالذينَيعتقدونَأنَ[عهدَللاَمعَإسرائيلَالَيزالَ
موجودا]َ،فإنَأعدادهمَاليومَأكثرَمنَأيَوقتَمضىَفَاتريخَالعقيدةَالربوتستانتيةَمنذَعهدَلوثرَ
[مارتن]َ،وهؤالءَاالجنيليونَيشكلونَنسبةَعاليةَمنَالناخبنيَاألميكينيَمنَأيَوقتَمضىَفَاتريخ َ
أمتناَ ".


هلذه األسباب يدعم معظم املنصرون إسرائيل

واتبعَالند"َ:ومنَقناعةَدينيةَراسخةَ،للاَأعطىَأرضَإسرائيلَلشعبهَاملختارَاليهودَ،وللاَيباركَ
أولئكَ الذينَ يباركونَ اليهودَ ويلعنَ أولئكَ الذينَ يلعنونَ اليهودَ...
الوقوفَلسرائيلَهو َمبادرةَمنَالزمالةَالدوليةَللمسيحينيَ واليهودَ،
واليتَتسعىَإىلَبناءَتفاهمَبنيَاجملموعتنيَ،ومساعدةَاليهودَفَمجيعَ
أحناءَالعاملَودعمَإسرائيلَ 438َ".
يقولَابريتَديوك ََ Barrett Dukeاملسؤولَفَالسياساتَ
العامةَللجنةَاألخالقَ والريةَالدينيةَالتابعةَللمعمدانيةَاجلنوبيةَ واليتَ
تعتربَمركزَالفتوىَالدينيةَللمعمدانيني"َ:فَعامَ1947مَصوتتَاألممَ

باريت ديوك Barrett Duke

. Source: Website: The Ethics & Religious Liberty Commission. Under: Land: Evangelical support for Israel
stronger than ever
438
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املتحدةَلعادةَأتسيسَدولةَإسرائيلَ،وكانتَالرؤيةَتشكيلَأمةَجديدةَلليهودَعلىَأرضَفلسطنيَ.وقدَ
ُدعيَاليهودَحولَالعاملَليشاركواََ600,000يهوديَيعيشونَعلىَاألرضَاملقدسة.
أصبحتَدولةَإسرائيل َرمسيةَف ََ 14مايو َ1948مَ،وقدَهامجهاَالعربَجياهنمَفَاليومَالتايلَ،
ولكنَإسرائيلَأثبتتَأنهَليسَبقوهتاَوإمناَهناكَقوةَأكربَوراءهاَوهوَللاَنفسهَ.
أدعمَإسرائيل َاترخيياًَألنه َفَالتكوين ََ 13َ :َ28يؤكدَللا َأنهَأعطىَهذهَاألرضَلنسلَيعقوبَ،
ومنذَذلكَالوقتَوعدَللاَانَيعيدهاَهلمَ.وعودةَإسرائيلَفَعامَ1948مَماَهوَإالَجناحَوتطورَ،وجناحَ
فَالدفاعَعنَنفسهاَضدَاألعداءَمبعونةَللاَ.
اثنيَاًََ:أدعمَ إسرائيلَ ألسبابَ فكرية َ.لقدَ َأُسستَ إسرائيلَ لتوظفَ نفسهاَ بشكلَ دميقراطيَ.
فمؤسساهتاَالعامةَتشاركَفَمجيعَاألعمالَاحملليةَ.والعاملَحيتاجَإىلَأمثلةَأكثرَمنَهذاَالنوعَللدميوقراطيةَ
الناجحةَ.فكلَجمموعةَأقليةَتعاينَمنَسلطةَالكوماتَالَبدَهلاَأنَتناديَبتأسيسَحكوماتَخاصةَ
هباَكالريةَاملوجودةَلدىَإسرائيلَ.
إسرائيلَ ابألسواقَ الرة َ.وبذلكَ يتمتعَ السرائيليونَ
أدعمَ إسرائيلَ ألفكارَ اقتصادية َ.تؤمنَ َ
مبستوىَمعيشيَمرتفعَأكثرَمنَأيَفئةَأخرىَفَالعاملَ.فإنَاألسواقَالرةَتنتشلَالناسَمنَالفقرَ.
والعاملَحيتاجَإىلَأسواقَحرةَأكثرَوليسَأقلَ.
أدعمَإسرائيلَألسبابَالهوتيةَ،منَخاللَإمياينَبيسوعَ.فأانَمتعلقَابليهودَ.فهمَشعبَللاَاملختارَ.
وقدَأقامَللاَعهداًَمعَإبراهيمَوإسحاقَويعقوبَ.وللاَأعلنَذاتهَمنَخالهلمَ،ومنَخالهلمَيباركَالعاملَ.
وبعدهاَكانَاألنبياءَمنَنسلهمَ".هذاَكانَقولَابريتَديوكَأحدَكبارَالكنيسةَاملعمدانيةَاجلنوبيةََ .

َ
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َ

معتقد الكنائس العربية الربوتستنتية بتأسيس دولة إسرائيل:

مماَ الَ شكَ فيهَ أنَ الكنائسَ العربيةَتساهمَ فَ التبشي َ،وقدَكونتَ نفسهاَ لتالئمَ اجملتمعَ اليتَ
تتواجدَ فيه َ،فمنَ املعروفَ أنَ اجملتمعاتَ العربيةَ وخاصةَ السالميةَ الَ توافقَ علىَ أعمالَ إسرائيلَ والَ
ت)َ
تدعمهاَ،بلَتناهضهاَوبشكلَعنيفَ.وإنَمنَالسذاجةَإشراكَالعربَاملسيحينيَ(وخاصةَالربوتستن َ
معَماَيؤمنَبهَالربوتستنتَالغربينيَعنَأتسيسَدولةَإسرائيلَ.وكماَذكرانَسابقاًَفإنَنصوصَالكتابَ

ني َوحىتَلوَكانَابلغصبَ،ولكنَجندَأنَالكنائسَ
املقدس َالرفيةَتؤيدَتواجدَاليهود َعلىَأرضَفلسط َ
العربيةَتتخذَأحدَاملوقفنيَمنَهذاَاألمرَ :
 املوقف األول َ:اليادية َ،فالَ جتدهاَ تتحدثَ هبذاَ األمر َ،والَ تُشركَ نفسهاَ ابلسياسةَ لتفاديَ

املشاكلَ الجتماعيةََوعدمَ رؤيتهاَ لألمرَ بشكلَ سياسيَ أوَ اجتماعي َ.فأغلبَ معتنقيَ الفكرَ
الياديَهمَمنَاتبعيَمدرسةَالتفسيَالروحيَ،يرونَأنَماَحيدثَهوَتدبيَمنَللاَلكمةَمعينةَ

قدَالَيفهمهاَاملرءَ،ومباَأهنمَيرونَأنفسهمَمنَاألممينيََgentilesاتبعنيَللكنيسةَ،فإنَالكنيسةََ
منفصلةَعنَاليهودَوأنَللاَيتعاملَمعهمَكعربَمسيحينيَبشكلَخمتلفَعنَاليهودَ،يؤمنونَأنهَ
فَهنايةَاألمرَسيكونونَمعَاليهودَجنباًَإىلَجنبَعندَجميءَاملسيحَ،وأنَاململكةَاليتَاندىَهباَ
يسوعَهيَليستَإسرائيلَوإمناَالسماءَ(اجلنة)َ،كماَ أهنمَيؤمنونَأنَأورشليم َ– َواليتَمعناهاَ
مدينةَ السالمَ ابللغةَ األصليةََ–ََ هيَ السماءَ اليتَ ستشملَ مجيعَ املؤمننيَ والقديسنيَمنَ مجيعَ
األلوانَ والفئات َ،ولنَ يكونَ هناكَ احتكارَ منَ قبلَ اليهودَ ليكونواَ فوقَ اجلميعَ وتتربكَ هبمَ
الشعوبَاألخرىَ.
 املوقف الثاِنَ:املناهضَ،يعتقدَمعتنقيَاملدرسةَاليتَتفسرَالرموزَالكتابيةَبشكلَروحيَومعنويَ
ابلضافةَإىلَمسيحييَالشرقَأبنَجميءَاملسيحَاألولَملَيكنَلتخليصَاليهود َمنَالستعمارَ
الروماينَوابلتايلَفإنَجميئهَالثاينَلنَيكونَملكاًَأرضياًَأوَاستيالءَعلىَأرضَاملوعدَ َأوَأتسيسَ
دولةَعلىَكوكبَاألرضَ،فهذهَاألرضَ زائلةَ،وإمناَاململكةَهيَدخولَالذينَيطلبونَاخلالصََ
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إىلَمدينةَالسالم َ(أورشليم َالروحية)َ،ويعتقدَمعتنقوا َهذاَاملذهبَأبن َالعهدَانتقلَمنَالشعبَ
السرائيلي َإىلَشعبَالكنيسة َويفهمونَفَ ضوءَهذاَاملفهومَكثيَمن َالوعود َوالنصوص َاليتَ
ُوعدتَلسرائيلَأهناَانتقلتَإىلَشعبَالكنيسةَ،فهمَالشعبَالسرائيليَالقيقيَاملعنويَ،كما َ
يؤمنَمسيحيوَهذاَاملعتقدَأبنَفَاملسيحيةَالَتوجدَفوارقَعنصريةَحيثَيقولَبولسَفَغالطيةََ3
"َ28ليسََي ُهوديََوالََيُوانينََ.ليسََعبدََوالََ ُحرََ.ليسََذكرََوأُن ثىَ،ألن ُكمََمج ًيعاَواحدََفََالمسيحََ
ي ُسوعََ29َ.فإنَََ ُكن تُمََللمسيحَ،فأن تُمََإ ًذاَنس ُلََإب راهيمَ،وحسبََالموعدََورثةََ".فإنَكانَللاََاختارَ
إسرائيلَفَالقدميَلتكونَنوراًَلألممَفإنَالكنيسةَاليتَهيَجسدَاملسيحَهيَاملعطىَهلاَأنَحتملَ
رسالةَللاَللعاملَأمجعَ.ويعتقدَمعتنقواَهذاَاملذهبَأبنهَمعَانتشارَرسالةَالجنيلَ(التبشي)َفَكلَ
العاملَ،سيزدادَالشرَايضاًَوحيدثَالرتدادَ.
يدافعَ نصرللاَ زكرايََمؤلفَكتابَ "اجمليءَ الثاينَ للمسيح"َ عنَ مسيحييَ العربَ الجنيلينيَ
(الربوتستنت)َ ويقول" َ:كانَ بروتستنتَ الوطنَ العريبََأولَ منَ ترجمَ الكتابََاملقدسَََإىلَ اللغةََالعربيةَ
"نسخةَالفاندايك"َ واملتداولةَفَمجيعَالكنائسَالعربيةَعلىَاختالفَطوائفهاََ...منَيطلقَمصطلحَ
بروتستانتَ الَ يفرقَ بنيَ املذاهبَ الربوتستانتيةَ املتعددة َ،واليتَ منهاَ منَ الَ يؤمنَ ابلتوظيفَ الصهيوينَ
لعقيدةَاجمليءَالثاينَللمسيحَويدينَبشدةَالعتداءاتَالصهيونية َعلىَأرضَفلسطني َوشعبَفلسطنيَ
ويقفونَ بقوةَ أمامَ الججَ اليتَ يسوقهاَ الصهاينة َ،ومنَ يؤمنونَ بفكرهمَ منَ املسيحينيَ ومنَ هؤالءَ
الربوتستانتَ الذينَ ينددونَ ابلتوظيفَ الصهيوينَ لعقائدَ املسيحية َ،ويرفضونَ التفسيَ األصويلَ الرفَ
لنبواتَ الكتابَ املقدس َ،الكنيسةََالجنيليةَ املشيخية َ،وكنائسَ ومذاهبَ أخرىَ عربيةَ وغربيةَ سواءَ فَ
الشرقَ اوَ الغرب َ،وهناَ الَ بدَ أنَ نذكرَ موقفَ الكاتبَ اللبناينَ "حممدَ السماك"َ فَكتابةَ "األصوليةَ
الجنيلية"َأنَأهمَقاعدةَهلذهَاملعارضةَالجنيليةَتتمثلَفَاجمللسَالوطينَلكنائسَاملسيح َ National
َCouncil of the Churches of Christويضمَهذاَاجمللسََ24طائفةَيبلغَعددَأتباعهاَحنوََ40
مليونَمسيحيَإجنيليَ 439".
 .439المصدر :زكريا نصرللا .عودة المسيح ثانية ودينونة العالم ،نظرة للمستقبل .القاهرة.2010 ،

صفحة  427من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

وابلرغمَ منَ أنَ أغلبيةَ املسيحينيَ العربَ ضدَ الصهيونية َ،إالَ أنناَ فَ اآلونةَ األخيةَ وجدانَ أنَ
أعدادَاملسيحينيَالعربَالذينَيناصرونَسياساتَإسرائيلَآلتَابلزدايدَ،وخاصةَهؤالءَالذينَفَأرضَ
املهجرَف َ الوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَ.ولرمباَالسببَهوَارتيادهمَالكنائسَالغربيةَاليتَتربرَمساندهتا َ
ومتويلهاَللدولةَالسرائيلية َوتعملَعلىَغسلَمخَالشعبَفَالديثَعنَحقَاليهود َللعودةَإىلَأرضَ
املوعدَحسبَزعمهمَ،ومنَهذهَالشخصياتَالقياديةَ َ:
برجييت جربائيلُ َ:ولدتَبرجييت َجربايلَفَََ21أكتوبرََ 1964مَ،وهيَأمريكيةَلبنانيةَصحفيةَ،

مؤلفةَكتاب َ"ألهنم َيكرهون ََ ،"Because They Hateوتعمل َضدَ َالسالمَ ،جربائيلَ َتقول"َ:إنَ
السالمََيبقيََالشعوبََالعربيةََمتخلفةََويعلمهمََالرهاب"ََوقدََأسستََجربائيلََ"مؤسسةََالكوجنرسَ
األمريكيَللحق"َليستطيعَاملواطنونَاألمريكيونَأنَيتحدثواَحبريةَوحيمونَبلدهمَوإسرائيلَوالثقافةَالغربيةَ
–َحسبَزعمهاَ.إنَتصرفَجربائيلَماََهوَإالََ
إفشاءََالكرهََفََقلوبََاألمريكانََبد َالًََمنَ
السالمَ َ،وترهيبهمَ َابملسلمنيَ َوإخافتهمَ َمنََ
السالمَ،وتكرارَذلكَابستمرارَمعَالضغطَعليهَ
يؤديََإىلََانقالبََداخليََماََبنيََالعلمانينيََ
الالدينينيَعلىَاملسلمنيَ،مماََيؤديَإىلَفتنةََكبيةََ
ومضايقاتَََشديدةََعلىَََاملنظماتَََالسالميةََ
بريجيت جبرائيل
اليتََتدعوََإىلََدينََللاََفَََالدولََالغربيةََ،وقدََ
بدأان َنرى َذلك َعن َطريق َوجود َأفراد َاملخابراتَ
األمريكيةَفَاملساجدَحتضرَ ُخطبَاجلمعةَ،وتتدخلَفَشؤونَونشاطاتَهذهَاملراكزَالدعويةََ،كماَأهن َمَ
الًََخي َايًََحتتََغطاءََ
يستجوبونََالكثيَ منَ الذينََيدعَونََلإلسالمََويقفو َنََعلىََاملنابرََأوََيعملونََعم َ
املؤسسات َالسالمية َوخييفونه َابلضغط َعليه َفَ َالتحقيقات َواألسئلة َاملبطنةَ ،مماَ َأدى َإىل َاستقالة َعددَََ
كبيََمنََالدعاةَََعنَََالعملَََفَََالدعوةََخوفهمَََمنَََفقدانََحقهمَََفَََالقامةََفَََالوالايتَََاملتحدةََ
األمريكيةَ،أوَجرَعددََكبيَمنهمَإىلَالسجنَدونَوجودَأيَهتمةَأوَدليلَعلىَأنَهلمَصلةَابجلماعاتََ
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الرهابية َبسبب َأن َإجابتهم َمل َ ُترق َألفراد َاملخابرات َاألمريكيةَ .هذه َهي َنتيجة َترهيب َاألمريكان َمنَ
السالم َوإخافتهم َمن َالتعامل َمع َاملسلمني َمما َيوقع َالكثي َمنهم َضحية َمرض َ"اخلوف َمن َالسالم ََ-
إسالموفوبياَ"
نوِن درويشُ َ :ولدت َنوين َدرويش َف َالقاهرة َف َمصر َعام َ1948مَ ،والدها َالشهيد َمصطفىََ

حافظََمؤسسََالعملَ الفدائيََفََغزةََفَ أعقابَ ثورةََ1952مََ،وقدََانتقلتََنوينََمعََعائلتهاََإىلََ
فلسطني َاحملتلة َف َاخلمسينات َوشاهدتَ َوالدها َوهوَ َجياهد َفَ َسبيل َللاَ َوفَ َسبيل َحرية َالفلسطينينيََ
وحماربةََالسرائيلينيََالصهاينةََ َ.بعدََعدةََسنواتََانتقلتََإىلََالوالايتََاملتحدةََوحتولتََمنََالدي َنَ
السالميََإىلََالداينةََاملسيحيَةََوأسستََمنظمتهاََ"عربََمنََأجلََإسرائيل"ََمعََجمموعةََمنََالنشطاءَ
العرب َف َالوالايتَ َاملتحدة َوسخرتَكلَ َجهودهاَ َحملاربة َالسالم َوخدمةَ َالصهيونيةَ ،رغم َأهنا َتنتسبَ
ألبَجماهدَمسلمَلقيََمصرعهَعلىَأيديَاملوسادَالسرائيليَعامَ1956مَ.وأكدتَماَََنُسبَإليهاَفََ

حوار َمع َصحيفة َإسرائيلية َأبهنا َقالت":أخشى َأن َتتحول َإسرائيل َإىل َدولة َصغية َبعد َموت َمؤسسيهاََ
تَ
الَتستطيعَأنَتدافعَعنَنفسهاَألهناََكلماَتنازلتَعنَحقوقهاََوأعطتَالعربَطلبواَمنهاََأكثر"َ.وقال َ
"إنَدفاعيَعنَحقَاليهودَوإسرائيلَفََالعيشَاآلمنَمرجعهَإىلََ
ق َاألوسطََ
الكراهية َاليت َيواجهوهنا َمنَكلَ َأئمة َاملساجد َابلشر َ
الذينَيعتربونَاليهودََكالابَوخنازيرَويطالبونَإبابدهتمَأينماََكانواََ
ولو َف َأقصى َمكانَ َابلعامل".كماَ َفسرت َمواقفهاَ َ"مبقارنة َوضعََ
اليهود َف َإسرائيل َمن َانحية َوالعرب َف َبالد َالغرب َمن َانحيةََ
أخرىََفالعربََيؤمنو َنََأنََبالدََاملهجرََهيََبالدهمََوهلمََالقَ
فيها َعلى َالرغم َمنَكوهنم َدخالء َعليها ََ ،وانَ َاألئمة َوالشيوخََ
ومنهم َالكبار َ"عايزين َيرجعواَ َاسبانياَ َوحيكمواَ َروما"َ ،على َحدََ
قوهلاََ.تقولََدرويشََفََفيلمََ""َََ:"ََObsessionينبغيََأنَ

نفهمَالثقافةَاليتَأنتجتَالرهاب"َمشيةَإىلَالثقافةَالسالميةَ،
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والردَعلى َذلك َأن َثقافة َاليهود َوتعاليمهم َف َالتوراة َمث َاملسيحية َاليت َ ُولدت َمن َتعاليم َاليهوَدَأيضَاًَبع َدَ
صعودَاملسيحََعليهَالسالمَهيَاليتََأنتجتَالرهابَ،والدالئلََكثيةَأذكرَمنهاََواحدة"َ:الشيخََوالشابََ
والعذراءََوالطفلََوالنساءَ،اق تُلُواَللهالكََ"َ
الًَأنََكل َشخص َيتحول َمن َاملسيحية َإىل َالسالم َالَجتده َحيارب َاملسيحيةَ
ما َأستغرب َمنه َفع َ

ألنه َيؤمن َأن َالجنيل َوالتوراة َوالزبورَكتب َللا َاليت َنُزلت َعلى َاألنبياء َعليهم َأفضل َالصالة َوالسالمَ،
بينما َجتد َأن َمعظم َاألشخاصَ َالذين َيرتكون َالدينَ َالسالمي َويعتنقون َاملسيحية َأوَ َالالدينية َيطعنونَ
ابلسالمَويشوهونَصورتهَويستهزئونَابلنيبَالكرميََحممدَصلىََللاََعليهَوسلمََويعادونهَأشدَالعداءََرغمََ
أنَدينهمَاجلديدَحيرمَعليهمَذلكَ،فماَاملغزىَمنَهذاََاألمر َ؟
فَ
وفاء سلطان(ََ:ولدتََفََ1958مَ ََ،
ابنياسََفََساحلََسوراي)ََ،هيََطبيبةََنفسيَةَ
أمريكيةَ–َسوريةَمستقلةَتعيشَفََلوسَأجنيلوسََ،
وامسها َالقيقي َوفاء َأمحدَ .أصبحت َمشهورةَ َمنذََ
أحداثَ ََ َ11سبتمربَ َ2001مََملشاركتهاَ َفَ

مناقشاتََسياسيةَََعنََالشرقََاألوسطََ،كماََ
اشتهرتََلكتابتهاََبعضََاملقاالتََالعربيةََاملنتشرةَ
بشكلََواسعََ،وظهورهاََعلىََشاشةََالتلفازََعلىََ
قناةََاجلزيرةََوال ََََCNNوالقناةََالفرنسيةََوغيهاَ.

وفاء سلطان

هاجرت َسلطان َوزوجهاَ َمفيدَ َ(يعرف َبلقبَ :ديفيد) َإىل َالوالايت َاملتحدةَ َاألمريكية َف َ1989م َومهاََ

اآلنَمواطننيَأمريكينيَ.
تعتقد َسلطان َأن َ"املشكلة َمع َالسالم َهلا َجذورها َالقوية َف َتعاليمهَ ،وأن َالسالم َليس َدينَاَ
فحسبََ،كماَأنَالسالمَأيضاَايديولوجيهَسياسيةَيعظَالعنفَويطبقَجدولَأعمالهَابلقوةَ.وادعتَأ َنَ
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املسلمني َيعتربون َاليهود َوالنصارى َقردة َوخنازير َمتعللةَفَذلكَابلنصَالقرآينَالذيَيصفَماَحدثَ
لبعضَ بينَ إسرائيلَ الذينَ خالفواَ شرعَ للاَ فَ عدمَ العملَ يومَ السبتَ فكانَ عقاهبمَ أنَ ُمسخواَ قردةَ
وخنازيرَ وملَتذكرَأن َاملسلمنيَيعتربونَبينَإسرائيل َ–َقبلَجميءَالنيبَحممدَصلىَللاَعليهَوسلم ََ-أمةَ
منَأممَالسالمَ،وابلتايلَفإنَاعتقادَاملسلمنيَذلكَالَيُعتربَمعاداةَللساميةَ،بلَوأمجعَعلماءَاملسلمنيَ
أنَ املسخَ الَ يتناسلونَ فالَ يوجدَ عاملََ مسلمَ يعتربَ اليهودَ الالينيَ منَ نسلَ منَ نُسخواَ منَ القردةَ
واخلنازيرَ.
مث َتشبه َنفسها َمبارتن َلوثر َوغاندي َواملسيح َعليه َالسالم َوغيهم َمن َالقادة َالعامليني َالذين َتركوَاَ
أثرَاًَعلى َاألرضَ ،فهل َتركوا َآاثرهم َعن َطريق َانتقا َد َاجملتمعاتَ َاحمليطة َهبم َانتقادَاًَهدام؟ َأم َهل َتركواَ
أاثرهم َعن َطريق َالرتكيز َعلى َما َرأوه َسلبياًَ َف َجمتمعهم َوحماولة َإظهاره َبد َالً َمنَ َالرتكيز َعلى َاجلانبََ
الجيايبَمنه؟َتقولَأهناَمعَالنسانيةَ،فهلََمنَالنسانيةَأنَحتكمَعلىَأمةَأبكملهاَابلتخلفَوالحنطاطََ
جملردَأهنمَيعيشونَحتتَقواننيَختتلفَعنََقوانينهاَمدعيةَأنَالشريعةَالسالميةَشريعةَإرهابيةَغيَعادلة؟َ
وملاذاَيرضىَمالينيَالناسَالنتماءَإىلَهذهََالشريعةَانهيكَعنَاملئاتَالذينَيعتنقونََالسالمَويهاجرونََ
برغبتهمَإىلَتلكَالبالدَليعيشواَحتتَشريعتهاَ،فهلَهذاَختلف؟ َ
وليد شعيباتََ:الكاتبََالفلسطيينََواملواطنََاألمريكيََ،و(كماََيصفََنفسه)َ "مسلمََإرهايبَ
سابق"َ َ.وقدَ َأسسَ َمؤسسةَ َوليدَ َشعيباتََ
يتَ
َ َ،Walid Shoebat Foundationال َ

تدعوََإىلََمقاومةََمعاداةَ الساميةََوالسعيََإىلَ
السالمََفََالشرقََاألوسطََ.حيثََأصبحََانقدَأًَ
لإلسالم َومساندَاًَلسرائيلَ .يصف َنفسهَكعض َوَ
سابق َف َمنظمة َالتحرير َالفلسطينيَة َويدَعيَكذابًَ
أنهََشاركََفََعملياتََعسكريةََضدََأهدافَ
إسرائيلية َ،وقدَكشفَكذبهَ مذيعَ السيَ إنَ إنَ
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الشهيَأندرسونَكوبرَفَإحدىَاملقابالتَعندماَواجههَابلتناقضَفَكالمهَإذَأنهَيدَعيَأحياانًَأنهَقدَ
زرعَقنبلةَفَبنكَإسرائيليَوتسببَفَقتلَإسرائيلينيَ،وفَمرةَأخرىَقالَأنهَتراجعَعنَزرعَالقنبلةَ
عندماَشاهدَأطفالَعربَيلعبونَعندَالبنكَ َ440َ.
موريس صادقَ:ولدَموريسَصادقَعامَ1943مَواشتغلَابحملاماةَوصارَعضواَبنقابةَاحملامينيَََ،
هاجرََهوََوأسرتهََإىلََالوالايتََاملتحدةََاألمريكيةََعامَََ 1999مَ

طلبَالصولَعلىَاجلنسيةَاألمريكيةَومتَرفضَطلبهَولكنهَحيملَ
جوازََسفرََأمريكىََكالجىءََديىنََوليسََكمواطنََأمريكىَ.
صاحبَالفيلمََاملسىءََللنبََاملصطفىََحممدََصلىََللاََعليهَوسلمَ.
أسسََاجلمعيةََالوطنيةََالقبطيةََاألمريكيةََوالىتََاختذهاََكمنربَ
ىلَ
للتطاولَعلىَالدينَالسالمىَوعلمائةَورموزهَبلَوصلَاألمرَإ َ
التطاولَوسبَالذاتََالهليةَوالعياذََابهللَ.طالبَالدارةَاألمريكيةَ
بقطع َاملعونة َاالقتصادية َعن َمصر َللضغطَ َعلى َالكومة َاملصريةَ
بتنفيذَمطالبهَجتاهَاألقباطَوجعلَمنَدولةَالكيانَالصهيوىنَمثالََ
للدميقراطيةَوالريةَالذىَجيبَأنَحيتذىَبهَالعربَ.وكانتَتقاري َرَ
قبطيةََأشارتََإىلََأنََهناكََمنظماتََألقباطََاملهجرََىفََاخلارجََ

موريس صادق

تعمل َحتت َمظلة َالصهيونية َالعاملية َويتم َمتويل َهذه َاملنظماتَ َالقبطية َمن َجهات َومنظمات َصهيونيةَ
وأمريكية َوأن َهذه َاملنظماتَ َالىتَ َينتمي َإليهاَ َأقباطََاملهجر َأتخذَ َىفَ َظاهرها َالشكل َالقبطيَ َولكنهاََ
بعيدةَعنَاملسيحيةَوتقرتبََكثيَاًَمنَالصهيونيةَالعامليةََ .
مماَيدلَعلىَأنَاملسألةَليستَخالفَعقائديَوإمناَهناكَأجندةَسياسيةَقبيحةَتريدَتفكيكَ
مصرَفقدَفجرَاحملاميَالقبطيََاملثيَللجدلََواملنزوعَعنهَاجلنسيةَاملصريةَ–َموريسَصادقَ،مفاجأةََكبيةََ
ب إعالنهََ"دولةََأقباطََمص َر"ََبتنظيمََسياسيََمستقلََعنََالكومةََاملركزيةََََ،وذاتََحكم َذايتََبوزاراتَ
 . 440لمن يريد مشاهدة الفيديو يمكنه البحث في يوتيوب عن العنوان التاليAnderson Cooper Exposes “Ex-Terrorist” Walid Shoebat as :
)Fraud (CAIR
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مقابلةََللوزاراتَََالكوميةََ،وسيكونََهلاََحماكمََمدنيةَََوجنائيةَََوأخرىََتنظرََفََالنزاعاتََبنيََاملسلمنيََ
واألقباط ََ ،وكذلك َجامعات َومدارسَ َقبطية َمع َالتعليم َابللغة َالقبطيةَ ََ.وأسفر َإجتماع َموريس َصادقََ
– َرئيس َاجلمعية َالقبطية َاألمريكية َفَ َنيويوركَ َمعَ َاهليئة َالتأسيسية َللدولة َالقبطية َعن َانتخابَ َالدكتورَ
عصمتَزقلمةَرئيساَللدولةَالقبطيةَواملستشارَموريسََصادقَسكرتياَتنفيذايَللدولةَالقبطيةَوالعالميَ
نبيلَبسادةَأمينَاًَعامَاًَللدولةَالقبطيةَواملهندسَايليا َابسيلىَمفوضَاًَعامَاًَللتنسيقَالدويلَللدولةَالقبطيةَََ.
ق َ"َ
وأختذََمؤسسيََفكرةََالدولةََالقبطيةََشاكلةََ"دولةََجنوبََالسودان"ََاجلديدةََو"دولةََأكرادََالعرا َ
كنموذج َهلم َميكنَ َتطبيقهَ ،وتكون َالبداية َمنَ َصعيدَ َمصرَ .وأكد َمؤسسي َالدولة َالقبطية َعزمهم َلقاءََ
سفراء َدول َالعامل َبقاراته َالست َوسفراء َالدول َاخلمسة َاألعضاء َف َجملس َاألمن َلبحث َإمكانية َدع َمَ
الدولةَالقبطيةَاجلديدةَوظهورهاَللنورَوبتأييدَمنََدولةَالفاتيكان.
ط َاملهجر َالشرفاء َأصدرَوا َبياانت َتربأَوا َفيهاَ
وكانت َالكنيسة َاملصرية َوأقباط َمصر َوكثي َمن َأقبا َ
منَأفعالَموريسَورفضهمَالتامَأليَإساءةَللمقدساتَالسالميةَوللنيبَالعداننَحممدَبنَعبدَللاَصلىَ
للاَعليهَوسلمَ .
وأخياًَ َمصعب حسن يوسفَ
(مواليدََ1978م)ََهوََفلسطيينََوابنََأحدَ
مؤسسيَ َمحاسَ َوالزعيمَ َالشيخَ َحسنَ
يوسفََ،منَََ1997مََحىتََ2007مَ،كانَ
سرايًََ َابألمنَ َالداخليََ
يعملَ َجاسوساًَ َ َ
السرائيليََ(املوساد)ََ.وفََمارسَََ2010مَ،
قام َبنشر َسيته َالذاتية َبعنوان َابن َمحاسَََ..
كماََحتولََإىلَََاملسيحيةََوانتقلَََإىلََواليةَََ
كاليفورنياَ.وقدَمنحتََعلىَطلبهََللحصولََ
علىَاللجوءَالسياسيَفَالوالايتَاملتحدةَ َ.
صفحة  433من577

مصعب حسن

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

وهناكَغيهمَالكثيَمنَالقياديني َاملتنصرينَأوَاملنصرينَالذينَيزورونَالكنائسَالغربيةَ،ويدعيَ
منهمَأهنمَمنَخلفيةَإسالميةَ،ومجيعهمَيدعمونَالصهيونية َمستشهدينَببعضَالنصوصَاليتَتتحدثَ
عنَ جميءَ املسيحَ الثاين َ،وأنََعملهمَ التنصييَ ماَ هوَ إالَ حتقيقاًَ لعهودَ للاَ ومساندهتمَ لعطاءَ أرضَ
الفلسطينينيَلسرائيلَحىتَلوَكانتَابلقوةَ َ.
َ

َ

اخلالصة

أخياًَ مباذاَ ميكنَ تفسيَ قيامَ دولةَ إسرائيلََالديثة َ،إنَ ملَ يكنَ حتقيقاًَ للنبواتَ فَ العهدَ القدميََ
واجلديد؟َوخاصةَوأنَهلذهَالعودةَمضمونَديين؟َوهلَتالحظونَأنَالنظامَالعامليَيتحولَويتغيَمتماشياًَ
معَالرؤيةَالرفيةَلتفسيَعقيدة َاجمليءَالثاينَللمسيح؟َهلَميكن َأنَيستخدمَللا َالقوةَالربيةَالعسكريةَ
فَسبيلَحتقيقَاحتاللهَلألرض؟َهلَيُعقلَأنَيبتغيَللاَملكواتًَأرضياًَرغمَأنَاملسيحَقالَفَيوحناَََ :َ18
"َ36مملكيتَليستَمنَهذاَالعامل" َ
إنَالقيقةَاليتَستبقىَلدىَاملسيحينيَإنَكانواَعلىَاملذهبَالرفَ َأوَاملعنويَأبنَاجمليءَالثاينَ
للسيدَاملسيحَحاصل َ،وانَهناكَإسرائيالًَستملكَمعه َ– َإنَكانَاملعىنَإبسرائيلَاليهود َالقيقينيَأوَ
مسيحييَالكنيسةَ،وأتركَالبقيةَللقارئَ.
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ي
ي
احليّق َعلى َّالتْن يصري
ي ْ
الفص ُل ّالثامُ ين :يإْلَق ُاء ُضوء َ

ضوء احلَ يّق َعلى التَّ نْصري
ص ُل الثّ يام ُن :إيلْ َقاءُ ُ
ال َف ْ
َ

َ
س عقيدتك أوالً قبل أن تدرس عقيدة اآلخرين
أدر ْ
ُ 

وبينماَكنتَ أشرحَ العقائدَ املسيحيةَ
أثناءَ إعطائيَ حماضرةَ "كيفَ حتاورَ متنصراً"َ فَ القاهرةَ،
ُ
وبعضَالسرتاتيجياتَاليتَيستخدمهاَاملتنصرونَفَحواراهتمَ،بدأَبعضَالطالبَابلتساؤل"َ:هلَهذاَ
صحيح؟َهلَالذيَيقولونهَحق؟"َتعجبتَمنهمَ،وقدَكانواَابلعشريناتَمنَعمرهمَ،وقلتَهلم"َ:ابلطبعَ
ُ
كتَبعدهاَخطورةَمقارنةَاألداينَعلىَاجملتمعَوخاصةَعلىَاجملتمعَالسالميَ،فمنَاخلطرَعلىَ
ال!"َأدر ُ

أيَإنسانَأنَيدرسَمقارنةَاألداينَإنَملَيكنَمرتسخاًَبعقيدتهَ،وقدَيبدأَهذاَالدارسَابلتوفيقَماَبنيَ
اعتقاداتهَ أوَ الشبهاتََاليتَ لديهَ معَ اعتقاداتَ غيهَ ويبدأَ ابلنزالقَ تدرجيياًَ حىتَ يفقدَ إميانهَ
 َ،Syncretismومنَ املهمَ جداًَ دارسَ األداينَ املختلفةَ أنَ حيكمَ عقلهَ وأنَ يكونَ لديهَ العلمَ فيما َ
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يدرسهَ،فمثالًَإنَكانَهذاَالدارسَاملسلمَلديهَشبهةَفَموضوعَمجعَاملصحفَ،وإذاَملَيكنَلديهَالعلمَ
الكافَعنَهذهَالقصةَالتارخييةَاملهمةَفَالسالمَ،فإنهَعندماَيدرسَقضيةَمجعَالكتابَاملقدسَ،فإنهَ
سيبدأَ يرىَ قصةَ مجعَ املصحفَ منَ زاويةَ وطريقةَ تفكيَ املسيحينيَ فَ مجعَ الكتابَ املقدس َ،وابلتايلَ
تصبحَاملقارنةَغيَعادلةَألنهَيراهاَمنَمنظورَآخرَليسَابملنظورَالقيقيَ،وكانَعلىَهذاَاملسلمَأنَ
يدرسَقضيةَمجعَاملصحفَ والتأكدَمنهاَ والميانَهباَ،ومنَمثَيقارنَمعَكيفيةَمجعَالكتابَاملقدسَ،
وسيجدَفرقاًَواضحاًَوكبياًَماَبنيَالثننيَوطريقةَميزانَاألمورَمنَالناحيتنيَ َ.
َعلىَماَأردتَقولهَ،فإذاَملَيكنَالشخصَالباحثَلديهَمعلوماتَكافيةَعنَ
هذاَكانَفقطَمثاالً
ُ
موضوعَماَ،فسيبدأَيسدَالثغراتَاليتَلديهَأبفكارَومعتقداتَمنَالدينَاآلخرَالذيَيدرسهَ،وابلتايلَقدَ
ختتلطَالعقائدَعندهَويؤديَإىلَالتشويشَ واخللطَماَبنيَاألمور َكماَأنهَقدَيؤديَإىلَهالكهَروحياًَ.
فاختصاصَمقارنةَاألداينَالَيتقنهَإالَقلةَمنَالناسَ،ولهَأسسَمعينةَجيبَاتباعهاَقبلَالشروعَفَالنقدَ
وإلقاءَاألحكامَوالتعميمَ َ.
وقدَطرحتَاملعلوماتَعنَالتنصيَبشكلَموضوعيَ،معَوضعَاملصادرَواملراجعَ،حىتَالَيقالَأينَ
َ
ُ
أعطيَ املوضوعَ أكربَ منَ حجمه َ،وأينَ أهولَ التنصي َ،وإمناَ املعطياتَ املوجودةَ فَ الكتابَ هيَ مادةَ
تُدرسَ فَ جامعاتَ الالهوتََعلىََمستوىَ املاجستيَ والدكتوراة َ.ومباَ أنَ مجيعَ هذهَ السرتاتيجياتَ
وضعتهاَأيديَبشريةَفمنَالسهلَجداًَنقدهاَوإظهارَاخلطأَفَصورهتمَومعرفةَأهدافهمَالقيقيةَ َ.
وابلرغمَمنَأنَأهدافهمَالرئيسيةَخالصَالعاملَوتعريفهمَيسوعَاملسيحَكربَوإلهَ،إالَأنَعواقبَ
هذاَاألمرَأفادَاملصاحلَاألخرىَكاملصاحلَاملاديةَوالسياسيةََواليتَسنتحدثَعنهاَفَهذاَالفصلَ َ.
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َ

املعتقد
َ

 هل تكفي وحدة األساسيات األخالقية ال ّدعاء متاثل دينني؟

منَ السذاجةَ أنَ أنخذَ دورَ التعدديةَ الدينيةََََPluralismونقولَ أنَ املسيحينيَ واملسلمنيَ
يعتقدونَالعتقادَنفسهَ،فيمكنناَالقولَأنَلديهمَاملباديءَاألخالقيةَنفسهاَكتحرميَالزىنَوبرَالوالدينَ
وغيهاَمنَاألمورَاليتَالَخيتلفَفيهاَاملسلمَمعَاملسيحيَ،ولكنَاملسيحينيَخيتلفونَمعَاملسلمنيَفَ
العتقاد َ،فماَ حيددَ هويةَ الداينةَ هوَ العتقادَ وليسَ املبادئَ األخالقية َ،فحىتَ لوَ قالواَ عنَ أنفسهمَ
موحدينَإالَأنَمجيعَاملعطياتَالالهوتيةَفَالعقيدةَاملسيحيةَالَمتيزَماَبنيَالوحدانيةَوماَبنيَالثالوثَ.
وعدمَالتمييزَهذاَيشتتَاملرءَفَالعبادةَ،ولنتذكرَكالمَالكتاب َاملقدسَ َأنَ للاَ َإلهَترتيبَالَتشويشَ:
يبَ،".فإن َمنَيضعَشريكاًَآخرَمعَاآلب ََ-
كورنثوس َاألوىل َ"َ 40َ :َ 14ولي ُكنَََ ُك َُّل َشي ٍَء َبلياق ٍَة َوحبسبَ َت رت ٍَ
يهَوه َ(للا)َفإنهَابلتأكيدَخالفَالوصيةَاألوىلَاليتَنزلتَعلىَسيدانَموسى َعليهَالسالمَ،وخالفَفطرةَ
املرءَ فَ قلبه َ،وخالفَكالمَ للاَ القرآ َنََالكرمي َ.فطبقاًَ للتقاريرَ النامجةَ عنَ دراسةَ القبائلَ ومعتقداهتاَ
والدايانتَاملذهبيةَاألخرىَ،فجميعَهذهَالدايانتَاجتهاداتَبشريةَلإلتصالَالروحاينَمعَللاَ،ومجيعها َ
تدلَعلىَأنَهناكَللاَخالقَهلذاَالوجودَومدبرَهذاَالكونَوهوَ واحدَيستحقَالعبادةَ،ولكنَماَمييزَ
السالمَعنَمجيعَهذهَالدايانتَوالعقائدَ،أنهَالَيشركَأيَإلهَآخرَمعهَوأنَطريقةَالوصولَهللَعزَوجل َ
هيَ الطريقةَ املث لىَ اليتَ فَ مجيعَ معطياهتاَ (كالعقيدة)َ وأقواهلاَ (كاألدعيةَ والقراءات)َ وأعماهلاَ
(كاألساسياتَ األخالقية)َ وممارساهتاَ (كالصالةَ والعبادات)َ تدلَ علىَ إلهَ واحدََيُعبدَ الَ شريكَ لهَ،
فعندماَيصليَاملسلمونَويسجدونَعلىَاألرضَهللَالواحدَ،فالَيضعونَشفيعاًَأوَوسيطاًَماَبينهمَوبنيَ
للاَسبحانهَوتعاىلَ،وإنَالشهادةَاليتَينطقهاَاملرءَللدخولَإىلَالسالمَهيَ"الَإلهَإالَللا"َوهذاَيدل َ
علىَالوحدانيةَاخلالصةَهللَعزَوجلَ.بينماَجندَمجيعَالدايانتَاألخرىَالَبدَأنَتضعَوسيطاًَ،شفيعاًَ ،
ولياًَعندماَتدعوَاخلالقَ،وهذاَماَالَيرضاهَللاَلعبادهَ َ.
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وعندماَنقولَأنَاملسيحَهوَ للاَ َوابنَللاَ(والعياذَابهلل)َ،فهذاَمعناهَأنناَدجمناَاخلالقَابملخلوقَ،
فحىتَلوَكانَهذاَاملخلوقَكاملَمقدسَملَمتسهَاخلطيةَ،فليسَمنَالالئقَأنَللاَيتخذَجسداًَأوَصورةَ
جسدَليكونَعبداًَ،فاهللَليسَكمثلهَشيءَ،منَمثلهَفَالسمواتَأوَعلىَاألرض؟َ441والَميكنََحصرَ
للاَغيَاحملدودَفَاحملدودَالزمينَ،فاهللَفوقَالزمنَواملكانَوالَحيدهَشيءَ َ.
طرحَأحدَاملسيحينيَمثاالًَيريدَأنَيربرَجتسدَللاَفَاملسيحَ،فأراينَكأساًَفارغاًَوقالَيل"َ:أليسَ
اهلواءَميألَهذهَالكأسَوماَحولَهذهَالكأس؟َكذلكَللاَفهوَموجودَفَكلَمكانَوفَجسدَاملسيح َ
أيضاً"َسبحانَللاَعماَيصفونَ.هذاَمعناهَأنَللاَ والعياذَابهللَميكنَأنَيتواجدَفَاألماكنَالنجسيةَ
أيضاًَكدوراتَاملياهَ،والعياذَابهلل؟َأهكذاَميكنَأنَيوصفَللا؟َ442وماذاَعنَقولهَفَالكتابَاملقدسَفَ
اَروحه"َحسناًَأالَيؤمنَاملسيحيَأنَللا َ
إجنيلَيوحناََ "َ:َ1اهللََُملََي رهََُأحدََق َُّ
ط.؟"َقدَيقولَاملسيحي"َ:ملَي رو ُ
جتسد؟َهذا َ معناهَأنَللاَأصبحَلهَصورةَإنسانيةَميكنَرؤيتها!ََ...وابلتايلَجتدَفَثناايَهذهَالعقيدةَ
(املسيحية)َتناقضَماَبنيَ"عدمَإمكانيةَرؤيةَ للاَفَاجلسدَالسيَ،ورؤيةَللاَفَجسدَاملسيح"َف َ
الوقتَنفسه!َوهذاَكلهَيناقضَوصاايَوشريعةَموسى َعليهَالسالمَ،ويناقضَتعاليمَاملسيحَعليهَالسالمَ،
وفوقَكلَهذاَيناقضَتعاليمَالقرآنَالكرميَوالفطرةَاليتَتئنَفَداخلَالنسانَملعرفةَحقيقةَللاَ.يقولَفَ
ولَ َوالَ َي فع ُل؟ َأوَ َي تكل َُم َوالََ
اان َف يكذبَ َ،والَ َابنَ َإنس ٍَ
للاَُإنس ًَ
سفر َالعدد َ"َ 19َ :َ 23ليسَ َ َ
ان َف ي ندمََ .هلَ َي ُق ُ
يفي؟َ" َ

وكماَأوضحناَفَالفصلَالثاينَ،فإنَاملسيحَعليهَالسالمَملَيؤلهَنفسهَاترةَ واحدة َ،وملَيطلبَ
لنفسهَالعبادةَ،بلَكانَدائماًَماَيوضحَللناسَأنهَجمردَإنسانَ وأنهَيفعلَمشيئةَللا َالذيَأرسلهَ.لذلكَ

أطلبَ دائماًَ منَ املسيحينيَ أنَ مييزواَ ماَ بنيَ تعاليمَ املسيحََالواضحةَ فَ األانجيلَ األربعةََوبنيَ تعاليمَ
الكنيسةَ َ.

 .441المزامير " 19 : 71وبِرُّ ك إلى العلياء يا للا ،الذي صنعت العظائم ،يا للا من مثلك؟"
 .442إن للا سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بعلمه وإنما ليس حسيا أو فيزيقيا.
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واألمرَاآلخرَعندماَيعرضَاملنصرَأفكارهَعلىَاملسلمَ،فإنهَيتفادىَويتجنبَذكرَألوهيةَاملسيحََ
والثالوثَ،فبطبيعةَالالَفَالكنيسةَ،الَيركزَالقسيسَأوَاملعلمَعلىَقضيةَالثالوث َفَعظاتهَودروسهَ،
فهذاَأمرَمسلمَابلنسبةَإليهمَالَيُناقشَ،والَحياولَتشتيتَأعضاءَالكنيسةَهبذهَالعقائدَ،بلَاألهمَهوَ
قيادهتمَروحياًَكيَيستطيعواَالتواصلَمعَللا َابلضافةَإىلَالرتبيةَ والتقوميَاملسيحيَ.وهذاَعكسَبعضَ
الفئاتَالسالميةَامللتزمةَاليتَشغلهاَالشاغلَالتحدثَعنَالتوحيدَفقطَ،وجيبَإشراكَهذاَاملوضوعَفَ
أيَموضوعَآخرَفَعظاهتمَوتعاليمهمَ َ.
 خم ّيدرات العقول

ولوَالحظتمَفَالفصلَاألولَعنَخطواتَعرضَاملباديءَالروحيةَاألربعةَ،لوجدانهاَخاليةَمنَ
املواضيعَاليتَقدَتشتتَاملستمعَوتتناقضَمعَعقيدتهَ–َإالَموضوعَالصلبَألنهَحمورَاخلالصَوالَميكنَ
تفاديه َ.بلَ إنَ هذهَ العقائدَ عُرضتَ بشكلَ غيَ مباشر َ،فالَ يقولونَ للمستمع" َ:املسيحَ هوَ للا َ،أوَ
األقنومَالثاينَمنَللاَ،اخلَ".وإمناَيقولون"َ:املسيحَهوَاملخلصَ،املسيحَهوَالشفيعَ،املسيحَهوَالذيَ
يعطيكَالياةَاألبديةَ،اخل"َكمخدرَالعقلَمعَابتسامةَمجيلةَومحاسةَوحيويةَوحمبةَمرهفةَ.واللعبَعلىَ
ُ
ٍ
النفسيةَ،وهذاَكافَألنَجيذبَشخصاًَلإلستماعَإىلَعقائدهمَحىتَلوَكانتَخاطئةَ َ.
العواطفَو
 تكفرييّون لطفاء

إنَ املسيحيَ (النصراين)َ يتجنبَ تكفيَ الناسَ "علناً"َ وخاصةَ املنصر َ،فهوَ الَ يقولَ للشخصَ
الذيَأمامه"َ:أنتَخاطيءَوستذهبَإىلَالنار"َهكذاَ،وإمناَيقولَله"َ:أانَشاعرَحبزنكَوكآبتكَ،وهذاَ
بسببَابتعادكَعنَللاَ،وسأدلكَعلىَ َالطريقةَاملثلىَلتكونَسعيداًَوتتخلصَمنَخطاايكَاليتَتسببَ
لكَهذهَاملعاانة"َهذهَهيَالطريقةَاليتَيستخدمهاَاملبشرَ.فليحذرَالقارئََ .
َ
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فَالقيقةَيؤمنَالنصارىَ–َوحسبَتعاليمَالكتابَاملقدس–َأنَاملرءَإذاَملَيؤمنَابملسيحَكََربََ
وخملصَفإنهَلنَتكونَلهَالياةَاألبديةَ.ماَمعىنَهذاَالكالم؟َلنَتكونَلهَالياةَاألبديةَأيَأنهَسيذهبَ
إىلَجهنم !َإىلَاجلحيم!َإىلَبئسَاملصي!َ ولكنَالنصارىَالَيستخدمونَهذهَاأللفاظَويتحاشوهناَألهناَ
تؤذيَاملستمعَ(عاطفياًَونفسياً)َ،وحىتَتكونَرسالتهمَإجيابيةَفَكلَاألوقاتَ.ولكنَالكتابَاملقدسَ
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حيتويَعلىَدالئلَكثيةَتتحدثَعنَمصيَهؤالءَال ُكفارَ..كماَأنَكلمةَكافرَموجودةَعلناًَفَالكتابَ
بَي ُسوعََالَمسيحََف لي ُكنََأانثيما!ََ443مارانََأاثََ"444َ.
بَالر َ
املقدسَ.كورنثوسَاألوىلَ"22َ:16إنََكانََأحدََالََ ُحي َُّ
غالطيةََََ8"ََ1ولكنَ َإنَ َبشران ُكمَ َحن َُن َأوَ َمالكَ َمنَ َالسماءَ َبغيَ َما َبشران ُكمَ ،ف لي ُكنَ َ«أانثيما»! َََ9كماَ
ضاَ :إنََكانَ َأحدَ َيُبشُرُك َم َبغيَ َما َقبلتُمَ ،ف لي ُكنَ َ«أانثيما»!"َيقولَاملسيحَفَ
سب قنا َف ُقلنا َأقُ َُ
ول َاآلنَ َأي ً
إجنيلَ مرقسَََََ43"ََ9وإنَ َأعث رتكَ َي ُدكَ َفاقطعهاَ .خيَ َلكَ َأنَ َتد ُخلَ َالياةَ َأقطعَ َمنَ َأنَ َت ُكونَ َلكَ َيدانََ
ار َالَ َتُطفَأََُ45ََ.وإنَ َأعث رتكََ
وت َوالن َُ
ود ُهمَ َالَ َميُ َُ
ومتضيَ َإىلَ َجهَنمَ ،إىلَ َالنارَ َاليتَ َالَ َتُطفَأََُ44ََ.حي َُ
ث َ ُد ُ
يتَ
رجلُكََفاقطعهاَ .خيََلكََأنََتد ُخلََالياةََأعرجََمنََأنََت ُكونََلكََرجالنََوتُطرحََفََجهَنمََفََالنارََال َ
ار َالَ َتُطفَأَُ 47َ .وإنَ َأعث رتكَ َعي نُكَ َفاق لعهاَ .خيَ َلكَ َأنَ َتد ُخلََ
وت َوالن َُ
ود ُهمَ َالَ َميُ َُ
الَ َتُطفَأَُ 46َ .حي َُ
ث َ ُد ُ
ار َالََ
وت َوالن َُ
ود ُهمَ َالَ َميُ َُ
مل ُكوتَ َللاَ َأعورَ َمنَ َأنَ َت ُكونَ َلكَ َعي نانَ َوتُطرحَ َفَ َجهَنمَ َالنارََ 48َ .حي َُ
ث َ ُد ُ
تُطفَأَُ".أليسَهذاَتشبيهاًَخميفاًَمنَاملسيحَعليهَالسالمَعنَالعذابَيومَالقيامة؟َكورنثوسَاألوىلََ27"َ10وإنََ
يدونََأنََتذهبُواََ،ف ُك َُّلَماَيُقد َُمَل ُكمَََ ُكلُواَمن َهَُغيََ
كانََأحدََمنََغيََال ُمؤمننيََ(أيَال ُكفار)َيدعُوُكمَ،وتُر ُ
فاحصنيَ ،منَ َأجلَ َالضميََ 28َ .ولكنَ َإنَ َقالَ َل ُكمَ َأحدَ«:هذا َمذبُوحَ َلوث ٍن» َفالَ َأت ُكلُواَ َمنَ َأجلَ َذاكََ
الذي َأعلم ُكمَ ،والضم َيَ .ألنَ َ«للربَ َاألرضَ َومألها»"ولألسفَالكثيَالَيفهمَأنَكلمةَكافرَمعناهاَ
غيَ م َؤمنَ بعقيدةَ اآلخر َ.فاملسلمَكافرََابلنسبةَ للمسيحي َ،واملسيحيَكافرَ ابلنسبةَ للمسلم َ،فلماذاَ
يتحسسَبعضَالناسَمنَهذهَالكلمة؟َ َ
 توبة املرتد ِف املسيحية
أماَابلنسبةَللمسيحيةَفإنَالذيَيرتدَيكونَكافراًَوفَبعضَالاالتَالَميكنَأنَ تُقبلَتوبتهَ،
وهذاَموجودَف َبطرس َالثانيةَ ََ 20"َ 2ألن َهَُإذاَكانُواَ ،ب عدماَ َهربُوا َمنَ َجناساتَ َالعاملَ َ،مبعرفةَ َالربَ َوال ُمخلصََ
ضا َفيهاَ ،ف ي ن غلبُونَ ،ف قدَ َصارتَ َهلَُُم َاألواخ َُر َأشرَ َمنَ َاألوائلََ 21َ .ألن َهَُكانََ
ي ُسوعَ َالَمسيحَ ،ي رتب ُكونَ َأي ً
خ ًياَهلُمََلوََملََي عرفُواَطريقََالربَ،منََأهنُمََب عدماََعرفُواَ،ي رتدُّونََعنََالوصيةََال ُمقدسةََال ُمسلمةَ َهلُمََ22َ.قدََ

 . 443أناثيما كلمة يونانية معناها واقع تحت لعنة أي ملعون أو خارج من رحمة للا
ت
 . 444ماران أثا :كلمة سريانية معناها الرب آ ٍ
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أصاهبُمَ َماَ َفَََالمثلَ َالصادقَ«:كلبَ َقدَ َعادَ َإىلَ َق يئه»َ ،و«خنزيرةَ َ ُمغتسلةَ َإىلَ َمراغةَ َالمأة»َ".فإذاًَ
يُشبَهَاتركَالنصارىَعندَاملسيحينيَأبنهَجنسَكالكلبَأوَاخلنزيرَ! َ


ورحبت هللا
خسرت شهاديت املاجستري
ُ
ُ

كنتَقدَعدتَإىلَالسالمَمنَخاللَمناقشيتَمعَأحدَاملتنصرينَعنَ
فَأغسطس َ2011م َ
ُ
لتَ أدرسَ فَ جامعةَ الالهوتَ املعمدانيةَ اجلنوبيةََ
كنتَ ماَ َز ُ
قضيةَ صلبَ املسيح َ،ولكنَ ُ

 َ،Southwestern Baptist Theological Seminaryوأخياًَ علمَ هذاَ املتنصرَ عنَ إسالميَ،
ذينَحويلَالطرحةَاليتَكنتَألبسهاَابستمرارَعلىَالرأسَ،
فقدَالحظَالتغياتَاليتَطرأتَعليَوالحظَال
ُ
وماَإنَأخربَهذاَاملتنصرَمديرَاجلامعةَعنَعوديتَإىلَالسالمَحىتَاتصلَمكتبَإدارةَاجلامعةَيريدَ
لمتَأهناَستكونَجلسةَحامسةَ َ.
مقابليتَأبسرعَوقتَممكنَ،حينهاَع ُ
َقدَعدتَ
ايبَإذاَماَكنت
وابلتأكيدَ،لقدَبدأَانئبَ رئيسَاجلامعة ََ Vice Presidentاستجو
ُ
ُ
َوإمناَكنتَ
بتَلهَأنينَملَأكنَأخدعَأحداً
ُ
إىلَالسالمَ،وهناكَاعرتفتَلهَبذلكَوملَأُخفَإعتقاديَوأعر ُ
الَحمالةَألنكَالتؤمننيَابملسيحَ
َ
فَمرحلةَضياعَ،قالَيل"َ:تعرفنيَايَرىبَأنكَستذهبنيَإىلَانرَجهنم َ
ُ
كإلهَورب"َأجبتهَبثقة"َ:وحننَكمسلمنيَنؤمنَأبنكَستذهبَإىلَانرَجهنمَأيضاًَ".عندماَمسعَهذاَ
جَمنَاجلامعةَوهكذاَخسرتَشهاديتَودراسيتَ
الكالمَ،طلبَمينَأنَأُسقطَمجيعَمواديَالدراسيةَوأخر
ُ
ضينَالياةَاألبديةَاليتَكنتَأحبثَعنهاَ،المدهلل َ.والعربةَمنَ
املاجستيَولكنَ للاَ َملَيضيعينَبلَعو
ُ
القصةَأنَالنصارىَيعتقدونَأبنَالذيَالَيؤمنَبرسالةَاخلالصََكافرَوذاهبَإىلَانرَجهنمَ َ.
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عندماَ يسألَ املنصر" َ:هلَ تعرفَ
إىلَ اينَ أنتَ ذاهبَ بعدَ موتك؟"َ فتجدَ
املسلمَقليلَالعلمَيقول"َ:الَأدري"َأوَ"فَ
النار"َألنهَيعلمَمتاماًَأنَلديهَذنوبَكثيةَ
وملَ يتُبَ عنهاَ بعد َ.وهناكَ تتجلىَ ثقةَ
نفسَاملنصرَأمامَاملسلمَالضعيفَ،فيفكرَ
املسلم"َ:واو!َهذاَاملنصرَيبدوَأنهَمتأكدَ
منَ أنهَ سيذهبَ إىلَ اجلنة َ".والضعيفَ
ينجذبَ إىلَ القويَ وحيتميَ بهَ بطبيعةَ
الالَ النفسية َ،لذلكَ يبدأَ هذاَ املسلمَ
الضعيفَ ابلجنذابَ إىلَ املنصرَ املدربَ
واملُربمجَ والذيَيعرفَمتاماًَماَيفعلهَحىتَ
فَالنهايةَجيعلَهذاَالضعيفَجيلسَعلىَ
ركبتيهَبدموعَغزيرةَويطلبَيسوعَخملصَشخصيَلياتهَ..هذاَماَنسمعهَدوماًَمنَقصصَاملتنصرينَ
وكيفَتنصرواَ،فمعظمهمَقادهمَأحدَإىلَالنصرانيةَ وملَيدخلوهاَأبنفسهمَ،فالتأثيَالبشريَالعاطفيَهوَ
الغالبَفَمعظمَاألحيانَ،وهناَأقولَهلؤالءَاملتنصرينَكماَقالَأحدَاآلابء"َ:ملعونَمنَيتكلَعلىَذراعَ
بشر"َأشعياءََ َ.3َ–َ1َ:َ31
ومنَ اجملموعاتَ املهمةَ والرائعةَ اليتَ تكشفَ خدعةَ التنصيَ وخاصةَ فَ العقيدةَ موجودةَ علىَ
اليوتيوبَأوَميكنَالصولَعليهاَعنَطريقَمؤسسةَجسورَللمهندسَفاضلَسليمانَ،إسمَاجملموعةَ:
"خدعةََالتبش َي َ".ومنَ املهمَ جداًَ عندَ مشاهدةَ هذهَ السلسلةَ أنَ يكونَ املتنصرَ جالساًَ معَ املسلمَ
والتأكدَأنهَقدَحضرهاَكلهاَقبلَأنَيتخذَقرارهَالاسمَ.
َ
َ
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الشبهات
َ

مماَالَشكَفيهَ،أنَكثيَمنَغيَاملسلمنيَمنَينظرَإىلَالسالمَنظرةَتشاؤميةَ،سلبيةَومقززةَ،
ألنََالسالمَ قدَ وصلهمَ بشكلَ خاطئ َ،وجهالًَ منهم َ،جتدهمَ يُغرقونَ املسلمَ ويهامجونهَ ابلشبهات َ
ويقتبسونَويقتطعونَالنصوصَ منَالقرآن َوالديثَويضعوهَفَقالبَجديدَمشوهَ،وابلنسبةَللمسلمَ
الذيَيسمعَهذهَالفرتاءاتَألولَمرةَ،قدَتزعزعَعندهَثقتهَبنفسهَوإميانهَ.وسنتحدثَعنَالعالجَفَ
الفصلَالقادمَإبذنَللاَ،ولكنَاآلنَسنكتفيَابلتحدثَعنَاملشكلةَوأعراضهاَالنفسيةَ َ.
ومنَ اجلديرَ ابلذكرَ أنَ هناكَ منَ املنصرينَ الذينَ إذاَ رأواَ مسلمني َ،أحدمهاَ يبدوَ ملتزماًَ بدينهَ
(يريبَليتهَ،أوَيلبسَاجلالبيةَ،أوَماَإىلَذلك)َ واآلخرَيبدوَشاابًَمسلماًَولكنَالَتبدوَعليهَمالمحَ
اللتزامَ،فإهنمَيتوجهونَحبواراهتمَمعَامللتزمَأكثرَمنَاآلخرَ،ألنهَإذاَطرحَأحدَاملنصرينَشبهةَماَ،ستجدَ
الذيَقدَالَيعرفَدينهَيكذبهَ،ويقولَله"َ:مستحيلَأنَحيصلَهذاَاألمرَمعَ
َ
أنَالشخصَغيَامللتزمَ و
الرسولَالكرميَصلىَللاََ عليهَوسلم"َأماَالذيَلديهَعلمَفإنهَقدَيعرفَالقصةَ،وحياولَتربيرهاَابلرغمَمنَ
أنهَقدَالَيدريَمسبباتَفعلَهذاَالدثَ،ولرمباَأنهَغيَحميطَابلرواايتَ،فيحاولَتفسيَاألمرَ،وابلتايلَ
قدَيقعَفَاألخطاءَأثناءَالوارَ،ويتعرضَإىلَالتهكمَ والتهميشَمنَقبلَاملنصرَ.وقدَيكونَهذاَالرجلَ
الذيَتبدوَعليهَمعاملَاللتزامَأكثرَعرضةَللتنصيَمنَاملسلمَاآلخرَ،فليحذرَالقاريءَ َ.
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قدَيكونَهذاَاملسلمَأنهَاستمعَإىلَ
هذهَ الفرتاءاتَ سابقاً َ،ولكنَ ملَ يكنَ قدَ
عاجلهاَابلشكلَالصحيحَ،أوَ أهناَقدَتكونَ
شبهةَ سابقةَ لديهَ وملَ يتمكنَ منَ معرفةَ
الجابةَلديهَ،وعندماَأاثرهاَاملنصرَسببتَلهَ
أزمةَنفسيةَ،أوَأنَإميانهَقدَضعفَفلمَتعدَ
الجابةَمقنعةَابلنسبةَإليهَوابلتدريجَانزلقَإىلَ
الطرفَ اآلخر َ.وأضربَ هبذاَ مثَلَ فتاةَ اينعةَ
فَ مقتبلَ العشريناتَ تعملَ فَ صيدليةَ فَ
إحدىَ الدولَ العربية َ،وكانَ هناكَ شاابًَ
مسيحياًَ وسيماًَ يعملَ معهاَ فَ احمللَ نفسهَ،

وفَيومَمنَاألايمَدارَبينهماَنقاشَفَالدينَ،
"أودَ أنَ أتعلمَ عنَ السالمَ،
فسألَ الشابُّ َ:
فهلَلكَأنَتساعديين؟"َفرحتَالفتاةَكثياًَ،وكانَبودهاَأنَيسلمَأحدَعلىَيديهاَورحبتَبهَ،مثَقالَ
الشاب"َ:ولكنَلديَبعضَاألسئلةَاليتَحتيين!"َفطلبتَمنهَأنَيعرضَسؤالهَ،وإذاَهوَيلقيَشبهةَزواجَ
الرسولَحممدَصلىَللاَعليهَوسلمَبطفلةَ(يقصدَهباَالسيدةَعائشةَرضيَللاَعنهاَ،معَالعلمَأهناَملَتكنَ
طفلةَعندماَتزوجت)َ،فلمَتعرفَكيفَجتيبهَ،فذهبتَإىلَأخيهاَامللتزمَوسألتهَ،فأجاهباَولكنهَملَيكنَ
ٍ
ملَتعرفَ
َ
ابَكافَ.وفَاليومَالتايلَذهبتَإىلَالصيدليةَوكانتَمتحرجةَمنهَو
مقنعاًَ،وملَجتدَأنَهذاَجو
كيفَجتيبهَ،فقالَ هلا"َ:حسناًَ،الََأبس َ،لديَسؤالَآخر!"َفطرحَعليهاَشبهةَأخرىَ،وهكذاَ.وفَ
خاللَ عشرةَ أايمَ فقدتَ الفتاةََاملناعةََ،مثَ قدمَ هلاَ هذاَ املنصرَ أجزاءًَ روحانيةَ منَ الكتابَ املقدسَ،
وابلتحديدَبدايةَاملوعظةَعلىَاجلبلَ(مىتَ ََ ،)5وتنصرتَألهناَملَجتدَردوداًَصحيحة َعلىَهذهَاألسئلةََ.
ولكنَالمدهللَذهبتَوحتدثتَمعَاملهندسَفاضلَسليمان َفَموضوعَتنصرهاَ،وبتوفيقَمنَللاَ،وبعدَ
رؤيةَفيلمَ"خدعةَالتبشي"َعادتَإىلَالسالمَ،ألهناَعرفتَالقَ َ.
صفحة  446من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

ابلطبعَإنَالنيةَفَمعرفةَالقَمهمةَجداًَ،فليسَكلَمنَتثبتَلديهَالجة َميكنَأنَيرتاجعَ
بسهولةَ،فمنهمَمنَيستكربَويصرَعلىَخطأهَ،ولكنَأسألَللا َعزَوجلَأنَحيميَبناتناَ وأبناءانَ وأنَ
يهديهمَإىلَصراطهَاملستقيمَ َ.
َ

َ

املتنصرون (العابرون)؟
من هم يّ

نسمعَونرىَعلىَالشاشاتَاملعاديةَلإلسالمَ
َ
فَالقيقةَإنَهؤالءَالذينَيتنصرونَليسواَ ُكثُرَكما َ
كقناةَالياةَوغيهاَمنَوسائلَالعالم َاألجنبيةَ،ولكنَماَهذاَإالَلتسويقَفكرةَالتنصرَلدىَأبناءانََ
وبناتناَ وتشجيعهمَ ألخذَ هذهَ اخلطوة َ،وابلتايلَ ينتجَ أنَ ماَ يظهرَ هوَ خمالفَ للواقع َ.فمنَ همَ شرحيةَ
املتنصرين؟َهلَهمَمنَفئاتَاجملتمعَالفقيةَ،وحثالةَالناسَكماَنسمعَدائماً؟َ َ
درستَ شخصياتَ املتنصرينَ إنَكانَ فَ العاملَ العريبَ أوَ الغريب َ،وقابلتَ فئةَ الَ أبسَ هباَ
لقدَ
ُ
ألنهَالقَ،وإمناَ
َ
وحتدثتَمعهاَووصلتَلنتيجةَواحدةَوهي"َ:إنَمعظمَاملتنصرينَملَيقبلواَرسالةَاخلالصَ
كانَكبديلَلشيءَمفتقد" َ
َ
إنَاجملتمعَومنهمَأهلَاملتنصرَينظرونَإىلَهؤالءَالذينَتغيتَوجهاهتمَعلىَأهنمَعمالءَأوَخونةَ
والَيدرونَكيفَحدثَهذاَ،ولكنَالقيقةَليستَ
َ
ألهنمَصدمواَمنَالتغيَالسريعَالذيَحدثَمعهم َ
ُ
كذلكَ،فالَيوجدَإنسانَتنصرَأوَحتولَمنَداينةَإىلَأخرىَإالَوقدَمرَفَمراحلَنفسيةَخمتلفةَإىلَأنَ
وصلَإىلَماَهوَعليهَ.والَيشاركَهذاَاملتنصرَتغياتهَالنفسيةَمعَعائلتهَوجمتمعهَإالَبعدَأنَأيخذَهذه َ
اخلطوة َ،وقدَ غفلَ اجملتمعََ(الذيَ يفتقرَ إىلَ احملبةَ والتكافل)َ عنهَ وملَ يعطهَ أيَ اهتمامَ سابقاًَ إالَ بعدَ
ذكرتَ
تنصره َ،وفَ القيقةَ يكونَ قدَ شاركَ هذاَ املتنصرَ حتوالتهَ معَ أعداءَ السالمَ املتنصرين َ.فكماَ ُ
سابقاًَقصةَالفتاةَاليتَتعملَفَالصيدليةَتعرضتَإىلَصدمةَجعلتهاَتدخلَفَأزمةَنفسيةَوتساؤالتَ
ومن َ احملاولةَفَإجيادَاألجوبةَ واللولَاليتَتشفيَغليلهاَ.ملَجتدَمنَيعطيهاَاجلوابَالصحيح َ،وملَجتدَ
ممنَ حوهلاَ منَ يستطيعَ التعاملَ معهاَ برفقَ وجييبَ عنَ تساؤالهتاَ دونَ تعنيفَ وتكفيَ وتفكيَ بريبةَ،
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فشكلتَفَداخلهاَالفرضياتَأنَهناكَأسئلةَفَالسالمَالَميكنَحلهاَ،وهناكَمعضالتَومشاكلَملَ
تستطعَصدهاَبسببَقلةَعلمهاَ،فشعرتَابملفقودَوالفراغَ،وملَتستطعَأنَمتألهَبعلمَالسالمَألنَاملواردَ
غيَ موجودة َ،فراحتَ تبحثَ عنَ البديلَ وهوَ أولَشيءَ رأتهَ وتشبثتَ بهَ،أيَ النصرانيةَ اليتَ عرضهاَ
الشابَعليهاَ.ولكنَماَإنَحكمتَعقلهاَوقابلتَمنَاستطاعَأنَيعرضَعليهاَالقَفعادتَعابدةَ
وشاكرةَهللَتعاىلَ َ.
هذاَماَحيدثَمعَاملتنصرينَفَمعظمَاألحيانَوخاصةَمنَالفئةَالعمريةَمنَالشبابَوهيَالفئةَ
اليتَميكنَالتأثيَعليهاَبسهولةَأكربَمنَغيهاَ.إذاًَمنَهمَاملتنصرون؟َوماَسببَتنصييهم َ؟ َ
ميكنَتقسيمَاملتنصرينَإىلَعدةَفئاتَإجتماعيةَحسبَاألسبابَاليتَدعتهمَإىلَالتنصيَ َ:
َ

 أوالً :أسباب روحية
َ

قال َالقسيس َداديل َوودبيي َأن َهناك َمخس َأسباب َجتعل َالشخصَ
املسلمََأنََيتحولََإىلََاملسيحية" َ:إحصائيةََل ََََ750مسلمََغيََداينتهََإىلَ
املسيحيةَتبنيََمخسةَأسبابَرئيسيةَالتباعَيسوعََ:445
 .1يقولَالدكتورَداديلَاملسيحي"َ:إنَسببَحتولَاملسلمَإىلَاملسيحيةَ
انبهارهَ بَطريقةََحياةََاملسيحيني؛ََفاملسلمنيََرأواََأنََهناكََحمبةََفََ دادلي وودبيري J. Dudley Woodbury
العالقاتَاألخويةَوالعائليةَحىتَمعَغيَاملسلمنيَومعاملتهمَمعَاملرأةَمتساويةََمعَالرجلَ".

. Source: Russell G. Shubin, and G. Marks J. Dudley Woodbury" .Reasons for Muslims coming to Faith ".
ChristianityToday.com.2006 ،
445
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عرفت َسناءَ446من َالكنيسة َاملعمدانية َالعربية َف َريتشاردسون َتكساس َقبلَ
مثال َعلىَذلكَُ َ :
ت َمسلمة َوأصبحت َمسيحيةَ ،وهي َختدم َف َالكنيسة َلعدة َسنواتَ ،وأحدَ
السالمَ ،وهيَكان َ
األسباب َالرئيسية َ–َكما َتزعم َ– َأهنا َمل َجتد َحمبة َبنيَاملسلمنيَ ،وحيرضون َعلى َالقتلََوحدََ
الردةَ،فالقاتلََيُقتلَ،والذيَيرتدََيُقتلَ،واملسلمونََيكرهونَاليهودَوالنصارىََكرهَاًَشديدَاًَ–َهذاََ
كان َرأيها َاخلاص ََ ..وقد َحاولت َالتصال َيبَ َأكث َر َمنَ َمرة َبعدَ َإسالمي َلتقنعينََكي َأرجعََ
للمسيحيةَ.

الرَدَ :لرمباَأنَهناكَبعضاًَمنَاملسلمنيَ الذينَعاشواَحياةًَقاسيةَأثناءَطفولتهمَ،ولألسفَتعلمواَ
السالمَمنَخاللَمعامالتَمنَحولهَبطريقةَسيئةَجداًَ،فلمَيصلهَالسالمَالقيقيَ،وإمناَوصلتهَتعاليمَ
هؤالءَالذينَيسيؤونَللدينَمنَخاللَتعاليمهمَالعقيمةَابسمَالسالمَ،فالَبدَأن َجتد َفَكل َداينة ََ-
إنَكانتََمسيحيةََأوََإسالميةََََ-نوعََمنََالناسََميارسونََالنفاقََ،والََيطبقونََتعاليمََالدينََابلطريقةََ
السليمةَ،وهلذاَخنلطَماَبنيَمصطلحَالسالمَومصطَلحَاملسلمنيَ.السالمَهوَالدينَوهوَاملصدرَوهذاَ
ما َجيب َعلينا َدراستهَ ،أما َاملسلمني َفهم َيتبعونَ َهذا َالدين َوهم َبشر َوغيَكاملني َوال َجيب َعلينا َأنَ

 .446إسم مستعار
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أنخذهمَكمقياسَعلىَصحةَالسالمَكمنهج َوإالَنكونَكمنَالَيؤمنَجبدوىَعلمَالطبَألنهَتعاملَ
معَطبيبَفاشلَأوَأكثرََ .
 .2يتابع َالدكتور َداديل َشارحاًََأسباب َالتحولَ َإىل َاملسيحية"َ:قوة َللاَ َفَ َإستجابة َالصالةَ َوالشفاء؛ََ
اختبارهمََالشخصيََأنََقدرةََللاََغيََالعاديةََفََالعملََمهمةََابلنسبةََللمسلمََاملهتمََابلحساسَ
املاديَأوَاجلسديَلقدرةَللاَ،وخاصةَأنَأكثرهمَحيلمونَابملسيحَيتحدثََإليهم"َ.
عرفت َفتاة َتنصرتَ ،عمرهاَ ََ 19سنة َمسلمةَ َمنَ َإحدىَ َالدول َالعربيةَ ،قالت َأنَ
مثال َعلىَذلكَُ َ :
سبب َتنصرها َهو َأن َأخاهاَََكانَ َمريضَاًَابلصرعَ ،وقد َذهبَت َوعائلتهاَ َإىل َعدةَ َشيوخَ َليقرأوا َعليه َقرآنَ
َويُشفىَ،ولكنَالَفائدةَ،فَالنهايةَقررواَالذهابَإىلَالكنيسةَ،وعندَدخوهلمَسألواَعنَالقسيسَ،ولكنهََ
كان َمشغو َالًَجدَاًَومل َيستطع َمقابلتهمَ ،وف َأثناءَ َخروجهمَ ،سأهلمَكناس ََ-كان َ َيعمل َهناك ََ -عنََ
سببَالزايرةَ،فشرحواَلهَأنَإبنهمَحيتاجَإىلَعالجَوقدَذهبواَإىلَعدةَشيوخَلشفاءهَفلمَيستطيعواَفعلََ
فشفيََالغالمََفََ
شيءََ،فأمسكََالكناسََهذاََالبنََووضعََعليهََيدهَََوصلىََمنََأجلهََإبسمََيسوعُ ََ،
الال!ََورفضَ هذاََالكناسَ أخذَ أيَ إكراميةََ..هذاََماََقالتهََيلََهذهََالفتاةََ،أتثَرتََهذهَ الفتاةَكثيَاًَ
ابلادثة َوتنصَرتَ ،وبعد َزواجهاَ َعملتَ َجاهدةَ َعلىَ َتنصي َزوجهاَ َالذيَكانَ َعلمانياًََأصالًَ َوملَ َيكنََ
ملتزمَاًَابلسالمَ.

الحظ َالطريقة َالعاطفية َاليت َتشد َالنسان َللقراءة َف َأقواهلمَ ،وكأنك َحتضر َفيلم َرسوم َمتحركةََ،
واألسوأ َمن َهذا َأهنا َأتثرت َمن َحادثة َحصلت َمعهاَ ،حادثة َعاطفية! َوفَالقيقةَلن َجتدََكنيسة َجيدةَ
دونَوجودَموسيقىَجيدةََفيهاَ،أليسََكذلك؟َ
ابلتأكيد َإن َالعاطفة َهلاَ َأثرَكبي َف َتغيي َوجهة َومسار َالنسان َفَ َحياتهَ ،ولكنَ َال َجيب َأنََ
تكونَهيَالقائدَواملتحكمَفََسلوكَالنسانَ،فالَبدََمنَحتكيمَالعقلَأيضاًَ،وإنَاملعجزاتَوالعجائبََ
والظهورات َال َجيب َأن َتكونَ َهي َالسبب َف َدخولَ َالنسان َأوََخروجه َمنَ َالدينَ ،فهناكَ َاهلندوسََ
والبوذينيََالذينََيعملونََخوارقََأكثرََمنََاملسلمنيََواملسيحينيََبكثيََ،فلماذاََالََنؤمنََهبمََإنَكانَ
اعتمادان َف َأخذ َقراراتنا َعلى َاخلوارق َواملعجزات؟ َعلى َصعيد َآخر َجتد َأن َهناك َمسلمات َجدد َسببَ
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إسالمهنََهوََالرؤىََأوََاألحالمََ،وأضربََبذلكََمثلََأخيتََاملكسيكيةََبالنكاََاليتََحلمتََيومَاًََأهناََ
جالسةَفَمكةََاملكرمةَأمامَالكعبةَالشريفةَتشعرَبسالمَاتمََوأرادتَأنَتبقىَفََهذاَاملكانََ،وهذاََكانََ
قبلََإسالمهاََ،حىتََتعرفتََعلىََإحدىََالصديقاتََاملسلماتََودخلتََبيتهاََورأتََصورةََالكعبةَ،
فسألتها َعن َهذا َاملكان َفشرحت َهلا َما َالكعبة َوالج َومن َمث َانتقلت َمعها َفَ َحديثهاَ َعن َالسالمَ،
ومنََهناََبدأتََبالنكاََابلبحثََأكثرََحىتََاقتنعتََبهََواختذتََالسالمََدينَاًََهلاََ،وماََزالتََحتل َمََأ َنَ
تذهبَللحجَفَيومَمنََاألايمَ...
كَ
علىََاألقلََبالنكاََدرستََالسالمََوحبثتََحىتََتوصلتََإىلََالقيقةََ،ولكنََماذاََعنََتل َ
حاولتَ
َُ
املتنصرة َاليت َتركت َالسالم َمن َأجلَ َشفاء َأخيَها َوالذيََكان َإبذن َللاَ َتعاىل؟ َهل َحبثت؟ َلقد َ
الديث َمعهاَ َأكثر َمنَمرة َوملَ َأجدَ َأن َلديها َعلمَََبدينها َاجلديد َوإمناََكانت َهذهََالقصةَكمنفذََهلاََ
للهروب َمن َاجملتمع َاليتَكانت َفيه! َوكل َمرة َأحتدثَ َمعهاَ َعن َالدين َال َأجد َعندها َشيء َجديد َغيَ
الشتم َعلى َالسالم َوالتحدث َبسلبية َعنهَ ..وأقول َحسنَاًَاآلن َأصبحت َهذهَ َالفتاةَ َف َوضعها َاجلديدََ،
فلتحدَثين َعن َوضعها َاجلديد َوليس َهلاَ َدعَوة َابملاضيَ ،وليس َهلا َدعوة َابلسالمَ ،فلتحدثين َعن َسببََ
دخوهلاَاملسيحية؟َملاذاَاملسيحية؟َالعتمادهاَعلىَالعاطفةَفقط!َهذاَغيَمنطقيَأبدَاًَ َ..
فَيومَمنَاألايمَ ،بينماَاملهندسَفاضلَسليمانَ َيدعوَ لإلسالمَفَإحدىَالقرىَ الصغيةَفَ
إفريقياَ،كانَهناكَقسيساًَيدعيَأنهَيستطيعَشفاءَاملرضىَ،فأحضرواَلهَأعرجاًَ وأعمىَفشفامهاَبعدماَ
وضعَيدهَوصلىَعليهماَ،فجاءهَاملهندسَفاضلَمذهوالًَمباَرآهَوقالَله"َ:ما َفعلتهَشيءَ رائعَ،ولكنَ
لديَمشكلةَعويصةَالَأستطيعَحلهاَ،فهلَلكَمساعديت؟"َأجابهَالقسيس"َ:ابلطبع!َماَهي؟"َقالَ
له"َ:لقدَزادَوزينَ،وأريدَأنَأخسسَوزينَعشرةَكيلوغرامَ،فهلَلكَأنَتصليَعليَكيَأخس؟"َضحكَ
القسيسَوقال"َ:مستحيل" َاستنكر َاملهندسَفاضل"َ:استطعتَأنَتشفيَأعرجَاًَوتفتحَعيونَأعمى َ –ََ
كماَادعيتَ–َوالَتستطيعَأنَختسسينَعشرةَكيلو؟َأينَقدرتكَاليسوعيةَفَهذا؟"َ َ
ماَيفعلهَمثلَهذاَالنوعَمنَاملنصرينَهوَالتدليسَعلىَالنفوسَالضعيفةَالعاطفيةَ،فقدَ فُضحَ

عددَالَأبسَبهَمنَهؤالءَاملنصرينَ،الذينَيقيمونَمؤمتراتَتضمَفيهاَحشودَهائلةَ،ولكنَهناكَرجالَ
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األمنَالذينَحييطونَهبذاَاملنصرَكيَيُدخلواَإليهَمجاعةَمعينةَمنتقاةَمنَالناسَ(متثل َأمامَاآلخرينَأهنمَ
مرضى)َكيَيصليَعليهمَويشفيهمَ،والَيُدخلَرجالَاألمنَأانساًَآخرينَميكنَأهنمَيعانونَفعالًَمنَ
أمر ٍ
اضَمستعصيةَ َ.
فنجدَأنَمسألةَالشفاءَهذهَإماَأنَتكونَنصباًَواحتياالًَعلىَالشعوبَالبسيطةَاليتَتُصدقَماَ

يقالَهلاَبسذاجةَ،أوَحالةَنفسيةَ.فقدَيكونَاملرءَيشعرَأنهَمريضَوأنهَحيتاجَإىلَالعالجَ،كمغصَ،أوَ
صداعَأوَماَإىلَذلكَ،فعندماَيضعَالقسيسَيدهَعلىَهذاَاملرءَويصليَعليهَ،فيشعرَأنَهذاَالقسيسَ
لديهَطاقاتَمعينةَإجيابيةَتشفيهَمنَالالةَاليتَعليهَ َ.

بعضهم َيقول َأن َهذه َهي َقوة َالروح َالقدسَ ،وأن َالروح َهو َالذي َحركهم َوقادهم َإىل َالميا َنَ
عشت َفََكنيسة َاجنيلية َمعظمَ َحيايتَ َتؤمنَبقوةَالروحَالقدسَ ،ملَ َأجد َأن َالروحََ
بيسوعََكمخلص! َلقد َ َُ
ىَ
القدس َالذي َلديهم َيعطي َشيء َأكثر َمما َوجدتُه َف َالسالمَ ،فأذكر َأن َهناك َشاب َف َالكنيسة َرأ َ
فتاةََمجيلةََجدَاًََفاقرتبََإليهاََوقال" َ:لقدَكلمينََالروحََأنكََأنتَََعشيةََحيايتََوأريدََالزواجََمنك"َ
ابتسمَتَالفتاةَفَوجههَبتهكمَوقالت"َ:وماذاَأفعلَبزوجيَواألربعَأوالدَالليَعندي َ؟"َ َ
وهناكََمنََيستخدمََهذهََاملصطلحات" َ:كلمينََالربََ..وكلمينََالروحََََ..وثُقلَََعلىََقليب"َ
وهكذا َليقولوا َأن َلديهمَكرامات َخمتلفةَ َعن َاآلخرينَ َ،وف َرأيي َالشخصي َما َهذهَ َإىلَ َتوقعاتَ َنفسيةَ
حياول َاملنصر َاستخدامهاَ َحىتَ َجيذبَ َاآلخرين َوخاصة َللذين َيرون َأن َهذاَ َالشيء َغي َمألوف َابلنسبةَ
هلمَكاملسلمنيَ ،فمثالً َأييت َاملنصر َويتحدثَ َمع َاملسلم َويقول َله"َ:أشعر َأنك َف َضيقَ َ،وأشعر َأنكَ
مربوطََابخلطيةََوهذاََسببََاكتئابكََ،والََخالصََوالََحريةََإالََابملسيحََ"..ويشيونََإىلََالسالمََأنهَ
الضيقَوالكآبةََ..وماَهذهَإالَتدليساتَنفسيةَيريدونَأنَيوقعوهاَعلىَبعضَاملسلمنيَوخاصةَالشبابََ
منهمَ،فيفكرَالشابَاملسلمََالضعيف"َ:نعمَإنهَيصفََحاليتََالنفسيةَاآلنَ،ابلضبطََ،والَميكنَأنهَيفكرََ
التفكي َالذي َلدي َإال َإذاََكان َلديه َقوى َخارقةَ "..وهكذا َقد َيقع َف َشباكهمَ ،لذلك َفليحذرَ َالقارئََ
أن َال َيقعَ َف َشباك َنفسيتهم َالعقيمةَ ،اليت َأحيا َانًَأشعر َابلغثيان َعندما َيستخدمها َمعي َاملنصرونَ ،فهمََ
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كالذائبََبلباسََمحالنََ.العاطفةََليستَكلََشيءَََ،وكماََقلتََسابقَاًََإنََالداينةََالََتُقاسََابلعاطفةَ
واملبادئَاألخالقيةَ،وإمناَتُقاسَابلعقيدةَالراسخةَالقويةَ .
 .3ومن َأسباب َالتحول َمن َالسالم َإىل َاملسيحيةَ ،يقول َاملنصَر َداديل"َ:عدم َالرضى َمن َطريقة َحياةَ
عربوا َعن َعدم َقناعتهم َابلقرآن َيشرحون َأنه َسليب َويتحدث َعنََ
املسلمني َوالسالمَ .الكثي َمنهم َ َ
فَ
عقوابت َللا َوبطشه َأكثر َمن َحبه َخلليقتهَ ،وآخرين َ َعربوا َعن َصعوبة َتطبيق َالشريعة َالسالمية َ َ
اجملتمعَأوَالكومة".
الردََ:مرةَ أخرىَ خيلطَ داديلَ ماَ بنيَ السالمَ واملسلمني َ،ويقولَ أنَ سببَ ختلفَ املسلمنيَ هوَ
السالم َ.والقيقةَأنَاملسلمني َامللتزمنيَبتعاليمَالدينَكانواَفَطليعةَالثوارَفَدولَالربيعَالعريب َ،وملَ
مينعهمَدينهمَمنَاخلروجَعلىَالاكمَالظاملَ،بلَرأواَالدينَدافعاًَللقيامَبواجبهمَالوطينَ َ.
ولألسفَأنَهناكََكثيَمنَاملسلمنيَالَيعكسونَصورةَالسالمَالقيقيةَ،فكماَقالَابنَتيميةَرمحهَ
للا"َ:والعجبَمنَقومَأرادواَنصرَالشرعَبعقوهلمَالناقصة َ،وأقيستهمَالفاسدةَ،فكانَماَفعلوهَممراًَجرأَ
امللحدينَأعداءَالدينَعليهَ،فالَالسالمَنصرواَ،والَاألعداءَكسرواَ "َ.
مثالَ:قصةَرحابََ..َ447أنتقاهلاََليسَمنَالسالمَإىلَاملسيحيةَبلَابألحرىَمنَدولةَعربيةَإىلََ
الوالايت َاملتحدة َاألمريكية َ–َزوجها َهو َالذي َيسردَالقصة"َ:او َالًَالقصه َبدأت َمن َأربع َسنوات َتقريبَاًَ
عن َطريق َتعارفها َابملتنصرةَاملنصرةَ ،حسيب َللا َونعم َالوكيل َفيها َاليت َتعمل َمع َعدوَالسالم َعن َطري َقَ
أعطيت َزوجيت َالثقه َالكامله َمع َأين َأعمل َىف َاخلليجَ ،وفجأة َطلبَت َاجللوس َىف َوطنهاََ
َُ
النت َوكنت َق َد َ
وعملت َملدة َأربعَ َسنواتَ ،وكنت َأعود َهلمَ َف َالسنهََ
َُ
العريب َمع َاألوالد َوملَ َأشكَ َأبيَ َحاجهَ ،ووافقتَ َ،
أربعَمراتَولكنَفجأةَبدأتَتبعدَعينَجنسيَاًَوملََتردَأنَتعاشرىنَ،واختلقتَاملشاكلَوالكذبَواالفرتاءَ

عليَ،وكنتَأقولَهلاَأنَتفعلَماَتشاءهَ،وحاولتَالصطالحَمعهاَولكنهاَرفضتَ،وفَسنهَ2004مَ

وبعد َسفري َأبسبوع َرفعت َقضية َخلعَ ،وكما َتعلمني َال َيوجدَقانونَللخلع َف َالبلدَاليتَكانتَتقطنَ
فيهَ،فهيَخاسرةَالَحمالةَ،وكانتَالعالقهَمازالتَمستمرةَوملَانفرَمنهاَابداًَ،وقلتَلنفسيَالَأبسَفقدَ
 .447اسم مستعار
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تكونََوسوسةََشيطانََسأصربََمنََأجلََالعَشرهََواألوالدََ.وكانتََبعدََالطالقََجتلسََىفََشقيتََ،وَملَ
أخرجها َمنها َعلى َأمل َالصالحَ َوكان َأهلها َىف َصفي َألهنم َيعرفوين َحق َاملعرفةَ ،وحاولوا َالصالح َمنََ
الًَهربتَىفَ َالشهرَالسادسَمنَعامَ2006مَ،وتركتَاالوال َدَ
طرفهاَولكنهاََكانتَختططََللهروبَ،وفع َ

عند َأهلها َحبجة َأهنا َستسافر َدورة َتدريبية َملدة َثالثة َأسابيعَ ،وأان َما َزلت َأعمل َىف َالماراتَ ،وعندماََ
وحبثت َابلسفارة َاالمريكية َومل َأجد َهلا َأي َأتشيةََ
وشككت َابألمرََُ َ،
َُ
علمت َبسفرها َ
لت َبعد َاسبوعني َ َُ
نز َُ
حاولت َالتلميح َإىلَ َأهلهاََ،
َُ
وكذلك َليس َهلا َاسم َخروجَ َمنَ َاملطار َالدويلَ ،يعينَ َشكيَكان َف َحملهَ .
ولكنَكانوا َىفَ َغيبوبة َمنَ َفرحة َسفر َإبنتهم َإىلَ َالوالايت َاملتحدةَ َاألمريكيةَ ،ولكن َإبنيت َضغطتَ َعلىََ
لت َمصر َلوفاة َوالديت َ– َرمحها َللا ََ -وكانت َإبنيت َوإبينَ
أمها َىف َالديث َىف َشهر َتشرين َالثاينَ ،قد َنز َُ
هناََوأختََزوجيتَكانتََفَََزايرةَََموجودةَََمعهمََوضغطتََعليهاَََحىتََعرفواََمنهاََأهناََقدََتنصرتََ
وأصبحتَمسيحيةَ،وبعدَذلكَعلمَوالداهاَولكنناَملَخنربَأحدَاًَآخرَحىتَنصلَاىلَاالصالح"َ
الرَدَ:جندَأنَمعظمَاملنصرينَمنَالدولَالغربيةَاليتَتتآكلَفيهاَاملسيحيةَلصاحلَالسالمَواللادَ
معاًَ،ولكنَبسببَفشلهمَفَنشرَاملسيحيةَفَاجملتمعاتَالغربيةَاليتَتتمتعَابلرايتَوابلثقافةَذهبواَإىلَ
اجملتمعاتَالفقيةَضعيفةَالثقافةَمستغلنيَسذاجةَالبسطاءَلينشرواَاملسيحيةَهناكَ َ.
 .4داديلََيقولََمعربَاًََعنَََسببََاعتناقََاملسلمنيَََالدينََاملسيحي" َ:القيقةََالالهوتيةََاملوجودةَََفََ
الكتاب َاملقدس؛ َتعلَم َمعظم َاملسلمني َأن َالتوراة َوالجنيل َمها َمنزالن َمنََللا َولكن َمت َحتريفهماَ.
هؤالء َاملتحولون َإىل َاملسيحية َيقولون َأن َقراءهتم َللكتاب َاملقدسَََكشف َعن َحقيقة َللاَ َوشخصيتهَ
هلم"
كنت َجالسة َفيها َأمام َالكمبيوتر َأحتسي َالشاي َوأرَدَ
مثال َعلىَذلكَ :ف َإحدى َاألمسيات َاليتَ َُ
علىََبعضََالرسائلََاللكرتونيةََألسئلةََمنََنصارىََ،دامهتينََمكاملةََهاتفيةََمنََالوالايتََاملتحدةََ،
يلَ
وصرحَتَاملتصلةَيلَأهناََكانتَمسلمةَواعتنقتَاملسيحيةَ،ومنَخاللَحديثناَلبعضناَالبعضَ،قالتَ َ
َ
أن َقراءة َالكتاب َاملقدسَكان َسببَاًَرئيسيَاًَفَ َاختاذها َيسوع َخملص َشخصي َلياهتاَ ،ف َتلك َاللحظةََ
قلتَ
فتحتَهلاَالكتابَاملقدسَورحناَنتحاورَفَحقائقهَوفََكتاابتهَ،فلمَأجلبَهلاَموضوعَحتريفهَ،بلَ َُ
َُ
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وجلستََأفصلََهلاَكلََ
َُ
هلاََأينََأؤمنََأبنََبعضَ الكتابَ املقدسََمنََللاَََ،وأنََترمجتهََغيََصحيحةََ،
النصوص َاملوجودة َاليت َيستعني َهبا َاملسيحي َون َلتربير َألوهية َاملسيحَ ،وفداءه َوصلبه َ– َوالعياذ َابهللَ ،وفَ
هناية َالديث َقالت َيل"َ:إن َهذه َاملرة َاألوىل َاليت َأقرَأ َفيها َالكتاب َاملقدس َهبذه َالطريقةَ ،وأنت َحتللينهَ
بغي َطريقة َالالهوتيني َوعلماء َالدين َاملسيحي" َومل ََتُنهَ َالوار َمعي َخيفةَ َأن َأحرجها َأو َأفتنهاَ ،ولكينَ
متأكدةَأهناَرأتَالكتابَاملقدسَهذهَاملرةَعلىَحقيقته.
الرَدَ :مل َأكن َأان َالوحيدةَ َاليت َاعتنقت َالسالم َبسبب َالتناقضات َالفظيعة َاملوجودة َفَ َالكتابََ
املقدسَ ،بل َهناك َاملئاتَ ،ومعظمهم َقسيسني َأو َرجال َدينَ ،أو َالهوتيني َو/أوَأبنائهمَ ،وميكن َتصفحَ
الفيديوهاتََاليتََصورهتاَََملسلمنيََومسلماتَََجددََبعدةََلغاتَََعلىَََقنايتَََاليوتيوبََملعرفةَ قصصهمَ
َ .َwww.youtube.com/rubaqewar
فَالقيقةَ،حننَكمسلمنيَنؤمنَأنَهناكَحقَفَالكتابَاملقدسَ،بلَإنَالكتابَاملقدسَيوحدَ
للا َ،وألوهية َاملسيحَوقضيةَالثالوث َغيَ وارداتنَ،ولكنَهناكَأشياءَكثيةَأخرىَفَهذاَالكتابَتشوهَ
الصورةَالعامةَ،والَميكنَالعتمادَعليهَكمشرعَللحياةَ والعقيدةَ،وإمناَالطريقةَاألضمنَ واملثلىَفَمعرفةَ
للاَعزَوجلَ والتقربَإليهَ،هيَكتابَ للاَ َالقرآنَالكرمي َوالسنة َالشريفةَ.لذلكَجندَأنَالذينَيتنصرونَ
منَالنوعَاجلانحََ، Extremistألنَماَمسعهَفَاجملتمعَعنَالنصارىَوالنصرانيةَبشكلَمبالغَفيهَ،ولكنَ
عندماَيبدأَبقراءةَالدينَاملسيحيَوإجيادَالتشابهَف َبعضَالعقائد َ،واملبادئَاألخالقيةَ،فيتفاجأَلوجودَ
التناقضَ فَ األفكارَ اليتَ بُنيتََ عندهَ عنَ الداينةَ النصرانيةَ واألفكارَ اجلديدةَ اليتَ يقرأهاَ فَ الكتابَ
املقدسَ ،يبدأَابلنزالقَتدرجيياًَ،ومنَاألخطاءَالكبيةَاليتَيقعَفيهَاجملتمعَاملسلمَهوَالتعميمَ والُ ُكمَ
بشكلَمفرطَعلىَشيءَماَ،وإمناَجيبَأنَنُفهمَأوالدانَأنَاملسيحيةَأصوهلاَالعقائدَالسالميةَ َ،وماَزال َ
ُ
فيهاَمنَاخليَ،ولكنَالَميكنَاعتناقَاملسيحيةَكداينةَوحياةَألنهَدينَشركيَ،وهذاَهوَالصحيحَ َ.
 .5وأخيَاًَيقول َالدكتور َداديل َ ُمفصحَاًَعن َسبب َالتحول َإىل َاملسيحية"َ:تعاليم َالكتاب َاملقدس َعنَ
حمبة َللاَ .حمبة َللا َف َالقرآ َنَحمدودة َومشروطةَ ،أما َحمبة َللا َف َالكتاب َاملقدس َسبب َف َفتح َأعنيَ
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املسلمنيََ،هناكََالكثيََمنهمََمنََأتثرََمبحبةََللاََواملسيحََهلمََفََالجنيلََ،وابلتايلََيتبعونََعبادَةَ
املسيحَبسببَحمبتهَوفداءهَهلم".

كنتَ معَ منصرةَ َومعهاََامرأةََطاعنةََابلسنََ
مثالََ:فََإحدىََأمسياتََالصيفََ،عامََ1996مُ َ،

اكتشفت َأن َهذهَاملرأةَالكبيةَابلسن َتقود َأكرب َبيتََ
َُ
تدخن َوهي َتبكي َبشدةَ َوحتدثنا َعن َقصتهاَ ،و
للدعارة َف َتلكَاملنطقةَ ،وابنها َمعروف َف َالكنيسةَ ،حيث َأنه َاعتنق َاملسيحية َقبل َعدة َأشهرَ ،هربَ
وعاشَلفرتةَمنََالزمنَفَََكنيستناَفَالزرقاءَبسببَدخولَأمهَالسجنَ،وجعلََالفقرَمنََهذهَالعائلةََأنَ
تنقادَحنوَالفواحشَ،وحتركَتَمشاعرَاملنصرةَحنوهاَ،وقالتَهلاَأانَمستعدةَأنَأساعدكَبشرطَأنَترتك َيَ
عملكَهذاَ(تقصدَالدعارة)َ،وسأحاولَتدبيَبيتَلكَوعملَشريفَ،رأيتَهذهَاملرأةَبكلَمهتهاَتقعََ
على َاألرض َأمامَ َاملنصرة َتشكرهاَ ،أمسكت َاملنصرة َهبا َوأوقفتهاَ ،قالت َالعجوز"َ:ملَ َيلمسينَ َشخصََ
نظيف َف َحيايتَ ،أريد َأن َأتغيَ ،أريد َأن َأتغيَ ،أريد َأن َأتوبَ ،أريد َأن َأنظفَ ،أريد َحياة َأفضلَ ،أريدَ
ََ...أريدََََ..أريدََََ"..وأخذتَكلماهتاََتتالشىََحتتََحتشرجاتََحنيبهاََ،واعتنقتََاملسيحيةََ،وابلفعلََ
تغيت َحياهتا َمنذَ َذلك َالوقتَ ،وتركت َحىت َالدخان َوالشربَ ،وغيت َمكان َسكنهاَ َلتسكن َقريبة َمنََ
الكنيسةَ ،وسافر َابنها َإىل َأمريكاَ َعند َأخوهَ َاألكربَ ،وانعطفَ َجمرى َحياةَ َهذه َالعائلةَكلياًَ َإىلَ َعيشةَ
دنيوية َأفضلَ .وأخيَاًَتُ ُوفيت َهذهَاملتنصرةَالكبيةَابلسن َعام َ2012مَ .وابلرغم َأنه َمل َيصلها َأحد َمنََ

املسيحيني َوال َاملسلمني َبسبب َمسعتها َالسيئةَ ،ولكنَ َإمرأة َواحدةَ َمسيحيةَ َساعدهتا َوعاونتهاَ َوكانتَ
تتفقدهاَبشكلَدوريَجعلتهاَأتخذَموقفََآخرَ..لرمباَملَتعرفَأوََتسمعَعنَالسالمَمنََقبلَ،ولكنهاَََ
كانتَتسميَنفسهاَمسلمةََسابقةَ.

رساليتَللمسلمنيَ:لطاملاََأوصاانََالرسولَصلىَللاََعليهَوسلمَفَأنََنعتينَببعضناََالبعضَ،ونكرمََ
اجلارَ،ونعطفَعلىَإخوانناََاملسلمنيَونتكافلََمعَبعضناَالبعضََكيَماَنقيمَجمتمعَأساسهَاحملبةَوالتعاونَ
والتضامنَ ،قال َتعاىل"َ:وت عاونُوا َعلى َالربَ َوالت قوىَ َۖ َوالَ َت عاونُوا َعلى َالمثَ َوالعُدوانَ َۖ َوات ُقوا َاللَ هَ"َ

حدثنا َحممد َبن َعبد َللا َبن َمني َحدثناَ َأيب َحدثناَ َزكرايء َعن َالشعييبَ ،عن َالنعمان َبن َبشي َقال َقالَ:
رسولَللاَصلىَللاَعليهَوسلمَ"َ:مثلَاملؤمننيَفَتوادهمَوترامحهمَوتعاطفهمَمثلَاجلس َدَإذَاَاشتكىَمنَهَ
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عضوَتداعىَلهَسائرَاجلسدَابلسهرَوالمى"َولوَأ َنَهناكَمسلمةَأخرىَاختذت َفَاعتبارهاَهذهََاملرأةََ
ىلَ
املنسية َف َاجملتمع َوسددت َحاجاهتاََملا َانتهى َاألمرََهبا َف َالكنيسةَ .انهيك َعن َاملهاجرين َاجلدد َإ َ
الوالايتََاملتحدةََالذينََيفتقرونََإىلََاملساندةََمنَََاملسلمنيََفيضطرونََإىلََاللجوءََإىلََالكنائسََحيثَ
املأوىَوالسندَ،وقدَينتهيَهبمَاملطافَاعتناقهمَاملسيحيةَ َ.
أحيا َانًَكثية َنبتعدَ َعن َاخواتناَ َاملسلماتَ َبسبب َمسعة َسيئة َهلاَ ،أوَ َبسبب َتصرف َخاطئ َبدرََ
منهاَ،ولكنَأالَنعلمَأنَهؤالءَالنساءَاملسكيناتَفََأمسََالاجةَإليناَرغمَسوءَحالتهن!َفلماذاَالَمندََ
يدَاملساعدة؟َ َ
قالَ للاَ َعزَوجل"َ:كذلكََ ُكنتُم َمنَ َق ب َُل َفمنَ َاللَ َهُ َعلي ُكمَ َف ت ب ي نُوا َۚ َإنَ َاللَ هََكانَ َمباَ َت عملُونََ
خب ًياَ َ﴿النساءََ"﴾َ ٩٤فالَتتعاىلَعلىَالعاصيَ َ.
َ

منََخاللََدراسيتََوحبثيََعنََحركاتََ
التنصيََ،ومتابعةََأخبارهاََفََالصحفََالعربيَةَ
واألمريكيةََ،وقنواتََالراديوََوالتلفازََاملسيحيةَ
واحتكاكي َمع َبعض َمنهم َابلضافة َإىل َخربيتََ
الشخصيةََالقدميةََقبلََالسالمََ،جندََأنََهذَهَ
الركات َقد َوصلت َإىل َأرقام َقياسية َال َأبس َهباََ
فََشحدََعددََكب َيََمنََاملسلمنيََالعتناقه َمَ
الًَ:هناكَأكثرَمنَألفَمتنصرَفََ
املسيحيةَ،فمث َ
اجلزائرَانهيكَعنَاأللوفَاملوجودةَفَالصنيَ.وأستدرجَهناَبعضَمنَهذهََاألسبابَ َ:
َ

 اثنياً :التجربة السيئة مع املسلمني

موقف َإرهايب َ– َحتت َاسم َالسالم ََ -حدثَ َأمام َالشخص َاملتنصرَ ،مما َأدى َإىل َردة َفعل َنفسيةََ
عنيفة َحملاربة َاملسلمني َوالسالمَ :وأذك َر َهبذا َقصة َإحدىَالعلمانيات َاليت َعاهدت َأن َتعادي َالسالمَ
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مهماََكانَ ،بسبب َأهنا َرأت َمقتل َأحدَ َدكاترهتا َفَ َاجلامعة َأمام َعينيهاَ َ،وخوفها َهذا َمنا َواستطال َإىلََ
حد َتنظيم َمؤسسات َخاصة َملهامجة َالسالم َوشتمهَ ،وأذكرَأهنا َقالت َف َمؤمترها َالصحفي َحترض َعل َىَ
إغالقَاملساجدَفَالوالايتََاملتحدةَوإلغاءََأيَمدارسََتدرسَاللغةَالعربيةَأوَالقرآنَالكرميَوإغالقَمجيعَ
املنظماتََالسالميةَاملوجودةَفَالغرب.
منََالغريبََجداًَََأنََهؤالءََاملعادينيَ لإلسالمََيدعونََللسالمََوللحريةََوالليرباليةََ،ونسواََأهنمَ
حيرضون َالشعب َملعاداة َالسالم َفَ َزرع َأقبح َالصور َالرهابية َعن َهذا َالدين َالنيف َف َعقول َمواطينََ
الغربَ .ومن َجهةَ َأخرى َلو َنظرانَ َإىل َاملسيحيني َفَ َالشرق َاألوسطَ ،لوجدانهمَبطبيعةَالالَيعيشونَ
بسالمَمعَاملسلمنيَدونَأيَمشاكلَ،ولكنََخبطاابتََهؤالءَاملعادينيَلإلسالمَ(َ)Islamo-Phoabes
يعملونَعلىَازدايدَتلكََالساسيةَماََبنيَاملسلمنيَواملسيحينيَالذينَطاملاََماََعاشواَمعََبعضهمَالبعضََ
جنبَاًَإىلَجنبَ،يواسونَبعضهمَالبعضَ،ويزورونَبعضهمَالبعضَوينشرونَالعالقاتَالطيبةَفَماَبينهمََ.
وف َالقيقة َماَ َيفعلهَمعادييَالسالمَ(وخاصةَالعربَمنهم) َيعملَ َعلى َنزعَ َهذهَ َاحملبة َوتفكك َاجملتمعََ
وشحنَالكراهيةَفَماَبينهمََ.نعم!َإهنمَيرهبونناَبكالمهمَوينشرونَالرهابَالفكريَأبحاديثهمَ َ.
الرهايبَهوَالشخصَالسليبَفَالتفكيَ،الذيَيرىَمجيعَالناسَمنَحولهَعلىَخطأَوأنهَالوحيدَ
علىَ حق َ،ويعتقدَ أنهَ يستطيعَ أنَ يصححَ الناسَ منَ خاللَ إيذاءَ اآلخرينَ واستخدامَ العنف َ.أماَ
الرهابَ الفكريََإماَ عنَ طريقَ إيذاءَ اآلخرينَ ابلتهجمَ عليهمَ بكلماتَ بذيئةَ ونقدَ سليبَ حيطَ من َ
معنوايتَاآلخرَ،أوَإلزامهَبعملَماَهوَعكسَالطبيعةَوعكسَالقَ َ.
واآلنَ لنتأملَ هذهَ الصورة؛َ فنجدَ الذيَ يهاجمَ السالمَ هوَ منَ يستخدمَ األسلوبَ العدائيَ
يتعدىَفيهَعلىَمقدساتَاملسلمنيَ،ويستخدمَألفاظاًَسيئةَللتعليقَعلىَآيةَقرآنيةَأوَحديثَشريفَ،
فهوَالَيكتفيَبوضعَاملعلوماتَكماَهيَوإمناَالَبدَلهَأنَيعلَقَعليهاَبطريقةَسيئةَسلبيةَتزعجَاملستمعَ
أوَالقارئَ،ويعتقدَأنهَبذلكَيصححَعقلياتَاملسلمنيَويفعلَماَهوَحقَ،وحياولَإلزامَاملسلمنيَبعمل َ
عكسَالطبيعةَالبشريةَوعكسَالثقافة َوالعاداتَ والتقاليدَ.فمنَهوَالسليبَ والرهايبَهنا؟َاملسلم؟َأمَ
املعاديَ لإلسالم؟َ وملاذاَ يعتقدونَ أنَ عليهمَ مسؤوليةَ تغييَ وإصالحَ األممَ وهمَ أنفسهمَ الَ يصلحونَ
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عقوهلمَاملريضةَالسلبية؟َملاذاَيعتقدونَأهنمَيعرفونَالسالمَأكثرَمنَاملسلمنيَأنفسهم؟َفَالقيقةَهمَ
األرهابيونَالذينَيرهبونناَأبفكارهمَالسقيمةَ َ.
واللَاألنسبََكماَقالَمايكلَانجلر"َ:تعبناَمنَالتفكيَواحملاولةَفَإيقافَالرهابَ،فلنتوقفَ
عنَإيقافَالرهابَونبدأَبنشرَالسالمَ"َ448وهناَالَبدَانَأذكرَأنناَندعوَإىلَاالسالمََ،الَإىلَالقتداءَ
ابملسلمني!!َندعوَإىلَالكتابَوالسنةَ،الَإىلَسيةَأمهَظلمتَنفسهاَ،ذلكَأنَدينَللاَجديرَابلتباعََ
أماَمسالكناَوأعمالناَحننَفجديرةَابلنقدَوالبعدَ !!......
َ

 اثلثاً :جهل املسلمني دينهم

وضعف َإمياهنمَ :أكثر َمبشري َالنصارى َف َالدول َالسالميةَ ،يستخدم َأسلوب َالتهجم َوالعداءَ
على َالسالمَ ،وابلتايل َهذا َيستفز َاملسلمنيََكي َما َيواجه َهذا َاملبشر َأو َاملسيحيَ ،ويبدأ َالنقاشَ ،فأولََ
ماَيفعلهَاملنصرَفَلعبتهَهذهَأنهَيلقيَعلىَالطاولةَمجيعَاآلايتَالقرآنيةَاليتَتظهرَللمستمعَأوَالقارئَ
الًَيستشهدون َابآلايت َالقرآنية َالكرمية َاليت َحترض َعلىَ
أهنا َضد َالنسانية َأو َاألخالقَ َأو َاملبادئَ ،فمث َ
قتلَالكفارَوالساءةََهلمَ،أوََضربََاملرأةَفَالسالمََوانتقاصَحقوقهاَ –ََكماََيزعمونَ–َأوََآايتََقرآنيَةَ
تتحدثََعنََحورَََالعنيََواألزواجََفََاجلنةََأوََاألبناءَََاملخلدونََ،وإنََملََيكنَََاملسلمََجمندََمنََالناحيةََ
الفكرية َوالعلمية َلوقع َف َشباكهم َوالجنرف َاليهم َوابتدأ َيفكَر َبطريقتهمَ .وال َينتهي َاألمر َعند َهذاَ ،فإ َنَ
تطاول َاملبشر َيصل َإىل َحتقي َالرسول َصلىَ َللا َعليهَ َوسلم َمنَ َخاللَ َطرح َاألحاديث َالشريفة َ َولويَ
معانيهاَََبطريقةََتنفرََالقارئََوإعطاءهََصورةَََقبيحةََغيََالصورةََاألصليةََ.وأضيفََإىلََهذاَََأسلوبََ
املسيحيََابستخدامهََاألخبارََالسياسيةََأوََاالجتماعيةَكسالحََمهاجمََفََتصويرََالسالمََمنََخاللََ
اجلرائمَواألحداثَاليتَحتصلََفََاألمةَالسالميةَ.وإنَملََتكنََهذهََطريقتهَفإنهَيستخدمََأسلوبََالوارََ
ف َحياة َأفضل َأو َيستخدم َأسلوب َاملقارنة َما َبنيََ
أن َاملسيحيني َأفضل َمنك َاي َمسلم َألهنم َيعيشون َ َ
السالمََواملسيحيةََوابلتايلََقدََينقادََإليهمََهذاََاملسلمََالضعيفََ.وأسرد َهناََقصةََهديلََ449منََدولةَ
. Source: Michael N. Nagler .The Search for a Nonviolent Future: A Promise of Peace for Ourselves, Our Families,
and Our World .Novato: New World Library.2004 ،
 .449اسم مستعار
448
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عربيةَ ،حيث َأهنا َاعتنقت َاملسيحية َعلى َيد َإحدى َالنساء َف َالكنيسة َعام َ1998م َفقدَكانت َتعيشََ
وتعرفتَعليها َهذهَاملسيحية َفَاملدرسةَوأصبحتاََيقضيانََالوقتَ
ابلقربَمنََالكنيسةَمعَأبيهاََوامرأتهَ َ،
مع َبعضهماَ َالبعضَ ،وال َأخفي َأن َهذه َالفتاة َمل َتصلَ َف َحياهتاَ َومل َتصم َومل َتعرف َشيئَاًَعنَ َدينهاََ
السالمي َمما َأدت َهذه َالصداقة َإىل َاتباع َاملسيحية َواعتناقها َالنصرانية َف َوقت َقياسي َدون َحىت َأنَ
يكونََهناكََأيََنوعََمنََاحملاوراتََأوََاألسئلةََ،فأختيلََلوََأنََهديلََعرفت َإسالمهاََلرمباََانقشتهاََفَ
الدينَ،أوَسألتهاَبعضَاألسئلةَ،أوَشاركتهاَبعضَاًَمنََعقيدهتاَ،ولكنَهذاَملَحيدثَ.
أمجع َعلماء َالدين َأن َما َحيصل َف َبالدان َالعربية َمن َتفكك َوانقسام َوضعف َما َهو َإال َبسببَ
ابتعادان َعن َللا َسبحانه َوتعاىل َوعدم َمتسكنا َابلدينَ ،ومتسك َأبناءان َابألخالقَوتضييعَالوقتَالذيَ
يؤديََإىلََقلةََعلمهمَََوضعفََشخصيتهمََوثقتهمََبنفسهمََعندََالتحدثََإليهمََعنََالدينَََ،وابلتايلََ
اجنرافهمَبسرعةَوخسارتناَهلمَ َ.
الً َعندما َنذهب َإىل َالدولَ َالغربية َأو َالياابن َجتدَ َأن َالناس َلديهم َأخالق َاملسلمني َولكنََ
وفع َ
السالم َقليلَ ،ولكن َف َدولنا َالعربية َجند َاملسلمني َهم َاألغلبية َوالسالم َقليلَ ،وهناك َالكثي َمن َاعتنقَ
السالم َف َالدول َالغربية َوعندماَ َجاء َإىلَ َالدول َالعربية َقال"َ:المدهلل َالذي َعرفت َالسالم َقبل َأنََ
أتعرف َعلى َاملسلمني" َفنجد َاملشكلة َهنا َأننا َخنلط َما َبني َاملسلمني َوالسالم َالعظيمَ،كما َأننا َنعم َمَ
القليل َعلى َالكثيََ،مبعىن َأنَأكثرية َاملسلمني َف َدولَالعامل َيعيشون َحياهتم َالطبيعية َوأخالقهم َجيدة َفَ
التعاملََمعَََبعضهمََالبعضََ،ولكنََهناكََجمموعةََصغيةََمنَََاألقليةَكالتكفيينيََأوَ املتشددينَ ومنهمَ
الذينَمعَفسادَاألمة َمن َاتصفواَأبخالق َسيئة َويستخدمون َاسم َالدين َلتحقيق َأهدافهم َوابلتايل َأنخذََ
عنهمََفكرةََسيئةََونعممََأحكامناَََهذهََونشوهََالصورةَََأبكملهاََ،هذاََماَََأراهََحيدثََحقاًَََفَكثيََمنََ
األحيانَ .وف َالتحقيقَ ،فإن َالشبهات َالسالمية َما َهي َإىل َقوة َف َالسالم َوليس َضعفاًَ ،فال َتوجدَ
شبهةَدونَردَعليهاَمنَأهلَالعلمَ.
إنَالالدينينيَواملسيحينيَذوَأخالقَساميةَجتدهمَأقربَلإلسالمَ،وعندماَيسمعونَعنَالسال َمَ
ويبحثونَعنهَيعرفونَأنهَالدينَالقَوابلتايلَيدخلونَفَهذاَالدينَ،ومباَأنَالدولَالغربيةَظاهرهاَيتحلىَ
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أبخالق َجيدةَكالصدق َواألمانة َ– َوهي َأحد َصفات َالباحث َعن َالقيقة َ– َجتدهم َيدخلون َف َدينَ
للاََأفواجَاًََويعتنقونََالدينََالنيفََوأعدادهمََتصلََإىلََاآلالفََسنو َايًََألنََأخالقهمََوشخصيتهمََالَ
تتعارض َمع َالسالم َالذي َيشجع َعليهاَ َواملفرتض َأن َاملسلمني َيتحلون َهبذهَ َالسماتََ،كماَ َقال َرسولََ
للاََصلىََللاََعليهََوسلم" َ:جتدونََالناسََمعادنََ،خيارهمََفََاجلاهليةََخيارهمََفََالسالمََإذاََفقهواََ،
وجتدون َخي َالناس َفَ َهذا َالشأن َأشد َلهَكراهيةَ ،وجتدون َشر َالناس َذا َالوجهنيَ ،الذيََأييت َهؤالءََ
بوجهَ،وأييتَهؤالءََبوجهَ 450َ".
َ

 رابعاً :الفقر وحاجتهم املاسة للمساعدة

ذكرتَسابقَاًَأنناَجندَمعظمَهذهَالركاتَالتنصييةَتتمركزَفَالدولَالسالميةَالفقيةَاليتَ
كماَ َُ
تتصفََابجلهلَََوالتخلفََ،وتفتحََالكومةَََالسالميةََللدولََاألجنبيةَََالغنيةََاجملالَََلعطاءَََاجملموعاتََ
الكنسيةََأتشياتَ الدخولََراجيةََإحياءَََالسياحةََفَََالبلدََ،ومنََخاللََخربيتََالشخصيةََ،أنََهذهََ
الركاتََالََحتتاجََإالََلشخصََواحدََمسيحيََفََبلدََمسلمََمتمسكََبدينهَكيََيفتحََاجملالََلشدََ
املنصرينَ ..فهذه َهي َخطواتَ َتثبيت َقاعدة َاملنصرينَ َف َالدولَ َالسالميةَ ،فهناك َالقس َأوَ َرئيس َهيئةَ
مسيحية َمعينة َ– َف َالدول َاألجنبية ََ -يبدأ َابلتصالَ
معَهذاَالشخصَاملسيحيَفََالدولةَالعربيةَ،قدَيكونَ
قسيسَاًَأو َخوريَ َ(أبَكنيسة) َأو َرجلَ َدين َأوَ َحىتَ
ميكنََأنََتكونََعائلةََمسيحيةََمتعصبةََلدينهاََوعلىَ
قلبها َاخلدمة َولديهاَ َبيت َمفتوح َللتبشيَ ،ومن َمثَ َأتيتَ
هذهَاجلماعةَإىلَالبلدَالعريبََكسياحةَفقطَلتقييمَوضعَ
البلدََوزايرةَََاملسيحينيَََوزايرةَََالكنائسََوعملَََسلسلةَ
هنضاتَمسيحيةَ–َخاصةَفََكنائسَالربوتستنتَ،وقدَ
الَتكونَحركةَهذهَاجلماعةَواضحةََابلنسبةَللحكومةَ،

ما يوجد داخل الصناديق من هدايا ،كأقالم ،وحلوى ،ولعب مبطنة،
وفرشاة ومعجون لألسنان ،وكرات صغيرة وغيرها من الهدايا

 .450الراوي :أبو هريرة المحدث :البخاري  -المصدر :صحيح البخاري  -الصفحة أو الرقم3493 :

صفحة  461من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

ألهنم َقادمو َنَكسياحَ ،أو َلضور َمؤمتر َمسيحي َأو َشيءَكهذاَ ،ولكن َتكون َواضحة َابلنسبَة َللقريَة َأوَ
ى َأن َمعظم َالركات َالتنصيية َتبدأ َابل ُقرى َالصغيةَ،
املكان َالشعيب َاليت َتكون َفيها َهذه َاجلماعةََ ،فنر َ
واألحياءَالشعبيةَ،واألماكنَاملكتظةَ،وابلتايلَيالحظَالتجارَ،واجليانَوغيهمَأنَهناكَغرابءَفَاملنطقةََ
بسببَأنَبشرهتمَوأشكاهلمَخمتلفةَعنهمَ،وقدَحيدثَهناكَاحتكاكََماََبينهمَوبنيَاملسلمنيَوابلتايلََيبدأََ
الوارَ ،وكإنطباع َأويل َلدى َاملسلمنيَأن َهؤالء َالناسَيبدو َعليهم َالسالم َواحملبة َوحيبون َمساعدةَالناسََ،
فمنََهؤالءََاألجانبََمنَََحيضرََاهلداايََويظهرََالكرمََوالسخاءََوالعطاءََ،وابلتايلََيفتحونَََجما َالًََأكربَ
ألانسَأكثرَللتحدثَمعهمَ.ويعملََهؤالءَاملبشرينَاألجانبَفَتدريبَاملسيحينيَالعربَاملوجودينَفََ
تلكَاملنطقةََكيََماََيعملواَعلىََنفسَالنهجََ،وهذاَالتدريبَ
ليسََفقطََعمليََوإمناََهناكَكتبََومناهجََتروجََمعََهذهََ
الربامجَالتعليميةَ.وعندَرجوعهمَإىلَبلدهمَبعدَأسبوعنيَأوَ
ثالثةََأوََشهرََ،تُرسلََمجاعةََأخرىََإىلََنفسََاملنطقةََأوََ
منطقةَجماورةَهلاَولكنَبشرطَأنَيكونواَأانسَآخرينَوجيبَ
إعطاء َالوقت َأو َاملسافة َماَ َبني َاجلماعتني َتبلغ َعلىَ َاألقلَ
صناديق الهدايا التي تصل إلى بالد المسلمين (باآلالف
منها) إثينَعشرَشهرَ.وعلىَهذاَالقبيلَأذكرَأنَمئاتَبلََآالفََ
وتوزع على األطفال (الصندوق الذي على اليمين هو للذكر
مكتوب عليها أنها لعمر ما بين  9 – 5سنوات ،والصندوق
الذي على اليسار لألنثى مكتوب عليه أنه لعمر ما بين سنة اهلدااي َلعيد َامليالد َاجمليد َقادمة َمن َالوالايت َاملتحدة َتُرسلَ
إلى  5سنوات)
منََالرسالياتَََالتبشييةََإىلََالكنائسََالعربيةََ،فيهاَ َكلََ
أنواعََاللوايتََ،وبعضهاََمالبسََوالكرتونياتََمثلََمسجالتََومساعاتََوألعابََموضوعةََفََعلبَ
األحذيةَوملفوفةَبورقَهداايَمجيلةَاملنظرَ،وأجدََكمعلمةَمدرسةَأحدَسابقةَأنَأعدادَاألطفالَتتزايدَفَ
الشهر َاألخي َمن َالسنة َ– َعيد َامليالد ََ -بسبب َتوقعهم َلوجود َهذهَ َاهلدااي َالقيمةَ َ،وهناك َأعداد َمنََ
هؤالء َاألطفال َاملسلمني َمن َأييتَ َألخذ َهذه َاهلداايَ .وال َأنسى َأن َمعظم َهذه َالصناديق َحتتوي َعل َىَ
بطاقات َمعايدةَ َأو َرسائلَ َصغيةَ َمن َأطفال َآخرين َموجودين َف َالكنائس َالغربية َ– َاألطفال َاملرسلنيََ

هلذهََاهلداايََ–ََوفيهاََبطاقاتََمكتوبََعليهاََدعاءََأوََصالةََمعينةََأوََرقمََهاتفََأوََعنوانََبريديَ
صفحة  462من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

للتواصلََ.الحظََخطورةََاملوقفََهنا!ََفهذهََالرسائلَََالصغيةََغيََاملباشرةََ،ماََهيََإالََثغراتََصغيةَ
ومنافذَلقبولَحركاتَالتنصيَفَدولناَ،وهتييءَاجلوَهلم!َ َ


لقد اشرتوِن

وأذكرَهناَقصةَأخرىَعندماَجئتَإىلَدولةَعربيةَعامَ2009مَ،جاءتََإيلَثالثَمنَالفتياتََ
املسلماتَََيردنَََأنََأدرسهنَََالالهوتََاملسيحيََ،فسألتهنََعنََالسببََ،فقلنََأنََهناكَََجمموعةََمنََ
الفتيات َاللقيطات َواليتيمات َاملسلمات َالاليتَبلغن َسن َالثامنة َعشرةََ ،و َالَيوجد َمن َيكفلهنَ ،فاشرتتَ
إحدى َالنساء َاملسيحياتَ َمنَ َالعائالتَ َالثرية َجدَاًََعمارةََمقسمة َإىلَ َشققَ َعدةَ َوأسكنتهنَ فَهذه َ
سهنَ َاللغة َالجنليزيَةَ
يدر َُ
البناية َووفرت َهلنََكل َأنواع َالرفاهية َوآوهتن َوأحضرتَهلن َمن َالدول َالغربية َمن َ َ
ويعطيهنَدوراتََتدريبيةَليواكنبَاجملتمعَويستطعنَأنَيعتمدنَعلىَأنفسهنَ،وأعطوهنَعدةََكتبَتدعوََ
إىل َاملسيحية َمنها َالكتاب َاملقدسَ ،ولألسف َمثانية َفتيات َمنهن َحتولن َمن َالدين َالسالمي َإىل َالداينةَ
ألقيتََحماضرةََأمامََعدةََفتياتََوكانتََإحدىََهؤالءََالفتياتََاللقيطاتََ
النصرانيةََ.وبعدََعدةََأشهرََ َُ
تَمسيحيةَأيضَاً"َسألتهاَ:
جالسةَتستمعَإيلَ،وبعدَانتهائيَمنَاحملاضرةَجلَسَتَجبانيبَوقالت"َ َ:أانََكن َ
"كيفََيكونََذلكََوإمسكََإسالميََوليسََمسيح َي"ََقالتَكلمةََأبقتََأثرَاًَكبيَاًََفََداخلي" َ:لقدَ
الًَأنََ
اشرتوين!" َوهذا َماَ َحيدث َابلضبطَ ،فإهنم َيشرتون َالنساء َواألطفال َواحملتاجني َمباهلم َوال َيهمهمَ َفع َ
يعتنقَهذاَالشخصَالنصرانيةَ،فاألهمَعندهمَأنَيرتكَالسالمَ َ.
وهل َأسرد َأيضَاًَجتارة َالتبين َاليت َتقوم َهبا َالرساليات َواملؤسسات َالتبشيية َف َالدول َالفقية؟ََ

حيثََأهنمََأيخذونََاألطفالََفََسنَََمبكرََمنََأهلهمََويعَدوهنمََأبهنمََسيعطوهنمََحياةََمرفهةََوجيدةََ،
ويرسلونَتقاريرَابألطفالََمعََصورهمَأبهنمَأيتامَالََأهلَهلمَ،ويبيعوهنمَلعائالتََمسيحيةَثريةَفََالوالايتََ
املتحدةَاألمريكيةَلرتبيتهمَوإبعادهمَعنَأهلهمَوالدينَالسالميَ.
والَبدَيلَأنَأذكرَأنَهذاَليسََكلَشيءَ،فهناكَالكثيَمنَيعتنقَاملسيحيةَوخيرجَمنَبلدهََبفيزاََ
طالبَاًَاملساعدةَ َمن َالكومةَ َاألمريكية َأو َاألوروبيةَََكلجوء َسياسيَ ،وتكونَ َحجتهَ َللخروجَ َ–َفَ َمعظمََ
األحيان َ–َاخلوف َمن َحدَ َالردةَ ،فما َحيفز َهذهَ َالسفارات َفَ َإعطاءَ َالفيزا َهو َأن َاملتنصر َيرسل َرسالةََ
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إستنجاد َمع َتقارير َوشهادات َمن َقسيس َالكنيسة َأو َعائلة َمسيحية َتثبت َأنه َاعتنق َاملسيحية َوهو َفَ
خطر َداهمَكي َخيرجوه َمنَ َوطنهَ ،وهذا َليس َابلشيءَ َالصعب َألمريكاَ ،ال َبل َإنه َإعالم َرابحَ َابلنسبةَ
هلمَ ،فما َيلبث َالشخص َالذي َترك َالسالم َواعتنق َاملسيحية َالوصول َإىلَ َالوالايت َاملتحدةَ َحىتَ َتتلقاهََ
الكنائسَوالرسالياتَوجيندونهَويضعونَفَقلبهَوازعَاخلوفَمنَالردةَويغسلونَدماغهَويقنعونهَأبنََأهلهَ
يبحثون َعنه َيريدون َقتله َوابلتايل َيكره َبلده َوأهله َوعشيته َويبدأ َبرتويج َأفكار َاملتنصرين َويظهرونه َعلىََ
التلفاز َووسائل َالعالمَكي َيتحدث َعن َالسالم َواملسلمني َبطريقة َسلبية َهجوميةَ .وهالَ َأضرب َهبذاَ
مثالً؟َفهيََكثيةَجدَاًَ .
تَ
يطولََالديثََعنََالرسالياتََالتبشييةََولكنََالََبدََأنََأذكرََأن َهذهََاجملموعاتََإنَكان َ
تعمل َحتت َإسم َمؤسسات َخيية َف َدول َعربية َأو َبشكل َظاهري َفقد َتدربوا َفََكنائسهم َومراكزهم َ–َ
من َخالل َخميماهتم َالصيفية َومؤمتراهتم َالتدريبية َ– َعلى َالصمود َفَأداءَمهمتهمَالتبشيية َمهماَكلفََ
األمرَ،فهناكَمنهمَمنَيتدربَعلىَالبقاءَفَحالةَنفسيةَجيدةَوأنَيبقواَمبتسمنيَوسعيدينَفَاملظهرَ،
وقدََتدربواََفََخميماهتمََعلىََالتأمالتََالصباحيةََاليتَََتبقيهمَكلََاليومََفََحالةََجسديةََقويةََ،الََبلََ
يَبلدَيزوروهناََ،
يتدربونَعلىَالطعامَالقليلَواألعمالَاجلسديةَاجملهدةََكيَيتحملَواَأصعبَالاالتَفَأ َ
ويتدربونََعلىََالرتكيزََفََحتقيقََأهدافهمََمهماََكلفََاألمرََ،وأذكرََهناََقصةََحدثتََمعيََفَََعامََ
2008مَعندماََكنتَفَإحدىََمساجدََالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَيومََاجلمعةََوإذاَبشابتنيَأمريكيتنيَ
بتََإليهماََألتعرفََعليهماََ،وفََسياقَ
غيَ حمجبتنيََجالستَنيََتستمعانََللخطبةََ،وبعدََالصالةََاقرت َُ
الديث َصرحتا َأهنما َمبشراتن َ(منصراتن) َقدمتا َلسماع َوعظاتَ َإسالمية َوتعلم َدين َالسالمَكي َماََ
الًَ
تستطيعانَمعرفةَاملداخلَاليتَمنَخالهلاََالوارَمعََاملسلمنيَواجتذاهبمَللدينَالنصراينَوماََأدهشينَفع َ
عندما َذكرت َإحدامها َأمساء َبعض َالدكاترة َواألساتذةَ َف َعلم َالالهوتَكانوا َهم َأساتذيت َومها َتعمالنَ
معهمَفَالتنصيَفَالدولَالعربيةَ .
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 خامساً :اهلروب من التكاليف (أسباب أخالقية)

يتصفََبعضََاملتنصرينََابلتحفظََوعدمَََالبوحََماََفَََداخلهمََبسببََوجودَََمشاكلََأخالقيةََ

يتَالَتسمحَهلمَأنَيرتاجعواَأوَيتوبواَعنهاَ.وابلرغمَ
لديهمَ،أوَدخوهلمَفَدائرةَاملعاصيَاليتَالَتنتهيَوال َ
أهنم َق َدَيصلوا َف َحبثه َمَويتأكدوا َمن َأ َنَالسالم َهوَالطريق َالسليمَ َ،ولكنهم َيكتشفون َأنَقضيَةََكونَ
املرءَمسلمَاًَتفرضَمسؤوليةَالبعدَعنَاحملرماتَواتباعَالدينَ.
أماَ فَاملسيحيةَالَيوجدَشيءَإمسهَحاللَوحرامَ،والَتوجدَشرائعَحقيقيةَ،هناكَمنَيقولَأنََ
األشياءَكلهاَمباحةَولكنَليستَكلَاألشياءَالئقةَ،فأينَالتنظيمَفَحياةَالبشر َ؟
إذهب َإىل َالسوق َاألمريكيَك "ووملرت َ" َأو َ"سيفوي َ" َأو َ"توم َمثب َ" َأو َغيها َمن َاحملالتََ
الكبيةَ،وانظرَإىلَالطريقةَاليتَيعرضونَفيهاَالسلعَوالبضائعَ،فقدَتدخلََاحمللََوفَنيتكََأنَتشرتيَشيئاًََ
واحدَاًََولكنكََخترجََبعدةََأشياءَََوتدفعََأكثرََمماََتوقعتََ،وذلكََألهنمََيعرضونََاألشياءََبطريقةََمغريةَ
حبيث َأن َالشركة َتود َمنك َأن َتشرتي َاألشياء َاليت َتريدها َأو َاليت َتتمناها َأكثر َمن َاألشياءَ َاليت َحتتاجََ
الًََ ..طبقَ َهذهَ َالسياسة َعلى َالدنياَ َ،الشيطان َيعرض َعلى َاملرءَ َأشياءَ َمغرية َورائعةَ َجتعلهَ َيفكرَ
إليها َفع َ
الًَألنه َابلنسبةَإليهَقدَجيدَأنَاللتزامَ
فيهاَعلىََأهناَمتعةَفيمكنََأحدََالصغائرَاليتَقدََجتعلهَيتنفسَقلي َ
والدين َشيء َممل ََ ..ولكنَ َماَ َيلبث َأن َيدخلَ َتلكَ َاملتاهة َللحصولَ َعلى َهذهَ َالصغية َتدفعه َلشراءََ
صغيةَأخرىَََ..مثََواحدةََأخرىَوقدََينتهيَبهََاألمرَابلتورطَبفاحشةََكبيةَ.والَيستطيعََالنفاذَمنهاَإالََ
ابلتنصرَ َ..
أال َأدلك َعلى َجتارة َراحبة؟؟ َالتجارة َالراحبة َهي َالتجارة َمع َللا ََ ..قال َللا َعز َو َجل َ"ايَ َأيُّهاَ
يلَ
ابَألي ٍَمَ﴿َ﴾١٠تُؤمنُونََابلل هََور ُسولهََوُجتاه ُدونََفََسب َ
الذينََآمنُواَهلََأ ُدلُّ ُكمََعلىََجتارَةٍَتُنجي ُكمَمنََعذ ٍَ
اللَ هَ َأبموال ُكمَ َوأن ُفس ُكمَ َۖ َذل ُكمَ َخيَ َل ُكمَ َإنَ ُكنتُمَ َت علمونَ َ﴿َ ﴾١١ي غفرَ َل ُكمَ َذُنُوب ُكمَ َويدخل ُكمَ َجن ٍ
اتََ
ُ
ُ
يم َ﴿ََ﴾١٢وأُخرىَ َ ُحتبُّوهنا ََۖ
ار َومساكنَ َطيب َةً َفَ َجناتَ َعد ٍَن َۖ َذلكَ َالفوَُز َالعظ َُ
جتري َمن َحتتها َاألهن َُ
نصرََمنََاللَ هََوف تحََقريبَََۖوبشرََال ُمؤمننيََ﴿َ﴾١٣ايَ َأيُّهاَالذينََآمنُواََ ُكونُواَأنصارََاللَ هَََكماََقالََعيسىَ
ار َاللَ هَ َۖ َفآمنت َطائفةَ َمنَ َبينََ
اب َُن َمَرميَ َللحوارينيَ َمنَ َأنصاري َإىلَ َاللَ هَ َۖ َقالَ َالواريُّونَ َحن َُن َأنص َُ
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إسرائيلََوكفرتَطائفةَََۖفأيدانََالذينََآمنُواَعلىََع ُدوهمََفأصب ُحواَظاهرينََ﴿سورةَالصفََ"َ﴾١٤وَقالََصلىََ

للاَعليهَوَسلمَ"كلَالناسَيغدوَفبائعَنفسهَفمعتقهاَأوَموبقها"َ

451

َ

 سادساً :التشدد الديين

يرتكَبعضَالناسَالسالمَنتيجةَعقدةَنفسيةَتصيبهمَبسببَطريقةَتقدميَالدينَبصورةَمتشددةَ
وكأنهَالَتوجدَلإلسالمَمساحةَأوَمرونةَ.ولألسفَفالكثيَمنَهؤالءََاملتنصرينَالَيفرقونَماَبنيَالتشددَ
واللتزامَ ،فاللتزام َابلدين َهو َأن َختلص َهلل َعز َوجلََ ،وأن َتعمل َعلى َطاعته َبتنفيذ َأوامره َوالبتعاد َعنَ
نواهيهَ ،أما َالتشدد َفهو َالتطرفَ .واملعروف َأن َخي َاألمور َأوسطهاَ ،وقد َقال َالرسول َصلى َللا َعليهَ
وسلم"َ:إن َهذا َالدين َمتني َفأوغلوا َفيه َبرفق" َوقد َشرح َالديث َاملناوي َفقال"َ:إن َهذا َالدين َمتني"َ
أيَ:صلبَشديدَ،فأوغلواَ:أيَسيواَفيهَبرفقَ،والَحتملواَعلىَأنفسكمَماَالَتطيقونهَ،فتعجزواَوترتكواََ
العملَ َ.وقال َالغزايلَ :أراد َبذلك َأن َال َيكلف َنفسه َف َأعماله َالدينية َماَ َخيالفَ َالعادةَ ،بلَ َيكونََ
بتلطف َوتدريجَ ،فالَ َينتقل َدفعة َواحدة َإىل َالطريق َاألقصى َف َالتبدلَ ،فإن َالطبع َنفورَ ،وال َميكن َنقلهََ
عنََأخالقهََالرديئةََإالََشيئاََفشيئاََحىتََتنفصمََاألخالقََاملذمومةََالراسخةََفيهََ،ومنََملََيراعََالتدريجَ
وتوغلَدفعةَواحدةَ،ترقىَإىلَحالةَتشقَعليهَفتنعكسَأمورهَفيصيَماََكانَحمبوابَعندهَممقواتَ،وماََكانََ
مكروهاَعندهَمشرابَهنيئاَالَينفرَعنهََ .

َ
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استغالل املواطنني
َ

َكهذاَهوَحتذيرَالناسَ،إنَ
َ
منَاملهمَجداًَللقاريءَ َمعرفةَأنَاهلدفَالرئيسيَمنَإصدارَكتاابً
كانواَمسلمنيَأوَمسيحينيَعلىَحدَسواءَ،فإنَاملنصرينَيستغلونَمواطننيَالبلدَعلىَأوجهَعدةَأذكرهاَ
فَالنقاطَالتاليةَ:
َ

 إستغاللَاملتنصرينَ:أذكرَعام َ2007مَ،أنَفتاةًَتنصرتَف َالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَ،تبلغَمن َ
العمرَتسعةَعشرَعاماًَوهربتَمنَدارَأهلهاَ،بعدماَأرهبهاَصديقهاَاملسيحيَأبنهَلوَعلمَأهلهاَ
أبمرهاَفلسوفَيقتلوهناَ،وبقيتَخارجَالبيتَمثانيةَأشهرَ،وابلرغمَأنَأهلهاَأانسَأفاضلَمعروفنيَفَ
الدعوةَالسالميةَ،ومشهودَهلمَأبخالقهمَ،إالَأنَالفتاةَرفضتَفَبدايةَاألمرَالتحدثَمعَأهلهاَ
والتواصلَمعهمَخوفاًَمنَأهنمَسيقتلوهناَألنَاملنصرينَقدَغسلواَدماغهاَ وأقنعوهاَأنهَلوَعادتَإىلَ
أهلهاَفإهنمَسيطبقونَحدَالردةَعليهاَحسبَزعمهمَ.ولكنَماَجيدرَابلذكرَأنهَفَفرتةَأسابيعَقليلةَ
هتافتتَعليهاَالقنواتَالف ضائيةَ وأعلنواَتنصرهاَ واستغلواَوجودهاَمعهمَفَإقامةَمقابالتَشخصيةَ
معهاَ.وماَهذاَإالَليقبضواَالدوالراتَعليهاَ.فكلماَأحضرواَأخباراًَمثيةَووضعوهاَفَقالبَيسيءَ
لإلسالمَ واملسلمنيَأكثرَ،قبضواَفلوساًَأكثرَمنَاهليئاتَالتنصييةَاملسيحية َومجعواَتربعاتَللقناةَ
لصاحلَ ا لعملَ التبشيي َ،وكلماَكانَ املتنصرَ منَ خلفيةَ إسالميةَ وعربيةَ،كلماَ زادتَ التربعاتَمنَ
رَأبنهَ
املسيحينيَاملتعاطفنيَ.فالَبدَللمقابلةَأنَتبدأَبقصةَحياةَاملتنصرَقبلَتنصرهَ،وجيبَأنَيظه َ
كانَيعيشَحياةَمعاانةَ،وأنَوالدهَكانَقاسياًَفَالبيتَ،أوَأنَالشيخَالذيَدرسَعلىَيدهَمتشددَ
جداًَ،وأنَالتعاليمَمشوهةَ،وأنهَبعدماَتنصرَبدأتَاملشاكلَتثارَمنَحولهَ،وأنهَاستلمَعدةَهتديداتَ
وهكذاَإىلَأنَوصلَإليهَالالَأبنهَالَيكرتثَويقفَأمامَالكامياَليشهدَأمامَاجلميعَابملسيح!!!َ
هذهَهيَالقصةَاملكررةَمن َإسطواانهتمَاملشروخةَ واليت َحفظناهَاَ..القصصَنفسهاَلكنَأشخاصاًَ
خمتلفنيََ.أذكرَ عامََ2010م  َ،عندماَ تنصرتَ إحدىَ النساءَ قابلتَ مؤسسَ قناةَ مسيحيةَ مسيئةَ
لإلسالمَ،جلستَفَالفندقَمعهَومعَمقدمَالربانمجَاملسيءَلإلسالمَوامرأةَأخرىَكانتَمرافقةَهلاَ،
صفحة  467من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

وفجأةَقالتَاملرأة َاملرافقة"َ:حسناًَ،كمَستدفع؟"َقالَمؤسسَالقناة"َ:الَتقلقواَ،ستأخذونَحقكمَ
ايدة!"َصعقتَهذهَاملتنصرةَعندماَمسعتَاخلربَ،فعندماَكانتَداعيةَلإلسالمَملَأتخذَفلساًَأمحرَ
وز
ُ
منَأحدَ،ولكنَسبحانَ للاََكانَهذاَليعرفهاَللاَطرقهمَاخلبيثةَويفتحَأعينهاَعلىَأشياءَملَتكنَ
تصدقهاَ عندماَكانتَ تسمعها َ.قالتََهلمَ غاضبة" َ:كيفَ جترؤونَ أنَ ختدمواَ الربَ وتتحدثواَ فَ
موضوعَاملال؟َأليسَمنَاملفرتضَأنَتكونَهذهَاخلدمةَخالصةَللمسيح؟"َبعدَفرتةَأخذهتاَهذهَ
املرأةَإىلَغرفتهاَفَالفندقَلوحدمهاَوقالت"َ:ايَفالنةَ،هذهَهيَطريقتهمَ،فإهنمَيقبضون َبسببكَ
ألوفَمؤلفةَمنَاألموالَ،فلكَالقَأنَتطليبَحقك!"ََ..وهذاَماَيفعلونهَحقاًَفإهنمَيقبضونَعلىَ
أيَخربَإعالميَ،فكلماَ زادَعددَاملتنصرينَ،استلمواَماالًَأكثرَ .والَأنسىَاليومَالذيَأعلنتَفيهَ
تلكَاملرأةَارتدادهاَ،فلمَتبقَقناةَمسيحيةَإالَواتصلتَهباَليستولواَعلىَالسبقَالعالميَ..هذاَهوَ
الستغاللَالفعليَللمتنصرينَ،حىتَلوَحاولَاملنصرونَطمأنتهمَأبهنمَلنَخيرجواَعلىَالعالم َفَ
بدايةَ األمر َ،ولكنَ ماَ يتمكنواَ منهمَ ويُشعروهنمَ أبهنمَ فَ أمان َ،يشجعوهنمَ ليقفواَ أمامَ الشاشاتَ
والتبشيَ أوَ علىَ األقلَ مشاركةَ العاملَ ابختبارهمَ الشخصيَ فَ قبولَ املسيحَكمخلصََشخصيَ
لياهتمَ،فعدمَالعالنَيكونَكأنهَاستحىَبشهادتهَابملسيحَوسيستحيَبهَللاَأمامَاملالئكةَ(نصَ
َ
كتايب).452

 إستغاللَ املسيحي َون ََ:لفرصةَ الصولَ علىَ حقَ اللجوءَ السياسيَ بدعوىَ الضطهاد َ:ازدادتَ
املشاكلَماَبنيَاملسيحينيَ واملسلمنيَفَاآلونةَاألخيةَ،وراحَنصارىَالعرب َيشكونَللدولَالغربيةَ
أبهنمَ مضطهد َون َ،والكثيَ منهمَ غادرواَ بالدهمَ واستوطنواَ الغرب َ.وفَ ظلَ ظروفَ ثوراتَ الربيعَ
العريبَ،جتدَأنَالكثيَمنَالنصارىَ–َوليسَكلهمََ-موالينيَلألنظمةَالقدميةَالبائدةَألهنمَيعتقدونَ
أنَهذهَاألنظمةَحتميهمَمنَالنظامَالسالميَ،ويعتقدونَأنهَلوَ طُبقتَالشريعةَعلىَأرضَالواقعَ
فإنَالُكامَاملسلمنيَلنَيعطوهمَحقوقهم َ.وأستطيعَأنَأقولَأنَهناك َقلةَمنَهؤالءَالنصارىَمنَ
يشعرَابلكرهَوالقدَجتاهَاملسلمنيَ،وذلكَبسببَشعورهمَابلنقصََكأقليةَ.وأذكرَبذلكَمثاالًَ،ففيَ
شتاءََ2010مََذهبَتََعائلةََمسيحيةََجديدةََملكتبََاهلجرةََلتقدميََطلبََجلوءََسياسيََحبجةَ
452
ان يَ ْستَحِ ي ِب ِه َمتَى َجا َء ِب َم ْج ِد أَ ِبي ِه َم َع الْ َمالَئِ َك ِة الْ ِقدِّيسِي َن"
ِئ ،فَإِ َّن ابْ َن ا ِإلنْ َ
س ِ
 .مرقس " 38 : 8أل َ َّن َم ِن ا ْستَ َحى ِبي َو ِب َكالَ ِمي فِي هذَا الْ ِجي ِل الْفَا ِس ِ
ق الْخَاط ِ
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الضطهادََالديينََ.دونََوجودََأيََدالئلََأوََإثبااتتََاهتمَتََالزوجةََاملسلمنيََأبهنمََإرهابينيََواهن َمَ
أرادوا َقتلها َورشقوا َعليها َماء َانر َمما َأحرقهاَ ،مع َالعلم َأنه َال َتوجد َأي َآاثر َحرق َعلى َجسدهاَ،
وقالتَأهناَاحتُجزتَمعَزوجهاََفََالسجنَبعدََحادثَسيارةََكانََسببهَمطاردةَسيارةَفيهاَإثننيَمنََ
يتَ
الرجالَعلىَجبينهمَزبيبةَالصالةَ،والبسنيَجالبيةَبيضاءَ،وشبشبَإبصبعَبرجليهمَ،لدرجةَأنَال َ
تقيمََمعهمََاملقابلةَََسألتها" َ:وكيفََرأييتََالشبشبََالذيَكاانَ يلبسانه؟ََهلَكانواَََرافعنيََرجليهمََ
لألعلىَمثالً؟"َوفَهنايةَاجللسةَ،قالتَمديرةَاملكتبَاليتَقابلتَالعائلة"َ:الَأدريََكيفَسيحصلونََ
علىَحقَاللجوءَ،ولكنَهذهَاملقابلةَالثانيةَهلمَ،وهناكَسبعةَعشرَتناقضَفَالجاابتَاليتَأدالهَاَ
الزوجنيَماَبنيَاملقابلةََاألوىلَوالثانية"َ

الجدول مقتبس من موقع وزارة الخارجية األمريكية لمكتب الهجرة واللجوء السياسي ويبين أن مصر الدولة رقم خمسة على قائمة الدول التي يُمنح
مواطنيها اللجوء السياسي،

َ
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فَالقيقةَإنَالكثيَوليسَكلَاملهاجرينَاملسيحينيَدخلواَالوالايتََاملتحدةَاألمريكيةَبتأشياتََ
جلوءَسياسيَبنفسَطريقةَهذهَالعائلةَحبجةَالضطهادَالديينََ..أليسَهذاَظلمَاًَملسلميَالدولَالعربية؟َ َ
إنَ منََالسهلََجداًَ أنََينخدعََاملرءََبدعوىَ أنََفئةَ األقليةََ ُمضطهدةَ وتعامَلََبشكلَ سيءَ،

ابلرغمَمن َأنَالنصراين َقدَيكونَمتفوقاًَعلىَعامةَاجملتمعَفَكثيَمنَالنواحيَاألكادمييةَ والعمليةَفَ

حياته َ– َفمثالًَنسبةَالفقرَعندَاملسيحينيَأقلَ،ونسبةَاملتعلمنيَلديهمَأكربَمنَعامةَالشعبَ،ومنَ
املعروف َأنَنسبةَاملسيحينيَ–َفَالدولَالسالميةَبشكلَعام ََ-والذينَهمَمنَالفئةَاألقليةَالناجحةَ
أكربَمنَنسبةَاملسلمنيَفَالدولَالسالميةَ والذينَهمَمنَالفئةَالعامةَللشعبَ،ألهنمَوظفواَشعورهمَ
ابلنقصَفَاحملاولةَواجلُهدَفَإظهارَأنفسهمَفَاجملتمعَوتركَبصمةَهلمَ.فَالوقتَنفسهَ،جندَأنَالنسبةَ

القليلةَجداًَمنَالفئةَاألقليةَالذينَيشكونَحاهلمَوالَيستطيعونَالنجاحَيريدونَأنَيُلقواَأصابعَاهتامَ

فشلهمَعلى َاملسلمنيَ،فيثيواَالفنتَويصطنعواَاملشاكل ََ -عنَجهل ََ -ويشوهواَالصورةَالعامةَللفئةَ
األقليةَ،فيظهرَعلىَسبيلَاملثالَأنَمجيعَاملسيحينيَيشكونَمنَالضطهادَالديينَابلرغمَمنَأنَالقيقةَ
عكسَذلكَوأنَاملسيحينيَفَالدولَالعربيةَحيصلونَعلىَمناصبَالسياسةَمنَوزراءَوحمافظنيَ َ.
وإنناَ الَ نستطيعََ جتاهلَ بعضَ الكوارثَ اليتَ حتدثَ فَ بعضَ الدولَ السالميةَ منَ تفجيات َ
لألماكنَالدينيةَكالكنائسَ واملساجد َ،واليتَمتَالكشفَعنَحقيقتهاَبعدَثوراتَالربيعَالعربيةَ واليتَهيَ
منَصنعَاألنظمةَالبائدةَاليتَكانتَ َتُعرفَأهناَالَتستطيعَالستمرارَإالَمببدأَفرقَتسدَ.مثالَعلىَ
ذلكَ:تفجيَكنيسةَالقديسنيَفَالسكندريةَرأسَالسنةَ2011/2010مََ .
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كيف يتم خداع أعضاء الكنائس الكبرية ِف الغرب

 سرقةَأعضاءَالكنائسَاألخرىَ:كماَقلناَسابقاًَفإنَالكنيسةَالجنيليةَتعملَعلىَسرقةَأبناءَالكنائسَ
األخرىَكاألرثوذكسيةَ والكاثوليكيةَ،فإنَالكنائسَالجنيليةَالَتتصفَابجلمودَ والطقوسَالكنيسةَ
الطويلةَ،فأذكرَأينَحضرتَعدةَتسابيحَللكنيسةَالقبطيةَ واليتَكانتَتستغرقَعلىَاألقلَساعتنيَ
ونصفَ فَكلَ اجتماع َ،وهذهَ الطقوسَ مملةَ ابلنسبةَ لكثيَ منَ الشبابَ والشاابت َ،أماَ الكنائسَ
الجنيليةَففيهاَاملوسيقىَاملبهجةَاملتحضرةَواليتَتناسبَجيلَالشبابَ،وفيهاَاملعلمنيَالذينَيتصرفونَ
وكأهنمَ فَ مستوىَ الشبابَ ويلبسونَ مالبسَ عاديةَكاجلينزَََوالقمصانََامللونةَ اليتَ تناسبََأذواقَ
الشبابَ،فتجدَأنَالكثيَمن َاملسيحينيَينجذبونََإىلَهذاَالطابعَمنَالكنائسَ،فتصبحَهذهَفرصةَ
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للمبشرينَلكتابةَتقاريرَخادعةَابألعدادَاليتَقبلتَيسوعَاملسيح َخملصاًَهلاَابلرغمَمنَأنَالغالبيةَ
العظمىَ منهمَ منَ مسيحييَ الكنائسَ الشرقيةَ وتُرسلَ هذهَ التقاريرَ إىلَ أمريكاَ وأوروابَ وتُعلنَ هذهَ
األرقامَفَالكنائسَالكبيةَأنَمثالًَعشرينَألفَفَدولةَعربيةَماَقدَاعتنقواَاملسيحيةَفينفعلَأعضاء َ
الكنائسَالكبيةَفَالوالايتَاملتحدةَويتربعوا َأبموال َسخيةَجداًَمنَقوتَأوالدهمَوهمَالَيعلمونَ
أنهَرمباََ%95منهمَمسيحينيَأصالًَ.
َ

الالندماركية
َ

ٍ
الًَمنَقبلَ،والَحىتَفَ
أيتَمبانَشاهقةَللكنائسَ،ملَأرَهلاَمثي َ
فَأثناءَجتويلَشوارع َمصر َ،ر
الوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَ،وماَشدَانتباهيَعددَالصلبانَاملوجودةَعلىَكلَمبىنَ،فمثالًَميكنَأنَترىَ
علىَرأسَاملسجدَهاللَكعالمةَأوَرمزَلوجودَمسجدَفَتلكَاملنطقةَ،ولكنَماذاَعنَالعشرينَصليبَ
املوجودَ فوقَكلَكنيسة؟َ ماَ هيَ الرسالةَ اليتَ يريدَ ابينََهذاَ املبىنََأنَ يوصلهاَ للمار؟َ وعندماَ تُؤسسَ
الطائفةَ النصرانيةَ مؤسساهتاَ اخلييةَ فإهناَ جتعلَ إسمَ املؤسسةَ ابسمَ الطائفة َ،أمثلةَ علىَ ذلك َ:اجلمعيةَ
الكاثوليكية َاخليية ََ،Catholic Charityأوَمدرسةَالراهباتَالورديةَ،أوَكاريتاس ََ Caritasأوَماَ
شابهَذلكَ.فإنَملَيكنَهناكَأيَمآربَتنصييةَ(كماَيزعمون)َفلماذاَاألمساءَوالرموزَذوَالطابعَالديينَ
أتخذَحيزاًَكبياًَفَمؤسساهتم؟َ َ
قدَيقولَاملعرتضَ،إنَاملسلمنيَفَدولَالغربَيفعلونَالشيءَنفسهَ،فلهمَمؤسساهتم َأبمساءَ
إسالمية َ،وهلمَ القَ فَ بناءَ مراكزهمَ ومساجدهم َ،الَ بلَ يدعونَ إىلَ السالمَ بكلَ حريةَ وأرحييةَ فَ
األماكنَالعامةَواملناسباتَ،فلماذاَالَنرىَهذاَالقَلدىَاملسيحيني؟َ َ
واجلوابَعلىَهذاَ:إنَاملسلمَالذيَيعيشَفَالدولَالغربيةَحيمدَللاَعزَوجلَعلىَهذهَالنعمةَ
اليتَأنعمهاَإايهَفَإعطاءَالريةَفَالعبادة َوالدعوةَ ،ولكنَماَيغفلهَاملعرتضَأنَاملسلمَالَيستطيعَبناء َ
املساجدَاليتَيريدهاَفَالغربَحبريةَ،فعلىَاجملتمعَاملسلمَتقدميَالتربيراتَالكافيةَمنَأعدادَاملسلمنيَوقلةَ
عددَ املساجدَ فََاملنطقةَ حىتَ يُسمحَ هلمَ ببناءَ املسجدَ بعدَ أخذَ إذنَ اجمللسَ احملليَ للمدينةَ،فإذاَ متَ
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السماحَبذلكَقدَالَيسمحَهلمَأيَطرازَمعماريَكماَيريدونَ،فمثالًَسويسراَالَتسمحَببناءَاملآذنَ
بينماَأيَطائفةَدينيةَأخرىَتستطيعَأنَتبينَبرجاًَلدارَعبادهتاَ َ.
وإذاَأرادَاملسلمَتنسيقَمناسباتَدعويةَفَأماكنَعامةَفَالغربَفالَبدَلهَأنَيكونَعضواًَفَ
مؤسسةَأوَمنظمةَإسالميةَمعينةَ وأيخذَإذانًَرمسياًَ منَاجلهاتَاملختصةَ،ففيَأثناءَتصويريَلفيديوَ
دعويَعندَحمطةَالقطارَفَمدينةَداالسَ،تكساسَ،فَشتاء َ2012مَ،أوقفتينَشرطيةَ،ونظرتَإىلَ

هوييت َ،واستجوبتينَ عندماَ رأتَ أينَ أمحلَ الكامياَ وأصورَ الناسَ الذينَ أقابلهم َ،وبعدهاَ منعتينَ منَ
ٍ
اَيلَبعملَكهذاَ َ.
التصويرَماَملَأحصلَعلىَكتابَرمسيَمنَقسمَالشرطةَليأذنو
وسؤايلَاآلنَ:هلَهناكَأيَمراقبةَعلىَأيَكنيسةَفَالدولَالعربية؟َهلَهناكَأحدَيعلمَما َ
حيدثَحقاًَفَاألديرةَ والكنائس؟َهلَهناكَأحدَعلىَدرايةَعنَكميةَاألموالَاليتَتصرف؟َوتصرفَ
ملن؟َ الَ يوجدَ أيَ معلوماتَ عنَ هذهَ األمورَ وهذاَ جيدَ ألنَ األنظمةَ السالميةَ تثقَ وحترتمَ اهليئاتَ
املسيحيةَاملوجودةَحتتَسقفَتلكَالدولةَ َ.
مثَإنَكانتَمؤسساتَالغاثةَ واخلييةَ تُعىنَابحملتاجنيَ،وتتبعَقواننيَمنظمةَحقوقَالنسان َفَ
إعطاءَحقَحريةَالعتقادَ،فلماذاَتعطيَنفسهاَتسمياتَنصرانية؟َبينماَالَجتدَاملؤسساتَالسالميةَ
واليتَ تسمىَ ابلتسمياتَ السالميةَ إالَ وهلاَ هويةَ دعويةَ إسالميةَ ومآرهباَ واضحةَ جداً َ.هذهَ ابلفعلَ
الالندماركيةَ.فالطوائفَتريدَأنَيكونَهلاَحظاًَمنَأرضَالوطنَوتضعَبصمتهاَفَاجملتمعَبغضَالنظرَ
عنَالعملَالذيَمنَاملفرتضَفعلهَ(كالغاثةَأوَاملساعدةَأوَالتعليمَ،اخلَ َ).
ماَأقولهَأنَهذهَاملؤسساتَاخلييةَمرحبَهباَفَالدولَالسالميةَماَدامتَتعطيَحقَحريةَ
العتقادَلألشخاصَاليتَ لديهاَاتصالَمباشرَأوَغيَمباشرَ،ولكنَإنَملَيكنَهدفهاَتنصييَفالَداعيَ
لوضعَمسمياتَتنصييةَتعكسَللمجتمعَفيهَعنَخلفيتهاَالدينيةَ َ.
أماَ ابلنسبةَ للكنائسَ العربيةَ،كاملعمدانية َ،والناصريَ الجنيلية َ،والكنيسةَ الرسولية َ،والخوانَ
اآلنَ
واخلمسي نيةَ وكنيسةَ املسيحَ والكنيسةَ األسقفيةَ واللوثريةَ والكاثوليكيةَ وغيهاَ منَ الكنائسَ فهيَ َ
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كنائسَ وطنيةَ متجذرةَ فَ اجملتمعَ ألنَ منَ يرأسهاَ ومنَ يراتدهاَ همَ مسيحيواَ الوطنَ نفسه َ،والَ ميكنَ
إقتالعهاَ ابلرغمَ منَ أنَ أصوهلاَ أجنبية َ،لذلكَ الَ ميكنَ اهتامَ إخوانناَ أبناءَ وطنناَ املسيحينيَ الجنيلينيَ
(الربوتستنت)َأبهنمَعمالءَلألجانبَ،والَميكنَأبداًَختوينهمَ.وإنَشاءَ للاَ َسأحتدثَعنَكيفيةَالتعاملَ
معهمَفَالفصلَالقادمَ َ.
َ

التسلُّل Creative Access Platform

َ

منَالقضاايَاليتَطُرحتَفَجمامعَالتنصيَفَالغربَإنَكانَمنَاألخالقيَأنَيدخلَاملبشرَالبلدَ
وإجيادَإقامةَدونَالبوحَأبنهَمنصرَ،وإنَكانَمنَاملمكنَأنَيكذبَإنَسؤلَعنَعملهَالقيقيَ.وابلطبعَ
فقدَصرحَمؤمترَلوزان َعام َ1974م َأنَهذاَاألمرَأخالقيَماَدامَحيميَحياةَاملنصرَ،والَيطردهَخارج َ
البلدَ ليكملَ مهمته َ،وفَ القيقةَ الَ بدَ أنَ ألقيَ اللومَ علىَ الدولَ السالمية َ،فنحنَ منَ مسحناَ هلمَ
ابلكذبَألنناَمنعناَدخوهلم َ،وملَندرَأهنمَسيدخلونَعلىَأيةَحالَابلرغمَمنَالتشديدَفَمراقبتهمَف َ
البلدَ.ورأييَاملتواضعَأنَنفتحَهلمَاجملالَفَالتبشيَبشكلَعلينَوليسَبشكلَسريَ،فإنَ أُمسكَاملبشرَ
وهوَيبشرَابلسرَفإنهَجيرمَوتوضعَعليهَأقسىَالعقوابتَألنهَخالفَالقانونَ،أماَإذاَكانَعلينَ،فيمكن َ
استئجارَقاعةَكبيةَويدعوَفيهاَإىل َعقيدته َ،ولكنَبشرطَأنَيسمحَلعقالءَاملسلمنيَوعلمائهمَللردَ
عليهمَ ومناظرهتمََعلناً َ،وهذهَ الطريقةَ فَ القيقةَ ستكشفَ أفعاهلمَ ومعتقداهتمَ ويُردَ عليهاَ ومواجهتهمَ
ابلجةَوالربهانَ..وهذاَفقطَرأييَالشخصيَوقدَأكونَخمطئةَ.أماَابلنسبةَلرماهنمَمنَالتبشيَفهذاَالَ
يوقفَعملهمَولكثيَمنَالشبابَاملواطننيَجيدونَأنَاملمنوعَمرغوبَ،فقدَيتأثرونَبقصصَاملبشرينَ
عندماَيشكونَحاهلمَأبهنمَمضطهدينَويتعاطفونَمعهمَويعتنقونَداينتهمَ َ.


التقيّة على الطريقة املسيحية

وإنَطريقةَالتسللَإىلَالبلدَإبقاماتَألسبابَظاهريةَكالعملَفَمؤسساتَخييةَأوَتعليمَاللغةََ
يةَيبديَخبثاًَمنَاملنصرينَأنفسهمَحىتَفَتعامالهتمَمعَالبشرَ.فدعوينَأطرحَلكمَقصةَحصلتَ
الجنليز
ُ

معيَ شخصياًََ.ففيَََليلةََسبعةََوعشرينََمنَََرمضانَََاملاضيََََ1428ه َ2007ََ/مََكنتََفََاملسجدََ
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أصلي َالرتاويح ََ ..ونسيت َأن َأغلق َاهلاتف َالنقالََ.فجأة َرن َاهلاتف َوإذا َهو َأخي َالذي َيبلغ َمخسةَ
تضايقتََكثيَاًَألهناَ
َُ
عشرَعامَاًَمنَالعمرَيقولَيلَأنَهناكَامرأتنيَمنَالكنيسةَتريدانَالتحدثَمعيَ..
أردت َأن َأتناجىَ َمعََ
ليلة َخاصةَ َجداًََوفريدة َمنَ َنوعهاَ َابلنسبة َيلَ ،وال َأريد َإضاعتهاَ َفَ َاجلدالَ ،وإمنا َ َُ
قبلت َمقابلتهما َف َاملسجدَ َأو َ ٍ
مبكانَ َقريبَ.
ريب َفَ َصلوايتَ َوعبادايتَ ،ولكين َفَ َالنهاية َوبعدَ َالتفكي َ َُ
الًَأفكر َوصليت َركعتني َ– َمن َصميم َقليب َ– َطالب َةً َمن َللاَ َاهلداية َوأن َيكونَكل َما َأقولهَ
جلست َقلي َ
َُ
هلماَ َحقَ َ،وأن َيوفقين َفَ َدعوهتما َمث َنظرتَ َإىل َالساعة َفهماَ َقادمتان َبعدَ َربع َساعة َتقريباًَ ،وبعدهاََ
غادرت َإىل َبييتَكي َأحضرَكتايب َاملقدس َالذي َأمحلهَ َابستمرار َف َالدعوةَ َ– َوالبيت َيبعد َتقريبَاًَمخسََ
دقائقَمنَاملسجدَ َ.
أقولَفَالتحقيقَ،أنينَملَأشهدَأقوىَوأمجلَمنَمناظرةَعملتهاَمعَتلكَالربوفيسورةَفَالالهوتَ
املسيحيَ،وصديقتهاَاألخرىََكيمربيلَاليتََكانتَتتنصتَإليناَوتسمعناَوحتاولَإقحامَنفسهاَفََالديثَ
َ..ولكنهاَقالتَيلَشيئَاًَأاثرَاهتماميَ،اسطردتََكيمربيلَمتحمسة"َ:هذاَاملسجدََكان َمسجديَ،وأانََ
أسلمتَمثَارتددتَ،وكنتَمتزوجةَمنَشخصَابكستاينَمسلم"َمثَتبسَمَتَمداعبةَ"كنتَأقولَدائمَاًَ
تََهلا" َ:منَََالغريبََأنكََقلتََابكستانََوملََتقولََ
للناسََأنكمََلوََجرحتموينََلنزفتََابكستان!"ََفقل َ
إسالم!"ََوبعدََشهرينََمنََتلكََالادثةََاتصلتََمعيَكيمربيلََوأرادتََأنََتراينََ،وأردتََمعرفةََقصتهاَ
ابلضبطَوسببَارتدادهاَعنَالدينَالسالميَ،وكانَجواهباَبكلََبساطة"َ:ملَأستطعََأنَامسعَصوتَللاََ
حيدثينَفَصاليت"َسألتهاََمتعجبة"َ:أهلذاَحقاًََارتددت؟"َمثَضحكتََ ..سألتينَعنََسببَقهقهيتَََ..
فأجبتها َبكل َصراحة"َ:ألنين َاستغربَكيف َال َتسمعني َصوت َللا َوكالمه َوأان َامسعه َفَكل َصالة!"َ
تعجبتَمنََكالميَهذاَوسألتينَعنَالكيفيةَمستنكرَةَاألمرَ.أجبتها"َ:أقرأَالقرآنَفََكلَصالةَ،والقرآنََ
وشرحتَهلاَأنََالصالةَهيََ
َُ
كالمَللاَاملنزلَيلََوللبشريةََكلهاَ،هذهََهيَطريقيتََفَمساعَللاََورسالتهَيل!"َ
التصالَاملباشرَماََبينناَوبنيَللاَ،فهوَحيدثناََمنََخاللََكتابهَالكرميََمثَنناجيهَبتسبيحاتناََوذكرهَودعاءانََ
لهَ،وأعجبهاََكالميَوصرانَنتقابلَأسبوعيَاًَحىتََأدخلتينَإىلَبيتهاَ.
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ف َتلكَ َاألمسية َجلست َفَ َغرفة َاجللوس َأنظر َإىل َحيطان َالشقة َاملريبة َاملدهونة َأبلوان َغريبةَ،
وعليهاَكتاابتَََمنَََنصوصََالجنيلََوالرتانيمََالكنائسيةََ،وكانََتعليقهاََعلىَََهذهََالكتاابتَََأهناََتراتحََ
تََحويلََورأيتَطاولةََكبيةَمنََاخلشبَوعليهاَعشراتَمنََالكتبَ
نفسيَاًَعندماََتقرأهاَأوََترتلهاَ،مثََتلف ُّ
املرتبة َفوق َبعضها َالبعضَ ،وأكثرها َللعاملَ َالنصراين َمارتن َلوثر َوكان َهناك َصورةَ َلقسيس َوعائلته َوبعضََ
اكتشفتََأهناَ
َُ
العائالتََاملسيحيةََاألخرىََمستنَدةَََعلىََالطاولةََ،وعلمتََأهناََمنَََالكنيسةََاللوثريةََ،و
مبشرةَخمتصةَبتبشيَاملسلمنيَفََالوالايتَاملتحدةََوتنصيهمَ،وعملهاَالذيَحتصلَمنهَعلىَقوهتاََورزقهاََ
هوََفَََالكنيسةََوالتبشيََ،ويدفعونََهلاََعمولةََزائدةَََفََكلََمرةَََ ُحتضرََشخصَاًََجديدَاًََإىلَََالكنيسةَ،
وكانتَصدميتَأكربَعندماَسألتهاَعنَاألشخاصَفَالصورةَ،وقالتَالقسيسَمنَخلفيةَإسالميةَعربيةَ
متزوجَمنََأمريكيةَمتنصرَ،ورمسوهَراعياًََلكنيسةََكاملةَ،واألعضاءَاآلخرينََمنََإيرانَوابكستانَوعراقينيَ
مولودونَابألصلَمسلمنيَوغيواَداينتهمَفَالوالايتَاملتحدةَإىلَالنصرانيةَ.
وعلمت َأهنا َتتكسبَمنَوراءَعالقتهاَهذهَ ،فقط َعلى َمستوى َالتحدث َإيلَ
َُ
احرتت َف َنفسي َ
َُ
وتذكَرتَالقسيسَاملتنصرَعندماَحاولَالتحدثَمعيَابهلاتفَسابقاًَ،نعمَاخلطةَمرسومةَبدقةَ،وسألتهاَ
عنََسببََوجوديََمعهاََ،وماََهوََاهلدفََمنََحديثناََهذاََوعالقتناََهذهََ،فعرفتََحينهاََمنََخاللََ
جماملتها َوحماولة َالتقرب َإيل َأهناَكانت َتدرس َمن َخاليلَكيفية َالدخول َإىل َهؤالء َاملسلمني َوإضعافهمََ
وغادرت َاملكان َودعوتَ َهلاَ َابهلدايةَ َ،ومنَ َمث َهاتفتهاََ
َُ
اعتذرتَ َهلاَ َ
وحتويلهم َللنصرانيَة ََ.كل َماَ َفعلته َأنين َ
ُ
فََاليومََالتايلََموقف َةًََاايهاََعندََحدَهاََأبنََالََتتص َلََيبََأوََتدعوينََمرةََأخرىََدون َأنََأعطيهاََسبباًََ
وجيهَاًَ.
وقفةََأتملََ:ختفيََحقيقتهاََابسمََالصداقةََ،تظهرََعنصرََاحملبةََوالبتسامةََعلىََالوجهََ،والتود َدَ
أحسستَأينَضحيةَ
َُ
لآلخرَفَسبيلَجرهَحنوَمعتقداتَاملسيحيةَ،هذَهوَأسلوهبمَوهذاَهوَأساسهمَ،
المالت َالتنصيية َاملتخفية َاملنافقةَ ،اليت َتعملََهلدف َتغيي َمعتقدات َالناسَ َوارتدادهم َإىل َاملسيحيةَ،
يستخدمونَأسلوبَالتقيةَلبثَتعاليمهمَللناسَ،أوَللوصولَإىلَمقصدهمَ َ.
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تستخدمَاملؤسساتَالتنصييةَسياسةَانتهازَالفرصَ،فلرمباَأنهَمينعَللمبشرينَالدخولَإىلَكورايَ
اآلنَ،وإذاَوجدَأيَمنصرَفقدَيُقتلَعلناًَ،فلذلكَماَيفعلهَاملنصرونَهوَجتهيزَالعدةَ،حىتَإذاَ
الشماليةَ
ُ
فُتحَالبابَهلمَفإهنمَسيدخلونَويبدأونَبتأسيسَكنائسهمَ.وأقصدَابلتجهيزَلذلكَ،تنصيَمجيعَالبلدانَ
اليتَحوهلاَ،فقدَوصلََالتنصيَفَكورايَاجلن َوبيةَماَيقربَتسعنيَابملئةَ،وجامعاتَالالهوتَتستقبلَأيَ
َ،وذلكَبسببَأنَلغةَوثقافةَ
َ
شخصَمنَكورايَاجلنوبيةَلتدريبهَليكونَقسيساًَأوَمعلماًَأوَمرشداًَنفسياً
كورايَاجلنوبيةَمشاهبةَلكورايَالشماليةَ،فماَأنَحتصلَأزمةَماَوتُفتحَاألبوابَحىتَجتدَهؤالءَاملبشرينَ
اجلنوبينيَ متجهنيَ إىلَكورايَ الشماليةَ لتنصيها َ،والقضيةَ مسألةَ وقت َ.وتُعتربَ اململكةَ السعوديةََالبلدَ
الثاين َعلىَقائمةَاألبوابَاملفتوحة َ(اليتَذكرانهاَفَالفصلَالسابق)َ،ومنَاملفرتضَأنَالَينفقواَالكثيَ
منَاألموالَفَالتنصيَاعتماداًَعلىَمبدأَالقبولَالذيَحتدثناَعنهَفَالفصلَالسابقَ،ولكنهمَفَالقيقةَ
الَ يكرتثون َ،ويكسرونَ القواننيَ ويدخلونَ علىَ أيةَ حال َ،وإنَكانواَ الَ يستطيعونَ الوصولَ إىلَ مكةَ
املكرمةَأوَاملدينةَاملنورةَ،إالَأهنمَقدَوصلواَإىلَاملناطقَالشماليةَوالشرقيةَواجلنوبيةَوجدةَ،وتنتشرَأكثرهاَ
فَ املناطقَ السكنيةَ لألجانبَ (كالكومباوند) َ،وابلنسبةَ للشبابَ والنساءَ فَ السعودية َ،قدَ الَ يكونَ
التنصيَمباشرَ،وإمناَيكونَمنَخاللَبرامجَالدردشةَ،والقنواتَاملسيحيةَالفضائيةَوقدَوصلَالتبشيَفَ

السعوديةَ ماَ يعادلَََََ.%0.5وقدَ الَ يراهاَ املرءَ نسبةَكبيةَ ولكنَ يعتربَ إجنازَ ابلنسبةَ للمؤسساتَ
التبشييةَ،وبدايةَجيدةَوحافزَلعملَمستقبليَأكربَ َ.
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أماَفَالدولَالعربيةَاألخرىَ،فنجدَأنَبعضَاملسيحينيَالعربَبدأواَفَاملشاركةَابلتبشيَالعلينَ
وبدأانَ نرىَ بعضَ املنشوراتَ واملطبوعات َ،وهذهَ املنشوراتَ تدعوَ إىلَ السالمَ واملواطنةَ ماَ بنيَ املسلمَ
َكنتَفَمعرضَالقاهرةَ
واملسيحيَ،ويُضافَإليهاَنصوصَمنَالجنيل َوماَيوافقهاَفَالقرآن ََ..فمثالً ُ
َ،وبينماَأمرَجبانبَإحدىَاخليمَاملنصوبةَاليتَتبيعَالكتبَاملسيحيةَ،كانَهناك َ
للكتاب َعام َ2013م
ُّ
شباابًَوبنااتًَيوزعونَبعضَاملنشوراتَاملسيحيةَالتنصييةَ،مثال"َ:املباديءَالروحيةَاألربعة"َ"كيفَحتصلَ
علىَحياةَأبدية"َومنَهذهَاملنشوراتَكتيباتَصغيةَبعنوانَ"أخوايَاملسلمَ،عايزَأقولكَإينَحببكَ".

حملة "أخويا المسلم ،عايز أقولك اني بحبك" الحظ في الدائرة الصفراء نص من أقوال بولس (رسالة أفسس) وليس المسيح ،ثم عَنْ َونَتها على أنها من إنجيل
المسيح الذي لم يوجد إلى يومنا هذا.
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كماَأنهَتوزعَبعضَاملنشوراتَفَسياراتَالتكسيَ،أوَالقطاراتَ(املرتو)َ،توحيَللقارئَأهناَ
سياسيةَوأهناَستتحدثَعنَأمرَهامَفَالسياسةَ،ولكنَإنَدققناَفَهذهَالعالانتَلوجدانهاَتنصييةَ َ.

حيثمن
مصر479،
صفحة
577قسيس ومعه فريق ترنيم مسيحي معروف جدا في مصر
المتكلم
إحدى المنشورات التنصيرية التي كانت توزع بالمترو في
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قلتَ فَ فصولَ سابقةَ أنَ
وعودةَ إىلَ الس َرتاتيجياتَ التنصييةَ فَ الدولَ السالمية َ،فكماَ ُ
املؤسساتَ التنصييةَ تعتينَ بشكلَ خاصَ بتدريبَ املنصرينَ (وأكثرهمَ منَ البلدَ نفسها)َ ليمثلواَ الدور َ
بشكلَجيدَفَالدولَاألخرىَ،فاملنصرَفَطبيعةَالالَالَيقولَأنهَمبشرَ،وهذاَالتدريبَاخلاصَقدَ
جيعلَمنَالصعب َ التمييزَماَبنيَرجلَأعمالَعاديَيريدَأنَيستثمرَفلوسهَفَالبلدَملصالهَالشخصيةَ
َوماَبنيَمبشرَجاءَللتبشيَحتتَغطاءَالعملَ.ولكنَمعَمرورَالوقتَوإنَكانَاملبشرَجيدَعدمَإمثارَفَ
عملهَفإنهَسيصيبهَالنضوب ََ Burnoutأوَإرهاقَوتعبَونفورَ ،وسيعودَإىلَبلدهَ.ورغمَالعهودَاليتَ
تضعهاَاملؤسساتَالتنصييةَللمبشرينَأهناَستهتمَهبمَوترعاهمَ،إالَأنَهذاَاألمرَليسَصحيحاًَ،فماَأنَ
يعودَاملنصرَإىلَبلدهَحىتَتستغينَاملؤسسةَعنهَألنهَملَيفعلَماَهوَاملفرتضَأنَيفعلهَفَالبلدَاألخرىَ،
فتقتصرَخدماتهَفَبلدهَفَالكنيسةَ،وقدَالَتتسىنَلهَالفرصةَأنَيعودَللسفرَوللتبشيَمرةَأخرىَ،وإمناَ
املؤسسةَالتبشييةَهتمهاَمصالهاَوكلماَنصرتَأانساًَأكثرَ،كانَمردودهاَاملاديَأكربَ،لذلكَماَإنَ
يصيبَاملبشرَالنضوبَالنفسيَحىتَتستبدلهَمببشرَآخرَوتستغينَعنَاألولَالذيَرمباَكانَعملهَفَفتح َ
األبوابَوالطرقَأكربَبكثيَمنَالثاينَ،مبعىنَآخرَهذاَيظهرَطمعَوجشعَاملؤسساتَالتنصييةَفَإجنازَ
العملَوعدمَتقديرهمَلعملَاملنصرينَالذينَكانواَخملصنيَمعهمَ،وجندَأنَاملنصرينَهمَضحيةَأيضاًَهلذهَ
املؤسساتَ اجلشعة َ،فماَ أيخذهَ املنصرونَ منَ مرتباتَ شهريةَ هوَ مبلغََرمزيَ ابلنسبةَ للمالينيَ اليتَ
تتقاضاهاَاملؤسساتَالتنصييةَاألمَ،وجندَأنَالرؤساءَ والعاملنيَفَهذهَاملؤسساتَيعملونَعلىَتوسيعَ
ملكوهتمَالَتوسيعَملكوتَالربَكماَيزعمونَ َ.
َ

َ

نصارى النصارى (املسيحيني األصليني) ،والنصارى املتنصرة (العابرين)

ذكرانَفَالفصولَالسابقةَأنَاَملنصرينَيقسمونَالفئاتَاملسيحيةَداخلَاجملتمعَالواحدَإىلَعدةَ
أقسامَ أمسوهاَ ب َ ( َ)C1-C6وحياولَ املنصرونَ خلقَ جمتمعَ مسيحيَ داخلَ اجملتمعَ املسلمَ (َ،)C5
حيثَأنهَالَيتعارضَمعَثقافةَالبلد َ،وميكنَأنَيبقىَهبويتهَوعاداتهَوتقاليدهَكاملسلمَ،ولكنهَفَصالتهَ
يدعوَاملسيحَ،ويؤمنَبهَكربَوأنهَخلصهَمنَاخلطيةَمبوتهَعلىَالصليبَ َ.
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وقدَ تكونَ هذهَ السياسةَ انجحةَ فَ بعضَ املناطقَ السالميةَكباكستان َ،وكينياَ واجلزائر َ،ألنَ
بيةَ
نسبةَاملسيحينيَاألصلينيَقليلةَجداًَوغيَمؤثرةَ،ولكنَلدَاآلنَملَتنجحَهذهَاخلطةَفَالدولَالعر َ
كاألردنَ وسورايَ ومصرَ ولبنانَ والعراق َ.فاملسيحينيَ فَ الشرقَ األوسطَ الَ يقبلونَ أنَ يتشاركونَ معَ
املسلمنيَابملصطلحاتَاليتَيستخدموهاَ،فبالرغمَمنَوجودَتشابهَمنَانحيةَبعضَالعاداتَ والتقاليدَ،
إالَأنَالفئةَاملسيحيةَداخلَاجملتمعَككلَماَزالتَمنغلقةَ،فإنَاملسيحينيَالَيرضونَأنَيسمونَ"يسوع"َ
عيسىَ بنَ مرمي َ،والَ حيبونَ أحدَ أنَ يسميهمَ "نصارى"َ املصطلحَ السالميَ للمسيحيني َ،حىتَ طريقةَ
اللباسَ خمتلفةَ فَكثيَ منَ األحيان َ،وبعضَ العائالتَ املسيحيةَ ترفضَ أنَ خيتلطَ أبناءهاَ وبناهتاَ مع َ
املسلمني َ.فتجدَ أنَ املتنصرَ الذيَ يتحولَ إىلَ النصرانيةَ الَ بدَ لهَ أنَ يغيَ ثقافتهَ ويصبحَكواحدَ منَ
اَبينهمَ،ومنهمَمنَجيربَألنَينتقلَإىلَبلدَآخرَألنهَغيَ
النصارىَاألصلينيَحىتَيشعرَأنهَمقبولَفَ مَ
ُ
مرغوبَفيهَمعَاملسلمنيَأوَاملسيحيني َ،والكثيَمنَاملتنصرينَالَيتزوجونَمنَالعائالتَالنصرانيةَ،وإمناَ
يسهلَعليهمَإجيادَمتنصرينَمثلهمَخيوضونَمعهمَالظروفَنفسهاَ.كماَأنَالكثيَمنَالكنائسَالشرقيةَ
الَ تقبلَ ابحتضانَ املتنصرينَ خوفاًَ منَ املشاكلَ الطائفيةَ اليتَ قدَ حتصلَ جراءَ ذلكَ ماَ بنيَ املسلمنيَ
واملسيحينيَ،رغمَأنَالقواننيَالسالميةَبشكلَعام َ– َماَعدىَبعضَالدولَكاململكةَالسعودية َ– َالَ
حتاسبَأيَشخصَيرتكَالسالمَويتحولَإىلَاللادَأوَالنصرانيةَ،وإمناَاملضايقاتََاملرتتبةَمنَتنصرَ
املسلمَ عادةَ ماَ تكونَ منَ األهلَ واجملتمعَ احمليطَ بشكلَ عام َ.لذلكَ فإنَ املتنصرينَ فشلواَ فَ أتسيسَ
جمتمعاتَ متنصرةَ مستوطنةَ مشاهبةَ لثقافةَ عامةَ املسلمني َ،وإمناَ الكنائسَ التَنصييةَ املوجودةَ فَ الدولَ
العربيةَماَ زالتَأتخذَطابعهاَ وأسلوهباَاخلاصَوغيَمندجمةَومنخرطةَفَاجملتمعَالسالمي َ،وملَتستطعَ
إىلَوقتناَالايلَأنَيكونَهلاَأتثيَتنصييَفَاجملتمعَبشكلَكبيَ.وحتاولَبعضَاملؤسساتَالتنصييةَ
اتَ،كنتَأحتاورَ
خلقَكنائسَخاصةَللمتنصرينَألهنمَخمتلفنيَعنَالنصارىَاألصلينيَ،ففيَمرةَمنَاملر
ُ
كنتَأقولَهلاَأهناَكمتنصرةَتتنصرَكأيَنصرانيةَأخرىَوطبيعةَحياهتاَاآلنَأصبحتَمثلَ
معَمتنصرةَ،و ُ
ابقيَالنصارىَ،فقالتَيلَحبزم"َ:الَأانَخمتلفة!"َفسألتها"َ:كيفَذلك؟"َقالت"َ:حننَاملتنصرونَخمتلفنيَ
عنَابقيَالنصارىَ،ولناَط بيعتناَاخلاصةَوطريقةَحياتنا!"َوهذاَصحيحَ،فهمَكالشخصَالذيَاكتسبَ
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الشخصيةَالثالثةَاليتَحتدثناَعنهاَفَالصدمةَالثقافيةَالراجعةَ،فالَهمَمسلمنيَ،والَيستطيعونَأنَيعودواَ
إىلَحياهتمَاألوىلَ،والَهمَنصارىَوالَيستطيعونَالندماجَمعَالنصارىَاألصلينيَ َ.
ولذلكَ لوَ ذهبتَ إىلَ الوالايتَ املتحدةَ األمريكيةَ وجتولتَ ماَ بنيَكنائسها َ،لوجدتَكنيسةًَ
للعرب َ،وكنيسةَ للبيض َ،وكنيسةَ للسود َ،وكنيسةَ للصينيني َ،وكنيسةَ للكوريني َ،وكنيسةَ للمكسيكانَ
وهكذاَ،حىتَأنهَميكنَأنَيكونَهناكَفَالكنائسَالضخمة َََMega Churchاجتماعاتَخاصةَ
بلغاتَخمتلفةَتناسبَالفئاتَاملوجودةَفَذلكَالي َ،وأذكرَأنَهناكَكنائسَتقيمَاجتماعاتَاسبوعيةَ
خاصةَللمتنصرينَوتتناولَقضاايهمَوطبيعةَحياهتمَاخلاصةَلتجاريَالياةَاملسيحيةَ َ.
وقارنَهذاَمعَاملساجدَالسالميةَاملوجودةَفَالغربَ،فاخلطبةَتكونَابللغةَالجنليزيةَحىتَيفهمَ
اجلميعَ،وفَبعضَاملساجدَتوجدَوسائلَخاصةَللرتمجةَبلغاتَمتعددةَللحضورَ،وعندماَيقفَالناسَ
للصالةَفَاملسجدَ،فالَفرقَبنيَأبيضَوأسودَ،والَفرقَبنيَصيينَوعريبَ،ومجيعهمَيقفونَصفاًَواحداًَ،
الطويلَجبانبَالقصيَ،الغينَجبانبَالفقيَ،الطفلَجبانبَالشيخَ ،الَفرقَعندَ للاَ َبنيَعريبَ وأعجميَ
إالَابلتقوىَ،فالسالمَالَيفعلَأيَتفرقاتَبنيَفئاهتاَويعملَعلىَالتوحيدَوالتكافلَفيماَبينهمَ .
وابلرغمَفشلَخطةَاملنصرينَفَتوطنيَاملتنصرينَفَ بعضَالدولَالعربيةَالسالميةَفَالشرقَ
األوسطَ،إالَأهناَالقتَجناحاًَفَمناطقَأخرىَكاجلزرَالفريقيةَوالساحليةَاملذهبيةَ،فمعظمَهذهَالقبائلَ
البدائيةَ كانتَ ابألصلَ مسلمةَ تؤمنَ إبلهَ واحد َ،وكانتَ تصليَ صالةَ املسلمنيَ وتتجهَ حنوَ الكعبةَ
بصالهتا َ،ولكنَ بعدَ فرتةَ منَ الزمنَ وبسببَ عدمَ املتابعة َ،بدأَ الناسَ يدخلونَ بعضَ الطقوسََالشركيةَ
األخرىَ واملعتقداتَاليتَتتعلقَابلسحرَ والشعوذةَ،ولكنَلوَدرسناَهذهَاملعتقداتَ والطقوسَلوجدانَأنَ
هلاَأصولَتوحيديةَإسالميةَ،ولألسفَاشتغلتَاألممَالسالميةَعنهاَحىتَ نُسيتَهذهَالقبائلَ وملَيعد َ
أحدَ يسمعَ عنهاَ منَ قبل َ.وهكذاَ معَ امتدادَ الستعمارَ دخلتَ المالتَ التنصييةَ وغيتَ فَ تلكَ
الشعوب َ،وابلرغمََمنَ احنسارَ المالتَ الكاثوليكيَةََألهناَ أصبحتَ قدميةَ ومعروفةَ ومكشوفة َ،بدأتَ
توطنيَ
محالتَ بروتستنتيةَ ابلدخولَ وحتويلَ الكاثوليكَََوالفئاتَ املذهبيةَ األخرىَ إىلَ طائفتهمَ وحماولةَ َ
كنائسهمَفَتلكَاملناطقَ،فالَيسمونَأنفسهمَمسيحينيَ،وإمناَأصبحَإمسهمَالعيسوينيَاملسلمنيَ،أيَ
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أهنمَمسلمونَيؤمنونَابملسيحَكإلهَوربَ،وحىت َأنَاملنصر َيلبس َالثوب َوالطاقية َاألبيضني َويذهبَإىلَ
الكنيسة َاليتَتسمىَمسجدَليمارسَعبادتهَالشركيةَ،وهكذاَتلونَاملتنصرونَبثقافةَاجملتمعاتَاألخرىَ
السائدةَحىتَيستطيعواَإخرتاقهمَوالتأثيَعليهمَ َ.
َ

َ

عالقات احلب ِف التنصري والوقوع ِف الفاحشة

لرمباَمنَأكثرَالناسَالذينَميكنهمَإخباركمَعنَحماولةَإيقاعَاملنصرينَابلشبابَهمَدعاةَمقارنةَ
األداينَ،فلألسفَهناكَمنصرينَإنَملَيستطيعواَاليقاعَابلداعيةَأوَاملسلمنيَالبسطاءَفَشباكَالتنصيَ
فإهنمَ يستخدمونَ معهمَ أسلوابًَ آخرَ أقذر َ،وهوَ إيقاعهمَ ابلفاحشة َ،فقدَ يرسلَ املنصرَ ابغيةَ لإليقاعَ
ابملسلمَ،أوَشابَليوقعَاملسلمةَفَشباكَالعاطفةَوالغرامَ َ.
ولألسفَهناكَبعضَالفضائحَالظاهرةَعلىَقنواتَاليوتيوبَلبعضَاملتنصرينَ،فكماَقلتَسابقاًَ
أنَواحدةَمنَأسبابَالتنصرَهيَالوقوعَفَاخلطيئةَ،وأذكرَأنَهناكَفتاةَمسلمةَمنَدولَاخلليجَأحبتَ
شاابًَمسيحياًَ،وكاانَيقضيانَالوقتَمعَبعضهماَالبعضَ،وملَتكنَملتزمةَابلسالمَ،فجرهاَذلكَالشابَ
وطمعَهباَحىتَأوقعهاَابلفاحشةَ،وبعدَتلكَالادثةَمباشرةًَبدأَالشابَيبكيَأمامهاَوراحَيعتذرَعماَ
بدرَمنهَ،وقالَهلاَأنَماَفعلهَخطيئةَ،ووضعَالفتاةَفَأزمةَنفسيةَأضعفتهاَجداًَ،ألهناَبدأتَتشعرَ
ابلذنبَالعظيمَالذيَارتكبتهَ،وراحَالشابَيقولَهلاَأنَهذاَفَالسالمَحدهَالرجمَ(القتل)َ،أوَأقسىَ
العقوابتَكاجللدَ،وراحَيرهبهاَابلنارَوهوَيبكيَألنهَيشعرَمعهاَأنهَمذنبَ،وقالَهلاَأيضاً"َ:نبيكمَرجمَ
الزانيةَ،بينماَاملسيحَقالَمنَكانَمنكمَبالَخطيئةَفليمهاَحبجر"َ،وعندماَتشعرَالفتاةَأهناَفَمأزقَوالَ
جَالتنصرَ،ويقولَهلاَأهناَ
تستطيعَالتوبةَ،فيغلقَهذاَاملنصرَأمامهاَمجيعَاملخارجَ،فالَيفتحَأمامهاَإالَخمر
ُّ
إنَطلبتَيسوعَخملصَشخصيَلياهتاَوتنصرتَفإهناَستنالَالياةَاألبدية َ،وأنَ للاَ َسيمحوَاخلطيةََ
ويعفوَعنهاَ،وابلتايلَجتدَهذاَاألمرَمنفذاًَهلاَ َ.
فَالقيقةَ،والَبدَيلَأنَأصرحَأنَهناكَشباابًَمنَالذينَتنصرواَكانواَغارقنيَفَشهواتَالياةَ ،
وحاولواَالتوبةَإىلَللا َوالعودةَإىلَالسالمَ،ولكنهمَمل َيشعروا َحبالوةَالميانَألنَتوبتهمَملَتكنَصادقةَ،
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وعودهتمَ ملَ تكنَ خملصةَ هلل َ،ووجدواَ أنَ الطريقَ األسهلَ لغسلَ العارَ الذيَ افتعلوهَ علىَ أنفسهمَ هوَ
النصرانيةَ،فالميانَبيسوعَكربَوقبولهَخملصاًَلهَ،هيَتذكرة َجمانية َللجنةَ(الياةَاألبدية)َسهلةَابلنسبةَ
إليهمَ َ.
الفتاةَفَأيَنوعَمنَاحملرماتَينظرَإليهمَاجملتمعَنظرةَ
َ
ولألسفَعندماَخيطيءَالشاب َوخاصة َ
كراهيةَودونية َ،وميكنَأنَيُنبذَمنَاجملتمعَ.فمثالًَأعودَإىلَقصةَالفتاةَاليتَتنصرتَوغابتَعنَالبيتَ
مثانيةَأشهرَبسببَعالقتهاَبشابَمسيحيَ،وخرجتَعلىَالعالمَوأعلنتَتنصرهاَ،فعندماَعادتَإىلَ
السالمَ اتئبةَ هللَ عزَ وجل َ،منعَ أهايلَ صديقاهتاَ منَ الختالطَ معها َ،والَ حىتَ التحدثَ معهاَ فَ
املسجدَ،ونظرواَإليهاَنظرةَدونيةَ ولرمباَقالواَعليهاَأشياءًَسيئةَتطعنَبسمعتهاَ ،ابلرغمَأنهَالَيوجدَأيَ
إثباتَأهناَفعلتَأيَحمرماتَأثناءَغياهباَعنَالبيتَ.ولكنَحبمدَ للاَ َأنَهذهَالفتاةَبقيتَقويةَ وأهلهاَ
املسلمنيَمحوهاَحىتَتزوجتَوأجنبتَأطفالَ.ولكنَماذاَلوَملَتكنَقوية؟َماذاَلوَأنَأهلهاَملَيستطيعوا َ
محايتهاَبعدَعودهتا؟َالَأعتقدَأهناَقدَتتحملَأقاويلَاجملتمعَالذيَحوهلاَعليهاَ،ولرمباَقدَتغوصَأكثرَ
وتبتعدَأكثرَحىتَتصلَإىلَمرحلةَالَتستطيعَالعودةَفيهاَإىلَالسالمَ َ.
أيَالمثنيَأعظمَوأكربَعندَللا؟َالشركَأمَالفاحشة؟َالشركَطبعاًَولكنَعندَاجملتمعَأمرَآخرَ..
قيلَأن َإمامَاًَيشرحََكتاب َالتوحيد َوكلما َأهناه َأعاد َشرحه َمرة َاخرىَ ،حىت َقال َالطالب َله َف َيوم"َ :ايََ
إمامَنريدَمنكََانَتغيََكتابَالتوحيدََنريدَانَنسمعَ َعنَالسيةَاوََالفقهَأوَأيَشيءَآخرَ..َ".فخرجََ
المامَوهوََحزينَََ..فسألهَالتالميذ"َ:ملاذاَانتََفََحزنَايَإمام؟؟"ََ..قالََهلم"َ:قيلََأنَرجلَقامَببناءََ
بيت َف َاملدينة َومن َخوفه َمن َ(( َاجلن َ))َقام َبذبح َديك َعلى َعتبة َالباب َتقراب َإىل َاجلن!!" َفكان َالردَ
منَالتالميذَ((َهداهَللاَ))َ((َغفرَللاَلناَولهَ))َمثَعادَفَاليومَالثاينَوقالَهلم"َ:هلَتتذكرونَالرجلَ
الذي َقتل َالديك َ؟؟ َقالو"َ :نعم" ََ ..قال"َ :يبدو َأن َما َقيل َعنهَكان َخطأ َوالقيقة َان َالرجل َزىن!!!"َ
فانفجر َالطالب َغضبا َمن َهولَ َماَ َمسعواَ َوكادوا َيقبلون َعلى َقتلهَ ََ ..لوال َأسكتهم َالمامَ َوقالَ َهلمََ:
"حينماََقلتََلكمََأنهََأشركََابهللََحينماََتقربََإىلََاجلنََبذبحََالديكََملََتغضبواََََ..وحينماََقلتََانهََ
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ارتكبَكبية َمل َخترجه َمن َالداينة َبزانهََكدمت َتقبلواَ َعلى َقتلي ََ ...هاتَ َايبينََكتابَ َالتوحيدَكي َنعيدََ
شرحه"َ َ
فَ القيقةَ،إنَالزانَوالشركَمنَأكربَالذنوبَ،ولكنَإنَماتَاملرءَعلىَالشركَوملَيعودَإىلَ للاََ
ليوحدهَفإنَهذاَالذنبَلنَيُغتفرَ،ألنَللاَقالَفَكتابهَالكرمي"َ:إنََاللَ هََالََي غف َُرَأنَيُشركََبهََوي غف َُرَماََ

يماَ﴿سورةَالنساءََ َ"﴾٤٨
ُدونََذلكََلمنَيش َاءََُۖومنَيُشركََابلل هََف قدََافرتىََإمثًاَعظ ً

وأتعجبَمنَسلوكَبعضَاملسلمنيَعندماَعادتَامرأةَإىلَالسالمَبعدَارتدادهاَفَالوالايتَ
املؤسساتَالسالميةَكسابقَعهدهاَ،فرفضتَوطُردتَ
املتحدةَاألمريكيةَ،وحاولتَالعودةَللعملَف َ
ُ
حىتَمنَاملساجدَ،ومنعتَمنَدخولَبعضَاملراكزَالسالمية!َأالَجيدرَهبمَأنَيفرحواَأنَللاَاتبَعن َ
ُ
هذهَاملرأةَوأنَيساندوهاَويقفواَمعهاَبعدَكلَالبتالءاتَاليتَمرتَهبا؟َ َ
ابلسنَ،
َ
عندماَكنتَ صغيةَ
علىَكلَ حال َ،وعودةَ إىلَ موضوعَ العالقاتَ فَ التنصي َ،فأذكرَ
ُ
كانتَالكنيسةَأكثرَاحتشاماًَعنَماَهوَعليهَاآلنَ،فكانَجديَالقسيسَمينعَأيَفتاةَتدخلَالكنيسةَ
إنَملَتغطيَ رأسهاَ،وإنَملَتكنَتلبسَشيئاًَحمتشماًَ،فكانَ ُمينعَللفتاةَالدخولَإىلَالكنيسةَإذاَلبستَ
تنورةَ(جيبة)َفوقَالركبةَأوَكانَالقميصَمفتوحاًَفاضحاًَأوَكانَطولَال ُكمَفوقَالكوعَ،وكانَمينعَ
استخدامَاآلالتَاملوسيقيةَالعامليةَكالطبول َ،واليقاعاتَاليتَتشبهَاليقاعاتَاليتَيستخدمهاَاملغنينيَ،
وإذاَكانَ هناكَ آلةَ موسيقيةَ فتُقتصرَ علىَ البيانوَ فقط َ،وكانَ الرجالَ منفصلنيَ عنَ النساءَ فَ قاعةَ
الكنيسةَ،فالرجالَوالشبابَجيلسونَفَانحيةَوالنساءَفَانحيةَأخرىَ.أماَاآلنَفتغيتَاألحوالَ،وصارَ
عندَاملسيحينيَحريةَأكثرَفَاللباسَفَالكنيسة َ،وملَيعدَوضعَغطاءَالرأسَفَالكنيسةَفرضاً َ،وميكنَ
استخدامَأيَنوعَمنَاملوسيقىَ،ومسحتَبعضَالكنائسَابلختالطَماَبنيَالشبابَ والفتيات َ– َمعَ
العلمَأنَهناكَبعضَالكنائسَالشرقيةَاليتَالَزالتَحتتفظَبقانونَفصلَالرجالَعنَالنساءَفَالكنيسةَ..
فلماذاَيُسمحَللكنيسةَأنَتتحولَوتتغيَحسبَاملوضةَوحسبَتغياتَالعاملَالدنيوي؟َأالَيسمحَهذاَ
ابلنسيابَواليقاعَابلفاحشة؟َ َ
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وفَ القيقةَ فإنَ معظمَ الكنائسَ تعيبَ وحترمَ فعلَ اجلنسَ قبلَ الزواج َ،واخليانةََخارجََالزواجَ،
ولكنهاَالَتردَأوَحترمَهذاَاخلاطئَ(العاصي)َمنَأنَميارسَالطقوسَالدينيةَ،453وعندماَالَحترمَالكنيسةَ
ُ
اخلاطيءَمنَاملمارساتَالدينيةَ،تكونَعلى َ أملَورجاءَأنَهذاَالشخصَسيتوبَويتغيَ،أوَ أهناَالَ
تتدخلَأبفعالَاملرءَالشخصيةَ.وهذاَالفعلَيناسبَالكثيَمنَالعصاةَواخلطاةَذويَالضميَامليتَ،فإهنمَ
يفعلونَالفاحشةَ،ولكنهمَيومَاألحدَيذهبونَإىلَالكنيسةَويعرتفونَخبطاايهمَويتوبونَعنهاَ،والَيوجدَ
هناكَموقفَجديَلدىَهذاَاملرءَللتوقفَعنَفعلَالسيئاتَ َ.
وإنَ املتنصرينَ الذيَ يكونَ دافعهمَ فَ التنصرَ فعلَ الفاحشةَ أوَ شربَ اخلمرَ أوَ أيَ أمرَ الَ
أخالقيَ–َوهمَاألقليةَطبعاًَ،فليسَكلَاملتنصرينَكذلكَ–َجيدونَأنَالنصرانيةَمنفذَلعملَماَحيلوَهلمَ،
ابلرغمَمنَأنَاملسيحيةَبريئةَمنهمَ،وأحياانًَيتنصرَاملرءَألنهَقدَقنطَمنَرمحةَللاََفَالسالمَ،والَيشعرَ
أبنَللاَغفرَلهَألنهَملَخيلصَلهَوالَجيدَمنَيشجعهَفَاجملتمعَ،فيجدَأنَالنصرانيةَهيَاليتَفيهاَالرجاءَ
منَمجيعَماَكانَيفعلهَمنَشرورَ،ولكنَاألمرَالسيءَأنَهذاَاملتنصرَيلومَالسالمَعلىَماَ
َ
فَاخلالصَ
كانَيفعلهَابلسابقَ،فيبدأَابلفرتاءَوالقولَأنَالسالمَيبيحَالزىنَوالَيعطيَاملرأةَحقوقهاَ،والعقابَواردَ
فَالقرآن َوالَيوجدَرمحة َ،والسالمَبريءَمنهَ.وماَهذاَإال َمرضَنفسيَوغسيلَمخَحصلَ لهَكماَ
سنتحدثَعنَهذاَاألمرَالحقاًَ َ.

التنصري والسحر
َ

هلَيستخدمَاملسيحي َونَالسحرَللتنصي؟َ َ
ميحقَ آابءَ الكنيسةََوالقساوسةَ الشعوذةَ والسحرَ املتعارفَ عليها َ،وحيذرَ املعلمونَ عامةَ
املسيحينيَمنَالذهابَإىلَالشيوخَ(يُقصدَهبمَاملشعوذين)َ والعرافنيَ،وابلرغمَأنهَالَيوجدَفَالعقيدةَ
النصرانيةَماَيسمىَاجلنَ،ولكنَيسموهناَأرواحَشريرةَ،والَيوجدَأرواحَمحيدةَأوَمؤمنةَلدىَالنصارىَ
(كاجلنَاملسلمَمثالً)َ.ولألسفَفإنَاملنصرينَيعتقدونَأنَعامةَالشعبَالسالميَيستخدمَالسحرَ،ملاَ
 .453ما عدا الكنائس األرمينية كاألرثوذكس والكاثوليكية بعد اإلعتراف ،فإن القسيس له الحق أن يحرم هذا الزاني من القداس – المناولة
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ٍ
شائعاتَ عنَاملسلمنيَالذينَيذهبونَإىلَالشيوخَكيَيعملواَهلمَمتائمَوخلطاتَمعينةَلتحميهمَ
مسعهَمنَ
منَاجلنَأوَللبحثَعنَبركتهمَ،ويدفعونَأمواالًَطائلةَهلمَ.هذاَماَيعتقدهَاملنصرونَعنَعامةَالشعبَ
السالميََ َ،Folk Religionوماَ هذهَ إالََشائعاتََتُقالَ عنَ املسلمني َ.والَ ننكرَ أنَ هناكَ منَ
اجلاهلنيَ املسلمنيََ–ََوهمَ أقليةََ–ََخيلطونَ ماَ بنيَ التعاليمَ السالميةَ
وممارساتَ الشعوذة َ،ولكنَ كماَ قلناَ جيبََالفصلَ ماَ بنيَ السالمَ
واملسلمني َ.فالسالمَ حيرمَ السحرَ وميحقه َ،وهناكَ الكثيَ منَ اآلايتَ
القرآنيةَ واألحاديثَاليتَتعيبَالشعوذةَ،وحتذرَمنَأيَنوعَمنَالسحرَ،
وضع األيدي في الصالة عند النصارى
فلذلكَفإنَالسالمَالعظيمَالَيقبلَوالَيوافقَعلىَأيَعملَيكونَخمالفَ
لعبادةَللاَعزَوجلَكماَهوَمكتوبَفَالقرآنَوالسنةَ.وقدَعلمناَللاَعزَ
وجلَ فَكتابه َ،وعلمناَ الرسولََ الكرميَ حممدَ صلىَ للاَ عليهَ وسلمَكيفَ حنميَ أنفسناَ منَ اجلنَ ومنَ
السحرَوكيفَنرقيَأنفسناَمنَأيَحسدَأوَأتثيَشيطاينَ َ.
أماَاملنصرونَفقدَالَيوافقواَعلىَأعمالَالسحر َاملعروفةَكفتحَالفنجانَ،وقراءةَالكف َ،واخلرزةَ
التمائمَ،وعملَالجابَ(لفائفَورقيةَصغيةَمكتوبَعليهاَطالسمَ،وختيطَابللباسَ
الزرقاءَ،والتبخيَ،و
ُ
أوَ توضعَ حولَ الرقبة) َ،والَ يقبلونَ بقولَكلماتَ معينةَ
وتكرارها َ،ولكنَ طريقتهمَ فَ العبادةََوالصالةَ منَ أجلَ
اآلخرينَ هيَ بذاهتاَ سحرَ وهمَ الَ يعرفونَ ذلك َ.فمثالًَ
عندماَيطلبونَابس ٍمَغيَللاَ(كاملسيحَ،أوَالروحَالقدس)َ
ويرفعونَ أيديهمَ ابلصالةَ أوَ يضعوهناَ علىَ املريض َ،أوَ
ميسحونَ ابلزيت َ،فهذهَ مجيعهاَ أعمالَ سحرَ،كماَ أهنمَ
أيكلونَ جسدَ للاَ املقدسَ ويشربونَ دمَ الربَ املسفوكَ
علىَالصليب َفَاملناولةَ(القداس)َفهذهَمجيعهاَمشاهبةَ
للطقوسَ القبليةَ والشيطانية َ.وقدَ تكونَ الظهوراتَ اليتَ
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حتصلَفَبعضَالكنائسَفتنةَمنَفنت َالشيطان َاليتَأخربانَعنهاَالرسول َحممدَصلىَللاَعليهَوسلمَ،
وحذرانَمنهاَاملسيحَعليهَالسالمَمنهاَ َ.
َ َفأيَشيءَيصلىَعليهَابس ٍمَآخرَغيَللاََاخلالقَيعتربَسحرَوشركَابهللَ،وقدَحيركَشياطنيَاجلن َ
لعملهمَمنَأجلهمَ،وهناكَمنَلديهَالقدرةَاخلارقةَفَملسَاألشخاصَ والوقوعَ،ويدلسونَويقولونَأ َنَ
هذاَالعملَبقوةَالروحَالقدس َ–َمعَالعلمَأنَالتجديفَعلىَالروحَالقدسَحسبَالعقيدةَاملسيحيةَالَ
يُغفرَلهَ.حىتَصناديقَالغاثةَاليتَتُرسلَإىلَالدولَالفقيةَتوضعَعليهاَاألايديَويُصلىَعليهاَابسمَرهبمَ
يسوعَ املسيح َ،وعندماَ يكونَ هناكَ اجتماعاتَ انتعاشيةَ أوَ مؤمتراتَ فإهنمَ يصلونَ علىَ الكراسيَ اليتَ
يضعوهناَفَالقاعةَحىتَتكونَاخلطبةَأوَالوعظةَاليتَيلقوهناَمؤثرةَعلىَمنَجيلسَعلىَذلكَالكرسيَ،
فإهنمَيعقدونَالعقودَالروحيةَماَبنيَاملتكلمَكالقسيسَأوَاألبَوماَبنيَاملستمعَاملتلقيَعندَماَيسمونهَ
الروحَالقدسَ،وماَهذاَإالَشع َوذةَوسحرَ َ.
ومنَ األخطاءَ اليتَكانتَ حتصلَ معيَ
عندَ حماوريتَ املنصرين َ،أنهَ عندماَ تنتهيَ اجللسةَ
ٍ
رَمينَالذنَكيَيصليَبصوتَعالَ،
يطلبَاملنص
كنتَ بدوريَ أقبلَ بذلكَ احرتاماًَ لعقائدهَ
و ُ
وجدتَأنَهذاَخطأَوالَ
وممارستهَالدينيةَ،ولكنَ ُ
َفَ
أقبلَ،فأانَمتأكدةَكمسلمةَلوَكنت َ
جيبَأنَ
ُ
كنيستهَ فإنهَ لنَ يقبلَ أنَ أفردَ السجادةَ علىَ

وضع األيدي في الصالة عند النصارى

األرضَ وأصليَ،كماَ أنَ صلواهتمَ هذهَ مثل" َ:أيهاَ الروحَ القدسََاعملَ فَ قلبَ ُرىب َ،وأرجعهاَ إىلَ
السماويَأطلبَمنَروحكَالقدوسَأنَتفتحَعيونَرىبَلرتىَالقَوتؤمنَإببنكَ
حظيتكَ،أيهاَاآلب َ
ُ
خملصاًَشخصيَاًَ لياهتاََ"..وغيهاَمنَالصلواتَماَهيَإالَصلواتَ واهيةَالَقيمةَهلاَ،والَيوجدَأيَ
محايةَمنهاَإالَعنَطريقَالميانَابهللَوالتوحيدَوقراءةَالقرآنَواألذكارَ َ.
َ
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البوست موديرنزم والطلبة املغرتبني
َ

إنَاخلطورةَعلىَالطلبةَاملغرتبنيَليسَالتنصيَفحسبَ،ولكنَأيضاًَالتغياتَاليتَتطرأَعلىَذلكَ

الطالب َ،ولرمباَ أنَ البوستَ موديرنزمَ ليستَ خطيةَ فقطَ علىَ الطلبة َ،وإمناَ هيَ تغيَ عامةَ الشبابَ
والبناتََأيضَاً َ،فاحتكاكهمَ ابألمورَ املادية؛َ فَ العمَل َ،مشاهدهتمَ التلفاز؛َ أتثرهمَ بوسائلَ العالمَ،
دراستهمَ لكتبَ إلادية َ،وتعامالهتمَ معَ الطالبَ اآلخرينَ الغربيني َ،جيعلَ منظورهمَ للحياةَ يتغي َ،وفَ
معظمَاألحيانَيتغيَبطريقةَإجيابيةَ،ولكنَهناكَأيضاًَنسبةَقليلةَمنَالشبابَ–َوخاصةَالذينَيعيشونَ
لوحدهمَدونَاألهلَ،قدَيتغيونَبطريقةَسلبيةَويكونواَأكثرَعرضةَلإلنزالقَ،بسببَأتثرهمَابلصدمةَ
الضارية َ،فيصبحَ ماَ يراهَ الطالبَ مشوقاًَ للغاية َ،وقابلَ لإلختبار َ،فاخلروجَ إىلَ النواديَ الليليةَ تصبحَ
للتسليةَ–َابلرغمَأنهَقدَيكونَممنوعاًَمنَممارسةَهذاَاألمرَفَبلدهَ،ويصبحَالدخانَوشربَاخلمرَوحىتَ
املخدراتَشيئاًَجيلبَالسعادةَاملاديةَواجلسديةَ.وجتربةَأنَيكونَللشابَصديقةَليضيَهباَشهواتهَ،فهو َ
يرىَالشبابَوالبناتَالغربينيَالذينَميارسونَهذاَعنَجهلَأبهنمَسعيدونَفَحياهتمَالدنيويةَ،وجيدَأنهَ
ملَحيلَهبمَأيَعقابَ،فهمَيعيشونَحياهتمَبشكلَطبيعيَ،يعملونَ،ويكسبونَرزقهمَ،ويذهبونَللتسليةَ
والفرحَ واملرحَفَالليلَ،والَشيءَحيدهم َ..والكثيَمنَالشبابَ والنساءَالذينَيغرتبونَالَيعلمونَملاذاَ
شربَاخلمرَحرام؟َالَيعرفونَملاذاَحيرمَعليهَأنَيتخذَصديقة؟َالَيفهمونَخطورةَاملخدرات!َويعتقدونََ
أنَ مجيعَ النصارىَ فَ الغربَ همَ هكذاَ ألهنمَ تعلمواَ ذلكَ منَ البيئةَ احمليطةَ هبمَ فَ بلدهمَ األم َ،ألهناَ
اقعَفَالغربَقدَالَيكونَابلضبطَكماَشرحَلهَ.وعندماَ
ُشرحتَهلمَبطريقةَنظريةَ،ولكنَماَيراهَعلىَالو
ُ
يتقابلَاملغرتبَمعَاملنصرينَ،ويقولونَلهَإنَهذهَاألمورَحرامَأوَخطيئةَ ،وإنَوجودَعالقاتَحمرمةَماَ
بنيَالشابَوالشابةَليستَمنَالعقيدةَاملسيحيةَ،فإنهَيتفاجأَحقاًَألنَهذاَاألمرَملَيكنَيدريهَمنَقبلَ،
وجهلهَهذاَقدَيزلقهَإىلَالتعاطفَمعَالعقيدةَاملسيحيةَ،ألنهَعُلمَفَوطنهَأنَالثقافةَالغربيةَنصرانيةَوأنَ
الفاحشةَاملنتش رةَفَالغربَهيَثقافةَالنصارىَالغربينيَاملتعصبنيَ،ويتفاجأَأكثرَعندماَجيدَأنَاملنصرينَ
لديهمَأخالقَساميةَكالتعاليمَالسالميةَ،وبعضهمَأفضلَمنَكث ٍيَمنَاملسلمنيَفَبلدهَ،وابلتايلَقدَ
يقعَ فَ التنصيَ منَ خاللَ خربتهَ الشخصيةََ.فهذاَ هوَ البوستَ موديرنزمَ أنَ يبينَ الشخصَ معتقداتهَ
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معتمداًَعلىَخربتهَالشخصيةَ،وبسببَصدمتهَالثقافيةَوإرادتهَابلشعورَابلقبولَفَجمتمعه َاجلديدَ،فقدَ
ينساقَإىلَاللادَأوَالنصرانيةَ َ.
وعندماَ ميرَ املغرتبَ ابلصدمةَ الضارية َ،فإنَ شخصيتهَ تكونَ هشة َ،ويشعرَ ابلضعفَ والكتئابَ
والضغطَالنفسيَ،ومجيعَهذهَالعواملَقدَتقودهَألنَجيدَبدائلَميألَهباَالفراغَاملوجودَفَداخلهَمنَحننيَ
وشوقَ.وبسببَعدمَالتزامهَابلدينَالسالميَ،قدَجيدَالعقائدَاألخرىَكافيةَألنَتغطيَبعضاًَمنَهذهَ
أذكرَحينماَكنتَأعملَفَإحدىَالشركاتَاألمريكيةَ،وكنتَأرتبَالبضاعةَ
املفقوداتَاملوجودةَلديهَ.و
ُ
علمتَأنهَعريبَمنَأصولَإسالميةَمنَ
علىَالرفَفَقسمَاخلضراواتَ والفواكهَ،مرَجبانيبَشاب َ– َ ُ
مالمحَوجههَ–َوملَأحتدثَمعهَ،ولكنهَاقرتبَمينَوسألين"َ:هلَأنتَمسلمة؟"َكنتَألبسَالجابَفَ
العمل َ،ويبدوَ أنهَ طالبَ جديد َ،وملَ يتوقعَ أنَ جيدَ مسلمنيَ فَ الدولَ الغربية َ،أجبتهَ بثقةَ وابتسامةَ:
"ابلطبعَ أانَمسلمةَ".قالَيلَابرتباكَوقلقَشديدينَوبصوتَيدلَعلىَارتعاشه"َ:أانَمسيحيَ،أانَصرتَ
مسيحي"َمثَ راحَيركضَبعيداًَعينَمرجتفاًَ.فَالقيقةَمنظرهَأثرَيبَكثياًَ،ملاذاَكانَخائفاًَهلذهَالدرجة؟َ
وهوَفَبلدَالريةَأمريكاَ،ملاذاَيشعرَأنهَمالحَق؟َهلَكانَيعتقدَأنَهذاَسيغضبينَوجيعلينَأشتمهَأوَ
أردتَ ابلفعلَ أنَ أعرفَ ماذاَكانَ ُخييلَ لهَ عندماَ قالَ يلَ ذلك َ،وملاذاَ قاله؟َ
أقولَ لهَكالماًَ جارحاً؟َ ُ
وشعرتَابلشفقةَمنَأجلهَ،ملاَيعيشهَمنَختبطَوصراعَداخليَابلضافةَإىلَالصدمةَالثقافيةَاليتَختللتَ
نفسهَوأضعفتهَ َ.
إنَ البوستَ موديرنزمَ لهَ جوانبَ سلبيةَ إنَ ملَ يُوظفَ بطريقةَ سليمة َ،وجيبَ أنَ تكونَ اخلربةَ
الدراسةَ والتفكيَ قبلَ العمل َ،فالطيشََوالتهورَ فَ فعلَ األشياءَ قدَ يوقعَ النسانََ
مصاحبةَ معَ العلمَ و َ
ابخلطأَ،وقدَيشعرَهذاَاملرءَابليأسَوالَ يستطيعَالقيامَمرةَأخرىَ،لذلكَعلىَاملغرتبنيَالذرَ،وأنَيبقواَ
معَاجلماعةَالطيبة َ،وأنَيتشاركواَفَالنشاطاتَ الدعويةَ والسالميةَوسنتحدثَفَهذاَاألمرَبشكلَ
مفصلَفَالفصلَالقادمَإبذنَللاَ َ.
َ
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َ

ف األموال؟
ص َر ُ
أين تُ ْ
ُختصصَثروةَطائلةَمنَقبلَمسيحييَالغربَ والكنائسَهلدفَتنصيَالناسَالواقعنيَعلىَخطيَ

العرضَعشرةَ وأربعنيَعلىَخريطةَالكرةَاألرضية َ(انفذة ََ،)40/10فكماَأوردانَسابقاًَأنَمنَ واجباتَ
عضوَالكنيسة َأنَيدفعَعُشر َراتبه َإىل َاملؤسسةَاملسيحيةَاليتَينتميَإليهاَ،فلوَافرتضناَأنَ راتبَأحدَ
العائالتَألفيَدوالرَ،فإنَالكنيسةَتستلمَمنهَمئيتَدوالرَكلَشهرَ،فتخيلَمعيَأنَهناكَمئةَعائلةَفَ
هذهَالكنيسةَالصغيةَ،فهذاَمعناهَ أهناَتستلمَ عشرينَألفَدوالرَابلشهرَ،فماَ ابلكَابلكنائسَامليغاَ
الضخمةَ اليتَ يضمَ عددَ أعضائهاَ أكثرَ منََثالثنيََألفََشخص َ.والكنائسَ املعمدانيةَ اجلنوبيةََتنفقَ
ثالثنيَابملئةَمنَمدخوهلاَلتنصيَالعاملَالسالميَ،بغضَالنظرَعنَمبدأَالقبولَومبدأَاألبوابَاملفتوحة َ
اليتَتعرفناَعليهاَفَالفصلَاخلامسَ،وقدَكانَدخلَالكنيسةَاملعمدانيةَاجلنوبيةَعام َ2012م َماَيعادلَ
َ 188مليون َ دوالرَ،هذاَمعناهَأنَالكنيسةَاملعمدانيةَاجلنوبيةَ(لوحدها)َتنفقَعلىَاألقلَماَيعادل ََ69
مليونَدوالرَعلىَالعاملَالسالميَ.فالسؤالَاآلنَ:أينَتُصرفَهذهَاألموال؟َوإىلَأين؟َ َ
ومعَ ذلكََ حتاولَ املؤسساتَ التنصييةَ إجيادَ مبشرينَ لديهمَ شهاداتَ للمكوثََفَ الدولَ
السالميةَ،حىتَتوفرَعلىَنفسهاَنفقاتَاملبشرينَ،لذلكَجندَأنَمعظمَاملبشرينَمنَالطبقةَالعليا َمنََ
اجملتمعَواملثقفةَ،كماَأنَاملؤسساتَالتنصييةَحتاولَأنَجتعلَهؤالءَاملبشرينَيعتمدونَعلىَأنفسهمَحىتَ
ٍ
إقاماتَ هلم َ،ولكنَ إىلَ اآلنَ قدَ فشلواَ فَ هذاََالعمل َ،فرغمَ حماوالتَ وضعَ خططَ
يستطيعواَ إجيادَ
الستبدالَالنظامَاملدفوعَللمبشرينَ واملتنصرينَابلنظامَاجلديدَ والذيَحتدثناَعنهَفَالفصلَالسادسَ،إالَ
أهنمَماَ زالواَيدفعونَأمواالًَطائلةَللمبشرينَفَالدولَاألخرىَ،ويصرفونَعلىَتعليمَأوالدهمَفَاملدارسَ
األجنبيةَ (كاألمريكية)َ ابهظةَ الثمنَ،كماَ أهنمَ ينفقونَ هذهَ األموالَ فَ توفيَ السكنَ وتسهيلَ عمليةَ
املواصالتَهلمَكالسياراتَ والطائراتَاليتَتنقلهمَعربَالغاابتَالستوائيةَالضخمةَللوصولَإىلَالقبائلَ
البدائيةَ،ووسائلَتوليدَالكهرابءَ،وحفرَاآلابرَ،ابلضافةَإىلَالنرتنتَعنَطريقَاَلستااليتَ،وغيهاَمنَ
املصاريفَ،وفَبعضَالدولَيكونَالدَاألدىنَمنَمرتبَاملنصرَ–ََكماَفَالصنيَ–َماَيعادلََ2,500
دوالرَأمريكيَشهرايًَ ََ.
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اعترض نيفيوس الذي عاش كمبشر أكثر من عشرين سنة في الصين على بعض سياسات النظام القديم ،ومن هذه
اإلعتراضات:

َ

.1
.2

َ

.3

َ

.4

َ 454
َ

.5

دفع مرتبات للمتحولين المسيحيين الجدد (العابرين) ،إن كان لمساعدتهم أو للعمل معهم ،فعلى المتحول الجديد أن
يعتمد على نفسه وأن يكون دافعه للتحول للمسيحية روحيا وليس ماديا.
إن إعطاء المتحولين الجدد مساعدات مادية يفسد هذا المسيحي الجديد ،فمن هؤالء المتحولين غير متعلمين،
وإعطائهم المال يؤدي إلى تكبرهم على غيرهم ،وبالتالي يصبحون أعداء للكنيسة وقيمها ،وال يمكن أن يكونوا
أعضاء للكنيسة.
من الصعب على النظام القديم أن يحكم بين ما هو صائب وخاطئ ،فهناك الكثير من األعضاء األذكياء الذين تركوا
عضوية الكنيسة عندما علموا أنه ال يوجد هناك دعم مادي ،لذلك يجب الحذر ومعرفة من يستحق لهذا الدعم.
النظام القديم يح ّمس روح المسيحيين الجدد ،فهؤالء العابرين يتحمسون لرؤية وسماع أناسا من خارج بلدهم
يتحدثون لغة غريبة ،وال يهتمون بمضمون الرسالة ،ويكون العمل التبشيري غير مثمر.
النظام القديم يجعل هؤالء المواطنين اآلخرين (غير العابرين) ينظرون إلى اإلرساليات التبشيرية بأنها حمالت
رخيصة قادمة فقط لجمع أعضاء للكنيسة من أجل المال يسمونهم مسيحيو األرز ( )Rice Christiansأي أن هناك
مسيحيون ال يهمهم القيم وتغريهم األموال والطعام والمساعدات فسموهم مسيحيو األرز .أيضا عندما يعرف السكان
األصليين ان القسيس المحلي يُدفع له مرتبه من الكنيسة األجنبية ،فيُحكم عليه بانه خسيس رخيص يهمه المال فقط.

علىَ صعيدَ آخر َ،تُصرفَ األموالَ اليتَ تُستلمَ منَ قبلَ املؤسساتَ التبشييةَ علىَ املساعداتَ
والغااثتَفَالدولَالفقيةَ،وقدَالَ تُفصحَهذهَاملؤسساتَأنَهدفهاَاألولَهو َتنصيَالالجئنيَ.وقدَ
وردينَعدةَتقاريرَمنَالجئنيَسورينيَعامَ2012مَمنَاألردنَومصرَ،أنَمبشرينَزاروهمَوأعطوهمَكتباًَ
نصرانيةَحملاولةَتغييَداينتهمَ،هؤالءَالالجئنيَمعظمهمَمنَاألراملَواألطفالَ،فيستغلونَأوضاعهمَاملاديةَ
والنفسيةَ السيئة َ،ويظهرونَ هلمَ أهنمَ متعاطفونَ معهمَ وأهنمَ يشعرونَ ابلزنَ ألجلهم َ،مثَ يع ُدوهمَ أبهنمَ
سيدفعونَهلمَإجيارَالشقةَاليتَيسكنونَفيهاَ،أوَإجيادَمنفذَهلمَليخرجوَإىلَبلدَغريبَ،ولكنَعلىَشرطَ
أنَيستمعواَإىلَرسالةَاخلالصَ،وهناكَمنَالالجئنيَمنَيضطرَألنَيقبلَهبذاَحىتَالَيبقىَجائعاًَ َ.
لرمباَ هذهَ الطريقةَ واضحةَ جداًَ وظاهرةَ فَ اجملتمع َ،ولكنَ

هناكَطرقَأخرىَيستخدمهاَاملنصرونَفَإبقاءَالالجئنيَعلىَصلةَ
معهمَ،وهذهَالطريقةَهيَالتحفيزَ،فمثالًَممكنَللمنصرَأنَجيدَعمالًَ
لالجئنيَالبسطاءَغيَاملتعلمنيَفَإحدىَالشركاتَ،حيثَيدفعونَ
هلمَأقلَاألجورَ،حبيثَأهنمَابلكادَيستطيعونَأنَيوفرواَلقمةَالعيشَ
اغهمَ
ألنفسهم َ،ومنَ مثَ يعرضونَ عليهمَ أنَ يعملواَ فَ أوقاتَ فر َ

الجئة سورية في األردن 2012م تظهر
على إحدى قنوات اليوتيوب وتشرح
استغالل المنصرين لها ،وفي يدها إنجيل
وكتب تنصيرية أخرى أعطاها إياه أحد
المنصرين

. Source: J. L. Nevius .The planting and development of missionary churches .New York: Foreign mission library ،
.1899
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كمتطوعنيَيُدفعَهلمَمبالغَرمزيةَفَالكنيسةَ.وهذهَ
الطريقةَ تسمىَ التحفيز َ،فلرمباَ هؤالءَ املنصرينَ الَ
يستخدمونَ الطريقةَ املباشرةَ فََالتنصي َ،ولكنَ
قضاءَالوقتَمعَالالجئنيَلفرتةَطويةَتفتحَاألبوابَ
هلمَ ليدخلواَ إىلَ ثناايَ هؤالءَ الالجئنيَ والتحدثَ
معهمَ فَ أمورهمَ الشخصيةَ وقيادهتمَ إىلَ رسالةَ
اخلالصَ َ.

الجئون من العراق يدرسون اللغة اإلنجليزية (لغير الناطقين بها)
 ESLمع إحدى المنصرات داخل كنيسة لوثرية (عام 2010م)

إذاًَفاألموالَالطائلةَاليتَ تُصرفَ،تذهبَإىلَالغذاءَومساعداتَاحملتاجنيَ،ولكنَماَالَأجدهَ
عادالًَعندماَيُعطىَال ُفتاتَهلؤالءَاحملتاجنيَ واملنكوبنيَوتُنفقَأقلَاملبالغَلوائهمَوتغذيتهمَ،بينماَيذهبَ
القسمَاألكربَعلىَمرتباتَاملبشرينَومدارسَأوالدهمَابهظةَالثمنَووسائلَتنقلهمَ.فتجدَاملبشرَثريَوالَ
ينقصهَشيءَبينماَاحملتاجَيستنجدَبهَ َ.
َ

غسيل املخ
َ

وكماَذكرتَفَالفصلَالثالثَ،أنَمعظمَاملبشرينَيدرسونَمادةَالرشادَالنفسيَ،فهمَيعلمونَ
حقَ املعرفةَ أنَ الالجئنيَ واحملتاجنيَ وحىتَ شبابَ اجملتمعَ الذينَ يعيشونَ بشكلَ طبيعي َ،يعانونَ منَ
اكتئابَ وضغطَ نفسيَ وقلق َ،ويعرفَ املنصرونَكيفيةََالوصولََإىلَ قلوهبمَ وإقناعهمَ ابلنصرانية َ.فعندماَ
يكونَالنسانَواقعاًَحتتَضغوطَعصبيةَونفسيةَ،الَيستطيعَأنَيتخذَقراراتَسليمةَ،والضعيفَدائماًَ
ماَحيتميَابلقويَ،وجندَأنَالناسَاليتَفَحاجةَمعينةَتلجأَإىلَأانسَجتدهمَأقوىَمنهمَمنَالناحيةَ
الروحيةَوالدينيةَ،ويشكونَحاهلمَ،وماَأنَجيدواَالدواءَويبدأواَابلوقوفَعلىَأرجلهمَمرةَأخرىَ،يتوقفونَ
عنَاللجوءَإىلَاألشخاصَالذينَكانواَفَحاجةَهلمَ َ.
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ويعلمَ املبشرونَ هبذاَ األمرَ لذلكَ الَ بدَ
هلمَ منَ أنَ جيعلواَ هناكَ رابطَ نفسيَ معنيَ ماَ
بينهمَوبنيَاألشخاصَالذينَحياولونَتنصيهمَ،
وهذاَ الرابطَ يكونَ كالسالسلَ والقضبانَ
النفسيةَ،حىتَيبقىَهؤالءَالناسَعلىَتواصلَمعَ
املبشرينَويرجعونَهلمَ.كالستعبادَابلضبطَ َ.

صورة لقسيس عربي متنصر منصر ،مع الجئة متنصرة تعمل معه (تجلس
بجانبه) يتحدثان ويلقيان اإلفتراءات اإلسالمية على أمريكية أسلمت قبل
 25عاما بينما كانت مبشرة في كينيا( .الحظ المعلبات والمؤن الغذائية
الموجودة على الرفوف خلفهم والتي يستخدمونها لمساعدة المحتاجين)

وماَ يفعلهَ املنصرَ أنهَ يقنعََاملسلمَ الذيَ
ميرَبضيقَأبنهَفَدوامةَاكتئابَوحزنَوالَميكنَأنَخيرجَمنهاَإالَإذاَابحَمباَفَداخلهَمنَأفكارَوأحزانَ
هلذاَاملنصرَ،فيعطيهَاملنصرَشبهَحلولَ،ومنَخاللَالكالمَيعكسَاملنصرَموضوعَحديثهماَإىلَخرباتهَ
"َ:لقدَمررتَبنفسَحالتكَ،ولكنَملَأجدَأيَطريقةَللتخلصَمماَأشعرَبهَإالَ
الشخصيةَفيقولَمثالً
ُ
عندماَجلأتَإىلَاملسيحَ،أوَعندماَصليتَهللَ".فيبدوَأنَاملنصرَيعطيهَحلَجزئيَللمشكلةَ،وقدَيعينهَ
َُ
فَإجيادَعملَأوَدفعَرسومَالجيارَعنهَمثالًَ،فيشعرَاملسلمَأنهَمدينَ هلذاَاملبشر َ– َابلرغمَمنَأنَ
الفلوسَاليتَدفعهاَاملبشرَليستَفلوسهَاخلاصةَ،وإمناَمدعومةَمنَطائفتهَأوَاملؤسسةَاليتَيعملَمعهاَ.
وعندماَيشعرَاملسلمَأنهَمدينَللمنصرَ،يبدأَابلنقيادَعاطفياًَلهَ،تدرجيياًَ،ويشعرَابلتعاطفَ،وبعدهاَ

يلقيَاملبشرَشبهةَمعينةَأوَيوقعهَمبشكلةَأوَخيربهَأبنهَملَيستطعَأنَيساعدهَمنَانحيةَمعينةَ،رغمَأنَ
املسلمَقدَفعلَماَجيبَفعلهَكماَقالَ لهَاملبشرَأنَيفعلَ،فيشعرَاملسلمَأنهَفَورطةَومشكلةَ،وقدَ
يضغطَ عليهَ املبشرَ إماَ ابلشبهات َ،أوَ
بطريقةَ معينةَكانتقادهَ لهَ لسلوكَ معنيَ
ألنهَ سلوكَ إسالمي َ،وقدَ يتحكمَ املبشرَ
ابملسلمَ،
َ
ابلبيئةَ الجتماعيةَ واحمليطةَ
كطلبَاملبشرَمنَاملسلمَأنَالَخيتلطَمعَ
أصدقاءَ معينني َ،أوَ أنَ الَ يذهبَ إىلَ
الً َ،وقدَ يطلبَ املبشرَ منَ
املسجدَ مث َ
577
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املسلمَأنَحيضرَمعهَدروسَفَالكنيسةَ،أوَفَأماكنَمشتبهةَتعرضَالفكرَ والعقيدةَاملسيحيةَ،وقدَ
حياولَاملبشرَتذكيَاملسلمَابألوضاعَالسيئةَالذيَكانَيعيشَفيهاَفَأولَجميئهَوطلبهَاملساعدةَ،وبعدَأنَ
يُدخلَ املسلمَ مبأزقَ نفسي َ،يشدهَ بعيداًَ ويساعدهَ،ولكنَ بعدَ أنَ يكررَ هذاَ األمرَ عدةَ مراتَ يشعرَ
املسلمَابلعرفانَللمبشرَلنقاذهَحياتهَ ،والَيرىَأن َاملبشر َالذيَخيلقَاملشكلةَمثَحيلهاَ،وابلتايلَيصبحَ
املسلمَفَوضعَيشكَبهَفَعقيدتهَالسالميةَ،ويبدأَابلبحثَعنَالبدائلَمع َاملنصرينَ،وتنتهيَهذهَ
افَابألخطاءَالسابقةَاليتَكانَيقرتفهاَكمسلمَ،مثَمرحلةَالتجميدَاليتَتتبلورَفَقبولَآراءَ
َ
املرحلةَابلعرت
املؤثرينَ(املبشرين) َ .ويقومَاملنصرَبربطَالشخصَاملسلمَابلكنيسةَأوَاملنظمةَالتنصييةَعنَطريقَالعمل َ
التطوعيَأوَالعملَبراتبَرمزيَ،وابلتايل َويسهلَعلىَاملسلمَتركَاملاضيَاخلاصَبهَ والنسجامَ َابملكانَ
اجلديدَالذيَأصبحَاحمليطَاجلديدَ َ.
ومنَ أساليبَ غسلَ الدماغَ اليتَ تُستخدمََ:الوهنَ واخلوفَ الذيَ يشعرَ بهَ السائلَ أوَ الباحثَ
والعتمادَ علىَ اآلخرينَ والتقمص َ،وهذهَ عواملَ نفسيةَ تستغلَكعاملَ منَ عواملَ الضغطَ والتغييَ
املرغوبَ.أوَأسلوبَالشعاراتَالقريبةَمنَالعاطفةَومنطقةَالالشعورَ،كاملنصرَالذيَيطمئنَاملسلمَأنهَ
معهَوسيساندهَ وأنهَحيبهَوسيفعلَأيَشيءَمنَأجلَمساعدتهَ.كماَيستخدمَاملبشرونَأساليبَغسلَ
املخَهوَمعرفةَماَحيبَاملسلمَوماَيكرهَ،فيستخدمَ املنصرَاسلوبَالرتغيبَمعَاملسلمَ والتحفيزَكماَ
ذكرانَسابقاًَ َ.


استخدام التنوي املغناطيسي

وابلطبعَ،يستمرَغسيلَاملخَبعدَالتنصيَ،فاملنصرينَالَيتوقفونَعندَاملسلمَاملتنصرَ،وإمناَجيبَ
املتابعةَ معه َ،فيحولونهَ إىلَ منصرَ آخرَ متخصصَ ابلرشادَ النفسيَ يسمىََ َ،Soul Careفمعظمَ
املتنصرينَ،بعدَسفرهمَ،يقيمونَلفرتةَوجيزة َ– َلعدةَأشهر َ– َفَبيتَإحدىَالعائالتَالتنصييةَ ،وقدَ
خيصصواَ ساعاتَ يومية َ،تكونَ مبثابةَ اجللساتَ النفسية َ،منَ ضمنهاَ الديثَ عنَ املاضي َ،ومعاجلةَ
املشاكلَ النفسيةَكالكتئاب َ،والزنَ والغضبَ والصالحَ الفكري َ،واملصالةَ معَ النفس َ،معَ إضفاءَ
الصبغةَ النصرانيةَ عليها َ،وقدَ تكونَ هذهَ اجللساتَ أشبهَ بتأمالتَ منَ الكتابَ املقدسَََأوَ الصالةَ
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اجلماعيةَ.ويستخدمونَمعَاملتنصرينَخربةَ(التأثيَالنائم)َوملخصهاَأنَالنسانَخيتزنَفَذاكرتهَمصدراًَ
أوَحداثًَيبقىَانئماًَفَداخلهَإىلَأنَيوقظهَمصدرَأوَحدث َمشابهَلذلكَاملخزونَ.فعلىَسبيلَاملثالَ
لنفرتضَأنَهناكَمتنصرَكانَوالدهَيضربهَضرابًَمربحاًَف َطفولتهَ،وبعدَأنَتنصرَقدَيرىَمشهداًَكهذاَ
حيدثَ معَ طفلَ آخرَ فيدخلَ فَ أزمةَ نفسية َ،وبعدهاَ يعلنَ فَ داخلهَ ويقررَ فَ نفسهَ أنَ والدهَكانَ
ضربَ أبناءهمَ بشكلَ مؤذي َ.وأذكرَ أنَ فتاةًَ قدَ تنصرتَ،
مسلماً َ،فإذاًَ السالمَ حيرضَ اآلابءَ علىَ َ
فأُخذتَفَالوالايتَاملتحدةَلتعيشَمعَقسَوزوجتهَ،بعيداًَعنَاملدينةَاملكتظةَابلسكانَ،علىَ رأسَ
جبلَأمامهمَمنظرَمجيلَجداًَلألشجارَوغروبَالشمسَ،فكانتَزوجةَالقسَجتلسَمعَهذهَاملتنصرةَ
لساعاتَيومياً َ،وأحياانًَتغيبَعنَوعيهاَ .تقولَأهناَحينماَكانتَتستيقظَكانتَتشعرَابلدموعَتنزلَ
علىَ وجنتيهاَ والَ تذكرَ منَ اجللسةَ أيَ شيءَ حدثَ معها َ،وهذاَ معناهَ أهنمَكانواََيستخدمونَ التنوميَ
املغناطيسيَ،لينفذواَإىلَالعقلَالباطينَويربطواَالذكرايتَاملؤملةَابلسالمَ َ.
َ

َ

التنصري على ظهر الداببة

ملاذاَ جندَ أنََاملتنصرينَ الذينَ يظهرونَ علىَ وسائلَ العالمََمعظمهمَ يساندَ إسرائيل؟َ فإماَ أنَ
يكونَاملتنصرَإبنَلقائدَمنَقادةَمحاسَ،أوَإمامَمعروف؟َهؤالءَهمَالورقةَالراحبةَللمنصرينَ،فهمَالذيَ
جينونَعليهمَأمواالًَطائلةَ،وهمَالضحيةَاليتَيستخدموهناَللطعنَابملسلمنيَوحماولةَحتطيمَمعنوايتَاألمةَ
السالميةَ َ.
إنَ السببَ الروحيَ واملفرتضَ هوَ اعتقادهمَ مبجيءَ املسيحَكاهللَ الداينَ (والعياذَ ابهلل)َ وأنهَ
سيحكمَعلىَاألرضَألفَسنة َبعدَقتلَاملسيحَالدجالَ،وهناَسيكونَلسرائيلَفرصةَأخرىَلإلميانَ
والكمَمعَامل سيحَ،حيثَتتباركَهباَمجيعَالشعوبَ،كماَأعربناَفَالفصلَالسابقَ.لذلكَيعتقدونَأنهَ
الَسالمَإالَمبجيءَاملسيحَالثاينَ.أماَالسببَاآلخرَفهوَسياسيَحبتَ َ.
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ذكرت َإحدى َالقنوات َاألملانية َعامَ َ2006م َعن َما َحيدث َاآلن َفقالتَاملذيعة"َ:إهنم َيتحدثونَ
عنََاجلهادََ،يرونََأنفسهم َكشهداءََ.الدايانتََاألخرىََابلنسبةََهلمََهرطقاتََ.الََيسمونََأنفسهمَ
مسلمنيَ ،وإمنا َهم َمسيحي َون َمتطرفون َمتعصب َونَ ،متواجد َون َفَ َالوالايت َاملتحدة َاألمريكيةَ ،هؤالء َهمََ
الذين َأوصلوا َجورج َبوش َإىل َمنصب َالرائسةَ ،لكن َوجود َهؤالء َاملتعصبني َليس َمقتصرَاًَعلى َالوالايتَ
املتحدةَََاألمريكيةََفقطََ،إهنمََيودونََحتويلََالعاملَََملذهبهمََ،الفرصةََاليتََملَََتكنََابلسبانََأاتحتهاََهلمََ
حرب َالعراق َاآلن َابلذاتَ ،مباشرة َبعدَ َالحتاللَ ،جاءَ َاملبشرون َهناك َحيث َميوت َالناسَ َيومياًََحىتََ
يومنا َهذاَ ،حياول َهؤالء َتنصي َاملسلمني َغالبَاًَفَ َالسرَ ،لكن َمبوافقة َالكومة َاألمريكيةَ ،وهم َيوزعونَ
منشورات َمسيحية َواملساعدات َالنسانية"ََ ..هذاَهو َالرهاب َالفكريَ ،فإن َتنصي َالفئات َاجلائعة َفََ
سبيلَلقمةَالعيشَعملَغيَأخالقيَوإنَهؤالءَاملبشرينَاملتطرفنيَالسياسينيَخيلقونَالعداءَوالتوترَ.
ادعت َوسائل َالعالم َأن َهذه َالمالتَ َالتنصيية َتعمل َعلىَ َإزالةَالتخلفَاملوجودَفَبعضَ
اجملتمعاتَالسالميةَ والقبائلَالفريقيةَمنَأجلَحتضرهمَفتعملَفَجمالَحموَاألميةَوتوفيَاملاءَالنظيفَ
والكهرابءَوغيهاَمنَاخلدماتَاليتَملَتكنَلديهمَ.ولكنَمبجيءَالرجلَاألبيضَإىلَهذهَالقبائلَالسوداءَ
ونَشَرَكلمة َالجنيل َهلمَ ،عملوا َعلى َتغيي َالكثي َم َن َالعادات َوالتقاليد َاليتَكانوا َيفتخرون َهباَكثقافةَ
وتراث.
أيضَاًََعرضتََقناةََاجلزيرةََجمموعةََمنَََرجالََاجليشََاالمريكيََفََأفغانستانََيرتدونََالزيَ
العسكريَويقيمونَصالةَمجاعيةَمعَجمموعةَمنَاملبشرينَقبلَأخذَسالحهمَواخلروجَلطالقَالنارَعلىََ
من َيعرتضهمَ ،ويقيمون َدروس َخاصة َف َالكتاب َاملقدسَ ،حيث َحيرضون َبعضهم َالبعض َلبالغ َرسالَةَ
الجنيلَ،وتوزيعَالكتبَاملقدسةَبلغةَالباشتوََواللغاتََاليتَيتحدثَفيهاََاملواطننيَ،وماََيفعلهََهؤالءَاجلنودَ
قدََيكونََخرقَاًََمباشرَاًََلدستورََالوالايتََاملتحدةَََوقواعدََوظيفتهمََوأنظمةََمجيعََالقواتَََاملوجودةَََفََ
ف َغاية َالوضوحَ ،فيه َقائمة َمن َاألعمال َاملمنوعةَ،
أفغانستانَ ،األمر َالعام َمن َالئحة َاألوامر َالرئيسية َ َ
واحدة َمنها َالتبشي َألي َدين َأو َإميان َأو َعبادةَ ،و َال َشك َأن َهؤالء َالرجال َيعرفون َالقواننيَ ،فيوزعو َنَ
اعد َواضحةَ .وانتشر َفيديو َعلى َموقع َاليوتيوب َملبشرين َيعلمونَ َعشراتَ
اهلداايََكطريقة َللتحايل َعلىَ َقو ٍَ
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األطفال َبعض َالكلمات َمثل"َ:هليلوايَ ،هليلوايَ ،آمنيَ ،ارفع َيديك َوسبح َالربَ ،يسوع َحيبكَ ،يسوعَ
حيبك"
فهلَماَنراهَعلىَوسائلََالعالمَهوَامتدادَللحمالتَالصليبيةَوالروبَاملقدسةَاليتَابتدأتَفَ
العصورََالوسطىََللسيطرةََعلىََاألممََاألخرى؟ََأمََهلََظهورََهؤالءَََاجلنودََاملبشرينََردةََفعلََدعوةََ
إسالميةَيقالَأهناَأتسستَابلسيفَوالرهاب؟َهذاَماَسنجيبَعليهَالحقَاًَ.
َ



نظرة املسيحية احلقيقية ومعتقداهتا عن احلرب:

َ

ف َالقيقة َال َيوجد َهناك َأي َدولة َمعاصرة َعلى َاألرض َمل ُكها َالرب! َلذلك َال َيوجد َأي َدولةَ
غربية َتعرتف َأهنا َمسيحية َمهماََكان َشعبها َمتحفظاًََدينيَاًَ .ورغم َأن َهناك َبعض َالنصوص َف َالكتابََ
املقدس َاليتَ َحترض َالشعب َالسرائيلي َالستخدام َالسالح َوالقتالَ َ(حيث َأن َالرب َهوَ َملكهم)َ ،فإنََ
الًَ:
هذهَالشرائعَقدَسيءََاستخدامهاَوفُسرتَبطريقةَخاطئةَلتخدمَأهدافَاًَسياسيةَفَوقتناََالاضرَ.فمث َ
ان َعليهَ َالسمةَُ،
حزقيال َ"َ 6َ :َ 9الشيخَ َوالشابَ َوالعذراءَ َوالطفلَ َوالنساءَ َ،اق تُلُوا َللهالكََ .والَ َت ق ُربُوا َمنَ َإنس ٍَ
واب تدئُوا َمنَ َمقدسي»َ .فاب تدأُوا َابلرجالَ َالشُّيُوخَ َالذينَ َأمامَ َالب يتََ ".فأو َالًَإن َمن َأيمر َبقتل َهؤالءَ َهوََ
س َملك َأو َرئيس َأو َمسؤولَ ،والشيء َالثاين َهناك َإحساس َابلقسوة َوالشدة َجتاه َهذهَ
الرب َنفسهَ ،ولي َ
اآليةَ.
َ َومن َاملمكن َالعرتاض َوالقول َأن َاملسيح َأمر َابلقتلَ َحيث َذُكر َف َالجنيلَ :مىتَََ «ََ34ََ َ:ََ10الَ
تَََألُف رقََ
تَََألُلقيَََسال ًماََعلىَََاألرضَََ.ماَََجئ َُ
تََألُلقيَََسال ًماََبلَََسي ًفاََ35ََ.فإينَََجئ ُ
تظُنُّواََأينَََجئ ُ
النسَانَ َضدَ َأبيهَ ،واالب نةَ َضدَ َأُمهاَ َ،والكنةَ َضدَ َمحاهتاَ 36َ .وأعد َاءَُالنسَانَ َأه َُل َب يتهََ 37َ .منَ َأحبَ َأ ًَابَ
أوََأ ًُّماَأكث رََمينََفالََيستحقُّينَ،ومنََأحبََاب نًاََأوََاب ن َةًَأكث رََمينََفالََيستحقُّينَ"
يد َلوَ َاضطرمت؟ َََ50ويلَ َصب غةََ
ت َألُلقيَ َان ًرا َعلىَ َاألرضَ ،فماذا َأُر َُ
َ َوأيضَاًَلوقاََ«ََ49ََ َ:ََ12جئ َُ
ولَ
ت َألُعطيَ َسال ًما َعلى َاألرض؟َكالَ ،أقُ َُ
أصطبغُهاَ ،وكيفَ َأحنص َُر َحىتَ َتُكمل؟ َََ51أتظُنُّونَ َأينَ َجئ َُ
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تَواح ٍَدَ ُمن قسمنيََ:ثالثةََعلىَاث ننيَ،واث نانََعلىََ
ل ُكمََ:بلََانقس ًاماَ52َ.ألن َهَُي ُكو ُنََمنََاآلنََمخسةََفََب ي ٍَ
تَعلىَاألُمَ،والماَةَُعلىَ
األبََ،واأل َُُّمَعلىَالبنتَ،والبن َُ
بَعلىَاالبَنَ،واالب َُنَعلىَ َ
األ َُ
ثالث ٍَةَ53َ.ي ن قس َُمَ َ
يدواَأنََأملكََعليهمَ،فأتُواَهبمََ
كنتهاَ،والكن َةَُعلىَمحاهتا»َ.ولوقاَ"َ27َ:َ19أماَأعدائيَ،أُولئكََالذينََملََيُر ُ
وهمََقُداميَ"
إىلََ ُهناَواذحبُ ُ
بعضَاملفسرينَهلذهَالنصوصَيقولَأهناَالَتتحدثَعنَيومناَهذاَوإمناَمباَسيكو َنَفَاملستقبلَ،
حيث َسيأيت َاملسيح َويضع َالق َعلى َاألرض َويقتل َالنيب َالكذاب َ(املسيح َالدجال) َابلسيفَ ،وكل َمنَ
يرفضََحكمََاملسيحََعلىََاألرضََوينكرهََأوََيستنكرهََسيُعاقبََأشدََالعقابََ،ألنهََهوََالداينََالعادلََ
الذي َأُعطي َله َالسلطانَكي َيفعل َذلك َعلى َاألرض َوليس َاخلليفة َأو َالقائد َأو َالرئيس َأو َاخلَ .أماَ
ابلنسبة َلإلنقسامات َاليت َحتصل َبني َأفراد َالعائلة َأو َاألصدقاءَ ،فمن َالطبيعي َجدَاًَأن َجند َمقاومة َمنََ
الشرَ،فاملؤمنَالقيقيَيُواجهَأبشدََالبتالءاتَحىتَمنَأقربَالناسَإليهَ،والنقساماتَهذهَالَتبدأَمنََ
املؤمننيَبلَمنَالذينَيالحظونَالتغييَويضطهدونَاملتحولنيَإىلَالقَوهذاَطبيعيَجدَاًَ.هذاَهوَتفسيَ
الالهوتينيَللنصوصَالسابقةَ.
َ َوعندماََنواجهََاملتنصرينََهبذهََالنصوصََمنََالكتابَََاملقدسََيعرتفونََأنََهذاَكانَََفََالعصورََ
الوسطى َف َالكنائسََكالدانة َوالقتل َوالضطهاد َالَ َيعكس َتعاليم َالجنيلَ ،وإمنا َيعكس َأسلوبَ َمهجيََ
سفاح َتغطىَ َحتت َاسم َاملسيحية َوشوهَ َصورةَ َالكنيسة َالقيقية َوال َيوجد َشيءَ َف َهذهَ َالدنياَ َماَ َيربرَ
عملَالدولةَالكنسيةَفَذلكَالوقتَ.
َ َهذه َالنصوص َالكتابية َ– َاملذكورة َسابقَاًَ– َيستخدمها َبعض َاملتطرفني َاملسيحيني َلتربير َالربَ
ىَ
وجعلها َسببَاًَلمل َالسالح َواملشاركة َمع َالقوات َالغربيةَ .فغدت َحرب َصليبية َأو َحرب َمقدسةَ ،فنر َ
املبشرين َخمتلطني َمع َاجلنود َاألمريكان َوال َنستطيع َالتمييز َبينهماَ ،أحدهم َحيمل َالسالح َواآلخر َحيملََ
الجنيلَ،فإنَمتَقتلهمَالَتلومواَالشعوبََاألخرىَعلىَذلكَ.لألسفَأصبحتَاألوضاعَالسياسيةَعشاًََ
لرتبيةَأفكارَدينيةَ.
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َ َهناكََبعضََالكنائسََاليتََتساه َمََفََمتويلََالدولةََملساعدةََأتسيسََدولةََإسرائيلََفََالشرقَ
إلهً َوهمَ
األوسطَ ،مستعينني َبنصوص َالكتاب َاملقدس َأن َاليهود َسيأخذون َالقدس َوالرب َيكون َعليهم َ َ
يكونون َله َشعبَاًَ َ .ويرد َعلى َذلك َآابء َالكنائس َالشرقية َأن َالكتاب َاملقدسََكان َواضحَاًَجدَاًَفإن َإرادةََ
الرب َوخطته َال َيتدخل َفيها َعملَ َأو َيد َإنسانَ ،و َال َيستطيع َالنسان َف َإعجال َهذا َالعمل َلكمالََ
تَ
ت َمنَ َهذا َالعاملََ .لوََكان َ
وعُ«َ:مملكيتَ َليس َ
هذه َاخلطة َمهما َيكن ََ ..ففي َيوحناََََ36ََ:ََ18أجابَ َي ُس َ
مملكيتَ َمنَ َهذا َالعاملَ َ،لكانَ َ ُخداميَ َ ُجياه ُدونَ َلكيَ َالَ َأُسلمَ َإىلَ َالي َُهودََ .ولكنَ َاآلنَ َليستَ َمملكيتَ َمنََ
ُهنا»َ.وقدَأنَبَاملسيحَبطرسَالستخدامهََالسيفَ:مىتََ51"َ54َ–َ52َ:َ26وإذاَواحدََمنََالذينََمعََي ُسوعََ
وعُُ «َ:ردََسي فكََإىلََمكانهََ.
مدََيدَهَُواستلََسي ف َهَُوضربََعبدََرئيسََالكهنةَ،ف قطعََأُذن َهَُ52َ.ف قالََل َهَُي ُس َ
يعَاآلنََأنََأطلُبََإىلََأيبََف يُقدمََ
ألنَََ ُكلََالذينََأي ُخ ُذونََالسيفََابلسيفََي هل ُكونَ!ََ53أتظُ َُّنَأينََالََأستط َُ
يلََأكث رََمنََاثينََعشرََجي ًشاَمنََالمالئكة؟"َ َ
َولكنََنرىََأنََالعهدََاجلديدََيستخدمََمصطلحاتََعسكريةََليعربََعنََجهادََالروحَكماََفَ
يَصالحٍََلي ُسوعََالمسيحََ4َ.ليسََأحدََو ُهوََ
تيمواثوسَالثانيةََ3"َ3َ:َ2فاشرتكََأنتََفََاحتمالََالمشقاتَََك ُجند ٍَ
ضا َإنَََكانَ َأحدَ َ ُجياه ُدَ ،الَ َيُكل َُل َإنَ َملَ َ ُجياهدََ
ي تجن َُد َي رتب َُ
ك َأبعمالَ َالياةَ َلكيَ َيُرضيَ َمنَ َجندَهَُ 5َ .وأي ً
قانُونيًّاَ".وغيهاَالكثيمنَالنصوصََ.
َ َولو َعدان َإىل َأصل َتعاليمَالسيدَاملسيحَ ،ونشاهدَكيف َعاش َتالميذ َاملسيحَ َعلى َاألرض َبعدََ
صعودهََفََأعمالََالرسلََ،جندهمََملََحيملواََسالحَاًََرغمََأهنمَكانواََمهدَدينََمنََالرومانََوالغريقََ،وملَ
لكََ،بلََكانواََينشرونَبشارةََالجنيلَبكلَتواضعَوسالمََ،الَلتوحيدََالعاملََأوََوراثةََ
يقاتلواَ،وملََيطمحواََل َُم ٍَ
تالميذَللمسيحََصانعيََسالمَهلمَأجرهمَعندَللاَفَاملَُلكََالسماويَوالروحاينَ َ.
وصنعَ ٍَ
األرضَبلَلعملَ ُ
رأييََأنََهؤالءََالتالميذَكانواََمسلمنيََموحدينََ(أبيوانيتيني)ََلذلكَكانواََسلمينيََ،ولكنََماََأ َنَ
تَ
دخلتََاملعتقداتََاألخرى َكتأليهََاملسيحََوالثالوثََاملقدسََفََالقرننيََالثالثََوالرابعََحىتََبدأ َ
اجلماعاتَاملسيحيةَاملثلثةَأتخذََالطابعَالسياسيَاملتوحشَ.
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َ َوبزايدةَعددَاملسيحينيَعلىَالكرةَاألرضيةَ،بدأتَتتطورَفكرةَإدماجَالدولةَمعَالدينَاملسيحيََ،
وكانَأولَمنَانقشَفَهذاَاألمرَأغسطنيَالعظيمَفَالقرنَالرابعَ،وأعلنَدولتهَالرومانيةَدولةَمسيحيةََ،
وكان َهناك َمن َاملواطنني َاملسيحيني َالذين َيشاركون َف َأمن َالدولةَ،كعمل َاخلدمات َالسلمية َووجودهمََ
كجنودَأوَشرطةَداخلينيََكرجالَأمنَ،وبدأَالوارَوالنقاشَفيماََإنََكانَاملسيحيونَيستطيعونَاملشاركةََ
ف َالرب َوالقتال َلوطنهم َأم َال َوهلَ َهذا َعمل َإجباري؟ َوهل َيتعلق َبتعاليم َالكتاب َاملقدس؟ َوابلتايلَََ
كتبَأغسطينوسَنظريةَ"الربَالعادلة"َواليتَأمرَفيهاَاملسيحينيَللدفاعَعنَأراضيهمَوالقتالَفَسبيلََ
وطنهم َحيث َأن َأراضيَ َمشالَ َإفريقيا َالرومانيةََكانت َمهددة َمن َقبلَ َالرببرَ .وقد َقالَ َأن َالرب َيُفرتضََ
أنَتكونَلوضعَالقَعلىَاألرضَونشرَالسالمَ،وجيبَأنَتكونَهذهَالربَحتتَسلطةَالقائدَوبدافعَ
حبَاملسيحينيَلآلخرينَ،وهذاَالبَالالَمتناهيَيشجعَعلىَالنصافََفََالقتالََوعدمَالتعديَعلىََ
الغيََ.وكانتََرسالتهَكالتايل" َ:لوََافرتضناََأنََللاََينهاانََعنََاملشاركةََفََالربََألنََاملسيحََقالََبعدََ
عصوٍَر َعدة َأن َال َنقاوم َالشر ََ ...فاجلواب َعلى َذلك َأن َللا َال َيريدان َأن َجناهد َفعليَاًَابجلسد َوإمنا َأنَ
َ..كما َنرى َأن َموسى َحكم َعلى َاملذنبني َابملوتَ َليسَ
جناهد َف َالروحَ ،فهي َحرب َروحيةَ َضد َإبليس َ َ
بدافع َالكره َوالقد َوإمنا َبدافع َالبَ،كما َفعلَ َبولس َعندما َأخرج َالشياطني َوانتهر َمنَ َيفعلَ َالشرَ،
فالب َال َيتجنب َعمل َاخلي َفَ َالربَ ،فالنهي َعنَ َعمل َالشر َحىت َلوَََكانت َبطريقة َعنيفة َهيَ َأيضَاًَ
تعربَ َعن َالبَ ،ال َأحدَ َيستطيع َأن َيعاقب َأحدَاًَماَ َمل َيقمعَ َالكره َوالقدَ َمنَ َقلبه َأوالًََ،كماَ َأن َحبَ
األعداءََهوََأمرََمنََللاََولكنََهذاََالبََالََيستثينََحربََالرمحةََمنََأجلََاخلي"ََ455هذاََهوََرأيََ
أغسطنيَ،كالم َمجيل َأليسَكذلك؟ َفما َفعله َأغسطني َأنه َأخذَكالم َالكتاب َاملقدس َليخدم َأغراضهََ
السياسيةَ.وفَوقتَأغسطنيَملَيكنَمسموحاًََللكهانََوالرهبانَأنَيشاركواَفَالربَ.

َ َعندماَكانََحيكمََاملسلمونََاألندلسَ،كانََهناكََمسيحيونََأصليونََيعيشونََفََهذهََالدولَةَ
ض َاملسيحي َون َالقرآ َنَ
السالميةَ ،وتعلموا َاللغة َالعربيةَ ،وكان َاللباس َالعريب َموديل َذلك َالزمانَ ،تعلم َبع َ
والديثَ،وبدأواَببثَالفرتاءاتَضدَالسالمَوإظهارَحياةَرسولَالسالمَوتعاليمَالقرآنَبسلبيةَ(اوَماَ
يسمىَشتمَرسولَالسالمَحسبَمفهومَاملسلمني)ََ..وقدَتضايقَاملسلمونََكثيَاًَواستُفُّزواَبشدةَفقتلواََ
.Source :Arthur Hoyt .War:4 Christian Views . Herman InterVarsity Press.1981
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ذلكََاملسيحيََاملتشددََ،وهبذاََقامََاملسيحي َونََولعبواََدورََاملضطهدََواستنجدواََببطاركةََالكنائسَ
الكاثوليكيةَ ،فكان َرأي َالكنيسة َأن َهذه َهي َالطريقة َالصحيحة َللتبشي َوإظهارَكلمةَ َالقَ َوحرضواََ
على َتعريض َحياهتم َللخطر َلكسب َاألجر َوإطالق َإسم َاجملاهدين َوالشهداء َعليهمَ ،ولكن َبزايدة َعد َدَ
تَ
املسيحينيََالذينََيلقونََالشبهاتََعلىََاملسلمنيََ،زادََأيضَاًََالتوت َرََبنيََاملسلمنيََواملسيحينيََواحتد َ
الفتنة َبينهم َوقتل َاملسلمون َهؤالء َاملتناظرين َاملسيحينيَ ،ومن َهنا َظهر َالعاملَ َالشهي َالباجي َالذيَكانََ
َأولَمنَردَعلىَالشبهاتَالسالميةَ.ولكنَفَمنظورََالكنائسَاملسيحيةََكانَهؤالءَاملقتولنيَهمَشهداءَ
للمسيحَوأعلنواَالربَاملقدسةَوتبعهاَقيامَالفرسانَالصليبينيَ.
َ َف َعام َ1095م َف َجملسَكليمونتَ،كان َاببَالفاتيكان َأورابن َالثاين َأول َمن َوعظ َبتشجيعََ
ني َ(يقصد َاملسلمني)َ ،وقد َنفض َمشاعرهم َإبخبارهََ
مستمعيه َلتحرير َالشرق َاألوسط َمن َسيطرة َالنجس َ
أنََاملسلمنيََيضطهدونََاملسيحينيََبشدةََ،ويغتصبونََالنساءََويهدمونََالكنائسََ.وقدََحرضََأورابنََ
لتوحيدَالكنائسَمعَبعضهاَملواجهةَالعدوَ،وادعىَأ َنَمنَيفعلَذلكَحيصلَعلىَاملغفرةَاملطلقةَمنَللاََ
حيثَيدافعَعنَاألرضَاملقدسةَ.وقدََكانَردَاجلمهورََاملتحمسَصراخهم"َ:شاءَللا!َشاءََللا!"َ
َ َيعتقدَ بروفيسورَ مايكلَ موريسََأبنَ إرسالَ املبشرينَ إىلَ العراقََأثناءَ الربَكانَ خطأًَ فادحاًَ
وعمالًَغيَمرتبَ،فقدَ قُتلَماَيعادلَاأللفَمبشرَهناكَ،وقالَفَإحدىَحماضراتهَفَاجلامعةَعام َ
2011مَمعلَقَاًَعلىَقتلَاملبشرينَفَالعراقَعامَ2008م"َ:جيبَأنَيكونَهناكَحكمةَفَتوصيلََكالمََ
األخبار َالسارةَ َ(الجنيل) َلآلخرين َدون َتعريضهم َللخطر" َفالشهيد َهوَ َالذي َيُقتلَ َحتت َظروفَ َغيَ
متوقعةَوإجباريةَوليسَتطوعَاًَ.
وقد َحاول َالعلماء َالتارخييني َف َمعرفة َسبب َحتول َاملسيحية َإىل َالتشدد َوإىل َالصليبية َالرهابيةَ،
وكانَأحدَهذهَاألسبابَهوَحماولةَتقليلَالفتنةَوالعنفَالاصلَفََغربَاوروابَ،فإنَملََيستطعَالفرسانَ
بَ
إيقاف َالشتباكات َاألهلية َالاصلة َف َاألندلسَ ،فإهنا َتستطيع َقتال َأعدائها َغي َاملسيحينيَ .والسب َ
قَ
نيََالذينََاعتقدواََأنََالستيالءََعلىََاألراضيََاملقدسةََفََالشر َ
اآلخرََأن َهناكََجمموعةََمنََاملسيحي َ
األوسط َيعود َهلم َبغىن َفاحش َوحياةَكرميةَ .ف َتلكَ َالفرتة َاعتقد َاملسيحي َون َأن َتعاليم َاملسيح َ"أحبواَ
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أعدائكم َ،ابركواَ العنيكمََ"...ليستََعادلةََوتؤديََإىلََضعفََالدولةََالََقوهتاََ،لذلكََاختذواََتعالي َمَ
مضادةََظاننيََأنََهبذاََسيكونَََانتصارهمََواستيالئهمََعلىََاألرضََووضعََال ُملكََفيهاَََ،وابلتايلَََتطورََ
نيََوصارََهناكََحفالتََخاصةََلتبجيلهمََوتعظيمهمََواعتربواََأنََإظهارََالرمحَةَ
متجيدََالفرسانََالصليبي َ
واحملبةَللعدوَماََهوَإالَضعفََوارتكابَإمثَعظيمَ.
فَالقرنَاخلامسَعشرَ،عندماَاخرتعَالغربَاألسلحةَالناريةَ
القاضيةََ،قامتََثورةََمناهضةََللحربََمنََقبلََرجالََيدعونَ
لإلنسانيةََمثلََثوماسَََمورَََوإيرامساسََروتردامََ،حيثََاستخدمََ
إيرامساسََمهاراتهََالفذةََلنقدََالعنفََ.وقدََاندىََإبعادةََالتشكيلَ
والتجديدَمنَخاللَحثَالشعبَلدراسةَالجنيلَوتعلمهََ-احملتكرََ
منََقبلََأابءََالكنائسََفََذلكََالوقتََََ-واتباعََحياةَََاملسيحََ
القيقيةَ .وكتاابته َانتقدت َالالهوتيني َالذين َيستخدمون َاسم َالدينَ
إراسماس روتردام Erasmus Rotterdam
ليربروا َإقامة َالربَ .ورغم َالنشقاقاتَ َاليت َعانت َمنها َالكنيسة َفََ
القرونََالوسطىََوظهورََالربوتستنتََ،إالََأنََاملتجددينََملََحيققواََالسالمََ،بلَكانواََيشجعونََعلىَ
استخدامَالسالحَمماَأدىَإىلَحروبَأهليةَفظيعةَبنيََاملسيحينيَالطقسينيَوالربوتستنتََ..واستمرَأم َرَ
السماحَابستخدامَالسالحَإبسمَاملسيحيةَحىتَالقرنَالعشرينَ.فالقادةَاحملتجَنيَ(الربوتستنت)َمثلَلوثرَ
زوينغلي َوكالفني َوافقوا َعلى َاستخدامَ َالسالح َوالعنف َف َالربَ .واستمرت َالروب َالدينية َف َاألعوامََ
ما َبني َ1550م َ– َ1648مَ .ولكنَكان َهناك َطائفة َواحدةَ َرفضت َاستخدام َالسالح َجبميع َأشكالهَ
وهيََاألاناببتيستََمثََالكويكرََوالتنويرينيََواخلمسينينيََوقدََرفضواََإدماجََالدينََمعَََالدولةََوطالبواََ
ابلنفصال َعن َالسياسةَ .واندوا َابتباع َتعاليم َاملسيح َوحياتهَكما َينقلها َالكتاب َاملقدس َلناَ .وقال َأحدََ
قادة َاألاناببتيست"َ:املسيح َهو َملجَأانَ َ،والصرب َهو َدفاعناَ ،وكلمة َللا َ(الكتابَ َاملقدس) َهوَ َسيفناََ،
وإخالصناَللمسيحَهوَنصرانََ"...
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َوف َخالصة َاملوضوع َجند َأن َهناك َثالثة َآراء َف َموضوع َمشاركة َاملسيحيني َف َالربَ ،فهناكَ
مذهبَالفعاليةََActivistsالذيَحيرضَاملسيحينيَللمشاركةَفَالربَفَمجيعَأشكاهلاَوهمَاألكثريةَ.
وهناك َمذهب َالنتقائيني ََ Selectivistsالذينَ َيعتقدون َأن َالرب َجيب َأن َتكونَ َلوضع َالقَ َوإزالةَ
الظلمَ .أما َاملذهب َالسلمي ََ Pacivistsفهو َميقت َاملشاركة َف َالرب َبشىت َأشكالَه َملا َتؤود َمن َنتائجَ
وخيمةَ،فالَأحدَيفوزَفَالربَ َ.
هناكََبعضََالسلمينيََالذينََيرفضونََالعملََفََشركاتََتصنعََاألسلحةََأوََتساهمََفََمتويلَ
اجليشَ.
ذكرتَسابقاًََفإنَمصدرَمذهبَالنتقائينيَمن َتعاليمَأوغسطنيَ،حيثَأنَهدفَالربَ
وكماَ َُ
هوَنشرَالسالمَعلىَاألرضَوإزالةَالطغاةََ،والدفاعَعنَالنفسَوالوطنَ.وابلرغمَمنَأنَمذهبَالسلمينيَ
همَاألقليةَفَوقتناَاملعاصرَ،ولكنَهناكَمنََكانَهلمَنشاطَاًَفَهذاَاألمرَعامليَاًَ.جوزيفَهدسونَاتيلرَ
املعمداينَكان َله َصواتًََعاليَاًَف َاملناداةَ َلهناء َالرب َالعاملية َاألوىل َعام َ1917مَ ،وقد َتبنت َالطوائفَ
موضوعَ"السالمَوالرب"َفَاجتماعاهتاََوجمامعهاَوانقشتَاألوضاعَفَالربَالعامليةَاألوىلَوالثانيةَحىتََ
استطاعتََاملعدانيةَ اجلنوبيةَ إبداءََرأيهاَََونشرََرسالتهاََفََجممعهاَََالسنويََعامَََ1941م" َ:نعلنََعنََ
معتقدان َاملتعلق َابلروب َالعاملية َأهنا َتستطيعَ َأن َ ُحتل َعن َطريق َالوارات َاملتحضرةَ َالدبلوماسيةَ ،وعندََ
فشلَهذهَالواراتَفالَبدََمنََاحملاولةَإبنشاءَجلنة َملتابعةَاألمرَعنَطريقَالوارَواستخدامََسبلَالقناعََ
املتحضرة"َوجندَأنَدعمهمَلسرائيلَيثبتَعكسَذلكَ،وفَعامََ1963مَاندىَاجملمعَالسنويَابلتايلَ:
"الصالةَوالدعاءَمنَأجلَجميءَالربَلنشرَالسالم"َالحظَأهنمَيدعونَجمليءَرهبمَاملسيحَعليهَالسالمَ،
وحىتَيسرعونَفَجميئهَالَبدَمنَاختالقَالفنتَاليتَذُكرتَفَالكتابَاملقدسََاملتعلقةَآبخرَاألايمَ،وفََ
عامَ2000مَاتبعتَدعوهتا"َ:الصالةَوالدعاءَمنَأجلَأنَأييتَاملسيحَوميلكَعلىََمجيعَالناسَفَالعاملََ
نيَ
ض"ََنعم!َ اآلنَ إسرائيلَ قدَ متكنتَ منَ أخذَ فلسطني َ،ودفعتَ الفلسطيني َ
وينشرََالسالمََعلىََاألر َ
ليعيشواَفَقضاءَغزةَوالذيَكانَفَالعهدَالقدميَمقرَإقامةَالفلسطينينيَكماَقالَهلمَالربَ.
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َ َوإنَمقالََ"السالمَوالرب"َيناديَاملسيحينيَللتأثيَ َعلىَاجملتمعََعنَطريقَتعريفَالناسَتعاليمَ
املسيح َوحياته َواتباعهَكماَ َهوَ َفَ َالجنيلَ .وتتقمص َالكنائس َالشرقية َالعربية َ(إنَكانت َبروتستنتية َأوَ
أرمينية)َهذاَاملعتقدَ،وهوَينصَفَنقاطَعدةَ456َ:
أو َالًَ:إنَطريقةَاملسيحينيَفَالتبشيَهي"َ:نشرَالسالمَبنيَالناسَعلىَأساسََالق"َحيثَقالََ

حتدى َبولس َاملسيحيني َالرومانَ
املسيح َف َمىت َ"َ 9َ:َ 5طُوىبَ َلصانعي َالسالمَ ،ألهنُمَ َأب ناءَ َللاَ َيُدعونَ" َوقد َ َ
ض" َوهذاََ
ضنا َلب ع ٍَ
عندما َقال َفَ َروميةََ"ََ19ََ:ََ14ف لن ع ُكفَ َإ ًذا َعلى َما َ ُهوَ َللسالمَ ،وما َ ُهوَ َللبُن يانَ َب ع ُ
يشجعناَعلىَنشرَاألخبارَالسارةَ(الجنيل)َابلكلمةَ–َالَابلسيفََ-بد َالًَمنَاجللوسَصامتني.
َاثنيَاًَ:رسالةَ"الربَوالسالم"َحتددَآدابَوطريقةَنشرَالسالم"َ:علىَأساسَالق"َالقَفَعالقةَ
للاَمعََالنسانَ ،حيثَأنَاخلطيةَوالذنوبَََكانتَسببَاًَفََانكسارََهذهََالعالقةَبنيَالناس َوللاََوابلتايلَ
انتشارَالختالفاتَوالروبَ،والَبدَمنَتعريفَالناسَابخلالصَحىتَتنتهيَهذهَالروبَويعمَالسالم.
َاثلثَاًََ:تشرحََالرسالةََرسالةََالسالمََالقيقية" َ:حربناََهيََحربََروحيةََمعََإبليسََوليستََحربَ
سَ
جسديةَعاملية"َوإنَاملصالةَمعَللاَتتخطىَحدودَاملصالةَبنيَالبشرَبعضهمَلبعضَ،وقدَأعربَبول َ
الرسولَعنَهذهَالفكرةَبطريقةَسالمهَ–َفَأولَوآخرَرسائلهَ–َللكنائس.
َرابعَاًَ َ:تشجعََ َالكنيسَةَ
املعمدانيةََللصالةََمنََأجلََنشرَ
السالمَ َوجميءَ َرئيسَ َالسال َمَ
يسوعََاملسيحََ:أشعياءَََ"ََ6ََ:ََ9ألنَهَُ
يُول َُد َلنا َولدَ َونُعطى َاب نًاَ ،وت ُكو َُنَ
الرايس َةََُعلىَكتفهََ،ويُدعىََامسُهََُ
عجيبًاُ ََ،مش ًياََ،إهلًاََقد ًيراََ،أ ًَابَ
أبد ًّايَ َ،رئيسََ َالسالمََ َ7َ َ.لنُ ُم َوَ

جماعة "أخويا المسلم ،عايز أقولك إني بحبك" التنصيرية ،رفعت الفتاتها في الشوارع بعد حادثة
"مذبحة رابعة العدوية" في مصر تاريخ  14أغسطوس 2013م

. Source: MARK A. RATHEL .Point of View: BF&M Commentary 24—Peace and War . Florida: Florida Baptist
Witness.2009 ،
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ضدها َابلقَ َوالربَ ،منَ َاآلنَ َإىلََ
رايستهَ ،وللسالمَ َالَ َهنايةَ َعلىَ ُكرسيَ َد ُاودَ َوعلى َمملكتهَ ،ليُث بت ها َوي ع ُ
وبَكثيينََ،ف يطب عُونَََ ُسيُوف ُهمَََسك ًكاَََورماح ُهمََ
فََل ُشعُ ٍَ
األبدَََ".أشعياءََََ4"ََ2ف ي قضيََبنيَََاألُممَََويُنص َُ
مناجلََ.الََت رف َُعَأُمةََعلىَأُم ٍَةَسي ًفاَ،والََي ت عل ُمونََالربََفََماَب ع َُدَ َ".
هذاَكانَنصَرسالةَ"السالمَوالرب"َواليتَتؤمنَمجيعَالطوائفَهباَ.
َ َوأخيَاًََوليسََآخراً؛ََإنَ حتريضَ الكنائسَ الغربيةَ علىَ محلَ السالحََواملشاركةَ فَ الروبَ هوَ
إرادهتمَفَحتقيقَنبواتَجميءَاملسيح َالثاينَ،ويؤمنونَأنَدعمهمَلسرائيلَهوَدعمهمَلرهبمَالذيَسيأيتَ
وحيكمَعلىَاألرضَ َ.

َ

اخلالصة

ماَ زالَاملنصرونَيطلونَعليناَأبساليبهمَاملبتكرةَابلتبشيَ،فقدَظهرتَمؤخراًَحركةَجديدةَتسمىَ
"قصةَالنا ََ"Henna Storyوهوَدعوةَجمموعةَمنَاملسلماتَإىلَحفلةَحناءَ،وفَأثناءَالرسمَعلىَ
اجلسدَ،ختربهمَاملبشرةَبقصةَاخلالصَ،وقدَترسمَبعضَالرموزَوالعالماتَوهيَتشرحَهلمَرسالتهاَ،فمثالًَ
الثمرةَرمزَآلدمَوحواءَعندماَأكالَمنَالشجرةَ،وسقوطهماَفَاخلطيةَ،وصورةَقوسَالقزحَرمزَلعهدَللاَ
معَالنسانَ أنهَلنَيدمرهَابلطوفانَمرةَأخرىَ،رسمَشكلَمعنيَليبنيَأنَهذاَهوَالعهدَالذيَأعطاهَللاَ
لبراهيمَعليهَالسالمَأبنهَ
سيكثرَ نسلهَ وتتباركَ بهَ
األممَ (ليشيواَ إىلَ
إسرائيلَ أبناءَ إبراهيم)َ،
والعهدَالثالثَهوَجميء َ
املخلصَ املسيحُ َ،فيسمَ
جنمةَ لرتمزَ إىلَ والدتهَ
املعجزيةَ والصليبَ ليدلَ

 .4والدة المخلص
المسيح (صورة نجمة)

 .5موت المسيح
(صورة صليب)

 .1قصة آدم وحواء
(صورة تفاحة)

 .6الحياة باإليمان
بالخالص (صورة زهرة)
 .3عهود هللا مع
اإلنسان بالخالص
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علىَموتهَوفداءَالبشريةَ،وزهرةَليدلَعلىَقيامتهَومنحَالبشريةَالياةَ،ويقولَبعضَاملنصرينَأنَهذهَ
الطريقةَقدَالقتَجناحاًَمعَاملسلماتَ مَنَشرقَآسياَكاهلندَوابكستانَ،وبعضَاملسلماتَمنَاملغربَ،
أماَ الالجئاتَ العراقيات َ،فيقولَ بعضَ املبشرونَ أهنمَ قدَ القواَ صعوبةَ للوصولَ إليهمَ ألنَ أزواجهمَ ملَ
يسمحواَهلمَهبذهَالجتماعاتَوهبذهَالفالتَ َ.
وهذهَالطرقَاملبدعةَ واملبتكرةَماَهيَإالَتسويقاًَألفكارهمَالشركيةَ،فيقتنصونَالفرصَ،ويستجيبونَ
أليَمناسبةَحىتَيشاركواَاآلخرينَمباَيؤمنونَبهَ،وحياولونَبشىتَالطرقَالوصولَإىلَالعاملَالثالثَماَبنيَ
خطيَالعرضََ10وَ،40إنَكانَعنَطريقَالعالمَ،أوَعنَطريقَإرسالَأشخاصَليقومواَهبذهَالعمليةَ
بعدَدراسةَأجناسَاجملتمعَوفئاهتاَوطرقَاخرتاقهاَوالتواصلَمعهاَ َ.
وابلرغمَمنَكلَهذهَاألساليبَ،إالَأنينَكماَبينتَقدَفشلواَفَالوصولَإىلَعامةَاملسلمنيَوإمناَ
يتصيدونَ منَ همَ ضعيفنيَ إبمياهنمََوعلمهمَ ابلسالم َ،ويستميلونَ إىلَ منَ يكرهَ جمتمعهَ أوَ قدَ أصابتهَ
صدمةَعاطفيةَأوَنفسيةَللتأثيَعليهَوليعملَلصالهمَ.وحىتَاملبشرينَفإنَعددهمَيقلَعنَالسابقَ،
املدىَ
فحسبَ تقريرَ موقعَ قادةَ الكنيسةََ َ،Church Leaderفإنََََ1700منَ املبشرينَ طويليَ َ
كالقساوسةَيرتكونَعملهمَالتبشييَ،وسنوايًَ تُفتح ََ 4000كنيسةَجديدةَ،بينماَ تُغلق ََ 7000كنيسةَ،
فذكرَاملوقعَعشرةَأسبابَمنهاَ ََ:
 .1مخسنيَابملئةَمنَالذينَيرتكونَخدمتهمَيشعرونَابلضغطَالنفسيَوالتثبيطَ.
 .2سبعنيَابملئةَمنهمَيشعرونَابلفشلَ.
 .3ثالثةَوثالثنيَابملئةَمنهمَيعرتفونَأهنم َوقعوا َابلفاحشةَ وملَيستطيعواَأنَيكملواَألهنمَيشعَرونَأهنمَ
ليسواَأهالًَهبذاَاملنصبَ.
 .4سبعنيَابملئةَمنهمَي شعرونَأنَمرتبهمَقليلَابلنسبةَللعملَالذيَيعملونهَ،فمنهمَمنَيعملَأكثرَمنَ
سبعنيَساعةَابألسبوعَ.
 .5سبعنيَابملئةَمنهمَيشعرونَابلوحدةَوالَيوجدَمنَيواسيهمَويقفَجبانبهمَ.
 .6الختالفَمعَاملبشرينَاآلخرين.
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 .7تسعنيَابملئةَمنهمَيعانونَبنضوبَالطاقةَلديهم.
 .8مخسةَوسبعنيَابملئةَمنهمَلديهمَمشاكلَصحيةَوالَيستطيعونَالكمالَ.
 .9مثاننيَابملئةَمنهمَيعتقدونَأنَخدمتهمَفَالتبشيَأثرتَسلبياًَعلىَعالقتهمَالزوجيةَوالعائلية.
 .10تسعنيَابملئةَمنهمَالَيستطيعونَالجنازَ457.
وابلرغمَمنَمجيعَالعهودَ والوعودَاليتَتعطيهاَهلمَاملؤسساتَالتنصييةَ،أبهناَهتتمَهبمَ،وتوفرَهلمَ
مجيعَاحتياجاهتمَ،ولكنَماَينزلَاملبشرَعلىَأرضَالواقعَحىتَيتفاجأَويُصدمَابلقيقة"َ:أنَالَأحدَيهتمَ
املبشرينَ أنهَ منَ الصعبَ
 َ" No body caresوتبدأَ نفسيتهَ تتدهورَ معَ الوقت َ،وقدَ اعرتفَ معظمَ َ
تنصيَاملسلمنيَبسببَجداهلمَالعقليَاملنطقيَاملستمرَأبلوهيةَاملسيحَ والثالوثَلذلكَيضطرونَللجوءَ
إىلَالعاطفةَ،وإنفاقَاملالَلغراقهمَابملعوانتَوليشعرواَاملسلمنيَأهنمَمدينونَللمبشرينَجبميلَوقدَيقعَ
بعضاًَمنَالنفوسَالضعيفةَفَالشباكَويتنصرونَ ََ.
وكماَأنَاملؤسساتَالتبش َييةَتستغلَاملواردَالبشريةَفَالتنصيَ،وتستغلَالنصارىَمنَالكنائسَ
الشرقيةَ جلعلَ عضويتهمَ فَ الكنائسَ الغربية َ،إالَ أهنمَ أيضاًَ يستغلونَ النصارىَ فَ الغرب َ،فَ أخذَ
عشورهمَ (عشرةَ ابملئةَ منَ مرتبهمَ الشهري)َ وصدقاهتم َ،فبدالًَ منَ استخدامهاَ فَ الغاثةَ واملعوانتَ
والتنصي َ،جتدهمَ يستخدموهاَ ألغراضهمَ الشخصيةَ ومرتباهتمَ الباهظةَ جداًَ فَ الغرب َ،وابلتايلَ أصبحَ
اهلدفَليسَتوسيعَملكوتَاملسيحَ،وإمناَتوسيعَملكوهتمَالشخصيةَ َ.

وابلرغمَمنَأنَهناكَمنَاملبشرينَاملخلصنيَلدينهمَ،دؤوبنيَفَالتنصيَبغضَالنظرَعنَطبيعةَ
طائفتهمَ،إالَأهنمَلألسفَعلىَعقيدةَخاطئةَ،ونسألَللاَهلمَاهلدايةَ َ.
َ
َ

. Source: George W. Peters .A Biblical Theology of Missions .Chicago: Moody Press.1972 ،
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َ
َ
َ

الفصل َّالت ياسعَ :كْي َف ُن ي
واجه َّالتْن يصري  -اخلامتة
ُْ

صل الت ي
واجه التَّ ْن ي
ف نُ ي
صري – اخلامتة
َّاسعَ :ك ْي َ
ال َف ْ ُ
َ

َ
َ
بعدَأنَاستعرضناَلكمَالتنصيَبشكلَمفصلَ،ومعتقداتهَ،واترخيهَ،وتقسيماتهَ،واسرتاتيجياتهَ،الَ
بدَلناَأنَنتوقفَ،لنتعلمَمنهَالعربَواملعاينَاليتَختدمناَ،وفَالنهايةَنعرفَكيفَنواجههَوحنميَأجيالناَمن َ
خطرهَ َ.
وقدَحبثتَفَعدةَكتبَومواقعَوفيديوهاتَألرىَماَيقولَاملسلم َونَفَمقاومةَالتنصيَ،فلمَ
ُ
أجدَ الكثي َ،بلَ ماَ وجدتهَ والصورةَ األعمَ هوَ فضحَ التنصيَ ابستمرار َ،ابلصور َ،ابلفيديو َ،ابلدليلَ
والربهانَ،والَيوجدَشيءَميكنَأنَأستفيدَمنهَألمحيَنفسيَ وأوالديَ وأصدقائيَوجمتمعيَمنَالتنصيَ.
فإذاَ اشتغلناَ طوالَ الوقتَ فَ أخبارَ املتنصرين َ،فهذاَ تثبيطَ للنفس َ،وأرقَ وتعبَ الَ لزومَ له َ..فحىتَ
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نستطيعَ التصديَ للتنصيَ جيبَ أنَ نفعلَ العكسَ متاماًََ،فيجبَ عدمَ النشغالَ فقطََمبعرفةَ أخبارَ
املتنصرينَودحضهمَوفضحهمَابستمرارَ،وإمناَبوضعَحلولَعمليةَملواجهةَاملشكلةَ .
َ

تغليب خطاب احلب على خطاب الرتغيب والرتهيب
َ

لطاملاَ يرددَ املتنصرون َ،لقناعَ شبابناَ وبناتنا َ،أنَ "الَ خالصَ فَ السالم"َ وأنَ "حبَ للاََف َ
السالمَمشروطَوإمناَحبَللاَفَاملسيحيةَغيَحمدود"َوقدَوقعواَفَمتاهةَاخلطيئةَاألصليةَ وادعاءاتَ
حمبةَاملسيحَغيَاحملدودةَحىتَجيعلوانَايئسنيَمنَحمبةَللاَورمحتهَ،وقدَنسيناَأنَاخلالص َالقيقيَفَ
السالمَهوَحمبةَللاَأوالًَوتذوقَرمحتهَالعظيمة َبعبادتناَلهَ،فالقرآنَالكرميَمليءَابآلايتَاليتَتتحدثَ
عنَالرمحةَ،فيكفيَأنَسورَالقرآنَالكرميََكلهاََ عداَسورةَالتوبةَ،مبدوءةَب "بسمَللاَالرمحنَالرحيمَ"،حىتَ
أولَسورة َفَترتيبَاملصحفَ،يكونَفيها"َ:الرمحنَ
َ
أنَسورةَالنملَقدَ ذُكرتَفيهاَهذهَاأليةَمرتني َ،و
الرحيم"َوالربَيتحدثَعنَنفسهَفَكتابهَاملبنيَ..."َ:ورمحيتََوسعتَََ ُكلََشي ٍَء(َ"...األعرافََ.)156وللاَ
فَالقرآنَالكرميَيقولَأنَرمحتهَالواسعةَالَحمدودةَفاضتَعلىَمجيعَالناسَدونَاستثناءَ.وبعدَأنَخلقَ
للاَ سبحانهَ وتعاىلَ هذاَ الوجود َ،استوىَ علىَ العرشََكماَ ذُكرَ فَ حمكمَكتابه" َ:الرمح َُنََعلىََالعرشََ
است وىَ" َ(طهََ َ )5فإنهَتعاىلَاملدبرَهلذاَالكونَيصفَنفسهَابلرمحنَ.وللذيَيقولَمنهمَأنَللاَحمبة َ،وملَ
تذكرَمعَتعاليمَاملسيحَ،يقولَللاَعزَوجلَفَحمكمَكتابه..."َ:إنََريبََرحيمََو ُدودََ﴿هودََ"﴾٩٠سبحانكَ
ريبَ الذيَ أقرنتَ رمحتكَ بودك َ،فرمحتكَ ليسَ فقطَ شفقةَ بناَ،كماَ يفعلَ بعضَ املبشرينَ فَ إعطاء َ
املعوانتَللمحتاجنيَ،شفقةَهبمَ..وإمناَرمحتكَكانتَألنكَحتبناَايربَ َ.
فوقَ
كتابََكتب َهَُعلى َنفسَهَفهو َمرفوعَ َ َ
اللَُاخللقَََكتبََفََ ٍَ
وذُكرَفَالديثَالشريف"َ:ملا َخلقَ َ َ
بََغضيبَ458".ومجيعَاآلايتَاليتَتذكرَوصفَالرحيمَ،إمناَتصفَذاتهَوليسَفعلهَ
العرشَََ:إنََرمحيتََتغل ُ
فحسبَ.ويقولَللاَعزَوجل"َ:قُلََايََعباديََالذينََأسرفُواَعلىََأن ُفسهمََالََت قنطُواََمنََرمحةََاللَ هََۚ َإنََ
 .458الراوي :أبو هريرة ،المحدث :األلباني ،المصدر :مختصر العلو ،الصفحة أو الرقم ،21 :خالصة حكم المحدث :صحيح
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اللَ هَََي غف َرََ ُّ
يمََ﴿ ُّالزمرََ َ"﴾٥٣الذنوبَ هناَ تشملَ حىتَ الشركَ ابهللَ،
ورََالرح َُ
الذنُوبَََمج ًيعاََََۚإن َهََُ ُهوَََالغ ُف َُ
ُ
والفواحشَ وأيَخطاايَأخرىَ،فاهللَيغفرهاَكلهاَ.الَبلَيبدلَالسيئاتَإىلَحسناتَ،فهوَالَجيعلَهذاَ
النسانَالذيَغُفرَلهَكأمناَجيبَأنَيبينَنفسهَمنَالصفرَ،وإمناَيعطيهَرصيداًَمنَالسناتَ(رأسَمال) َ
ليستثمرهَويشتغلَبهَويضاعفهَفَعملهَاجلدَفَإرضاءَللاَ َ.
فَيومَمنَاألايمَ،جاءينَأحدَالشُّبانَيعرتفَيلَ،ملَيتجاوزَالثامنةَعشرَمنَعمرهَ،قائالً"َ:لقدَ
مارستَالفاحشةَوالَأدريَماذاَأفعلَ،أريدَأنَأرتدَعنَالسالمَ وأتنصر َ،وأفعلَماَ
فعلتَاألفاعيلَ َ،و
ُ
ُ
أفعلَ،مثَأعودَإىلَالسالمَبتوبةَنصوحةَحىتَأشعرَأنَللاَغفرَيلَ".وقدَيعتقدَالقارئَأنَهذاَالشابَ
يهذيَوجمنونَ،ولكنَأالَنريدَمجيعناَأنَنشعرَأنَللاَغفرَلناَحقاً؟َ وأنناَسعداءَفَعالقتناَمعهَعزَ
وجل؟َوإمناَالرتدادَ عنَدينَللاَوتركهَليسَابللَ،والنغماسَأكثرَفَالفواحشَيزيدَاملشكلةَسوءاَ،بلَ
أيساًَمنَرمحةَللا!َفاهللَيغفرَلكَحىتَلوَفعلتَصغيةَأوَكبيةَ.هذاَماَيقولهَللاَعزَوجلَأنهَيغفرَ
الذنوبَمجيعاًَدونَاستثناءَ،لذلكَإنَمغفرتهَورمحتهَغيَاملشروطةَ ُكتبتَعلىَالذينَآمنواَابهللَعزَوجلَ
وملَيُشركواَبهَشيئاًَ،ولكنَعليناَأنَنريَحمبتناَلهَابملقابلَ،عليناَأنَنثمرَابلعملَ،واألعمالَدونَإميانَالَ
نَالميانَابألعمالَ،
َ
خالصَ،وإمناَاألعمالَجاءتَبعدَومعَالميانَابهللَعزَوجلَ،فهناكَآايتَكثيةَتُ َقر
كقولهَ تعاىل" َ:والذينََ َآمنُواَ

وعملُواَ َالصالاتََ َأُول ئكََ
ابَ َاجلنةََ ََۚ َ ُهمََ َفيهاَ
أصح َُ
خال ُدونََ﴿البقرةََ َ."﴾٨٢

مثَإنَاملنصرينَيؤمنونَأنَ
املرءَ إذاَ آمنَ وملَ تظهرَ عليهَ
عالماتَ الميانَ فَ عمله َ،فهوَ
منافقَ وملَ يطلبَ يسوعَ خملصَ
شخصيَ لياتهَ منَ قلبهَ حقاًَ،
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ويؤمنونَأيضاًَأنَالنسانَإذاَآمنَوأخطأَفإماَأنَيعاقبهَللاَعلىَاألرضَ،أوَأنهَمنافقَويدخلَالنارَإىلَ
األبد!َهذاَهوَقوهلمَ َ.459وأستطيعَأنَأرىَملاذاَيقولونَهذا!َفهمَيعتقدونَأنَالنسانَعندماَخيطيءَ
فإنهَخيطيءَهللَ،وللاَغيَحمدودَ،لذلكَتكونَخطيئةَالنسانَتعديَلالَحمدودَفيدخلَجهنمَإىلَاألبد!َ
لكنَسبحانَللا!َف إنَاملسلمَإنَأخطأَفإنهَالَخيطئَهللَ،فاهللَعزَوجلَغينَعنهَ،وإمناَخيطيءَلنفسهَ،
يةَ،والَيظلمَللاَعزَوجلَ،فإنَاملسلمَالَخيلدَفَالنارَعلىَ
فاملرءَيظلمَنفسهَخبطاايهَ،يظلمَنفسهَالبشر
ُ
مذهبَأهلَالسنةَ واجلماعةَ،وإمناَيعذبهَللاَعلىَقدرَأعمالهَاليتَظلمَفيهاَنفسهَ،وليسَللا!َفغداَ
عذابَللاَللمسلمَالعاصيَرمحةَلهَوليسَنقمةَألنهَيصفيهَوميحصهَهبذهَالنارَكالذهبَاملصفىَ.ونسألَ
للاَالسالمةَ َ.
لذلكَفإنَطموحناَفَدخولَاجلنةَهوَلناَحننَ،وليسَهللَ،ولكنناَالَنستطيعَدخوهلاَإالَإذاَ
ختليناَعنَاألانَ،وضحيناَأبنفسناَمنَأجلهَهوَالذيَسخرَلناَكلَشيءَ َ.
لذلكَاخلالص َ القيقيَهوَأنَنؤمنَابهللَالقَالواحدَالذيَخلقناَ،ونعبدهَابلطريقةَاليتَأراانَ
إايها َ،واخلالصَالقيقيَأنَحنبَغيانَكماَحنبَأنفسناَ وأنَنعملَجاهدينَبقلبَحمبَلدعوهتمَهلذاَ
للاَعزَوجلَذكرَرمحتهَأنهَكتبهاَعلىَنفسهَللمؤمننيَ
َ
الدينَالعظيمَ..اخلالصَالقيقيَهوَالسالمَ.و
كماَقالَعزَوجل"َ:وإذاَجاءكََالذينََيُؤمنُونََآبايتناَف ُقلََسالمََعلي ُكمََََۚكتبََربُّ ُكمََعلىََن فسَهَالرمحَةَ
َۚأن َهَُمنََعملََمن ُكمََ ُسوءًاَجبهال ٍَةَ َُمثَاتبََمنَب عدهََوأصلحََفأن َهَُغ ُفورََرحيمََ َ﴿األنعامََ"﴾َ ٥٤وقدَفتحَأبوابَ
الرمحةَلغيَاملسلمنيَبوصفهَعزَوجلَأبنَرمحتهَ واسعة"َ:فإنََكذبُوكَ َف ُقل َربُّ ُكمَ َذُو َرمح ٍَة َواسع ٍَة َوالَ َيُرَُّدَ
أب ُس َهَُعنََالقومََال ُمجرمنيََ َ﴿األنعامََ َ"﴾َ ١٤٧
َ
َ
َ
َ
َ

 .459ما عدا الكاثوليك الذين يؤمنون بالمطهر ،حيث أنه إذا مات المسيحي وهو عاصي ،فإنه يدخل المطهر ،فيعذبه للا حسب أعماله ثم يدخله الحياة
األبدية.
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الرتبية
َ

كيَتواجهَالتنصيَالَبدَلكَأنَتكونَمسلماًَابلفعلَالَابلقولَفقطَ.حىتَتستطيعَمواجهةَ
التنصي َ،ليسَ مبواجهةَ املنصرينَ ومناظراهتم َ،وصفعهمَ أوَ مقاضاهتم َ،وإمناَ ابلشتغالَ علىَ النفس َ،فَ
املواظبةَ علىَ الصالة َ،فَ الخالص َ،فَ قراءةَ القرآنََوتدبره َ،فَ الدعاء َ،فَ املعايشةَ معَ اآلخرينَ.
ولألسفَ فإنَ الكثيَ منَ بناتناَ وأبناءانَ الَ يرونَ فيناَ املعايشةَ َوالرتاحم َ،لذلكَ يلجؤونَ إىلَ املنصرينَ
املتنكرينَبزيَاحملبةَ والرمحة َ،والرسولَالكرميَصلىَللا َعليهَوسلمَهوَالذيَأمرانَبرمحةَبعضناَالبعضَ:
"اتقوا َللا َوارمحوا َترامحواَ َوال َتباغضوا َفتضلوا"ََ 460وقالَ عليهَأفضلَالصالةَ والسالم"َ:لن َتؤمنوا َحىتََ
ترامحواَقالواَايَرسولََللاََكلُّناََرحيمََقالَإنهَليسَبرمحةََأحدكمَصاحبهَولكنهاَرمح َةَُالعامةَ"ََ461وقدَعلمناَ
الرسول َالكرميَالقاعدةَالذهبيةَ،وهوَأنَنعاملَاآلخرينَكماَحنبَأنَنعامل"َ:ال َيرحم َللا َمن َال َيرحمََ
الناسََََ،وََفََطريقََأخرىََبلفظََََ:منََالََيرحمََالناسََالََيرمحهََللا"َََ462واملصيبةَ العظمىَ أنَ بعضَ
ٍ
ٍ
احدَفَآيةَفَالقرآنَوالَينظرونَإىلَ
معَبعضهمَالبعضَينظرونَإىلَشقَ و
املسلمنيَالذينَيتعاملونَ
الشقَ اآلخر َ.الشقَ األولَ هو" َ:وكت ب ناََعليهمَََفيهاََأنَََالن فسَََابلن فسَََوالعنيَََابلعنيَََواألنفَََابألنفََ
واألُذُنَ َابألُذُنَ َوالسنَ َابلسنَ َواجلُُروحَ َقصاصَ ََۚ"...وينسونَالشقَاآلخرَ والذيَهوَأهمَوفيهَكفارةَ
ومغفرة"َ:فمن َتصدقَ َبهَ َف ُهوَََكفارةَ َل َهَُۚ َومنَ َملَ َحي ُكم َمبا َأنزلَ َاللَ َهَُفأُول ئكَ َ ُه َُم َالظال ُمونَ َ﴿املائدة ََ"﴾٤٥
وهوَأنَنرحمَبعضناَبعضَونغفرَملنَخيطيءَإلينا!َوقدَيعتقدَاملرءَأنَاملساحمةَضعفَ،والقصاصَابلعنيَ
ابلعنيَقوةَ،وإمناَهوَالعكسَمتاماًَ،فيقولَللاَعزَوجل"َ:وماََعندََاللَ هََخيََوأب قىََللذينََآمنُواَوعلىََرهبمََ
ي ت وكلُونََ﴿َ﴾٣٦والذينََجيتنبُونََكبائرََالمثََوالفواحشََوإذاَماََغضبُواَ ُهمََي غف ُرونََ﴿الشورىََ"﴾٣٧وهذاَالَأييت َ
إالَابلصربَ َ.

 .460الراوي :أنس بن مالك المحدث:ابن القيسراني  -المصدر :ذخيرة الحفاظ  -الصفحة أو الرقم 229/1 :خالصة حكم المحدث :لعمر نسخة عن أنس
غير محفوظة
 .461الراوي :أبو موسى األشعري عبدللا بن قيس المحدث:المنذري  -المصدر :الترغيب والترهيب  -الصفحة أو الرقم 210/3 :خالصة حكم المحدث:
رواته رواة الصحيح
 .462الراوي :جرير بن عبدللا المحدث:األلباني  -المصدر :صحيح األدب المفرد  -الصفحة أو الرقم 71 :خالصة حكم المحدث :صحيح
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ولتصديَمحالتَالتنصيَالَبدَلناَأنَنروضَأنفسناَعلى َالصدق َ،والتواضعَالقيقيَ،فيجبَ
أنَنعرتفَأنناَخمطئونَفَطريقةَتعاملناَمعَالبشرَاآلخرينَ،خمطئونَفَإنشاءَجمتمعَفاسدَ،الَبدَلناَ
التوقفَمعَأنفسناَكافةَ،مسلمنيَومسيحينيَفَاجملتمعَالواحدَ،دونَاستثناءَ،لنرىَكيفَنعاملَبعضناَ
البعضَ.فكيفَسنتصدىَمحالتَالتنصيَإذاَكناَحننَنكذبَعلىَأنفسناَونقولَحننَخيَأمةَأخرجتَ
للناسَ،وفيناَمنَيكذبَ،ومنَيسرقَ،ومنَيؤيدَالكامَالظلمة؟َأينَاعرتافناَابخلطأ؟َأينَتوبتناَإىلَ للاََ
عزَوجل؟َأنظرَكمَمرةَذُكرَفَالقرآنَتنبيهَوحتذيرَللكاذبني؟َوردَفَحمكمَكتابهَإثينَعشرَمرة "َ:ف ويلََ
ي ومئ ٍَذ َلل ُمكذبنيَ"َ وأكثرَمنَمئيتَمرةَعنَعقابَالكذبَ..فكفىَضحكاًَعلىَأنفسناَ،ودعوانَنكونَ
صادقنيَ،نعرتفَأبخطائناَونصححهاَ.هذهَهيَالرتبيةَالميانيةَالقة!َ َ
كفىَوضعَاللومَعلىَالغربَابستمرارَ،فنحنَمنَمسحناَهلمَابلعبثَبناَ،وغيبناَأنفسناَبقبولَ
إعالمهمَ.ولألسفَ"بدالًَمنَأنَنتعلمَعلومهمَ،نبدأَابلستهزاءَهبمَوتقليدَزابلتهمَ463"َ.فنحنَلألسفَ
الَنقلدَمنَالغربَإالَتفاهاتَاألمورَ،والَيوجدَلديناَثقةَأبنفسناَلنصنعَأجمادانَ،بلَننتظرَاملددَمنَ
اخلارجَدائماًَ َ.
وحىتَنستطيعَأنَنقومَمرةَأخرىَعلىَأرجلناَ،جيبَأنَنعيدَتقييمَأنفسناَ،وننظرَإىلَاألمامَ..
جيبَأنَنتوبَإىلَللاَ،ونعرتفَلبعضناَالبعضَأخطاءانَوحناولَأنَنصلحهاَ.فإذاَأخطأتَبنتَفَحق َ
أمهاَ،أوَشابَفَحق َ أبيهَ،فالَبدَهلماَابلعرتافَوطلبَاملساحمةَ.حىتَيعمَاخليَالَبدَأنَنفكرَ
ابآلخرينَونتضامنَونتكافلَ.فهناكَمنصرَونَذهبواَإىلَبعضَالقرىَاملسلمةَفَإفريقياَ،معَالعلمَأنَهذهَ
القرىَالَمتلكَمسجداًَواحداًَ،وملَيستطيعواَهؤالءَاملنصرينَأنَينصرواَمسلماًَواحداًَ.أتعرفونَملاذا؟َألنَ
هذهَالقريةَعادلةَمعَنفسهاَ،وألنَفيهاَتضامنَوتكافلَوتراحمَوحمبة!َ َ

ابلطبعَ،عندماَيراانَأبناءانَنظلمَ،فهمَيبنونَعقيدهتمَعلىَخرباهتمَالشخصيةَمعَاملسلمنيَ،وقدَ
يرتدونَل َذلكَ،ألنَالسالمَوصلَعقوهلمَوقلوهبمَبطريقةَمشوشةَ،وصلهمَشعاراتَوكالمَمنمقَ،ولكنَ
الَعملَ.فإنَأردتَأنَتريبَطفالًَ،فالَيكفيَأنَتقولَلهَافعلَوالَتفعلَ،وإمناَلزمكَأنَمتثلَهذاَالفعلَ
 . 463مثل فرنسي :اإلستهزاء ثقافة الحضارات المتقهقرة.
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أمامهََ..وكثياًَماَنقول"َ:الَجيبَأنَننظرَإىلَاملسلمنيَونتأثرَهبمَ،جيبَأنَننظرَإىلَالسالمَ".ولكنَ
فَحقيقةَاألمر َأنَالدينَمعاملة َ،وأحياانًَنبينَمعتقداتناَاعتماداًَعلىَخرباتناَالشخصيةَ،فالدينَليسَ
جمردَاعتقادَعقليَ،وإمناَهوَأيضاًَحياةَعمليةَ،فيجبَأنَنظهرَدينناَالنيفَأبعمالناَ،الَفقطَأبلسنتناَ َ.
والَبدَلناَأنَنطلبَالعلمَ،وقدَيعتقدَالكثيَمناَأنَطلبَالعلمَجيبَأنَيقتصرَعلىَمجاعةَ
معينةَتطلقَاللحىَوتلبسَاألثوابَوجتلسَفَاملساجدَ،وهكذاَهوَطلبَالعلم!َولكنَفَالقيقةَطلبَ
العلمَهوَ واجبَعلىَكلَمسلمَ،بغضَالنظرَعنَوجهتهَأوَمذهبهَ،فالَيكفيَأنَيكونَالنسانَلديهَ
إميانَابهللَ،ويتعبدَليلَوهنارَولكنَليسَلديهَالعلمَ،والعكسَصحيحَ.فالثنتنيَمتالزمتنيَ.فلنَتستطيعَ
أنَحتبَللا َوتعبدَللاَإنَملَتعرفَللاَ.فيجبَأنَتعرفَللاَآبايتهَفَكتابهَالعزيزَوفَالتدبرَفَخلقهَ
سبحانهَوتعاىل َ،والعملَفَما َ نتعلمهَ،الَقراءةَاملصحفَدونَفهمَ.فوللاَعندماَيقرأَاملرءَأيَكتابَ،
فإنهَعلىَاألقلَحياولَفهمهَ،إالَالقرآن ََ..فهوَأكثرَكتابَيُقرأَولكنَأقلَكتابَيُفهمَ..لذلكَيقولَ
وبَأق فا ُهلاَ﴿حممدََ"﴾٢٤وكلماَزادَالعلمَمعَالتطبيقَالعمليَ
للاَعزَوجل"َ:أفالََي تدب ُرونََال ُقَرآنََأمََعلىََقُلُ ٍَ
لهَ والتفاعلَمعه َ،زادَالميانَ،فيقولَللاَعزَوجل"َ:إمنا َخيشى َاللَ هَ َمنَ َعبادهَ َالعُلم َاءَُۚ َإنَ َاللَ هَ َعز َيزَ
غ ُفورََ﴿فاطرََ"﴾٢٨فهذاَاملرءَ،طالبَالعلمَ،كالسنبلةَ،فإذاَكانتَفارغةَوجدهتاَمنتصبةَمغرورةَبذاهتاَ،فأي َ
رايحَهتبَمتيلَمعهاَوقدَتذروهاَ،أماَالسنبلةَاملألىَابلبوبَ،جتدهاَمنحنيةَلألسفلَمتواضعةَ،تعرفَ
قدرهاَ،فإذاَهبتَالرايحَالَتنجرفَحنوهاَ.فطالبَالعلمَيعرفَقدرهَ،فمهماَوصلَمنَعلمَجتدهَيطلبَ
أكثرَوأكثرَوهوَعارفَأنهَمهماَوصلَمنَعلمَجيدَنفسهَليسَبعاملَحىتَآخرَرمقَفَحياتهَ َ.


حتصني الشباب املسلم وتوعيتهم ضد التنصري

بدالًَمنَتركَالشبابَاملسلمَفريسةَسهلةَولقمةَسائغةَللمنصرينَالذينَتدربواَتدريباتَعلىَ
أعلىَمستوىَحىتَأجادواَفنَاخلداعَعليناَأنَحنصنَالشبابَاملسلمَضدَمعتقداتَالتنصيَوأفكارهَاليتَ
قدَتبدوَمقنعةَومجيلةَوروحانيةَعندَمساعهاَللوهلةَاألوىلَومنَاألدواتَاليتَميكنَاستخدامهاَفَهذاَ
التحصنيَمقطعيَفيديوَاخلطيئةَاألصليةَوخدعةَالتبشيَللمهندسَفاضلَسليمانَابلضافةَإىلَكتيباتَ
العاملنيَذاكرَانيكَوأمحدَديداتَرمحهَللاَ َ.
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وعلىَ وزاراتَ األوقافَ
واجلمعياتَ اخلييةَ املعنيةَ هبذاَ
األمرَ العملَ علىَ ترمجةَ ونشرَ
هذهَ األدواتَ إىلَ كلَ اللغاتَ
حىتََاللغاتَ غيَ املنتشرةَ منهاَ،
مثلَ اللغةَ األمازيغيةَ حيثَ يكثرَ
التنصيَفَأوساطَالرببرَفَمشالَ
يقيةَ
إفريقيا َ،واللغاتَ احملليةَ الفر َ
كاهلوسةَ والسواحيليَ واللوغانداَ
والزولوَوغيهاَ َ.

َ

الدعوة إل هللا

ََينظرَ معظمَ الناسَ إىلَ السالمَ علىَ أنهَ مظاهرَ،كلبسَ الجاب َ،ولبسَ الثوب َ،واستخدامَ
املسواكَوغيهاَمنَاألمورَ.وهذهَاألشياءَمجيعهاَمنَالسالمَ،ولكنهاَليستَكلَشيءَفَالسالمَ.
فاألهمَمنَهذاَكلهَهوَتوعيةَالناسَاملسلمنيَوغيَاملسلمنيَ،أيَاألمرَابملعروفَوالنهيَعنَاملنكرَ َ.
يقولَللاَعزَوجل"َ :قُلَ َه ذهَ َسبيلي َأدعُو َإىلَ َالل هَََۚعلىَ َبصيَةٍ َأانَ َومنَ َات ب عينَََۚو ُسبحانََ
الل هَََوماََأانَََمنَََال ُمشركنيَ"ََ(سورةََيوسفََََ)108إنَ الدعوةَ فنَ جيبَ علىَ املسلمنيَ تعلمه َ،فإذاَ ملَ يعرف َ
الشخصَكيفيةَالدعوةَ،فقدَيؤذيَنفسهَواآلخرينَ.فالذيَميشيَعلىَخطىَالرسولَالكرميَحممدَصلىَ
للاَعليهَوسلمَالَبدَلهَأنَيتعلمَمنهَطرقَالدعوةَ،ويعلمَاآلخرينَ َ.
فماَهيَالدعوة؟َهلَهيَحتويلَالناسَإىلَالسالم؟َابلطبعَالَ،وإمناَهيَتوعيةَالناسَوتثقيفهمَ
وتعليمهمَالسالمَ َ.
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اجاَ ُّمن ًياَ"َ﴿األحزابََ﴾٤٦ولوَأتملناَهذهَاآليةَلوجدانَ
يقولَللاَعزَوجل"َ:وداعيًاَإىلََالل هََإبذنهََوسر ً
أنَأفضلَمخسَدعاةَفَالتاريخَهمَ ،نوحَ،إبراهيمَ،موسىَ،املسيحَوحممدَعليهمَالسالمَأمجعنيَ.وقدَ
دعاَسيدانَنوحَعليهَالسالمَألكثرَمنَتسعمئةَعام َ،وملَيؤمنَبهَإالَالقليلَمنَالناسَ.فعددَالذينَ
أسلمواَعلىَيدهَالَجيعلهَداعيةَفاشلَ،وإمناَذُكرَعلىَأنهَأفضلَالدعاةَعلىَالطالقَ َ.
وقدَخيتلفَالناسَمنَثقافة َإىلَأخرىَ،فيمكنَعلىَسبيلَاملثالَأنَترى َأعدادَكبيةَتصلَإىلَ
املئاتَتدخلَالسالمَعلىَأثرَحماضرةَفَدولةَمنَالدولَالفريقيَةَ،بينما َقدَيظلَالنسانَيدعوَفَ
بعضَالدولَاألوروبيةَملدةَعدةَأسابيعَولرمباَشهورَحىتَيثمرَذلكَعنَإسالمَأحدهمَ.وهذاَكلهَيعتمدَ
علىَالثقافةَوطريقةَتقبلَاألشخاصَإىلَرسالةَالسالمَ َ.
وقدَيشعرَاملرءَالذيَيدعوَفَالغربَابليأسَ،ولكنَللاَعزَوجلَيعاتبَسيدانَحممدَصلىَللاَ
عليهَوسلمَبسببَشعورهَابلزنَعلى َرفض َأهلَقريش َدعوتهَ،فقالَلهَسبحانهَوتعاىل"َ :ف لعلكَ َابخعََ
ن فسَكَ َعلىَ َآاثرهمَ َإن َملَ َيُؤمنُوا َهب ذاَ َالديثَ َأس ًفا" َ(الكهفَََ )6مثَإنَالسالمَملَيكنَيوماًَابلجبارَ،
والدليلَعلىَذلكَأنَللاَخاطبَرسولهَالكرميَحممدَصلىَللاَعليهَوسلمَفَالسورةَنفسها"َ:وقُلََال ُّقََ
من َرب ُكمَ َۚ َفمن َشاءَ َف ليُؤمن َومن َشاءَ َف ليك ُفرَ" ََ(سورةََالكهفَََ )29وقدَقالَعزَوجل"َ :ولوَ َشاءَ َرَبُّكََ
آلمنََمنَفََاألرضََ ُكلُّ ُهمََمج ًيعاَََۚأفأنتََتُكرَهَُالناسََحىتََي ُكونُواَ ُمؤمننيَ"َ(سورةَيونسََ َ)99
"ومنَ َأحس َُن َق وًَال َممن َدعا َإىلَ َالل هَ َوعملَ َصالًاَ َوقالَ َإنينَ َمنَ َال ُمسلمنيَ" َ(سورةََفُصلتََََ)33إنَ
َوهوَأنَ
َ
أعظمَهديةَأعطاهاَللاَعزَوجلَلإلنسانَهيَالسالمَ.فقدَخلقَللاَهذاَالعاملَوجعلَفيهَنظاماً
النبااتتَ
َ
كلَ خملوقَ خيدمَ املخلوقاتَ األعلىَ منهَ فَ الرتبةَ وليسَ العكسََ.فاألشياءَ غيَ اليةََختدمَ
كالضوءَ،واملاءَ،والرتبةَ،واهلواءَ،اخلَ.وختدمَالنبااتتَماَهوَأعلىَمنهاَكاليوانَوالنسانَ،وخيدمَاليوانَ
ماَهوَأعلىَمنهَ،أيَالنسانَ،والَخيدمَاليوانَماَهوَأقلَمنهَكالنباتَ.وقدَجعلَالسالمَالنسانَأنَ
يكونَفَأعلىَهذاَاهلرمَ،والَيصحَلإلنسانَأنَخيدمَماَهوَأقلَمنهَكاليوانَ،أوَأنَيعبدَإنساانًَآخراًَ
فَنفسَمستواهَ.وإمناَالسالم َجعلَالنسانَخيدمَخالقهَللاَعزَوجلَ والذيَهوَاألعلىَ.لذلكَعلىَ
املسلمَمسؤوليةَإخبارَاآلخرينَعنَالسالمَليساعدهمَفَاخلروجَمنَعبادةَالعبادَإىلَعبادةَربَالعبادَ َ.
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ولقد َأنذر َللاَاملسلمَمنَعدمَالدعوةَإىلَدينهَالنيفَ،فقدَجاءَفَحمكمَكتابه"َ :إنَ َالذينََ
يكتُ ُمونََماَأنزلناَمنََالبيناتََواهلُدىَ َمنَب عدَ َماَب ي ناهََُللناسََفََالكتابَََۚأُول ئكََي لعنُ ُه َُمَالل َهَُوي لعنُ ُه ُمََ
يم" ََ(سورة َالبقرة ََ-َ 159
اب َالرح َُ
وب َعليهمَ َۚ َوأانَ َالت و َُ
الالعنُونَ َ َ*إالَ َالذينَ َاتبُوا َوأصل ُحوا َوب ي نُوا َفأُول ئكَ َأتُ َُ
ك َابلكمةَ َوالموعظةَ َالسنَة َ" َ(سورةََالنحلَََ )125قدَ
عُ َإىلَ َسبيلَ َرب َ
َ )160لذلكَأيمرانَللاَعزَوجل"َ :اد َ
يقولَالبعضَأنهَليسَلديهَالعلمَللدعوةَإىلَللاَعزَوجل َ.والسؤالَهنا"َ:مىتَيكونَاملرءَلديهَعلم؟؟"َ
فإنَاملسلمَطالبَالعلم َ ينفقَمنَحياتهَأمثنَالساعاتَفَالتعلمَحىتَآخرَرمقَمنَأنفاسهَ،سيبقىَ
شاعراًَأنهَماَزالَجيهلَالكثيَ َ.
قالَالرسولَالكرميَحممدَصلى َللاَعليهَوسلم"َ:بلغواَعينَولوَآية"َولنتذكرَقصةَالنيبَيوسفَ
عليهَالسالمَالذيَكانَيدعوَإىلَللاَعزَوجلَحىتَأثناءَوجودهَفَالسجنَ.وعندماَقالَرسولَللاَحممدَ
صلىَللاَعليهَوسلم"َ:ألنَيهديَللاَبكَرجالَ واحداًَخيَلكَمنَمحرَالنعم"َفليسَابلضرورةَهدايتهَ
إىلَالسالمَ،وإمناَيُقصدَهبذاَتوعيةَالناسَوهدايتهمَملعرفةَالسالمَالصحيحَومساندةَالقَ،فإنَعملَ
املسلمَفَالدعوةَهوَالبالغَ،أماَالنتيجةَفهيَعلىَربَالعاملنيَوهوَأعلمَابملهتدينَ َ.
والدعوةَإىلَللاَمهمةَجداًَلردعَالتنصيَوصدهَ،فإنَملَيكنَهناكَحافزَلدىَاملسلمَلدعوةَغيَ
املسلمَإىلَللاَعزَوجلَ،فماَسيحدثَأنَاملنصرينَسيستغلونَهذهَالفرصةَوسيستميتونَلدعوةَاملسلمنيَ
إىلَتركَالسالمَواعتناقَاملسيحيةَ.وكماَيقولَبعضَالدعاةَفَالغرب"َ:إنَاملسلمَالذيَالَيدعوَاآلخرَ
إىلَدينهَيكونَأكثرَعرضةَلدعوةَاآلخرَ"
ََ َThe one who is not doing Da’awah is receiving Da’awah


النية قبل العمل

إنَطلبَالعلمَالَجيديَإنَملَيعملَبهَاملرءَ،والَينفعهَإنَعملَبهَوكانَمنَأجلَنفسهَ،فالعلمَ
َ
جيبَأنَ ُميررَلآلخرينَ،ملصلحةَاآلخرينَ،وقبلَكلَشيءَلنيةَصالةَيبتغيَهباَمرضاةَللاَ.فإنَتكربَهذاَ

العاملَوتعلمَعلمهَكيَيطريهَالناسَهبذاَالعلمَ،فإنَعلمهَلنَيُثمرَ،وإمناَأصبحَعبارةَعنَتعاليمَعقيمةَالَ
روحَفيهاَ،الَعاطفةَفيهاَ،والَخيَفيهاَ.فالَبدَمنَأنَيكونَمتريرَالعلمَلآلخرينَابلعملَ والتضحيةَ
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القيقيةَوحبَالغيَوالدرايةَعلىَمصالهمَالَعلىَمَصلحةَالعاملَنفسهَ.فحىتَنبينَأنفسناَالَبدَلناَأنَ
الَ نرىَ مصلحتناَ وحدهاَكفرد َ،وإمناَكجماعة َ،وأنَ يكونَ لديناَ تقديرَ لألمورَكيََنستطيعََالتوقعَ
ابملستقبلَونتوقعَماَسيحصلَلألجيالَالقادمةَفَاملستقبلَإثرَاختاذَقراراتناَالاضرةَوالعملَهباَ َ.
َ

 كن مسلماً ابلقول والعمل

منَالطرقَاليتَجيبَاختاذهاَلردعَمحالتَالتنصيَ،هيَليستَفضحَاملبشرينَ،والَوضعَأيَ
فيديوهاتَوكالمَجارحَيسيءَهلمَويستهزيءَهبمَ،بلَجيبَعليناَأنَنكونَليننيَابلقولَ،فماذاَلوَأنَ
أحدَهؤالءَاملنصرينَ"املفضوحني"َعلىَقناةَاليوتيوبَأسلم؟َهلَسنذهبَوراءَ رافعَهذهَالفيديوهاتَ
ونلغيهاَبرفعَشكوى؟َوماذاَحصلَهبذاَالذيَأسلمَبعدَأنَعنفهَالناسَوقالواَعليهَاألقاويلَ واستهزأوا؟َ
لقدَوضعَهؤالءَالمقىَأنفسهمَفَموقفَحمرجَ،أليسَكذلك؟َ َ
ففيَالقيقةَبعضَهؤالءَاملبشرينَيستفزونناَلكيَنغضبَ،وخنرج َإىل َالشوارعَونتظاهرَعليهمَ،
وحنرقَأعالمَونشتمَحىتَفَالنهايةَيقولون"َ:هذهَهيَأخالقَاملسلمني"َفأقولَابلتحقيقَأهنمَيعلمونَ
ماذاَيفعلونَ،وهمَيتوقعونَردةَالفعلَقبلَحدوثهاَ،ويعلمونَأنَاملسلمنيَسيهيجونَ،وسيكونَهناكَردةَ
ٍ
َغيَمنطقيةَومهجية؟َ َ
َ
علىَتشويهَالسالمَأبفعال
فعلَعنيفةَ،فلماذاَنعينهمَ
يقولَللا َعزَوجل"َ:ومنَأحس ُنَق وًالَممنَدعاَإىلَاللَ هَوعملَصالًاَوقالَإنينَمنَال ُمسلمنيََ

﴿سورةَفصلتََ"﴾٣٣فالدعوةَإىلَللاَليستَفقطَقوالًَحسنَاًَوإمناَأيضاًَعمالًَصالَاًَ،والسالمَليسَفقطَأنَ
أشهدَأنَالَإلهَإالَللاَ وأنَحممداًَرسولَللاَ،وإمناَهوَاللتزامَأبوامرَللاَ واملعاملةَالسنةَليسَملصلحةَ
ماَ،وإمناَألبتغيَوجهَللاَعزَوجلَ.مثَإنينَالَجيبَأنَأنتظرَمنَاآلخرينَحىتَيقومواَ ابلعملَ،فإنَ
َ
استطعتَجيبَأنَأكونَأانَاملبادرَفَهذاَالعملَمبعونةَللاَعزَوجلَ،فقدَجاءَفَحمكمَكتابه«َ :وفََ
ذلكََف لي ت نافسََال ُمت ناف ُسونََ﴿سورةَاملطففنيََ .َ»﴾َ 26
حىتَأستطيعَالتصديَلمالتَالتنصيَالَبدَمنَتوعيةَنفسيَ،الَبدَيلَأنَأرىَأخطائيَقبلَ
أنَأرىَأخطاءَاآلخرينَ،فإذاَجاءكَمتنصراًَفالَتعنفهَ،بلَاستمعَإليهَ،استمعَإىلَأتوهاتهَمنَاجملتمع َ
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الذيَ يعيشَفيهَ وتعاطفَ معه َ،والتعاطفَ ليسَ معناهَ أنَ توافقَ علىَ أفعاله َ،ولكنَ أنَ تفهمََمشاعرهَ
وتستقريءَأسبابَتركهَلإلسالمَ،قلَلهَمثالً"َ:أانَأفهمَماَمترَبهَ،وأشعرَمعكَ،وأانَآسفَأنكَمررتَ
بظروفَكهذهَ".فعندماَتفعلَذلكَفأنتَفتحتَمداركهَليستمعَإليكَ،هذهَهيَالطريقةَالصحيحةَفَ
الدعوةَ َ.
َ


َ

كيف تواجه مبشراً

ماذاَلوََتعرضتَجلهدَتبشييَوأنتَتتجولَفَمعرضَكتابَماَ،أوَفَالشارع؟َماذاَتقولَهلذاَ
املبشر ؟َكيفَتتعاملَمعه؟َهذاَالشخصَيرىَأنَلهَالقَفَالتبشيَكماَأنتَلكَالقَفَالدعوةَإىل َ
السالمَ،فماذاَتقولَله؟َ َ
َجتادلُواَأهلَالكتَابَإالَابليتَهيَأحس ُنَإالَالذينَظل ُمواَمن ُهم ََۚ
يقولَ للاَ َعزَوجل"َ:وال ُ
وقُولُواَآمناَابلذيَأُنزلََإلي ناَوأُنزلََإلي ُكمََوإل ُهناَوإل ُه ُكمََواحدََوحن َُنَل َهَُ ُمسل ُمونََ﴿سورةَالعنكبوتََ".﴾٤٦ومنَ
هذهَاآليةَالكرميةَنستنبطَالتايلَ َ:
ََكنَمتعاطفَاًَ:الَتنظرَإىلَالكتايبَبنظرةَإحتقارَودونيةَ،فقدَيكونَلديهَإنسانيةَفَالتعامل َمثلكَ
أو َأكثرَمنكَ.هذاَاملنصرَيعتقدَأبنَماَلديهَمنَإميانَهوَالقَ،فعاملهَكإنسانَ،وحاورهَكنفسَ
بشريةَ،واحرتمَآراءهَومعتقداتهَ،وجيبَأنَيكونَلديكَإحاطةَنفسيةَبهَ،واستمعَلهَأكثرَمماَتتكلمَ،
واسألَاألسئلةَبدالًَمنَإعطاءَحقائقَابستمرارَوكأنكَأنتَالعاملََوهوَالَيعلمَشيءَ،الَ تُشعرهَُ
بذلك َ،وإالَ سيملَََمنكَ ويرتكك َ.إذاَ جاءكَ ليبشرك َ،أنتَ ادعوهَ إىلَ السالمَ.وأتسىَ برسولكَ
الكرميَعندماَ جاءهَأهلَجنرانَوجالسهمَوأخذَمنهمَحديثهمَوأعطىَ،فمنهمَمنَأسلمَومنهمَمنَملَ
يسلمَ.ف ُكنَحمباًَهلمَ(ابلنسانية)َ،فأحبهَكإنسانَ،ولكنَاكرهَكفرهَ،فإذاَكانتَأمَلديهاَطفلَ،وكانَ
لذلكَ
الطفلَمشاغباًَوعاصياًَ،فإنَاألمَالَتتوقفَعنَحمبةَطفلهاَولكنهاَتكرهَاألفاعيلَاليتَيفعلهاَ ََ،
كنَمتعاطفاًَ،واصربَعلىَقولَاملبشرَوردَهَابلكلمةَالطيبةَوابلكمةَ.
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وأذكرَأنَفتاةَارتدتَعنَإسالمهاَوالتحقتَجبامعةَالالهوتَ،وبينماَهيَفَمكتبةَاجلامعةَ،اتصلَ
هباَشيخَمسلمَمنَبلدَآخرَيسألَويطمئنَعنها َ،وراحَيدعوَ هلاَابخليَ والربكة َ،وملَيقلَهلاَمرةَ
واحدة"َ:هداكَللا"َفَوجههاَ،
وإمناَكانَ قوله َكالتايل" َ:أسألَ
للاَ أنَ يعطيكَ سؤلَ قلبكَ،
وأسألَللاَأنَيسعدكَفَالدنياَ
واآلخرةَوأنَيهبكَاخلي"َفتأثرتَ
هذهَ الفتاةَ وسألته" َ:أملَ تعرفَ
تددتَ
أخباري؟َ أملَ تدريَ أينَ ار ُ
عنَ السالم؟"َ قال" َ:نعمَ،
ولكنَ أرىَ فيكَ إنساانًَ طيباًََ

يبحثَ عنَ الق َ،وللاَ سينيَ
قلبكََابلميانَ والسعادة"َ تقولَ
كمَللا)َوبكيتَ
هذهَالفتاة"َ:عندماَمسعتَكالمهَ،ملَأستطعَحتملَنفسيَ،ذهبتَإىلَالمامَ(أجل
ُ
ُ
حىتَانتحبتَ،وبعدَفرتةَقصيةَعدتَإىلَالسالمَ ،وكانَأحدَأسباب َعوديتَكلماتَهذاَالشيخَ
ُ
التَتطنَفَأذين".
اليتَماَز
ُّ
َاستخدمَاللغةَاليتَيراتحَهلاَاملنصرَواحرصَأنَتوصلَاملعلومةَلغيَاملسلمَابلطريقةَاليتَيفهمهاَهوَ:
يقولَللاَعزَوجل"َ:وماََأرسلناَمنَرس ٍ
اءَُوي هديََ
ولََإالََبلسانََق ومهََليُبنيََهلُمَََۚف يُض َُّلَالل َهَُمنَيش َ
ُ
يمَ﴿سورةَإبراهيمَََ"﴾٤معظمَاملنصرينَوخاصةَاملسيحينيَمنهمَالَحيبونَأنَ
يزَالك َُ
منَيشاءَََُۚو ُهوََالعز َُ
ندعوهمَ نصارى َ،بلَ مسيحيني َ.ونعمَ فإنَ القرآنََأمساهمَ نصارى َ،ولكنَ عندماَ نسميَ النصارىَ
ابلجنليزيَفنقولَ َ(َ،)Christiansوعندماَنتحدثَبلغةَأخرىَمعَالنصراينَفنستخدمَلغتهَ،فلماذاَ
الَنستخدمَلغةَالعربَاملسيحينيَ.فبالرغمَأهنمَيفهمونناَوحننَنفهمهمَعندماَنتحدثَابللغةَنفسهاَ،
ولكنَعندماَيتعلقَاألمرَابلدينَ،جتدَأنَلغةَاملسيحينيَخمتلفةَعنَلغةَاملسلمنيَ.فمثالًَالصالةَعندَ
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النصارىَليستَكالصالةَعندَاملسلمنيَ.فالصالةَعندَالنصارىَهيَالدعاءَعندَاملسلمنيَ.لذلكَ
عندَالتحدثَمعَالنصراينَالَبدَأنَنتقنَلغتهَكماَنتقنَأيَلغةَعامليةَأخرىَ.فمعظمَاملسيحينيَ
العربَالَيفهمونَ َ لغةَالشيوخَأوَطريقتهمَفَصياغةَالكالمَ،ليسَألهناَلغةَعربيةَفصحىَ،وإمناَ
األسلوبَخيتلفَعنَالطريقةَاليتَيستخدمهاَاملسيحيونَفيماَبينهمَفَالكنيسةَ.
َ:لقدَمسعتَبقصةَالَأدريَإنَكانتَ
 َابدأَبنقاطَالتالقيَ واملشرتكةَلبناءَجسرَبينكَوبنيَاملنصر
ُ
حقيقيةَ،ولكنَفيهاَالعربةَالقيمة؛َركبَداعيةَالقطارَيريدَأنَيعودَإىلَالبيتَبعدَيومَطويلَ،فجلسَ
جبانبهَرجلَمثلَحيملَفَيدهَزجاجةَمنَاخلمرَ،ورائحتهَاملنتنةَتعمَاملكانَ.ملَيتفوهَالداعيةَبكلمةَ،
ولكنَبعدَقليلَانتبهَإليهَالثملَ،وكانَالداعيةَيبتسمَفَوجههَفَكلَمرةَتلتقيَعينهَبهَ.وبعدَقليلَ
قدمَالثملَللداعيةَزجاجةَاخلمرَوقالَله"َ:تفضل!"َأجابهَالداعيةَوماَ زالتَالبتسامةَتعلوَحمياهَ:
"شكراًَلك"َنظرَإليهَالثملَحمتاراًَوقال"َ:علىَماذاَتشكرين؟"َأجابهَالداعية"َ:أشكركَألنكَكرميَ،
فقدَ قدمتََ يلَ منَ زجاجتك"َ أتثرَ هذاَ الثملَ مبعاملةَ هذاَ الداعية َ،فقدَ علمَ أنَ هذاَ الداعيةَ الَ
وحسنَ
يشربَ اخلمرَ ألنهَ حرام َ،ومعَ ذلكَ فلمَ يعنفهَ وقالَ له"ََ:ملاذاَ تفعلَ هذا؟"ََوأسلمَ بعدهاَ ُ
!َقدَتؤثرَكلمةَطيبةَفَمكنوانتَشخصَ،وماَفعلهَهذاَالداعيةَأنهَوجدَنقطة َ
َ
إسالمهَ.سبحانَللا
إجيابيةَيبدأَهباَليدعوَهذاَالثملَالعاصيَ،فوللاَإنَالعاصيَيعرفَأنهَعاصي َ،والطريقةَفَنصحهَ
وإرشادهَالَأنَتقولَلهَهذاَخطأَ،فقدَيصدَكَأوَميتنعَأمامكَخجالًَمنكَ،وإمناَالطريقةَاملثلىَهيَ
تشجيعهَعلىَماَيفعلَمنَإجيابياتَ.وهذاَماَجيبَأنَنفعلهَكيَنواجهَالتنصيَ،وندعوَإىلَللاَ:الَ
بدَلناَأنَنبدأَبنقاطَالتالقيَكيَنبينَجسراًَبينناَوبنيَهؤالءَاملبشرينَ،فردعهمَوتسفيههمَوطفسهمَ
الَحيلَالقضيةَ،وإمناَيزيدهاَ،فهمَسينجزونَهدفهمَرضيتَأمَأبيتَ،وسيبقونَعلىَحاهلمَمنصرونَ
إنَكانَ ابلعلنَ أوَ ابلسر َ،لذلكَ أفضلَ طريقةَ ملواجهتهمَ هيَ فتحَ أبوابَ الوار َ،أيَ أنَ تكونَ
حواراهتمَمكشوفةَونستطيعَالردَعليهاَ،الَبقلبَانقمَعليهمَ،بلَبقلبَحمبَيريدَهلمَاهلدايةَ.
وقدَرأيتَمنَهؤالءَاملسلمنيَالذينَحيبونَحوارَالدايانتَ،وخاصةَدعوةَالنصراينَمنَكتبهَ(الكتابَ
املقدس)َ،ولكنَلألسفَالَيفقهَشيءَفَالسالمَ،فبعدماَحياورَاملسلمَهذاَالنصراينَويقنعهَوخيرجهَ
عنَدينهَ،الَيدريَكيفَيعرضَعليهَالسالمَويدعوهَإىلَالقَ،وإمناَوضعَالنصراينَفَمتاهةَوفَ
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خطرَكبيَ،لقدَأوقعهَفَاللادَ،وهذاَ
أشدَكفراًَ منَ النصرانية َ.لذلكَ عندماَ
ميدَاملسلمَاجلسورَحنوَالنصراينَليناقشهَ
فَ دينه َ،منَ اخلطأَ أنَ يبقىَ علىَ هذاَ
اجلسرَفرتةَطويلةَ،وإمناَجيبَأنَيالقيَ
ماَانقشهَبهَويوجههَإىلَالقرآن َوالسنةَ.
فمثالًَ عندماَ يتحدثَ املسلمَ معَ
املسيحيَعنَألوهيةَاملسيحَ،ويدحضَهذاَاملعتقدَمنَالكتابَاملقدسَ،فالَبدَ له َأنَيقابلهَمنَ
يحَأنَي ُكونََعب ًداَلل َه(َ...النساءََ")172وابتعدَ
آايتَفَالقرآنَالكرميَكقولهَتعاىل"َ َ:لنَيستنكفََالمس َُ
عنَكلمةَ"كافر"َألنهَلوَحبثناَفَالقرآنَالكرميَ،فلنَجندَأنَ للاَ َيناديَالكافرَ،وإمناَيناديهَأبحبَ
األمساءَإليهَمثل"َ:ايَبينَإسرائيلَ"...أيَايَأبناءَالنيبَ،أوَ"ايَأهلَالكتابَ"...أوَ"ايَقوميَ"..إالَ
فَحالةَتعرضَاملسلمَللضغوطَعليهَكيَيرتكَدينهَأوَأنَيتنازلَعنَمبادئهَفهناَنزلتَاآلايتَكسورةَ
ُّ
الكافرونَ َ.
ََكنَسعيداًَوراضياًَأنكَتدعوَأخاكَالنصراينَ،والَتغضبَإنَملَيردَالستماعَ:فالذيَيدعوَإىلَللاَ،
يؤديَ أعظمَ مهمةَ علىَ وجهَ األرض َ،وهيَ دعوةَ غيَ املسلمَ منَ الظلماتَ إىلَ دائرةَ النور َ،فإنَ
الطمأنينةَفَالقلبَليستَفقطَفَالذكرََوفَالدعاءَأوَالصالةَأوَقراءةَالقرآنَ،وإمناَأنتَتذكرَللاَ
َ
عزَ وجلَ وأنتَ تدعوَ اآلخرينَلدينهَ القَ،فأنتَ أيضاًَ تتعلمَ عنَ للاَ عزَ وجلَ وآايتهَ أكثرَأثناءَ
دعوتكَ إىلَ للا َ.فعندماَ تذكرَ للاَكثياًَ فَ الدعوةَ فإنكَ الَ تفعلهَ لتهديَ شخصاًَ إىلَ السالمَ
فحسبَ،وإمناَتفعلهَلوجهَللاَأو َالًَ،مرضاةَلهَسبحانهَوتعاىلَ.
َالَتربر َ:إذاَكانَاملنصرَيعتقدَعلىَسبيلَاملثالَأنَالسالمَدينَإرهابَ،أوَدينَالسيفَوحاولَ
الطعنَ ابلشبهات َ،فليستَ الطريقةَ املثلىَ أنَ تربرَ لهَ وتغيَ املوضوع َ،بلَ ابقَ فَ املوضوع َ،وقلَ:
"حسناًَ،انتظرَ،سأجيبكَعلىَهذاَبعدَأنَأنتهيَمنَكالمي"َأوَقلَله"َ:قبلَأنَأبدأَلكَابلشرحَ
والتفصيلَ والجابة َ،الَ بدَ يلَ أنَ أعرضَعليكَ السالمَ الذيَ أؤمنَ به َ".واعرضَ عليهَ أركانَ أوَ
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أساسياتَالميانَ.فمحاولةَالجابةَ والقفزَمنَموضوعَإىلَآخرَيرهقَاحملاورَ،ولنَتكونَالنتيجةَ
جمديةَ.
ََكنَمرتباًَفَطرحكَللحوارَ:الَجيبَأنَيكونَاملسلمَالداعيةَإرجتالياًَ،وإمناَعليهَأنَيكونَمرتباًَ،قدَ
حضرَماَيريدَقولهَمسبقاًَ،وإذاَسألهَاملنصرَ،فليأخذَاملسلمَقسطاًَقليالًَمنَالصمتَحىتَيفكرَ
ابلجابةَقبلَالندفاعَ،فالسرعةَليستَجيدةَ،وخاصةَإنَتعلقَاألمرَابلدعوةَإىلَالسالمَ،فأنتَالَ
تريدَأنَتزرعَبذورَالشيشَاليت َتنبتَألايمَقليلةَمثَتيبسَبسرعةَ،وإمناَتريدَأنَتزرعَأشجاراًَتعلوَ
وترتفعَ،فالكالمَجيبَأنَيكونَسديداًَوبليغاًَ،فيقولَللا َعزَوجل "َ:ايَ َأيُّها َالذينَ َآمنُوا َات ُقوا َاللَ هََ
يداَ﴿َ﴾٧٠يُصلحََل ُكمََأعمال ُكمََوي غفرََل ُكمََذُنُوب ُكمََََۚ"﴾٧1﴿َ...وهذاَالَأييتَإالَمعَ
وقُولُواَق وًَالَسد ً
العلم َ،فكلماَكانَ املرءَ عاملاًَ مباَ يقولهَ،كلماَكانَكالمهَ أبلغَ ولهَ أثرَ أكرب َ.فالَ بدَ منَ التحضيَ
والتهييءَقبلَالكالمَأوَالعملَحىتَيكونَالنتاجَأكربَبعدَالتوكلَعلىَللاَعزَوجلَ.وفَالقيقةَ
راقبواَ التنصيَ واملنصرين َ،هلَ جنحواَ خاللَ أايمَ أوَ بضعةَ أشهرَ فَ عملهم؟َ ال!َ بلَ إهنمَ أخذواَ
سنواتَمطولةَحىتَوصلواَإىلَالدراساتَ والحصائياتَاليتَلديهمَ.لذلكَالدعوةَحتتاجَإىلَن ف ٍ
سَ
طويلَ،وأنَيكونَضمنَاجلماعةَاليتَهلاَاألهدافَنفسهاَ.فمثالًَمؤسساتَالتنصيَبغضَالنظرَعنَ
طوائفهاَ جتتمعَ سنوايًَ هلدفَ واحدَ وهوَ تنصيَ الناس َ،أماَ املؤسساتَ السالميةَ فهيَ تطغىَ علىَ
بعضهاَالبعضَعلىَأرضَالدعوةَ،وكلَداعيةَيعملَلوحدهَوالَيوجدَهناكَوحدةَفَالعملَ،فالَبدَ
منَالتنظيمَ.
َمهماَكانَالختالفَبنيَاملسلمَواملنصرَ،فالَيرتكَأحدمهاَاآلخرَإالَوقدَتصالاَ:قدَحيتدَالنقاشَ
ماَبنيَالنصراينَ واملسلمَ،وق دَيؤولَاألمرَإىلَجتريحَأحدمهاَاآلخرَ،وهذاَخطأَ،بلَجيبَأنَيكونَ
هناكَحواراًَمتساحماًَماَبنيَالطرفني َ،وأنَالَيرتكَاملسلمَاملسيحيَإالَوقدَتصالاَ،وفتحَاجملالَلهَ
كانَ
ألنَيعودَمرةَأخرىَويستأنفَالوارَ.وقدَيقولَاملرء"َ:هذاَصعب!َفماذاَلوَأنهَملَيستمعَيلَ،و َ
كالمَ املنصرَ سلبياًَ طوالَ الوقت؟"َ والجابةَ علىَ هذاَ إنهَ ليسَ صعب َ،بلَ ميكنَ النسحابَ،
فاملواجهةَهيَضعفَوليستَقوةَ،أماَالنسحابَلتفاديَاملواجهةَهيَالقوةَ،واملواجهةَالَتنتجَإالَ
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طاقاتَسلبيةَبنيَالطرفنيَفَالتحديَ،وقدَيؤولَاألمرَأنَيتهجمَأحدهمَعلىَدينَاآلخرَوهذاَ
منافَلدينناَالسالمَالعظيمَ.فيُدرُكَابللطفَماَالَيُدر ُكَابلعنف.



الرد على الشبهات

َ

هناكَنوعانَمنَالناسَالذينَيلقونَالشبهاتَ،أحدهمَاشتبهتَعليهَشبهةَمماََأُدخلَالشكَفَ
قلبهَ،وهذاَالنوعَالباحثَعنَالقيقةَهوَمنَأفضلَالناسَ،ألنهَ راعىَضميهَ،وبدأَيسألَحىتَيطمسَ
هذاَالشكَابليقني َ،ولكنَهذاَالباحثَالقيقيَالَبدَلهَأنَيكونَصادقاًَفَحبثهَ،الَأنَحياولَإجيادَ
إجابةَقدَتكونَمتطرفةَوختدمَأعذارهَلرتكهَالسالمَ،فهناكَبعضَاملتنصرينَالذينَيقولونَ،لقدَحاولتَ
البحثَ عنَ الجابة َ،وملَ أجدها!َ وفَ القيقة َ،هوَ وجدهاَ ولكنَ ملَ تروقهَ الجابةَ أوَ حاولَ القتناعَ
ابلرأيَاملتطرفَحىتَخيدمَماَفَنفسهَمنَهوىَويرتكَالسالمَ.أماَالباحثَالقيقيَفيكونَموضوعيَ
كَابليقنيَ .
فَالبحثَويكونَهدفهَهوَمعرفةَالقيقةَودفعَالش َ
والنوعَالثاينَمنَالذينَيلقونَالشبهاتَ،بلَهيَافرتاءاتَ،همَأعداءَالسالمَواملسلمنيَ،فهمهمَ
الطعنَ والشتم َ،وتشويهَ السالمَ عنَ طريقَ اقتطاعَ النصوصَ وتفريغهاَ منَ معناهاَ القيقيَ ووضعهاَ فَ
قالبَ آخرَ مثَ تقدميهاَ مشوهة َ.هذهَ هيَ سياستهم َ.ومنَ السهلَ جداًَ معرفتهم َ،إماَ عنَ طريقَ تقدميَ
الشبهةَ لكَكقولهَ مثالً" َ:رسولكََ يبيحَ الزىن!"َ والعياذَ ابهلل َ،وهذهَ قلةَ أدب َ،أوَ يبدأَ بشكلَ سلميَ
فيقول"َ:لديَسؤالَفَالسالمَ وأريدَالتحققَمنه"َمثَأثناءَالديثَيبدأَالتطرفَ والشتمَ والسبَوالَ
يعطيكَاجملالَابلجابةَ،بلَيقاطعكَابستمرارَ،وهناَجيبَإيقافَهذاَاملتكلمَعندَحده َ،والنسحابَ
مباشرةَوعدمَاملَواجهةَ.فهوَملَأيتَإليكَليستمعَ،بلَهوَيلقيَعشرينَسؤالَمرةَ واحدةَ،ليشوشكَ
ويستفزكَويقولَلكَ:أحتداكَأنَجتيب!َويتوقعَمنكَأنَجتيبَعنَاخلمسنيَافرتاءَبعشرةَدقائقَ.هؤالءَ
الطاعننيَالَيستحقونَأصالًَاجللوسَمعهمَوإضاعةَوقتكَ،فقدَقالَللاََعزَوجل"َ:وقدََن زلََعلي ُكمَ َفََ
وضواََفََحد ٍ
يثََغيهَََۚ
الكتابََأنََإذاَمسعتُمََآايتََاللَ هََيُكف ُرََهباَويُست هزَأَُهباََفالََت قعُ ُدواَمع ُهمََحىتََخيُ ُ
إن ُكمَ َإذًا َمث لُ ُهمَ َ﴿...النساءَََ"﴾١٤٠فإنَمنَاخلطأَأنَيقعدَفَجملسَيعمَأبانسَيستهزئونَبكتابَ للاَ،
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وحماولةَالرد َ،والثورانَ والشتيمةَهيَخطأَأكربَبلَجيبَعلىَاملرءَأنَينسحبَفَهذهَالالةَ.يقولَللاَ
عزَوجل"َ:والََت ُسبُّواَالذينََيدعُونََمنََ ُدونََاللَ هََف ي ُسبُّواَاللَ هََعد ًواََبغيََعل ٍَم﴿َ...األنعامََ"﴾١٠٨فكماَقالَ
المامَمالكَرمحهَللا"َ:إذا َرأيت َالرجل َيدافع َعن َالق َفيشتم َويسب َويغضب َفاعلم َأنه َمعلولَ َالنيةَ
ضواَعن َهَُوقالُواَلناَأعمالُناَول ُك َمَ
ألنَالقَالَحيتاجَإىلَهذا"َويقولَسبحانهَوتعاىل"َ:وإذاَمسعُواَاللغوََأعر ُ
صََ"﴾٥٥واتركهمَبسالمَوالَحتاولَاملواجهةَ،ودعهمَيقولواَ
كمَ َالَ َن ب تغي َاجلاهلنيَ َ﴿القص َ
أعمالُ ُكمََسالمََعلي ُ
ماَيقولونَ،فهذاَالَيؤثرَابملسلمَشيئاًَإالَأنهَيزيدهَإمياانًَ َ.
ومنَاألمورَجيبَعلىَاملسلمَاختاذهاَأثناءَالجابةَعلىَالشبهاتََكالتايلَ:
ُ كنَ واثقاًَبنفسكَ:فالَيوجدَسؤالَفَالسالم َإال َولهَحلَ ،وجيبَعلىَاملسلمَالتأكيدَعلىَهذهَ
املعلومةَعلىَالسائلَ،فالسالمَالعظيمَفَكتابَللاَعزَوجلَوسنةَرسولهَملَيرتكَأيَقضيةَأوَسؤالَ
أوَحىتَشكَإالَوقدَأجابَعليهَ،فالسالمَكاملَمنَمجيعَالنواحيَوالَنقصَفيهَأبداًَألنهَ رابينَ
ليسَمنَصنعَإنسانَ.
 كنَ مشاركاًَ للسائل َ:فإذاَ سألكَ السائل َ،فضعَ هذاَ السؤالَ فَ نفسكَ لتبحثَ معَ السائلَ عنَ
الجابةَ.فيمكنَالجابةَبشكلَقطعيَوحتميَ،ولكنَمنَاألفضلَأنَتقول"َ:هالَحبثناَمعَبعضناَ
البعضَعنَالجابة"َوبذلكَتُشعرَالسائلَوخاصةَالشخصَالذيَلديهَشكَوعلىَحافةَالتنصرَأنَ
هناكَمنَيشعرَبهَ،ومستعداًَفَإنفاقَوقتهَفَالبحثَوالتنقيبَمعه.
َ الردَ بدالئلَ يعطيكَ مصداقيةَ وقوة َ:وهذاَ معناهَ أنهَ منَ املهمَ جداًَ الستشهادَ ابلقرآنَ الكرميَ
والديثَ لدعمَ إجابتك َ،والَ بدَ منَ إعطاءَ أمثلةَ حقيقيةَ واقعية َ،حىتَ تربطَ روحَ النصَ ابلواقعَ،
فالسائلَالَيريدَأنَيسلمَفقطَابملعلوماتَاليتَيتلقاهاَ،وإمناَيريدَشيءَمنطقيَوعقليَفَمعظمَ
األحيانَلإلميانَوالتصديقَ،فأحياانًَالَينفعَأنَتقولَله"َ:ألنَللاََقالَذلك"َوتكتفيَبذلكَ،ولكنَ
جيبَ أنَ تلمسَ قلبهَ بواقعهَ الذيَ يعيشَ به َ،فمثالًَ عندماَ تسألَ إحدىَ النساءَ عنَ العدةَ بعد َ
الطالقَ،فالَبدَتبينيَاألمرَمنَالناحيةَالشرعيةَ،ومنَالناحيةَالنفسيةَوالبيولوجيةَأيضاًَ.
صفحة  527من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

 ردعَالطرفَاآلخرَبنصوصهَ:فإذاَكنتَتعلمَاخللفيةَالعقائديةَللسائلَ،فيمكنكَأنَتردَعليهَمنَ
نصوصه َ،مثالًَ قدَ يسألَ النصراينَ عنَ الجاب َ،فبعدَ أنَ نبنيَ لهَ أمرَ للاََعزَ وجلَ منَ الكتابَ
والسنة َ،ميكنَ الستشهادَ بنصوصَ الكتابَ املقدسَََأبنَ للاَ فَ الكتابَ املقدسَ أيمرَ النساءَ أنَ
يغطنيَشعرهنَ،وهكذاَ.
والَضيَأنَيكونَالداعيَجاهالًَبنصوصَاآلخرَ،فهذاَالَيلزمهَ،وإنَالدعوةَهللَالَتفرضَعلىَاملرءَ
أنَيكونَعاملاًَبكتبَالدايانتَاألخرىَ،فليس َابلضرورةَأنَيكونَاملرءَدفاعياًَأوَهجوميَاًَ،وإمناَ
يكفيَأنَيعرضَدينهَكماَهوَعلىَاآلخرينَ َ.
َ الَتكنَإعتذارَايًَ:وهذاَمعناهَأنهَلوَهامجهَالطاعنَابلسالمَ،فيجبَأنَيكونَقوايًَابلردَلكنَدونَ
جتريحَأوَشتيمةَ،أوَحماولةَاجتذابَالطاعنَ،فمثالًَعندماَيبدأَالطاعنَبتشويهَصَورةَالسالمَكأنَ
يقول"َ:السالمَدينَالسيفَ..عمروَبنَالعاصَعندماَدخلَمصرََكانَيقطعَألسنةَاألقباطَحىتَالَ
يتحدثواَإالَاللغة َالعربية!"َفالَتقول"َ:الَ،حننَالَنؤمنَبذلك!َوهذاَغيَصحيح"َبلَجيبَالردَ
ابلدليلَ والربهانَ وأنَتكونَقوايًَكالسؤال"َ:أعطينَدليلك!َمنَقالَهذا؟َمنَيؤمنَمنَاملسلمنيَ
هبذا؟"َ واجلوابَآبايتَللا َ عزَوجلَوإعطاءَأمثلةَمنَالتاريخَعنَمعاملةَاملسلمنيَفَأوقاتَالربَ
وهكذا!
َ إذاَملَتعرفَالجابةَ،فالَحتاولَأنَجتيبَارجتالياًَمنَعندكَدونَعلمَ،فقدَختطيءَوبدالًَمنَأنَ
تنصرَدينكَ،قدَجتعلَمنَنفسكَأضحوكةَ،فاألفضلَأنَتقرَأنكَالَتعرفَالجابةَ،وتعدَالسائل َ
أنَحتضرَلهَالجابةَالصحيحةَ.وإذاَعاهدتَفالَبدَلكَأنَتفيَهبذاَالوعدَ،والَتنسىَاألمرَ،فقدَ
يذهبَالسائلَإىلَاألشخاصَاخلطأَليأخذَالجابةَمنهمَ.وكنَصادقاًَمعَالسائلَوالَتلفَوتدورَ
إبجابتكَ معتقداًَ أنَ الجابةَ قدَ تشوهَ صورةَ السالم َ،وإمناَ جيبَ أنَ تكونَ صادقاًَ وتقول" َ:نعمَ،
هناكَشقَفَاجلهادَحيثَعلىَالقتالَ،وهوَاجلهادَاألصغر"َوتشرحَلهَأنهَدفاعاًَعنَالنفس َ،وأنهَ
أمرَللا َلزالةَالكامَالطواغيت َ،وأنهَالَأحدَيستطيعَأنَأيمرَابجلهادَإالَاخلليفةَ،وماَيوجدَمنَ
توابعَلإلجابةَعلىَهذاَالسؤالَ.
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َ إنَاملناظرةَفنَ،وحتتاجَإىلَصربَوحكمةَفَالتحدثَ،فالَجيوزَالتهجمَعلىَاآلخرَحىتَلوَكانَهوَ
املهاجمَ،كماَأعربناَسابقاًَ.
َ أخياًَ،الَبدَمنَاستخدامَالوسائلَاملناسبةَللردَعلىَالشبهاتَ،فهناكَعدةَقواعدَميكنَاستخدامها َ
عندماَيواجهناَالسائلَبشكوكهَ،ومنهاَأنَنعلمَنفسيةَهذاَالسائلَوحناولَأنَنفهمَماَيقصدَحقاًَ
منَسؤالهَ،فقراءةَلغةَاجلسدَوتعابيَالوجهَمهمةَجداًَ،أيضاًَالَبدَمنَاستخدامَلغةَالعاطفةَأحياانًَ،
ألنَدينناَالسالمَالَخياطبَفقطَالعقلَمنََانحيةَمنطقيةَوإمناَخياطبَأيضاًَالقلبَ،وخاصةَعندماَ
نتحدثَ عنَ الرمحة َ،وعنَ القضاايَ الجتماعيةَ وطرحَ األمثلةَ العملية َ،وعندماَ يرميَ السائلَ شبهةَ
تتعلقَابملرأةَفالَبدَفَإجابتناَأنَنراعيَأمرَمحايةَاملرأةَ،فجميعَاآلايتَاليتَنزلتَتتعلقَابملرأةَهيَ
لمايتهاَالَلهانتها َ.أوَعندماَيرميَالسائلَشبهةَتتعلقَابجلهادَ،أوَالرهابَأوَالعنفَمستعيننيَ
التحققَمنهاَ،فمعظمَالذينَيسألونَالَجيلبونَالنصَ
َ
ابآلايتَالقرآنيةَ،فالَبدَللعودةَإىلَالنصوصَ و
كامالًَوإمناَيقتطعونَمنهَ.وهناكَوسائلَأخرىَميكنَاستخدامهاَمهمةَجداًَفَالردَعلىَالشبهاتَ.
وكلَهذاَيتطلبَمعونةَمنَللاَعزَوجلَوإرشادَوعلمَوحكمةَ.
أماَابلنسبةَللردَعلىَالشبهات َاليتَتطرحهاَبعضَوسائلَالعالم َاملعاديةَلإلسالمَ،فمنَاخلطأَ
الردَعليهاَبشكلَمباشرَ،ألنَهذهَالوسائلَفَكثيَمنَاألحيانَيكونَغرضهاَأنَتكتسبَشهرةَفَ
أوساطَاملسلمنيَ،وإمناَيكونَالردَفَأخذَهذهَالشبهاتَوالجابةَعليهاَبطريقةَسليمةَخارجَنطاقَ
هذهَالقنواتَحىتَالَتكتسبَالشهرةَاليتَتريدهاَ،وهذهَالقنواتَتتصلَكثياًَببعضَالدعاةَاملسلمنيَ
ويعدوهمَأبهنمَسيعطوهنمَاملساحةَاليتَيريدوهناَعنَالسالمَوللردَعنَالشبهاتَولكنَمنَاخلطأَأنَ
يقبلَأحدَهذاَحىتَالَتزدادَنسبةَمشاهدتهَ.وأفضلَردَعليهاَهوَالدعوةَالسالميةَوالعملَلوجهَللاََ
فَتوعيةَالناسَوتعريفهمَابلسالمَالعظيمَ .

َ
َ
َ
َ
َ
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َ

املواطنة :كيف نتعامل مع املنصرين العرب

لرمباَمنَالسهلَجداًَالتعاملَمعَاملبشرينَاألجانبَ،فهمَيظهرونَ،ونناقشهمَ،مثَيرحلونَ.ولكنَ
ماذاَعنَهؤالءَالعربَالذينَهلمَجنسيةَوطنيةَمثلنا؟َهلَهمَخونةَكماَيعتقدَالبعض؟َهلَهمَأعدائنا؟َ
هذاَماَسنناقشهَفَهذاَاجلزءَمنَالفصلَ .
الَ أعتقدَ أنَ املنصرينَ الغربينيَ هلمَ مصلحةَ فَ خدمةَ مسيحييََهذهََاألمة َ،فقدَ عاىنَ هؤالءَ
ثوذكسَخاصةَكماَعاىنَاملسلمونَمنَاهلجماتَالصليبيةَفَالتاريخَ،فقدَهنبتَكنائسهمَ
َ
املسيحيونَاألر
وقُتلواَ وذُحبواَ معَ املسلمني َ.ويقولَ فيكتورَ سحابَ الكاتبَ املسيحيَ اللبناينَ فَكتابهَ "منَ حيميَ
املسيحينيَ العرب"" َ:إنَ برميلَ ٍ
نفطَ واحد َ،يعدلَ فَ حسابَ الغربينيَ الذينَ يدعونَ محايةَ مسيحييَ
الشرقَ،عشرةَمنَاملسيحينيَأوَيزيد"َ464وفَالقيقةَفإنَالدولةَالسالميةَهيَالدولةَالوحيدةَاليتَكانَ
منشأهاَديينَ،وقدَأعطتَمجيعَغيَاملسلمنيَحقوقهمَ،وأبقتهمَعلىَدينهمَدونَأدىنَإزعاجَ،فالَيوجدَ
فَالتاريخَماَيثبتَأنَالسالمَانتشرَابلسيفَ،وإمناَعندماَدخلَالسالمَالبلدانَ وأزيلتَالطواغيتَ،
دخلَالناسَكافةَفَالسالم َألجلَمساحتهَ،بلَماَ زالَهناكَكنائسَقدميةَجداًَمنَأايمَالفتوحاتَملَ
يلمسهاَ املسلمني َ،ويكفيَ أنَ اآلاثرَ القدميةَكاألهراماتَ وأبوَ اهلولَ واملدرجاتَ الرومانيةَ واليتَ أصوهلاَ
وثنية َ،ماَ زالتَ ابقيةَ إىلَ اآلنَ وملَ يلمسهاَ مسلم َ.فإذاَ ملَ يعبثَ املسلمونَ ابآلاثرَ الوثنيةَ فماَ ابلكَ
ابملقدساتَاملسيحية؟َ َ
مهماَ
ويقولَ للاَََعزَ وجل" َ:ولقدََكرمناََبينَََآدَمَ(...السراءََ َ")70فالسالمَ قدرَ النسانََوكرمهَ َ
كانتَداينتهَوخلفيتهَالعتقادية َ أوَالعرقيةَأوَاملذهبيةَ،فبالنسبةَهللَ،فإنَأكرمَالناسَهوَاألتقىَلقولهَ
تعاىلَ..."َ:إنََأكرم ُكمََعندََاللَ هََأت قا ُكمَََۚإنََاللَ هََعليمََخبيََ﴿الجراتََ"﴾١٣هذاَابلنسبةَهللَعزَوجلَ،
ومباَأنناَكبشرَالَنعرفَنواايَالناسَوقلوهبمَ،فليسَلناَالقَأنَنعاملَأانساًَأفضلَمنَأانسَ،ففيَحكمَ
اسَإانََ
النسانيةَكلناَواحدَ،الَفرقَبنيَمسلمَومسيحيَ،فاهللَعزَوجلَقالَفَاآليةَنفسهاَ"َ:ايََأيُّهاَالن َُ
 .464المصدر :سحاب ،فكتور .من يحمي المسيحيين العرب .لبنان :دار الوحدة .1981 ،
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واب َوق بائلَ َلت عارفُوا﴿َ ...الجرات َ َ"﴾١٣والشعوبَ والقبائلَمسلمنيَ
خلقنا ُكم َمن َذك ٍَر َوأُنثىَ َوجعلنا ُكمَ َ ُشعُ ًَ
وغيَمسلمنيَ،وفَحكمَالعالقةَفَماَبينهمَفهيَللتعارفَ،ومبادلةَالعلمَواخلرباتَ،وهذاَالَحيدثَإالَ
ابملعاملةَالسنةَ َ.
إنَ التخطيطَ الستعماريَ ملَ يعدَ شكلهَ حسي َ،أنَ نرىَ اجنليزَ حيكموننا َ،وإمناَ سيطرهتمَ فَ
تقسيمناَ،فأصبحناَكاللحمَامليتَحتتَاملشرطَيقطعناَكيفَيشاءَ َ.
وجيبَ النتباه َ،أنَ الغربَ يلعبَ بورقةَ التفرقةَ الطائفية َ،ويومهونَ األقلياتَ أهنمَ حتتَ ضغوطَ،
ينَبذلكَوضعَالضطهادَالذيَيتعرضَلهَاملسيحيونَفَبعضَالبالدَاليتَيتعرضَفيهاَ
َ
واضطهادَمستثمر
كلَالشعبَلإلضطهادَوالظلمَ،وليسَاملسيحيونَبصفةََخاصةَ ََ.
ولطاملاَعاشَاملسلمَمعَاملسيحيَفَالدولَالسالميةَجنباًَإىلَجنبَ،ولكنَفَاآلونةَاألخيةَ
زادَالتوترَفَماَبينهماَ،فأصبحَاملسيحيَيشكوَمنَاضطهادَاملسلمَ،واملسلمَأصبحَيتحسسَمنَوجودَ
املسيحيَمعهَ.فيجبَمعرفةَاألسبابَ.املسيحيَقدَيقولَ"السببَهمَالسالميونَالرهابيون!َفجروَاَ
كنائسناَواختطفواَبناتنا!"َوبعضهمَيستنجدَابلغربَللقضاءَعلىَهؤالءَالسالمينيَ..واملسلمَقدَيقولَ:
"املسيحيونَيوالونَالغربَ،ويصرخونَويستنجدونَمنَالَشيء"َ..الحظَأنَالثننيَيضعَإصبعَالهتام َ
واللومَعلىَاآلخر!َفماذاَلوَانقلبتَالصورةَووضعَكلَ واحدَفيهمَإصبعهَعلىَنفسهَورأىَأخطاءه؟َ
فاملسلمنيَجيبَأنَيغيواَطريقةَخطاابهتمَجتاهَاملسيحيني َ،واملسيحينيَجيبَأنَيتخلصواَمنَالشعورَ
ابألقليةَوالنقصَابستمرارَ،وجيبَأنَيصغيَكلَواحدَفيهماَإىلَاآلخرَ َ.
كماَجندَأنَالكثيَ(وليسَكل)َاملسيحينيَيوالونَاألنظمةَالقدميةَ،ألهنمَالَيشعرونَإبخواهنمَ
املسلمنيَ.فأذكرَعندماَكنتَأقطنَفَدولةَعربيةَ وأانَمسيحيةَ،ملَأشعرَابلفقرَ،كنتَأعيشَحيايتَ
إىلَالوالايتَاملتحدةَ،ومكثتَفيهاَ
اجرتَمعَالعائلة َ
طبيعيةَ وأشعرَأنَلديَمجيعَالقوقَ،وبعدهاَه ُ
ُ
ألكثرَمنَعشرَسنواتَ.وفَالسنةَالسابعة َمنَهجريتَإىلَأمريكا َ– َبعدَإسالمي َبثالثَسنوات َ َ-
لتَإىلَ األرضَ،
ُ
أيتَ ماَ ملَ أكنَ أراهَكمسيحية َ،نز ُ
بيتَ فيها َ،ر ُ
قررتَ النزولَ إىلَ الدولةَ العربيةَ اليتَ تر ُ
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أيتَاجلوعَالذيَيفتكَفَاملسلمنيَ،والحظتَالفساد!َوقدَيقولَقائلَأنينَ
َ
ومسعت َ أتوهاتَالناسَ،ور
ُ
لت َحىتََ
كنتَماَ زلتَصغيةَوشابةَعندماَكنتَمسيحيةَفلمَأعَ َمباَحيدثَحويلَ.ممكن!َولكنَماَ ز ُ
اآلنَوبشكلَنسيبَأرىَبعضَاملسيحينيَماَزالواَيعيشونَفَعاملَآخرَألهنمَمنغلقنيَغيَمنفتحنيَعلىَ
اجملتمعَالسالميَ،فقدَكونواَاجملتمعَاخلاصَهبمَداخلَاجملتمعَالكبيَ،ولذلكَعندماَترىَمنَهذهَاألقليةَ
اليتَتوايلَاألنظمةَالاكمةَاملستبدةَ،فلرمباَألهناَليسَعندهاَالصورةَكاملةَعنَمعاانةَالشعبَالعامَ َ.
كماَأنَاملسيحينيَهلمَالقَأنَيبدونَبرأيهمَكمواطننيَعادينيَفَالدولَالسالميةَماَدامَاألمرَ
بشكلَسلميَ،وليسَعلىَاملسلمَأيَحقَعلىَالعتداءَعلىَأيَمسيحيَألنهَخالفهَالرأيَ.وكماَقلناَ
سابقاًَفإنَالدولةَاليتَحتكمَبينهمَفَحكمَالدميوقراطيةَ،بلَجيبَعليناَحننَكمسلمنيَأنَنطالبَحبقوقَ
املسيحينيَفَالبلدَوأنَالَنضيقَعليهمَ َ.
أماَاملنصرينَالعربَ،فهمَمواطننيَأيضاًَفَبالدهمَ،وهلمَكنائسهمَاليتَجعلوهاَوطنيةَتناسبَ
تقاليدَ وأعرافَالبلدَ،وابلنسبةَهلمَ،فهذهَالكنائسَحصادَعملهمَ َ،ويرونَأن َهلمَالقَفَالتبشيَكماَ
للمسلمنيَالقَفَالدعوةَ،ماَدامواَالَيتعدونَعلىَحقوقَاآلخرينَ،والَيُرغمونَأحداًَعلىَالنصرانيةَ.
وهلمَالقَفَالتبشيَبشكلَعلينَالَسريَ،وفَأماكنهمَاملقدسةَ.فإذاَ أُمسكَأحدهمَيبشرَبشكلَ
سريَ،فهناَجيبَأنَيقاضىَوجيرمَعملهَ،أماَماَدامَيفعلَهذاَبشكلَعلينَ،فَقاعةَكبية َ،واجلميعَ
يستطيعَمساعهَ،فللمسلمنيَالعقالءَالعلماءَالقَفَالردَعليهَعلناًَ،وإظهارَالقَ َ.
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ولوَعدانَإىلَأايمَالرسول َحممدَصلىَللا َعليهَوسلمَ،فهوَملَمينعَنصراينَمنَالتنصيَ،وعندماَ
جاءهَأهلَجنرانَليعرضواَعليهَداينتهمَوحياورونهَ،بشكلَعلينَ،ملَيردهمَ وملَمينعهمَ،فلماذاَنفعلَهذاَ
اآلن؟َقدَيقولَقائل"َ:ألنناَخنشىَعلىَضعيفيَالنفوسَمنَاملسلمنيَأنَينقادواَوراءَاملنصرينَ".فَ
القيقةَمنعهمَهوَا لذيَسيقودَضعيفَالنفوسَهلمَ،ألنهَسيىَأنَاملنصرينَمظلومنيَومضطهدينَف َ
اجملتمعَوقدَيتنصرَتعاطفاًَمعهمَ.فلماذاَمننعهم؟َهلَخنافَمنهم؟َهلَدينناَالسالمَضعيفَهلذهَالدرجةَ
حىتَمننعَالدايانتَاألخرىَمنَإبداءَرأيهماَومعتقدها؟َبلَيقولَللاَعزَوجل"َ:قُلََإنََكانََل َلرمح نََولدََ
فأانََأو َُلَالعابدينََ﴿الزخرفََ"﴾٨١فإنهَيتحدىَالنصارىَليبينواَويوضحواَدينهمَوحياولواَإقناعَالنيبَصلىَللاَ
عليهَوسلمَمبعتقدهمَ،فإنَاستطاعواَإقناعهَفسيؤمنَالنيبَعليهَأفضلَالصالةَوالسالمَبدينهمَ.ولكنهمَملَ
يستطيعواَألنهَليسَالقََ .
مثَإنَجوازَالتنصيَالعلين َفَالدولَالسالميةَليسَابلضرورةَمعناهَأنَاملسلمنيَيقبلونَكفرهمَ
ويرضونَبهَ،أبداً!َوإمناَمعناهَحريةَالعتقادَوالرأيَاليتَفرضهاَالسالمَمنذَبدايةَالدولةَالسالمية"َ:الَ
إكراهَفَالدين"َ وميكنَمساعَمعتقدهمَ والطالعَعليهَمنَاببَالثقافة َالعامةَ،ولكنَهذاَالَيعينَأنَ
يوافقَعليهَاملسلم َونَ،لذلكَالَبدَ
أنَ يكونَ هناكَ منَ العقالءَ
املسلمنيَ منَ ُيردَ علىَ ادعاءاهتمَ
وعقيدهتمَ دونَ جتريحَ أوَ سبَ أوَ
شتم َ،وإمناَ ابلدليلَ َواملوعظةَ
السنةَ،وهذاَفَالقيقةَيفتحَاببَ
الدعوة َ،دعوةَ املسلمنيَ للمبشرينَ،
وهذاَ سيحسنَ السياحةَ فَ البلدَ
اقتصادايً َ،فماذاَ لوَ كانتَ
مؤسساتَ إسالميةَ تستقبلَ هؤالءَ
املبشرينَ،وتفتحَهلمَاجملالَفَنشرَ
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معتقدهمَفَحماضراتَ،ويكونَهناكَ منَالدعاةَ منَيردَعليهمَ.وماذاَلوَكانَهناكَمنَالدعاةَمنَ
يسقبلَهؤالءَاملبشرينَفَاملطارَويوزعواَعليهمَمنشوراتَإسالميةَتدعوهمَلإلسالم؟َأليسَهذاَأفضلَ
منَحماولةَإيقافَالتنصي؟َففيَالقيقةَلقدَتعبناَمنَاحملاولةَفَإيقافَالربَ،فلنبدأَنشرَالسالمَ َ.
علىَسبيلَاملثالَ،فقدَجربتَمؤسسةَجسورَللتعريفَابلسالمَفَمصرَأنَتفردَمساحةَف َ
إحدىَفعالياهتاَألحدَاملبشرينَاملصرينيَ واعطوهَالفرصةَأنَيتكلمَعنَمفهومَاخلالصَفَاملسيحيةَفَ
حضورَماَالَيقلَعنَثالثةَآالفَمنَالشبابَاملسلمنيَفَمعظمهمَ،مثَتكلمَبعدهَمديرَاملؤسسةَ
أيَبنيَاجلمهورَ،ووجدَأنَهذاَ
املهندسَفاضلَسليمانَفَاملوضوعَنفسهَ،مثَحدثَاستقصاءَفَالر
ُ
األسلوبَهوَأفضلَطريقةَفَحتصنيَالشبابَاملسلمَمنَالتنصيَ،بدالًَمنَتركهمَفريسةَألنَيتالعبَ
هبمَأحدَسراًَ.ومنَيريدَأنَيشاهدَهذهَالتجربةَفهيَموجودةَابلكاملَعلىَموقعَاليوتيوبَحتتَعنوانَ
"حوارَإسالميَمسيحيَبنيَانجيَموريسَوفاضلَسليمانَ َ".
وابلنسبةَ للمنصرينَ العرب َ،فأفضلَ طريقةَ للتعاملَ معهم َ،هيَ إعطائهمَ اجملالَ فَ إبداءَ رأيهمَ
بشكلَعلينَ،ولكنَفَاملقابلَيكونَهناكَتواصلَماَبينهمَوبنيَالدعاةَاملسلمنيَبشكلَسلميَ،ومقابلة َ
بعضهمَبعضاًَاببتسامةَوبطريقةَإسالميةَمهذبةَوجاذبةَهلذاَالدينَالعظيمَ ََ.
َ



إستغالل العمل اإلغاثي ِف التنصري

أماَابلنسبةَللمؤسساتَالتنصييةَلإلغاثةَومساعدةَاملعاقنيَ،وإعادةَالتأهيلَ،فجميعهاَتساعدَ
الضعفاءَواحملتاجنيَ،وكفالةَاأليتامَورعايةَالضعفاءَوعالجَاملرضىَ،وهذاَشيءَجيدَ،ولكنَجيبَأنَ ُمينعَ
التنصيَفيهاَحىتَلوَكانَالقائمونَعليهاَمنصرونَعربَ،فيمكنَمساعدةَاجملتمعَ،ولكنَجيبَمراقبتهاَ
حىتَ الَ تبثَ فَ أبنائناَ وبناتناَ العقائدَ املسيحيةَ بشكلَ غيَ مباشر َ،وإمناَ جيبَ أنَ تكونَ املؤسساتَ
التنصييةَمستقلةَعنَالغاثةَ واملساعدةَوتكونَنشاطاهتاَظاهرةَحىتَيُعرفَكيفيةَالتعاملَمعها َ،وُمينعَ
تسرتَهذهَاملؤسساتَالدينيةَحتتَغطاءَاملساعدةَ،وإالَكانَاستغالالًَلظروفَاحملتاجنيَفَالتأثيَعليهمَ
ُّ
عاطفياًَوغسلَأدمغتهمَ َ.
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أماَاستغاللَحاجةَالناسَوفقرهمَلتغييَمعتقداهتمَفهذاَعملَغيَأخالقيَ.إماَأنَتعملَاملنظمة َ
فَنشرَمعتقداتَبشكلَعلينَوإماَأنَتعملَفَالعملَالغاثيَ،أماَاخللطَبنيَالثننيَفهوَعملَغيَ
أخالقيَ ََ.
َ
َ
َ

َ
َ
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تعيش ِف جمتمع فاسد
َ

قدَيتساءلَاملرءَ،كيفَميكنينَأنَأدعوَإىلَللاَوأكونَمسلماًَجيداً؟َفاجملتمعَحويلَالَيشجعين َ
علىَذلك!َاألمرَسيءَللغايةَ.وسؤايلَهناَ:هلَأنتَمنَالذينَيرونَالكأسَنصفَفارغةَأمَنصفَ
ممتلئة؟َحىتَتكونَمسلماًَجيداًَالَبدَلكَأنَتكونَمتفائالًَ،أنَحتاولَقدرَاملستطاعَرغمَامكانياتكَ
القليلةَأنَتصنعَمستقبلكَ.فكمَمنَالفقراءَواملشردينَمنَصنعواَأنفسهمَوصارواَمنَأغىنَاألغنياء؟َوكمَ
منَالذينَكناَنظنَأهنمَأغبياءَصارواَخمرتعنيَ وأفادواَالبشريةَكلها؟َوحىتَلوَ رأيتَنفسكَوحيداًَفالَ
تعتمدَعلىَاجملتمعَ َ.
فَ يومَ منَ األايمَكنتَ أغسلَ الصحونَ واألواين َ،الحظتَ شيءَ أخضرَ يطلَ منَ البالوعةَ،
اقرتبتَ َوتفحصتَماَهوَ،وإذاَهوَبرعمَصغيَمناَمنَحبةَمحصَ،كانتَقدَوقعتَوبقيتَهناكَحىتَ
أنبتتَ.وابلطبعَلوَأبقيناهاَهناكَفقدَمتوتَبسرعةَ،لذلكَجيبَنقلهاَإىلَتربةَخصبةَحىتَتعلوَوتنموَ
أكثرَوتثمرَ.واملرءَفَاجملتمعَينموَمنَالعلومَواخلرباتَاليتَيكتسبهاَمنَالبيئةَاحمليطةَحولهَ،ولكنَعندما َ
يصلَإىلَحدَمعنيَويرىَأنهَالَجديدَيصيبهَاملللَوتدخلَفَنفسهَخيبةَاألملَ،لذلكَجيبَأنَينقلَ
نفسةَنقلةَنوعيةَإىلَاألرضَاخلصبةَ،إىلَطلبَالعلمَ،إىلَاكتسابَاملعرفةَوتطبيقهاَفَاجملتمع َ،وأنَ
يكونَاملرءَمتميزاًَ .
سؤلتَمسلمتانَمهتديتانَغربيتانَ،كلَ واحدةَعلىَحدةَ،وكاانَقدَنزلتاَإىلَدولةَعربيةَوعاشاَ
هناكَ بضعَ سنوات َ.سؤلتا" َ:ماَ رأيكَ ابلبلدَ اليتَ نزليتَ إليها؟َ مسعناَ أنَ هناكَ مشاكلََطائفيةَكثية"َ
فقالتَاألوىل"َ:نعمَ،إهناَسيئةَجداًَ،واملشاكلَقائمةَابستمرارَ،وهناكَنصبَواحتيالَوسرقةَفَاجملتمعَ،
وحياولَ املواطنونَ استغاللَ األجانب!"َ ألسناَكلناَ نفعلَ ذلك؟َ دائماًَ ننتقيَ ماَ هوَ خاطئَ فَ اجملتمع َ
لنفضحهَ ونظهره؟َ أماَ األخرىَ فقالت" َ:ملَ أرَ إالَكلَ خيََ،الناسَ بسيطون َ،وطعامهمَ لذيذ َ،واآلاثر َ
مجيلةَ،وتسمعَصوتَاآلذانَيدويَفَاآلفاقَمخسَمراتَفَاليوم"ََ..منَمنهماَسعداتَبرحلتيهماَ
أكثر؟َمعَأنَالثنتنيَذهبتاَإىلَاملكانَنفسهَ،وتعاملتاَمعَالناسَنفسهمَ،وأكلتاَالطعامَنفسهَ،لكنَكلَ
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واحدةَ عربتَ عنَ ماَ رأتهَ
بطريقةَ تعكسَ ماَ َفَ
داخلهاَ منَ إجيابيةَ أوَ
سلبية َ.ففيَ التحقيقَ،
السعادةَالقيقيةَالَجتدهاَ
حولك َ،بلَ جتدهاَ فَ
قلبك َ،فَ حبثكَ عنَ
القيقةَ َ.
إنَ الدينَ لنَ
يصنعكَ،والَأنتَتصنعَالدينَ،بلَأنتَجيبَأنَتتجانسَمعَالدينَبتناغمَكاملاءَحىتَتصبحَمنهج َ
وطريقةَحياةَمنسجمةَمعَواقعكَ.اجعلَفطرتكَهيَحاستكَالسادسةَ.اجعلَنفسكَمتميزاًَ،والَتقلَ
أانَكبقيةَهؤالءَالناسَ،بلَاستثمرَماَعندكَواعملَبهَللخيََ..هكذاَميكنكَصدَالتنصيَ َ.
كنَكالشجرةَالطيبةَ،جذورهاَمتشبثةَبعمقَفَأرضَالعلمَوالعبادةَ،تشربَماءًَنقياًَمنَالينابيعَ
واآلابرَمنَكتابَ للاَ َعزَوجلَ َومنَسنةَرسولهَصلىَللاَعليهَوسلمَ،الَمنَابلوعةَاجملتمع َ َوماَيقولهَ
البشرَ،كنَكالشجرةَ اليتَ أصلهاَ اثبتَ وفرعهاََفَ السماءََ،ابذرَََالبذَورََوالََتنتظرََالنتيجةََََ..واعملََ
العملَوالَتنتظرَالشكرَمنَالناسََ..ودعَللاَيذكركَهبذاَالعملَيومَالقيامةَ َ.
َ
َ
َ
َ
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اخلالصة
َ

إنَالطريقةَاملثلىَفَصدَوردعَالتنصيَ ،هيَفَجعلَاملسلمنيَيشعرونَابلسعادةَالقيقيةَفَ
قلوهبم َ،هذهَالسعادةَالَجتدهاَابملادةَ،والَجتدهاَفَاجملتمعَ،وإمناَجتدهاَفَداخلكَ،فَفطرتكَ،جتدهاَ
فَمعرفةَ للاَ َعزَوجلَ،فَصدقكَوفَحبثكَعنَالقيقةَ.وإنَفضحَالتنصيَ والتحدثَعنهَابستمرارَ
بطريقةَ سلبيةَ الَ يؤديَ إالَ إىلَ الكآبة َ،وإىلَ حرقَ األعصاب َ.عندماَ حيصلَ النسانَََعلىَ السعادةَ
القيقيةَ،فإنَأيَمؤثراتَخارجيةَلنَتؤثرَبهَ،فحىتَلوَاستطاعَهذاَاملسرورَأنَيرىَاملنصرينَويستمعَ
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إليهمَوحياورهمَ،ولكنَلتجدَأنهَهوَيسحبهمَإليهَ،فكمَمنَقصصَلقساوسةَومبشرينَدخلواَالسالمَ،
ألهنمَتالقواَهبؤالءَالسعداءَالذينَمبثابةَاملغناطيسَهلمَ َ.
علىَسعادهتمَوقناعتهمَفَالياةَالذينَ
َ
أسلمت"َ:كنتَأحسدَهؤالءَاملسلم َون َ
تقولَمبشرة َ
ُ
َ،هذهَالسعادةَكنتََأفتقرَأانَإليهاَ،وكنتَأتعجبَوأقولَلنفسيَ:كيفَحصلواَعلىَهذهَ
كنتَأبشرهم
ُ

السعادة َ،وأانَاليتَجيبَأنَأبشرهمَابلسعادة؟"َ وأثرَيبَفيديوَعلىَإحدىَقنواتَاليوتيوبَ،ملبشرَفَ
الوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَحاولَتنصيَغالمنيَ،قدَالَيتعدىَعمرَالواحدَفيهماَ َعشرَسنواتَ،وراحَ
هذاَاملبشرَيق َولَله"َ:يسوعَحيبكَ،أنتَخاطيءَ،وحتتاجَألنَتقبلَيسوعَحىتَيدخلَإىلَقلبكَوجتدَ
"أنتَ
السعادة َ"..وراحَ يرتجاهَ ليقنعه َ،وكانَ الطفلَ منتصباًَ وهوَ يقولَ وحيدقَ فَ عيينَ ذلكَ املبشرَ َ:
كاذب!َيسوعَليسَإلهَ،يسوعَإنسان!"َكيفَاستطاعَهذاَالطفلَالتمييزَبنيَالقيقةَوالباطل؟َهلَهيَ
جمردَ تربية؟َنعمَهذاَجزءَكبيَمنَشخصيةَهذاَالولدَ،ولكنَاجلزءَاألكربَأنَالطفلَعادَإىلَفطرتهَ،فالَ
توجدَلديهَخطاايَكالبالغنيَتشوشهَ،والَعواطفَمتخبطةَتذلهَوتطمسَلهَالقيقةَ.سبحانَللا!َ َ
مهماَكانَ التنصيَ شكلهَ خميفَ ومهدد َ،وكبيَ وعظيمَ ولديهَ دعاةََأكربَ َوأموالََطائلة َ،ولكنَ
مقدورَعليهَ.وهذاَالَحيدثَإالَإذاَاجتمعتَاألمةَالسالميةَوعملتَبيدَ واحدةَالَليقافَالتنصيَ،
بلَلدعوةَاآلخرينَإىلَالسالم َ،والصالحَفَاجملتمعَ.وكمَآملينَأنَأحدَالدعاةَملَيستطعَأنَيكملَ
تصويرَفيلمَواثئقيَدعويَمصنوعَبشكلَاحرتافَقدَيؤثر َابلناسَويسلمَمنهَالكثيونَألنهَملَجيدَمنَ
يدعمهَ مادايًَ.كمَ آملينَ عندماَ وصلتَ الدعوةَ إىلَ بعضَ طلبةَ العلمَ ابخلليجَ ليذهبواَ إىلَ قرىَ إفريقياَ
ويعيشواَ هناكَ لتعليمَ ومتابعةَ املسلمنيَ اجلددَكاملبشرين َ،ولكنهمَ رفضواَ ألنَ هواهمَ وحياهتمَ الدنيويةَ
غلبتهمَ.كمَآملينَعندماَأرىَالالجئنيَاملسلمنيَفَدولَالعاملَيذلونَأنفسهمَلطلبَلقمةَالعيشَمن َ
امل َؤسساتَالتنصييةَ،وجياهنمَاملسلم َونَيعيشونَفَقصورَالَأيهبونَهبمَ،بل َيتقولونَعليهمَويطعنونَ
مبحصناتَالالجئاتَ.كمَآملينَعندماَأفتحَقناةَاليوتيوبَفأجدَمئاتَالفيديوهاتَاليتَتذم َاملنصرينَ،
وتسفهَأعداءَالدينَ،وأجدَفيديوهاتَقليلةَبنوعيةَرخيصةَوإبخراجَخبسَيتحدثَعنَالسالمَ.كمَآملينَ
عندماَأفتحَالتلفازَ وأجدَمنَالشيوخَمنَيلمزونَببعضهمَالبعضَ،ويفسقونَويكفَرونَبعضهمَالبعضَ،
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ويلتهونَابلردَعلىَبعضهمَالبعضَ،ونسواَعامةَالشعبَالذيَحيتاجَإىلَإصالحَ.فَالقَأقولَ،أحياانًَ
أريدَأنَأبريءَنفسيَمنَهؤالءَ،فهذاَليسَالسالمَالذيَتعلمتهَ َ.
تطلَشابةَكاثوليكيةَأمريكيةَمنَخلفََالنافذةَفَالكنيسةَتنظرَإىلَأولئكَاألطفالَالسودَالذي َنَ
يلعبونََجبانبََحبيةََالطنيََفََهاراميبََفََكينيا َ،امسهاَ أميةَ طهََ،مثََاستطردتََمعََإحدىَََالراهباتَ
اجلالسات َختيط َابلصوف َلفحة َمحراء"َ:هؤالء َاألوالد َخمتلفني َعن َالصبيان َالذين َأدرسهم َف َالكنيسةَ
فلم َأراهم َمن َقبل َهنا" َقالت َالراهبة"َ:هؤالء َهم َجياننا َاملسلمونَ ".طفقتَ َترمقهم َوهم َيلعبونَ َحىتََ
أتى َأحد َالرجالَ َالطاعنني َابلسن َواندىَ َعلى َأحدهم َفهرع َإليه َمعَ َأصدقائه َوعانقَ َاجلد َالكبي َوقبَلََ
بَ
حميَاًَابلنسبةَألميةَ،فلمَيكنَهذاَاملنظرَمألوفَاًَفَالبالدَالغربيةَ،وقررتَأنَتراق َ
يده ََ.كانَهذاَاملوقفَ َ
هؤالءَاألوالدَعنََكثبَ.
الحظت َالشابةَاألمريكية َأن َأوقات َبعد َالظهر َفَ َالقرية َتكون َمفعمةَ َابليويةَ ،فنجد َالشيخََ
مع َجمموعة َمن َاألطفال َيتعلمونَ َمنه َالكمةَويستمعونَإىلَجتاربهَفَالياةَ َ،أو َاألب َمعَ َابنه َيلعبََ
ابلكرة َخارجاًََماَ َبني َالطرقاتَ ،أوَ َأن َاألمَ َجتدل َشعر َابنتها َجالسة َعلى َعتبة َالدارَ ،وبدأت َتقارنَ َماََ
بني َحياةَ َهؤالءَ َاملسلمنيَ َالبسطاءَ َوماَ َبني َاألمريكانَ ،فمعظم َاألمريكانَ َالعاديني َجتدهم َيومَاألحدَفَ
أوقاتَبعدَالظهرَجالسنيَأمامَالتلفازَيشاهدونَمباراةََكرةَالقدمَاألمريكيةَمعَصندوقَمنَالبيةَ،وهذاَ
دفعهاََإىلََأنََترتكَكلَ شيءَ َوتعيشََحياةََبسيطةََنظيفةََوشريفةََيعمََفيهاََجوََعائليََوالحظتََأ َنَ
العائالتَالسالميةَمرتابطةَأكثرَمنَالعائالتَاألمريكيةَولديهمَمستوىَعايلَمنَاألخالقَ.
رجعتََمضطربةََومشوشةََاألفكارََوأخذتَََتبحثََعنَكتبََتتحدثََعنَََالسالمََوبدأتََ
بقراءهتاََجبدََواجتهادََوتلهفََحىتََاقتنعتََابلسالمََووقرََالميانََفََقلبهاََوعلمتََأنهََهوََالطريقَ
للخالصَفَهذهَالدنياَفنطقتَابلشهادتني.
عاشت َأمية َحياهتا َطبيعية َبعد َالسالم َفلم َيكن َهناك َمصاعبَكثية َمن َأهلها َأوَ َأقارهباََ،
وبعدَعدةَأعوامََتزوجتَمنََطبيبَمسلمَملتزمَ،وفَعامَ1994مَ(بعدَستَأعوامَمنََالسالم)َبدأتََ
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بَالشه َمَ
دعوهتاَهيَوزوجهاَمعَاألقلياتَالفقيةَ،معَاملكسيكانَ،فكانَالطبي َ
يساعدهمَويعاجلَمرضاهمَجما َانًَ،وكانتَأميةَتساندهمَمعنو َايًَوماد َايًَإنَاحتاجََ
األمرَ ،وامتد َاألمر َإىلَ َالالجئني َاجلدد َإىل َالوالايتَ َاملتحدةَ ،فكثي َمنَ َالناسَ
منَيلجأَإىلَأختناََأميةَطالبَاًَاملساعدةََاملاديةَ،وهناَوجدتَمكاهناََفَالدعَوةَ،
حيث َقامت َومبساندة َزوجها َوالتربعات َببناء َمركز َصغي َلالجئني َفيه َمصل َىَ
منَغرفتنيَللرجالَوالنساءََ،وفيهَصفوفَأخرىََلألطفالَ،حيثََأييتََالعشراتَ
بل َاملئاتَ َمنَ َاألفارقة َواآلسيويني َالالجئني َلتعلم َالقرآن َواللغة َالعربية َف َعطلةََ
هنايةََاألسبوعََ،وتقدمََأميةَََهلمََاملأوىََ،والرشادََالجتماعيََواملاديََوالديينَ
السالميَأيضَاًََ .

أميرة طه :مسؤولة عن المركز
اإلسالمي في شمال داالس في
الواليات المتحدة األمريكية لرعاية
الالجئين

وعندماَسئلتَعنَسببَماَتفعلهَقالتَأهنا َتفعلَذلكَلمايةَالالجئنيَاجلددَالذينَينبهرونَ
ُ
بثقافةَالغربَمنَالتنصيَ،مثَنصحتَأنَيبدأَكلَمسلمَفَتشكيلَجمتمعَصغيَمسلمَلهَ،يعلمَفيهَ
القرآنَ،ويساعدَاآلخرينَ،معَالعلمَأنَمؤسساهتاَتعتربَمنَأصغرَاملؤسساتَالسالميةَفَواليةَتكساسَ
وتعاينَهذهَاملؤسسةَمنَقلةَالتربعاتَواملساعداتَمنَاملسلمنيَاآلخرينَ َ.
وماذاَعنَنورَسعادة؟َوهيَأيضاًَأمريكيةَأسلمتَكانتَمغنيةَأوبراَمشهورةَ،ختلتَعنَكلَ
شيء َ،وفتحتَ مؤسسةَ لإلصداراتَ الصوتية َ،وأتليفََأانشيدَ إسالميةَ
لألطفالَ.تقول"َ:وجيب َعلى َاملرأة َاملسلمة َإعطاء َأفضل َما َعندها َفَ َتربيةَ
األطفالَوفهمهمَ،ألهنمَمسؤوليةََكبيةَفَالسالمَ،وأانَأرىَالكثيَمنَالنساءَ
–ََخاصةََفََالدولََالعربيةََ–ََيضيعونََوقتهمََفَكثيََمنََاألمورَكالتلفازَ
واأللعابََالرتفيهيةََاملختلفةََ،فنحنََقدَََانشغلناََفَََالتكنولوجياََالعالميَةَ
الديثةََ،وإنه َلعملََعظيمََإنَكنتََتطعميََوتلبسيََوتدرسيََأوالدكََولك َنَ
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عليكَ َبقيادهتم َروحياًََومعنوايًََللعقيدةَ َالسالميةَ ،واستغلي َوقتك َبطريقة َأفضلَ ،وعلميهمَ َمنذ َوالدهتمََ،
فهمَكاألواينََالفارغةََاليتََتنتظرََمنكََتعبأهتاََ.فيجبََعليناََحماربةََهذاََالعاملَكلََيومََلجنازََماََنريدهَ
ألطفالناَ ".
مجيعَ هؤالءَ املتميزينَ واملتميزاتَ يعملونَ حقاًَ ضدَ التنصي َ،وهمَ املؤثرَونَ أكثرَ فَ اجملتمعَ.

فالسالمَدينَالبداعَ،ودينَحيثَعلىَالتعلمَوالتعليمَ،فإنَأولََكلمةََنزلتَفَالقرآنَهي"َ:إقرأ"َوهيَ
حتثَعلىَتثقيفَالنفسَوتعليمهاَ.هذهَهيَالطريقةَاألمثلَفَصدَالتنصيَ َ.
وابهللَالتوفيقَ َ
َ
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التذييل :كيف نواجه خطر التنصري
كيفَنواجهَخطرَالتنصي َ؟
َهلذاَالسؤالَحبثناََكثيَاًَوَحللناََكثياَوََفكرانََكثيَاًَ.
وَمجعناََاملعلوماتََكثيَاًَوَغامرانََكثياَوَسافرانََكثيَاًَ.
يتََالفاضلةََاألستاذةََرىبََقعوارََجهدَاًَكبياًََ
َوََهلذاََالسؤالََقرأمتََالكتابََالذيََبَذلتََفيهََأخ َ
أمضت َفيه َعشرة َأشهر َأبايمها َو َلياليهاَ َترتجم َخربهتا َوَ َعلمها َاللذان َاكتسبتهماَ َمنَ َدراستها َفََكليةََ
الالهوتَوَاختالطهاََأبكربَاألمساءَفََعاملَالتنصيَإىلََكتابَالَغىنََعنهَلكلَمنََحيملََهمَهذاَامللفََ
اخلطيَ.
َإنََمواجهةَََالتنصيََليستََمسألةََصعبةََإذاََفهمناهَََجيداَََوَََفهمناَََاملنصرينََجيداَََوَََفهمناََ
جمتمعاتناَجيداَ.
 أو َالًَ:أثبتتَلناَاألختَرىبَأنَالتنصيَجزءَالَيتجزأَمنَعقيدةَاملسيحيَوَمنعهَمنَالتنصيَهوََ
كمنع َاملسلم َمن َأداء َالزكاة َأو َالصومَ ،سيقوم َبه َإمَا َسرَاًَأو َسيتحني َأول َفرصة َللقيام َبه َفالَ
يتصور َأبدَاًَأن َيتنازل َاملسلم َبسهولة َعن َركن َمن َأركان َدينه َخاصة َو َأنه َمأمور َبه َف َالقرآنَ
حىتَوَإنَمنعتهَحكومةَالدولةَاليتَيعيشَهبا.
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املسيحي َأيضا َعندهَ َنص َفَكتابهَ َالذي َيؤمنَ َأبنه َموحى َبه َمنَ َللا َأيمره َابلتنصي َأو َالتبشيََ
كما َيسميه َاملسيحيونَ ،إذ َينسب َالكتاب َاملقدس َللسيد َاملسيح َأنه َقال"َ:إذهبوا َوتلمذوا َمجيع َاألممََ
وعمدوهمَابسمَاآلبَواالبنَالروحَالقدس"َ(مىتََ)١٩:٢٨فالتنصيَإذَاًَابلنسبةَللمسيحينيَشعيةَدينيةَ.
الً َغي َأخالقي َيستهدف َإخراج َأبنائنا َو َبناتنا َمن َالنور َإىلََ
املشكلة َهي َأن َما َنراه َحنن َعم َ

الًََيستهدفََإنتشالَََأبنائناََمنَََالظلماتَََإىلَََالنورََ،فالََحننَََسنغيََ
الًََنبي َ
الظلماتَََيراهََاآلخرَََعم َ
معتقدهمَهذاَوَالَهمَسيغيواَفيناَمعتقدانَ.
نفهمَمماََسبقَأنَاملسيحيَاملتدينََامللتزمَبتعاليمَدينهَسيتحنيَالفرصةَلدعوةَمنَهمَفََدائرتهَمنََ
املسلمني َو َعندهَ َمن َاألدوات َو َاخلطوات َاليت َتدربَ َعليها َالكثي َجداَكما َوضح َمنَ َحبث َاألستاذةََ
رىبَ.
 اثنيَاًَ :شعوب َالدول َالسالمية َتنقسم َإىل َشعوب َذات َأقلية َمسيحية َمثل َمصر َو َاألردن َوَ
سورايَوََشعوبََغالبيتهاََالعظمىَمسلمةَمثلَدولََاخلليجَوََليبياَوََدولَاملغربَالعريبََفماَميكنََ
إصداره َمن َتشريعات َو َقوانني َف َهذه َالدول َيعترب َإصداره َإجحافا َف َدول َأخرى َألنه َسيحرَمَ
فَإذاعاتَوَفضائياتَهذهَالدولَالَميكنَ
أقليةَشعبيةَمنَممارسةَشعيةَدينيةََ،وَماَميكنَبثهَ َ
ضَالسل َمَاالجتماعيَللخطرَ،لذلكَعليناَفهمَطبيعةَوَدميوجرافيةَ
بثهَفَإذاعاتَتلكَوَإالَتعر َ
اجملتمعَالذيَنريدَأنَنواجهَفيهَالتنصيَ.
ىَ
َ اثلثاَ :الوقاية َخي َمن َالعالج َو َأقلَكلفةَ َ،هناك َوسائل َللتحصني َضد َالتنصي َعلى َمستو َ
األفرادَوَهناكََوسائلََأخرىََعلىَاملستوىَاجلماعيََوََالَجيبَعليناََأنَهنملَأيََنوعََمنهاَََكيََ
نتمكنَمنَحماصرةَأخطارهَ.
ََ
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 ابلنسبة للمكافحة على مستوى الفرد
تعترب َاملواجهة َعلى َاملستوى َالفردي َمبثابة َحتصني َللفردَ ،متامَاًَمثل َاملصل َالذي َيعطى َللشخصَ
املعاىفََلتحصينهََمنََخطرََمرضََمعدََوََهيََأفضلََطرقََاملكافحةََوََإنَكانتََحتتاجََجلهدَكبيَ
وميزانياتََكبيةَنوعَاًَماََوَللقيامَبذلكَجيبَعليناَفهمَعدةَنقاطَ.
 .1السالم َهو َأكثر َاألداين َقبوال َمن َالناحية َالعقلية َو َاملنطقية َوابلرغم َمن َذلك َفإن َاخلروج َمنََ
السالم َإما َإىلَ َاللاد َأوَ َإىل َأداين َأخرىَ َأصبحَ َملحوظَاًَخاصةَ َفَ َاجملتمعاتَ َاليت َيزيد َفيهاََ
التشدد َالديين َحيث َيقدم َالسالم َللشباب َبصورة َغي َصحيحة َو َخبطاب َمنفر َجاف َجيعلََ
منََالدينََقائمةَََمنَََاملمنوعاتَََبدالََمنَََملجأَََيلجأََإليهََالنسانََهرَابًََبروحهََمنَََالكتئابََ
ومشاكلََالياةََ،فيصبحََالدينََعبئَاًََيشدََالنسانََإىلََأسفلََبد َالًََمنََطاقةََنورََيتواصلََمنَ
خالهلاَالنسانَمعََالسماءَفيسرتيحَقلبهَوتسموََروحهََوَحتلقَعاليَاًَ.
وََمنََجتربتناََفََمؤسسةََجسورََحيثََأتتيناََحاالتََخرجتََمنََالدينََلنقومََبعمليةََالنصحَ
والرشاد َوجدان َأن ََ ٪٩٥من َهذه َالاالت َمن َخلفية َمتشددة َأو َأن َأحد َاألبوين َمن َهذه َاخللفيةَ
املتشددةَاليتَأدتَإىلَتنفيَالشخصَمنَالدين.
ال َأنسى َاملرأة َالندونيسية َاليت َزارتين َف َمكتيب َمعَ َطفلهاَ َذو َالثالث َسنوات َوَ َأخذتَ َتبكيََ
ألن َزوجها َاألمريكي َاملهتدي َإىل َالسالم َمنذ َمخسة َأعوام َقد َقرر َأن َيعود َإىل َاملسيحية َفطلبت َمنهاََ
الًَايفعَاًَذوَليةَطويلةَيرتديَسروا َالًَواسعَاًَ
أنَأقابلهَفلماَحضرَملقابليتَفَاليومَالتايلَوجدتََشا َابًَطوي َ
قصيَاًَوَفوجئتَأبنهَهوَزوجَاألمَالندونيسيةَالذيَيريدَأنَيرتكَالسالمَإىلَالنصرانيَةَ.
قالَ:أريدَأنَأتركَالسالمَ.
قلتَ:وَماَالسبب؟
قالَ:أسلمتَمنذَمخسَسنواتَوَملََأستمتعَحييايتَيومَاًَواحداًََمنَوقتها.
قلتَ:وَماَالذيَمينعكَمنَاالستمتاعَحبياتكَ.
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قالَ:السالمَدينَملئَابلتفاصيلَ،تفاصيلَ،تفاصيلَََ،تفاصيلَ.
قلتَ:ماذاَتعين؟
دخلت َاملسجد َال َأصليَ َحىتَ َأنظر َإىلَ
قالَ :علموين َأنَكل َصالةَ َجيب َأن َأكون َف َاملسجدَ ،و َإذا َ َُ
الًَإزاره َ(يرتدي َسرواال َطويال) َال َأصلي َخلفه ََ َ،فإنَكان َسروالهَ
مالبس َالمام َفإنََكان َمسب َ
قصيَاًَأيضَاًَال َأصلي َو َلكن َأنظر َإىل َليته َفإنَكانَ َحليقاًََال َأصلي َخلفه َو َإنَكان َملتحياًََ
فأيضَاًَالَأصليَحىتََتكونَليتهَفَطولَالقبضةَأوَأطول.
التشددََالديينََمأساةَََوَََصدقَََرسولََللاََعندماََدعاََعليهمََقائالََ"هلكَََاملتنطعون"ََأيََ
املتشددونََفهمََالََيهلكونََأنفسهمََفقطََبلََيهلكونََالعوامََالذينََيلتفونََحوهلمََوَََيومهوهنمََأبنََماََ
يقدمونهََهلمََهوََالعلمََوََأنََالسالمََهوََجمموعةََمنََاحملرماتََ،فماََخيواََبنيََأمرينََإالََوََاختارواََ
أصعبهماَوَحجتهمَفَذلكَهوَاألخذَابألحوطَحىتََحولواَالدينَجملموعةَمنَاألحوطياتَ.
و َمنذ َذلك َاليوم َأوصيََكلَ َمسلم َجديدَ َيهتدي َإىلَ َالسالم َقائالَ :ال َأعرف َإنََكنا َسنتقابلََ
مرة َأخرى َأم َالَ َوَ َلكن َعليكَ َأن َتعلم َأن َالسالمَ َدين َممتعَ َجداَ َوَ َإذا َشعرت َفَ َأي َوقت َأنك َغيََ
مستمتعَابلسالمَفاعلمَأنكَلستَفَالجتاهَالصحيحَََ.
لذلكَعليناَأنَنغيَاخلطابَالديينَحبيثَيصبحَمتوازانَوَأكثرَروحانيةَوَنلزمَاآلابءَواألمهاتََ
و َمدرسي َالدين َوَ َاللغة َالعربية َحبضور َدورات َحديثة َعلى َأسس َعاملية َف َتربية َاألطفال َاليت َتدربََ
املريب َعلى َالتعامل َالصحيح َمع َالطفل َمن َخالل َفهم َعقليته َو َاحتياجاته َالنفسية َحبيث َينشئ َإنساانَ
متكامالَقادراَعلىَالتفريقَبنيَالقَوَالباطلَ.
 .2بدالَمنَتركَالشبابََاملسلمَيسمعََألولَمرةََعنََالداينةَاملسيحيةَمنََمنصرَمدربََعلىَإخفاءََ
عيوهبا َو َنقاط َضعفها َوَ َإظهار َو َإبراز َمواطن َالروحانيات َاجلميلة َفقط َعلينا َأن َنتيح َللشبابََ
فرصةَالتعرفَعلىَحقيقتهاَمنَخاللََكتيباتَأوَأفالمَفيديوَتوضحَلهَالقائقَاليتَلنَيسمعهاَ
أبداََمنََاملنصرينََمثلَََفيلمََخدعةََالتبشيََوََحلقةَََاخلطيئةََاألصليةََوََمهاََمنََإنتاجََمؤسسةََ
جسورَللتعريفَابلسالمَوَموجودانَجما َانًَعلىََموقعَاليوتيوبَابللغتنيَالعربيةَوالجنليزيَة
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فيديو َاخلطيئة َاألصلية َهو َحلقة َابللغة َالعربية َمدهتا ََ ٢٨دقيقة َميكن َالبحث َعنها َعلى َحمركَ
حبثَموقعَاليوتيوبَهبذهَالكلماتَ(اخلطيئةَاألصليةَفاضلَسليمان)َأوَابلرابطَالتايلَ
ََhttp://www.youtube.com/watch?v=WMvR8JCzmXA

َو َابللغة َالجنليزية َعبارةَكلمة َألقيت َف َإستاد َنيويب َبكينيا َوميكن َالبحث َعنها َف َاليوتيوبَ
ابلكلماتَ(ََ)The original sin Fadel Soliman
ط
أوَابلراب َ
ََhttp://www.youtube.com/watch?v=8uKU0ZO6XNo

فيديوَفيلمَخدعةَالتبشيَمؤلفَمنََ٨مقاطعَقصيةَوَميكنَالبحثَعنهاَعلىَموقعَاليوتيوبَ
ابلكلماتَالتاليةَ(خدعةَالتبشيَفاضلَسليمان)َوَابلجنليزيةَابلكلماتَ
(َ)Missionaries' deception Fadel Soliman

ط
أوَابلراب َ
ََhttp://www.youtube.com/BridgesFoundation

و َقد َجنحت َهذه َاألفالم َ-بفضل َللاَ-ف َعالج ََ ٪٩٧من َالاالت َاليت َأتت َملؤسسة َجسورَ
وَقدَتنصرتَابلفعلَأوََكانتَعلىَوشكَالتعميدََوَهيَنسبةَالاالتَاليتَمتَتضليلهاَوَلكنَفَطريقََ
حبثها َعن َالقيقة َشاهدت َهذهَ َاألفالم َلدرجة َأنَكثي َمن َاملنصرين َالعرب َأصبحوا َحيذَرون َاملتنصرينَ
منَمشاهدهتاَقائلنيَهلمَأنناَفَجسورَأصبحناََحمرتفنيَفَالكذبَعلىَاملسيحيةَوَتضليلَالعابرينََكماََ
يسموهنمَلذلكَأصبحناَننصحَاآلابءَوَاألمهاتَالذينَأيتونَأبوالدهمَالذينَوقعواَفَشباكَالتنصيَأ َنَ
يشاهدواَاألفالمَمعهمَوفَحضورهمَحىتََيتأكدواَأهنمَشاهدوها.
و َجدير َابلذكر َأن َالاالت َاليت َمل َتنجح َهذه َاألفالم َف َإعادهتا َلإلسالمََكانتَكلها َحاالتََ
نفسيةََوََليستََابحثةََعنََالقيقةََ،فهذاََرفعتََعليهََزوجتهََقضيةََخلعََوََخلعتهََفإذاََبهََيرتدََعنََ
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السالم َانتقامَاًَمن َالنظام َالذي َمسح َهبذا َو َهذه َاكتشفت َأن َزوجها َالذي َحتبه َمتزوج َأبخرى َدونَ
علمهاََمنذَأكثرَمنََعشرَسنواتَوََهذا َحاولََحمفظَالقرآنَاغتصابهَفَطفولتهَوََهذهََكانتََترىَفََ
طفولتها َأمها َتشكو َمن َارتداء َالجاب َو َتتأفف َمنه َمع َإجبار َزوجها َهلا َعلى َارتدائه َفكانتَكلهاََ
حاالتَنفسيةَتنتقمَمنَالسالمَوََليستَحاالتَتبحثَعنَالقيقة.
كماَننصحَأيضاَبكتيباتَوَمقاطعَفيديوَالشيخَأمحدَديداتَوَالدكتورَذاكرَانئقَومناظراهتماَ
الشهيةَ
وَقدََأخربينََأحدََالشبابَاملسلمََالذينَتعرضواََحملاوالتَلتنصيهمَحبوارَدارَبينهَوََبنيَاملنصرَوََ
قد َاستفادَكثيا َمن َمشاهدته َلفيلم َخدعة َالتبشي َوَ َاستخدم َأسئلة َوردت َفَ َالفيلم َأثناء َجداهلما َمماََ
أدىَلتهربَهذاَاملنصرَمن َمقابلتهََاثنياََلعدمَقدرته َعلىَالجابةَعلىََهذهََاألسئلةَبعدََأنََكانَيلهثََ
وراءهَللقاءهَ
وََكانَالوارَبينهماََكالتايلَ
املنصرَ:خالصكَفَالميانَبيسوعَاملسيحََإهلكَوََخملصك.
الشابَ:هلَتؤمنَأنَللاَهوََأعظمَماَفَالوجودَ؟َ
املنصرَ:طبعَاًَفَاملسيحيةَللاََهوَأعظمَماَفََالوجود.

الشابَ:وَهلَتؤمنَأنَللاَقادرَعلىََكلَشئ؟َ
املنصرَ:ابلتأكيدَوَإالَفكيفَيكونَإهلا؟
الشابَ:وَهلَيؤمنَاملسيحيَأنَللاَيعرفََكلَشئ؟َيعلمَغيبَالسماواتَوَاألرض؟
املنصرَ:طبعَاًَطبعَاًَماََهذهَاألسئلةَالبديهية؟
الشابَ:هلَتؤمنَأنَاملسيحَهوََللا؟
املنصرَ:طبعاَهذاَشرطَلدخولَاملسيحية.
الشابَ:هلَهذهَاآليةَفَالجنيل؟
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ََ"أيبَأعظمَمين"َيوحناَ١٨:٢٤

املنصرَ:نعمَ.
الشابَ:وَمنَقائلها؟َ
املنصرَ:املسيح.
الشابَ:إذاَاملسيحَليسَأعظمَماَفَالوجودَفكيفَيكونَهوَللا؟َهلَاملسيحَيكذب؟
املنصرَ:ابلطبعَالَ.
الشابَ:هلَهذهَاآليةَفَالجنيل؟
اآلب"َ
َ"وأما َذلكَ َالي وَُم َوتلكَ َالساع َةَُفالَ َي عل َُم َهبماَ َأحدَ َوالَ َالمالئك َةَُالذينَ َفَ َالسماءَ َوالَ َاالب َُن َإالَ َ َُ
(مرقسََ)٣٢:١٣

املنصرَ:نعمَهيَفَإجنيلَمرقسَ.
الشابَ:وَهلَاملسيحَهوََللاَوَهوَيقرَأبنهَالَيعلمَشيئاَعنَيومَالقيامة؟َأجبينََ،كيفَيكونَإهلا؟
املنصرَ:الَأعلمَلكينَسآتيكَابلجابةَفَاللقاءَالتايلَبعدَأنَأسألَأحدَآابءَالكنيسة
الشابَ:وَهلَهذهَاآليةَفَالجنيلَأيضا؟
"اانَالَاقدرَانَافعلَمنََنفسيَشيئ"َ(يوحناََ)٣٠:٥
املنصرَ:الَأعرفَدعينَأفتحَالكتابَاملقدسَ،نعمَهيَموجودةَ.
الشابَ :هل َمازلت َمصرا َعلىَ َأن َاملسيحَ َهو َللا َوَ َهو َيقر َبعدمَ َقدرته َعلى َفعلَ َشئ َدون َمساعدةََ
للا؟
املنصرَ:سآتيكَبكلَالجاابتَفَاللقاءََالقادم.
الشابَ:حسناَإذاَأؤجلَابقيَاألسئلةَلنيَالجابةَعلىَهذهَاجملموعة.
كانتَهذهَهيَعينةَمنَاألسئلةَاليتََالَوجودَأليَإجابةَمقنعةََعليهاََوََتقومَمبثابةَحتصنيَأوََ
مصل َللشباب َاملسلم َضد َخداع َاملبشرين َلذلك َننصح َمبشاهدة َفيلم َخدعة َالتبشي َو َفيديو َاخلطيئَةَ
األصليةَلكلَمنَيبلغَمنَالعمرَسنَاملراهقةَقبلَأنَيقعَفَشباكََاملنصرين.
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 .3و َمنَ َضمنَ َمبادئ َالوسطيةَ َوَ َالفكر َالصحيح َالذيَ َإن َانتشر َفَ َأوساط َالشباب َقلتَ َالفتنةَ
ف َالدين َهو َمبدأ َأن َالشيوخ َو َالدعاة َبشر َيصيبو َن َو َخيطئون َألن َمن َأسباب َالعزوف َعنَ
الدينَوَالردةَعنَالسالمَهوَالصدمةَاليتَحتدثَلبعضَاملريدينَفَشيخهمَعندَظهورَ َعيبَ
منَعيوبهَأوَاستثمارَالعالمَألحدَأخطائهََلفضحهَوَتشويهه.
 ابلنسبة للمكافحة على مستوى الدولة
أكثر َحاالت َالتنصي َف َدول َاخلليج َذات َاألغلبية َالساحقة َمن َاملسلمني َاليت َوردت َإلينا َفََ
مؤسسة َجسور َتكونَ َبسبب َاالختالط َابلزمالء َمنَ َالعاملني َالوافدين َعليهاَ َمنَ َأتباع َالداينة َاملسيحيةََ
ومنَالشعوبَاملتدينةَخاصةَمثلَاجلنسيةَاملصريةَوَاجلنسيةَالفلبينيةَلذلكَميكنَهلذهَالكوماتَحتذيرَ
الوافدينَمنَغيَاملسلمنيََمنََالديثَفَالدينََوَحماولةَالتبشيَمعَالتوقيعَعلىَتعهدَبذلكَوَإالَأدىََ
ذلك َلهناء َعقودهم َأسوة َمبا َحيدث َفَكربى َالشركات َالعاملية َإذ َمتنع َالديث َف َالدين َو َالسياسَةَ
واللونََوََاجلنسََألنهََيضرََمبناخََالعملََوََإذاََاستطاعََأصحابََالعملَََانتقاءَََاملتقدمنيََللعملَََمنََ
املسلمنيَفسيكونَذلكَأسلمَوَأفضلَإنَملَيكنَذلكَخمالفَاًَللقواننيَاحملليةَ.
ابلنسبةََللدولََذاتََالشعوبََاملسلمةََابلكاملََميكنهاََاستخدامََاألدواتََاليتََحتصنََالشبابَ
ضد َالتنصي َمثل َأفالم َخدعة َالتبشي َو َاخلطيئة َاألصلية َف َاملدارس َضمن َمنظومة َتثقيف َالتالميذ َعنََ
الثقافات َو َاألداين َو َامللل َو َالنحل َاملختلفة َمع َالتنبيه َعلى َاألطفال َأن َاخلالف َالعقائدي َأمر َطبيعيََ
وأن َذلك َال َجيب َأن َخيل َبعالقتهم َبزمالئهم َمن َغي َاملسلمني َو َأن َاملسلم َال َجيب َأن َجيادل َأه َلَ
الكتابَإالَابليتَهيَأحسنََكماَأمرَالقرآنَالكرميَ


منع التنصري قانوانً

كما َأوردان َمن َقبل َأن َمنع َالتنصيَقانو َانًَلن َيوقف َالتنصي َو َإمنا َسينزل َبهَحتت َاألرض َبعيدَاًَ
الًَسرَايًَابلضافة َألننا َنرى َأنه َضد َمبادئ َحرية َالتعب َيَ
عن َأعني َأولياء َاألمور َو َالسلطات َليصبح َعم َ

وأن َمعظم َالدولَ َغي َالسالمية َتسمحَ َللمسلمنيَ َابلدعوة َإىل َدينهم َلذلك َفنحنَ َننصحَ َبسن َقواننيََ
صفحة  550من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ

جترم َممارسته َسرَاَُو َتضعَله َعقوابت َشديدة َألنه َيهدد َالسلم َو َاألمن َاالجتماعي َبينما َيسمح َبه َعلنَاًَ
إبمكانيةَحجزََالقاعاتَوَاملسارحََلعقدَندواتََمفتوحةَوََمناظراتَجيلسَفيهاََاجلمهورَليسمعواَللفكرََ
و َالفكر َاملخالف َو َلناَ َفَ َذلك َجتربة َإذ َحجزت َمؤسسة َجسور َللتعريفَ َابلسالم َمسرحاََكبيَاًَفََ
القاهرة َعام ََ ٢٠١٠و َنظمت َمناظرة َحول َعقيدةَ َاخلالص َبني َالسالم َو َاملسيحية َدعت َهلاَ َأحد َأكربََ
املنصرين َاملصريني َو َحتدثت َفيها َمعه َف َجو َمنَ َاألخوة َو َالصداقة َأمام َما َيقرب َمنَ َََ٢٠٠٠شابََ
معظمهم َمن َاملسلمني َوَ َبعد َاستقصاء َرأي َاجلمهور َوجدانَ َأن َمعظمهم َأقر َأبنهَكان َمنَ َاملمكنَ َأنََ
يتأثرَبكالمَاملنصرَلوَََكانَهذاََاللقاء َخاصَاًَوََبعيدَاًَعنَتعقيبَاملتحدثََاملسلمَأماَ َوَقدََمسعواََالرأيَ
وَالرأيَاآلخرَفلمَحيدثَأيَأتثيَسليبَعلىَعقيدةَأيَمنهمَبلَعلىَالعكسَثبتتَاألفكارَالسالميَةَ
الًَعلىَموقعَاليوتيوبَابلبحثَعنهَابلكلماتََ
أكثرَفَعقوهلمَوَقلوهبمَوَميكنَمشاهدةَهذاَاللقاءََكام َ
التاليةَ(حوارَإسالميَمسيحيَبنيَفاضلَسليمانََوَانجيَموريس).


اجلمعيات اخلريية األجنبية

نيَ
يتخذ َالعديد َمن َاملنصرين َاجلمعيات َاخليية َالغاثية َغطاء َلتنصي َالفقراء َأو َالالجئني َمستغل َ
فقرهمَوَحاجتهمَللمعوانتَوَخيَمثالََعلىَذلكَماَحيدثَفََمعسكراتَإيواءَالالجئنيَالسورينيَفََ
األردنَوََكذلكَفَقرىَريفَمصرَ.
فعلى َالكوماتَ َوضعَ َضوابطَ َلعملَ َاجلمعيات َاخليية َالدولية َحبيث َتقوم َبتوزيعَ َمعوانهتاَ َحتتَ
إشراف َالدولة َأو َتسلمهاَ َللحكومة َاليتَ َتقوم َبدورها َف َتوزيعها َإبشراف َمنَ َاجلمعيةَ َأما َما َحيدثَ َمنََ
انتهازَفرصةَتوزيعَاملعوانتَأوَممارسةَالعملََاخلييَوَالتنصيَفالَجيبَأنَيسمحَبهَ.
جيبَأيضاَتوسيعَرقعةَعملََاجلمعياتََالسالميةَالغاثيةَحبيثَتغطيََكاملَأقاليمَالدولةَوذلكَ
منََخاللَََتشجيعََاجلمعياتَََالسالميةََالعامليةََمثلَََالغاثةََالسالميةََعلىََمجعََاألموالَََفََالشرقَ
والغرب َو َاستثمارهاَ َفَ َالعمل َاخليي َفَ َدول َالعامل َالسالمي َو َبذلك َنقلل َمن َحجم َعمل َو َعددََ
املؤسساتَغيَالسالميةَالعاملةَفَالبالدَالسالميةَ .
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األقليات العرقية

هناك َشعور َمستمر َابالضطهاد َو َحماوالت َمسح َاهلوية َيشعر َبَهَأفراد َالعرقيات َغي َالعربية َمثلَ
األمازيغَفَمشالَإفريقياَوَمثلَاألكرا َدَفَآسياَمماَجيعلهمَلقمةَسائغةَفَفمَمنورَالتنص َيَاملرتبصةَ،فتبدَأَ
اجلمعياتَالتنصييةَفََتشجيعَهذهََاألقلياتََعلىَالدراسةَاجلامعية َوَالدراساتََالعلياََفََاخلارجََفتقدمََ
هلم َاملنحَ َوَ َالبعثات َالدراسية َف َأوروابَ َوَ َمتنح َهلم َالتأشيات َبسهولة َعلى َعكس َالال َابلنسبة َلباقيََ
أبناءَالبلدَ،وَهناكَتوضعََهلمَبرامجَللعملَعلىَتنصيهمَ,
على َالدول َالسالمية َأن َتدمج َهذهَ َاألقليات َالعرقية َمن َخالل َبرامجَ َتوعوية َو َتنمية َالسََ
الوطينَوَالديينَعلى َحسابَاالنتماءَالعرقيَمعََعدمَحماولةَحموَاهلويةَالثقافيةَبلََجيبَأنَحترتمَلغتهمََ
وَعاداهتمَوَمناسباهتمَوََأنَتشعرهمَابلعدلَوَاملساواةََفَاملعاملةَحىتَالَيستثمرَذلكَأجنيب.
ضَهذه َالعرقيات َدور َاترخيي َف َمحاية َالسالم َو َالدفاع َعنه َفمثل َاألمازيغََكانوَاَ
و َقدََكان َلبع َ
أمةَتعتنقَالنصرانيةَاملوحدةََ(اآلريوسية)َلعدةَقرونَقبلَمولدَالنيبَصلىَللاََعليهَوَسلمَوَقاتلواَالرومانََ
املثلثةَ ََمدةََطويلةََحتتََلواءََالتوحيدَكذلكََاألكرادََوََدورهمََالرايديََاملمثلََفَََقيادةََصالحََالدينََ
األيويبََالكرديََللعاملََالسالميََوََطردََالصليبينيََوَََحتريرََالقدسََ،فلطاملاََكانََالتاريخَََمدخالًَََجيداًََ
للدعوةَكما َهوَ َالال َمعَ َالسود َاألمريكيني َإذ َقاده َم َالبحث َف َجذورهم َالتارخيية َإىل َاعتناق َالسالمَََ
كذلكَعليناَاستخدامَاملدخلَالتارخييَفَترسيخَاملكونَالسالميََكجزءَأصيلَمنَاهلويةَالقوميةَلتلكَ
األقلياتَ .


الطلبة املبتعثني

ضَ
شكا َيل َمدير َأحد َاملطارات َاخلليجية َمن َأهنم َعند َتفتيش َرجال َاجلمارك َلقائب َسفر َبع َ
الطالب َاملبتعثني َللدراسة َف َأوروابَ َوَ َأمريكا َوجدواَ َنسخا َمنَ َالكتاب َاملقدس َفلما َسألوا َالطالب َقالََ
من َاببَ َالفضول َو َاالطالع َمث َوجدوا َبعدَ َذلك َصلباان َوَ َجمسمات َللسيدةَ َالعذراء َفسألوه َهل َهذاََ
أيضَاًَمنَاببَالفضولَوَاالطالع؟َ
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جيب َعلى َالدولة َعمل َورشاتَ َعملَ َللطالبَ َاملبتعثني َإىل َاخلارجَ َيتدربون َفيهاَ َعلىَ َمهاراتََ
الدعوةَوَالتواصلََمعََاآلخرَوَتقدميََالسالمَلغيَاملسلمنيَفالذيَالَيقومَبدعوةََاآلخرَيكونََهوََهدفاََ
لدعوة َاآلخر َوَكذلك َعلىَ َرد َالشبهات َو َالجابةَ َعلى َأسئلة َغي َاملسلمني َالصعبة َاليت َتستخدمَ َفََ
زعزعةََالميانََفََقلبََاملسلمََأو َالًََقبلََأنََتعرضََاملفاهيمََاملسيحيةََعليهََوََيتمََخاللَََهذهََالدوراتََ
حتصنيَالطالبَضدَالفكرَالتنصييَأبفالمَخدعةَالتبشيَوَاخلطيئةَاألصليةَوَغيها.


قتل املرتد

بعيدا َعن َالنقاشَ َالفقهيَ َإنََكان َاملرتد َيقتلَ َأو َالَ َيقتل َفإن َهذاَ َالقانون َموجود َفَ َالكثي َمنََ
الدول َالسالمية َلكنه َغي َمفعل َلذلك َفهو َيستخد َمَفقطََكأداة َمن َقبل َبعض َضعاف َالنفوس َليتدواَ
مث َيطلبوا َاللجوء َالسياسي َف َدول َأورواب َو َأمريكا َالذي َيعطى َهلم َلمايتهم َمث َيتفرغوا َملهامجة َالسالمَ
فَالغربَوَتفردَهلمَمساحاتََكبيةَللقيامَبذلكَفََالعالمَ.
وددت َلو َمتت َإعادة َصياغة َالقانون َحبيث َال َتكون َالعقوبة َعلى َترك َعقيدة َالسالم َبل َعلىَ
الضررَالذيَيقعَابجملتمعَوَالساءةََلإلسالمَ ََ.


التأثري على األطفال

أوضحتََلناََاألختََرىبََقعوارََفََالفصلََالرابعَكيفََيستغلََاملبشرونََحبََاألطفالََللعبََ
فينظمون َهلم َاملسابقات َمثلَ َ"مجع َبيض َالفصح" َفيلعب َاألطفال َطول َاليوم َو َعند َشعورهم َابلنشوةَ
بَ
والفرح َيقف َأحد َاملبشرين َفيسأهلم َ"هل َتعلمون َملاذاَ َمجعنا َهذا َالبيض؟" َفيسأله َاألطفال َعن َالسب َ
فيحكي َهلم َحكاية َاملسيحَ َوَ َالفصحَ َوَ َقصة َالفداءَ َوَ َالصلب َو َتقول َاألختَ َرىبَ َأهناَكانتَ َترىَ
السيدات َاملسلماتَ َاحملجبات َوَ َهن َينتظرن َأوالدهن َف َالسياراتَ َألخذهم َإىل َالبيت َو َالَ َيدرين َماَََ
كانَيفعلَأبوالدهن.
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لذلك َجيب َتشجيع َالربامج َالرتفيهية َلألطفال َو َخميمات َالشباب َالرتبوية َو َالرايضية َو َف َحالةَ
عدمَوجودهاَبسببَالعيشَفَدولَأوروابَحبيثَيصبحَالَمفرَمنَإلاقَاألطفالَأبنشطةََمجعياتَغيََ
إسالميةَفيجبَالتأكدَمنَأنَاملسابقاتََأوَالرايضة َفقطَهيَاليتَمتارس َوَليسَأيَنشاطَثقافَآخرََ
وَذلكَقبلَإرسالَاألوالدََ .


القنوات الفضائية التنصريية

يعملَهبذهَالقنواتَالعديدَمنَاملرتزقةَالذينَيقتاتونَمنَسبَالسالمَ،وََكلماَزادَالسبََكلماََ
زادَاملالَمنَزايدةَالتربعاتَ،وَاللَمعَهؤالءَهوََفضحَفسادهمََكيَتقلَتربعاهتمَفهمَيستغلونَعاطفةَ
املسيحيني َاملتدينني َليجمعواَ َاملال َهبدفَ َتوصيلََكلمة َللاَ َوَ َتوسيع َملكوت َالرب َبينما َهمَ َيوسعونََ
ملكوهتمَالشخصيَ.
فهذا َالقمص َالشهي َالذي َطاملا َهاجم َالسالم َوَ َالنيب َوَ َالقرآن َيفضحه َللا َبعدَ َخالفَ َمعََ
حماميهَفإذاَبهَقدَاشرتىَأربعَفيلالتََكبيةَفَأغلىَوالايتَأمريكاَمثَقامَبتسجيلَثالثةَمنهاَابسمَزوجَ
ابنتهََكيَالَيفتضحَأمرهَ.
و َهذا َالشاب َالذي َادعى َأنه َإبن َأكرب َالعائالت َاملصرية َو َأنه َبعد َتنصره َقامت َالسلطاتََ
املصرية َمبحوه َمتاما َمن َسجالت َتسجيل َاملواطنني َليخفي َعدم َقدرته َإثبات َهويته َاألصلية َيفتضح َبعدَ
خالف َمعَ َقنوات َفضائية َتنصيية َأخرى َو َيتضح َأنه َمل َيكن َأبدَاًََمسلماًَ َو َأن َله َاترخياََف َغسيلََ
األموالَ .

لذلكَاللَمعَهذهَالقنواتَهوَبفضحََالقائمنيَعليهاََوَفضحَعالقتهمَابلكيانَالصهيوين.
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وََفََاخلتامََأدعوََللاََأنََينفعََهبذاََاملرجعَكلََمنََقرأهََبغيةََخدمةََدينََللاََوََالفاظََعلىَ
الشباب َاملسلم َمن َتزيني َالشيطان َللباطل َوَ َأدعوه َتعاىل َأن َجيعله َفَ َميزان َاألخت َالفاضلة َرىبَ َقعوارََ
وميزانناَمجيعاَوَأنَيثبتناَعلىَدينهَحىتَنلقاهَ َ.
الفقيَلعفوَربهَ

َ

َ

فاضلَسليمان

صفحة  555من577

صير
ِ دَ ِلي ُل التَّ ْن

َ
َ

املصادر واملراجع
A. J. Lewis .Zinzendorf the Ecumenical Pioneer .London: SCM Press.1962 ،.
Albert Jou .The Saint on a Mission .Anand: Anand Press.1984 ،
Arthur Hoyt .War:4 Christian Views . Herman InterVarsity Press.1981 ،
Bart D. Ehrman .Forged: Writing in the Name of God--Why the Bible's Authors Are Not Who We Think
They Are .Chicago: HarperOne.2011 ،
.—Jesus, Interrupted Revealing the Hidden Contradictions in the Bible .Chicago: HarperOne.2006 ،
Bernard Cottret .Calvin: Biographie [Calvin: A Biography .]Wallace M. McDonald .Grand Rapids: Wm. B.
Eerdmans.2000 ،
Bill T. Arnold .Bryan E. Beyer Readings from the Ancient Near East: Primary Sources for Old Testament
Study (Encountering Biblical Studies .)Baker Academy Publisher.2010 ،
Blomberg. The New American Commentary. Translated by Broadman. Vol. 22. Nashville: David Dockery,
1992.
Bonaventure .Cardinal Manning, The Life of St. Francis of Assisi (from the Legenda Sancti Francisci .)
Rockford: TAN Books & Publishers.1988 ،
Catherine B. Allen .The New Lottie Moon Story .Nashville: Broadman Press.1980 ،
"Catholic Encyclopedia ".St Patrick ،Online.1913 .
Catholic Encyclopedia" .St John Chrysostom 7 ".March, 2007.
Clement of Alexandria .Stromata .II..
Clement Raab" .The Twenty Ecumenical Councils of the Catholic Church.1937 ".
Contributors .Encyclopedia Britannica .Encyclopedia Britannica, Inc.2010 ،.
577 من556 صفحة

صير
ِ دَ ِلي ُل التَّ ْن
David H. Farmer" .Ignatius of Antioch ".The Oxford Dictionary of the Saints . New York: Oxford University
Press.1987 ،
David J. Hesselgrave .CONCLUSION: A Scientific Postscript—Grist for the Missiological Mills of the Future .
Nashville: B&H Academic.2010 ،
David M. Sills .The Missionary Call: Find Your Place in God's Plan For the World .Chicago: Moody
Publishers.2008 ،
Dennis F. Kinlaw, Lauriston J. Du Boils, Jack Ford, A. R. G. Leo G. Cox .Beacon Bible Commentary in Ten
Volumes .X .Livingston: Deaseley George Herbert.1969 ،
Don M. McCurry .The Gospel and Islam  الترجمة الكاملة ألعمال المؤتمر التبشيري: خطة لغزو العالم اإلسالمي:التنصير
. الذي عقد في مدينة جلين آيري في والية كولورادو في الواليات المتحدة األمريكيةColorado: MARC.1978 ،
Donald McGavran .Understanding Church Growth . Grand Rapids : Eardmans.1970 ،
Dr. Peter Hammond .Frontline Fellowship, Muslim Evangelism in Mennesota .Mennesota: Frontline
Fellowship.2013 ،
Durant ،Will ،Caesar  و،Christ .a History of Roman Civilization and of Christianity from Their Beginnings
to A.D. 325 .New York: MJF Books.1992 ،
E. M. Smallwood' .Domitian's attitude towards the Jews and Judaism .51 .Classical Philology.1956 ،
Elisabeth Elliot .Through Gates of Splendor .Wheaton: Tyndale.1981 ،
Eric Nelson .Idiots guide to the Roman Empire .Alpha Books.2002 ،
Eusebius .Church History..
Ficker ،Gerhard  و،Bonifatius" .Ein Gedenkblatt zum Jubiläumsjahr ".Apostel der Deutschen .Leipzig:
Evangelischen Bundes.1905 ،
Franklin Foer" .Baptism by celluloid ".New York Times1 :2007 ،.AR.
Frederick H. Dudden .Gregory the Great .London: Longmans, Green, and Co.1905 ،
Geisler .Options in Contemporary Christian Ethics .Grand Rapids: Baker Book House.1981 ،
George W. Peters .A Biblical Theology of Missions .Chicago: Moody Press .1972 ،
Gianfrancesco Pico della Mirandola .Vita Hieronymi Savonarolae ed. Elisabetta Schisto .Florence.1999 ،
Giles Wilson 1979" .Bible Film is the Most-Watched Movie of All Time "The most watched film in
history "."BBC News.2003 ،
577 من557 صفحة

صير
ِ دَ ِلي ُل التَّ ْن
H Leon McBeth" .Baptist History and Heritage Society .2007 ".
Henry Bettenson  و،Chris Maunder .Documents of the Christian Church .Oxford University Press.2011 ،
Henry Wace .Dictionary of Christian Biography and Literature to the End of the Sixth Century.1911 .
http://www.edinburgh2010.org.2010 .
Iain Provan ،Long Philips  و،Tremper Longman III .A Biblical History of Israel .Nashville: Lian Prowan ،
.2003
Idígoras Tellechea  و،José Ignacio .Ignatius of Loyola: The Pilgrim Saint .Chicago: Loyola University
Press.1994 ،.
III, George G. Hunter"" .The Legacy of Donald A. McGavran "."International Bulletin of Missionary
Research 16.162-158 :1992 ،
J. Daniel, and Tremper Longman Hays .Message of the Prophets : A Survey of the Prophetic and
Apocalyptic Books of the Old Testament .Grand Rapids: Zondervan.2010 ،
J. L. Nevius .The planting and development of missionary churches .New York: Foreign mission library ،
.1899
J. Quasten .Patrology .I..
John Travis .The C1 to C6 Spectrum: A Practical Tool for Defining Six Types of‘ Christ-centered
Communities‘( ’C )’Found in the Muslim Context .Evangelical Missions Quarterly.1998 ،
John Moore .Pope Innocent III (1160/61-1216): To Root Up and to Plant .Boston: Brill.2003 ،
Keith & Gladys Hunt .For Christ and the University: The Story of Intervarsity Christian Fellowship of the
U.S.A. 1940-1990 .InterVarsity Press.1991 ،.
Kostenberger .Missionshift: Global Mission Issues in the Third Millennium .Chapter 6 .Chapter 6 .
Nashvile: David Hesselgrave and Ed Stetzer (Nashville: B&H Academic).2010 ،
Longman III, Tremper; Raymond, Dillard B .;.An Introduction to the Old Testament2 .nd Edition .
Nashville: Longman III, Tremper; Raymond, Dillard B .2006 ،.
Longman ،Brown ،Green  و،Longmans .The biographical dictionary of the Society for the diffusion of
useful knowledge .I.1842 .
MARK A. RATHEL .Point of View: BF&M Commentary 24—Peace and War . Florida: Florida Baptist
Witness.2009 ،
Mark Silk .Defining Religious Pluralism in America: A Regional Analysis.2007 .
577 من558 صفحة

صير
ِ دَ ِلي ُل التَّ ْن
Matthew Spinka .John Hus: A Biography .Princeton: Princeton University Press.1968 ،
McGavran .Understanding Church Growth . Grand Rapids: Eerdmans.1970 ،
Michael N. Nagler .The Search for a Nonviolent Future: A Promise of Peace for Ourselves, Our Families,
and Our World .Novato: New World Library.2004 ،
Michael Walsh .Butler's Lives of the Saints .First .San Francisco: HarperSanFrancisco.1991 ،
Mike Morris" .The Receptivity Principle: A Tried-and-True Guide for Missionaries ".Evangelical Missions
Quarterly.184-178 :1997 ،
Mike Pocock .Changing Face of World Missions, The: Engaging Contemporary Issues and Trends
Encountering Mission .)Baker Academic.،)
Milman" .The History of the Jews ".Book 16..
Morgan .Things as they are; mission work in southern India .London: Morgan and Scott.1905 ،
North American Mission Board (NAMB" .)Southern Baptist Disaster Relief ".Chaplain Training ،
December, 2007: 1-93.
Nuclues Liz Croton .Sharing Christ with Muslims.2001 .
Online" .Encyclopedia Britannica ".Saints Cyril and Methodius.2012 .
Pamela Eisenbaum .Paul Was Not a Christian: The Original Message of a Misunderstood Apostle .San
Francisco: HarperOne.2009 ،
Philip Schaff .A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church .VI ،Second
Series ،Henry Wace .New York: The Christian Literature Company.2010 ،
Pliny the Elder .Natural Histories .XVII.1.5..
Raymond E. Brown .An Introduction to the New Testament1 .st .Anchor Bible.1997 ،
Richard Fletcher .Who's Who in Roman Britain and Anglo-Saxon .London: Shepheard-Walwyn.1989 ،
Richard Price  و،Michael Gaddis" .The acts of the Council of Chalcedon.5-1 :2006 ".
Roland Bainton .Here I Stand: a Life of Martin Luther .New York: Penguin.1995 ،
Rowan Williams .Arius .Revised .Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans.2002 ،.
Russell G. Shubin, and G. Marks J. Dudley Woodbury" .Reasons for Muslims coming to Faith ".
ChristianityToday.com.2006 ،
Ruth A. Tucker .From Jerusalem to Irian Jaya: A Biographical History of Christian Missions .Zondervan.،
577 من559 صفحة

صير
ِ دَ ِلي ُل التَّ ْن
Saheed A. Adejumobi .The history of Ethiopia .WestPort: Greenwood Press.2007 ،
Samuel Macauley Jackson .Huldreich Zwingli, the Reformer of German Switzerland.1903 .
Scott A. Moreau ،Gary R. Corwin  و،Gary B. McGee .Introducing World Missions: A Biblical, Historical,
and Practical Survey (Encountering Mission .)Baker Academic.2004 ،)
Serena De Leonardis  و،Stefano Masi .Art and history: Rome and the Vatican .Casa Editrice Bonechi ،
.1999
Stephen Neill .A History of Christianity in India: The Beginnings to AD 1707 .London: Cambridge
University Press.2004 ،
T. D. Barnes .Tertullian: a Historical and Literary Study .Oxford: Clarendon Press.1985 ،
The Reader's Encyclopedia2 .nd .II .New York: Thomas Y. Crowell Company.1965 ،
Tim Peters 10" .Real Reasons Pastors Quit Too Soon ".http://www.churchleaders.com.2013 ،
Timothy Holmes .Journey to Livingstone: Exploration of an Imperial Myth .Edinburgh: Canongate Press ،
.1993
Towns" .Changing Paradigms of Evangelism: Three Generational Views ".Great Commission Research
Journal 1, no. 2.160-157 :2010 ،
United Methodist Church of Whitefish Bay"" . .What We Believe – Founder of the United Methodist
Church "."Retrieved ،Whitefish Bay.2007 ،
Virgilio Corbo .The Holy Sepulchre of Jerusalem.1981 .
William Carl Placher .Readings in the History of Christian Theology .1988 .
William Jones .History of the Waldenses .II .London.1816 ،
.. أطلس الكتاب المقدس وتاريخ المسيحية. المترجمون، يوسف توما.اآلب د
.2013 ،" السبيل.  "مؤسسة األراضي المقدسة قضية سياسية.السبيل
.1995 ، كنيسة األخوة: القاهرة.2. ط. سفر دانيال آية آية.حنا ناشد
.2000 . تاريخ األندلس المفقود. طارق سويدان.د
.2010 , إبريل28 ،" موقع قصة اإلسالم الرسمي. "معاهدة رسول هللا مع نصارى نجران. السرجاني.راغب د
.2010 ، القاهرة. نظرة للمستقبل، عودة المسيح ثانية ودينونة العالم.زكريا نصرهللا
.1981 ،  دار الوحدة: لبنان. من يحمي المسيحيين العرب. فكتور،سحاب
577 من560 صفحة

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ
عبد الملك بن هشام .السيرة النبوية البن هشام .المجلد األول .طنطا :دار الصحابة للتراث.1995 ،
فاضل سليمان .أقباط مسلمون قبل محمد صلى هللا عليه وسلم .القاهرة :شركة النور لإلنتاج اإلعالمي.2010 ،
مكرم ،عماد .تاريخ الذبائح في العهد القديم .القاهرة :منتدى كنيسة مارمرقس الرسول والشهيد موريس.2006 ،
موقع إسالم ويب " .مختارات من تفسير اآليات ".القرآن الكريم  ،رقم الفتوى .159227 :موقع إسالم ويب .2011 ،
هاني القس كرم .الذبائح في سفر الالويين .القاهرة :المنتدى الرسمي لكنيسة اإليمان بمنهرى.2011 ،

َ
َ

صفحة  561من577

صير
ِ دَ ِلي ُل التَّ ْن

َ

فهرست املصطلحات
َ
Communities’ (‘C’) Found in the Muslim Context,
382
The Chosen People or the Choosing People, 416
Trinity Broadcasting Network, 297

A
Anglicans, 336

C

U

Contextualization, 77, 333, 341

Undisputed Letters of Paul, 102

Crossroads Christian Communications, 297

أ

D

Finding Resources, 234َ أحباث

Daystar, 297

, 69, 71, 118, 119, 132, 142, 153, 161, 162, 185, إبراهيم
374, 399, 416, 417, 423, 434, 437, 445, 447, 526
, 131, 140, 143, 154, 427, 438, 439, 488ابنَالنسا َن

E
Etiology, 99, 109

, 183إبنَالثامر

, 31, 52, 57, 64, 66, 73, 114, 115, 116, 120, 121, ابنَللا
123, 154, 181, 384, 439
Apocalypse, 420س
َ أبوكاليب

M
Mega Church, 502

, 534َاتقوا للا وارمحوا ترامحوا وال تباغضوا فتضلوا

P

, 183أاثانسيوس

protoevangelion, 80
pseudepigraphical, 102

, 183, 187, 370إثيوبيا

Posttraumatic Stress Disorder PTSD, َ إجهاد َما َبع َدَالصدمة
353
, 228, 270, 272, 274, 275, 360, 367, 403َإحصائيات

S
SEBTS Southeastern Baptist Theological Seminary, 77
soteriology, 422
Syncretism, 77, 334, 351, 456

Door-to-Door Survey, 228َ إحصائياتَالبيوت

, 31, 96, 113, 163َأخبارَاألايم
, 106 اختالف األسلوب
, 103 اختالف المخطوطات

, 498َعايزَأقولكَإينَحببك،أخوايَاملسلم

T
The C1 to C6 Spectrum: A Practical Tool for
Defining Six
Types of ‘Christ-centered

577 من562 صفحة

Self-Governing, 334إدارةَنفسها

, 445أدعمَإسرائيل

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ
س, 185
سَالكتابَاملقد َ
أطل َ
إعادة التوطين لالجئين, 285
أعمال َالرسل , 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 73, 80,
87, 125, 137, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
224, 520
أفرا َمي, 416
إفريقيا , 175, 185, 202, 256, 285, 333, 343, 346, 356,
365, 366, 367, 370, 401, 414, 471, 535, 559
س, 31, 32, 34, 44, 50, 58, 95, 101, 135, 173, 175
أفس َ
أفغانستان, 284, 346, 348, 370, 379, 394, 517

أفالَأكونَعبدَاًَشكورَاًَ, 150
ط مصر, 453
أقبا َ

آدم , 62, 71, 114, 118, 128, 129, 130, 131, 151, 154,
161, 225, 397, 398, 433, 550
اذهبُوا إىلَ العاملَ أمجعَ واكرُزوا ابلجنيلَ للخليقةَ ُكلهاَ, 166
إرادةَللاَ, 38, 75, 85, 439

آرثرََكالسر, 373

إرساليات القبائل, 395

إرساليَة
حملة ،حمالت, 21, 81, 404
أرضَاملوعدَ, 108, 416, 417, 418, 420, 422, 425, 437, 446
أرطمو َن, 177
أرمياءَ, 63, 96, 99, 103, 137, 163, 421, 424
أرحياَ, 108

اكتتابَاملسكونَة, 109

إريكَإريكسونErik Erikson, 243

آلَعمران, 64, 69, 72, 112, 118, 127, 151, 155

أريوس, 172, 180

وب, 157
أالَ بذكرَ الل هَ تطمئ َُّن ال ُقلُ َُ

اآلب , 13, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 57, 73,
74, 75, 77, 87, 93, 112, 113, 115, 117, 118, 121,
122, 123, 126, 127, 129, 135, 141, 152, 161, 179,
180, 181, 186, 333, 383, 458, 508, 519, 560, 580
اإلبن , 31, 32, 33, 43, 52, 57, 63, 64, 73, 87, 114, 117,
120, 129, 179, 181, 470, 519
األبوكاليبس, 428
األبوكاليبسية, 423

أزوتوس, 418

أساسيات التبشير في الكتاب المقدس, 77
أسباب التنصر, 468
طَإسرائيل, 161
أسبا َ

إسبانيا, 187

استبدالَإسرائيلَابلكنيسة, 444
إستراتيجيات التبشير, 355
إستغاللَاملتنصرين, 487

األبويةPaternalism, 333
األبيوانيتية, 177

إستغاللَاملسيحيو َن, 488

الحتاد, 74

استغالل المواطنين, 487
استفانوس, 167

األخبارَالسارة, 60, 68, 438, 522, 525

أستي, 103

أسلوبَالكتابَة, 100, 102, 104, 106

اإلختطاف, 428, 429, 433, 434

إسمَتشريف, 116, 118, 125, 150

اإلرادة (المعرفة) المتوسطة, 83
اإلرادة الحرة( األرمينية), 82
االرتدا َد, 379, 435, 447, 532
األرثوذكسية , 136, 180, 181, 182, 183, 195, 202, 435
األريوسية, 180, 182

األريينية
األريوسية, 180
ط, 416
األسبا َ
الستجابةََوردةََالفعلََالعشوائية Reactions versus Responses,
244
السرائيليني, 97, 108, 420, 423

أسماء أكبر المؤسسات التبشيرية في الواليات المتحدة األمريكية ,
276
إمساعيل, 161, 420, 425

ص, 62
إسورةَاخلال َ

آسياَالساحليَة, 402
أشعيا َء , 30, 32, 39, 103, 106, 112, 116, 130, 163, 226,
421, 424, 425, 428, 442, 464, 525
أشعياءَالتثنيَة, 106
ص, 106
أشعياءَبنَأمو َ

أشقلو َن, 418

ني, 163
األشوري َ

العالم , 22, 280, 281, 296, 467, 484, 488, 504, 509,
516, 517, 518, 527, 549

أشي, 416

إضطهاد, 167, 170, 182, 426, 551

صفحة  563من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ
التارخييونHistoric Premillennium, 432

الغاثةَمنَالكوارثَالطبيعيَة, 239

التربعاتَالكاثوليكيةCatholic Charities, 286

األقلية المسيحية, 490
آالمَاملسيحPassion of the Christ, 156

التربير, 35

التبشير الديني أثناء العمل مع المحتاجين في األزمات, 250
التبشير خالل الثقافات المتنوعة, 256
التبشير في البيزنطية, 184
التبشير في العهد القديم, 161
التبشير معنى, 159
التثنيَة , 30, 31, 92, 95, 98, 102, 106, 112, 113, 417, 418,
419, 424, 443
التجديدَالكاريزميية َ(charismatic Renewal), 88

التحدثَابأللسنةَ, 87, 88

التحريم , 108
التحضر العاملي َGlobalization, 403
التدبييون َDispensational, 433

التدريبَعلىَالتبشي َEvangelism Training, 231

األمميني, 168, 424, 446
ت, 523
األاناببتيس َ

األانجيلَاألربعَة, 110

األنبياء , 30, 33, 70, 73, 97, 99, 121, 123, 126, 136, 137,
141, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 162, 163, 170,
181, 185, 420, 421, 425, 426, 445
النتخاب, 418

الجنيل , 37, 39, 40, 41, 42, 59, 61, 66, 73, 77, 80, 104,
105, 109, 140, 143, 167, 184, 203, 212, 213, 224,
236, 266, 271, 274, 330, 332, 334, 338, 356, 371,
372, 373, 409, 438, 439, 447, 450, 476, 496, 498,
517, 518, 519, 520, 522, 523, 525
سَ, 187, 188, 194, 521, 522, 580
األندل َ

التعليم والتوعية , 28, 40
التكوين , 31, 34, 74, 95, 102, 110, 114, 118, 128, 129,

اإلنسان , 11, 28, 29, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 44, 46,
47, 48, 51, 56, 63, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 81, 84,
112, 115, 121, 122, 123, 128, 130, 131, 132, 136,
140, 143, 154, 156, 157, 160, 161, 167, 169, 244,
256, 290, 291, 337, 347, 348, 399, 411, 427, 436,
438,439, 459, 470, 488, 493, 510, 513, 516, 518,
520, 525, 526, 532, 533, 536, 550, 558
اإلنسان خاطيء , 46
األورثوذكسيونَ, 181

131, 132, 151, 161, 162, 416, 420, 437, 445
التمثيلَفَالشوارع َStreet Drama Events, 230

البابليني, 163, 420, 421

التسلُّل Creative Access Platform, 494
التشدد الديني , 486
التعامل مع المشاعر المضطربة , 94
التعاون , 28, 41, 405
التعدديةَالدينية َPluralism, 331, 458

التعصبيةَالعرقية َEthnocentrism, 332

التمجيد, 36
التمدن َUrbanization, 403

الباتريباسية , 179

ي, 522
الباج َ

التنويم المغناطيسي , 515
التهيئة األكاديمية للتنصير , 336
التهيئة النفسية والتقنية للتنصير , 338
التواصلَمعَاألجانب َReaching Internationals, 234

الباسيليداينBasilidians, 156

البحرَامليت, 103, 423

البحيةَاملتقدةَابلنار, 39

التوراةَ, 30, 62, 92, 95, 102, 103, 163, 420, 474

البدائلَاملستخدمةَفَالتبش َي, 392

الثالوثَ, 31, 87, 92, 114, 120, 180, 295, 458, 460, 475
الثالوثَاألقدسَ, 31, 87

الثقافة , 228, 257, 271, 288, 341, 343, 345, 350, 351,
356, 376, 381, 383, 385, 386, 388, 389, 397, 474,
478, 509, 553
اجلمل َCAMEL, 67
الجنوب في الواليات المتحدة األمريكية , 274
الجنوب محرك اإلرساليات التبشيرية , 275
ي, 394, 517
شَاألمريك َ
اجلي َ

الديثَالقدسي, 156

الميانَبيسوعَاملسيحَخملصَشخصي, 40

البرنامج التعاوني Cooperative Program of Southern
Baptist Convention, 212
الربوتستنت , 30, 31, 33, 35, 36, 40, 42, 81, 88, 89, 154,
207, 224, 265, 446, 447, 482, 494, 523
الربوتستنتيَة , 22, 26, 37, 39, 41, 43, 55, 77, 83, 84, 86, 87,
88, 202, 203, 207, 210, 297, 327, 362, 365, 366,
374, 394, 446
البوست موديرنزم, 509
البوست موديرنزمPostmodernism, 289
البينتاتوكPentateuch, 102

صفحة  564من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ
الرسول , 80, 85, 93, 130, 146, 147, 149, 150, 160, 169,
173, 384, 389, 465, 466, 476, 479, 486, 507, 508,
525, 534, 553, 581
س , 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 54, 56, 57, 59,
الروحَالقد َ
73, 75, 86, 87, 88, 114, 125, 137, 167, 181, 224,
435, 472, 507, 508
الروح القدس وقيادته للمبشر, 87
الروما َن, 109, 164, 174, 176, 182, 421, 426, 520, 525

الرومانينيَ, 163

الركةَاملسيحيةَالعاملية َWorld Christian Move, 227
الريةَاألرمينيةَ, 84
الحرية الدينية , 28, 42, 286, 444
الريةَالكالفينيةَ, 81, 83, 84
الحرية الكالفينية (اإلرادة ال ُمجبرة) , 83
الضارات َالروحية َ(الطقسية َواملذهبية َالقبلية َ ) Animistic-Cultures,
332
احلكم األلفي , 427, 428
اللولَ, 74, 157

السيبَاألشوريَ, 106, 107, 425

اللوليةَ, 74

ي, 107, 139, 441
السيبَالبابل َ

اخلتانَ, 424

السح َر, 391, 394, 506, 507

اخلدماتَالكنسيةَالعاملية َChurch World Service, 286

السالح, 518, 519, 523, 526

اخلروج , 30, 31, 36, 95, 102, 112, 132, 162, 297, 349,

السالم والحرب , 28, 42, 524, 525, 526
السودانَ, 394

السيةَالنبويةَ, 183, 184, 581

الشبهات , 69, 144, 188, 280, 295, 409, 456, 465, 480,
522, 546, 547, 549
الشخص الثالث, 102
ط اليت جيب توافرها ف املبشرَ, 160
الشرو َ
الشريعةَاملوسوية, 98, 121, 417, 419

الشعب َالسرائيلي , 62, 100, 108, 112, 113, 114, 115, 133,
152, 162, 163, 399, 417, 419, 420, 421, 425, 426,
435, 447, 518
الشعبَالسالميFolk Religion, 507
الشعوبَاملخبأة َHidden Peoples, 334
الشعور, 53
الشمال الشرقي في الواليات المتحدة األمريكية , 271
الشهادة من أجل املسيح , 57

الشيطا َن , 34, 37, 72, 73, 129, 130, 153, 154, 161, 430,
433, 436, 485, 508
الصدمة َTrauma, 243
الصدمة الثقافية , 349, 351, 354, 502, 510
الصديقيونَ, 164
الصالة , 28, 29, 38, 41, 44, 46, 51, 55, 59, 60, 65, 67,
70, 88, 127, 147, 153, 225, 232, 237, 240, 251,
253, 254, 261, 273, 286, 294, 367, 384, 388, 389,
410, 470, 484, 489, 496, 515, 524, 534, 543, 544,
553
الصالة َPrayerdriving, 232
الصليب , 32, 33, 35, 64, 65, 66, 67, 75, 79, 89, 123, 135,
137, 139, 140, 141, 143, 155, 160, 178, 179, 389,
399, 429, 500, 507

350, 422, 434, 473
الخريطة العالمية للتبشير , 362
اخلطية , 32, 35, 36, 37, 41, 48, 62, 63, 64, 66, 71, 75, 76,
97, 128, 131, 132, 133, 159, 225, 389, 398, 436,
459, 500, 503, 525, 526
الخطية األصلية , 128
الخطيئة األصلية 34 ,
الخالص , 23, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40,
41, 42, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 66, 67, 80,
81, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 130, 131, 138, 160,
178, 210, 212, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
235, 237, 239, 242, 243, 247, 253, 255, 256, 260,
261, 266, 273, 275, 284, 288, 295, 297, 327, 329,
331, 339, 343, 344, 360, 366, 367, 370, 376, 377,
381, 383, 385, 388, 391, 393, 395, 397, 399, 422,
423, 428, 435, 436, 440, 447, 460, 463, 467, 506,
512, 513, 526, 531, 533
ني, 473
اخللطَبنيَالسالمَواملسلم َ
اخللقَعيالَللاَ, 113
الدعوة إلى اإلسالم , 540
الدعوة إلى للا , 537
الدمىَاملتحركة َPuppets, 231
الذابئحَ, 48, 62, 131, 132, 136, 137, 138, 399, 434, 581
الذكرايتَflashback, 353

صون ،وإىلَ معرفةَ القَ يُقبلُونََ, 85, 159
الذي يُري َُد أنَ مجيعَ الناسَ خيلُ ُ
الرافضون للملك األلفي , 436

الرأي التوفيقي , 436

الرحمة في اإلسالم , 531

الرد على المعتقدات المسيحية من القرآن والسنة (الرد على
شبهات العقيدة , 144

صفحة  565من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ
الفجيعةDistress, 243
الفراعنَة, 420

الفريسيني, 164

الفصلَاألول
الالهوتَ(املعتقد)َاملستخدمَفَالتبشيَ(التنصي)
العقيدةَاملسيحية, 28
ني, 417, 418, 439, 444, 449, 454, 524
الفلسطيني َ
القبائل البدائية, 397, 401, 502, 511
القبائل البدائية المتنصرة, 401
القداسة, 31, 33, 35, 47, 95, 115
القدر, 81
القرآ َن , 68, 72, 75, 91, 92, 93, 118, 127, 129, 130, 138,

الصليبيَة
الصليبيين , 196, 376, 518, 522, 550
الصهيونية , 440, 447, 448, 449, 452, 454
الصومالَ, 380
الصنيَ, 187, 203, 347, 366, 370, 381, 414, 477, 511
الضغطَالنفسي َStress, 243

الضيقة العظيمة , 429, 432, 434

الطلبةَاملغرتبونَ, 281, 287
الطوائفَالربوتستنتيةَ, 23

العائلة , 28, 43, 44, 66, 230, 244, 349, 352, 354, 476,
489, 490, 519, 551
العبادة , 21, 28, 34, 37, 38, 44, 92, 112, 116, 119, 148,
150, 157, 167, 224, 271, 286, 344, 374, 382, 385,
458, 459, 492, 507
العربانيونَ, 418

139, 144, 146, 155, 338, 346, 373, 374, 458, 459,
465, 475, 478, 495, 498, 506, 507, 508, 521, 531,
534, 535, 536, 542, 544, 561, 562, 581
القرنَالتاسع, 103, 106, 203

العربانينيَ, 31, 32, 33, 65, 131, 418, 443

س, 182
القرنَاخلام َ

العذابَاألبديَ, 39, 48, 49, 53, 178

القرنَالثاين, 176

العربيةَ, 95, 107, 112, 121, 426

العراقَ, 24, 347, 348, 370, 380, 394, 517, 522

القرن الرابع إلى الثامن, 180
القرنان التاسع والعاشر, 187
القرون الثالثة األولى للميالد, 176

العرشَاألبيض, 433
العشور, 213
ين, 421, 425
العصرَاهليلي َ

القرون الحادي عشر إلى الخامس عشر, 196
القضاة, 34, 162

العقيدة املسيحية, 28

ط, 180
القو َ

الكاثوليك, 202, 265, 270, 502, 533

الكاثوليكية , 21, 81, 196, 203, 207, 212, 215, 286, 289,
297, 366, 375, 411, 414, 435, 492, 502, 522
الكاثوليكية الخيريةCatholic Charities, 21
س, 141
الكأ َُ
الكاملينيَة, 84

الكتاب المقدس , 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 55, 56, 62, 63,
64, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 85,
86, 87, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103,
105, 106, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119,
120, 130, 131, 133, 136, 138, 139, 141, 152, 153,
159, 160, 162, 163, 164, 181, 185, 186, 209, 212,
222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 231, 233, 239,
240, 261, 274, 295, 329, 334, 337, 338, 340, 341,
350, 374, 377, 385, 386, 389, 393, 397, 398, 401,
405, 406, 408, 410, 411, 417, 419, 420, 422, 423,
425, 428, 429, 432, 435, 439, 442, 443, 446, 447,
457, 458, 459, 461, 466, 474, 475, 483, 515, 517,
518, 519, 520, 521, 523, 524, 543, 548, 580

العقيدة المسيحية باختصار, 30
العقيدةَاليهودية, 417
العهدََاجلديد , 41, 66, 77, 87, 104, 105, 106, 108, 110,
113, 114, 128, 136, 160, 180, 224, 365, 401, 405,
418, 425, 435, 440, 443, 520
العهدَالقدمي , 33, 95, 96, 97, 104, 106, 107, 108, 110, 113,
114, 116, 118, 120, 131, 136, 139, 152, 160, 161,
164, 178, 397, 399, 405, 417, 418, 420, 421, 425,
434, 435, 454, 524, 581
العواملََالجتماعية ََ Social Factors—Relational Response,
244
العويو َن, 417
العيسوينيَاملسلمني, 502
الغرب في الواليات المتحدة األمريكية, 272
الغنوصيَة, 122, 155, 178, 179
ألفَسنَة, 39, 427, 428, 430, 432, 433, 435, 516
الفاتيكان, 202

الفارسيني, 163

صفحة  566من577

صير
دَ ِلي ُل التَّ ْن ِ
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
132, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
154, 155, 156, 157, 159, 160, 161,
166, 167, 168, 177, 179, 180, 181,
185, 186, 208, 212, 213, 222, 224,
245, 248, 250, 251, 252, 253, 254,
290, 345, 346, 377, 383, 384, 388,
399, 415, 416, 417, 418, 419, 420,
425, 426, 427, 428, 430, 433, 434,
438, 439, 442, 443, 444, 445, 446,
459, 460, 462, 463, 465, 466, 467,
474, 475, 476, 477, 479, 480, 481,
492, 494, 495, 502, 503, 504, 505,
510, 520, 521, 522, 523, 525, 526,
533, 534, 535, 536, 537, 539, 540,
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550,
553, 556, 557, 558, 559, 580, 581
للاَ حمبَة, 69, 76

121,
131,
143,
153,
165,
184,
234,
284,
398,
424,
437,
458,
473,
488,
508,
532,
543,

120,
130,
142,
152,
163,
183,
226,
258,
391,
423,
436,
454,
471,
486,
507,
531,
542,

119,
129,
141,
151,
162,
182,
225,
255,
389,
421,
435,
447,
470,
485,
506,
528,
541,

س حنيَ موهتا واليتَ ملَ متُتَ فَ منامها, 155
الل َهُ يَت وىفَ األن ُف َ
للا يحبك, 45
املارقيون , 178

املأموريةَالعظمى, 80, 203, 260, 275, 346

المبادئ الروحية األربعة , 29, 45, 46, 51, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 67
املبشرونَذويَاملدىَالطويل, 221
المبشرون في الكليات والجامعات, 294
المبشرين ذوي المدى القصير, 228, 377
املتشددونPuritans, 443

صرون
المتن ِ ّ

يََالعاملي International Mission Board IMB,
سََالتبشي َ
اجملل َ
261
سَ َاملسيح National Council of the
سَ َالوطينَ َلكنائ َ
اجملل َ
اجملمعََاملعمداينََاجلنويب SBC Southern Baptist Convention,

املخطوطةَالسبعينيَة, 103

املخطوطةَاملاسوريتية, 103

املخيماتَالرايضيةSports Camps, 229
املخيماتَالفنيةCraft Camps, 230
املخيماتَالكشافيةCamp, 229

الكذب في التبشير, 347
الكرازَة, 432
الكفتوريو َن, 417

سَاملتأصلةَ(األصليةَأوَاحملليةَ) Indigenous Church, 334
الكنائ َ
ني, 108, 417
الكنعاني َ
الكنيسة , 21, 22, 23, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
55, 58, 61, 64, 66, 77, 81, 86, 87, 89, 92, 97, 99,
100, 112, 114, 117, 118, 123, 136, 170, 172, 176,
178, 179, 182, 183, 195, 202, 203, 204, 207, 208,
210, 211, 212, 213, 216, 220, 221, 222, 223, 224,
225,227, 228, 229, 232, 233, 236, 237, 260, 261,
263, 265, 269, 271, 272, 273, 274, 279, 283, 285,
286, 330, 333, 334, 336, 337, 338, 341, 342, 343,
349, 356, 375, 383, 384, 392, 393, 406, 407, 408,
409, 410, 411, 429, 434, 435, 442, 443, 445, 446,
447, 454, 459, 460, 469, 470, 472, 476, 477, 480,
484, 491, 495, 496, 500, 503, 505, 506, 511, 513,
515, 519, 522, 523, 525, 543, 560
ني, 164
الكهنةَاملتنسك َ
الالتينيَة, 107, 285, 333, 344, 346, 401, 402, 404

الالجئو َن, 272, 281, 284, 285, 286, 393

الالندمار َك

Landmark, 22, 207
الالندماركية, 492, 493
الالهوتَالذايت( أضيفتَالحقَاًَ) Self-Theologizing, 334
الالهوتَالنظاميSystematic Theology, 425, 435

العابرون, 467

210
المحبة في اإلسالم, 531
املخطوطات, 30, 95, 96, 101, 103, 104, 105, 111, 425

الكتبَة, 143, 164

الكويك َر, 523

املأموريةَالعظمىThe Great Commission, 80

Churches of Christ, 447

ف, 94
الكتابَاملقدسَحمر َ

الالودكيَة, 175

الالويني, 62, 95, 99, 135, 136, 416, 581
اللجنة المنفذةExecutive Committee, 220
اللغة , 51, 227, 234, 235, 245, 250, 256, 257, 261, 267,
283, 286, 337, 340, 342, 343, 345, 351, 352, 356,
382, 383, 385, 392, 394, 410, 426, 447, 478, 483,
495, 521, 542, 548
اللغةََالجنليزيةََلغيََالناطقنيََهبا ESL (English as a Second
Language), 227

للا , 11, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
106, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
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الناموس , 30, 32, 33, 42, 43, 80, 100, 102, 117, 121, 128,
131, 170, 225, 417, 419, 434
شرائع موسى, 98
النيب الكذاب , 140, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 519

س مئة مرة , 70, 146
النيب كان يستغفر ف اجملل َ

املخيماتَاملوسيقيةMusic Camps, 230
املدنَاملستهدفةَللتبشي, 270, 272, 274, 275

املذهبَالرف, 442, 454

املذهب السلميPacivists, 524

املزام َي, 30, 32, 34, 62, 115, 459

النسخةَالسبعينية, 96, 103

المسلمون في الواليات المتحدة األمريكية, 280
المسيا, 177, 424, 425, 426
حََالدجال , 140, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 516,
املسي َ
519
المسيح بكر الخليقة, 117
المسيح خالق؟ شافي؟ عالم الغيب؟ محيي؟ إذا هو للا, 151
املسيحَملَيطلبَلنفسهَالعبادة, 119

النسطوريَة, 187

النضوبBurnout, 500
النظام اإلجتماعي, 41
النظامَالقدمي, 407, 408

النظرةَالعامليةGlobalization, 335
النظرةَالعاملية َWorldview, 335

المسيح لم يمسه شيطان ،بل كانت تهابه الشياطين ،إذا هو للا ,
153
المسيحيون العرب, 501
المسيحيون في المجتمعات اإلسالمية, 381
المشاكل , 102, 172, 176, 250, 293, 339, 406, 478, 485,
528, 556
املصلوب, 156

النظرةَاحملليةLocalization, 335
النعمةَاملتوارثَة, 417

النقدَاألعلى, 95, 111

النمو الروحي, 54, 66
إلهَخاصَلسرائيل, 419
إلهََكوين, 419

املعرفةَاملطلقَة, 84, 291

إلهَواحد, 31, 33, 73, 113, 115, 177, 458

املعمدانيةBaptists, 336

آهلةَ, 121

املعمدانية َاجلنوبيَة , 11, 22, 23, 24, 41, 207, 208, 210, 211,
212, 213, 242, 270, 272, 273, 275, 338, 443, 445,
463, 511
املعمدانيةَاجلنوبية(Southern Baptist), 22

اهلن َد, 187

اهليكلَالتنظيمي, 206, 207, 208, 209, 210, 220
ين, 107, 164, 174, 419, 420, 421, 425
اهليكلَالثا َ

اهليلينيَة
هيليني, 164
ش, 429, 430, 432, 434
الوح َ
الوسط الغربي في الواليات المتحدة األمريكية, 269
ط
الوسي َ
الشفيع, 32, 115, 333, 397
الوكالة, 28, 40, 166, 336, 339
الوالدةَاجلديدة, 33, 35, 40, 42
ح, 74, 119, 138, 152, 182, 295, 460, 475, 544
ألوهيةَاملسي َ
إليشع, 99, 153, 163

اليهود , 38, 80, 104, 109, 113, 115, 120, 121, 139, 147,
164, 167, 168, 170, 174, 177, 178, 224, 416, 417,
419, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 432, 434, 435,
437, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 450,
454, 469, 520
اليهودية , 34, 104, 108, 109, 125, 131, 164, 168, 170,
176, 185, 370, 374, 385, 420, 422, 423, 424, 427,
434

المعمودية, 28, 37, 64, 87, 137, 167
املكافحةَأوَاهلروبFight or Flight, 244
امللكَاأللفي, 432, 434, 435, 436
اململكةَالسعودية, 370, 379, 497

املهرجاانتَاحملليةWorking in Local Festivals, 231
املهرطقني, 176

املواردَاملاديةmaterialism, 376

املواصالتَاجملانيةCar Care, 237

المواطنة, 550
الموت في سبيل التبشير, 348
املؤمترَالوجداينPassion Conference, 204

املؤسسات َاليت َتواجه َجتارة َالرقيق َمثل َبعثة َالعدل َالعاملية International
Justic Mission, 404

املؤسسةََالتبشييةََاألسقفية Episcopal Migration Ministries,
286
املونوفوزيَة, 187
النافذة10/40 Window, 370
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ابريتَديوك َBarrett Duke, 444

اليواننيو َن, 168, 418

ابكستانَ, 394

أمثلة على التنصير, 25
أمريكا الشمالية , 235, 258, 260, 261, 263, 271, 274, 276,
287, 344, 345, 346, 365, 366
أمريكاَالالتينيَة, 402

سَ, 175
برغام َ

برانابَ, 170, 171, 172
برجييتَجربائيلَ, 448

بطرس , 30, 31, 32, 34, 37, 43, 54, 80, 97, 137, 143, 152,
166, 167, 168, 170, 462, 520
بطرسَالثانية, 30, 31, 34, 97, 462
بلشاصر, 107

أمميني, 172, 424
أميرة طه, 560

ب غضيبَ, 531
إنَ رمحيت تغل َُ

إنََمثلََعيسىََعندََالل هََكمثلََآدمََ, 118
إن هذا الدين متني فأوغلوا فيه برفقَ, 486

بلعام, 162

ى, 126
إنََ ُهوََإالََوحيََيُوح َ

بنيامني, 416

ُن الذكاءَ, 119
أانَ الكم َةُ أسك َُ

بولَجَ.هايربت, 386

أانَ إنسانََ, 119

بولس , 77, 80, 85, 95, 101, 102, 110, 111, 113, 115,
122, 128, 137, 138, 160, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 209, 224, 225, 270, 374, 406, 423, 447,
521, 525
سَالشمشاطي, 177
بول َ

أنا واآلب واحد, 33, 117, 120
أنبياء, 152, 420

بيجَابترسونPaige Paterson, 242

إنتشار اإلسالم, 185
إجنيليةَحرَة, 23

بيتَلم, 109
بئرَسب َع, 417

س, 111, 181
بيالط َ

بينتاكوستالPentacostal, 88

ت
اتستوس, 109
تبشيات, 424

جتدون الناس معادن, 481
تحليل أكل الخنزير وتبشير العالم, 168
تربية المبشر, 79
تربية المسلم, 534
ترمجةInterpretation, 233
تركستان, 187

ي, 30, 34, 36, 44, 57, 101, 102, 428
تسالونيك َ
تسمية المسيحية, 172
تسويقَنفسهاSelf-Propagating, 334
تشارلزََكرافت, 374
تقديم المباديء الروحية األربعة للمسلم البالغ, 67
تالمي َذ, 39, 80, 164, 170, 330, 520
ض, 153
الر ُس َُل فضلنا ب عض ُهمَ علىَ ب ع ٍَ
تلكَ ُّ
تلميذ, 80, 162, 171

ي, 122
أنا في اآلب واآلب ف ّ
يق وال َُّق والياَةُ, 118
أانَ ُهوَ الطر َُ

أندريسََكوستنبيغرAndreas Kostenberger, 77

انشقاق المملكة اإلسرائيلية, 420
انقسامَاململكة, 418

ول الل هَ, 150
يح عيسى اب َُن مرميَ ر ُس َُ
إمنا المس َُ

ُم, 122
أينَ أانَ فَ أيب ،وأن تُمَ ف ،وأانَ فيك َ
إهود, 162

أهيهَ الذي أهيهَ, 112
أورثوذكسي, 181

أورشلي َم , 34, 98, 100, 120, 125, 140, 169, 170, 171, 174,
418, 422, 423, 425, 434, 440, 441, 442, 443, 446,
447
أولَشهيد ف املسيحيَة, 167
أُول ئكََكتبََفََقُلُوهب َُمَالميانََوأيد ُهمَب ُروحٍََمنَهُ, 126, 157
إيديسيوسEdesius, 183

إيليا, 99, 163

أيوب, 132, 162

ب
بإذن للا , 72
إبذنََالل هََ, 151
ابروخَ, 103
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متويلَنفسهاSelf-Financing, 334

ح

تناقضات, 110, 111

حالةَترمجةَالكتابَاملقدس, 365

تناقضات في الروايات, 110
توبة المرتد في المسيحية, 462

ح, 368
حالةَترمجةَفيلمَالسيدَاملسي َ

ُوت السماواتَ, 137
تُوبُوا ،ألنَهُ قدَ اقرتبَ ملك َُ

حبقوق, 164

حجي, 164

حركةََالطالب َالتطوعية The Student Volunteer Movement,

202
حزقيال, 103, 128, 136, 426, 434, 442, 518

تومَسرتودTom Strode, 443
تيماء, 107

حفالتَالعازبنيBlock Parties, 229

تيمواثوس , 30, 31, 33, 37, 39, 44, 77, 85, 95, 101, 102,
115, 159, 222, 223, 224, 225, 520
تيمواثوسَالثانيَة, 30, 31, 39, 77, 85, 95, 101, 102, 520

حقوق المرأة في المسيحية, 224
حماية الكنيسة من الهرطقات, 181
حنانيَا, 170

ث

خ

ثياتيا, 175

خدمات الالجئنيRefugee Services, 286

ثيودوسياسTheodosius, 182

خدمةَالتبشيServant Evangelism, 78

خدمةَالصمَوالبكمDeaf Ministries, 239

ج

خريطةَالتبشيَالعاملية, 365

خطايا القدوة, 97
خليقةَجديدَة, 35, 54, 237, 422

ج, 3826
جَ َ–َ1

جاد, 416

ج, 3816
خواصَجَ -1

جدعو َن, 162
جرار, 417

د

جستينيونَفونَولتزJustinian von Welts, 203

داريوس, 107

جلعاد, 418

دان, 416

مجعيةَالكتابَاملقدس, 202

دانيال, 107, 108, 163, 441, 442, 580

جهنم , 39, 48, 63, 68, 70, 145, 252, 430, 436, 461, 462,
463, 533
جوازَالتنصيَالعلين, 553

داود, 163

دبورة, 162

جوج وماجوج , 430

دخولَالشعبَالسرائيليَإىل أرض املوع َد, 108

جونَإليوتJohn Eliot, 203

دراسةَحركةَالتبشيَفَالعا َمل, 362

سَالتبشييَاملعمداينَاجلنويبَألمريكاَ
دليلَخدمةَإغاثةَاملنكوبنيَالتابعَللمجل َ
الشمالية Disaster Relief Chaplain Training Manual
دوراتَلإلرشادَفَالياةَالزوجيةMarriage Seminar, 233

دولةَإسرائيل, 140, 415, 445, 446, 454, 520

توزيعَالكتبَاملقدسةBible Distribution, 235

توفيَاألدواتَاملدرسيةSupply School Supplies, 237

ف, 415, 453
حسنَيوس َ

2008, 243

توجهات التبشير العالمية, 402
توزيعَأفالمَعنَيسوعJesus DVD Distribution, 231

سJohn Travis, 381
جونَترافي َ

جونََكالفنيJohn Calvin, 203
جونَمارتن, 202

سJere Philips, 289
جيَفيليب َ

دونَماكري, 386

دوانلدَمكغافرانDonald McGavran, 204
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ساردس, 175

دوانلدَمكغافرينDonald McGavran, 376

سانديََكريك, 207

داينةَشعبيةFolk Religion, 391

سببَفشلَالكاثوليكيَة, 21

ديفيدََأَ.فريزر, 375

سبب فشل قادة الكنيسة, 527
ستانليَمونيهام, 372

ديفيدَبراينيدDavid Brainerd, 203

سقوط الدولة الرومانية, 182
سلطة النساء, 224
سليمان , 14, 97, 98, 100, 119, 120, 130, 131, 132, 163,
164, 177, 180, 182, 442, 464, 466, 471, 581
مساءَجديدةَوأرضَجديدَة, 433

رالفَدَ.ونرتRalph D. Winter, 203

سsaudades, 354
سودادي َ

رالفَونرت, 355

سورةَالنسا َء, 72, 150, 155, 505

ني, 416
رأوب َ

سوراي, 109, 172, 370, 418

رحالت بولس, 172

سيميان, 175

ردةََفعلََالناسََومدىََقابليتهمََلسماعََوقبولََرسالةََاخلالصََعلىََمدىََ
التاريخ, 366

ش

ص , 24, 38, 91, 229, 243, 366, 367, 376, 377,
رسالة َاخلال َ
385, 391
رسالةَيهوذا, 110

شاريلَرَ.تيرب, 384

سShamans, 333
شامان َ

رسائل شخصية خاصة, 101
روبرتسو َن, 88

شاول, 116, 163, 170
شرك سليمان باهلل  -والعياذ باهلل, 98
شعب للا الذي اختار, 416
شعب للا المختار, 416
مشالَإفريقيا, 226, 344, 370, 372, 393, 521

روح للا, 72
للا, 72, 73, 151
روحَمنَ َ

روميَة , 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 47, 48, 54, 63, 71,
75, 76, 102, 115, 122, 128, 178, 224, 423, 525
رؤيا بولس, 170
رؤايَيوحناَالالهويت, 175, 427, 442

مششو َن, 162
مشعون, 416

شهادةَالشوارعStreet Witnessing, 229

سRyan Stokes, 95
راينَستوك َ

شوفShuv, 137

ريتشاردَالندRichard Land, 443

ص

ز

ح, 166, 167, 400, 435, 441
صعود املسي َ

زبولو َن, 416

صفاتَللا, 73

زكراي, 107

ح , 38, 75, 137, 138, 139, 140, 155, 374, 426,
صلب َاملسي َ
463
صموئي َل, 95, 96, 99, 116, 132, 136, 163, 272, 418, 439
للا, 34, 43, 224, 424
صورةَ َ

صيدَبيضَالفصحEaster Egg Hunt, 232

ذبيحَة, 138, 139, 142

ر

ين, 156
مسعانَالقيوا َ

صفنيا, 164

ذ

زمالةَانرتفارسييتInterVarsity Fellowship, 202
زنى داود في الكتاب المقدس  -والعياذ باهلل, 95
زواج القسيس, 222

س
سابقواَاأللفَسنةPre-Millennium, 432
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ى, 129
فالََ ُخيرجنكُماَمنََاجلنةََف تشق َ

فلسطني , 132, 161, 164, 167, 172, 176, 370, 398, 416,
417, 418, 437, 440, 442, 445, 446, 447, 524
فلسطينة, 418

فن اإلنصات, 246
الً, 112
وهَُوراءَظُ ُهورهمََواشرتواََبهََمثنَاًَقلي َ
ف ن ب ُذ َ
فوائد املبادئ الروحية األربعة, 57

فوطيفار, 162

فَ البد َء, 72, 73, 117, 118
فئات الناسPeopleGroups, 355
فيالدلفيا, 175
س, 33, 123, 167
فيلب َ
يب, 33, 41, 102
فيلي َ

ف يميُو َُن, 183

ق
قادةَالكنيسةChurch Leader, 527
قالَالرب, 32, 103, 129, 421

ني, 130
قالََأانََخيََمن َهَُخلقتينََمنَان ٍَرَوخلقت َهَُمنَط ٍَ

قانون اإليمان األورثوذكسي, 181
قائمةَمراقبةWatch List, 379
قايني, 132, 399

قبر المسيح, 139
قبل التبشير, 335
قبلَانَيكونَابراهيمَاانََكائن, 118
ني, 37, 97
قديس َ

قسمَلغيَللا, 100

ط
طبيعة للا
الثالوث, 112
ّ
الخالقة (التسلل ) Creative-access Platform,
طرق اإلقامة
345
طرقَالدخولَاخلالقةَ(التسلل) Creative-access Platform, 332
طرق توصيل المبادئ الروحية األربعة, 61
طرق توصيل المباديء الروحية األربعة لألطفال, 61

ظ
ح, 432
ظهورَضدَاملسي َ

ع
عائشة, 70, 150, 466
عددَالسكان, 262, 265, 267, 270, 272, 273, 274, 275, 370

عزرا, 104

عساكر, 416

عشاء عرس اخلروف, 429, 434

عقيدةَالتوحيد, 74, 177

عالقات الحب في التنصير, 503
عالماتَالساعة, 28, 39, 420, 423, 427
علمَاخلالص, 422
عملية التبشير ونظام اإلرادة الحرة (القدر), 81
عوبد َاي, 110, 164

غ

قصةَالناHenna Story, 526

غزة, 167, 415, 417, 418, 524

قصة حياة ُربى قعوار, 23
اختبارات ُربى, 22, 24
قصة ُربى قعوار, 95, 463
قصة يسوعَواملرأةَالزانيَة, 104

غسيل المخ, 513
غالطية, 31, 32, 33, 101, 102, 171, 224, 447, 462

قمران, 103

قناةَاملعجزةMiracle Channel, 297
قناةَامللحَوالنورَالكاثوليكية, 297

ك
سَالسكندرينيCarpocrates of Alexandria, 155
كاربوكريت َ
كافر, 462

غسيلَالسياراتَاجملاينFree Car Wash, 236

غلوكالGlocalization, 335

ف
فابونيداس, 107

فاضلَسليمان, 180, 182

ف ت لقىََآد َمَمنَربهََكلم ٍ
اتََف تابََعليهَ, 129
ُ
فرومنتيوسFrumentius, 183
فريدريكسن, 424
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لوقا , 30, 32, 42, 54, 73, 101, 108, 109, 110, 114, 143,
164, 165, 182, 231, 240, 377, 518
لوم الغرب, 535
سَديَموليناLuis Molina, 83
لوي َ
وب, 419
ُّع َ
لي َ
س منَ كونكُمَ أكث رَ منَ سائرَ الش ُ

م

كامَاتونسندCam Townsend, 204

كُتّاب مجهولين, 109
كتيبَدونََكلماتThe Wordless Book, 62
كرنيليوس, 109, 169
كسر الخبز (المناولة), 37, 38
للا, 101
كلَالكتابَهوَموحىَبهَمنَ َ
كلمة للا , 72, 95, 121, 144, 148, 150, 151, 225, 427,
428

ماَبعدَاملعاصرة(Postmodernism), 21

كلمة للا = للا, 150
كندا, 265, 267
كنعا َن, 132, 161, 162, 416, 417, 418

ت هلُمَ إالَ ما أمرتينَ بَه, 93, 124
ما قُل َُ

ماَمنَمولودَيولدَإال خنسهَالشيطا َن, 72, 153

كنيسةَالعهدَاجلدي َد, 23, 37, 41, 100, 207

مبدأَالقابليةReceptivity Principle, 376

كورنثوس , 31, 33, 34, 37, 38, 41, 54, 57, 78, 95, 101,

مبشرَأصليNative Missionary, 372

متابعةَاملسيحينيَاجلددFollow up of New Converts, 237
مىت , 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 54, 57,
60, 73, 74, 80, 88, 95, 101, 107, 109, 110, 113,
120, 125, 135, 137, 140, 141, 142, 143, 154, 164,
166, 240, 241, 409, 425, 427, 428, 430, 436, 438,
442, 466, 488, 518, 520, 525
مثل املؤمنني ف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلس َد, 476
مجتمع فاسد, 556

سَالتبش َي
جمل َ
مجلسي التبشير المحلي والعالمي, 23
مجيء المسيح الثاني , 32, 260, 415, 427, 428, 436, 454,

102, 113, 122, 160, 172, 212, 224, 225, 458, 462
كورايَالشمالية, 370, 379, 497
كونتَزينزندورفCount Zinzendorf, 203
كيف تواجه مبشرا, 541
كيف َيؤمن َاملسلمون َابملسيح The Camel – How Muslims are
Coming to Faith in Christ, 67

كيفنيَغريسونKevin Greeson, 67
كينونة المسيح األزلية, 118

ل
الَ حتل ُفوا الب تةَ, 100

526
محاذير للداعية عند استخدام كتب النصارى, 92
حممدَالسماك, 447

الجئني, 281, 284, 512
الحقواَاأللفَسنةPost-Millennium, 435

مخدِّرات العقول, 460
خمطوطات, 33, 102, 103, 106, 110, 140, 423

ين, 152
ألنَ أيبَ أعظ َُم م َ

النَاجرةَاخلطية, 48, 71

ت, 103
خمطوطاتَالبحرَاملي َ

ين, 119
ألينَ ملَ آتَ منَ ن فسي ،بلَ ذاكَ أرسل َ

خملصَاًَشخصيَاً, 24, 50, 55, 57, 60, 213, 385, 508

الهوتَاالستبدالReplacement Theology, 444

مدارسَصيفيةَلألطفالَواألحداث, 228

الهوتَالبحثSearch Theology, 332

مدارسَمسيحيةَدينيةَبيتيةَلألطفال, 228

الهوتَالزراعةHarvest Theology, 332

مدرسة التفسري احلرِف, 432

جلنة َالرية َالدينية َواألخالقية َجملمع َاملعمدانية َاجلنويب The Ethics and

مدرسة التفسري الروحي, 435, 446

Religious Liberty Comission of the Southern
Baptist Convention, 211

مذهب النتقائينيSelectivists, 524
مذهب الفعاليةActivists, 524

س , 32, 38, 72, 73, 74, 79, 101, 105, 106, 110, 111,
مرق َ
113, 116, 119, 140, 166, 169, 171, 427, 437, 438,
439, 440, 441, 462, 488

لقد اشتروني, 483

ئَمن ُهمََي ومئ ٍَذَشأنََيُغن َيه, 71
لكُلََامر ٍَ

للا, 69, 148
لنَيدخلَاجلنةَأحدَإالَبرمحةَ َ
ط, 161
لو َ
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مؤسسةََالبثََالديينََاحمللي National Religious Broadcasters
(NRB), 296

مؤسسةَالتبشيَللقبائلَاجلديدةNTM New Tribe Mission, 395
مؤسسةَاهلجرةَاللوثريةLutheran Immigration, 286

موسى , 30, 36, 71, 95, 98, 100, 102, 103, 104, 113, 128,
132, 136, 138, 153, 162, 397, 419, 424, 425, 458,
459, 521, 534
مؤهالت مدراء الكنيسة والمبشرين, 222
ميثوديستMethodists, 336

ن
انفذة10/40 Window, 333, 369
نبوات, 420, 424, 434, 526
نبواتَنفرتييت, 420

نبوةَماري, 419

نبوخذَنصر, 107

نيبَالسالمَ(حممد), 185
نشاطاتَللنساءLadies Activities, 233

مر َمي , 21, 32, 34, 68, 72, 105, 108, 116, 124, 127, 144,
150, 151, 153, 154, 155, 177, 181, 183, 184, 374,
485, 501
مرميَالعذرا َء, 21, 32, 151, 154, 181
مساعدة اخلدام( أي املبشرين )األصليني HIS (Helping Indegenous
Servants), 371

ت, 414
مسلمنيَبروتستن َ

مشاريعَاجتماعيةCommunity Projects, 238

مشروعَيشوعJoshua Project, 360
مشكالت تاريخية, 108
للا, 43, 86, 121, 145, 157
مشيئةَ َ
مصر , 12, 14, 98, 151, 162, 169, 172, 180, 230, 329,
370, 380, 394, 419, 422, 434, 440, 443, 474, 492,
548
مصطفى حافظ, 415, 449
مصعبَحسن, 415, 453

مالخي, 110, 164, 213
ملكوت السموات , 28, 37, 38, 39, 63, 64, 67, 75, 89, 123,
384, 433, 436, 442
ملكوتَللا, 79, 165, 377, 437, 438, 439, 462

نشيد األنشاد, 95, 99, 100, 110
نصرللاَزكراي, 447

ملوك, 98, 116, 132, 153, 163, 164, 430, 439

نضوب, 248, 249, 352
نضوبَالطاقةBurnout

مملكةَيهوذا, 420

هنضاتَمسيحية َRevivals and Crusades, 236

من رآني فقد رأى اآلب, 123
منَهنرَمصرَاىلَالنهرَالكبيَهنرَالفرات, 416

نورَسعادةَ, 561

منتدىَبيوPew Forum, 444

نضوب , 248
نفتايل, 416
ح, 71, 132, 397
نو َ

نورمانَهورن َر, 375
ش, 415, 449
نوينَدروي َ

هـ
هارفَم ََ.كون, 374
هدايا عيد الميالد (الكريسماس), 481
هدراينَسرافياHadrian Saravia, 203

هدسونَاتيلرHudson Taylor, 203
هرمَماسلو, 241

هرجمدون, 430, 433
ٍ
اب ألي ٍَم, 485
هلَ أ ُدلُّكُمَ علىَ جتارةٍَ تُنجيكُم منَ عذ َ

مملكةَإسرائي َل, 420

منَدونَسفكَدمَالَحتصلَمغفرة, 131

مناسباتَتبشييةَخاصةSpecial Evangelistic Events, 233

منسا, 416

منظمةََالرسالياتََالتبشييةََالعامليةََاألمريكية USCWM United
States Center for World Mission, 204

منعَالجهاضPreventing Abortion, 239
منغوليَا, 187

مواهبَروحيَة, 33
مؤمترَلوزا َن, 203, 346, 355, 494

مورافيانَبريذرينMoravian Brethren, 203

س, 11, 84, 367, 522, 581
موري َ
سَصادق, 452
موري َ

مؤسسةَاألبوابَاملفتوحةOpen Doors, 379

مؤسسةَالجنيلَإىلَآسياGospel for Asia, 371
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يسوعَاملسي َح
يسوع ،المسيح , 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42,
46, 48, 49, 51, 52, 54, 64, 65, 66, 73, 76, 81,
115, 116, 118, 128, 135, 137, 143, 147, 153,
159, 167, 181, 231, 232, 397, 426, 457, 462,
492, 508, 525
يشوع, 30, 102, 103, 108, 162, 360, 397, 425
يفتاحَاجللعادي, 162

هيكلَداجون, 418

و

يهوذا, 416

ون, 106
والذينَ يشه ُد َ

يهوذاَاملكايب, 418

وإنَمنكُمََإالََوارُدها, 68, 144

يهوَه, 112, 136

وثيقةAdmonitionist Pour, 420

يهوى, 162

يوحنا , 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47,
50, 52, 53, 54, 57, 58, 64, 65, 66, 69, 72, 73, 76,
77, 93, 97, 99, 104, 106, 110, 111, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 137, 140, 141,
142, 143, 150, 151, 152, 164, 175, 427, 428,
429,430, 439, 440, 442, 443, 454, 459, 520
يُوحنا المعمدا َُن, 164
يوحنانK. P. Yohannan, 371

هل كان الرسول صلى للا عليه وسلم يخطيء حتى يستغفر؟ ,
146
هل كل المسلمين سيدخلون النار, 144
هل لدى اإلسالم عقيدة اتحاد وحلول؟, 156
هيودس, 109, 426

وحدةَالوجوَد, 122
وضع األيادي, 507
وفاء سلطان, 450
ور, 118
للاُ« :ليكُنَ نُورَ» ،فكانَ نُ َ
وقالَ َ

وكانَ الكلم َةُ للاَ, 72, 73, 117, 118

والَيزالَعبديَيتقربَإيلَابلنوافلَحىتَأحبَه, 74, 156
ع, 32, 34, 109
والدةَيسو َ

ف, 32, 108, 113, 120, 162, 177, 186, 416, 580
يوس َ

وملَ ي ُقلنَ ألح ٍَد شي ئًا, 105
وليد شعيبات, 451

يوسيفوس, 109

وليمََكاريWilliam Carey, 203

س, 421
يوسيف َ

يولوغياسEulogius, 188
ني, 167, 434
يومَاخلمس َ
يوم الرب, 28, 38
يواناثنَاملكايب, 418
يوان َن, 162

َ

وهُ, 155
وهُ وما صلبُ َ
وما ق ت لُ َ

ويسلينيWesleyans, 336

ي
يل, 155
ايَ عيسىَ إينَ ُمت وفيكَ وراف ُعكَ إ َ
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كل ما تريد معرفته عن التنصري
المعلومات التي ال يذكرها المنصرون لك!
دليل َالتنصي َيتحدث َعن َواحدة َمن َأهم َالشعائر َاملسيحيةَ
لدى َاملسيحيني َوهي َالتبشي َأو َدعوة َغي َاملسيحيني َألن َيقبلوا َيسوعَ
ٍ
َلياهتمَكرب َوخملص َلدخول َملكوتَ
(عيسى) َاملسيح َخملص َشخصي
السمواتَ(اجلنة)َ.فهلَمنعهمَمنَالتبشيَحيلَاملشكلة؟!َ
هذا َالكتاب َهو َدراسة َتفصيليةَ ،يكشف َآخر َمستجداتَ

واسرتاتيجياتَالتبشيَ،وكيفيةَمواجهته.

َ

ُرىب داهود قعوار

مفكرةَوابحثةَفَجمالَمقارنةَاألداين،

َََََََومتخصصةَفَالداينةَاملسيحيةَ.منَخلفيةَ
َََََََمسيحيةَإجنيليةَمتشددةَ،كانتَتؤمنَأن
َََََََالتبشيَواجبَعلىَكلَمسيحيَبغضَالنظر
َََََََََََََََََََََََََََعنَطائفتهَأوَخلفيتهَالوطنيةَ.اعتنقتَالسالمَ
عامَ2005مَبعدَدراسةَوتعمقَفَاألداينَ.
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