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 إهداء
َ

َبسمَللاَالرمحنَالرحيمََ
َوالصالةَوالسالمَعلىَسيدانَرسولَللاَوعلىَآلهَوصحبهَومنَوااله.َََالمدهلل

عزَوجلََََوإينَأدينَإىلَللاأنَالبحثَاألكادمييَهوَمسعىَمجاعيَوليسَمشروعاًَمتفرداً.ََأُدرُكََ
النساَن تقودَ اليتَ الياتيةَوالجتماعيةَوالنفسيةَ الطرقَ فيهاَعلىَ ألتعرفَ أبواابًَ فتحَيلَ أنََََالذيَ إىلَ

املطلقة. القيقةَ ليستَ أهناَ متاماًَ َ القيقةَحىتَجيدهاَوهوَمدرك  الكثيَمنََوََيبحثَوينق بَعنَ هناكَ
َكانتَتسبقهاَأوَتلحقهاَبتجربةَمعََاألحباثَاليتَحبثتهاَبنفسي ،َولكنَأكثرهاَإمثاراًَواستيعاابًَتلكَاليت

تقديريَهلؤالءَالذينَسامهواَفَتشكيلَوتطويرَأفكاريََََالبيئةَاحمليطة،َوالَبدَيلَأنَأشكرَوأعربَعن
ََ الوسيلة فهمَكانواَ إىلَوخربايت،َ النهايةَأصلَ إليهمَحىتَفَ اليتَهداينَللاَعزَوجلَ املختلفةَ واحملطاتَ

َكتابةَهذاَالكتابَالذيَأحتاجهَأانَأوالًَوقدَينفعَاجملتمعاتَفَتوعيتهمَوحتذيرهمَمنَاألخطارََ مرحلة
بناَوبوأسألَللاَعزَوجلَالخالصَفَالقولَوالاحملدقةَهبم،ََ ينفعَ إذاَملَمقصرةََأكونَََو.ََكمعملَوأنَ

الذيَينظرَإىلََََوالقاريَء.ََأفكاريَومعتقدايتأشكرَهؤالءَالذينَلعبواَدوراًَمهماًَفَمساعديتَفَتطويرََ
فَالعقيدةَوقدََلعدةَأانسَقدَخيتلفونَمعيََابَسيجدَأنينَأدينَفَعمليََملالحظاتَاملوجودةَفَالكتا

ََيعادوينَوهم موريس: مايكلَ التطبيقَََجونَ بروفيسورَفَ وماتَكوينَ التبشيية،َ الرسالياتَ بروفيسورَ
وروبرتَغريتزَالعمليَفَالرسالياتَالتبشيية،َوراينَستوكسَبروفيسورَفَالنقدَاألعلىَللعهدَالقدمي،ََ

اجلنوبية املعمدانيةَ اتريخَ السالمية،َبروفيسورَ الدراساتَ فَ خمتصَ بروفيسورَ عبدالشهيدَ وصموئيلَ َ،
مجيعهم السالمية،َ اجلالياتَ تبشيَ بروفيسورَ معلوفَ ََََوطوينَ املعمدانيةمن الالهوتَ وأشكرَجامعةَ َ،

قبلََ روحيَ أبَ وإمناَ بيولوجياًَ أابًَ فقطَ ليسَ الذيَكانَ قعوارَ جميدَ داهودَ الذكرَ طيبَ والديَ أيضاًَ
ََ وروح القيقةَ عنَ البحثَ فَ املثابرةَ روحَ ف َ أسسَ ََإسالميَ فَ التبشي وزرعَ األخالقَََواملغامرة،َ قيمَ

زالتََ قعوارَواليتَكانتَوماَ البيبةَكلثومَجنيبَ أميَ عوانًَيلَفَالميدة.َكماَأخصَابلشكرَوالذكرَ
الصعبةَ ظروفَ فَ ساندينَ حنوانًَ قلباًَ لديهاَ زالَ ماَ بيننا،َ اليتَ الختالفاتَ فبالرغمَ والصعوابت،َ احملنَ
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متفتح فكراًَ داخليَ فَ زرعتَ أهناَ الكثية،َكماَ القَوابتالءايتَ إىلَ الوصولَ أجلَ منَ وجمادالًَ ابحثاًَ اًَ
َكماََ ورس ختَف َأساليبَالدعوةَودفعتينَلإلبداعَفَحيايتَمنَالناحيةَالفنيةَوالياتية،َأحبكَايَأمي.
العقيدةَإالَأهنمَ بينناَمنَأجلَاختالفَ أشكرَأخيتَوإخواينَالذينَرغمَمجيعَالختالفاتَاليتَوردتَ

َكماَأ شكرَمجيعَاملعلمنيَاملسيحينيَمنَالكنائسَاملختلفةَالذينَعل موينَالالهوتََبقواَمعيَوملَيرتكوين،
َكثٍيَمنَاألحيان َكنُتَفك رُتَحىتََ.ََاملسيحيَونصحوينَوأرشدوينَف وبدونَأتثياتَهؤالءَمجيعهمَملا

َكانَعنديَالعلمَأصالًَألص لَبهَإىلَهذهَاملرحلة وجودَهذاَالكتابََسيكونَََو،ََأنَأكتبَالكتاب،َوملا
َ.ََ،َوأدعوَللاَيلَوهلمَابهلدايةتحيالًَمس

منََشاركتَُ قواَعلىََنَعلَ ،َالذيمنَمؤسسةَجسورَابلتعليمَابلسالمََئيلزمالََهذاَالكتابََأجزاءًَ
هذاََمنََََءًَأجزاََقرأواعمليَوأثرواَعليَبعدةَطرق،َولكنَالَبدَانَأشكرَبشكلَخاصَالزمالءَالذينََ

ََالكتابََ ََََ:إجنازهقبل ََفيصل صحح الذيَ املواضيعََالشاميَ بعضَ علىَ ابهتمامَ وعل قَ اللغويةَ أخطائيَ
ابلعقيدة املتعلقةَ أحباثيََوخاصةَ فَ للنهايةَ معيَ مناقشةَوبقيَ علىَ عملتَ واليتَ فوزيَ حممدَ ومسرَ َ،

علىََ أضفتَ اليتَ أملَ ومليسَ للقاريء،َ تسهلَ بطريقةَ األخرىَ الفصولَ وتلخيصَ األولَ الفصلَ
ونورااجتما املرح،َ النقاشَ فَ األسبوعيةَ ََََعاتناَ سامهت اليتَ ََحسينَ الكتابف ََتصميمَ .ََ قرأواَومجيعهم

َكبي،َوجنَ  َأخطاء.ََمنَعدةَوينَابهتمام

البحرينيةََوقدَساندتينَمؤسسةَجسورََ َكتابةَهذاََابلشرتاكَمعَمؤسسةَ"اكتشفَالسالم"َ ف
كيََََ،2013،َوتبنتينَوكفلتينَمنذَأنَتركتَعمليَوغادرُتَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَفَينايرََالكتاب

للدراسةَوالبحثَوالرتكيز،َوأشركتينَأقيمَفَمصر َكله،َومكاانًَهادائًَ ،َوفتحتَأبواهباَووف رتَيلَالوقت
فَورشاتَالعملَواحملاضراتَواملؤمتراتَوأشعرتينَأنينَجزءَالَيتجزأَمنَهذهَاملؤسسةَاملباركةَاليتَتعملََ

َكانتَمؤسسةَََجبدَونشاطَمنَأجلَالدعوةَإىلَللا َكما عزَوجلَوإغاثةَاملتنصرينَأوَعلىَحافةَالتنصر.
َ.َأنينَبنيَأهليَفَمصر،َفجزاهمَللاَخياًََجسورَمبثابةَاألمَيلَفَالغربةَوشعرتَُ

اعتنقُتََويستحقََ أنَ فمنذَ العظيمَشكرَخاص،َ الدينَالسالميَ تعليميَ مجيعَمنَسامهواَفَ
جدي شيئاًَ أتعلمَ اللحظةَ هذهَ إىلَ للاالسالمَ إىلَ يعودَ وهذاَ واترة،َ حنيَ فَكلَ أوالًَََداًَ وجلَ عزَ
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واحتكاكايتَمعَاملسلمنيَوقراءيتَالكتبَالسالمية،َفأخصَابلشكرَالدكتورَعمرَشاهنيَعميدَقسمَ
َكلوفرديل،َالذيَشجعينَعلىَإكمالَشهاديتَالبكالوريوسَفَالدراساتَ الدراساتَالسالميةَفَجامعة

ََ ف العقيدةََالسالميةَ أيديهمَ علىَ درسُتَ الذينَ الشيوخَ وأشكرَ وجل،َ عزَ للاَ إىلَ الدعوةَ سبيلَ
ثُريةَمنَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَاليتَدرسُتَعلىَيدهاََالسالميةَمنهاَالواسطية،َواألختَالشيخةََ

وتعلمُتََََالعقيدةَالطحاوية،َومجيعَالدعاةَوالعلماءَالذينَوضعواَبصمتهمَفَحيايتَمنَمجيعَأقطارَالعامل
َكانَهناكََامنَخطبهمَوحماضَر َكما لمنيَالذينَدعموينَوساندوينَمنَالخوةَواألخواتَاملسهتمَالكثي.

ماتَاليتَتلقيتهاَمنَاآلخرينَومنهمََبتالءاتَاليتَُخضتهاَومجيعَاهلجوكانواَمبثابةَاألهلَيلَرغمَمجيعَال
األب مبثابةَ والذيَكانَ السعدونَ نبيلَ البار،ََََالدكتورَ مصطفىَ األخَ ومديريَ إسالمي،َ بدايةَ فَ يلَ

ََ سعدَحسنني، الكرميَ :ََوأختهاََحممدََوأمََلإلسالم،ََعوديتََفََدورََلهََكانََالذيََأمحدََواألخوالشيخَ
ََنسياَنََميكَنََالََصديقات:ََوليزاََوليناََابَنََحيايت،ََأوقاتََأصعبَََفََوحضتينََيلََابلنسبةََكاألمََكانت

ََومعنوايً،ََمادايًَََيلََمساعدهتنََفََعليََمعروفهن َواملعنويةََاملاديةََامساندهتم:ََالطراونَةََأمحدََوأمََاخليََأمَ
ََأشياَءََوعلمتينََعليهََأطلعتينََالذيََالوافرََعلمهَا:ََالصنوبرََعبدللاََأمََالشيخةََيل،ََالشرعيةَََاوتوجيهاهتم

َخالد.ََدََقورشه،ََأجمد.ََدََالراين،ََحممد.ََدََالقناص،ََعدانن.ََدََاجملايل،ََحممد.ََدََالياة،ََهذهََفََكثية
،َواألستاذَحممودَأبوَفروةَالرجيب،َود.َجمديَالدراس،َوالشيخَعبداجمليدََالفتياينَحمجوبَتيسي.دَالشيخ،

العدانين ابهرَ والسيدَ التميميالعمارنة،َ اندرَ والشيخَ البسيوين،َ عبدالسالمَ والشيخَ خولةََ،َ واألختَ َ،
َحىتََيبََالظنََوأحسنََعينََدافعََالذيََالشواهنةََعبدللاََالعزيزََودكتوريََ،أمساءَالزنداينََوالشيخةعابدينََ

ََالسقارََحممودََبَنََمنقَدََوالدكتورََالعوضيََحممدََاجلليَلََالدكتورََمعهََوكانََابتالئيََأايَمََف ََواألخَت.
َمنََعصامََأمََاألختََابلذكرََمعهاََوأخصََالتجويد،ََأحكامََتعليمَيََفََومثابرهتما:ََكاتبةاألختَََوََوسام،

َاليتََونصائحهمََيلََواستضافتهم:ََوعائلتهاََدعاءََواألختََشاديََأمََواألختََاالمريكية،ََاملتحدةََالوالايت
عثمانََََمعهن،ََالوقتََبقضاءََأستمتعََكنتََاللوايتََمجيعهنََاجلددََاملسلماتََوأخوايتََأنساهاََال نبيلَ

الكرمية، ََيَلََومحايتهمََالسالمََإىلََاملسيحيةََمنََأوراقيََتغييََعندََيبََوتكفلهمََالسواعيََعشيةََوعائلتهَ
حداد(ََسامرََأبوََالعزيزََوأيبََالقاضيَ،ََومعهمََعينََوسؤاهلم ََابستمراَرََعيَنََوسؤالهََمعيََووقفتهََ)جورجَ

ََمَنََوغيهمََوالتاعبََداودََوحممودََعليانََكمعاذََسخاءََمؤسسةََللاََفََوإخواين.ََالعمرََطولََلهََللاََنسأل
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ابتالئيَََ.الكرامََالخوة أثناءَ بيتهاَ فَ وآوتينَ واليتَحضنتينَ سلطاانَ فوزيةَ اهلنديةَ املسلمةَ البيبةَ وأميَ
مسجدََ منَ عبدللاَ وعائشةَ يونسَ أمساءَ األخواتَكاألختَ منَ وغيهنَ يل،َ املستمرةَ وتشجيعاهتاَ

األمريكيةَ،َوالَأنسىَأخيتَالبيبةََريتشاردسونَوإيرفنغَفَواليةَتكساسَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكية
َكاملرشدةَوالناصحةََ املهتديةَإىلَالسالمَايمسنيَروالندَاليتَعاشتَمعيَأشدَظروفَحيايتَوكانتَيل

 .َواألختَاليتَأثقَهباَوأستفيدَمنَعلمهاَالغزير

َكنُتَقدَنسيتَأيَشخصََابلسمََشخصياًَََاجلميعََأذكرََأنََيسعينََوال َولكَنََ،وساحموينَإن
َخياً.َأمجعنيَجيزيهمَأنَللاَنسأَل..َواستضافيتَمساعديتَفَساهمَمنَكلََأشكر

سَمؤسسةَجسورَومساهمَفََََللمهندسَاألخَواألبَالعزيزَفاضلَسليمانََذكرىَخاصة مؤس  
عنََوالَأستطيعَأنَأعربََ.ََعزَوجلَملاَاكتملَهذاَالكتابََبناءَجيلَإسالميَصاعد،َفمنَدونهَبعدَللا

،َفرغمَأنَالكثيَمنَاملسلمنيَالبيبةََمدىَشكريَلهَفَاقناعيَللرحيلَفَسبيلَللاَعزَوجلَإىلَمصر
فََََافقدَو ابنتهَووثقَيبَواستثمرَطاقايتَوعلميَ اعتربينَ أنهَ إالَ لإلسالم،َ ابتالئيَوعوديتَ بعدَ الثقةَيبَ

توفيَاملكانَوالوقتَواملصادرَواملراجعَالالزمةَللبحثَوالدراسةَوكانَلهَالدورَفََ،ََاجملاالتَالصحيحة
ََ للقارئ،َكما مناسبةَ بطريقةَ الكتابَ هذاَ فَ ووضعهاَ املعلوماتَ ََومجعَ مؤسستهََأشكره فَ لشراكيَ

أنهَمبثابةَالويلَيلَفَزواجيَوالناصحَيلَفََ َكماَ الرائعة. الكرمية،َوإشعاريَأبنينَصاحبةَهذهَاجلمعيةَ
َحيايتَالعملية،َأسألَللاَأنَجيزيهَخياًَوأنَيوفقهَملاَحيبهَويرضىَويباركهَفَالدنياَواآلخرة.ََ

ََ العَزوأخيًا اط لعَعلىََالذيََيزَنضالَإحسانَعطاايََأودَأنَأهديَهذاَالكتابَلبييبَوزوجيَ
،ََعزَوجلَبعدَللَاَالَميكنينَإجنازَهذاَبدونهعلىَكتابته.َفأعانينَبعنيَانقدة،َجبوَحمبَومساندَالكتابَ

َأحبكَوأهديكَهذاَالكتاب.َََ:نضال
َُرىبَداهودَقعوارَ

ََََمدينةَنصر،َمصر
ََم2013يونيو21ََ
َ
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 التقدي 
 

 

 

َكفواَأحد،َوَالصالةَوَالسالمَعلىََ المدَهللَاألحدَالصمدَالذيَملَيلدَوَملَيولدَوَملَيكنَله
 .نيبَاهلدىَاملختارَخلتمَالنبوةَوَإكمالَالدينَوَإمتامَالنعمةَعلىَبينَآدم

َكلَإنسانَجانباَفينحازَلهَفتصارعَالناسَ سنةَللاَتعاىلَهيَأنَيتصارعَالقَوَالباطلَفيختار
و الثروةَ املوحدينَََعلىَ بنيَ الصراعَ معظمَ وَكانَ العقيدة،َ حولَ أيضاًَ تسارعواَ وَ السلطةَ وَ األرضَ

رغمََ املاضيَ القرنَ فَ أصواهتمَ ارتفعتَ الذينَ املالحدةَ إليهمَ أضف،َ أبنواعهمَ املشركنيَ وَ أبنواعهمَ
" منطقياَ حاججهمَ وَ القرآنَ عليهمَ ردَ قدَ وَ بعيدَ زمنَ منذَ همََوجودهمَ أمَ شئَ غيَ منَ خلقواَ أمَ

 .(٣٥)الطور"ناخلالقَو

متعددةَكا آهلةَ عبادةَ فَ أبساَ يرىَ الَ منَ املشركنيَ منَ آسياَوَ أداينَ منَ العديدَ وَ هلندوسَ
َكالنصارىَاملثلثةَالذينَطاملاَدافعواَََو إفريقياَوَأوروابَالقدميةَوَمنهمَمنَيصنفَنفسهَمنَأهلَالتوحيد

َكانََ الثالوثَاملقدسَضدَاهتاماتَاملوحدينَهلمَإبفسادَالدينَالذي أصلهَتوحيدايَوَذلكَخبلطهََعنَ
َكانَمنَبنيَأكربَاملعارضنيَللثالوثَوَلفكرةَأتليهَالسيدَاملسيحَعليهََ بعقائدَرومانيةَوَإغريقيةَقدميةَو
الثالثَامليالديَمروراَآبريوسََ أنطاكيهَفَالقرنَ أمثالَبولسَالشمشاطيَفَ السالمَقساوسةَوَبطاركةَ
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بعَامليالديَإىلَاألسباينَمايكلَسرفتوسَوَاآلريوسينيَاجلددَقسَكنيسةَبوكلىَابألسكندريةَفَالقرنَالرا
التاريخََ فَ الفيزايءَ علماءَ أعظمَ منهمَ الذينَكانَ عشرَ السابعَ وَ عشرَ السادسَ القرننيَ فَ أوروابَ فَ

 البشريةَإسحاقَنيوتن.َ

َكثياَأنَيبقيهَبعيد اََوَالصراعَالعقائديَهوَنوعَمنَالراكَالفكريَالفلسفيَالذيَحاولَالقرآن
والَجتادلواَأهلَوَ"(٢٥٦َ)البقرةَ"َالَإكراهَفَالدينعنَالعسكرةَوَأنَحيافظَعليهَفَنطاقَالوارَالسلميَ"

َكلَ"ََ(،٤٦)العنكبوتََ"ََالكتابَإالَابليتَهيَأحسن ليسَ"ََوقل"َهوَ"يسألونككماَأنَردَفعلَالقرآنَعلى
النسانَألفكارهَقادهََ"َفواجهَالكلمةَابلكلمةَوَالفكرةََأقتل"َوَالَ"إضرب" َإالَأنَتعصبَ ابلفكرةَ

تتحرجَمنََ الناسَ املخالفَوَهوَماَجعلَ الفكرَ قتلَمعتنقَ بلَوَ فكرهَابلقوةَ نشرَ السالحَوَ لملَ
الديثَفَالعقائدَمعَاملخالفنيَوَاعتبارَمنطقةَالعقيدةَمنَاملناطقَذاتَالساسيةَالشديدةَاليتَجيبَ

َكلَذيَرأيَبرأيهَبدالًََجتنبهاَمماَأدىَلضعفَمستوىَالوارََ َكلهَهوَإعجاب فَالعقائدَوَسببَذلك
 َ.منَحماولةَالوصولَللحقيقةَابلربهانَوَالدليل

وَقدَاعتربَالنيبَصلىَللاَعليهَوسلمَالعجابَابلرأيَمظهراَمنَمظاهرَالتخلفَالضاريَاليتََ
لىَللاَعليهَوسلمَأنهَقال:ََتوجبَعلىَالنسانَاالنعزالَعنَاجلدالَوَاملراءَغيَالنافعَفقدَرويَعنهَص

ائتمرواَابملعروف،َوتناهواَعنَاملنكر،َحىتَإذاَرأيتَُشحاًَمطاعاً،َوهوًىَمتبعاً،َودنياَمؤثرة،َوإعجابََ"
 "َكلَذيَرأيَبرأيه،َفعليكَخباصةَنفسكَودعَعنكَأمرَالعامة.

ا التنصيَوَ السابقَهوَ القرنَ أمتناَفَ لهَ تعرضتَ الذيَ الفكريَ الغزوَ أنواعَ أعتربهََوَمنَ لذيَ
َكانَصعباَعلىَاملنصرينََ جولةَمنَجوالتَالصراعَالفكريَبنيَالقَوَالباطلَأوَبنيَالتوحيدَوَالشرك،
َكماَفعلواَمعَشعوبَإفريقياَأوَآسياَوَذلكَلصالبةَإميانَاملسلمنيَوجداهلمَ تنصيَالشعوبَالسالمية

 ترىبَعلىَ"الَإلهَإالَللا."َاليتَالَتقبلهاَفطرةَمنََملسو هيلع هللا ىلصالدائمَحولَالثالوثَوَألوهيةَاملسيحَ

َكثياَمنَالعلماءَوَالدعاةَيهتمونََََوَلكنَاملنصرون ملَييأسواَوَظلواَحياولونَجاهدينَمماَجعل
"التنصي؛ََ إالَكتاابَواحداَهوَ يستطيعواَمواجهتهَوَمنَمثَملَجيدواَ فهمهاَكيَ أرادواَ التنصيَوَ مبسألةَ
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عق الذيَ التبشييَ املؤمترَ فَ املقدمةَ لألوراقَ ترمجةَكاملةَ هوَ وَ االسالمي"َ العاملَ لغزوَ بواليةََخطةَ دَ
 وَاملنشورَبواسطةَدارَماركَللنشرَبعنوان١٩٧٨َكولورادوَابلوالايتَاملتحدةَاالمريكيةَعامَ

The Gospel and Islam. A 1978 compendiumَ 

إذَأنَهذاَاملؤمترََََوَقد أفدتَمنهَفَفهمَعقليةَوَنفسيةَاملنصرينَلكنَليسَفَفهمَاآللياتَ
ََ عام للتواصلَبني١٩٧٨ََََكانَ فيهَمنَوسائلَ ماَ النرتنتَبكلَ الكمبيوترَواملوابيلَوَ أيَقبلَظهورَ

َكيفَيتسىنَذلكَالعملَاجلب ارََالناسَوَأصبحَحلميَهوَأنَينربيَهلذاَاألمرَمنَهوَقادرَعليهَوَلكن
َكيَيكونَمطلعاَعلىَاآللياتَوَفامهاَلألفكار. َكانَمنصراَسابقا  ألحدَإالَلو

فيهاََ التنصييةَالشهيةَتظهرَ القنواتَ وَظلَاألمرَيشغلىنَإىلَأنَشاهدتَحلقةَعلىَإحدىَ
لتعلنَردهتاَعنَالسالمَوَختلعَالجابَفَحتدَسافرَملشاعرَاملسلمنيَوََ إحدىَاملهتدايتَلإلسالمَ

تفعل نبيهَوََََكيفَالَ اجلارحَوَكذبهَعلىَالسالمَوَ اشتهرَهبجومهَ استضافةَقمصَ ذلكَوَهيَفَ
َكانتَأتتيهَمنَفقراءَيبتغونَهباَتوسيعََ كتابهَحىتَفضحَللاَفسادهَاملايلَوَسرقتهَألموالَالتربعاتَاليت

َكانَيقولَهلمََ-ملكوتَالربََ بينماَهوَيوسعَملكوتهَهوَفيشرتيَهباَالبيوتَفَأرقىَوالايتَََ-كما
 أمريكاَ.

أسلمَعلىَ اليتَ الدعويةَوَ البالتوكَ إحدىَجنومَغرفَ اليتَظهرتَهيَ السيدةَ وَكانتَهذيَ
َكبيةَلكنها٥٠َََيديهاَعلىَاالنرتنتَخاللَسنواتَإسالمهاَالقليلةَماَيقربَمنََ َكانتَالصدمة إنساان،

َكيَأتوصلَللدوافعَاليتَدفعتهاَلالرتد ادَبلَوَلتحديََملَمتنعينَمنَأنَأستمعَجيداَلكالمهاَوَأحلله
َكثياَعنَاملسلمنيَوَملَأمسعهاََ َكالماَسلبيا مشاعرَاملسلمنيَإبعالهناَالردةَهبذهَالفجاجة،َفوجدهتاَتذكر
َكانواَيعرفوهناَمنَخاللَبرانمجَ تنتقدَالسالمَنفسهَوَلوَبكلمة،َفلماَاتصلَيبَبعضَالشبابَالذي

ألينَواثقَمنَعودهتاَلإلسالمَوَأنَماَفعلتهََََالبالتوكَوَغرفهَالدعويةَنصحتهمَأالَخيسرواَعالقتهمَهبا
 .هوَردةَفعلَعنيفةَلتجربةَشخصيةَفاشلةَمعَبعضَاملسلمني
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أنَ وَ القَ إىلَ للرجوعَ طريقهاَ أهناَفَ الشبابَ هؤالءَ منَ أشهرَمسعتَ عدةَ ابلفعلَخاللَ وَ
َكانتَعابرةَنتيجةَتراكماتَنفسيةَأدتَإليهاَبعضَالتجاربَالفاشلةَمعَبعضَاملس  لمني.ََاملسألة

وَتواصلتَمعَاألختَرىبَقعوارَوَأخربتينَأهناَقدَعادتَلإلسالمَابلفعلَلكنهاَلنَتعلنَإالَفََ
ََ الرهاب" "اجلهادَضدَ فيلمَ بنشرَ السماحَهلاَ املناسبَوَطلبتَ "ََ-الوقتَ أفالمَسلسلةَ أحدَ وَهوَ

أديرها اليتَ ابلسالمَ للتعريفَ جسورَ مؤسسةَ أنتجتهاَ اليتَ ينقشع"َ صفحتََ-الضبابَ علىََعلىَ هاَ
منََ االهتاماتَ عليهاَ اهنالتَ وَ ذلكَ فعلتَ ابلفعلَ وَ السالمَ اعتناقهاَ عنَ إعالنَ الفيسبوكَكأولَ
املسلمنيَوَاملسيحينيَعلىَالسواء،َاملسلمونَيرونَأهناَتتالعبَابلدينَوَتريدَالشهرةَوَوصلَاألمرَمنَ

تغلقَمجيعَحسااب ملَ إنَ الوسائلَ بكلَ مبحاربتهاَ هددواَ أنَ القلوبَ غالظَ موقعهاََبعضَ وَ الدعويةَ هتاَ
َكانََ الشخصيَعلىَشبكةَالنرتنتَوَملَيكنَاملسيحيونَأفضلَمنهمَحاالَبلَتعرضَبيتهاَللسرقةَو
أثناءَتدريبهاََ التدريبيةَالضخمةَاليتَحصلتَعليهاَ منَاملسروقاتَجهازَالكمبيوترَالشخصيَوَاملادةَ

 علىَالتبشي.ََ

امل ألداءَ املناسبَ الشخصَ هيَ قعوارَ رىبَ أنَ وََأدركتَ سابقةَ جتربتهاَكمنصرةَ وَكتابةَ همةَ
كدارسةَلعلومَوَفنونَالتنصيَفَإحدىَأكربَاجلامعاتَالالهوتيةَفَأمريكاَوَابلفعلَدعوهتاَللحضورَ
َكتابةَ"دليلََ إىلَمصرَوَابلتعاونَمعَمؤسسةَإكتشفَالسالمَالبحرينيةَقامتَمؤسسةَجسورَبرعايةَ

 التنصي"َالذيَبنيَأيديكمَ.

القارئَالكرميَأنَللاَهوَاملطلعَعلىَالسرائرَوَالقلوبَوَأنَإجنازاتَالصحايبَََوَأحبَأنَأذكر
اجلليلَعبدَللاَبنَسعدَبنَأيبَالسرحَبعدَإسالمهَالثاينَأكربَكثياَمنَإجنازاتهَبعدَإسالمهَاألولَولوَأنََ

َكانََاخللفاءَالراشدينَملَأيخذواَابلظاهرَوَتشككواَفَأمرهَلرمتَاألمةَالسالميةَمنَفتوحاتَعظ يمة
 هوَقائدَجيوشَاملسلمنيَفيهاَ.

ينقسمَدليلَالتنصيَإىلَتسعةَفصول،َاألولَعنَاملعتقدَاملستخدمَفَالتنصيَأماَالثاينَفبهَردَ
للشبهاتَالعقائديةَاليتَذكرتَفَالفصلَاألولَوَالفصلَالثالثَعنَاتريخَالتبشيَوَالرابعَعنَاهليكلَ
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ا الفصلَ وَ التنصييةَ للمؤسساتَ فََالتنظيميَ املسلمنيَ تستهدفَ اليتَ التنصييةَ الملةَ عنَ خلامسَ
العامليَوَخاصةَفَالدولَالسالميةَ التنصيَ فيها،َالفصلَالسادسَعنَ أمريكاَالشماليةَوَدورالعالمَ
فيناقشَابلتفصيلَ الثامنَ التنصيَوَبنيَإسرائيلَوالفصلَ فيتناولَالعالقةَبنيَنشاطَ أماَالفصلَالسابعَ

َكيفيةَمواجهةَالتنصيَمثَتذييلَكتبتهَبعنوانَكيفَنواجهَََالوسائلَاليتَيتبعهَا املنصرونَوَأخياًَالتاسعَعن
 .التنصي"ََفيهَتوصيايتَلكلَمنَيريدَمقاومةَالتنصيَوَختتلفَحسبَالبيئةَوَالناس

َكلَمنََ أدعوَللاَأنَيتقبلَهذاَالعملَوَأنَينفعَبهَوَجيعلهَفَميزانَاألختَرىبَقعوارَوَميزان
 أبيَجهدَوَلوَصغي.َشاركَفيه

 الفقيَلعفوَربه.

َ
 فاضلَسليمان

 
 ١٤٣٤َذوَالقعدة٣ََ
٢٠١٣َسبتمرب٩َََ

  



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 20 صفحة

 

َ
َ
َ

َي َد ل يُلَالت  ن ص 
َمقدمةَفَالرسالياتَالتبشيية

INTRODUCTION TO MISSIOLOGY 

َالمالتَالتنصيية
َ
َ
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َ
َ

 

 الرَحن الرحيم  بسم هللا 
 المقدمة 

 

 

 

ََ تعدَكلمة ََََإرساليةملَ ََأو مهمة أوَ أحدَ(Missionََ)محلةَ تسمعَ فعندماَ )تنصي(،َ تبشيَ تعينَ
املسيحية،َوإمناََ يدينَابلداينةَ قدَالَ أمرَما،َ ليتممَ بالدهَ يتحدثَعنَمهمتهَوذهابهَخارجَ األمريكانَ
َكانتَختتصَبدراسةَاجملتمعَفَبلدَ أُرسلَلعملَماَلينجزهَفَأيَجمالَآخرَإجتماعي.َفلرمباَأنَإرساليته

تع الذينَ املنكوبنيَ إغاثةَ أوَ اجملتمعََما،َ اصبحَ فاآلنَ ذلك.َ شابهَ ماَ أوَ عاصفةَ أوَ زلزالَ إىلَ رضواَ
،َويناديَابلنسانيةَدونَوضع1َََََ(Postmodernism)األمريكيَمييلَإىلَماَيسمىَماَبعدَاملعاصرةََ

املؤسساتَالرائدةَفَهذاَاجملالََرغمَحتفظَالبلدَاملعمداينَالديينَفَطابعهَالعام.َومنََََ–مسمياتَدينيةََ
العامليَبدأَابلCatholic Charitiesاخلييةََََفَعصرانَالايلَهيَالكاثوليكية حنسار،ََ،َفإنَعملهاَ

والذيََ األكربَ ديينََواجلزءَ الَ فإنهَ املنظمةَ هذهَ منَ ابملئةَ تسعنيَ منَ أكثرَ ََََ–ميثلَ يطمحََََ–علماين
ملساعدةَالناسَبشكلَعامَوحماولةَتيسيَأحواهلم.َوتعتربَالكاثوليكيةَاخلييةَمنَأكربَاملنظماتَالتبشييةَ

َكماَأهناَمنَالطوائفَالطقسيةَاليتَتُعىنَبشكلياتَالعبادة ََالعذراَءََارجيةَوإشراكَمرمياخلََعلىَالطالق
للا قوانينهاَََكأمَ ولرمباَ ذلك،َ ماَ وإىلَ الدنيويةَ القديسنيَ بشفاعةَ والميانَ الصورَ وضعَ معَ العبادةَ فَ

أدىَإىلَفشلَالكنيسة العبادةَاملعينةَ الناسَواكتفتَََالصارمةَفَاللتزامَفَالصلواتَوطرقَ فَتنصيَ
 

 الخامس ا بشكل مفصل في نهاية الفصل البوستموديرنزم هي ظاهرة جديدة صنفها علماء اإلجتماع، سنتحدث عنه .  1

 املقدمة
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والَننكرَوجودَبعضاًَمنَهؤالءََََاملعاملةَ،يةَ)النصرانية(َعنَطريقََبتوزيعَاملساعداتَوحماولةَنشرَاملسيح
املبشرينَ)املنصرين(َالذينَيعملونَمنَأجلَاألموالَأوَتنصيَالناسَوحتويلهمَإىلَاملسيحيةَمقابلَلقمةَ
أنَ املفرتضَ منَ وليسَ الكنيسةَ قبلَ منَ ابلنكارَ ويواج هونَ األقليةَ همَ هؤالءَ ولكنَ املالَ أوَ العيشَ

الَبلَميكنَطردَهؤالءَاألشخاصَإذاَماَمتَاكتشافهمَوفضحهمََََة،عملواَمعَأيَمنظمةَمسيحيةَمعروفي
َ.َعلىَوسائلَالعالم

القرنََ منتصفَ منذَ جبدارةَ وجودهاَ أثبتتَ واليتَ )التنصيية(َ التبشييةَ املنظماتَ أكربَ اثينَ أماَ
اجلنوبية املعمدانيةَ هيَ عانتََََ(Southern Baptist)ََالعشرينَ اليتَ والنشقاقاتَ النقساماتَ ورغمَ

مجيعَ وتوحيدَ الستقرارَ أخياًَ استطاعتَ أهناَ إىلَ عشر،َ السادسَ القرنَ منذَ الشماليةَََكنائسهامنهاَ
إىلََ العاملَ نفقاتهَفَسبيلَحتويلَ يستهلكَمخسنيَابملئةَمنَ واجلنوبيةَوالعامةَحتتَجممعَكنسيَموحدَ

اليتَتشابهَمبعتقداهتاَوتطلعاهتاَالطائفةَاملعمدانيةَابستخدامَعدةَطرقََََاملسيحيةَ)النصرانية(َالربوتستنتية
َخالقةَوإبداعيةَماديةَومعنوية.َ

ََ )احمللية( الرةَ الجنيليةَ للكنيسةَ قسيس(َ )مبثابةَ راعياًَ الذيَكانَ جديَ تُوفَ  Freeعندماَ
Evangelical Churchََالكنيسة أُغلقتَ العشرين،َ القرنَ منَ وانتقلََََابلثمانيناتَ الزمن،َ منَ لفرتةَ

الكنيسةَكانتَ هذهَ األردن،َ فَ الزرقاءَ مدينةَ فَ الكربىَ الكنيسةَ إىلَ الكنيسةَ هذهَ أعضاءَ معظمَ
.ََ،َوماَجيدرَابلذكرَأنَزوجَعميتَ)قسيسهاَالايل(َينتسبَإىلَاملعمدانيةَاجلنوبية Baptistاملعمدانية
أنََ املعمدانيةَاجلنوبيةَالَتتقصدَأخذَأعضاءَالكنائسَاألخرىَليصيواَأعضائها،َولكنَتنظيمهاََولرمباَ

أنينََ َكماَ التبشيية. فيهاَواملشاركةَفَأعماهلاَ وطريقةَعملهاَاملرتبةَتشجعَاملسيحينيَاآلخرينَللمداومةَ
منوذج هيَ اجلنوبيةَ املعمدانيةَ الكنيسةَ أنَ ل ارأتيتَ جيداًَ مثاالًَ وتُعدَ ومؤسساتََممتازَ منظماتَ باقيَ

2َالتبشي،َوكذلكَتعتربَأكربَمؤسسةَتبشييةَعلىَالطالقَوأقواهاَوأكثرهاَشراسةَفسياسةَالالندمارك
تقتصرَعلىَالفاظَعلىَعقيدةَالكنيسةَوتقاليدها.َفعلىَالقادةَانَيكونواَتقليدينيَولكنَلديهمَالدافعََ

 
  اإلعتراف وعدم المعمدانية  الكنائس   معتقدات  وصحة  وجودية إلى  لتشير  المعمدانية الكنائس  تستخدمه  مصطلح  وهو  Landmark:  . سياسة الالندمارك 2

 James غريفس  روبنسون  جيمس  قبل من 1851 عام  من   المتحدة الواليات  جنوب  في هذه السياسة  حركة هذه  بدأت وقد. المعمدانية غير  بالكنائس 
Robinson Graves تينيسي  في . 
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َكماَأنَامل عمدانيةَاجلنوبيةَتعتقدَأنَطائفتهاَهيَالطائفةَالوحيدةَاليتَتنطبقَعليهاَمواصفاتََالتبشيي.
وإرسالياهتاَالتبشيية.َوالَيؤمنونَأنَالطوائفَاألخرىَتستطيعَأنَتكونَشريكةَفََََكنيسةَالعهدَاجلديد

ََ تكون أنَ علىَكلَكنيسةَ السياسةَ هذهَ وتفرضَ التبشيي،َ إرسالََعملهمَ فَ بذاهتاَ مستقلةَ إدارةَ
التبشي جملسيَ أماَ والتمويلََََمبشريها،َ الرحالتَ عمليةَ وتسهيلَ هتيئةَ هوَ فعملهماَ والعامليَ احملليَ

اجلنوبيةَََوالتدريب فاملعمدانيةَ األخرى،َ الطوائفَ لعملَ مثالياًَ منوذجاًَ الطائفةَ هذهَ األمور.َ منَ وغيهاَ
األخرىَاليتَلديهاَمقراهتاََََليستَالطائفةَالوحيدةَاليتَتعملَفَالتنصي،َوإمناَمجيعَالطوائفَالربوتستنتية

َكالناصري )اخلمسينيني(،َََية،َوالدومينيكان،َواملشيخيون،َواألسقفية،َومجاعةَللاالجنيلية،َواللوثَرََالعاملية،
وامليثوديست،َوغيهاَمنَالطوائفَتبشييةَاليتَمركزهاَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكية،َوبريطانيا،َوفرنسا،َ

َوهولندا،َوأملانياَوغيهاَمنَالبلدان.َ

الَهتتمَبعملَالطوائفَاألخرىَوإجنازاهتا،َوإمناَمه هاَزرعََََةوماَجيدرَابلذكرَأنَاملعمدانيةَاجلنوبي
املنطقةََ نفسَ فَ موجودةَ شاملةَ أوَ مشاليةَ معمدانيةَ لوَكانتَ حىتَ العامل،َ بقاعَ خمتلفَ فَ كنائسهاَ
فََ أولَكنيسةَ اجلنوبيةَ املعمدانيةَ أسستَ عندماَ أريزوانَ واليةَ فَ هذاَ فقدَحدثَ معتقداهتا،َ تشاركهاَ

م1921َعامFirst Baptist Churchََََاملعمدانيةَاألوىلََََائفتهاَوأمستهاَالكنيسةمدينةَفينكسَتتبعَط
َكانتَمتأسسةَقبلهاَبعشرينَعاماًَفَالواليةَنفسهاَ. َابلرغمَمنَأنَاملعمدانيةَالشمالية

إجنيل وإمناَكنتَ منذَحداثيت،َ معمدانيةَ أكنَ ملَ أنينَ منَ إىل3ََحمليةََيةَحرةابلرغمَ يتوافدَ ،َكانَ
بنيََ ماَ أعدادهمَ املبشرينَ جمموعةَ فقدَكانتَ سنوايً،َ املبشرينَ عشراتَ أيتون12َََََ–8ََكنيستناَ شخصاًَ

َكنيستناَواملكوثَفيهاَماَيعادلَاألسبوعَإىلَشهرَمنَالنساءَوالرجال،َوكانتَزايرهتمَماَبنيَمرةََ لزايرة
إبداعيةَوخالقةَفَتقدميَرسالةَاخلالَصابلسنةَإىلََ َكمعلمنيَملدارسَاألحدَعلىَطرقَ 4َمرتني.َدربوان

الكنيسَة فَ متعددةَ تبشييةَ خطاابتَ لهَ البعثةَ مسئولَ جديدة،َكانَ ترانيمَ وعلموانَ حبيثََََلألطفال،َ
َكأجانب،َليسَهذاَفحسبََكانتَتزدادَأعدادَالكنيسةَفَاألايمَاليتَكانواَأيتونَهب اَلسماعهمَورؤيتهم

 
تستنتي، وال  . اإلنجيلية الحرة هي كنائس محلية أُسست في منتصف القرن العشرين في الدول العربية، أسسها مسيحيو العرب الذين يتبعون المعتقد البرو3

ل من الخارج، وإنما معظم هذه الكنائس تتبع النظام المشيخي، ويقوم عليها أعضاء الكنيسة تتبع ألي   . طائفة خارجية وال تَُموَّ
 . : هي إخبار الناس برسالة المسيحية، وسنتحدث عنها في الفصل األول بشكل مفّصل بإذن للا . رسالة الخالص 4
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الرايضيةَ للتمارينَ مبكراًَ يوقظونناَ التبشي(،َ )معسكراتَ املسيحيةَ املخيماتَ إىلَ يصطحبونناَ فقدَكانواَ
املقدس الكتابَ منَ درسَ )حلقةَ الصباحيَ لناََوالتأملَ ويقدمونَ والوعظات،َ الدروسَ معناَ (،َحيضرونَ

التب وألعابَومسابقات،َوفََاملسرحياتَ مسيحيةَ رموزَ هلاَ مجيلةَ فنونَ والصامتةَوعملَ املوسيقيةَ شييةَ
َكانواَيسردونَعليناَقصصَاملبشرينَاملغامرينَعلىَشكلََ َكناَجنتمعَحولَالنارَ)اجملمر(َبينما آخرَالنهار

هتمَمنَأجلََسلسلةَمصورةَحيف زونناَلنكونَمثلَواحٍدَمنَهؤالءَاملبشرينَالذينَضح واَوغامرواَفَحيا
بسببََإيصالَرسالةَاخلالص لرؤيتهمَجمدداًَ يغادرونَوفَوقلوبناَحننيَ الشديدَهلمَكانواَ تعلقناَ .َوبعدَ
َاحملبةَاليتَربطتناَهبم.َ

َكانواَيُرس لونَمنَالكنائسَاألجنبيةَهمَماََ أمس يهمَ"َفوهةَاملدفع"،َولكنَهؤالءَاملبشرونَالذين
يلَذلكَََمنَهوَالذيَيشعلَذلكَاملدفعَلرسالَقذيفتهَهذه؟َلطاملاَتساءلتَعنَذلكَحىتَكشفَللا

وبعدهاَالتحقتَابجلامعةَم2010ََبعدَأنَارتددُتَعنَالسالمَعقبَمخسَسنواتَمنَإسالميَفَعامََ
اجلنوبية املعمدانيةَ  Southwestern Baptist Theological (SWBTS)الغربيةََََالالهوتيةَ

Seminaryََاملاجستي شهادةَ أكملَ يلَخصمََََكيَ مُينحَ حىتَ املعمدانيةَ إىلَ أنتسبَ أنَ واضطررُتَ
التعليَم عز5ََرسومَ فتحَللاَ الذيَخضُته،َ البتالءَ السنةَمنَهذاَ تتعد َ اليتَملَ القصيةَ الفرتةَ تلكَ ،َوفَ

وجلَعيينَألرىَوأشاهدَوأعيشَجوَالتنصيَوماَيفعلونه،َودرسُتَمنَمنبعَطائفتهمَووصلُتَإىلَرأسََ
تدريسَوتدريب الربوفيسوراتَفَ أقوىَ أيديَ تدربُتَعلىَ بلَ التبشيَفََََإدارهتاَواستوعبتهاَجيداً،َالَ

الوالايتَاملتحدة،َفذهبُتَمعهَومجاعتهَاملرش حةَإىلَاألسواقَالكبيةَوأوقفناَعدةَشبابَوفتياتَوحتدثناَ
ليقبلواَيسوعَخملصاًَشخصياًَمعهمَفَرسالةَاخلالص أبوابَبيوتَََ،َوصليناَمعهمَ َعلىَ هلم،َوكناَندقُّ

مَفَاملطاعمَواحملالت،َوالتحقُتَمبجموعاهتمَالتبشييةَاليتَتبشرَالالجئنيَاملسلمنيَالناسَونتحدثَمعه
َوالسودان(،َواهلندوسَ)أغلبهمَمنَنيبال(َوالبوذينيَ)إغلبهمَمنَبورما(.ََََ)أغلبيتهمَمنَالعراق

رَبه،َوفَالقيقةَملَأكنَأخدُعَأحداًَوملََ والَأجدَأنَهذاَالعملَالذيَقمُتَبهَميكنَأنَيُفت خ 
نفسي،ََ القيقةَوأحبثَعنَ الفرتةَأحبثَعنَ تلكَ البعض،َوإمناَكنُتَفَ يقولَ تكنَخطةَمنم قةَكماَ

 
 يعطى ألعضاء المعمدانيين الجنوبيين خصم خمسين بالمئة من الرسوم الجامعية. .  5
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رمحةَمنَربَالعاملنيَإالَأنينََوماَشاءَفعل،َورغمَقصوريَوشعوريَابلذنبَوسؤايلَالتوبةَوالََوقد رَللا
ولكنَهذهَاملرةَبتنويرَوعلمَجديد،َم،2011ََأمحدهَتعاىلَأنَفتحَعيينَإىلَالقَوأعادينَإىلَالسالمَعامََ

أنَ وأسألَللاَ مشارفها،َ علىَ أوَ التنصيَ همَضحيةَ منَ لكثيينَ عربةَ أنَللاَجعلَمينَ اليقنيَ ولديَ
نيَالذينَيعيشونَفَالعاملَالعريبَالسالميَوأنَيكونَتوعيةََيكونَهذاَالكتابَانفعاًَللمسلمنيَواملسيحي

والتقليديَكماََ القيميَ والتغييَ األجنيبَ التنصيَ منَ وعائالهتمَوجمتمعهمَووطنهمَ أنفسهمَ ليحفظواَ هلمَ
َسنتحدثَعنهَفَفصلَالتبشيَوالثقافةَ.

ََ يكون أنَ ابلضرورةَ ليسَ عام؛َ ََبشكلَ من قادماًَ أجنبياًَ )املنصر(َ دولََاملبشرَ إىلَ الغربَ دولَ
وإمناَقدَيكونَََ–واليتَسنتحدثَعنهاَفَالفصلَاألولََ–الشرقَللتبشيَ)للتنصي(َونشرَبشارةَاملسيحَ

فإنَ الناس،َ بنيَ ومعتقدهَ دينهَ لنشرَ والنشاطَ اليويةَ لهَ البلدَ نفسَ فَ يعيشَ مسيحياًَ شخصاًَ
َكماَليسََََالسرتاتيجيةَاجلديدةَفَالتبشيَملَتعدَتعتمدَفقطَعلىَاملؤسساَت الغربيةَلتقومَهبذاَالعمل.

بهَعنَ التبشيَوإمناَقدَيكونَعملهَتطوعيَمعرباًَ للمبشرَأنَيقبضَمبلغاًَمنَاملالَفَسبيلَ ابلضرورةَ
لدينهَوشغفهَملشاركةَاآل املبشرينَالذينَالَيقبضونَخرينَابلرسالةَاليتَيعتقدَهبا.ََحبهَ هناكَبعضاًَمنَ

يذ وإمناَ هذاَ عملهمَ أجلَ منَ أبزواجهمََماالًَ ويضحونَ الياةَ صعابَ ويتحملونَ بالدهمَ خارجَ هبونَ
)النصرانية(. املسيحيةَ الرسالةَ نشرَ سبيلَ اخلاصةَفَ نفقتهمَ علىَ أنهَالَجيبَََوأوالدهمَوجمتمعهمَ إالَ

الناسََ عقليةَ لتغييَ قادمَ أنهَ أوَ ابجلاسوسيةَ واهتامهَ العربيةَ الدولَ إىلَ قادمَ مغرتبَ بكلَ الظنَ إساءةَ
ومعنوايًََولتهييوتنصيهم. جسدايًَ وهتييئهَ تدريبهَ منَ بدَ الَ التفكيَ وهذاَ العقليةَ هبذهَ شخصاًَكهذاَ ءَ

َرتافيةَسنتحدثَعنهاَالحقاًَ.ونفسياًَمنَقبلَمؤسساتَاح

املبشر.َوََ-إنَشاءَللا-لعََسنطَ  تدريبَ تستخدمَفَ اليتَ املبتكرةَ األساليبَ َعلىَبعضَهذهَ
َكثيةَماَنراهاعلىَن قدَتعطيَرسالةَتبشييةَمعينةَلتغييَطريقةَوََََرىَبعضَالرموزَوالعالماتَاليتَأحيااًن

َكانتَهناكَبعضَاألساورَاليتَتباعَفَالسوقَعليهاَاألحرفََ تفكيَالناس،َفمثالًَفَهنايةَالتسعينات
( W.W.J.Dََالتالية:َ )ََ الجنليزية ابللغةَ للجملةَ اختصارَ What Would Jesus Doََ)وهيَ فعلََ( "ماذاَ أيَ

عيسى"َومنَاملفرتضَأنَهذهَالسوارةَتثيَالفضولَلدىَالشخصَالذيَيشرتيهاَأوَيراهاَعلىَََ–يسوعَ
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هناَ ومنَ عنها،َ يسألَ لكيَ املتنصرَ أوَ املسيحيَ رسغَ
اخلالص رسالةَ عنَ والتحدثَ للحوارَ جمالَ َاليتََيُفتحَ

الالحق.ََ الفصلَ فَ عنهاَ مثاالًَهسنتحدثَ فقطَ ذاَ
 َ.واحداًَمنَآالفَاألمثلةَاليتَتستخدمَفَعمليةَالتنصي

الطائفةَ هذهَ علىَ بشكلَكبيَ سنركزَ الدليلَ هذاَ فَ
براجمهاََالربوتستنتية اسرتاتيجياهتا،َ دوافعها،َ معتقداهتا،َ َ،

هذاََ فَ سيجدهَ مماَ الصاعقةَ وتصيبهَ القارئَ يستغربَ وقدَ املستقبلية،َ وتطلعاهتاَ املادية،َ وغيَ املاديةَ
أنََ )املنصرين(،َكماَ املبشرينَ هؤالءَ مقابلةَ عندَ املستقبلَ فَ تفيدهَ قدَ مهمةَ معلوماتَ منَ الكتابَ

كلَعامَوعلىَالعاملَالعريبَبشكلَخاصَقدَالَيُدركَإالَبعدَقراءةَهذاَخطرهمَعلىَالعاملَالسالميَبش
َالكتابَاملهم.ََ

عنََ الباحثَ أوَ القارئَ حتيَ مفصلَ بشكلَ املدروسةَ املشكلةَ هذهَ يرتكَ ملَ الكاتبَ أنَ كماَ
َحقيقةَالمالتَالتبشييةَ)التنصيية(،َوإمناَالَبدَمنَوضعَخطةَملقاومةَالتبشيَ)التنصي(َومحايةَأبناء

َكانواَمسيحينيَأوَمسلمنيَمنَهذهَالمالتَاهلدامةَالَالبناءة،َوالَبدَمنَالعتصامََ وطنناَوشعبناَإن
ابهللَعزَوجلَواتكالناَعليهَوالثباتَعلىَالجيابيةَفَالعملَاملتواصلَاملتكاملَحىتَتتحققَأهدافناَبعدََ

َوضعَأساسياتَمهمةَتعملَعلىَردعهمَومقاومتهم.ََ

َالخالصَفَالقولَوالعملَ.َونسألَللا

 َ

 إحدى األساور التي تعتبر تنصيرية وكانت تباع في األسواق
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ري ِفي  املُْسَتْخَدم( املُْعتَ َقد) الاّلُهوت: اأَلوَّلُ  الَفْصلُ  ْبشي ري) الت َّ ْنصي  ( الت َّ

َ

َ

َ

َ

َ

هلمََ ابلنسبةَ جداًَ مهمَ التبشيَ وملاذاَ املسيحيون،َ بهَ يؤمنَ ماَ معرفةَ األمرَ بدايةَ فَ لناَ بدَ الَ
عقائدايًَوروحياً.َوكيفَيستطيعَاملبشرَأنَيوصلَرسالتهَإىلَغيَاملسلمَويقنعهَهباَوكمقدمةَجيبَتعريفَ

التحد فَ الشروعَ قبلَ الربوتستنيتَ وخاصةَ املسيحيَ وإميانياتَ مبعتقداتَ طرقهمالقارئَ عنَ َثَ
َواسرتاتيجياهتمَوأساليبهمَاخل.ََ

َ

َ

َ

 ري(صي نْ ري )الت َّ شي بْ  الت َّ م ِفي َد ْخ تَ ْس د( املُ َق ت َ عْ وت )املُ ُه : الالّ ُل وَّ األَ  لُ الفْص 
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 سنبدأ ِف املصطلحات املهمة اليت يؤمن هبا املبشر ويستخدمها ابستمرار:  •

  الكتابَاملقدس • العقيدة املسيحية 
 للا •
 النسان •
 اخلالَص •
 فَالنعمَةَخطةَوهدفَللَا •
 ََالكنيسة •
 وكسرَاخلبزَ)املناولةَ(َاملعمودية •
 يومَالرب •
 ملكوتَالسمواَت •
 ويومَالقيامة(َآخرَاآلايمَ)عالماتَالساعة •
 )التنصيَ(التبشيَ •
 التعليمَوالتوعيَة •
 الوكالَة •
 التعاون •
 املسيحيةَوالنظامَالجتماعَي •
 السالمَوالرَب •
 الريةَالدينيَة •
 العائلة •
 َالعبادة •
 الصالَة •
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 العقيدة املسيحية ابختصار 
 أواًل: الكتاب املقدس 

املقدس الكتابَ أنَ املسيحيونَ ََََيعتقدَ موحى ولكنَ بشريةَ أبيديَ للاََبهُكتبَ فالكتابَمنَ َ،
عبارةَعنََ لتعاليمَللا.َاملقدسَ الكاملَ الكنزَ فإنهَ للمسيحينيَ لإلنسان.َوابلنسبةَ ورسالتهَ لو حيهَ مدونةَ

.َووفقاًَللربوتستنتَفإنَالكتابَاملقدسَالَيوجدَفيهَأيَأخطاءَلذلكَففيهَجتدَعنَللا،َوعنَاخلالص
به.َويكشفَالكتابَاملقدسَاألساسيا تَاليتَحيكمَويدينَهباََيعتربَالكتابَاملقدسَصحيحاًَوموثوقاًَ

هلمَ فبالنسبةَ املسيحينيَ مركزَوحدةَ هوَ املقدسَ والكتابَ األايم.َ هنايةَ إىلَ ابٍقَ الكتابَ هذاَ وأنَ للا،َ
أنَمجيعَنصوصَالكتابَاملقدسََََيريهمَطريقةَالتصرفَواألخالقيات،َواآلراءَالدينية.َويعتربَالربوتستنت

حم هوَ الذيَ املسيحَ إىلَ املخطوطاتتشيَ أنَ املسيحيونَ يؤمنَ للا.َ وحيَ تركيزَ للكتابََََطَ األصليةَ
 املقدسَصحيحةَخاليةَمنَأيَأخطاءَوموحىَهباَمنَللا.َ

،1010ََ-19ََََ:7ََََ،َاملزامي8ََََ:349ََ،َيشوع17ََََ:198التثنيةََ،27ََََ-4ََََ:1ََََ،َالتثنية24ََََ:46ََاخلروج:ََشواهدَمنَالكتابَاملقدس
،4616َ-24ََ:44َلوقاَ،21ََ:3315ََ،َلوقا22ََ:2914،َمىت1813ََ-5ََ:17ََ،َمىت34ََ:1612َ،َأشعياء119ََ:1111َاملزامي
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 َ.2122َ–1ََ:19ََالثانيةَبطرس

 
 ." الرب   اقوال  جميع موسى فكتب " 4:  24 الخروج .  6
  ابائكم   اله  الرب  التي االرض   وتمتلكوا وتدخلوا تحيوا لكي  لتعملوها  اعلمكم  انا   التي واالحكام  الفرائض  اسمع   اسرائيل يا  فاالن 1" 2 - 1:  4 التثنية.  7

 ." بها  اوصيكم  انا   التي الهكم   الرب وصايا  تحفظوا لكي منه تنقصوا  وال به اوصيكم  انا   الذي الكالم  على  تزيدوا ال  2. يعطيكم
 " بها ليعمل  الفرائض وهذه  الشريعة  هذه كلمات   جميع ويحفظ الهه  الرب  يتقي  ان  يتعلم لكي  حياته  ايام  كل  فيها  ويقرا معه  فتكون " 19:  17 التثنية.  8
 ." التوراة   سفر في كتب  ما   كل  حسب  واللعنة البركة   التوراة كالم  جميع  قرا ذلك  وبعد"  34:   8 يشوع . 9

 ." حكيما الجاهل تصير  صادقة   الرب  شهادات .النفس  يرد  كامل   الرب  ناموس " 7:  19 المزامير.  10
 " اليك اخطئ  لكيال قلبي  في كالمك  خبات " 11:   119 المزامير.  11
 " جمعها هو  وروحه امر  قد  هو  فمه الن  صاحبه   شيء يغادر ال .تفقد  ال  هذه  من  واحدة واقراوا  الرب  سفر  في فتشوا "  16:  34 أشعياء .  12
  السماء  تزول ان  الى لكم   اقول  الحق  فاني 18. الكمل  بل النقض  جئت ما . االنبياء او  الناموس   النقض جئت اني  تظنوا ال  17" 18 -  17:   5 متى .  13

 " الكل يكون  حتى  الناموس  من واحدة  نقطة  او  واحد حرف يزول ال  واالرض
 ." للا  قوة وال  الكتب  تعرفون  ال  اذ  تضلون لهم   وقال يسوع  فاجاب " 29:  22 متى .  14
 " يزول ال  كالمي   ولكن تزوالن  واالرض السماء"  33:  21 لوقا.  15
  واالنبياء موسى ناموس  في  عني  مكتوب  هو  ما   جميع يتم ان بد ال  انه  معكم  بعد  وانا  به  كلمتكم   الذي الكالم  هو  هذا  لهم   وقال 44" 45 - 44:  24 لوقا.  16

 " الكتب ليفهموا   ذهنهم فتح حينئذ 45. والمزامير 
 " لي تشهد التي وهي .ابدية  حياة فيها لكم ان  تظنون  النكم  الكتب  فتشوا" 39:   5 يوحنا . 17
 " هكذا االمور هذه  هل  يوم كل   الكتب  فاحصين نشاط بكل الكلمة  فقبلوا  تسالونيكي  في  الذين من  اشرف  هؤالء  وكان "  11:   17 الرسل  أعمال.  18
 "رجاء لنا   يكون الكتب  في بما والتعزية بالصبر حتى  تعليمنا  الجل  كتب  فكتب  سبق ما   كل  الن " 4:  15 رومية.  19
  26 االزلية   االزمنة في  مكتوما   كان   الذي السر  اعالن  حسب  المسيح بيسوع  والكرازة انجيلي حسب  يثبتكم ان  وللقادر  25" 26 - 25:  16 رومية.  20

 " االيمان الطاعة االزلي  االله  امر  حسب  النبوية  بالكتب  االمم  جميع  به  واعلم  االن   ظهر ولكن 
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  اثنيًا: هللا 
َكائنَمفكر،َروحيَوشخصي.َهوَاخلالق،ََََيعتقدَاملسيحيونَأنَهناكَإلهَواحَد حيَوحق.َوهو
َكله.ََ كليَالقدرة،َوكليَاملعرفة؛ََََوالكمال.َللاََللاَمطلقَالقداسةواملخل  ص،َالافظَوالاكمَعلىَالكون

القرا ضمنهاَ منَ واملستقبليةَ الاضرةَ املاضية،َ األشياءَ مجيعَ إىلَ متتدَ الكاملةَ املستقبليةََومعرفتهَ راتَ
وندينَحبناَاألعظمَله،َعبادتناَلهَوطاعتناَله.َووفقاًَللعقيدةَاملسيحيةَفإنَللاَكشفَعنَََلكائناتهَالرة.

الثالوث القدسَوهمَشخصياتَخمتلفةَذيَصفاتََََنالب،ََوهوَاآلبََاألقدسََذاتهَمنَخاللَ والروحَ
 خمتلفةَولكنَمتحدةَابجلوهر.َ

 اآلب هللا ▪
هوَحافظَهذاَالكونَوسيدَاخلالئق،َولهَسلطةَعلىََاآلبَيعتقدَاملسيحيونَأبنَللَا

َكليََ َكليَاحملبة، َكليَاملعرفة، َكليَالقدرة، َكماَيليقَجباللهَونعمته.َفهو اخلطَالتارخييَللبشرية
خاللَالميانََنَللاَهوَأبَفَالقيقةَلكلَمنَيصبحَابنَللاأََالكمة.َويؤمنَالربوتستنت

َكلهاَ.  بيسوعَاملسيح.َوللاَاآلبَهوَأبَبتصرفاتهَجتاهَالبشرية
،32ََََ:627َ،َالتثنية426ََََ:6ََََ،َالتثنية15ََََ:1125،َاخلروج3ََََ:1424ََََ،َاخلروج1ََََ:123ََالتكوين:ََشواهدَمنَالكتابَاملقدس

8ََََ:14َََ،َرومية1ََََ:732ََ،َأعمالَالرسل17ََََ:131ََيوحنا،23ََََ:930ََمىتََ،6ََََ:929ََََمىت،29ََََ:1028ََاألوىلََََأخبارَاألايم
َكورنثوس1533َ-  .12ََ:937َ،َالعربانيني4ََ:636َ،َأفسس4ََ:635َ،َغالطية8ََ:634األوىلََ،

 
  كل  16. يسوع  المسيح  في الذي  بااليمان  للخالص   تحكمك ان  القادرة   المقدسة  الكتب  تعرف  الطفولية   منذ  وانك 15" 17 - 15:  3 الثانية تيموثاوس .  21

 " صالح عمل  لكل متاهبا   كامال  للا  انسان يكون  لكي  17 البر   في الذي  والتاديب  للتقويم  والتوبيخ للتعليم  ونافع للا من  به  موحى   هو  الكتاب
  ان  الى   مظلم  موضع  في  منير   سراج الى كما   اليها  انتبهتم  ان  حسنا تفعلون التي اثبت  وهي  النبوية  الكلمة وعندنا  19" 21 - 19:   1 الثانية   بطرس  .  22

  بل انسان  بمشيئة  قط نبوة  تات  لم  النه  21. خاص  تفسير  من  ليست  الكتاب  نبوة كل   ان  اوال هذا عالمين  20 قلوبكم  في الصبح  كوكب   ويطلع النهار  ينفجر

 " القدس  الروح  من مسوقين  القديسون للا  اناس   تكلم
 " واالرض السموات للا  خلق البدء  في " 1:   1 التكوين .  23
 " اليكم ارسلني  اهيه  اسرائيل  لبني  تقول هكذا  وقال.اهيه الذي   اهيه لموسى  للا  فقال" 14:   3 الخروج .  24
 ." عجائب  صانعا . بالتسابيح مخوفا. القداسة  في معتزا مثلك  من . رب يا  االلهة   بين مثلك  من "  11:  15 الخروج .  25
 " واحد رب  الهنا   الرب.اسرائيل يا  اسمع "  4:  6 التثنية.  26
 " وانشاك عملك  هو.ومقتنيك اباك  هو  اليس .حكيم  غير  غبيا  شعبا  يا  بهذا  تكافئون الرب" 6:  32 التثنية.  27
 " االبد والى  االزل  من  ابينا  اسرائيل  اله الرب   ايها انت   مبارك  داود وقال الجماعة  كل  امام  الرب  داود  وبارك " 10 :  29 األولى   األيام أخبار .  28
 " اسمك ليتقدس . السموات في  الذي   ابانا.هكذا  انتم فصلوا " 9:   6 متى .  29
 ." السموات في  الذي   واحد اباكم الن  االرض   على ابا  لكم   تدعوا وال" 9:  23 متى .  30
 " الساعة اتت  قد  االب ايها  وقال السماء  نحو عينيه  ورفع بهذا  يسوع  تكلم" 8 - 1:   17 يوحنا . 31
 " سلطانه في  االب  جعلها التي واالوقات  االزمنة  تعرفوا ان  لكم ليس   لهم فقال " 7:   1 الرسل  أعمال.  32
  به  الذي  التبني  روح  اخذتم بل للخوف  ايضا  العبودية  روح  تاخذوا لم  اذ 15. للا ابناء هم  فاولئك للا بروح  ينقادون الذين  كل  الن" 15 - 14:  8 رومية.  33

 " االب  ابا  يا نصرخ
 "االشياء جميع  منه   الذي االب  واحد  اله  لنا  لكن" 6:  8 األولى   كورنثوس .  34
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 اإلبن هللا ▪
ابنَللا هوَ املسيحَ أنَ املسيحيونَ للاََالوحيدََيؤمنَ القدسوهوَ الروحَ منَ بهَ ُحبلَ مرميََ.َ َمنَ

املسيح.ََللاََوجتسدََََ-دونَمشيئةَرجلََََ-ََالعذراء يسوعََبيسوعَ مشيئةَللا،َوقدَأخذََوعملََوكشفَ
َكر مَشريعةَللاَ)الناموس َكامالًَولكنَملَخيطئَقط.َوقد (َعنَطريقَطبيعةَإنسانيةَفكانَوعاشَإنسااًن

.َوقدَقامَمنََعنَطريقَموتهَعلىَالصليبََاملسيحَحررَالبشريةَمنَاخلطيةطاعته.َويعتقدَاملسيحيونَأنََ
َكانَقبلَصلبه.َوقدَارتفعَإىلَالسماءََ َكما املوتَفَاليومَالثالثَجبسدَممج دَوظهرَإىلَتالميذهَفَهيئته

ََالوحيدَفَالتصاحلَماَبنيَللاَوالنسان.َيسوعَاملسيَحََوهوَاآلنَجالسَعنَمينيَللاَحيثَانهَالوسيط
َكامل.َ  إنسانَكاملَوإله

الهلية.َويعتقدَاملسيحيونَأنهََََسيعودَاملسيحَبقوةَوجمدَليحكمَويدينَالعاملَوينهيَخطةَاخلالص
َك ر بَحيَوأبدي.ََيعيشَفَومعَمجي  عَاملؤمننيَبه

املقدس 2ََََََاملزامَيََ:شواهدَمنَالكتابَ 7ََََََ،َأشعياَء110ََََ:139،َاملزامي738ََ: 1ََََََ،َمىت1440: :3ََََ،َمىت2341ََََ-18ََ:
1ََََ،َلوقَا3ََ:1148َ،َمرقس17ََ:547،َمىت16ََ:1646َمىتَ،14ََ:3345َ،َمىت11ََ:2744َ،َمىت8ََ:2943َ،َمىت1742َ
ََ:3549ََ 22ََََ:7050ََ،َلوقا 1852ََََ-1ََََ:1ََََ،َيوحنا24ََََ:4651،َلوقا 10ََََ:3053ََ،َيوحنا ،2754ََََ-11ََََ:25ََ،َيوحنا

 
 " االب  ابا يا  صارخا  قلوبكم الى  ابنه  روح للا  ارسل ابناء  انكم  بما  ثم" 6:   4 غالطية . 35
 " كلكم وفي  وبالكل  الكل  على الذي   للكل  واحد واب  اله" 6:   4 أفسس .  36
 " فنحيا االرواح البي   جدا باالولى  نخضع افال"  9:  12 العبرانيين .  37
 "ولدتك اليوم انا .ابني   انت  لي قال .الرب قضاء جهة من  اخبر   اني" 7:  2 المزامير.  38
 " لقدميك موطئا  اعداءك  اضع  حتى  يميني  عن  اجلس  لربي   الرب قال .مزمور. لداود" 1:   110 المزامير.  39
 . " عمانوئيل اسمه وتدعو  ابنا  وتلد  تحبل العذراء  ها.اية نفسه  السيد  يعطيكم ولكن" 14:   7 أشعياء .  40
  19. القدس  الروح  من  حبلى  وجدت  يجتمعا  ان  قبل ليوسف  مخطوبة  امه مريم  كانت لما .هكذا  فكانت  المسيح يسوع  والدة  اما  18" 23 -  18:   1 متى .  41

  يا: »قائال حلم في له   ظهر قد  الرب مالك  اذا  االمور  هذه  في  متفكر هو  فيما  ولكن  20. سرا  تخليتها  اراد  يشهرها ان  يشا  ولم بارا كان اذ  رجلها  فيوسف

  من  شعبه  يخلص  النه  يسوع  اسمه   وتدعو ابنا  فستلد  21. القدس   الروح  من  هو  فيها به  حبل الذي   الن. امراتك مريم  تاخذ ان  تخف  ال  داود ابن يوسف

  للا  تفسيره  الذي )  عمانوئيل« اسمه  ويدعون ابنا   وتلد تحبل العذراء   هوذا »  23. القائل بالنبي  الرب   من  قيل ما   يتم لكي  كان   كله  وهذا 22. خطاياهم«

 (." معنا 
 ." سررت« به  الذي   الحبيب  ابني هو  هذا: »قائال السموات   من  وصوت" 17:   3 متى .  42
 ." لتعذبنا الوقت   قبل هنا  الى  اجئت .للا  ابن يسوع  يا  ولك لنا ما   قائلين صرخا  قد هما  واذا " 29:   8 متى .  43
 " له يعلن  ان  االبن اراد  ومن  االبن   اال االب يعرف  احد  وال. االب   اال االبن  يعرف  احد  وليس .ابي   من  الي   دفع قد  شيء كل"  27:  11 متى .  44
 "للا  ابن انت   بالحقيقة قائلين  له  وسجدوا  جاءوا  السفينة   في والذين " 33:  14 متى .  45
 " الحي للا  ابن  المسيح  هو انت   وقال بطرس  سمعان  فاجاب " 16:  16 متى .  46
 ." اسمعوا   له.سررت  به  الذي   الحبيب ابني  هو  هذا  قائال السحابة  من  وصوت ظللتهم  نيرة سحابة  اذا  يتكلم  هو  وفيما " 5:  17 متى .  47
 " للا ابن  انت انك  قائلة وصرخت  له   خرت نظرته  حينما  النجسة   واالرواح" 11:   3 مرقس .  48
 ." للا ابن  يدعى  منك  المولود  القدوس  ايضا  فلذلك  تظللك العلي  وقوة  عليك يحل القدس  الروح . لها  وقال المالك  فاجاب " 35:  1 لوقا.  49
 " هو انا  اني   تقولون انتم  لهم  فقال .للا  ابن  افانت الجميع  فقال " 70:  22 لوقا.  50
  يكن  لم  وبغيره  كان به  شيء  كل  3. للا  عند البدء في  كان   هذا 2. للا الكلمة  وكان  للا عند  كان والكلمة  الكلمة  كان  البدء في  1"     18 - 1:   1 يوحنا . 51

  7. يوحنا اسمه  للا  من  مرسل  انسان  كان 6    تدركه لم  والظلمة الظلمة  في  يضيء والنور  5. الناس   نور كانت والحياة  الحياة  كانت   فيه 4. كان   مما  شيء
  10. العالم الى  اتيا  انسان  كل   ينير الذي  الحقيقي   النور كان  9. للنور  ليشهد بل النور  هو  يكن  لم  8. بواسطته  الكل  يؤمن لكي  للنور ليشهد   للشهادة جاء هذا



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 33 صفحة

 

ََ 1155ََََ-14ََََ:7ََيوحنا َ-3ََََ:23ََ،َرومية458ََََ-1ََََ:3ََََ،َرومية1ََََ:957ََ،ََأعمالَالرسل1656ََ-16ََََ:15ََ،َيوحنا
َكورنثوس2659 ،َتيمواثوس663ََ-2ََ:5َاألوىلََ،َتيمواثوس1162َ-2ََ:5ََ،َفيلييَب561َ-4ََ:4ََ،َغالطية8ََ:660األوىلََ،

 .365ََ-1ََ:1ََ،َالعربانيني3ََ:1664األوىلَ

 الروح القدس  هللا ▪
ََ.َفهوَيوحيَلرجالَالعهدَالقدمَي)أيَمنَذاته(ََهوَروحَللاََالروحَالقدسََنأيعتقدَاملسيحيونََ

ليكتبواَخمطوطاتاملقدسنيَ)األنبياء انتقاءهَهلم،َجعلالكتابَاملقدسََ(َ الق.َََيفهمونََهم.َومنَخاللَ
شع رََأيَيَََُأنَالروحَالقدسَيبك تَعلىَخطيةََوقدَاختارَالروحَالقدسَاملسيحَوكر مه.َويؤمنَالربوتستنت

إىلَاخلالصاملرءَابلذنب الناسَ يدعوَ اجلديدةََ،َويريَالق.َوهوَ الوالدةَ اجلديدة.َوفَلظةَ ،َوالوالدةَ
املسيحيَومينحهَمواهبََ املسيحية،َويعزيَ الشخصيةَ املسيح،َويلبسهَ املسيحيَفَجسدَ املؤمنَ يعم دَ

َكنيسته.َوهوَحيفظَاملؤمَنََروحية فَاليومَاآلخر.َويؤمنَاملسيحيونَأنَحضورهَفَحياةََبهََََختدمَللاَف

 
  اي  للا  اوالد يصيروا  ان  سلطانا  فاعطاهم قبلوه الذين كل  واما  12. تقبله  لم  وخاصته  جاء  خاصته  الى  11. العالم يعرفه  ولم  به  العالم وكون  العالم في  كان 

  مجدا   مجده  وراينا بيننا وحل جسدا  صار  والكلمة  14    للا من   بل رجل  مشيئة  من   وال جسد مشيئة  من  وال  دم  من  ليس  ولدوا  الذين 13. باسمه المؤمنون

  ملئه ومن  16. قبلي كان النه   قدامي صار   بعدي ياتي  الذي  ان  عنه  قلت الذي هو  هذا  قائال  ونادى  له  شهد  يوحنا  15. وحقا  نعمة  مملوءا  االب  من لوحيد  كما

  هو الذي  الوحيد االبن .قط  احد يره  لم  للا 18. صارا   المسيح  فبيسوع والحق النعمة   اما. اعطي بموسى  الناموس  الن  17. نعمة  فوق  ونعمة.اخذنا  جميعا نحن

 " خبر هو  االب   حضن في
 " واحد واالب انا "  30:   10 يوحنا . 52
 " العالم  الى االتي   للا  ابن  المسيح انت   انك امنت  قد انا . سيد يا نعم له قالت" 27 -  25:   11 يوحنا . 53
  له قال 9. وكفانا االب ارنا  سيد يا  فيلبس  له قال 8. رايتموه  وقد تعرفونه االن   ومن.ايضا  ابي لعرفتم  عرفتموني قد كنتم  لو  7" 11 - 7:   14 يوحنا . 54

  واالب  االب   في انا  اني تؤمن  الست   10. االب ارنا  انت  تقول فكيف االب راى  فقد  راني  الذي.فيلبس  يا  تعرفني  ولم  مدته  هذه  زمانا   معكم انا  يسوع

  لسبب  فصدقوني واال .في  واالب  االب في  اني   صدقوني  11. االعمال  يعمل هو  في  الحال   االب لكن  نفسي  من به  اتكلم  لست  به اكلمكم  الذي الكالم .في

 ." نفسها  االعمال
 ." ويخبركم  لي   مما  ياخذ  انه قلت  لهذا .لي هو  لالب  ما   كل  15" 16 -  15:   16 يوحنا . 55
 "اعينهم  عن سحابة  واخذته .ينظرون  وهم  ارتفع  هذا قال ولما" 9:  1 الرسل  أعمال  .  56
  المسيح يسوع .االموات   من  بالقيامة القداسة  روح   جهة  من  بقوة للا ابن  وتعين  4 الجسد  جهة من   داود نسل  من  صار  الذي .ابنه  عن " 4 - 3 :  1 رومية.  57

 " ربنا
  بااليمان  كفارة للا  قدمه الذي   25 المسيح  بيسوع الذي  بالفداء بنعمته  مجانا متبررين  24. للا  مجد  واعوزهم اخطاوا الجميع  اذ " 26 - 23:  3 رومية.  58

 " للا بامهال  السالفة الخطايا  عن  الصفح اجل  من  بره  الظهار   بدمه
 " به ونحن االشياء جميع  به  الذي  المسيح  يسوع واحد  ورب .له  ونحن االشياء جميع  منه   الذي االب  واحد  اله  لنا  لكن" 6:  8 األولى   كورنثوس .  59
 ." التبني   لننال  الناموس   تحت الذين  ليفتدي  5 الناموس  تحت  مولودا امراة   من  مولودا   ابنه  للا ارسل   الزمان  ملء  جاء لما  ولكن " 5 - 4:   4 غالطية . 60
  اخلى  لكنه 7 هلل  معادال  يكون  ان  خلسة  يحسب  لم  للا صورة  في  كان  اذ  الذي   6 ايضا  يسوع  المسيح  في الذي  الفكر   هذا فيكم فليكن" 11 - 5:   2 فيليبي . 61

  واعطاه ايضا  للا  رفعه  لذلك 9. الصليب   موت الموت  حتى  واطاع  نفسه وضع  كانسان الهيئة  في  وجد  واذ 8. الناس  شبه  في صائرا عبد  صورة  اخذا  نفسه

  هو  المسيح  يسوع  ان  لسان كل  ويعترف  11 االرض  تحت  ومن  االرض  على  ومن  السماء  في  ممن  ركبة  كل  يسوع  باسم تجثو لكي  10 اسم  كل  فوق اسما 

 " االب  للا لمجد  رب 
 " المسيح يسوع  االنسان والناس  للا بين  واحد ووسيط واحد اله يوجد  النه"  6 - 5:  2 األولى تيموثاوس . 62
  العالم   في به اومن االمم  بين به  كرز   لمالئكة  تراءى الروح في  تبرر  الجسد  في ظهر للا  التقوى سر  هو  عظيم وباالجماع " 16:  3 األولى تيموثاوس . 63

 "المجد  في رفع
  الذي شيء  لكل وارثا  جعله  الذي   ابنه  في االخيرة  االيام هذه  في  كلمنا  2  كثيرة  وطرق بانواع قديما  باالنبياء  االباء   كلم ما   بعد للا" 3 -  1:  1 العبرانيين .  64

 "  العالمين عمل  ايضا  به
 " هو كما   سنراه الننا  مثله   نكون اظهر  اذا  انه  نعلم  ولكن.سنكون ماذا  بعد  يظهر  ولم  للا  اوالد نحن  االن االحباء ايها " 2:   3 األولى  يوحنا . 65
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العبادَة والكنيسةَفَ املسيحيَ املؤمنَ ويقويَ ينورَ فهوَ ليصالهَابملسيح.َ الضمانَ هوَ املسيحيَ ََاملؤمنَ
 والتبشيَواخلدمة.ََ

،َيوحنا4ََ:2470َََ،َيوحنَا3ََ:1669،َمىت1ََ:1868ََ،َمىت14ََ:667َ،َالقضاَة1ََ:266َالتكوين:ََشواهدَمنَالكتابَاملقدس
15ََََ الرسل2671: 1ََََََ،َأعمالَ رومية872: 2ََََاألوىلََََ،َكورنثوس1173ََ-9ََََ:8ََََ،َ :3َََ،َكورنثوسَاألوىل1474ََََ-10ََ:
 .1ََ:2178ََالثانيةَ،َبطرس5ََ:1977األوىلََ،َتسالونيكي1476َ-1ََ:13ََ،َأفسس1675

  اثلثًا: اإلنسان 
.َوقدَخلقَللاَالنسانَذكراًَوأنثىَوكرمهَأنَاخلاصة،َُخلقَعلىَصورةَللاََهوَخليقةَللاََالنسان

َكانَذكراًَأوَأنثى(َهيَجزءَمنَصالحَللاَخلليقته.ََ أعطاهَالسلطةَعلىَهذهَاخلليقة.َوهبةَاجلنسَ)إن
َكانَالنسانَبري ئاًَدونَخطيةَوكانَيقضيَوقتاًَمدهشاًَمعَخالقه،َوكانََويعتقدَاملسيحيونَأنهَفَالبداية

أوامرَللاََ البشرية.َوعصىَالنسانَ لديهَحريةَالختيار.َولكنهَأخطأَابختيارهَالرَوجلبَاخلطيئةَإىلَ
ورثَطبيعةَمائلةَلعملَاخلطيئة.َلذلكَعندماََ،َوسقطَمنَبراءتهَاألصلية،َوبذلكََخاللَإغراءَالشيطان

بنعمةَللاََ فقطَ قبلَللا.َ عليهاَمنَ املعاصيَواخلطاايَويُعاقبَ بفعلَ يبدأَ الدراكَ إىلَسنَ الطفلَ يصلَ
أجلََ منَ املسيحَ املدهشة،َوهكذاَماتَ لهَعنَطريقَخطةَللاَ النسانَ يقربَ أنَ يستطيعَللاَ ورمحتهَ

َكرامةَ  ويستحقَالحرتامَوالبَوالتقدير.ََالنسان؛َوبذلكَكلَإنسانَله
َ.51ََ:580َ،َاملزامي3079َ-1ََ:26ََالتكويَن:َشواهدَمنَالكتابَاملقدس

 

 
 ." المياه   وجه على يرف  للا  وروح  ظلمة  الغمر وجه  وعلى وخالية  خربة  االرض   وكانت" 2:   1 التكوين .  66
 " فعل بما  وامه  اباه يخبر  ولم. شيء يده في  وليس  الجدي كشق  فشقه  الرب  روح   عليه  فحل "  6:   14 القضاة .  67
 " القدس   الروح من   حبلى وجدت يجتمعا ان  قبل  ليوسف مخطوبة   امه مريم   كانت   لما. هكذا فكانت  المسيح  يسوع والدة  اما"  18:   1 متى .  68
 " عليه واتيا حمامة مثل  نازال  للا روح  فراى  له  انفتحت   قد السموات   واذا.الماء من  للوقت   صعد  يسوع اعتمد   فلما" 16:   3 متى .  69
 "يسجدوا  ان  ينبغي والحق فبالروح  له   يسجدون والذين.روح   للا" 24:   4 يوحنا . 70
 " لي يشهد  فهو  ينبثق االب عند  من  الذي  الحق روح   االب   من  اليكم  انا  سارسله الذي   المعزي جاء  ومتى " 26:   15 يوحنا . 71
  اقصى  والى  والسامرة  اليهودية  كل  وفي  اورشليم  في شهودا لي وتكونون عليكم القدس  الروح   حل متى   قوة ستنالون  لكنكم " 8:   1 الرسل  أعمال.  72

 " االرض
 " له  ليس  فذلك  المسيح  روح له   ليس  احد  كان   ان  ولكن.فيكم  ساكنا   للا  روح كان   ان  الروح   في بل  الجسد في فلستم انتم  واما" 11 - 9:  8 رومية.  73
  االنسان   امور  يعرف الناس   من من  الن  11. للا  اعماق  حتى شيء كل  يفحص  الروح الن .بروحه  نحن لنا  للا  فاعلنه " 14 -  10:  2 األولى   كورنثوس .  74

 " للا روح   اال  احد  يعرفها  ال  للا امور  ايضا  هكذا .فيه  الذي االنسان  روح   اال
 " فيكم يسكن  للا  وروح للا هيكل  انكم   تعلمون اما"  16:  3 األولى   كورنثوس .  75
 . " الفداء ليوم  ختمتم به  الذي  القدوس  للا  روح تحزنوا  وال" 30:   4 أفسس .  76
 " الروح  تطفئوا ال " 19:  5 األولى تسالونيكي . 77
 " القدس  الروح   من  مسوقين القديسون  للا اناس  تكلم  بل  انسان بمشيئة قط نبوة  تات لم  النه"  21:  1 الثانية بطرس . 78
  كل  وعلى البهائم  وعلى  السماء طير وعلى البحر  سمك  على  فيتسلطون.كشبهنا   صورتنا   على   االنسان نعمل  للا وقال  26" 30 - 26 :  1 التكوين .  79

 ." خلقهم وانثى  ذكرا .خلقه للا صورة   على.صورته  على  االنسان  للا  فخلق 27. االرض  على  تدب التي  الدبابات  جميع  وعلى  االرض
 " امي بي  حبلت  وبالخطية  صورت   باالثم هانذا" 5:  51 المزامير.  80
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 رابعًا: اخلالص 
َكلهاَمنَاخلطيةََيعتقدَاملسيحيونَأنَاخلالص والشر،َوهيَدعوةَعامةَوحرةََََيشملَحتريرَالبشرية

املسيَح يسوعَ يقبلَ املسفوكََََجلميعَمنَ يسوعَ دمَ املرءَأبنَ إميانَ كمخلصَشخصيَلياته،َعنَطريقَ
وبتعريفَأوسعَمنَهذا،َاخلالصَيشملَالوالدةَيكسبَاملؤمنَاملسيحيَحياةَأبديةَحرة.ََََعلىَالصليب

َأنَالَخالصَدونَالميانَبيسوعَاملسيحَرابً.ََوالتمجيد.َويؤمنَالربوتستنتَ،َالقداسة،َالتربيراجلديدة

 )التجديد(:  الوالدة اجلديدة ▪
للا نعمةَ عملَ أبهناَ املسيحيونَ جديدةََيؤمنَ خليقةَ املسيحيونَ املؤمنونَ يصبحَ املرء.َ فََََفَ

القدَس الروحَ َ ويغي  يسوع.َ النسانََاملسيحَ حيثََََقلبَ وخطاايهَ مبعاصيهَ وأتنيبهَ تبكيتهَ طريقَ عنَ
له.َفهيَتعتربَنقطةَالتحولَودخولََ يستجيبَاخلاطيءَعنَطريقَالتوبةَهللَوالميانَبيسوعَاملسيحَرابًَ
املرءَاملسيحية.َوالتوبةَوالميانَحسبَاملعتقدَاملسيحيَمهاَاختبارَشخصيَفَالنعمة.َالتوبةَهيَالتحولَ

َكربَوخمل ص.َمنَعملَاملعاصيَإىلَللا .َوالميانَهوَقبولَيسوعَخملصَشخصيَوالتسليمَالكاملَله
 بلحظة.ََوهوَأيضاًَماَتعلقَعليهَالكنائسَالطقسيةَوتسميهَاخلالص

 :التربير ▪
أبنهَتطهيَاملرءَالذيَآمنَمبوتَوقيامةَاملسيحَمنَكلَاخلطاايَوغسلهاَبدمه،ََََيعتقدَالربوتستنت

السرورََفيصبحَفَعالقةَشخصيةَمعهَتعمهاَالسالمَوالطمأنينةََوََاملؤمنَاملسيحيَإىلَللَاََوجيلبَالتربير
َكماَأنهَيصبحَإبناًَهلل.ََ

 : القداسة ▪
املؤمنَاجلديدَوخيتارهََََاملسيحيونَأبهناَخربةَشخصيةَتبدأَابلوالدةَاجلديدة،َحيثَيفرزَللَايؤمنََ

الال ةَفيه.َََخلطتهَالفريدةَواملدهشة،َوجيعلهَيتقدمَروحياًَودينياًَوأخالقياًَبشكلَإجيايبَبقوةَالروحَالقدس
َؤمنَاملسيحي.ََوالنموَجيبَأنَيستمرَخاللَحياةَامل
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 :  التمجيد ▪
وجزاءهَوهوَالربكاتَاألخيةَووجودَاملؤمنَاملسيحيََََحسبَاملعتقدَاملسيحيَهوَنتيجةَاخلالص

 فَحالةَمنَالريةَوالفناءَوالسالمَوالسرورَاألبدي.ََ
،1084َََ-10ََََ:9ََ،َرومية1083ََََ-5ََََ:8ََََ،َرومية4ََََ:1282ََ،َأعمالَالرسل5ََََ:2481ََيوحنا:ََشواهدَمنَالكتابَاملقدس

 .2485َ-5ََ:23َاألوىلَََتسالونيكي

 الغاية(   ِف النعمة  خامسًا: خطة وهدف هللا( 
لألشخاصَدليلَعلىَنعمتهَيفيدَفَأنهَخُيل صَويقدسَََأبنَانتقاءَواختيارَللاََيعتقدَالربوتستنت

اخلطاة للاََََ،وميجدَ سيادةَ يُظهرَ وهذاَ العامل.َ بنهايةَ يتعلقَ مباَ لإلنسانَ الختيارَ حريةَ معَ يتوافقَ وهوَ
خرَويعززَالتواضع.َويؤمنََالصالة،َوحكمتهَوقداستهَالالمتناهيةَوعدمَتغيه.َوهذاَيستبعدَالتكربَوالتفا

قبلواََ الذينَ للنهاية.َفهؤالءَ الربوتستنتَوخاصةَاملعمدانيةَأنَمجيعَاملؤمننيَاملسيحينيَاملخل صنيَيبقونَ
َكماَهمَللنهاية.َقدََََاملسيح،َوُقدسواَمنَقبلَالروحَالقدس لنَيرتدواَمنَحالةَالنعمة،َولكنهمَحُيفظوا

املسي املؤمنَ اخلطيةخيطئَ فَ ويقعَ السعادةَََحيَ منَ حيرمهَ وقدَ روحه،َ حيزنَ هذاَ ولكنَ والشهوات،َ
بَبشكلَمؤقتَعلىَاألرضََوالسالمَويؤر قَنفسهَحىتَيوصلهَإىلَالعرتافَللمسيحَوالتوبة،َوقدَيُعاقَ 

آخرَالََ بقوةَللاَوخالصه.َمبعىنَ يبقىَ قبلَهالكه؛َولكنهَ تؤخذَروحهَ أوَحىتَ القدسَ الروحَ قبلَ منَ
 هالكَللمؤمنَاملسيحي.ََ

 .1288ََ:1َ،َيعقوب15ََ:1687ََ،َيوحنَا886َ-19ََ:5ََاخلروجَ:شواهدَمنَالكتابَاملقدس

 
 " الحياة الى  الموت  من   انتقل قد  بل دينونة الى  ياتي  وال  ابدية  حياة  فله  ارسلني   بالذي ويؤمن  كالمي   يسمع من  ان  لكم   اقول الحق  الحق " 24:   5 يوحنا . 81
 " نخلص ان  ينبغي  به  الناس   بين اعطي قد  السماء  تحت اخر   اسم ليس  الن .الخالص   غيره باحد وليس " 12:   4 الرسل  أعمال.  82
  من  به  نخلص بدمه االن  متبررون   ونحن كثيرا   فباالولى 9. الجلنا المسيح مات   خطاة  بعد ونحن النه  لنا   محبته  بين للا  ولكن 8" 10 - 8:  5 رومية.  83

 ." الغضب 
  والفم للبر  به  يؤمن القلب  الن  10. خلصت  االموات من   اقامه  للا ان  بقلبك  وامنت  يسوع بالرب  بفمك  اعترفت  ان  النك  9"  10 - 9:  10 رومية.  84

 ." للخالص   به يعترف 
 ". المسيح يسوع  ربنا مجيء   عند لوم  بال كاملة  وجسدكم  ونفسكم  روحكم  ولتحفظ بالتمام يقدسكم نفسه  السالم واله " 24 - 23:  5 األولى تسالونيكي . 85
  لي  تكونون وانتم 6. االرض   كل  لي فان .الشعوب  جميع  بين  من  خاصة   لي   تكونون عهدي  وحفظتم لصوتي  سمعتم ان  فاالن 5" 8 -  5:  19 الخروج .  86

  بها  اوصاه التي   الكلمات هذه  كل   قدامهم ووضع  الشعب  شيوخ  ودعا موسى  فجاء 7 اسرائيل  بني بها  تكلم التي   الكلمات هي   هذه. مقدسة  وامة  كهنة   مملكة

 ." الرب   الى الشعب  كالم  موسى فرد .نفعل  الرب  به  تكلم  ما   كل  وقالوا  معا  الشعب جميع  فاجاب  8. الرب
 " باسمي طلبتم ما   كل  االب   يعطيكم لكي. ثمركم ويدوم بثمر  وتاتوا  لتذهبوا  واقمتكم  اخترتكم   انا بل اخترتموني  انتم  ليس "  16:   15 يوحنا . 87
 "يحبونه للذين   الرب  به وعد الذي  الحياة اكليل  ينال تزكى  اذا   النه.التجربة  يحتمل الذي  للرجل  طوبى " 12 :  1 يعقوب . 88
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 سادسًا: الكنيسة 
اجلديد العهدَ العبادةََكنيسةَ هيكلَ هيَ املسيحيةَ للعقيدةَ املُع م دين،ََََوفقاًَ املسيحينيَ للمؤمننيَ

هوَالذيَيساعدهمَأنَيبقواَََأيَأنَالروحَالقدسََيربطهمَميثاقَالميانَوالجنيل؛َحمفوظنيَفَاملسيح
الشيطان أعمالَ منَ اخلطيَةََحمفوظنيَ املرءَفَ والقوق،َوانزالقَ املواهب،َ بشرائعهَوميارسونَ ؛َحمكومنيَ

تطمحََََ(؛َالكنيسةوالمتيازاتَاليتَاكتسبوهاَفَحتوهلمَفَالتجديدَعنَطريقَالكلمةَ)الكتابَاملقدس
َكنيسةَأوَجممعَيعملَحتتَقيادةَيسَوََلنشرَالجنيل َكل عنَطريقَممارسةََََعَاملسيحإىلَأقاصيَاألرض.

همََ الكتابينيَ واملسؤولنيَ املسيح.َ لرهبمَ ابلنسبةَ ومهمَ مسؤولَ اجلماعةَ فَ شخصَ وكلَ الدميوقراطية.َ
لهَدورهَفَالكنيسةَولكنَيقتصرََ َكلَرجلَوامرأةَ القساوسةَوالشمامسةَ)املساعدين(.َوابلرغمَمنَأن

للطائفةَاملعمدانية.َوالعهدََ اجلديدَيتحدثَعنَالكنيسةَعلىَمنصبَالقسيسَعلىَالرجالَفقطَطبقاًَ
 أهناَجسدَاملسيح،َحيثَيشملَمجيعَاألعمارَاملؤمننيَاملُخل صنيَواحملررينَمنَكلَقبيلةَوأمةَولسان.

َكورنثوَس1ََََ:791ََرومية،5290ََََ-2ََََ:41ََََ،َأعمالَالرسل1989ََ-16ََََ:15ََََمىت:ََشواهدَمنَالكتابَاملقدس ،1ََََ:292ََاألوىلََََ،
 .1ََ:1893ََكولوسيَ

 كسر اخلبز )املناولة(  و  سابعًا: املعمودية   
للطائفةَالربوتستنتية املعمدانيةَفإنَمعموديةَاملسيحيَهيَتغطيسَاملؤمنَاملسيحيَفَاملاءََََوفقاًَ

املخل  صََََابسمَاآلب املسيحيَبصلب،َودفنَوقيامةَ إميانَ إىلَ ترمزَ عبادةَ القدس.َوهيَ والبنَوالروحَ
َكإنسانَجديدَليسيَ؛َودفنهَفَالياةَالقدميةَومنَمثَقياملسيح؛َوموتَاملؤمنَاملسيحيَفَاخلطية امته

املسيح يسوعَ ربهَ املعموديةََمعَ للمسيحينيَ ابلنسبةَ املوت.َ منَ األخيةَ ابلقيامةَ إعالنَََوشهادتهَ هيَ

 
  له   وقال يسوع  فاجاب  17. الحي  للا  ابن  المسيح هو  انت  وقال  بطرس  سمعان  فاجاب 16. انا  اني   تقولون من   وانتم لهم   فقال" 19 -  15:  16 متى .  89

  كنيستي  ابني   الصخرة هذه  وعلى  بطرس  انت  ايضا  لك  اقول وانا  18. السموات  في الذي  ابي  لكن لك  يعلن  لم  ودما لحما  ان .يونا  بن سمعان  يا لك  طوبى

  االرض على تحله  ما وكل .السموات   في مربوطا يكون  االرض  على تربطه ما   فكل .السموات  ملكوت   مفاتيح واعطيك 19. عليها تقوى لن  الجحيم  وابواب

 ." السموات في  محلوال   يكون
  وكانت .نفس  كل   في خوف  وصار  43. والصلوات  الخبز وكسر   والشركة الرسل تعليم  على  يواظبون وكانوا  42"  42 - 41:   2 الرسل  أعمال.  90

 . " الرسل  ايدي  على تجرى  كثيرة وايات  عجائب
 " المسيح يسوع  والرب ابينا  للا من   وسالم لكم نعمة .قديسين مدعوين  للا احباء  رومية  في  الموجودين  جميع الى "  7:  1 رومية.  91
  يسوع ربنا   باسم يدعون  الذين جميع  مع   قديسين المدعوين  يسوع المسيح  في المقدسين  كورنثوس  في  التي  للا  كنيسة  الى" 2:  1 األولى   كورنثوس .  92

 " ولنا لهم مكان  كل  في  المسيح 
  تهمل  ال"  14:  4 األولى  تيموثاوس " شيء كل  في  متقدما  هو  يكون  لكي  االموات  من  بكر  البداءة هو  الذي .الكنيسة  الجسد راس  وهو " 18:  1 كولوسي.  93

 ." المشيخة  ايدي  وضع مع   بالنبوة لك  المعطاة  فيك التي   الموهبة
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َكسرَاخلبز.َوهذهَاملعموديةَتقتصرَعلىَالبالغنيَفقطَوفقاًَ إبميانهَوعضويتهَابلكنيسةَواستحقاقهَملناولة
 للمعمدانيةَوهناكَعدةَطوائفَبروتستنتيةَأخرىَوطقسيةَتسمحَبتعميدَاألطفالَغيَالبالغني.َ

ألكلَاخلبزَوشربَعصيَالعنبَ)أوَاخلمر(َََةهوَعملَرمزيَلعضوَالكنيسَكسرَاخلبزَ)املناولة(
 ،َوموتهَوقيامتهَوخالصهَوجميئهَالثاين.َلتذك رَصلبَاملسيح

َكورنثوس596َ-6ََ:3ََرومية،20ََ:795ََ،َأعمالَالرسل1794َ-3ََ:13ََمىت:َشواهدَمنَالكتابَاملقدس  .10ََ:1697األوىلََ،

  اثمنًا: يوم الرب 
للعقيدةَاملسيحيةَهوَأولَيومَفَاألسبوع.َوهوَيذكرَبقيامةَاملسيحَمنَاملوتَوجيبَأنَ وفقاًَ

 والتأملَالروحي،َبشكلَعلينَأوَغيَعلين.َََمُتارسَفيهَالعبادة
 .1ََ:1099َالالهويتََ،َرؤايَيوحنا20ََ:798َأعمالَالرسل:َشواهدَمنَالكتابَاملقدس

  َتسعًا: ملكوت السموات 
تشملَسيادتهَعلىَالكونَكلهَوسيادتهَعلىَالناسَالذينَأقرواََأوَملكوتَللَاَملكوتَالسمواَت

َكطفلََََبهَإهلاً.َووفقاًَللمسيحينيَفإنَامللكوتَهيَعاملَاخلالص الروحيَحيثَيدخلَاملرءَفيهَبكلَثقة
علىَحياته.َعلىَاملسيحينيَالصالة إقرارهَبيسوعَاملسيحَرابًَ والدعاءَجمليءَامللكوتَعلىَاألرضََََعندَ

الناسَوإيصالَرسالةَاخلالص إرادةَللاََ)بتبشيَ السمواتَهوََهلم(َوأنَتكملَ .َوإمتامَوجميءَملكوتَ
 نزولَاملسيحَوظهورهَالثاينَعلىَاألرضَوهنايةَالعامل.ََ

َكولوسي18ََ:36103َ،َيوحنا3ََ:3102ََ،َيوحنا9ََ:1101َ،َمرقس3ََ:2100َمىت:َشواهدَمنَالكتابَاملقدس ،1ََ:13104. 
 

  وانت  منك اعتمد   ان محتاج   انا قائال منعه  يوحنا ولكن  14. منه ليعتمد   يوحنا الى  االردن  الى   الجليل من  يسوع  جاء حينئذ 13"     17 -  13:   3 متى .  94

  واذا .الماء من  للوقت   صعد  يسوع اعتمد   فلما 16. له   سمح حينئذ.بر كل  نكمل  ان بنا  يليق هكذا   النه.االن اسمح   له وقال  يسوع فاجاب 15. الي   تاتي

 ." سررت«  به  الذي   الحبيب ابني  هو  هذا: »قائال السموات   من  وصوت 17. عليه  واتيا  حمامة مثل  نازال  للا روح   فراى  له  انفتحت  قد  السموات
 " خبزا ليكسروا مجتمعين  التالميذ  كان اذ  االسبوع  اول  وفي " 7:   20 الرسل  أعمال.  95
  االموات   من  المسيح  اقيم كما  حتى  للموت  بالمعمودية  معه  فدفنا 4. لموته اعتمدنا   المسيح  ليسوع  اعتمد من  كل  اننا  تجهلون  ام  3"  5 - 3:  6 رومية.  96

 " بقيامته ايضا  نصير موته   بشبه معه  متحدين  صرنا  قد  كنا ان  النه  5. الحياة  جدة  في ايضا  نحن نسلك  هكذا  االب بمجد
 ." المسيح  جسد  شركة هو اليس  نكسره  الذي   الخبز.المسيح  دم شركة  هي   اليست نباركها  التي  البركة كاس "  16:  10 األولى   كورنثوس .  97
 " خبزا ليكسروا مجتمعين  التالميذ  كان اذ  االسبوع  اول  وفي " 7:   20 الرسل  أعمال.  98
 " بوق كصوت عظيما  صوتا   ورائي  وسمعت الرب يوم في  الروح   في كنت"  10:  1 الالهوتي  يوحنا رؤيا .  99

 " السموات ملكوت  اقترب  قد النه   توبوا: »قائال" 2:   3 متى .  100
 " بقوة اتى   قد للا ملكوت   يروا حتى  الموت  يذوقون ال  قوما  ههنا  القيام   من  ان  لكم اقول  الحق لهم   وقال" 1:   9 مرقس .  101
 ." للا ملكوت   يرى ان  يقدر  ال  فوق من   يولد ال  احد كان  ان  لك  اقول  الحق  الحق له وقال  يسوع  اجاب" 3:   3 يوحنا . 102
  االن ولكن .اليهود  الى اسلم   ال لكي  يجاهدون  خدامي لكان   العالم هذا  من مملكتي   كانت لو .العالم   هذا من  ليست  مملكتي  يسوع  اجاب"  36:   18 يوحنا . 103

 " هنا من  مملكتي   ليست
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 ويوم القيامة(    عاشرًا: آخر اآلايم )عالمات الساعة 
العاملَإىلَهنايةَفَزمانهَاخلاصَوطريقتهَاخلاصة.َوفقاًَللعقيدةَاملسيحيةَووعدَإهلهمََََسيجلبَللا

سيعودَشخصياًَبشكلَظاهرَفَاجملدَإىلَاألرض؛َسيقومَاألموات؛َوسيحكمَاملسيحََََأنَيسوعَاملسيح
،َ)جهنمََسيحينيَفسيذهبونَإىلَالعذابَاألبديعلىَالناسَالذينَقبلوهَُمسبقاًَ)املسيحيني(،َأماَغيَامل

(.َوسيتسلمَاملسيحيونَاملؤمنونَأبجسادهمَاملمجدةَجزائهمَويعيشونَمعَرهبمَفََأوَالبحيةَاملتقدةَابلنار
 (.)اجلنةَملكوتَالسموات

الذينَماتواَقبلَجميءَاملسيح(َفسيقومونَأوالًَحسبََ أماَاألمواتَفَاملسيحَ)وهمَاملسيحيونَ
وجيتمعونَمعهَفََََاملسيحيونَاألحياءَسيبقونَحىتَجميءَيسوعَاملسيَح،ََوالعقيدةَاملسيحيةَالربوتستنتية

للعاملَاخلاطئَبضيقةَعظيمةَوعقابَشديد،ََََالسحابَفَاهلواءَأثناءَجميءَدينونةَالعامل.َوبعدَإدانةَللَا
ألفيةَ)أيَأنَاملسيحَسيحكمَاألرضَألفَسنَة ليؤسسواَمملكةَ ََسيأيتَيسوعَمعَقديسيهَ)املسيحيني(َ

 وفقاًَللمعتقدَالربوتستنيت(.
َكولوسي16ََ:27106ََ،َمىت2ََ:4105َأشعياءَ:شواهدَمنَالكتابَاملقدس  .4ََ:1108ََالثانيةَ،َتيمواثوس3ََ:4107،

   )حادي عشر: التبشري )التنصري 
الربوتستنتية للعقيدةَ المتياَزََوفقاًَ منَ املسيَحََفإنهَ يسوعَ فَكنيسةَ للمسيحَ اتبعَ ََومهمةَكلَ

)نقطةَالتحولََََأوَيدربَمبشرين(َلكلَالعامل.َإنَوالدةَاملسيحيَفَالروحَالقدسََليتلمذَ)يصنعَتالميذ
(َمعناهَوالدةَالبَلآلخرينَوالهتمامَهبم.َوحسبَاملعتقدَاملسيحيَفإنَاجلهودَالتبشييةَفَاخلالص

ََمنَالضروريَأنَتكونَلدفعَالناسَللوالدةَاجلديدة،َوهيَمكررةَفَتعاليمَاملسيح.َلقدَأمرَيسوعَاملسيَح
َكلَابنَهللَأنَيعملَجاهداًَلكسبَالنفوسَالضالةَللمسيحَعنَجلميعَاألمم.َفإََلنشرَالجنيل هناَمهمة

 
 " محبته ابن  ملكوت   الى ونقلنا  الظلمة  سلطان  من  انقذنا  الذي " 13:  1 كولوسي.  104
  الحرب  يتعلمون وال سيفا امة  على  امة  ترفع ال .مناجل ورماحهم  سككا سيوفهم  فيطبعون كثيرين   لشعوب  وينصف االمم بين  فيقضي" 4:   2 أشعياء .  105

 " بعد فيما
 " عمله حسب  واحد  كل  يجازي  وحينئذ مالئكته   مع  ابيه  مجد   في ياتي  سوف االنسان   ابن  فان" 27:  16 متى .  106
 "المجد في  معه  ايضا  انتم  تظهرون فحينئذ حياتنا  المسيح  اظهر متى "  4:  3 كولوسي.  107
 " وملكوته ظهوره عند  واالموات االحياء  يدين  ان  العتيد  المسيح يسوع  والرب  للا  امام  اذا اناشدك انا " 1:   4 الثانية  تيموثاوس . 108
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طريقَالشهادةَالشفهيةَ)أيَإخبارَاآلخرينَبرسالةَاخلالص(َأوَاملعاملةَالسنةَوالسلوكَاملسيحيَوكماََ
 يتوافقَمعَتعاليمَإجنيلَاملسيح.

 .20ََ:21110َ،َيوحنا14109َ:24ََمىت:َشواهدَالكتابَاملقدس

 اثِن عشر: التعليم والتوعية 
خملصََ املسيحَ بيسوعَ الميانَ ففيَ والتفكي.َ التنويرَ دينَ هيَ املسيحيةَ أبنَ املسيحيونَ يعتقدَ

َكنوزَالكمةَواملعرفة.َفكلَالعلمَالنافعَهوَجزءَمنََََشخصي لياتهَحيصلَاملسيحيَاملؤمنَعلىَمجيع
اجلديدة الوالدةَ أبنَ املسيحيونَ ويؤمنَ املسيحية.َ النسانََاتريخَ مداركَ للمعرفة.َََتفتحَ عطشاًَ وختلقَ

امل ملكوتَ فَ التعليمَ قضيةَ إنَ أنَابلضافة،َ وجيبَ النسانية،َ واألعمالَ التبشيَ أهدافَ تنسقَ سيحَ
تُنجزَبدعمَليربايلَللكنيسة.َجيبَأنَيكونَهناكَنظاماًَمالئماًَللتعليمَاملسيحيَلتابعيَاملسيح.َويؤمنََ

واملهاََالربوتستنت األكادمييةَ الريةَ بنيَ ماَ املسيحيَ التعليمَ فَ توازنَ هناكَ يكونَ أنَ جيبَ مَأبنهَ
أوَََاألكادميية.َوالريةَاملتعلقةَحبياةَالنسانَدائماًَماَتكونَحمدودةَغيَمطلقة.َحريةَاملعلمَفَالكنيسة

املسيح يسوعَ بتعاليمَ حمدودوةَ اخل.َ األحدَ مدرسةَ أوَ الالهوتَ وأهدافَََجامعةَ املقدس،َ والكتابَ
 املؤسسةَالتعليمية.َ

 .2ََ:17113،َيعقوب1ََ:5112َ،َيعقوب5ََ:2111ََمىت:َشواهدَمنَالكتابَاملقدس

 اثلث عشر: الوكالة  : 
أنََََهوَمصدرَالربكاتَوالنعمَاملاديةَوالروحية؛َفكلَماَلديناَندينَبهَله.َويؤمنَالربوتستنتََللا

(َألقاصيَاألرض.َ)رسالةَاخلالصََاملسيحينيَيدينونَللعامل،َوجيدونَأنَعليهمَمسؤوليةَإيصالَالجنيل
الوكالة هيَ املقدَسََهذهَ الكتابَ جُمربونَخلدمةَكلمةَ املبشرينَ فإنَ لذلكَ منَللا.َ عليهمَ عنََََاملكلفةَ

 طريقَاستثمارَوقتهم،َمهاراهتم،َومادهتمَلتمجيدَإهلهمَومساعدةَاآلخرين.َ

 
 " المنتهى ياتي  ثم.االمم لجميع شهادة  المسكونة   كل  في هذه الملكوت ببشارة ويكرز " 14:  24 متى .  109
 " انا ارسلكم   االب ارسلني   كما. لكم سالم  ايضا  يسوع لهم   فقال" 21:   20 يوحنا . 110
 "قائال وعلمهم فاه ففتح" 2:   5 متى .  111
 " له فسيعطى  يعير  وال  بسخاء الجميع يعطي  الذي للا  من فليطلب  حكمة  تعوزه  احد  كان   ان  وانما" 5:  1 يعقوب . 112
 ." ذاته  في  ميت  اعمال  له   يكن لم  ان  ايضا  االيمان هكذا "  17:  2 يعقوب . 113
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للكتابَاملقدسَفإنَاملسيحينيَجيبَأنَخيدمواَويعملواَبسرورَوتواضعَوبنظامَمنََ أجلََووفقاًَ
 والشر.ََهدفَخالصَاألممَمنَاخلطية

 َ.2114َ-4ََ:1َاألوىلََكورنثوس:ََشواهدَمنَالكتابَاملقدس

  رابع عشر: التعاون 
.َوهذهََفعلىَاملسيحينيَأنَينظمواَمؤسساتَهلدفَخدمةَملكوتَللاََوفقاًَللعقيدةَالربوتستنتية

.َبلَميكنهاَأنَتتعاونَمعَبعضهاََاملؤسساتَالَجيبَأنَتسيطرَعلىَبعضهاَالبعضَأوَعلىَالكنيسة
العه أعضاءَكنيسةَ علىَ وجيبَ مؤثرة.َ بطريقةَ الناسَ طاقاتَ وتوجيهَ لدمجَ تطوعي،َ بشكلَ دََالبعضَ

لمدادََََاجلديد الكنسيةَ واخلدمةَ والتعليمَ التبشيية،َ الرسالياتَ لدفعَ البعضَ بعضهمَ معَ يتعاونواَ أنَ
متوافقةَروحياًَومتعاونةَبشكلََََملكوتَاملسيح.َويعتقدَاملسيحيونَأبنَوحدةَاملسيحينيَفَالعهدَاجلديد

 رقَمسيحية.َتطوعيَمنَقبلَعدةَف
 َ.18116-1ََ:15ََ،َفيلييب14115َ-1ََ:13ََأعمالَالرسلَ:شواهدَمنَالكتابَاملقدس

 النظام اإلجتماعي  خامس عشر: املسيحية و 
َكلَمسيحيَأنََ يسيواَحسبَمشيئةَاملسيحَفَحياهتمَوفقاًَللعقيدةَاملسيحيةَفإنهَيُفرضَعلى

وفَجمتمعهم.َفاألهدافَوالطرقَتستخدمَلتطويرَاجملتمعَوأتسيسَالعدالةَماَبنيَالناسَوهذاَالَحيدثََ
)املسيحية(.َوجيبَعلىَاملسيحينيَإنكارَومناهضةَََإالَعندَجذبَهؤالءَاألفرادَفَاجملتمعَإىلَاخلالص

أشكاهلا اجلنسيةَمنََالتعصبيةَجبميعَ أشكالَعدمَاألخالقيةَ ،َواجلشعَوالطمعَوالظلم،َومناهضةَمجيعَ
املعمدانية الطائفةَ إعتقادَ )حسبَ اجلنسَ ومثلييَ اجلنسية،َ والصورَ واملظاهرَ الفواحش،َ عملَ َضمنهاَ

َ(.ََاجلنوبية

السن،ََ وكبارَ واملُضط هدين،َ واحملتاجني،َ األيتام،َ احتياجاتَ لتسديدَ العملَ املسيحينيَ وعلىَ
واملساكنيَواملرضى.َجيبَعلىَاملسيحينيَالنيابةَعنَهؤالءَالذينَملَيولدواَبعدَملناهضةَالجهاض.َووفقاًََ

 
 ." امينا االنسان  يوجد لكي  الوكالء  في  يسال ثم 2. للا سرائر  ووكالء  المسيح  كخدام  االنسان  فليحسبنا هكذا 1"  2 - 1:  4 األولى   كورنثوس .  114
 " اخوته  ومع يسوع  ام ومريم  النساء مع   والطلبة الصالة  على  واحدة بنفس  يواظبون كانوا  كلهم  هؤالء " 14 - 13:   1 الرسل  أعمال.  115
  اخالص  عن  ال  بالمسيح ينادون تحزب  عن  فهؤالء  16. مسرة  فعن  قوم  واما  بالمسيح يكرزون وخصام حسد فعن  قوم اما  15" 18- 15:   1 فيليبي . 116

 " االنجيل لحماية  موضوع  اني  عالمين  محبة   عن  واولئك 17. ضيقا  وثقي  الى  يضيفون  انهم  ظانين
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ََ وقيم أساسياتَ جتاهَ اجملتمعَ دفعَ املشاركةَ مسيحيَ علىَكلَ فيجبَ املسيحيةَ واحملبةََللعقيدةَ العدالة،َ
 األخويةَوالتكافلَدونَأنَيتعارضَذلكَبوالءهَللمسيحَوتعاليمه.ََ

لذلكَالعملَاألعظمَللكنيسةَهوَإصالحَاجملتمعَعنَطريقَجذبَاألفرادَإىلَاملسيحيةَودفعهمَ
 (.َ)الوالدةَاجلديدةَالختاذَخطوةَاخلالص

 .2ََ:8120،َيعقوب1ََ:27119َ،َيعقوب15ََ:12118ََ،َيوحنَا16117َ-5ََ:13ََمىت:َقدسشواهدَمنَالكتابَامل

 سادس عشر: السالم واحلرب 
وفقاًَللعقيدةَاملسيحيةَفإنَمنَمهامَاملسيحينيَنشرَالسالمَوالعدل.َجيبَعليهمَعملَأقصىَماَ

الجنيل املسيحيونَأبنَ املسيح.َويؤمنَ لتعاليمَ املثلىَََلديهمَليقافَالربَوفقاًَ الطريقةَ )التبشي(َهيَ
ليقافَالرب.َفالحتياجَاألعظمَللعاملَهوَقبولَتعاليمَوحمبةَاملسيحَهلم.َوعلىَاملسيحينيَأنَيصلواََ

 َ(ويدعونَمنَأجلَسيادةَأميَالسالمَ)يسوعَاملسيح
،19125َََ-12َََ:18ََََ،َرومية22َََ:36124ََ،َلوقا26َََ:52123،َمىت6ََََ:33122ََ،َمىت5ََََ:9121ََََمىتََ:شواهدَمنَالكتابَاملقدس

 .12ََ:14127،َعربانيني14ََ:19126َروميةَ

   الدينية سابع عشر: احلرية 
للا خلقَ الختيارََالنسانََلقدَ حريةَ اليتَولهَ البشريةَ والشرائعَ العقائدَ منَ جمرداًَ تركهَ وقدَ َ،

الربوتستنت ويشجعَ يعتقدَ معَكلمته.َ الكنيسةََتتعارضَ للكنيسةَََبفصلَ الدولةَ وتدينَ السياسة.َ عنَ
لطريقةَنفسها.ََالمايةَوحريةَالعتقادَواملمارسات.َوعلىَالبلدَأنَالَيفرقَماَبنيَالطوائفَومعاملتهاَاب

 
 " السموات في  الذي  اباكم   ويمجدوا  الحسنة   اعمالكم  يروا لكي  الناس   قدام هكذا  نوركم  فليضئ" 16 -  13:   5 متى .  117
 " احببتكم كما   بعضا بعضكم تحبوا  ان  وصيتي هي  هذه "  12:   15 يوحنا . 118
 " العالم من  دنس  بال  نفسه االنسان وحفظ ضيقتهم   في  واالرامل اليتامى   افتقاد هذه هي  االب   للا عند  النقية الطاهرة  الديانة"  27:  1 يعقوب . 119
 " .تفعلون فحسنا.كنفسك  قريبك تحب.الكتاب   حسب الملوكي   الناموس   تكملون كنتم  فان" 8:  2 يعقوب . 120
 " يدعون للا ابناء  النهم . السالم  لصانعي  طوبى" 9:   5 متى .  121
 " لكم تزاد  كلها   وهذه  وبره  للا  ملكوت اوال   اطلبوا لكن"  33:   6 متى .  122
 " يهلكون بالسيف  السيف ياخذون  الذين  كل   الن. مكانه  الى   سيفك رد  يسوع  له فقال " 52:  26 متى.  123
 " سيفا ويشتر  ثوبه فليبع  له ليس   ومن.كذلك ومزود  فلياخذه  كيس   له  من   االن لكن   لهم فقال " 36:  22 لوقا.  124
  النه .للغضب  مكانا   اعطوا بل االحباء   ايها النفسكم   تنتقموا ال 19  الناس  جميع  سالموا طاقتكم فحسب ممكنا   كان   ان  18" 19 - 18:  12 رومية.  125

  الشر  يغلبنك ال  21. راسه   على نار  جمر  تجمع هذا فعلت  ان  النك.فاسقه  عطش  وان .فاطعمه  عدوك  جاع  فان  20. الرب   يقول اجازي انا   النقمة  لي مكتوب 

 " بالخير الشر  اغلب  بل
 " لبعض بعضنا  للبنيان  هو  وما  للسالم هو  ما على  اذا فلنعكف " 19:  14 رومية.  126
 " الرب احد   يرى لن  بدونها  التي  والقداسة  الجميع  مع السالم  اتبعوا " 14:  12 عبرانيين. 127
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وقدَُوضعتَهذهَالكومةَإبذنَللاَفيجبَعلىَاملسيحينيَإطاعةَالقواننيَوالنظامَماَدامَالَيتعارضَمعََ
الكنيسةََمشيئةَللا هتتمَ وإمناَ عملها.َ فَ للقيامَ املدنيةَ السلطةَ إىلَ اللجوءَ عدمَ الكنيسةَ علىَ ينبغيَ َ.

َو اجملتمع.َ ألفرادَ الروحيةَ معتقداهتمَابلشؤونَ علىَ وأعضائهاَ الكنيسةَ تعاقبَ أنَ الدولةَ حقَ منَ ليسَ
وأرائهمَالدينية.َوليسَمنَحقَالدولةَفرضَالضرائبَعلىَالكنيسة.َفالكنيسةَالرةَفَالدولةَالرةَهيََ

 (.ََالطريقةَاملثلىَللمسيحيةَ)وفقاًَللعقيدةَالربوتستنتية
5ََ،َغالطة20131ََ-4ََ:19ََ،َأعمالَالرسل8ََ:36130َ،َيوحنا22ََ:21129،َمىت7128ََ-6ََ:6ََمىت:شواهدَمنَالكتابَاملقدس

َ.4ََ:12133،َيعقوب1132َ:َ

 اثمن عشر: العائلة 
هيَاملنظمةَواملؤسسةَاألساسيةَللمجتمعَالنساين.َوتتأسسَبعالقةَشخصنيََََالعائلةََجعلَللَا

واحدةََ امرأةَ معَ واحدَ رجلَ توحيدَ هوَ املسيحيةَ للعقيدةَ وفقاًَ والزواجَ التبين.َ أوَ ابلدمَ القرابةَ ابلزواج،َ
نيَاملسيحَوكنيستهَوتعلمَالرجلَواملرأةَمبيثاقَوإقرارَملدىَالياة.َفإنَهذهَالعالقةَمتثلَالرابطَالفريدَماَب

هلدفَالتكاثرََََفَزواجهماَالصحبةَالوديةَوالتعبيَللحبَفَماَبينهماَوفقاًَألساسياتَالكتابَاملقدس
وزايدةَالعرقَالبشري.َويؤمنَاملسيحيونَأبنَالرجلَواملرأةَمتساواينَأمامَللاَمباَأهنماَُخلقاَعلىَصورته.ََ

َكنيسته.َوعليهَتوفيَََو َكماَأحبَاملسيح لعالقةَللاَبشعبه.َفمهمةَالزوجَحبَزوجته الزواجَهوَمنوذجاًَ
الكنيسة استسلمتَ زوجهاَكماَ وخدمةَ بسرورَ التواضعَ الزوجةَ وعلىَ لعائلته.َ واألمانَ والمايةَ َاملالَ

للَا علىَصورةَ هيَ عليهاَكماَ املسيح.َجيبَ فََََلقيادةَ وتعينهَ زوجهاَوختدمهَ أنَحترتمَ زوجهاَ وصورةَ
 األعمالَالبيتيةَوتربيةَاألجيالَالقادمة.َ

.َجيبَعلىَاألهلَتوضيحَسنةَللاَفَالياةَمنََوإرثَللوالدينَمنَللاََاألطفالَهمَبركةَالعائلة
تعليمَ األهلَ علىَ جيبَ أبنهَ املسيحيونَ يؤمنَ عائلة.َ لتشكيلَ الوحيدَ الطريقَ هوَ الزواجَ وأنَ خالل،َ

 
  يجازيك  الخفاء في  يرى  الذي فابوك .الخفاء في  الذي  ابيك  الى وصل بابك  واغلق مخدعك  الى  فادخل صليت فمتى  انت  واما 6" 7 - 6:   6 متى .  128

 " لهم يستجاب  كالمهم  بكثرة انه   يظنون فانهم.كاالمم باطال  الكالم   تكرروا ال تصلون  وحينما  7. عالنية
 " هلل هلل  وما  لقيصر لقيصر  ما   اذا اعطوا  لهم   فقال" 21:  22 متى .  129
 " احرارا  تكونون فبالحقيقة االبن حرركم  فان " 36:   8 يوحنا . 130
  ال  ان  يمكننا  ال  نحن الننا  20. فاحكموا  للا  من  اكثر  لكم   نسمع ان للا امام حقا  كان   ان  وقاال ويوحنا  بطرس  فاجابهم  19" 20 - 19:   4 الرسل  أعمال.  131

 ." وسمعنا راينا بما  نتكلم
 " عبودية  بنير ايضا  ترتبكوا  وال بها المسيح  حررنا  قد التي  الحرية  في  اذا  فاثبتوا " 1:   5 غالطة . 132
 " غيرك تدين من  يا  انت  فمن .ويهلك  يخلص ان  القادر الناموس  واضع  هو  واحد" 12:  4 يعقوب . 133
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أوالدهمَالقيمَاألخالقيةَوالروحيةَوتوجيههمَوتربيتهمَمبحبةَومساعدهتمَألخذَقراراتَمعتمدةَعلىَتعاليمََ
 .َوعلىَاألطفالَإكرامَوإطاعةَوالديهم.الكتابَاملقدس

املقدس الكتابَ أمثالََشواهدَمنَ َ:1ََََ :8134ََ 5ََََََمىت، 6ََََََ،َأفسس32135ََ-31ََ: 3ََََ،َكولوسي4136ََََ-1ََ: :18ََ-ََ21137َ،
 َ.5ََ:8138األوىلََتيمواثوس

 َتسع عشر: العبادة   
للا أبنَ املسيحيونَ النسانََيؤمنَ لوجودَََخلقَ الوحيدَ السببَ هيَ والعبادةَ ومتجيده،َ لعبادتهَ

أوَمجاعياًَ َكلَقلبهَوقدرتهَونفسهَإماَفردايًَ النسان.َلذلكَجيبَعلىَالنسانَعبادةَللاَوتسبيحهَمن
 احمللية.ََأوَالكنيسةَضمنَالعائلة

 .24139َ–4ََ:23ََ:َيوحناشواهدَمنَالكتابَاملقدس

  عشرون: الصالة 
الصالة أبنَ املسيحيونَ للاََيعتقدَ وأنَ مسيحي،َ ومهمةَكلَ امتيازَ ومعرفتهَََهيَ قوتهَ يكشفَ

للصالةَ أنَخيصصَوقتاًَخمصصاًَ الصالة،َلذلكَجيبَعلىَكلَمسيحيَ فَ يقضونَوقتاًَ الذينَ هلؤالءَ
 بشكلَدوريَإماَفردايًَأوَمجاعياً.ََ

َ.5ََ:17141األوىلََ،َتسالونيكَي6ََ:7140َ:َمىتشواهدَمنَالكتابَاملقدس

َ

 

 
 " امك شريعة  ترفض  وال  ابيك  تاديب ابني  يا اسمع " 8:   1 أمثال .  134
  ومن.تزني يجعلها  الزنى  لعلة اال  امراته  طلق  من  ان  لكم   فاقول انا  واما 32. طالق كتاب فليعطها  امراته  طلق  من  وقيل 31" 32 -  31:   5 متى .  135

 " يزني فانه مطلقة  يتزوج
  خير  لكم   يكون لكي 3. بوعد وصية  اول  هي التي . وامك اباك  اكرم  2. حق هذا الن  الرب  في  والديكم  اطيعوا االوالد  ايها   1" 4 - 1:   6 أفسس .  136

 " وانذاره الرب   بتاديب ربوهم  بل اوالدكم  تغيظوا ال  االباء ايها   وانتم 4. االرض   على االعمار  طوال  وتكونوا
  االوالد  ايها   20 عليهن  قساة تكونوا وال  نساءكم احبوا الرجال ايها  19. الرب في يليق كما  لرجالكن  اخضعن   النساء ايتها   18" 21 - 18:  3 كولوسي.  137

 " يفشلوا لئال  اوالدكم تغيضوا  ال  االباء   ايها 21 الرب في  مرضي  هذا  الن  شيء كل  في  والديكم اطيعوا 
 " المؤمن غير من  شر  وهو  االيمان  انكر  فقد بيته اهل  سيما  وال بخاصته  يعتني  ال  احد  كان   وان" 8:  5 األولى تيموثاوس . 138
  الساجدين هؤالء  مثل  طالب  االب الن .والحق  بالروح  لالب يسجدون الحقيقيون الساجدون   حين االن  وهي  ساعة تاتي  ولكن  23" 24 - 23:   4 يوحنا . 139

 " له
 ." لهم   يستجاب كالمهم   بكثرة انه  يظنون فانهم.كاالمم   باطال الكالم  تكرروا  ال  تصلون وحينما " 7:   6 متى .  140
 " انقطاع بال  صلوا"  17: 5 األولى تسالونيكي . 141
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 املبادئ الروحية األربعة 
َ

إىلَجتزيئهاَ أدتَ الزمانَ عربَ تطوراهتاَ للفهم،َوإنَ السهلةَ ابلعقيدةَ ليسَ املسيحيَ الالهوتَ إنَ
ََ الذي البسيطَ املسيحيَ والوضع،َ املوقفَ تالئمَ بطريقةَ الكنيسةوتقسيمهاَ إىلَ األحدََََيذهبَ صباحَ

الذيََ الجتماعَهذاَ تعاليمهَمنَ ويتلقىَ
يزيدَعنَساعتنيَفَاألسبوعَخيتلفََ الَ
الهوت.ََ جبامعةَ املُلتحقَ املسيحيَ عنَ
فََ املسيحيةَ يعل مَ الذيَ والربوفيسورَ
للدينََ ومفهومهَ إبميانهَ خيتلفَ اجلامعةَ
)املنصر(،َولكنَالََ املبشرَ املسيحيَ عنَ
الناسَعلىَحسبََ بدَمنَتقسيمَفئاتَ
مفهومهاَوممارسةَالدينَابلطريقةَالعملية.ََ
ةَ وجندَأنَاملبشرَيعتمدَعلىَأعمالهَاخلي 
َكماَأنَالطريقةَ البن اءةَللمجتمعَأكثرَمنَايَمسيحيَآخرَالجتذابَأكربَعددَممكنَلتعاليمَيسوع.

 ىَأسسَومبادئَمعينة.كونَمبنيةَعلاليتَيعرضَفيهاَاملبشرَإميانهَمنَاملفرتضَأنَت

َك     لَمبش     رَحفظه     اَص     ماًَ جي     داً.َوق     دَختتل     فَطريق     ةَع     رضََهن     اكَأرب     عَنق     اطَمهم     ةَعل     ى
ه     ذهَالنق     اطَولكنه     اَاأله     مَواألس     اسَفَتوص     يلَغ     يَاملس     يحيَإىلَاملس     يحية.َه     ذهَالنق     اطَاملهم     ةَ

"َأوَتس       مىَ"املب       اديءَالروحي       ةَاألربع       ة"َوهل       اَتس       مياتَأخ       رىَمث       الَ"خط       واتَالس       المَم        عَللا
"كي     فَتن     الَالي     اةَاألبدي     ة"َاخل،َتس     تخدمَفَالتبش     يَلتبي     نيَأساس     ياتَالعقي     دةَاملس     يحيةَوتك     ادَ

َتراهاَفَكلَموقعَمسيحيَتبشيي،َوتتلخصَفَأربعةَنقاطَمهمة:ََ

َ

َ
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 حيبكَأواًل:َللا
 خاطيَءَاثنياً:َالنسان

 هوَاللَالوحيدَللخالصَاثلثاً:َيسوعَاملسيح
 والوالدةَاجلديدَةَرابعاً:َخطوةَالتوبة،َالصالة

فطريقةَ الناس.َ فئةَ علىَ تعتمدَ خمتلفةَ بطرقَ املسيحينيَ لغيَ املبشرَ قبلَ منَ ُتشرحَ األربعةَ النقاطَ هذهَ
املوحدَابهلل.ََشرحََ املسلمَ آهلةَعنَ يعبدَعدةَ الذيَ البالغ،َوللهندوسيَ للطفلَختتلفَعنَ النقاطَ هذهَ

األربعة الروحيةَ املبادئَ نُعرفَهذهَ أنَ لناَ بدَ الطرقَالَ قبلَشرحَهذهَ العامليةََولكنَ الطريقَ ،َوإيضاحَ
َ.َالنقاطَاألربعةاألساسيةَاليتَُتشرحَفيهاَهذهَ

 العاملية:   املبادئ الروحية األربعة  •

األربعة الروحيةَ املبادئَ شرحَ فَ املبشرَ طريقةَ هيَ هناكَََهذهَ انَ املسيحي:َكماَ لغيَ فيقولَ
مبادىء يوجدَ املاديَ،َكذلكَ العاملَ تسيطرَعلىَ تسيطرَعلىَعالقتكَابهلل...َمعرفةََََمبادىءَطبيعيةَ

َهذهَاملبادىءَوَاالميانَهباَتصالكَمعَاخلالقَستعرفَحمبتهَلك..َ.

 حيبك ولديه خطة رائعة حلياتك: هللا :املبدأ الروحي األول  
 يقولَالكتابَاملقدسَابلنسبةَحملبةَللا: 

اَأل ن هَُ“ ،َاب  ن هََُب ذ لَ َح ىت ََال ع امل َ َللاََُأ ح بَ َهك ذ  يد  ل كَ َالَ َل ك يَ َال و ح  ََت ُكونََُب لَ َب ه ،َيُ ؤ م نََُم نَ ََُكلَََُّي  ه 
 َ(١٦:٣َ)يوحناَ”.األ ب د ي ةََُال  ي اةََُل هَُ

َكاخلز افَأوَصانعَاأللعابَالذيَحيبََأيَأنَللا حيبَمجيعَالناسَدونَاستثناء،َفهمَخليقته،
صناعتهَويفتخرَهبا.َوللاَحيبَأنَمجيعَالناسَتكونَفَسعادةَأبديةَمعه.َللاَحيبَأنَيكونَ

َعالقةَشخصية.ََبينهَوبنيَالنسان
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 املسيحَ:،َقالَابلنسبةَخلطةَللا 

ََالَ َا لس ار قَُ“ ر قَ َإ الَ َأي  يت  ب حَ َل ي س  ،َو ي ذ  ل ك  ُمَ َل ت ُكونَ َأ ت  ي تََُف  ق دَ َأ انَ َو أ م َاَو يُ ه  ُمَ َو ل ي ُكونَ َح ي اةَ َهل  ََهل 
 حياةَفي اضةَوذاتَهدف.َ—(١٠:١٠َ)يوحناَ”.أ ف ض لَُ

منَخاللَََجييبَاملبشرَعنَهذاَالسؤال لكنَملاذاَالَخيتربَمعظمَالناسَهذهَالياهَاالفضل؟
َاملبدأَالروحيَالثاين.

 الثاِن الروحي  االنسان  :املبدأ  هللا  ألن  عن  حمبة  خاطئ ومنفصل  يعرف وخيترب  أن  يقدر  ، فال 
 حلياته: هللا وال اخلطة اليت رمسها 

 ابلنسبةَلإلنسانَاخلاطئَيقولَالكتابَاملقدس:َ

ط أُواَاجل  م يعََُإ ذَ " َ(٢٣:٣َ)روميةََ"...للاَ َجم  دََُو أ ع و ز ُهمَ َأ خ 

أختارَأنَيسلكَىفَطريقهَََمعَللا،َلكنَاالنسانَوعالقةَلتكونَلهَشركةَاالنسانَخل قَللَا
الشركةَبينهما.َهذاَاالنفصالَعنَللاَهوَماَيسميهَالكتابَََاملستقلَبعيداًَعنَللا،َفإنقطعت

علىَللاَوالَيهتمَبوصاايهَوالَيعيشَىفَمستوىَََخطيةَ...َوتظهرَعندماَيتمردَاالنسانَاملقدس
َلهالذىَيريدهَللاََالقداسة

َ

 مالحظة إضافىة:

 مع حقيقية شركة لديهما كان وقد نصب، وال فيها تعب ال سعيدة حياة في ينعمان كانا الجنة، في حواء وأمنا آدم أبونا كان عندما

 الشجرة هذه من أكال إن أنهما لهما وقال" والشر الخير معرفة" شجرة عدا ما الجنة شجر كل من يأكال أن هللا أمرهما وقد هللا،

 من وخرجا فأكال الجسدي، الموت وليس هللا عن انفصال هنا والموت..  يموتا لن أنهما أقنعهما والشيطان. يموتا موتا   فإنهما

 الكتاب قال كما ألنه ذلك يستطيع ال أعماله طريق عن هللا إلى يصل أن جاهدا   يحاول إنسان وكل. العودة يستطيعان وال الجنة

 .الخطية فعلتها التي هي الهوة وهذه وهللا اإلنسان بين ما كبيرة هوة هناك فكأنأحد"  يفتخر ال كي أعمال من ليس: " المقدس
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 يقولَالكتابَاملقدسَمنفصلَعنَللاَاالنسان:َ

ر ةَ ََأل نَ "َ يَ ََي ةَ اخل  طَ ََُأج 
ََم و تَ ََه  ...ََ يعينََاملَوََ(٢٣:٦ََ)رومية" هناَ تَ
َ.ََانفصالََروحيَعنَللا

أنَََللا هناَكيفَ األسهمَ ُتظهرَ بينهما.َ تفصلَ عظيمةَ وهوةَ والنسانَخاطئ،َ قدوسَ
الشخصية:َكالياةََََالنسان جبهودهَ الفضلىَ الياةَ وإىلَ تعاىلَ إليهَ الوصولَ ابستمرارَ حياولَ

َالصالةَوالتدينَواألخالقَاجليدةَوالفلسفةَ..َاخل.َولكنَحماوالتهَملَجتدي.

َاملبدأَالثالثَالل؟هلَيقدمَلناَ

 الثالث الروحي  املسيحاملبدأ  يسوع  إن  هللا  :  عالج  اإلنسان  هو  خلطية  وبواسطته    الوحيد 
 وحده ميكنك أن تعرف وختترب حمبة هللا وخطته حلياتك:

أنَيكونَإنساانًَجيداًَفَََمهماَحاولَالنسانَفَانرَجهنمَهيَالعذابَاألبديَإنَأجرةَاخلطية
عادلَوالَحيتملَأنَيكونَهناكَأيَخطيةَفَحمضرهَولذلكَفإنهَيستحقَالعقاب.َوكانَََحياته،َفإنَللا

،َوكانََألنهَبدونَسفكَدمَالَحتصلَمغفرةهللَكيَيكف رواَعنَخطيتهم،ََالناسَفَالقدميَيذحبونَالذابئح
َدونَأيَخطيةَالَبدَأنَيكونَهناكَفديةَلإلنسانَلتوصلهَهلل،َوهذهَالفديةَهيَإنسانَكاملَ

ط أُواََاجل  م يعَََُإ ذَ ََولكنَ" "َوالَيوجدَأيَإنسانَميكنَأنَيقفَفَالثغرةَوينجزَهذاََللاَ ََجم  دَََُو أ ع و ز ُهمَ ََأ خ 
َالعملَإالَللاَنفسه.

َ

َ

َ

َ
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َ

ََ،َجاءَللاَفَصورةَإنسانَإمسَهعندماَجاءَالوقتَاملناسبَحسبَخطةَللاالوقتَاملناسبََوفََ
 َ.يسوعَ)عيسى(َاملسيحَكيَخيلصَالبشريةَمنَالعذابَاألبدي

 جيي:  املبدأ الروحي الرابع أنه  املبشر  املسيح قول  يسوع  يقبل  أن  منا  على كل  رابً وخمّلصاً    ب 
 وخطته حلياتنا وسيداً له، عندئذ نعرف وخنترب حمبة هللا

 

 

 

 

 بعد تفصيلي عن المسبح:

 والدته العجيبة:

 لم يكن للمسيح أب بشري، ألنه ٌحبل به بقوة الروح القدس في أحشاء مريم العذراء لذلك دعي ابن هللا. 
يَم   فَقَالَت   34 " ال ؟« أَع ِرف   لَس ت   َوأَنَا هذَا يَك ون   َكي فَ :»ِلل َمالَكِ  َمر  وح  : »لَها َوقَالَ  ال َمالَك   فَأََجابَ  35َرج  ة   َعلَي ِك، يَِحلُّ  ال ق د س   اَلرُّ ِ  َوق وَّ عَِلي   ال 

ل ود   ال ق دُّوس   أَي ض ا َفِلذِلكَ  ت َظل ِل ِك،  (٢٥-٢٤:١)لوقا " ....هللاِ  اب نَ  ي د َعى ِمن كِ  ال َمو 
 لقد مات عنا:

يح، وكما أن هللا افتدى ابن ابينا ابراهيم بكبش عجيب عندما أوشك أن يضحي به هلل، هكذا افتدى هللا العالم كله بالكبش العظيم، يسوع المس
 الذي مات عوضا  عنا ليمحو خطايانا. 

ق باِل   يَس وعَ  ي وَحنَّا نََظرَ  ال غَدِ  َوفِي " فَع   الَِّذي هللاِ  َحَمل   ه َوذَا:»فَقَالَ  إِلَي ِه، م   (٢٩:١)يوحنا  ".!ال عَالَمِ  َخِطيَّةَ  يَر 
ن   ألَنَّه  لَنَا، َمَحبَّتَه  بَيَّنَ  هللاَ  َولِكنَّ  " َطاةٌ  بَع د   َونَح  ِلَنا ال َمِسيح   َماتَ  خ   (٨:٥)رومية " ..ألَج 

  لقد قام من الموت:

لِ  ِمن   َماتَ  ال َمِسيحَ  أَنَّ  " مِ  فِي قَامَ  َوأَنَّه  د فَِن، َوأَنَّه  4 ال ك ت ِب، َحَسبَ  َخَطاَياَنا أَج   6. َعَشرَ  ِلالث نَي   ث مَّ  ِلَصفَا َظَهرَ  َوأَنَّه  5 ،ال ك ت بِ  َحَسبَ  الثَّاِلثِ  ال يَو 
ثَرَ  َواِحَدة   َدف عَة   َظَهرَ  ذِلكَ  َوبَع دَ  ِسِمئَةِ  ِمن   ألَك  ه م   أَخٍ، َخم  ثَر   (٦-٣:١٥)كورنثوس األولى " ....َرقَد وا قَد   بَع َضه م   َولِكنَّ . اآلنَ  إَِلى بَاق أَك 

 المسيح هو الطريق الوحيد:

 (٦:١٤)يوحنا "  بِي إاِلَّ  اآلبِ  إَِلى َيأ تِي أََحدٌ  َلي سَ . َوال َحيَاة   َوال َحقُّ  الطَِّريق   ه وَ  أَنَا: »يَس وع  لَه  قَالَ  "
ه التى تفصلنا عنه بأنه أقام جسرا  فوقها فأرسل يسوع المسيح ليموت على الصليب بدال  عنا.  لقد عبر هللا الهو 
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َ:املبشرَاملرءَعلىَقبولَاملسيحَرابًَوالميانَبهيشجعَ

َكلَالذينَقبلوهَفأعطاهمَسلطاانًَأنَيصيواَأوالدَللا"  (١٢:١َ)يوحناَ".إبمسه أيَاملؤمنونَأما

َ:ابلميانَ-عندَاملسيحينيََ–َخملصاًَشخصياًََاملسيحَيُقبل

لن  ع م ةَ َأل ن ُكمَ 8َ " ،َخُم ل ُصون ،َاب  مي ان  ل  َك ي الَ ََأ ع م الَم نَ َل ي سَ 9َ.َللاَ َع ط ي ةََُُهوَ .َم ن ُكمَ َل ي سَ َو ذل كَ َاب 

رَ   َ(٩-٨:٢َ)افسسَ"..أ ح دَ َي  ف ت خ 

 يؤمنَاملبشرَأنَاملرءَجيبَأنَيقبلَاملسيحَبدعوةَشخصيةَمنه:ََ

ا " ََأ ح دَ َمس  عَ َإ نَ .َو أ ق  ر عََُال ب ابَ َع ل ىَو اق فَ َهن ذ  ،َو ف  ت حَ َص و يت  َو ُهوَ َم ع هََُو أ ت  ع ش ىَإ ل ي هَ َأ د ُخلََُال ب اب 
ََ(٢٠:٣)رؤايََ"....م ع ي

،َثقةَمنهمََالتبشييونَأنَقبولَالشخصَللمسيحَيعينَتوجهَالذاتَإىلَللافيىَهؤالءَ
َكماَيريدَهو. َأبنَاملسيحَيدخلَحياهتمَويغفرَاخلطاايَوجيعلهم

َمتثلَالدائراتنَالتاليتانَنوعنيَمنَالياَة

َ

َ

َ

َ

َ

 

 

  الذات تمتلكها حياة

 ومحبة األنا القلب خارج المسيح)
 (العرش على الذات

  المسيح يمتلكها حياة

 الذات األنا القلب عرش على المسيح)
 (العرش على من نزلت قد( ذ)
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  :هنا يتوقف املبشر قليالً حىت يتحسس ردة فعل املستمع، فيكمل كالمه 

(.َللاَيعرفَقلبكَوالََهيَحمادثةَمعَللاََميكنكَقبولَاملسيحَاآلنَابلصالةَالواثقةَابهلل.َ)الصالة
َاليتَتستعملهاَمبقدارَماَيهمهَإخالصكَالقليب.َهتمهَاللغة

 َالتاليةَ:َيقرتحَاملبشرَعلىَغيَاملسيحيَالصالة

أيهاَالربَيسوع..َأعرتفَأبينَإنسانَخاطئ.َأغفرَخطاايي.َإنينَأفتحَاببَقليبَوأقبلكََ
الذيَتريدينَأنَأكونه..ََخملصاًَوسيداًَيل..َتربعَعلىَعرشَحيايتَوإجعلينَذلكَالنسان

142َأشكركَألنكَمسعتَصاليت..َآمنيَ.

 َكالمه  :َيكملَاملبشر

َاآلنَهذهَالصالةَََعنَرغبةَقلبك؟َهلَتعربَهذهَالصالة إنَكانتَالجابةَنعمَ..َصل  
َوسيدخلَاملسيحَقلبكَكماَوعَد

َاملبشرَهناَفَشرحَاملبادئَالروحيةَاألربعة َكانَلدىَََالَيكتف  وإمناَالَبدَمنَاملتابعة،َفإذا
املتحولَاجلديدَللمسيحيةَأيَشكوكَأوَأسئلةَفيجبَإجابتهَأوَإحالتهاَملنَهوَخمتصَفََ

َالجابةَعليها.ََ

معظمَاملتحولنيَ)العابرين(َإىلَاملسيحيةَقدَيتساءلونَعنَطريقةَالتأكدَمنَدخولَاملسيحََ
الََالصهمَمنَالعذابَواكتساهبمَالياةَاألبدية.َابلطبعَاملبادئَالروحيةَاألربعةإىلَحياهتمَوخ

وهنا أعرض لكم بعض هذه النقاط املهمة اليت تستخدم  تتوقفَهناَوإمناَالَبدَمنَاملتابعة،َ
 لتثبيت املسيحي )النصراِن( اجلديد: 

 

 
 

 .مخلص شخصي ، أو قبول يسوع المسيح هذه هي الدعوة الشخصية المطلوبة، أو ما يسمى قبول رسالة الخالص 142
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 َ:َكالمهَفيقول َيتابعَاملبشر

حبسبَوعدهَرؤاي"َ"َهلَقبلتَاملسيحَفَحياتك؟َأينَيوجدَاملسيحَاآلنَابلنسبةَلياتك؟
َيسألَاملبشر:َوعدَاملسيحَأنَيدخلَقلبكَفهلَخيدعك؟٢٠:٣143ََ

َقدَاستجابَصالتك؟ََ)علىَأساسَأمانةَللاَوصدقَكلمته(َعلىَأيَأساسَتتأكدَأنَللا

َكلَمنَيقبلَاملسيحَابلياةَاألبدية:ََابَاملقدسالكت يَ ََو هذ هَ 11ََ "ََيعد
َللاَ ََأ نَ :ََالش ه اد ةَََُه 

يَ ََال  ي اةَََُو هذ هَ ََأ ب د ي ًة،ََح ي اةًَََأ ع ط اانَ 
َََه  ََاب ن هَ ََف  َللاَ ََاب نَََُل هَََُل ي سَ ََو م نَ ََال  ي اُة،ََف  ل هَََُنَُاالبَ ََل هَََُم نَ 12ََ.

ت  ب ت13َََُ.ََال  ي اةَََُل هَََُف  ل ي س تَ  اََك  مَ ََال ُمؤ م ن نيَ ََأ ن  ُتمَََُإ ل ي ُكم ،ََهذ  س  ََح ي اةًَََل ُكمَ ََأ نَ ََت  ع ل ُموَاََل ك يَ ََ،للاَ ََاب نَ ََاب 
مَ َتُ ؤ م ُنواَو ل ك يَ َأ ب د ي ًة، س  َ(١٣-١١:٥األوىلَََ)يوحناَ".َللاَ َاب نَ َاب 

 ََ:َيسألَاملبشرَاألسئلةَالتالية

َكانَلكَبناال؟َأينَتوجدَهذهَالياة؟َهلَلكَحبسبَهذهَاألية:َماذاَاعطاانَللا ؟َإذا
أيضاً؟َبناءَعلىَوعدهَهذاَميكنكَالوثوقَمنَأنَاملسيحَاليَحالَفيكَوأنََ،َفماذاَلكَبناال

َلكَحياةَأبديةَمنذَاللحظةَاليتَدعوتهَفيهاَللدخولَإىلَقلبك،َفهوَالَخيدعكَ.

َكك َُرَت َ الَأَ كَوَ لَ مه َ الَأَُ...َ"قال:وألنهَحالَفَحياتكََدوماًَألنَالربَيسوعَاملسيحَأشكرَللا
َكمَمرةََ(٥:١٣)عربانينيَ"َ... َكانَاملسيحَلنَيرتكك، هلَميكنَأنَيرتككَاملسيحَبعدَأنَقبلته؟َإذا

َحتتاجَأنَتدعوهَليدخلَإىلَحياتكَ؟

َ

َ

َ

 
 وعدم تحريفه  الكتاب المقدس تذكر أن المسيحيين يؤمنون بصدق   143
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َ

 ََاملبشرَعلىَهذهَاألسئلةَبقولهَ:جييب

فَكلمتهَالَشعوركَالشخصي.َفاملسيحيَحيياََََهوَوعدَللَاَفأساسَاخلالص:َالَتعتمدَعلىَالشعور
َابلميانَ)الثقة(َفَأمانةَللاَوصدقَكلمتهَ.

 ََمنَالعجيبَأنَاملبشرَحيثَعلىَعدمَالتكالَعلىَاملشاعرََوقفةَأتمل:
َواجلاذبَللعاطفة.َوحياولَاطف،َرغمَأنَمعظمَالديثَمصحوب َوالعَو ابلكالمَاللني 

ةَاليتَختلصهََحيَاجلديدَوإقناعهَأنهَقدَتغيَوهذهَهيَالنقطةَالامساملبشرَتثبيتَاملسي
َمنَالعذابَاألبدي

 ََكالمه:َََفيتابع

َكثية  :أماَوقدَقبلتَاملسيحَاآلنَ...َفقدَحدثتَلكَأمور

 َ…َ٢٠:٣144رؤايََدخلَاملسيحَإىلَقلبك 
 ََ…١٣:٢146و١٤:١145ََكولوسيَُغفرتَلكَكلَخطاايك 
 ََ...١٢:١147ََيوحناصرتَابناًَهلل 

 
 " هانذا واقف على الباب واقرع.ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي."   20:  3الالهوتي  رؤيا يوحنا  144

 " الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا."  14  :  1كولوسي   145
 " واذ كنتم امواتا في الخطايا وغلف جسدكم احياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا."  13:    2كولوسي   146
 مه." اي المؤمنون باس " واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اوالد للا   12:    1  يوحنا 147

 (المحرك عربة) الحق

 التي القوة وهو. وكلمته باهلل ويتمثل
وتقودها حياتنا تحرك  

(الوقود عربة) اإليمان  

وكلمته باهلل الثقة وهو  

 

 (الركاب عربة) الشعور

 السير القطار يستطيع. األساس ليس فهو ال أم ُوجد إن الذي

 الشعور على نعتمد ال أيضا   نحن الركاب. كذلك بدون عربة

 وصدق وأمانتته هللا في( ثقتنا) إيماننا نضع بل والعواطف

.المقدسة كلمته مواعيد  
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 َ١٦:٣148األوىلََكورنثوسفَداخلك...ََسكنَالروحَالقدس 
 ََ١٧:٥149َالثانيةَكورنثوسفَاملسيحَيسوع...ََخليقةَجديدةأصبحت 
 ََ…٢٤:٥150َيوحنانلتَالياةَاألبدية 
 َ١٠:١٠151َيوحناوإرادتهَفَحياتك...َََسوفَتبدأَفَاختبارَخطةَللا 

َ

 :ََيعدَاملبشرَالشخصَالذيَطلبَيسوعَخملصَشخصيَلياتهَبقوله

،َهلَيوجدَماَهوَأعظمَمنَقبولكَللمسيح؟َماَبعدَأنَعرفتهَهذهَاألمورَاليتَأعطاهاَلكَللا
رأيكَفَأنَتشكرَللاَاآلنَعلىَماَفعلهَآلجلك؟َإنَشكركَهللََفَحدَذاتهَهوَدليلَإميانكََ

َبه.

 َماذاَبعد؟

َ؟معَالربَيسوعَاملسيَحَعالقةَاملسيحيكيفَتنموَفَ

نيٍََُكلَ ََُيص ل ىَأ نَ َي  ن  ب غ ي "ابلصالةَيومياًََللَاقرتبَمنَيأنَ ✓  َ(١:١٨ََ)لوقاَ"مُي لَ َو الَ َح 
َكلمةَللايأنََ ✓ ََََقرأ ُواََو لك نَ "نموَفَمعرفةَاملسيحََلييوميًا َََامن  َََالن  ع م ةَ ََف  ن اََر ب  ن اََم ع ر ف ةَ ََو ف  َي ُسوعَ ََو خُم ل  ص 

يحَ الَ   (١٨:٢َبطرس٢َ)َ".م س 
ََويََطيعَللايأنََ ✓ ل ك ل م ة ،ََع ام ل نيَ ََُكونُواََو لك نَ   "عملَابلكلمة َ".نُ ُفوس ُكمَ ََخ اد ع نيَ ََف  ق طَ ََس ام ع نيَ ََالَ ََاب 

 (٢٢:١)يعقوبَ
ي ✓ القدَسدعََأنَ ََليََويقويَهََيقودهََالروحَ عنه َََ،للاَ ََب ُروحَ ََي  ن  ق اُدونَ ََال ذ ينَ ََُكلَ ََأل نَ   "ََوأقوالهََحبياتَهشهدَ

ت  ن الُونَ َلك ن ُكمَ  "(١٤:٨ََ)روميةَ".للاَ َأ ب  ن اءََُُهمَ َف أُولئ كَ   َ(٨:١)أعمالََ"َع ل ي ُكمَ َُقُدسَُالَ َالرُّوحََُح لَ ََم ىت ََقُ و ةًََس 
 َ(٧:٥َبطرس١َ)َ".ب ُكمَ َي  ع ت ين ََُهوَ َأل ن هََُع ل ي ه ،َمه   ُكمَ َُكلَ ََُمل ق نيَ  "َحياتهثقَابهللَفَكلَشؤونَيأنَ ✓

 
 وروح للا يسكن فيكم."  " اما تعلمون انكم هيكل للا  16:   3األولى  كورنثوس  148

 الكل قد صار جديدا."  .االشياء العتيقة قد مضت.هوذا"اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة  17:  5الثانية  كورنثوس  149
 "الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كالمي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية وال ياتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة."   24:    5  يوحنا 150
 اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل." "السارق ال ياتي اال ليسرق ويذبح ويهلك.واما انا فقد   10:   10  يوحنا 151
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إىلَمجاعةَاملؤمننيَالذينَقبلواَالربََََاملسيحيَاجلديدََنضميمنَاملهمَجداًَأنََََ:وأخياًَأمهيةَالكنيسة ✓
شخصياًَ خملصاًَ ََََيسوعَ يهلم، أبنَ اجلديدَ املسيحيَ املبشرَ يوجدََحيثَ حيثَ أيةَكنيسةَ إىلَ ذهبَ

للا حيبونَكلمةَ ََََمؤمننيَ يويطيعوهنا، َووأنَ ابلكنيسةَ ايرتبطَ علىَ ََواظبَ َ   "جتماعاهتا. ر ك نيَ ََغ ي  ََات 
ت م اع ن ا فعندماَتشتعلَمجراتَالفحمََ(٢٥:١٠ََ)عربانينيََََ"..؟ب  ع ًضاََب  ع ُضن اََو اع ظ نيَ ََب لَ ََع اد ة ،ََل ق و مٍَََك م َاََاج 

انرها،َوبنفسََ فسرعانَماَختبوَ اجلمراتَ بقيةَ منهاَعنَ ُعزلتَواحدةَ إنَ توهجاً،َولكنَ تزدادَ معاًَ
 منعزالًَعنَاملؤمنني.َوحدهالياةَاملسيحيةَََاملسيحيَاجلديدَياحيالطريقةَفإنَمنَالصعبَجداًَأنَ

ََ األحياء وفَ النرتنتَ علىَ مواقعَ عدةَ يعرضَهناكَ ممنَ مسيحينيَ فيهاَ يوجدَ اليتَ اجملاورةَ
متخصصة دروسَ اجلددَ املقدسََللمسيحينيَ الكتابَ افَ فَ لتثبيتهَ هذهَََلميان،َ أهمَ منَ )العقيدة(،َ

طريقَ عنَ شهاداتَ التسعيناتَ فَ تقدمَ حيثَكانتَ أملانياَ فَ الرجاءَ نداءَ مؤسسةَ هيَ املؤسساتَ
األجزاءَمنَالكتابَاملقدسَوتفاسيهاَوالمتحانَهبا.َولكنَاآلنَمعَانتشارََََاملراسلة،َبعدَدراسةَبعض

ميدايََ السوشالَ الجتماعي،َ والتواصلَ اللكرتوينَ الربيدَ يستخدمَ اجلميعَ أصبحَ العنكبوتيةَ الشبكةَ
(Social Mediaَميكن اليتَ املسيحيةَ التلفزيونيةَ الربامجَ بعضَ وهناكَ الدردشةَ وغرفَ (َكالفيسبوكَ

َعنَطريقَالتلفازَأوَالسرتمي.َمشاهدهتاَ

أنفسهمَأهنمَيدينونَابلداينةَاملسيحية،َ ماَجيدرَابلذكرَأنَهناكَالكثيَمنَاملسيحينيَيدعونَ
الربوتستنتية للكنائسَ طبقاًَ مسيحي.َََولكنَ تقليدَ وإمناَ مسيحية،َ ليستَ فهذهَ املعمدانيةَ وخاصةَ
ويصليَصالةَالتوبةَوهذاَماَيسمىَب "طلبََََاليتَيطلبَفيهاَاخلالصفاملسيحيةَلدىَاملرءَتبدأَابللحظةََ

يفعلََ انسانَكانَ منَ التحولَكليةَ جيبَ هناَ ومنَ اخلالص"َ "انلَ أوَ لياته"َ شخصيَ خملصَ يسوعَ
َكاملَلعملَاخلي .ََواملواظبةَعلىَالصلواتَوقراءةَالكتابَاملقدسََالعاداتَالسيئةَإىلَتوبةَاتمةَوحتول

أوَالكاثوليكيَالذيَملَيصلَهذهَالصالَة النمطيةَوعبادةََََفاملسيحيَاألرثوذكسيَ متحرراَمنَالصواتَ
َالصورَالَيُعدَُّمسيحيا.

َ

َ
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  مالحظات مهمة عن املبادئ الروحية األربعة 
 الروحيةَاألربعةَتسمىَأيضاًَ"رسالةَاخلالصَهذهَاملبادي" 
 نصوصَمنَالكتابَاملقدسحظَأهناَمجيعهاَمدعمةَبال. 
 املقدس الكتابَ بتحريفَ يعتقدونَ املسلمنيَ أنَ منَ منََََابلرغمَ مجيعهاَ هذهَ النصوصَ أنَ إالَ

 لضعيفيَالنفوس.َيةَللحوارَوالديثَعنَرسالةَاخلالصالكتابَاملقدسَقدَُتكسبَمصداق
 هنا الرتكيزَ املبشرَ بدَمنَ فإنهََالَ املسيحَ قيامتهََََأنهَابلرغمَمنَموتَ األموات،َوكانتَ قامَمنَ

 والنسان(.َانتصاراًَعلىَاملوتَ)النفصالَماَبنيَللَا
املبادئََ هذهَ املبشرونَ طبيعةََيستخدمَ ليالئمَ الشرحَ طريقةَ فَ التغييَ ميكنهمَ ولكنَ عاملياًَ األربعةَ

َابختصار:َََالبلدَوطريقةَفهمهاَلألمور.َوهذهَاملبادئَالروحيةَاألربعة

 حمبةَللا 
 خاطئَالنسان 
 بدمَاملسيحَاخلالص 
 َالميانَخبالصَيسوعَللبشريةَوصالةَالتوبة 

املذكورةَتستخدمَلتساعدَاملبشرَليكونَأكثرَأتثياًَفَشهادتهَللمسيح.َََاملبادئَالروحيةَاألربعة
منَالتذكيَأنَََوهذهَالطريقةَليستَالطريقةَالوحيدةَللتعريفَابملسيحيةَولكنهاَاألكثرَشيوعاً.َفالَبد

.َهناكَاملالينيَمنَالرجال152ََ)فَاملعتقدَاملسيحي(َهوَالذيَيقودَاألشخاصَإىلَالمياَنََالروحَالقدس
اخلالص وطلبواَ صلواَ الذينَ نسخةََََوالنساءَ بليونَ منَ وأكثرَ األربعةَ الروحيةَ املبادئَ هذهَ خاللَ منَ

َُوز  عتَفَمجيعَلغاتَالعامل.ََ

َ

َ

 
 

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

 15ََ:8154َيوحنا..ََيعتقدَاملبشرَأنَالشهادةَمتجدَللا 
 َ..َ15ََ:16156ََ،َيوحنا4ََ:19155َمىتيعتقدَاملبشرَأنَالربَأمرَابلشهادة 
 ََ..َوجندَأنَالناسَمتفتحة12157ََََو5ََََ:11ََاألوىلََََيوحنَايعتقدَاملبشرَأنَالناسَضائعةَمنَدونَاملسيح

لإلجنيلَفَمعظمَالبلدان.َفقدَدارتَآالفَالحصائياتَفَالعاملَاليتَتقولَأنَواحدَمنَبنيََ
كولوسيَعندَمساعهمَالرسالةَألولَمرة.ََََيطلبونَاخلالصََ-ابلعتمادَعلىَالبلدََََ-إثننيَإىلَأربعةََ

 1ََ:5159تسالونيكيَاألوىلَو1ََ:6158َ
 َهذاَالبَليسَابلعواطف،5ََََ:14160َكورونثوسَالثانيةََرَأنَحبَاملسيحَأيسرَ..ََيعتقدَاملبش .َويُعرب 

 وإمناَابلرادة.َ
 ابلنسبة للمبشر   معرفة فوائد املبادئ الروحية األربعة   •

 ََ أن إدراكَ أنَ املبشرَ األربعةيعتقدَ الروحيةَ يسوعَََاملبادئَ الربَ لجنيلَ األساسيةَ القيقةَ متثلَ
 ،َوالذيَوعدَأنهَالَخيلفها.ََ)عيسى(َاملسيح.َوهذهَاملبادئَالروحيةَاألربعةَحتتويَعلىَكلمةَللا

 َكيفَيعيشواَفََََاًَشخصيََاًَيعتقدَاملبشرَأنَهؤالءَالذينَصلواَليقبلواَاملسيحَخملص لياهتمَتعلموا
القدَس الروحَ للَا161ََقوةَ وغفرانَ حمبةَ أخبارَ يقدمواَ املبادئَََوأنَ فَ الظاهرةَ املسيحَ فَ السارةَ

 اَهذهَاملبادئَأمثرواَفَحياهتم.فالكثيَممنَقبلَو.َالروحيةَاألربعة
 وفقاًَملاَيعتقدهَاملبشر(َإدراكَفوائدَاستخدامَعرضَاملبادئَالروحيةَاألربعة( 

 
 ، وهي تعادل كلمة"الدعوة" عند المسلمين. الشهادة تعني إخبار الناس برسالة الخالص.  153

 بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير فتكونون تالميذي.  8 :  15 . يوحنا 154

 فقال لهما هلم ورائي فاجعلكما صيادي الناس.  19:  4 متى  155

 كل ما طلبتم باسمي   ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتاتوا بثمر ويدوم ثمركم.لكي يعطيكم االب 16 :  15 يوحنا 156
  فله الحياة ومن ليس له ابن للا  االبن من له   12اعطانا حياة ابدية وهذه الحياة هي في ابنه.    وهذه هي الشهادة ان للا 11" 12و 11:   5األولى    يوحنا 157

 فليست له الحياة" 

 بالحقيقة.  الذي قد حضر اليكم كما في كل العالم ايضا وهو مثمر كما فيكم ايضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة للا  6 :  1كولوسي  158

 كنا بينكم من اجلكم.   ان انجيلنا لم يصر لكم بالكالم فقط بل بالقوة ايضا وبالروح القدس وبيقين شديد كما تعرفون اي رجال  5:    1األولى   تسالونيكي 159

 الن محبة المسيح تحصرنا.اذ نحن نحسب هذا انه ان كان واحد قد مات الجل الجميع فالجميع اذا ماتوا  14:   5الثانية   كورنثوس  160

 وتأثيراته في هذا الفصل الحقا   سنتحدث عن الروح القدس  161
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 ََاملباديء عنَ مسعتَ "هلَ القول،َ للمبشرَ فيمكنَ حوار،َ لفتحَ املبادئَ هذهَ استخدامَ ميكنَ
 حيبك"َملالحظةَالجيابية:َ"للاالروحيةَاألربعة؟"َفيبدأَاب

 يعتقدَاملبشرَأنَاملبادئَالروحيةَاألربعة:َ 
 متثلَإعالنَاملسيحَبشكلَواضَح ✓
 حتتويَعلىَدعوةَلقبولَاملسيحََ ✓
 تقرتحَطرقَللنموَالروحي. ✓
 َ.تؤكدَعلىَأمهيةَالكنيسة ✓

 ََ األربعةتعطي الروحيةَ يقدمََََاملبادئَ وكيفَ يقولَ أنَ يريدَ ماَ يعرفَ ألنهَ ابلنفسَ ثقةَ املبشرَ
 أفكاره.َ

 .َتبقيَهذهَاملبادئَاملبشرَفَاملوضوعَنفسهَحىتَيسيطرَعلىَالوار 
 القابليةَأنَيكونَجاهزاًَفَأيَوقتَخمتصرةَومركزةَوتََإنَاملبادئَالروحيةَاألربعة للمبشرَ عطيَ

فيماَيليَعدةَبياانتَمتَاستخدامهاَبشكلَفعالَفَإدخالَالقواننيََََويتحدثَبشكلَارجتايل.
 الروحيةَاالربعةَ:
 ؟عتَعنَاملبادئَالروحيةَاألربعةهلَمس 
 َ؟ألربعةاملبادئَالروحيةَاهلَميكنكَأنَتعطيينَرأيكَف 

 َ،القول فيمكنهَ ذلكَ متأكدَمنَ ولكنهَغيَ قدَيكونَمسيحياًَ أحدهمَ أنَ املبشرَ يعتقدَ عندماَ
أودََ املنطقي.َ إمياينَ ألعربَعنَ طريقاًَ مؤخراًَ ولكينَوجدُتَ طويلةَ لسنواتَ مسيحياًَ "لقدَكنتَ

 ؟َ"مشاركتهَمعك.َهلَمسعتَعنَاملبادئَالروحيةَاألربعة
 التنفسَالروحي،َفالشهيقَهوَأخذَاهلواءََََمنَخاللَتقدميَاملبادئَالروحيةَاألربعة َكعمليةَ فإهنا

1ََََاألوىلََََيوحناغيَالطاهرَ)أيَالعرتافَابلذنوبَواخلطااي،ََ (َوالزفيَهوَإخراجَالطاهرَ)أي9162َ:
 .15164و5ََ:14َيوحناَاألوىلَ(َوامللءَابلروحَالقدسَابلميان5ََ:18163ََأفسسالستسالمَللمسيح،َ

 
 ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم   9:  1األولى  يوحنا   162

 وال تسكروا بالخمر الذي فيه الخالعة بل امتلئوا بالروح  18:    5 أفسس    163

وان كنا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا   15يئا حسب مشيئته يسمع لنا. وهذه هي الثقة التي لنا عنده انه ان طلبنا ش 14" 15و 14:  5األولى  يوحنا   164

 نعلم ان لنا الطلبات التي طلبناها منه." 
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 القدس الروحَ ويرتكَ يكونَحساساًَ أنَ املبشرَ علىَ املبادئَََجيبَ لشرحَ طريقةَ وأبسطَ ليقوده.َ
هيَقراءةَالكتيبَبصوتَمرتفع.َولكنَجيبَعلىَاملبشرَأنَيكونَحريصاًَأنَالَََالروحيةَاألربعة

.َوجيبََتكونَالقراءةَجامدةَمملةَفاملبادئَالروحيةَاألربعةَهيَوسيلةَلتساعدَفَتوصيلَالجنيل
 بتهَمنَخالله.َعنَحمَعلىَاملبشرَأنَيصليَكيَيعربَللا

 ََعندماَيثارَأيَسؤالَيغيَاملوضوع،َجيبَعلىَاملبشرَأنَيشرحَأنَاألسئلةَميكنَأنَجتابَبينما
منَ ننتهيَ أنَ بعدَ عنهَ نتحدثَ دعناَ "هذاَسؤالَجيد،َ القول:َ ميكنَ أوَ املبادئ،َ هذهَ ُتشرحَ

 ."َقراءةَاملبادئَالروحيةَاألربعة
 امل علىَ فعلََجيبَ ردةَ رؤيةَ يستطيعَ حبيثَ األفرادَ جتاهَ املوقفَ فَ حساساًَ يكونَ أنَ بشرَ

املستمعني.َفإذاَملَيكنَهناكَأيَاستجابةَفيمكنَالتوقفَمثَالسؤال:َ"هلَماَأقولهَمنطقي؟"ََ
ََلَم.َميكنَاستخدامَقمنَرؤيتهَبشكلَواضحكنََمتَُجيبَعلىَاملبشرَأنَحيملَالكتيبَبطريقةََ

املهم النقاطَ إىلَ منَلإلشارةَ جمموعةَ وجودَ حالةَ فَ الرتكيزَ بقاءَ علىَ سيساعدَ وهذاَ ة.َ
ميكنَ األربعة.َ الروحيةَ للمبادئَ شخصَكتيبَ املبشرَكلَ يعطيَ أنَ ميكنَ معه،َ األشخاصَ

َكانَهناكَشخصَواحدَفقطَمهتمَهبذاَاألمرََابََمعَاملهتمنيََالصالة لصولَعلىَاملسيح.َإذا
 فيجبَعلىَاملبشرَأنَيكونَحساساًَويتحدثَمعَهذاَالشخصَبشكلَشخصي.َ

 مسبقاً،َفيجبَعلىَاملبشرَأنَيسألهَعنَرأيهَابلكتي بََََإذاَمسعَأحدهمَاملبادئَالروحيةَاألربعة
َكانَل َكانَالشخصَمهتماًَولكنَلديهَأسئلةَتوضيحية،َفيمكنَإعادةََأوَإذا ديهَأيَأسئلة.َإذا

 املباديءَالروحيةَاألربعةَله.َ
 منَاملرةَاألوىل،َفيمكنَالتأكيدَلهَأنَاملبشرَموجودَملساعدتهََََإذاَملَيُردَالشخصَطلبَاخلالص

َكانَمهتماًَفيمكنَللمبشرَأخذَميعاد منَأجلهَأوَسؤالهَأحياانًََََآخر،َالصالةََفَاملستقبل.َوإذا
َكانَلديهَأيَسؤال.  إنَكانَفك رَمباَسيقررهَلنفسهَأوَإذا

َ
َ
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 : حلياته اً شخصياً تشجيع الشخص للصالة وطلب املسيح خملص  •

"َألنَحيصلَعلىَيشجعَاملبشرَالذيَشاركهَ"األخبارَالسارة،ََبعدَتقدميَاملبادئَالروحيةَاألربعة
َكانََ املسيح.َمنَاملفرتضَأنَالَيرتددَاملبشرَليعطيَالفرصةَللدخولَفَاملسيحية.َفمعظمَاألحيانَإذا

ندماَيرىَهناكَشخصَمسعَعنَاملبادئَالروحيةَاألربعةَولكنهَملَيتخذَقراره،َفقدَيتخذَقرارهَهذهَاملرةَع
 جيبَعلىَاملبشر:َاملبشرَيواجههَواثقاًَمنَنفسه.َلذلك

 أنَيسألَعدةَأسئلةَ)املذكورةَسابقاً(َبعدَتقدميَاملبادئَالروحيةَاألربعَة ✓
 منَخاللَالصالَةَالشرحَكيفَميكنَأنَحيصلَالشخصَعلىَاخلالص ✓
 بصوتَمرتفعَقراءةَالصالة ✓
َكانَكذلك،َفلرمباَََالسؤال:َ"هلَهذهَالصالة ✓ تعربَعنَماَتريدهَفَقلبك؟"َميكنَالقول:َ"إذا

لظاتََ لعدةَ اهلدوءَ وعد."َ حياتك،َكماَ إىلَ سيأيتَ واملسيحَ اآلن،َ الصالةَ هذهَ رفعَ تودَ
 ءةَالصالةَبوضوحَ.للتهييءَللصالة.َالتأكدَأنَالشخصَميكنَقرا

َكانَالشخصَمرتدداًَ ✓ فيمكنَللمبشرَالسؤال:َ"هلَتودَأنَتعيدَالصالةَبعديَََفَالصالةَإذا
 كماَأقرأهاَلك؟"ََ

إذاَأرادَالشخصَأنَيصليَهبدوءَفيمكنَللمبشرَأنَيقرتحَعلىَالشخصَأنَيقولَ"آمني"ََ ✓
 يبدأَصالته.ََفَهنايةَصالتهَحىتَيعرفَمىَت

إذاَملَيكنَالشخصَجاهزاًَللصالة،َفللمبشرَأنَيقولَلهَبكلَبساطةَأنهَإذاَأرادَأنَيعرفَ ✓
علىَ حيصلَ أنَ ميكنَ فهمَكيفَ إذاَكانَ يسألَ مثَ ذلك.َ معرفةَكيفيةَ فيمكنهَ املسيحَ

 .ََاخلالص
َكذلكَجيبَعلىَاملبشرَأنَيفعلَاآليت:

 املسيحَفَحياته.َ)كماَذكرانَسابقاًَ(التأكيدَعلىَالشخصَأنَ ✓
 يسألَاملبشرَاألسئلةَاملوجودةَفَالكتي ب. ✓
 منَاملهمَللمبشرَشرحَأنهَمنَاملهمَانَالَيعتمدَعلىَاملشاعر. ✓
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 شرحَصورةَالقطارَ. ✓
فإنَعدةََ ✓ املسيحَخمل صَشخصيَلياتهَ فيهاَويطلبَ املرءَ يؤمنَ اليتَ اللحظةَ أنهَفَ الشرحَ

 أشياءَحتصلَمعه.
للم ✓ ََميكنَ خالل آخرَ موعداًَ حيددَ أنَ الشخصية48َََبشرَ املتابعةَ وإذاَكانتَ ساعة.َ

مستحيلة،َفعلىَاملبشرَأنَحياولَالتواصلَمعَالشخصَمنَخاللَالربيدَاللكرتوينَأوَأيََ
 وسائلَاتصالَأخرىَ.

 والعالقةَمعَاملسيحينيَاآلخرين.َالتأكيدَعلىَأمهيةَالكنيسة ✓
َ

  طرق توصيل املبادئ الروحية األربعة 
َ

ََ الطريقة هذهَ أنَ ُوجدَ الوقتَ مرورَ املختلفة التقدمييةمعَ الناسَ فئاتَ معَ فعالةَ تكونَ الَ  قدَ
للفئات الجنيل اليت خصوصاَ هلاَ والسيخيةََََابلنسبةَ واهلندوسيةَ البوذيةَ مألوف،َكالدايانتَ غيَ

األربعة الروحيةَ املبادئَ هذهَ تقدميَ الطرقَفَ تعديلَ منَ بدَ لذلكَالَ سنبنيََوغيها.َ  مبثالني كماَ
َ .للمسلمني و لألطفال

 

 لألطفال 
َ

َ
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املبادئَ تقدميَ ميكنَ املثالَ سبيلَ فعلىَ
للقبائلَاملوجودةَفَقارةَاسرتالياَعنََََالروحيةَاألربعة

الدمويَ( اخلطَ )قصةَ ابلصورَ الديثَ 165َطريقَ
واألنبياءَََ،َمثَالشعبَالسرائيليوالبدءَمنَقصةَآدم

صلبهََ حياته،َ والدته،َ املسيح؛َ بقصةَ اخلتمَ وبعدهاَ
فََ املختلفةَ الطرقَ هذهَ عنَ وسنتحدثَ وقيامته.َ

للا إبذنَ الالحقةَ لألطفالَالفصولَ ابلنسبةَ أماَ َ.
"َوهيَإسورةَفيهاَخرزَإسورةَاخلالصفيمكنَاستخدامَاملبادئَالروحيةَاألربعةَولكنَبطريقةَماَيسمىَ"

موضحََ هوَ أصفر"َكماَ أوَ ذهيبَ أخضر،َ أزرق،َ أبيض،َ أمحر،َ "أسود،َ مرتبَكالتايل:َ ولكنهَ ملونَ
َابلصور.

دونَكلماتََ بكتيبَ يسمىَ ماَ أيضاًَ 166The Wordless Bookََهناكَ عبارةَعنَصفحاتََ، هوَ
َكلَلونملونةَالَيوجدََ يرمزَإىلَشيءَمعنيَيشرحهَاملبشرََََفيهاَأيَنصوصَأوَأحرفَمكتوبةَولكن

َ.اخلالص لهَمفهوم للشخصَاملعينَليوضح
ميكنَللمبشرَأنَيبدأَفَالديثَمعَالطفلَوهوَيريهَهذاَالكتيبَامللونَالصغيَفيقول:َ"مرحباً،َ

َكله.َوماََأودَالديثَمعكَعنَقصةَرائعةَمنَهذاَالكتاب،َه العامل َكتايبَاملفضلَفَ ذاَالكتابَهو
َكالمَللا أنهَقصةَحقيقيةَمن .َهلَترىَماَهوَ،َالكتابَاملقدسجيعلَهذاَالكتابَخاصَابلنسبةَيلَ

َكلماتَلخباركَالقصة،َسنستخدمَ األلوان.َهلذاَيسمىََخمتلفَابلنسبةَهلذاَالكتاب؟َبدالًَمنَاستخدام
َكتابَدونَكلمات.َ"

َ

 
وحواء وخروجهم من الجنة، ال يوجد أي طريق أخرى للتقرب هلل   قصة الخط الدموي، وهو اإلشارة أن من خالل التاريخ منذ تأسيس العالم وخلق آدم 165

  واستمر حتى جاء المسيح وكان هو الذبيحة والكفارة من  في التوراة  ، فنظام الذبائح موجود في سفر الالويينإال عن طريق ذبح الذبائح وكفارة الخطية 
 أجل خطايا العالم.  

هو كتاب مسيحي تبشيري. وقد ألفه المبشر المعمداني الشهير تشارلز هادون سبيرغون   The Wordless Bookالكتاب الملون بدون كلمات  166

Charles Haddon Spurgeon  7:   51)الزابور(  لمئات من األيتام مشيرا  إلى ما هو موجود في المزامير  1866يناير  11في خطاب ألقاه في  

ت مستقلة  "طهرني بالزوفا فاطهر.اغسلني فابيض اكثر من الثلج." وقد سمي بالكتاب ألنه يُقدم ككتاب فيه صفحات، بالرغم من أنه يمكن تقديمه كصفحا

فال  افطات. والكتاب يحتوي على صفحات متعددة كل صفحة لها لون واحد سادة مرتب بطريقة معينة، يقدم أساسيات المسيحية بطريقة غير ناطقة ألطأو ي

 جميع حضارات العالم. ولكن تقديم الكتاب يجب أن يكون بشرح واٍف من المبشر للعقيدة المسيحية بلغة الطفل البسيطة. 
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 يتابعَاملبشرَالديث:ََ
 :َالذهيب فََََاللونَ ابلذهبَ املعبدةَ ابلطرقَ تذك رَ فهيَ الذهبية،َ ابلصفحةَ تبدأَ القصةَ هذهَ

.َهلَتعرفَمنَيعيشَفَملكوتََ)اجلنة(َاليتَيتحدثَعنهاَالكتابَاملقدسََملكوتَالسموات
 ََفَملكوتَالسمواتَويريدكَأنَتكونَمعهَفَيومَمنَاألايم.َََالسموات؟َللا

َكذلك؟َلذلكَيريدكَللا أليس الناسَالذينَحتبهم،َ أنَتكونَََأنتَحتبَانَتكونَمعَ
َكثياًَََ-ََمعهَفَملكوتَالسموات 31ََََََأرمياَء:ََ،َفيقولَفَالكتابَاملقدسفهوَحيبك َو حم  ب ةًَ  "3ََ:

،ََأ ب د ي ةًَ ب  ب  ُتك  لَ ََم نَ ََأ ح  تولد!ََََ".الر مح  ةَ ََل كَ ََأ د م تَََُذل كَ ََأ ج  أنَ قبلَ حيبكَ للاَ أنَ معناهَ وهذاَ
أحببتكَايَ)فالن(َمنَأجلَذلكَأدمتََامسكَفَالنصَوتقول:َ"وحمبةَأبديةََََوميكنكَأنَتضع

للاَيريدكَأنَتكونَفَملكوتَالسمواتَفَيومَمنَاألايم،َولكنَهناكََََلكَ)ايَفالن(َالرمحة"
َشيءَمينعكَمنَذلك.َ

 :الذنوبَواملعاصيَ(َهذاَاللونَيذكرينَبظلمةَاخلطيةَََاللونَاألسود( 
النسانََاخلطية يفعلهَ شيءَ أيَ هيَ الناس.َ يفعلهاَ اليتَ السيئةَ األشياءَ يقولهََََهيَ أوَ

للا أمرهَ ماَ عكسَ والخوةَيكونَ األصدقاءَ قتالَ الوالد ين،َ طاعةَ وعدمَ والغش،َ .َكالكذب،َ
َواألخوات،َواستخدامَالعنف.ََ

3ََََََروميةيقول:ََََالكتابَاملقدس ط ُأواََاجل  م يعَََُإ ذَ ََ"23ََ: "َعندماَيقولََََللاَ ََجم  دَََُو أ ع و ز ُهمَ ََأ خ 
أنتَوأانَوالكتابََ أيَ أخطأواَ اجلميعَ أنَ املقدسََ املقدسَ الكتابَ أخطأ.َ العاملَ مجيعَمنَفَ

فأمكََ املعصية.َ لعملَ منيلَ أنناَ أيَ خاطئ،َ هوَ ماَ نفعلَ أنَ "نريد"َ ُولدانَ وأنتَ أنينَ ملََيقولَ
فاهللَلديهََ, ما خطأ فعلت إذا البيت ف أمك تعاقبك وكماتعلمكَكيفَتعصيها،َأليسَكذلك؟ََ

فَمكانَللعقابَيسميهَالكتابََ .َوهذاَالعقابَهوَانفصالَأبديَعنَللَااخلطيةعقابَعلىََ
فهوَالَيريدََ حيبكَويريدكَأنَتكونَمعهَفَملكوتَالسموات للَا ولكنَألَنََ.املقدسَجهنم

َةَ.العقاب.َولذلكَجعلَللاَحالًَملشكلةَاخلطيةَالبشري ذلك لك
 :ال الذي .َوهذاَمعناهَأبنهَللاَالنسانالكامل.َهوَللاَالبَنََيسوعَهوَابنَللاََََاللونَاألمحر 

َكانَالشخصَالوحيدَالذيَعاشَفَالتاريخَدونَأيَخطية.َََ. خيطئ  الربَيسوعَ)عيسى(



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 64 صفحة

 

أشرارََ َ أانس  أخذهَ عندماَكربَ ولكنَ شخصاًَكهذا،َ سيحبونَ اجلميعَ أنَ تعتقدَ لرمباَ
وقتلوه.َهذهَالصفحةَالمراءَتذكرانَابلربَيسوعَالذيَمسُ  رَعلىَخشبةَََوصلبوهَعلىَالصليب

َونزفَدماًَحىتَاملوت.ََ
9ََََعربانينيََيقول:ََََالكتابَاملقدس ",َفعندماَماتََوبدونَسفكَدمَالَحتصلَمغفرة"22ََ:

كلَخطيةَفعلناهاََأخذَعقاابًَالَيستحقهَألنهَملَيفعلَخطية.َلقدَأخذَهذاَالعقابَطوعاًَعنََ
. أمجعَ والعاملَ وأانَ املسيحأنتَ أجلَخطاايكَ،ََيسوعَ منَ املسيَحََماتَ يسوعَ الربَ وهوََََوقالَ

َكلَماَجيبَعملهَألخذَهذهَاخلطية ،167َقدَمتَمبوتهَعلىَالصليبََحيتضرَ"قدَُأكمل"َأيَأن
ذَخطاايكَواعطاء كََ انهَيستطيعَأخ  أثبتَ وبعدهاَدفنواَجسدهَفَالقرب.َولكنَبعدَثالثةَأايمَ

قيامتهَمنَاملوتحيا أبديةَعنَطريقَ ََإىلَملكوتَالسمواَتََودونَأنَميوتَمرةَأخرى،َعادََةَ
،َفأنتَتستطيعَأنَتكونَابنهََالذيَماتَمنَأجلكََالبنََوألنَيسوعَهوَللاحيثَهوَاآلنََ
َكيف.َََاآلنَ!َستخربانَ َالصفحةَالنظيفة

 معَه أنَتكوَن يريدك و حيبك ألنه لكن ,ََو فصلتكَعنَللاََعرفناَاخلطيةََََ:اللونَاألبيض 
 منَأجلك.َََليموتَعلىَالصليبَأرسلَابنه،َالربَيسوعَاملسيح فقد

املقدس الكتابَ ََيقولَ 1ََََََيوحنَا: يُوَاََأ نَ ََُسل ط اانًَََف أ ع ط اُهمَ ََق ب ُلوهَََُال ذ ينَ ََُكلَََُّو أ م ا"12ََ: ََي ص 
مس  هَ َال ُمؤ م ُنونَ َأ يَ َ،للاَ َأ و ال دَ  "َوهذاَمعناهَأنكَإنَآمنتَبكلَقلبكَأنَيسوعَماتَمنَأجلكََ.اب 

يَاآلن،َويوماًَماََللاَيصبحَأبوكَالسماَوََ-وأخذَعنكَخطيتك،َفسيجعلكَجزءاًَمنَعائلةَللاََ
َ.ََستكونَمعهَفَملكوتَالسموات

؟َأانَالَأحتدثََهلَآمنتَوأخذتَالربَيسوعَخملصاَشخصياَلياتكَلتصبحَابنَللا
الكنيسَة حتضرَ إنَكنتَ املعموديةََهناَ جيدةَََأوَ األشياءَ هذهَ مسيحيني.َ والديكَ إذاَكانَ أوَ

ولكنهاَالَتستطيعَأنَمتحيَخطيتكَوأتخذهاَعنك.َللاَيريدكَأنَتؤمنَويدخلَفَقلبك.َإذاََ
ابنَللا بيسوع،َ الصليبََآمنتَ أجلَخطاايكَعلىَ تقولَهللََالذيَماتَمنَ أنَ ،َهلَميكنكَ

َاآلن:َ

 
 . ، إنما شبيهٌ له، قال تعالى:"وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبِّهَ لهم". آل عمران ه السالم على الصليبلم يمت المسيح علي   167
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 َتعرتفَأبنكَأخطأَتأبنك 
 ماتَمنَأجلكَوقامَمنَاألمواتَأبنكَتؤمنَأنَيسوعَابنَللا 
 َ.أبنكَتدعوهَليكونَخملصكَوأبوكَالسماوي 

 

 َ:َميكنكَأنَتصليَكالتايل

َ)ايَللا(،ََعزيزيَللا

وأنهَأخذَعينَعقابََََأنتَتعرفَأنينَأذنبتَوأخطأتَجتاهك.َأؤمنَأبنَيسوعَهوَابنَللا
الصليب علىَ مبوتهَ شخصيَخطااييَ اآلنَكمخلصَ أقبلكَ أخرى.َ مرةَ قامَ انهَ أؤمنَ َ.

َليايت.َشكراًَألنكَجعلتينَابناًَلكَاآلنَكماَوعدت.َابسمَيسوع،َآمني.َ

منَعائلتهَاألبدية!َوهذاَليسََََوعنيتَماَقلت،َفقدَجعلكَللاََإذاَصليتَهذهَالصالة
َ،َوللاَالَخيلفَوعده.168َََ(1َََ:12األوىلََيوحناَ)تذكرألنينَقلتَذلك،َولكنَألنهَوعدَللاَ

"ََََأ ت  رُُككَ ََو الَ ََُأمه  ُلكَ ََالَ   :َ"حيثَيقولَللا13ََََ:5ََََسفرَالعربانينَيدعينَأريكَوعداًَرائعاًَآخرَلكَفََ
؟َلقدَوعدَأنهَلنَيفعلَذلكَأبداً،َماذاَإذاَأخطأتَأوَأذنبتَمرةَأخرى؟ََهلَسيرتككَيسوعَاملسيح

13ََََالعربانينيََ"َوفََالَأترككَأبداًَال،َيقولَللا،َ" "َسيعطيكَالقوةَحىتَتفعلَماََعنيَيلالربَمَُيقول:َ"6ََ:
َهوَصواب.ََ

للا ابنَ تصبحَ هيَعندماَ األخية،َ الصفحةَ يومياً.َ أفضلَ بشكلَ لتعرفهَ تنموَ يساعدكَكيَ َ،
َالصفحةَاخلضراءَواليتَستخربكَكيفَميكنكَأنَتتعرفَعلىَللاَأكثر.

 :َكاألشجارَََََاللونَاألخضر والشائشَواألزهار.َعندماَتصبحَابنَتذكرينَابألشياءَاليتَتنمو
 وأنَتنموَفَمعرفته.ََ-،َفإنهَيريدكَأنَتعرفهَأكثرَللا

 
 اي المؤمنون باسمه  واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اوالد للا  12:   1األولى    يوحنا 168
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1ََََاألوىلََََيوحنايعدَفََََقدَتعيقَالنمو.َولكنَللاََاخلطية انَ ََاع رت  ف  ن اََإ نَ   "9ََ: ،ََأ م نيَ ََف  ُهوَ ََخب  ط ااي  َو ع اد ل 
انَ َل ن َاَي  غ ف رَ َح ىت َ ."َوهذاَمعناهَأبنكَإنَأخطأتَفعليكَالعرتافَ)أيَختربَللاََإ مث ٍََُكل َ ََم نَ َو ُيط ه  ر انَ َخ ط ااي 

اخلطيةََ لكَدائماً،َوإنهَعادلَفَمغفرتكَألنهَعاقبَ أنهَسيغفرَ مبعىنَ أمنيَ فهوَ فعلتهَمنَخطأ(.َ مباَ
َ.َعلىَالصليبَمبوتَيسوعَاملسيح

َكلمتهَفَالكتابَاملقدسََميكنكَأنَتعرفَللا .َأرجوََبشكلَأفضلَعنَطريقَقراءتكَوإطاعة
قراءته تستطيعَ حىتَ البيتَ فَ إجنيالًَ لديكَ يكونَ ََََأنَ مع والتحدثَ أخرىََوالصالةَ طريقةَ هيَ للاَ

أوَمدرسةَاألحدَتعل مكَمنَالكتابَاملقدسََََوالذهابَإىلَالكنيسة،ََتساعدكَعلىَالنموَفَمعرفةَللا
َوستساعدكَلتعرفهَبشكلَأفضل.ََ

أنَختربَاآلخرينَعنَيسوع!َأودَأنَأشكرَللا أيضاًَ أنََََميكنكَ علىَماَفعلهَلياتكَوميكنكَ
َكنُتَأانَابنَللا جيب أيضا عيَاآلنَوانتتصليَم وأنتَابنَللاَفهلََََأنَتشكرهَأيضاًَعلىَذلك.َإذا

 ..َأهالًَوسهالًَبكَفَعائلةَللَاَتعلمَماَمعىنَذلك؟َهذاَمعناهَأنناَمنَنفسَالعائلَة

الطفل   تبشري  ِف  املستخدمة  الطرق  أقوى  إحدى  هي  وإدهذه  ايضاً واملراهق  ميكن  املسيحية،  خاله 
 إضافة

 ليدلَعلىَالنقاءَواملاءَالذيَيرويَالعطشان،َوهيَمتثلَاملسيحيَالذيَيرتويَََََ:اللونَاألزرق
َكلمةَللاَمنَنبعَالياةَالكتابَاملقدس  والتعلمَمنَللا.َََفهو

ََ يوفرَكتااًب أنَ املبشرَ الجنيلعلىَ األقلَ )علىَ اجلديدََ–ََمقدساًَ آمنَالعهدَ الذيَ للشخصَ َ)
َََ.وقبلَرسالةَاخلالص

َ

َ

َ
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  هذه األلوان اخلمسة املستخدمة تعرب ابختصار عن املبادئ الروحية األربعة إذن   
 لإلنسانَوحمبةَللاَ:َملكوتَالسمواتالذهيب 
 خاطيءَوالَميكنَوجودهَفَحمضرَللاَاألسود:َالنسان 
 وقيامتهَ:َموتَيسوعَوفداءهَعلىَالصليباألمحر 
 خالصَاملسيحَلهَويصبحَمسيحياًََ:َأنَيقبلَالنساناألبيض 
 َالنموَالروحيَعنَطريقَالصالَةاألخضر: 
 ََاختياري:َالنموَالروحيَعنَطريقَقراءةَالكتابَاملقدَسَ–األزرق

َ
 للمسلم البالغ   األربعة الروحية املباديء تقدي 

أثبتتَأهناَأكثرَالطرقَفعاليةَفَالتبشي،َََإنَاملبادئَالروحيةَاألربعة
ولكنَفَجمتمعَيعممَابجلاليةَاملسلمةَامللتزمةَفإنَهذهَالطريقةَفَالشرحََ

املسلمنيَ. لدىَ مألوفةَ غيَ ألهناَ جتديَ الَ اقرتحَكيفنيَََقدَ لذلكَ
َكيفَيؤمنَاملسلمونَابملسيحKevin Greesonََََغريسونََ َكتابه  Theف

Camel – How Muslims are Coming to Faith in Christََجسرَماََ!َمد
بنيَاملبشرَواملسلمَعنَطريقَاستخدامَاخللفيةَالشرعيةَلدىَاملسلم،َمبعىنََ

املبشرَ يوصلَ الشريفَكيَ القرآنيةَوالديثَ النصوصَ استخدامَبعضَ
واألحرفَاختصارَللجملCAMELََََللمسلم.َوقدَأمسىَهذهَالطريقةَطريقةَاجلملََََرسالةَاخلالص

َالتاليةَوهيَتُعدَاختصاراًَلرسالةَاخلالصَفَاملبادئَالروحيةَاألربعة:َ
َ
َ
َ

 

 Kevin Greesonكيفين غريسون 
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CAMEL 
Mary was Chosen to give birth to Isa; 

 لتلدَعيسىَوتكونَأمَهَاختيتَمرمي
that Angels announced the good news to her; 

 هلَاَالسارةأعلنتَاملالئكةَاألخبارَ
that Isa would do Miracles; 

 أبنَعيسىَسيفعلَاملعجزاَت
that he knew and is the way to EternalَLife. 

َوعلمَأنهَالطريقَللحياةَاألبديةَ
َ

َ: بسوءَاستخدامهَلبعضَالآلايتَوَاألحاديثَمبشر َو ملتزم مسلم بني حواَر نتخيل بنا هيا
 ََ169ََعزيزيَاملسلمَاملوح دَابهللَ!املبشر:يقول

َكلََ ،ََاجلياشةَوأنتَتبكيَوتستغفرَللاورغمَمشاعركََََعزَوجلََحماوالتكَللتقربَإىلَللارغم
َإىلَاجلن ةَدونَأنَتذوقَالعذابَأوالًَفَالقربَأوَفَ َبيقنيَمنَللاَأنكَذاهب  هلَحدثَوشعرت 

َ؟َجهنم

يقولَفََََهَتعاىلَأنهَشديدَالعقاب،غفورَرحيمَ..َراجياًَأنَالَتتذكرَإمسََلدائماًَماَتقولَأنَللا
َ"القرآن َو ار ُده ا:َ إ ال  م  نُكم َ ع ل ىَ ََۚ  ََو إ نَ ََََك ان َ يًّا م ق ض  َح ت ًماَ أنَالَ﴾٧١﴿مرمير ب  ك  يقرَويعرتفَ "َوالتفسيَ

َكلَالعملَاجليدَ أحدَيدخلَاجلنةَبلَعلىَاجلميعَأنَيلجَالنارَأوَميشيَعلىَالصراطَاملخيف،َوكأن
عددَ تتجاوزَ أوَ تدفعَ أنَ ميكنَ الَ اجليدةَ أعمالكَ أنَ تعلمَ وأنتَ راحَسدًى!َ دنياكَ عملتهَفَ الذيَ

170َمالكَالسيئةَ!أع

 
 يرجى العلم أن هذه الطريقة من الشرح تُعطى لمسلمين ملتزمين لديهم خلفية عن العقيدة والفقه وقد ال تنفع أو تفيد لمسلم بسيط.   169
 ولماذا هذا االفتراض العجيب، ما المانع أن تكون حسنات المرء أكثر من سيئاته؟   170
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171َهلَهناكَطريقةَأخرىَتوصلكَاجلنةَدونَأنَتدخلَالنار؟

َكيفَأعرفَمشاعرََََهذا..َماذاَلوَأبغضينَللَا حييين ما دائما :َفعالاملسلم عزَوجلَبدالًَمنَأنَحيبين؟
َكافيةَألنَترضيهَتعاىلَوجتعلهَحيبينَ؟ أفعايل كيفَميكنَأنَأعيشَمطمئناًَفَحيايت172ََََللاَحنوي؟َهلَ

 الدنياَوالَأعلمَماَسيحلَُّيبَفَاآلخرة؟ََ

 َيقولَاملبشر

،َقالواَ:َوالَأنتَايَرسولَللاَ؟َقالَ:ََََلنَيدخلَاجلنةَأحدَإالَبرمحةَللاقالَرسولَالسالم:َ"
ََالَيدخلَأحداَمنكمَعملهَاجلنَةوالَأانَإالَأنَيتغمدينَللاَبرمحتهَ،َوقالَبيدهَفوقَرأسه"َوأيضاًَقال:َ"

ََ"،َوَالَجييَمنَالنارَ،َوَالَأانَإالَبرمحةَللا

َكانتَاألعمالَالَتدخلناَ َ؟َوما هي رَحة هللااجلنة،َفماَهوَالسبيلَهلا؟َفإذا

 َنعمَهناكَأجوبةَعلىَهذهَاألسئلة!َََاملبشرَفيكمل

4ََََاألوىلََََيوحنا:ََحيبَخليقتهَوالَيريدَهلاَالعذاب،َهذاَماَيقولهَالكتابَاملقدسََللا ََالَ ََو م نَ   "8ََ:
"َفإذاًَحمبةَللاَغيَألنهَهكذاَأحبَللاَالعاملَ.."3ََََ:16ََيوحناََ"َوأيضاًَفََ.حم  ب ةَ ََللاَ ََأل نَ ََللا ،ََي  ع ر فَ ََمل َ ََحيُ بَُّ

لنا لكنَهذاََننيَمعينةَجيعلناَنتقربَمنَللاََوقدَنعتقدَأنَاعتناقَالدينَوتطبيقَشرائعَوقواََ.مشروطةَ
َكلماَوقعناَفَاخلطأَوالذنوب..َوكلماَعرفناَصعبَفََ دينَالسالمَفكلماَحاولناَتطبيقَهذهَالشرائع

َكلماَزادتَاملعاانة!َفبزايدةَالعلمَيزيدَالبالء ،ََأكثرَفَالدينَظاننيَأنناَنتعرفَعلىَللاَأكثرَونتقربَإليه
والدليلَمنَأقوالَعلماءَاملسلمني:َ"قالَمالكَبنَم غ ولَ:َمسعتَالشعيبَيقولَ:َليتينَملَأكنَعلمتََ

 
،  الة من وجود نصوص قرآنية وبعض األحاديث، ولكن يجب التنبيه أن ما يستخدمه المبشرون هي الشبهاتقد يستغرب المسلم في قراءته لهذه الرس  171

رجو العلم أن  فإنهم يأخذون اآلية أو الحديث خارج السياق ويضعونه ويفسرونه بطريقة تخدم أهدافهم. وما هذا إال جهل أو عدم أمانة في نقل النصوص. وأ 

م  يات القرآنية واألحاديث لها تفاسير وأجوبة وردود سديدة مختلفة تماما  عن الطريقة التي يطرحها المبشرون لزعزعة عقيدة وإيمان المسلجميع هذه اآل
 ومحاولة تحويرها بطريقة لجذبه إلى النصرانية )المسيحية(.  

ا َمقِْضيًّا" فالمقصود: إما الدخول فيها فتكون بردا وسالما مثل نار إبراهيمأما اختصار تفسير اآلية الكريمة: "َوإِْن ِمنْكُْم إِالَّ َواِردُهَا   َكانَ    ، َعلَٰى َربَِّك َحتْم 

الظالميَن فيها  المرور على الصراط من فوقها، وسرعة المرور تعتمد على حجم األعمال الصالحة، والدليل اآلية التي تليها:"ثّم ننجي الذين اتقوا ونذُر  أو

 جثيَّا". 
172    َ ُ   الجواب بسيط جدا:" قُْل إِْن كُنْتُْم تُِحبُّوَن ّللاَّ ُ َغفُوٌر َرِحيٌم ) فَاتَّبِعُونِي يُْحبِبْكُْم ّللاَّ َ 31َويَغِْفْر لَكُْم ذُنُوبَكُْم َوّللاَّ َ ( قُْل أَِطيعُوا ّللاَّ سُوَل فَإِْن تََولَّْوا فَإِنَّ ّللاَّ    َوالرَّ

 عرف من للا مقاَمك فانظر فيما أقاَمك. . وقديما قالوا: إذا أردت أن ت( آل عمران 32ال يُِحبُّ الَْكافِِريَن ) 
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َكفافًاَالَعلي َوالَيل.ََََمنَذاَالعلمَشيئَا وقالَسفيانَالثوري:َليتينَملَأكتبَالعلم،َوليتينَأجنوَم نَعلمي
أقل لكانَ أعلم؛َ ملَ لوَ حاولن173ََلزينَ"ََوقال:َ أنناَكلماَ هوَ الشريعةَواملعىنَ ونطبقَ أكثرَ نعملَ أنَ اَ

واألحكامَنتعلقَابألرضيات،َأكثرَمنَالعالقةَالروحيةَالقيقيةَمعَللا،َواألعمالَابلتأكيدَليستَهيََ
174َالطريقَللجنَة

تزدادَ )حرام(َ هوَخاطيءَ ماَ وبنيَ )حالل(َ هوَصحيحَ ماَ بنيَ ماَ الفرقَ يعرفَ منَ فإذاًَكلَ
منَاملستحيلَأنَجتدَإنساانًَواحداًَعاشَعلىَاألرضَدونََََاحتماليةَوقوعهَوارتكابهَالذنوب.َوجندَأنه

َكانَنبياًَ َكانَيفعلهَرسولَالسالم:َ"أنَالنيب176ََََلناََ.َوكلناَحنتاجَلغفرانَللا175أنَخيطيءَحىتَلو هذاَما
178َومعَذلكَكلهَملَيكنَمتأكداًَأنَللاَغفرَله!177ََ"كانَيستغفرَفَاجمللسَمئةَمرة

النسان روحَ دامتَ ويغريََََماَ يشدَ النسانَ اخلطأ،َألنَجسدَ سيتابعَ فهوَ فَجسدهَحية،َ
اجلسدََ هذاَ منَ للخالصَ الوحيدةَ والطريقةَ ابلسوء(.َ األمارةَ )النفسَ الذنوبَ تفعلَ ألنَ دائماًَ النفسَ

انفصاَل أيَ املوت،َ هوَ واملوَتََاخلاطيءَ الفناءَ اجلسد؛َ عقابَ هوَ هذاَ اجلسد.َ عنَ والنفسَ 179َََالروحَ

َ!َوعقابَالروحَوالنفسَعلىَهذهَالذنوبَهوَانرَجهنَم

 
َ   عز وجل، قال تعالى:" هذه األقوال تصدر من باب الورع والتقوى والخشية من للا   173 َ إِنََّما يَْخَشى ّللاَّ  َعِزيٌز َغفُوٌر"   ِمْن ِعبَاِدِه الْعُلََماُء إِنَّ ّللاَّ

يته من  (، وعن ابن مسعود رضي للا عنه قال: "ليس العلم بكثرة الرواية ولكّن العلم الخشية." فكلما ازداد المرء علما بخالقه كلما ازدادت خش28)الحج:

لبون العلم ويعلمونه حتى  عظمته وجالله، فهل معنى الخشية إذن أن يتمنى العلماء أن يعودوا جهاال؟؟طبعا ال، بدليل أن كل من استدلوا بأقوالهم ظلوا يط

 مماتهم. 
وتعلم أحكام الدين، كلما تسامت روحه وازدرى الدنيا   هذا ادعاء مخالف للعقل والحس، فبال شك كلما ازداد المرء حرصا على تطبيق شريعة للا   174

أهل الدين والعلم والفقه، وهذا القول حجة على النصارى، إذ ال  بزخرفها، والحس يؤكد هذا، فإن أكثر الناس تعلقا بالروحانيات والبُعد عن الدنيا هم 

 رهم.  ينكرون أن أكثر الناس اهتماما بدينهم هم الرهبان والقساوسة، وهم من أشد الناس تطرفا في مسألة البعد عن الحسيّات، وللا عليم بسرائ
 واحش والكبائر، بينما يعتقد النصارى واليهود أنهم وقعوا فيها جميعا بال استثناء!! عند المسلمين معصومون من الوقوع في الف األنبياء   175
 خاطئ  الحظ المبدأ الثاني: اإلنسان 176
ارتكاب ذنب ما، وهو يشمل أيضا طلب المغفرة عن عدم بلوغ الكمال، فإن النبي    في حد ذاته عبادة، وال يكون" فقط"عند -أي طلب المغفرة-االستغفار 177

للاَ في اليوِم  عليه وسلم كان ينشغل بأمر أمته فيؤثر ذلك على الحالة الروحية المـثلَى لقلبه، ونص الحديث:" إنه لَيُغاُن على قلبي. وإني ألستغفُر  صلى للا 

 رضي للا عنها: يا رسوَل للاِ ! أتصنُع هذا وقد غُِفر  .  ونظير ذلك قيامه صلى للا عليه وسلم بالليل حتى تتورم رجاله، فقالت عائشةُ مائةَ مرةٍ" رواه مسلم

َر ؟)الحظ أن عائشة فهمت أن الصالة  ا ؟؟"رواه مسلم. فكذلك  في حد ذاتها استغفار( فقال:"يا عائشةُ  لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّ ! أفال أكوُن عبد ا شكور 

 َ َ كان حرصه على االستغفار كعبادة قولية يجسده حرصه على قيام الليل كعبادة عملية، وتنفيذا ألمره تعالى:" َواْستَغِْفُروا ّللاَّ  َغفُوٌر َرِحيٌم   إِنَّ ّللاَّ

 ( وقوله تعالى: 20)المزمل:

ابا  )النصر: " فَسَ   (. 3بِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَغِْفْرهُ إِنَّهُ َكاَن تَوَّ

ُ  هذا كذب محض، فإن النبي صلى للا   178 َر َويُتِمَّ نِعَْمتَهُ َعلَيَْك   َما تَقَدََّم ِمْن ذَنْبَِك َوَما عليه وسلم كان متأكد ا من هذا الخبار للا تعالى له:" ِليَغِْفَر لََك ّللاَّ تَأَخَّ

 (، وكل ما كان يفعله من عبادات لم يكن لشكه في ذلك، بل لزيادة العبادات والمقامات والشكر هلل تعالى. 2َويَْهِديََك ِصَراطا  ُمْستَِقيما  )الفتح: 
، فمن أمثلتها قيام بعض الرهبان"القديسين بزعمهم" بالعيش في  عقيدتهم في تعذيب الجسد بوصفه رمزا للخطيئة أدت لنتائج مخزية على مر تاريخهم  179

ا مما  المستنقعات وتحمل لدغ البعوض، أو الوقوف على قدم واحدة لفترات طويلة، أو حمل األثقال طيلة حياتهم، وعدم االستحمام أبد الدهر..وهكذ

 اشتهروا به في قرون الظالم المسيحية. 
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فَالقيقةَارتكابَالذنوبَواخلطاايَيؤديَإىلَالزنَوالكتئابَوالغضبَوعدمَالستقرار!َأيََ
َكماَهوَمكتوبَفََََماَيسميهَالكتابَاملقدَس "ََهيَموتََالنَاجرةَاخلطيَة"6ََََ:23ََََرومية"املوتَالروحي"

عندماََ نعيشهاَ اليتَ الياةَ مواصفاتَ إالَ هيَ ماَ والسكينةَ والسالمَ السعادةَ الياة.َ هوَعكسَ واملوتَ
قريبنيَمنَللا الروحيَوالنفصالَعنََََنكونَ املوتَ فهذاَهوَ نشعرَابلتعاسةَ عندماَ وفَحمضره.َولكنَ

َللا!َ

َكيفَيذوقَالنسانَرمحةَللاََكيفَميكنَأنَحيصلَالنسانََاملسلم: ؟َهلَميكنناَأنَنشعرََعلىَالياة؟
للذهابَإىلََ لتأكيدَوصولناَاجلنةَدونَالاجةَ ابلسعادةَوروحناَماَزالتَفَجسدان؟َهلَهناكَطريقةَ

َالنار؟َ

 ََابلتأكيدَهناكَحلَ :املبشر!َ

،ََالَبدَمنَأنَيكونَهناكَفديةَلدفعَمجيعَذنوبناَوخطاايان!َفبدالًَمنَأنَمنوتَوننفصلَعنَللاَ
َحنتاجَلشخصَماَأيخذَعناَهذهَالذنوبَويقفَأمامَللاَوحياس بَعنا!َ

ب ت ه َو ب ن يه ،َل ُكل  َام ر ٍئََجندَأنَمنَأهوالَيومَالقيامة:َ"َ يه ،َو أُم  ه َو أ ب يه ،َو ص اح  َأ خ  َال م ر ءَُم ن  ي  و م َي ف رُّ
إذاًَالَيوجدَأيَإنسانَعلىَاألرضَسيتحم لَأخطاءانَويدفعَعناَذنوبنا!َفكلَََ"م  ن  ُهم َي  و م ئ ٍذَش أ ن َيُ غ ن يهَ 

مثلنا180ََََواحدَمنشغلَخبطاايهَوذنوبه! العقابَعناَشخصاًَ كانَالَبدَأنَيكونَالشخصَالذيَأيخذَ
ابراًَبالََََأحدَمنَذريةَآدمولكنَملَخيطيءَقط!َوكماَنعلمَأنَمجيعَالناسَخاطئنيَوالَميكنَأنَيكونََ

َكانَهذاَالنسانخطيةََ َكاهللَمتاماً!ََوإن مبعىنَآخر181ََََََالذيَسيدفعَالعقابَعناَبالَخطيةَفإنهَيكون

 
 الشفاعة، وهي : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، والشفاعة قسمان:  هذا غير صحيح، فقد شّرع للا   180

هذه  الشفاعة العامة، ومعنى العموم أن للا سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء من عباده الصالحين أن يشفعوا لمن أذن للا لهم بالشفاعة فيهم، و  القسم األول: 

وسلم ولغيره من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وهي أن يشفع في أهل النار من عصاة المؤمنين أن   الشفاعة ثابتة للنبي صلى للا عليه 

 .يخرجوا من النار 
الشفاعة الخاصة، التي تختص بالنبي صلى للا عليه وسلم وأعظمها الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة، حين يلحق الناس من الغم  :القسم الثاني

، ثم  ، ثم موسى، ثم إبراهيم، ثم نوحكرب ما ال يطيقون، فيطلبون من يشفع لهم إلى للا عز وجل أن يريحهم من هذا الموقف العظيم فيذهبون إلى آدموال

ويشفع عند للا عز وجل أن يخلص عباده من هذا الموقف العظيم، فيجيب للا  عيسى وكلهم ال يشفع حتى تنتهي إلى النبي صلى للا عليه وسلم، فيقوم 

دْ بِِه نَ افِلَة  لََك َعَسى أَْن يَبْعَثََك َربَُّك َمقَاما   تعالى دعاءه، ويقبل شفاعته، وهذا من المقام المحمود الذي وعده للا تعالى به في قوله تعالى:" َوِمْن اللَّيِْل فَتََهجَّ

 (. 79" )اإلسراء:َمْحُمودا  
 وهم يزعمون أنهم يعبدون إلها واحدا؟؟!   "كــ"هللامن قال أن كل َمن كان بال خطايا يصلح أن يكون إلها؟ فهل المالئكة آلهة؟! وكيف يكون   181
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نعمَهناكَشخصَواحدَملَيفعلَذنباًََََََجيبَأنَيكونَهذاَالشخصَإنساانًَولكنَلهَالصفاتَالهلية!
َقطَعلىَاألرضَ..َوهوَاملسيحَعليهَالسالم!َ

القرآنَ فَ ََََيقولَ م رَ "عنه: اب ُنَ ع يس ىَ يُحَ ال م س  اللَ إ من  اَ ر ُسوُلَ ََمي  َ ُتهَُ ه  و ك ل م 
م رَ 182ََ َ إ ىل   مي  ََأ ل ق اه اَ

َ(171ََ)سورةَالنساءَ"م  ن ه183ََُو ُروحَ 

َ "49ََََسورةَآلَعمرانوأيضاًَفَََ ََََو ر ُسواًلَإ ىل  ي ٍةَم  نَر ب  ُكم  ُتُكمَآب  ئ   َج  َق د  ر ائ يل َأ ين   َإ س  ََََۚ  ب ين  ُلقَُأ ين   ل ُكمَََأ خ 
ََ ًا ئ ة َالط ي  َف أ نُفُخَف يه َف  ي ُكوُنَط ي  ي   َك ه  َاللَ م  ن َالط  ني  ََََو أُب ر ئَََُۚ   ه ََإب  ذ ن  م ه َو األ  ب  ر ص  ي يَال م و ت ىَ األ  ك  إب  ذ ن ََََو ُأح 

َبُ ُيوت ُكم ََۚ  184 ه َاللَ  ُرون َف  َُكنُتمَمُّؤ م ن نيَ َۚ  و أُن ب  ُئُكمَمب  اَأت  ُكُلون َو م اَت د خ  ي ًةَل ُكم َإ ن َآل  َذ  ل ك  ََ"إ ن َف 

َ" الصحيح:َ الديثَ ََوفَ يولد مولودَ منَ الشيطانماَ خنسهَ خنسةََََإالَ منَ صارخاَ فيستهلَ َ.
مرميََالشيطان ابنَ إالَ َ.ََََ : شئتمَ إنَ اقرؤاَ َ: هريرةَ أبوَ قالَ مثَ َ. أعيَذ}وأمهَ منََوإينَ وذريتهاَ بكَ هاَ

ََ"{الشيطانَالرجيم

 ََالقرآنيةَوالديث؛َفنجدَالتايل:َومنَخاللَقراءتناَللنصوص
 قدَجاءَمنَللاا السالمَ عليهَ ََملسيحَ 9ََََمرقس: َََف  ل ي سَ ََق ب ل ين َََو م نَ   "37ََ: ب  ُلين  ََال ذ َيََب لَ ََأ انَ ََي  ق 

َََأ ع ر فُهََُأ انَ  "7َ:29ََيوحنَا"ََأ ر س ل ين َ  "أ ر س ل ين ََو ُهوَ َم ن ُه،َأل ين  
 َكلمةَللا َكالمَللاَهوَليسَخملوقاً(:ََََاملسيحَعليهَالسالم َ  "1ََََ:1ََََيوحنا)وكماَنعلمَأن ءَ ََف  ََال ب د 

ََ"ََ.للاَ ََال ك ل م ةَََُو ك انَ ََللا ،ََع ن دَ ََك انَ ََو ال ك ل م ةَََُال ك ل م ُة،ََك انَ  1ََََيوحنا ََج س ًدَاََص ارَ ََو ال ك ل م ةَُ  "14ََ:
ن  ن اَو ح لَ   َ"َب  ي  

 
" أي بشارة للا تعالى لمريم عليها السالم،  ورسالته إليها على لسان جبريل عليه السالم; وذلك في قوله: "إذ قالت  كلمته: )"قال القرطبي رحمه للا   182

 . وقيل: " الكلمة " ههنا بمعنى اآلية ; قال للا تعالى : 45:إن للا يبشرك بكلمة منه"آل عمران  المالئكة يا مريم
 أي آيات.(.   27،  و " ما نفدت كلمات للا "  لقمان : 12مات ربها " التحريم:" وصدقت بكل

: )هذا الذي أوقع النصارى في اإلضالل; فقالوا: عيسى جزء منه فجهلوا وضلوا; وعنه أجوبة ثمانية "أذكر منها:" أن  قال القرطبي رحمه للا   183

، "ومعلوم أن البيت للطائفين وغيرهم  26واح من خلقه; وهذا كقوله : " وطهر بيتي للطائفين" الحج: " وإن كان جميع األرمنهاإلضافة للتفضيل"روح 

النعمة  : أي ِمن خلقه; كما يقال في ولكّن للا فضلهم". وقيل  قد يسمى من تظهر منه األشياء العجيبة روحا, وتضاف إلى للا تعالى فيقال: هذا روح من للا

 إنها من للا. وكان عيسى يبرئ األكمه واألبرص ويحيي الموتى فاستحق هذا االسم( . 
 ". اآلية صريحة:"بإذن للا   184
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 اََو ق الَ ََال م ال كَََُف أ ج ابَ   "1ََََ:35ََََلوقا:ََاملسيحَعليهَالسالمَروحَمنَللا ََحي  لََُّل ُقُدسَُاََا لرُّوحَُ:َ»هل 
، ،ََال ع ل ي َ ََو قُ و ةَََُع ل ي ك  ع ىََم ن كَ ََال م و لُودَََُال ُقدُّوسَََُأ ي ًضاََف ل ذل كَ ََُتظ ل  ُلك  َا هللَُ  "4ََََ:24ََََيوحناََ".للاَ ََاب نَ ََيُد 

ُجُدونَ َو ال ذ ينَ .َُروحَ  ُجُدواَأ نَ َي  ن  ب غ يَو ال  ق َ َف ب الرُّوحَ َل هََُي س   "ي س 
 َكانَعليهَالسالمَلهَسلطةَعليه:ََََاملسيحَملَيستطعَالشيطان َو ك ان تَ   "4ََََ:41ََََلوقاأنَميسهَبل

يَ َك ث ي ينَ ََم نَ َخت  رُجََُأ ي ًضاَش ي اط نيَُ
يحََُأ ن تَ :»و ت  ُقولََُت ص رُخََُو ه   "«!للاَ َاب نََُال م س 

 ََ:1َََ"1ََََيوحنَااملسيحَخالق ءَ ََف  َا2ََ.للاَ ََال ك ل م ةَََُو ك انَ ََ،للاَ ََع ن دَ ََك انَ ََو ال ك ل م ةَََُال ك ل م ُة،ََك انَ ََال ب د  ََهذ 
َََك انَ  ءَ ََف  ءٍَََُكل3َََُّ.للاَ ََع ن دَ ََال ب د  َ،ََب هَ ََش ي  ءَ ََي ُكنَ ََمل َ ََو ب غ ي  هَ ََك ان  َََ،ال  ي اةَََُك ان تَ ََف يهَ 4ََ.ك انَ ََمم  اََش ي 

ََُيض يءََُو النُّور5َََُ،الن اسَ َنُورَ َك ان تَ ََو ال  ي اةَُ هََُمل َ َو الظُّل م ةََُالظُّل م ة َ،َف  ر ك   ".ُتد 
 األمراَض يشفيَ 185ََاملسيحَ 4ََََمىت: َََيُ ع ل  مَََُاجل  ل يلَ ََُكلَ ََي طُوفَََُي ُسوعَََُو ك انَ   "23ََ: َجم  ام ع ه م ،ََف 

ر زَُ ،َب ب ش ار ةَ َو ي ك  ف يَال م ل ُكوت  ََض ع فٍََو ُكلَ َم ر ضٍََُكلَ ََو ي ش   ".الش ع بَف 
 186ََاملسيحَحيييَاملوتى 5ََََََيوحنا: َنَُاالبَ ََك ذل كَ ََو حُي ي ي،ََاأل م و اتَ ََيُق يمَََُاآلبَ ََأ نَ ََك م اََأل ن هَُ  "21ََ:

 ".ي ش اءََُم نَ َحُي ي يَأ ي ًضا
 51َََ–1ََ:43ََيوحنَا:187َاملسيحَيعرفَالغيب 

كاخلالق،َوعاملَالغيب،َوالشاف،َوالقدوس،ََََفنجدَأنَصفاتَاملسيحَأخذتَنفسَصفاتَللَاَ
ر ائ يلَ َب ين ََإ ىل ََأ ر س ل ه َاَال يت ََال ك ل م ةَُ "10ََ:36ََأعمالَالرسل188َواليَواحملييَرغمَأنهَإنسان،َلذلكَندعوهَرابًَ! َإ س 

رَُ لس ال مَ ََيُ ب ش   يحَ ََب ي ُسوعَ ََاب  ا.ََال م س  دَ وَ ََإ لهَ ََل ن اََلك نَ   َ"8ََََ:6ََوكورنثوسَاألوىلََ"َََ.ال ُكل َ ََر بَََُُّهوَ ََهذ  َال ذ يََاآلبَُ:ََاح 
ي اء ،َمج  يعََُم ن هَُ دَ َو ر بَ .َل هََُو حن  نََُاأل ش  يُح،الَ َي ُسوعَُ:َو اح  ي اء ،َمج  يعََُب هَ َال ذ يَم س  ََ"ب هَ َو حن  نََُاأل ش 

 
 بإذنه .. وإذا قرأنا  ، أي أن المسيح ال يفعل اي شيء إالأعطي للمسيح عليه السالم أن يفعل المعجزات ويبريء األكمه واألية الكريمة تقول بإذن للا 185

 لوجدنا انه من المعجزات التي كان يفعلها األنبياء عليهم السالم هي شفاء المرضى.   وقصص األنبياء  الكتاب المقدس 
مناجيا  ربه وهو يصلي: "إذ أعطيتني السلطان أن أعطي    2:  17 لقد ثبت عن المسيح عليه السالم أنه يحيي الموتى بإذنه تعالى حتى أنه قال في يوحنا 186

 حياة أبدية" فإذا  إن المسيح ال يستطيع أن يفعل أي شيء إال بمشيئة إلهه.  
له هو بمشيئة للا. ولكنه عليه السالم لم  ، وما كان يفعلقد كان المسيح عليه السالم يخبر الناس ما لديهم في بيتهم حتى يثبت لهم أنه نبي ُمرسل من للا 187

"واما ذلك اليوم وتلك   32:   13 : مرقس يعرف كل الغيب إال ما كشفه للا عز وجل له، فمثال  لم يكن يعرف المسيح الساعة حتى أنه قال في اإلنجيل

 ." اال اآلب  وال االبن الساعة فال يعلم بهما احد وال المالئكة الذين في السماء 
 تعالى، وال يبرر هذا إطالقا بأنه إله.  كل هذه المعجزات كانت بإذن للا   188
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إله،َواملسيحَرب؟َأليسَهذاَشركاًَابهللَعلماًَأنَالتوحيدَََاآلبََكيفَميكنَأنَيكونَللا لكن و:ََاملسلم
ََ!َهذهَعقيدةَاللوليَة؟كيفَميكنَأنَحيلَللاَفَاملخلوقَََشرتطَأنَيكونَاللهَهوَالربَنفسه.ابهللَي

 َ!وهيَتتناىفَمعَعقيدةَالتوحيدَوالحتاد

تتضمنَأنَيكونَهناكَتوحيدَاأللوهيةَوتوحيدَالربوبيةَوتوحيدَاألمساءَوالصفات،َََعقيدةَالتوحيَدَاملبشر:
!ََفهذاَأولَإثباتَعلىَألوهيةَاملسيحََ-كماَذكرانَسابقًاََََ–ََومباَأنَصفاتَاملسيحَتتوافقَمعَأمساءَللا

الكونَ)أيَالله(َوهوَالوحيدَالواحدَالذيَيستحقَالسجودَهوَاخلالقَلكلََََوحننَنؤمنَأنَللاَاآلب
ََ َكماَأنَاملسيحَتسجدَلهَمجيعَاخلالئقَايضاً؛ 1ََََعربانينيََوالعبادة، رَ ََأ د خ لَ ََم ىت َََو أ ي ًضا  "6ََ: )املسيح(ََََال ب ك 

ُجدَ :»ي  ُقولََُال ع امل َ َإ ىل َ ََ"للا «َم ال ئ ك ةَ َُكلَََُّل هََُو ل ت س 

َكاآلبَألنَصفاتهَهيَنفأماَََ َفَاخلليقة،ََََسهاَصفاتَللاالدليلَالثالثَفاملسيحَرب  وحال 
فهناكَالكثيَمنَالدالئلَعلىَأنَللاََ املسيح ألوهية و التوحيد بني تناقض أنهَال نرى التدقيق مع لكن

َكخليقته،َفهوَالسميعَوا َكماَيليقَجبالله،َميكنَأنَيكونَلديهَصفات لبصي،َولهَيدينَوساقَووجه
التكويَن سفرَ وفَ الصحيحةَ األحاديثَ فَ قيلَ املقدسََوقدَ الكتابَ ََََفَ اإلنسانأن خلق  على    هللا 

"ََصورته البخاري:َ أنَحيلَفَالنسان،َففيَصحيحَ أيضاًَ يقولَللاَتعاىلَ:َمنَعادىَيلَولياَوميكنَ
والَيزالَعبديَيتقربَإيلَابلنوافلَفقدَابرزينَابحملاربةَ،َوماَتقربَإيلَعبديَمبثلَأداءَماَافرتضتهَعليه،ََ

َكنتَمسعهَالذيَيسمعَبهَوبصرهَالذيَيبصرَبهَويدهَاليتَيبطشَهباَورجلهَاليتَََحىتَأحبَه ،َفإذاَأحببته
،ولئنَسألينَألعطينهَولئنَاستعاذينَألعيذنهَ،ََميشيَهباَ،َفيبَيسمعَويبَيبصرَويبَيبطشَويبَميشي

والبدَلهََوماَترددتَفَشيءَأانَفاعلهَتردديَفَقبضَنفسَعبديَاملؤمنَيكرهَاملوتَوأكرهَمساءتهََ
"َلذلكَجندَأنَللاَعزَوجلَميكنَأنَحيلَفَإنسانَماَويقودهَ)كماَنرىَأنَالديثَيتناقضَمعََمنه

اللولية العقيدةَ تنفيَوجودَ اليتَ يعاديَللا189ََََََ(العقيدةَالسالميةَ فإنهَ الشخصَ ،َومنَعادىَهذاَ
مرقسنفسه!َويذكرَالكتابَاملقدسَأنَاملسيحَينصحَتالميذهَ)حواريه(َفََ 13ََََََاجنيلَ ََس اقُوُكمَ ََف م ىت َ  َ"11ََ:

 
كلمات الذكر، وال يقع  إلى طاعة، وال ينساب إلى سمعه سوى   أي يكون ذلك المؤمن ملهما  في كل أعماله، موفقا  في كل أحواله، فال تنقاد جوارحه إال  189

. ال أن للا عز وجل يكون عضوا من أعضائه الجسدية! وال يوجد عاقل من أهل السنة قال بهذا،  ناظره إال على خير، وال تقوده قدماه إال إلى ما يحبه للا

 . ، وهي من عقائد النصارى المنحرفة فالحديث يتنافى أيضا مع عقيدة الحلول
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م اََب لَ ََهت  ت مُّواَ،ََو الَ ََت  ت ك ل ُمونَ ََمب  اََق  ب لَََُم نَ ََت  ع ت  ُنواََف الَ ََل ُيس ل  ُموُكم ، َََأُع ط يُتمَ ََم ه  .ََت ك ل ُمواََف ب ذل كَ ََالس اع ةَ ََت ل كَ ََف 
ُتمَ َأل نَ  َ"190َ.ُقُدسَُالَ َالرُّوحََُب لَ َال ُمت ك ل  م نيَ َأ ن  ُتمَََُل س 

َلنتابعَحديثنا!

 ََرضيَاملسيحَأنَأيخذَالعقابَبدالًَمناَوميوتَجسدايًَعلىَالصليب!َ

أنََََ:املسلم َكيفَميكنَأنَيكونَذلك؟َاملسيحَالَميكنَأنَميوتَألنهَملَيفعلَذنبَقط!َومباَ لظة!
!ََلذلكَرُفعَقبلَذهابهَإىلَالصليبََ-ألنهَملَيفعلَذنباًََََ–هيَموتَفإنهَالَيستحقَاملوتََََأجرةَاخلطية

191ََ!هذاَماَيقولهَالقرآن

أنَميوتَاملسيحَبدالًَعنا!َفإنَملَميتَََ!َبلَإرادةَللاهذاَتفكيَمنطقيَولكنهاَليستَمشيئةَللا:املبشر
لوَأنهََ البداية.َفأيَفائدةَسيمنحهاَاملسيحَعليهَالسالمَ لهَأنَأييتَإىلَاألرضَمنذَ املسيحَفالَحاجةَ
إىلََ أنَنذهبَ نستطيعَ أيَخالص،َولنَ هناكَ أنَميوت؟َولنَيكونَ قبلَ ارتفعَ إىلَاألرضَمثَ أُرسلَ

َ َللاَ َو لك نَ  "5ََ:8ََروميةفََيقولَالكتابَاملقدسن ة(َوالَأنَنكونَفَحمضرَللا،ََجل)اَملكوتَالسموات ََب ني 
يحََُم اتَ َُخط اةَ َب  ع دََُو حن  نََُأل ن هََُل ن ا،َحم  ب  ت هَُ ل ن اَال م س  َ".ََأل ج 

َعنا؟ََألهناَمحلتَاخلطيةَانفصلتَعنَللاولكنَماذاَعنَروحَاملسيح؟َهلَماتت؟َهلَ:َاملسلم

همَواحدَوالَميكنَأنَينفصلوا،َورغمَموتَجسدَاملسيحَإالَأنهَََ:َنفسَاملسيحَوروحهَوللاَاآلباملبشر
وفداءه،َلقدَقامَاملسيحََََقدَانتصرَعلىَاملوتَبقيامتهَفَاليومَالثالث!َهذاَهوَسرَقوةَصلبَاملسيَح

َ!192)مصدرَاملوتَالروحي(َوداسَعلىَاملوتَوعلىَاخلطية

 
 في نهاية هذا الفصل بإذن للا  أو الروح القدس  سنتحدث عن روح للا  190
 إليه"، فانظر كيف يستدلون بآية ويتركون أخرى.  الكريم:" وما قتلوه وما صلبوه" ويقول أيضا:"بل رفعه للا  يقول القرآن   191
عظيم على  تأمل تالعبهم بالكلمات وهروبهم من اإلجابة، يموت المسيح لكنهم مازالوا ثالثة  أحياء  لم ينفصلوا! ثم يشوش على القاريء بانتصاره ال  192

 الموت! "كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إال كذبا". 
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َكناَخطاةََ.حم  ب ةَ َللاَ ََأل نَ َ،للاَ َي  ع ر فَ َمل َ َحيُ بََُّالَ َو م نَ  "4ََ:8َاألوىلَََيوحناَ "َحمبةَللاَغيَمشروطة،َمهما
ا9ََوآمثنيَوللاَيستطيعَأنَيساحمناََ" ذ  يدَ ََاب  ن هَََُأ ر س لَ ََق دَ ََللاَ ََأ نَ :ََف ين اََللاَ َحم  ب ةَََُأُظ ه ر تَ ََهب  َل ك يَ ََال ع امل َ ََإ ىل َََال و ح 

َ".ب هَ َحن  ي ا

ونتمتعَفَحمضرهَوحنصلَعلىَالسعادةَاألبديةَجيبَعليناََََوأماَحننَفإذاَأردانَأنَنشعرَمبحبةَللاَ
عناَوينقيَقلوبناَََونطلبَمنهَأنَأيخذَاخلطيةََأنَأنيتَإىلَللاَونعرتفَبذنوبناَونؤمنَابلربَيسوعَاملسيح

َونفوسناَمنَاآلاثمَ.

تبدأَفََََإنَوعدَللاَ اليتَ األبديةَ الياةَ لهَ فإنَ وخملصاًَ يؤمنَابملسيحَيسوعَرابًَ َكلَمنَ أن لناَ
َ.خملص شخصي حلياته رَحة هللا وهي قبول يسوع املسيحَاللحظةَاليتَيطلبَفيهاَالنسان

يَد،  ابْ َنهُ   َبَذلَ   َحّتَّ   اْلَعالََ   هللاُ   َأَحبَّ   هَكَذا  ألَنَّهُ   َ"3ََََ:16ََََيوحنايقولَاملسيحَفَََ  يَ ْهليكَ   الَ   ليَكيْ   اْلَوحي
نُ  َمنْ  ُكلُّ  يَّةُ  احْلََياةُ  َلهُ  َتُكونُ  َبلْ  بيهي، يُ ْؤمي َ"ََ.األََبدي

عندماَتطلبَمنَالربَاملسيحَإبخالصَأنَخيلصكَمنَذنوبك،َفأنتَختتربَبُعداًَروحياًَجديداًَََ
َوللاَيزيلَعنكَمجيعَآاثمكَوالَيعودَيذكرهاَأبداً.َ

ن اََق دَ ََُكن اََف إ نَ 8ََ.ََي ةَ اخل  طَ ََم نَ ََت رب  أَ ََق دَ ََم اتَ ََال ذ يََأل نَ 7ََ "ََ:6ََََََرومية ،ََم عَ ََُمت   يح  ي اََأ ن  ن اََنُ ؤ م نَََُال م س  ََأ ي ًضَاََس ن ح 
يحَ ََأ نَ ََع ال م نيَ 9ََ.ََم ع هَُ ُوتَََُالَ ََاأل م و اتَ ََم نَ ََأُق يمَ ََب  ع د م اََال م س  ََأل نَ 10ََ.ََب  ع دَََُال م و تَََُع ل ي هَ ََي ُسودَََُالَ .ََأ ي ًضاََمي 

ًة،ََم ر ةًَََل ل خ ط ي ةَ ََم ات هَََُق دَ ََم ات هَََُال ذ يََال م و تَ  د  ي اه َاََحي  ي اه اََال يت َََو ال  ي اةَََُو اح  ََهللَ ََف  ي ح  ََأ ي ًضَاََأ ن  ُتمَ ََك ذل كَ 11ََ.
ُبوا س  ي اءًََو لك نَ َي ة ،اخل  طَ َع نَ َأ م و ااتًََأ ن  ُفس ُكمَ َاح  يحَ َهللَ َأ ح  ل م س  َََ".َر ب  ن اَي ُسوعَ َاب 

َجاداًَفَقراركَوتريدَأنَحتصلَعلىَحياةَالسعادةَوالسالمَوالطمأنينة؛ََعزيزيَََ َكنت  املسلم؛َإن
للَا تدعوَ أنَ هوَ تفعلهَ أنَ عليكَ ماَ فكلَ األبدية،َ يسوعََََالياةَ أنَ وتعلنَ إخالصَ وبكلَ قلبكَ منَ

َيغفرَلكَكلَذنوبكَويطهركَمنَكلَخطيةَ!هوَربَوخملصَعلىَحياتكَوتطلبَمنهَأنََاملسيح
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1ََََََيوحناَ يُواََأ نَ ََُسل ط اانًَََف أ ع ط اُهمَ ََق ب ُلوهَََُال ذ ينَ ََُكلَََُّو أ م اََ"12ََ: مس  هَ ََال ُمؤ م ُنونَ ََأ يَ ََ،للاَ ََأ و ال دَ ََي ص  "َ.اب 
يوحناَاألوىلََ.ََعالقةَاحملبةَالشخصيةَماَبينهَوماَبنيَاآلبفكلَمنَيؤمنَابملسيحَرابًَيصبحَابناًَلآلبَوتبدأََ

ب  ن اَُهوَ َأل ن هََُحنُ بُّهََُحن  نَُ  "4ََ:19َ ََ".أ و الًََأ ح 

 هذا كان شرحاً للمبادئ الروحية األربعة ملسلم ملتزم لديه بعض العلم ِف العقيدة وِف دينه.  

 

َ
  

 أساسيات التبشري ِف الكتاب املقدس
َ

الربوتستنتيةَ الطائفةَ منَ املسيحيونَ املقدسََيعتقدَ الكتابَ التبشيَََأنَ أمهيةَ علىَ يؤكدَ
مهمةَجداًَابلنسبةَََ.َخدمةَللاوالرساليات.َالَبدَمنَاجلهادَليصبحَاملبشرونَاحرتافينيَفَنشرَالجنيل

َهلمَوهيَأساسَعبادهتم.ََ

التمييعَََ تفاديَ املبشرونَ نفسه،َحياولَ الوقتَ الدينََوالتساهلََفَ يعطواSyncretismََََفَ حىتَ
املقدسََ للكتابَ Contextualizationََمضموانًَجيداًَ للكتابََ. فأيَشيءَيُعملَالَبدَأنَيكونَوفقاًَ

فَجامعةَالالهوتَاملعمدانيةَاجلنوبAndreas Kostenbergerَََاملقدس.َوقدَأكدَأندريسَكوستنبيغرََ
َعلىَنقاطَمهمةَجداًَوهي:SEBTS Southeastern Baptist Theological Seminaryََشرقيةَ

 علىَالتأكيدَعلىَالسلطةَالكاملةَوالوحيدةَمنَالكتابََََينبغيَأنَتُبىنَأهدافَرسالةَالكنيسة
ََاملقدس على تعتمدَ واسرتاتيجياهتاَ البعثةَ بشأنَ الكنيسةَ قناعاتَ دامتَ وماَ الكتابَ.َ نصوصَ

 ارَالتبشييةَوممارساهتا.َ.َ.َ.ََاملقدس،َفإنهَسيتمَحتويرَهذهَاألفك
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 لَاملثال،َينصحََمنَحيثَالشرافَواملسؤولية.َفعلىَسبيََفَالعهدَاجلديدََينظرَالكتابَاملقدَس
ََََتيمواثوسََبولس ف ظَ   "(1ََََ:14ََََ)تيمواثوسَالثانيةََمنَاالجنيلب حراسةَالودائعَجيدًا ََالص ال  ةَ ََال و د يع ةَ ََا ح 
لرُّوحَ  رَََُُكن تَََُإ نَ ََأل ن ه16َََُ"17ََََ–9ََََ:16ََاألوىلََََكورنثوس193َََ"ف ين اََالس اك نَ ََال ُقُدسَ ََاب  َََف  ل ي سَ ََأُب ش   ،ََيل  ر  ََإ ذَ ََف خ 

،ََم و ُضوع ةَ ََالض ُرور ةَُ َََف  و ي لَ ََع ل ي  رَََُالَ ََُكن تَََُإ نَ ََيل  اََأ ف  ع لَََُُكن تَََُإ نَ ََف إ ن ه17َََُ.ََأُب ش   َ،ََف ل يََط و ًعاََهذ  ر  ََأ ج 
تُ ؤ م ن تَََُف  ق دَ ََك ر ًهاََك انَ ََإ نَ ََو لك نَ  ََ.و ك ال ةٍَََع ل ىََاس  "ََ ََََالفاندايك()ترمجة األوىل 4ََََكورنثوسَ َا1َََ"2ََو1ََ: ََهك ذ 

ن ا ب   س  ن سَ ََف  ل ي ح  امَ ََانَُال  ،ََك ُخد  يح  أ لَََُمثَُ 2ََََ،للاَ ََس ر ائ رَ ََو وُك ال ءَ ََال م س  َََُيس  ََيُوج دَ ََل ك يَ ََال وُك ال ءَ ََف 

ن سَ   الفاندايكَ()ترمجةَ"َ.أ م ينًاَانَُال 
 أميناًَفَعملهَطبقاًَألساسياتَالكتابَاملقدس ،َفالَبدَأنَيكونََبينماَعلىَاملبشرَأنَيكونَ

 مرانًَابلنسبةَللطرقَ.
َََ التبشي خدمةَ تؤديَ لدىServant Evangelismَََقدَ والقبولَ التفتحَ عاملَ علىَ التأثيَ إىلَ

َكالطعامَواللباسَومساعدهتمَمنََ الناسَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكية.َفإنَغمرَالناسَابلعطاايَاجملانية
قبولََ هوَ الواجبَ لسد َ هلمَ طريقةَ وأفضلَ ماَ بشيءَ للمبشرينَ يدينونَ أهنمَ يشعرهمَ الصحيةَ الناحيةَ

ارتَف معَ ولكنَ التبشيية.َ والتوعيةَرسالتهمَ الكوماتَ تقدمهاَ اليتَ واملساعداتَ املعيشةَ مستوىَ اعَ
َالعالميةَهلمَأصبحَمنَالصعوبةَأكثرَلدىَاملبشرينَلكسبَآذانَصاغيةَلإلجنيل،َلذلكَحياولَالكثيَ

َ)اخلدمةَالتبشيية(َلكسبَالناس.ََمنَاملسيحينيَبناءَعالقاتَوديةَبطرقَمعينةَ

 
193  Source: Kostenberger  .Missionshift: Global Mission Issues in the Third Millennium .Chapter 6 .Chapter 
6 .Nashvile: David Hesselgrave and Ed Stetzer (Nashville: B&H Academic)  ،2010.  
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 َ

 تربية املبشر  
10ََََََمرقَس ََالفاندايكََترمجة)31ََََ–17ََ: َاملعلمََايهَاََوسالهََلهََوجثاََواحدََركضََالطريقََاىلََخارجََهوََوفيما17ََ"(:

ََواحَدََاالََصالَاََاحَدََليس.صالاََتدعوينََملاذاََيسوعََلهََفقال18ََ.ََاالبديةََالياَةََالرَثََاعمَلََماذاََالصاحل
20ََ.ََوامكََاابكََاكرم.تسلَبََال.ابلزورََتشهدََال.تسرقََالَ.تقتلََال.تزنََال.الوصاايََتعرفََانت19ََ.ََللاََوهو

ََشيَءََيعوزَكََلهََوقاَلََواحبَهََيسوعََاليهََفنظر21ََ.ََحداثيتََمنَذََحفظتهَاََكلهَاََهذَهََمعلَمََاَيََلهََوقاَلََفاجاَب
ََالصليبََحامالََاتبعينََوتعالََالسماءََفََكنزََلكََفيكونََالفقراءََواعطََمالكََكلََبعََاذهب.واحد .22ََ

ََاعسَرََماََلتالميذهََوقالََحولَهََيسوعََفنظر23َََََََكثيةََاموالََذاََكانََالنهََحزيناََومضىََالقولََعلىََفاغتم
ََبيَنََاَيََهلمََوقاَلََايضاََيسوَعََفاجاَب.كالمهََمَنََالتالميذََفتحي24ََ.ََللاََملكوتََاىَلََاالمواَلََذويََدخول

ََيدخَلََاَنََمنََايسرََابرةََثقبََمَنََمجَلََمرور25ََ.ََللَاََملكوتََاىلََاالموالََعلَىََاملتكلنيََدخولََاعسرََما
ََللاََملكوَتََاىلََغين ََخيلصََانََيستطيَعََفمنََلبعضََبعضهمََقائلنَيََالغايةََاىَلََفبهتوا26ََ. ََاليهَمََفنظر27ََ.

ََللاََعندََمستطاعََشيءََكلََالن.للاََعندََليَسََولكن.مستطاعََغيََالناسََعند.وقالََيسوع ََوابتدَا28ََ.َ

 مالحظة إضافىة:

مقاال  مثيرا  لإلهتمام عن التغيرات التي رآها في طرق التبشير المستخدمة في كنيسة ثوماس رود المعمدانية خالل  Elmer Townsتاونز كتب إيلمر 

 عشرات السنين: 

’ .. خالل القرن العشرين في كثيرة ولكن القواعد قليلة؛ الطرق قد تتغير ولكن القواعد ال يمكن أن تتغير الطرق"هذا اإلصطالح يبين اإلختالف: ’

هذه الكنيسة المحلية من خالل زيارة مئة بيت يوميا  محاوال  كسب الناس ليسوع )عيسى( المسيح،  Jerry Falwellالخمسينات، بنى جيري فولويل 

. بعدها أنشأ حركة نمو الكنيسة، وأصبح فولويل قائدا  في حركة نمو الكنيسة المحلية. وبدأ يستخدم evangelismبمعنى كسب األرواح بالتبشير 

’جميع  الحافلة )األوتوبيس( التبشيري، راديو وتلفاز تبشيري، بريد تبشيري، لوحات اإلعالنات التبشيرية، هاتف تبشيري، الخ. كان هدفه استخدام

رائدة في البعثات بدوام كامل تدير خدام التبشير محليا  وفي  Thomas Roadالكنيسة. واليوم أصبحت كنيسة ثوماس رود   اإلمكانيات المتاحة’ لنمو

شاطات متعددة الوالية وعالميا . وتسعى الكنيسة للبناء اعتمادا  على تعاليم اإلنجيل خالل التبرعات أو أعمال اجتماعية من قبل الناس المحليين في ن أنحاء

ليلة أربعاء أجل اإلنسانية، حيث تجمع كل مدينة ما يقارب العشرة آالف دوالر لمساعدة األرامل واألمهات العازبات، وتوفير عيادات طبية بالمجان كل من 

اصفة كاترينا، لهؤالء الذين ليس لديهم أي تأمين صحي، وإعادة بناء الكنائس في هيوستن بعد عواصف إيكي، وبناء كنائس في جنوب الميسيسيبي بعد ع

 والذهاب في رحالت تبشيرية سنوية )حيث ترسل جامعة اليبيرتي وثوماس رود سنويا  ما يقارب ألف رحلة تبشيرية عالميا (

 (Towns 2010)المصدر: 



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 80 صفحة

 

ََترَكَاحدَليسَلكمَاقوَلَالَقَوقالَيسوعَفاجاَب29ََ.َوتبعناكَشيءَكلََتركناَقَدَحننَهَاَلهَيقوَلَبطرس
ََمئَةََوايخذََاال30ََََاالجنيلََوالجلََالجلَيََحقوالََاوََاوالداََاوََامراةََاوََاماََاوََاابََاوََاخواتََاوََاخوةََاوََبيتا

ََااليَتََالدهرََوفََاضطهاداتََمعََوحقوالََواوالداََوامهاتََواخواتََواخوةََبيواتََالزمانََهذاََفََاالنََضعف
 َ"اولنيَواالخرونَاخرينَيكونونَاولونَكثيونََولكن31َ.َاالبديةَالياة

 :مالحظاتَمهمةَمنَالقراءةَالسابقة 
 تلميذ( املسيحيَ التوبةَََ–ََحىتَيصبحَ الثمنَلياتهَخاللَ يتطلبَتضحيةَابهظةَ فهذاَ مبشر(َ

 فالتضحيةَالباهظةَممكنة.ََ)الرتبية(َوالميان.َمعَللا
 ََ.)تبدأَابلتحولَإىلَاملسيحيةَ)العبور َكتطورَومنوَروحيَوتلمذةَ التبشي النظرَإىلَخدمةَ ميكنَ

 وهوَمثالَالصراعَماَبنيَاجلسدَوالروح.
 التبش املقدسعملَ الكتابَ سببهَ فكلمةَللايَ الذيََََ...َ للبشريةَ األولَ املبشرَ هوَ أنَللاَ تعل مَ

"اخلالَص يسمىَ ماَ وهذاَ ابخلالصَ رجاًءَ فأعطاهَ الساقطَ لإلنسانَ السارةَ ابألخبارَ ََاندىَ
ََالبدائي "protoevangelionََ لالهوت. املقدس194ََََوفقاًَ الكتابَ صفحاتَ خاللَ أنَ املسيحيَ

اليهود نرىَأنَللاَملَيهتمَفقطَخبالصَ َكانَُيصبَفَالضاراتَواألممَكامالًَ ،َوإمناَاهتمامه
 األخرىَلتمجيده.َ

 منَاملسيحيني،َفمثالًَََمصاحباًَملاَيريدهَللاََيؤمنَعلماءَالالهوتَأنَنقطةَالتحولَفَاخلالَص
َكانَللخالص195ََََالرؤايَعلىَطريقَدمشقََعندماََرأىَبولس كانتَرؤيتهَواضحةَونداءهَمنَللا

وهوَماَيسمى196ََََواخلدمة.َوإنَأمرَيسوعَ)عيسى(َالعظيمَهوَالذهابَإىلَمجيعَاألممَوتلمذهتَم
العظمىََ العظمىThe Great Commissionابملأموريةَ املأموريةَ 22ََََََمىتفََََ.َوجندَهذهَ :33ََ–

التبشي،40197ََََ إهناَتدلَعلىَ القانونَواألنبياءَفَحفظَهذهَالوصااي،َبلَ وهيَالَتقتصرَعلىَ

 
 الهوت يعني عقيدة  194
   9 ، أعمال الرسلموجودة في الكتاب المقدس   بولس  لشاول الذي أصبح الرسول   قصة نداء للا 195
 وتدريبهم ليصبحوا مبشرين وقادة  عن طريق دفعهم لقبول رسالة الخالص  تلمذتهم تعني أن يصنعوا تالميذ 196
وساله واحد منهم   35اما الفريسيون فلما سمعوا انه ابكم الصدوقيين اجتمعوا معا.  34فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه  33 " 40 – 33:  22 متى  197

فقال له يسوع تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل   37. يا معلم اية وصية هي العظمى في الناموس  36وهو ناموسي ليجربه قائال 

 بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله واالنبياء "  40والثانية مثلها.تحب قريبك كنفسك.  39هذه هي الوصية االولى والعظمى.  38فكرك. 
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املسيح يسوعَ مستوىَحبَ إىلَ املسيحيَ يصلَ ورؤيةَعندماَ ابلتبشيَ إهلهَ ميج دَ أنَ فيشتاقَ َ،
 األممَتقعَعلىَركبهاَساجدةَوعابدةَله.َ

 إرسالية فَ يذهبَ اجلميعَ للاََليسَ أنَ املسيحيونَ فيعتقدَ املسيحينيََََتبشيية،َ مجيعَ يدعوَ الَ
ل،َيصلي،َ للتبشيَفمنَسيس  فإذاَذهبَاجلميعَ لَوهناكَمنَيُرس ل،َ للذهاب،َفهناكَمنَيُرس 

 ويتابعَخدمةَبلده؟
َ

  ( عملية التبشري ونظام اإلرادة احلرة )القدر 
َ

أنَََ ونظامَالرادةَالرة،َفإنَاملبشرينَيضحونََََنعرفَماَيعتقدهَاملبشرَعنَالقدرمنَاملهمَجداًَ
َكلهَب رسالةَاخلالصحب َكيفَيتعاملَياهتم،َأمواهلمَوشهاداهتمَمنَأجلَمعتقدهمَويبشرواَالعامل ،َلكن

ََ املسيحَخملصاَشخصيا أحدهمَ يقبلَ عندماَ املوقفَ معَ يرفضَاملبشرَ أوَ املسيحية،َ ويدخلَ لياتهَ
عنَهؤالءَالعابرينَ)املهتدينَإىلَالقَوفقاًَللتعاليمَاملسيحية(؟َََويبتعد؟َماَهوَتعليمَالكتابَاملقدس

أيَمنَهؤالءََََهلَألنَللا املبشرَ يعرفَ ومدعوينَمنَللا؟َكيفَ خمتارينَ أهنمَمجيعاًَ أمَ اختارهم؟َ
لديهََاألش أيهمَ َكيفَيقدرَأنَمييزَاملبشرَ ليكونواَمسيحيني؟ خاصَفَتلكَاألمةَأنَللاَاختارهمَ

املعتقدََ خاللَ منَ سنتعلمهَ ماَ هذاَ سدًى؟َ وقتهَ جهدهَ إضاعةَ منَ بدالًَ الكلمةَ لسماعَ القابليةَ
 املسيحيَفَالقدرَأوَنظامَالرادةَالرة.ََ

والرادةَالرة،َوانقسمواَإىلَثالثةَأقسامَوهي:َالرادةََََاختلفَاملسيحيونَفَاعتقادهمَفَالقدرَ
َ)الرادةَاملُجربة(،َالرادةَ)املعرفة(َاملتوسطة.198َالرة،َالريةَالكالفينيَة

َ
َ

 
م، وقد كان الهوتيا  فرنسيا   1564مايو )أيار(   27 -م، 1509وليو )تموز( ي 10سميت بالحرية الكالفينية نسبة إلى جون كالفين ولد في جيهان كوفن:  198

اميا ، وانفصل  مؤثرا  وقسيسا  خالل فترة اإلصالح. وقد كان مديرا  في تطوير النظام المسيحي الالهوتي حيث سمي نظامه بالكالفيني. وقد دُرب ليكون مح 
)المحتجين( العنيفة انتفل إلى سويسرا، حيث ألف أول كتاب له والمشهور باسم نظام الديانة   م. بعد ثورة البروتستنت1530عام  الكاثوليكية  عن الكنيسة 

 م.  1536المسيحية في 

، كما  وال يوجد أي طريقة أخرى للخالص إال عن طريق موت وقيامة يسوع المسيح الموحى به من للا هو الكتاب   ويعتقد أتباع كالفين أن الكتاب المقدس 

ليس لديه حرية اإلختيار   سان أنهم يعتقدون بالقدر على أن للا اختار أشخاص معينين ليكونوا أبناء للا )أتباعه( أما الباقي فللهالك. كما أنهم يؤمنون أن اإلن

 وإنما يفعل ما يشاءه للا واختياراته طبقا  لمشيئة للا فقط.  

 اختار أتباعه من الجميع ومعظم البوتستنت يتبعون هذا المعتقد.  أما بالنسبة للتبشير، فإن الدعوة عامة للجميع ولكن للا 
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َ
َ

ََََََََََََ
َ
َ

 األرمينية( اإلرادة احلرة(:   
القرارَبكاملَالقدرةَََ العقليةَوفَموقفَمتزنَ)مبعىنَعندماَيصلََهيَالقدرةَعلىَصنعَ

بهَ يؤمنَ ماَ فكرَ يشك لَ فإنهَ ما؛َ بتوازنَ الدينيةَ وخلفيتهَ مبعتقداتهَ طرقَ مفرتقَ إىلَ املرءَ
الكنائسَ أنَ أفعاله.َوجندَ عنَ يكونَمسؤوالًَ أنَ بدَ آخر،َوالَ أوَ واحدَ طريقَ ليذهبَفَ

َالطقسيةَ)األرمينية(َتتبعَهذاَاملعتقدَ.
َ
َ

 

                                                                  أ عالم

                                                                  أ ظروف

                                          المسيح يرفض أو يمكن جون

 المسيح يرفض أو يقبل أن يمكن بوب

                                                                     ب عالم

                                                                ب ظروف

                                         المسيح يرفض أو يمكن جون

 المسيح يرفض أو يقبل أن يمكن بوب

                                   أ عالم

                               أ ظروف

                   يرفض جون المسيح

 يرفض بوب المسيح

                                ب عالم

                                 ب ظروف

                     يقبل جون المسيح

 يرفض بوب المسيح

                                العالم الحقيقي

                                  ب ظروف

                    يقبل جون المسيح

 يرفض بوب المسيح
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  اإلرادة املُجربة( الكالفينيةاحلرية(ََ: 
وهيَالقدرةَعلىَفعلَماَهوَمرادَللمرءَ)مبعىنَعندماَيصلَاملرءَإىلَمفرتقَََ

طرقَمعَاملعتقدَأنَالطريقَاليمنيَهوَالصحيح،َفإنهَمسموحَلهَأنَينعطفَمييناًََ
الكنائسَ تتقمصهَ املعتقدَ وهذاَ خمتلف(.َ قرارَ لصنعَ القوةَ لديهَ يوجدَ والَ فقط؛َ

 َ)الجنيلية،َاملتجددين(َالربوتستنتية

 اإلرادة )املعرفة( املتوسطة  : 
 Luisأولَمنَاندىَهبذاَاملعتقدَالرجلَالسباينَلويسَديَموليناََ

Molinaََ(1535ََ–ََ1600ََ إذاَو ضعََواملصطلحَأييتَمنََم(. التايل:َ املنظورَ
مجيعَاألشياءَبرتتيبَمنطقي،َفاهللَيعتربَعددَالَهنائيَمنَالعواملََََءاملَر

اليتََ الفرتاضاتَ منَ هنائيَ الَ عددَ علىَ تعتمدَ وظروفَ قدََاملُت خ ي لةَ
لقدَعلمَللَاََيفعلهَا القرارَالرَالذيََََاملرء.َاثنياً،َ ابلضبطَماَسيكونَ

العددََ منَ والظروفَسُيصنعَ العواملَ هذهَ فَ لألشخاصَ الالهنائيَ
أنَيفعلهَأيَمرءَُمفرتض.َمث،ََََماَميكناملُت خ ي لة،َولذلكَعلمَللاَابلضبطََ

القرارََ بعدَهذاَ ُمتخيلةَمتجده.َ املُتخيلَمعَكائناتَوظروفَ العاملَ أنَخيلقَ القيقةَ قررَفَ
 ََكانَعندَللاَمعرفةَمطلقةَللعاملَالذيَخلقه.

َ
 فكرة مولينا أكثر ميكن ابلنقاط التالية: توضيح 
o َعاملانَمنَعددَالَهنائيَمنَالعواملَاملُتخيلةَمنَق ب لَللَامنَاملعرفةََاملستوىَاألول:ََ

 الطقسينيَ(َ-أنَيفعلَفيهَاملرء.َ)املعرفةَالطبيعيةَالرةََماَميكنحيثَيعلمَللاَ
o الثاينَللمعرفة املُتخيلةَ)املفرتضة(َمنََ:َعاملانَمنَعددَالََاملستوىَ العواملَ هنائيَمنَ

 أنَيفعلهَاألشخاصَاملُفرتضني.َ)املعرفةَالوسطيةَ(ماَميكنَحيثَيعلمََق ب لَللا

 John Calvinجون كالفين 

 Luis Molina مولينا دي لويس
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o للمعرفَة الثالثَ للااملستوىَ ق ب لَ منَ وخملوقَ خُمتارَ واحدَ عاملَ املعرفةَََ:َ لديهَ حيثَ
 الكالفينينيَ(َ-.َ)املعرفةَاملطلقةَالرةَحقيقةًَحيصلََسوفلكلَشيََاملطلقة

َ
خلقََََالختالفَاجلوهريَماَبنيَآراءَالليرباليةَوالكالفينيةَتعتمدَعلىَاملؤثراتَاملأخوذةَأبنَللَاَ

موليناَاعتقدَأبنَاألفرادَموجودينَمسبقاًَفَعقلَللاَكأفكارََسابقاًَفإنَانقشتَََكمااملرءَإبرادةَحرةَ...ََ
املتعلقةََ الفرتاضاتَ يد عواَأبنَحقيقةَ أنَ الكالفينينيَميكنَ فإنَ الالةَحقاً،َ فإذاَكانتَهذهَ مفرتضة.َ
هيََ ماَ ولكنَ للاَكأفكار.َ عقلَ فَ املوجودَ املخلوقَ علىَ تعتمدَ خمتلفةَ ظروفَ حتتَ عملهاَ بكيفيةَ

الكافية الوحيدََََاألسبابَ اخليارَ أنَ يبدوَ الشرح؟َ يقدمواَفَهذاَ أنَ للكالفينينيَ ألعمالَاخلالئقَميكنَ
 199َاملوجودَهوَالقرارَالذايتَالبسيط.َ"

موريسَ مايكلَ جونَ الدكتورَ حاولَ املعمدانية200ََJohn Michael Morrisََََلقدَ اجلامعةَ منَ
ََ الغربيةَجنوبية ماSWBTS (Southwestern Baptist Theological Seminaryََََ الالهوتيةَ التوفيقَ

(َوأمسىَالريةََ)التابعةَللطائفةَالربوتستنتيةََ)التابعةَللطائفةَالطقسية(َوالريةَالكالفينيةََبنيَالريةَاألرمينية
،َ،َوقدَخلقَحريةَالرادةَلدىَالنسانلديهَاملعرفةَاملطلقةَ"َوهوَأنَللااليتَتربطَبينهماَالريةَ"الكاملينية

املاضيَوماَبعدَاملستقبلَفإنَللاَالَيتدخلَفَإرادةَالنسانََومباَأنَللاَفوقَخطَالزمنَويعلمَماَقبلََ
سي ماَ مسبقاًَ يعلمَ َوولكنَ الكاملينية،َ الريةَ هيَ هذهَ املعتقدََختار.َ تتبعَ الربوتستنتيةَ الكنائسَ معظمَ
هَلذلكَيتدخلَحىتَفَاختياراتَاألشخاص،َوخيتارَأانساًََهذاَالكونَوعاملََالكالفيينَأبنَللاَهوَخالق

َ.َ)مبعىنَآخرَالرادةَاجلربيةَفَمسألةَالقدر(َمعيننيَليكونواَأتباعه

َ

َ

 
199 Journal of the From John Laing’s “THE COMPATIBILITY OF CALVINISM AND MIDDLE KNOWLEDGE,” 

Evangelical Theological Society, Sep 2004 
وقد خدم في  يدرس في جامعة الالهوت مادة مقدمة اإلرساليات التبشيرية.  John Michael Morris  الدكتور البروفيسور جون مايكل موريس  200

 كوريا الجنوبية ألكثر من عشر سنوات كمبشر في ذي المدى الطويل وكان زارع للكنائس. 
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َ

َ
َ

كماَهوَموضحَفََََرادةَللا،َفهذهَإيناديهمَلدعوةَالناسَلرسالةَاخلالصََيعتقدَاملبشرونَأنَللا
اََأل نَ 3ََ"2ََاألوىلََََتيمواثوسََاملقدَسالكتابََ ن اََل د ىََو م ق ُبولَ ََح س نَ ََهذ  ََالن اسَ ََمج  يعَ ََأ نَ ََيُر يدَََُال ذ ي4َََََ،للاَ ََخُم ل  ص 
ب ُلونَ ََال  ق َ ََم ع ر ف ةَ ََو إ ىل َََخي  ُلُصون ، معيننيَ.يُ ق  أانساًَ خيتارَ ولكنَللاَ للجميعَ مفتوحةَ الدعوةَ فإنَ لذلكَ َ"

َكماَقالَبولس الثانيةفَرسالةََََالرسولََليكونواَأتباعه لَ 10ََ"2ََََتيمواثوسَ ءٍَََُكل َ ََع ل ىََأ ص رب َََُأ انَ ََذل كَ ََأل ج  ََش ي 

 :عن فكرة مولينا مالحظة إضافىة

ألنها تظهر بشكل منطقي ما بين النوعين اآلخرين من المعرفة. والمعرفة المتوسطة تجعل اختيار هللا معتمدا   المعرفة الوسطيةيسمى المستوى الثاني للمعرفة 

توى األول حيث على عمل اإلرادة الحرة المفترضة للكائنات الُمفترضة. والكثير من المعمدانيين من يعتقد بالمستوى الثالث للمعرفة ولكنهم يرفضون المس

معرفته القديمة المطلقة. حيث يعلم هللا بشكل مطلق المستقبل الحقيقي والمستقبل المفترض. في الكتاب المقدس  معهللا للمسيحيين يعتمد  يعتقدون أن اختيار

 مثاال  على المعرفة الواقعية: 13 – 9:  23في صموئيل األول 

 ان يحاول شاول بان سمع قد عبدك ان اسرائيل اله رب يا داود قال ثم 10. االفود قدم الكاهن البياثار قال الشر عليه منشئ شاول ان داود عرف فلما 9"     

. ينزل الرب فقال.عبدك اخبر اسرائيل اله رب يا.عبدك سمع كما شاول ينزل هل.ليده قعيلة اهل يسلمني فهل 11. بسببي المدينة يخرب لكي قعيلة الى ياتي

 حيثما وذهبوا قعيلة من وخرجوا رجل مئة ست نحو ورجاله داود فقام 13. يسلمون الرب فقال.شاول ليد رجالي مع قعيلة اهل يسلمني هل داود فقال 12

 ".الخروج عن فعدل قعيلة من افلت قد داود بان شاول فاخبر.ذهبوا

 في سيحدث بما أيضا   علم هللا ولكن. إليهم الوصول شاول استطاعة قبل قعيلة سيغادرون ورجاله داود أن يعلم وهو الحقيقي؛ المستقبل مسبقا   هللا يعرف

(. حقيقية ليست مفترضة حادثة) قعيلة في بقي لو سيحدث ماذا هللا داود سأل. الحقيقي العالم في األفعال أو الحوادث بعض تغيرت إذا المفترض المستقبل

 يحدث لم لداود التسليم هذا بالطبع،. شاول إلى داود سيسلمون قعيلة أهل بأن له قال(. قعيلة مغادرة) الحقيقية الحادثة تغيرت لو سيحدث بما داود هللا أجاب

 داود قرار ولكن. قراره سيكون ما مسبقا   هللا وعلم ليصنعه، حرا   قرارا   داود لدى كان. قعيلة في داود بقي لو سيحدث هذا أن مطلق بشكل علم هللا ولكن حقا ،

 .وربوبيته هللا سيادة مع يتدخل لم

 بأن لهم يسبب أنه افترض هللا أن أم معينا ، قرارا   سيتخذون قعيلة أهل بأن هللا افترض هل األعلى، في موصوفة هي كما قعيلة بأهل تتعلق التي الحالة في

 ستكون قعيلة أهل بأن مطلق بشكل هللا علم سؤاله، داود سأل عندما الوقت، ذلك في األعلى في المعروضة الظروف تحت. واضح الجواب معينا ؟ قرارا   يتخذوا

 .قعيلة في داود بقي إذا واحدة فعلهم ردة

بشكل مباشر، فإنه سيكون هناك أكثر من جواب من قبل هللا. فقد  إذا افترض هللا نفسه أنه يتدخل في ذلك الوقت وسبّب ألهل قعيلة أن يتخذوا قرارا  محددا  

أنني أسبب لهم كي يسلّموك، ولكن أستطيع أن أفترض بأنهم يتخذون قرارا  بحمايتك." لن يكون هناك شيء محدد بالنسبة سأفترض يقول هللا، "حسنا  

ماذا سيفعل أهل قعيلة ولم يسأل ماذا سيسبّب هللا لهم. لم يسأل داود حماية هللا له إذا  لإلفتراضات ألن هللا علم بأن داود سيغادر على أية حال. سأل داود هللا

 بقي في قعيلة. علم هللا ماذا سيفعل أهل قعيلة تحت ظروف مفترضة.

:  2، كورنثوس األولى 22:  23ء ، أرميا19:  13أمثلة أخرى على معرفة هللا الواقعية يمكن أن توجد في الشواهد التالية من الكتاب المقدس، ملوك الثاني 

 . 31 – 22:  27وأعمال الرسل  20 – 17:  38، أرمياء 8
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لَ  ت ار ين ،ََأل ج  َََال ذ يََصَ اخل  الَ ََع ل ىََأ ي ًضاََُهمَ ََحي  ُصُلواََل ك يَ ََال ُمخ  يحَ ََف  "َلذلكَ.أ ب د ي ٍَََجم  دٍَََم عَ ََي ُسوع ،ََال م س 
وأي الربَ مشيئةَ أهناَ ظاننيَ للرسالةَ الناسَ قبولَ علىَ تعتمدَ التبشيَ اسرتاتيجيةَ لنقاصََأصبحتَ ضاًَ

َنفقاتَالتبشيَالباهظة.َ
الََََالكثيَمنَاملبشرينَالذينَيبدأونَحياهتمَالتبشييةَويضحونَبكلَشيءَمنَأجلَإرضاءَللاَ

يعرفونَإىلَأينَيذهبونَومىتَيبدأون،َومنَخاللَخدمتهمَوعملهمَتتوض حَاألمورَأكثرَويعرفَماَيريدهََ
إليه.َوبينماَيسيَاملبشرَمعَللا،َفإنهَيعرفَفكرَللاَفيسمعَصوته،َويعرفَقلبه،َاملبشرَوماَيريدَالوصولَ

ََولكنَماَزالَيضعَأمامَللاَالقراراتَالامسةَاملهمةَابحثاًَعنَالرشادَالهلي.َفيعرفَاملبشرَمشيئةَللَا
لياقبون أانساًَ للمبشرَ للاَ ووضعَ املسيح.َ ليسوعَ تقربهَ هؤالءَمنَخاللَ َ.. روحياًَكمؤمنَ ينموَ وهوَ هَ

أفكارََ أوَأتتيهَ ماَ عندماَيدخلَفَحالةَعاطفيةَ إليهاَ يفتقرَ قدَ اليتَ التزانَواملوضوعيةَ يوفرونَ الناسَ
َجديدة.َلذلكَيكونَاملبشرَحتتَتدريبَمنَقبلَقادتهَقبلَالنطالقَفَخدمتهَوعمله.ََ

للا  مشيئةَ معرفةَ حياولونَ الذينَ املبشرينَ منَ املفتوحةََََوالكثيَ الفرصَ أنَ ابعتقادهمَ خيطئونَ
َكثيةَاألبوابَاملغلقةَ َكذلك،َولكنَأحيااًن واألبوابَاملغلقةَهيَعالماتَواضحةَمنَللا،َابلطبعَفهي

َحتتاجَإىلَصربَوصالةَودعاءَوتكونَهيَالطريقَاألفضلَمنَالطرقَاملفتوحةَالسهلة.ََ
كنَأنَتشيَإىلَخطةَللاَالسريةَاليتَحتددَماَحيدثَفَالكون،َأماَمشيئةََالكونيةَميََومشيئةَللا 

املقدَسََللا الكتابَ أوامرَللاَفَ تعينَ فهيَ عباداتهَََالشرعيةَ املرءَفَ يتصرفَ أنَ تعل مَكيفَجيبَ اليتَ
هيَخطةَللاَالفريدةَاملصممةَلإلنسان،َواملبشرَالذيَوأمورهَالياتية،َأماَمشيئةَللاَاخلاصةَ)الفردية(،َف

َيتبعَهذهَاخلطةَيُعتربَأنهَفَمشيئةَللاَالكاملةَفَكلَقرارَيتخذهَفَحياته.ََ
للا  إرشادَ خاللَ صواتًََََومنَ يسمعونَ أوَ عالمات،َ أوَ رؤًى،َ يرونَ بعضهمَ فإنَ للمبشرين،َ

ل أحالماً،َولكنَابلنسبةَ الربوتستنتيةيكلمهمَوحيلمونَ الََََلطائفةَ األشياءَ فإنَهذهَ املعمدانية(َ )وخاصةَ
َتُعتربَمقياساًَلدعوةَللاَللمبشرَوجيبَأنَتكونَعلىَأساسياتَمعينة.ََ

َكنيسةَما،َفإنَنداءَللاَ أوَخادماًَف َكانَاملسيحيَمبشراًَ قناعةَأبنََََوإن جيبَأنَيكونَعنَ
202ََ،َواجملتمعَاملسيحَي201(َوالروحَالقدسالكونيةَومنَخاللَالكلمةَ)تعاليمَالكتابَاملقدسََمشيئةَللا

 
 للمبشر في نهاية هذا الفصل   سنتحدث عن قيادة الروح القدس  201
 يقصد بها أعضاء الكنيسة 202
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املقدَس الكتابَ ألساسياتَ املُخل صةَ والطاعةَ معينة.َ خلدمةَ املعيننيَ املسيحَ أتباعَ إىلََََاختارتَ ستقودَ
َخدمةَاملبشرَاحملددة.

َ

 وقيادته للمبشر   الروح القدس 
الميانَابلثالوثَ فإنَ املسيحيني،َ ثالثةَأشخاصَمقدسةََََاألقدسََابلنسبةَألغلبيةَ يشملَوجودَ

وهم:َللا واحدةَ ولكنَ البناآلبََمنفصلةَ القدس،َللاَ الروحَ للا.َََ،َللاَ وهوَ واحدَ جوهرَ أهنمَ علىَ
َمنَابملسيحَ.ََوالروحَالقدسَهوَاألقنومَالثالثَمنَالثالوثَويعتربَالروحَاملُرشدَواحملركَللمَؤ

)بعدَالميانَبه(َفَقلبَوجسدَهذاَاملسيحيََََابلروحَالقدسَتشملَحلولَروحَللَاََاملعموديةَ
الكنيسة منوَ علىَ تساعدَ قوةَ وهوَ املعاصي،َ تركَ علىَ ويعينهَ صائبَ هوَ ماَ ليعملَ روحيًاََََوإرشادهَ

يةََوتؤمنَبهَمجيعَالكنائسَمنَانحََوعددايً.َوقدَُوجدَمصطلحَاملعموديةَابلروحَالقدسَفَالعهدَاجلديد
 بشكلَخمتلف.َاملصطلحَالالهويت،َولكنَكلَطائفةَتفسرَهذاَاملصطلحَأيَالروحَالقدس

حيلَعلىَاجلماعةَفَالكنيسةَََتؤمنَأبنَالروحَالقدسPentacostalََاخلمسينيةََََفمثالًَالكنيسة 
َكاملَميكنَأنَتؤثرَبشكلَمجاعيَفَماَيُعتقدَأنهَانفعَللكنيسةَوقدَيبالغَأعضاءَهذهَالكنيسةَ بشكل
وقوعَ أوَ األلسنة(َ )تسمىَ مألوفةَ غيَ بلغةَ والتحدثَ األرضَ علىَ طبيعيةَكالوقوعَ غيَ أمورَ عملَ فَ

قريب سيحدثَ ماَ أبمرَ التنبؤَ أوَ األمراضَ أعمالََحوادثَكشفاءَ سفرَ منَ األمرَ هذاَ علىَ ودليلهمَ اً،َ
املقدسََالرسل الكتابَ اجلديدََمنَ العهدَ اخلالصََفَ أنَ يؤمنونَ أهنمَ الثاين،َكماَ أنََََالصحاحَ جيبَ

وممكنَلكنائسَأخرىَغيَاخلمسينيةَأنَتؤمنَأنَالمتالءََ،ََيصاحبهَحلولَالروحَالقدسَوالتغيَاملفاجئ
 )أوَحلول(َالروحَالقدسَهوَخربةَفرديةَمنفصلةَعنَاخلالصَكمرشدَللمرءَومساعدَفَمنوَالكنيسةَ.

ةَغيَمألوفةَابلتحدثَبلغََتُقر نَملءَالروحَالقدسََ–خاصةََََ–ََالكثيَمنَالطوائفَالربوتستنتيةَ
ََأعمالَالرسَل:َيقولَالكتابَاملقدسَفََوقدَاستدلواَفَهذاَمنَالكتابَاملقدسََيسموهناَالتحدثَابأللسنة

م عَََُف ك ي فَ  "2ََََ:8ََ دٍَََُكلَََُّحن  نَََُن س  ،ََك ر يت يُّونَ   َ"2ََََ:11ََأعمالَالرسلََََ"ف يه ا؟ََُول دَ ََال يت dialectoََََلُغ ت هَََُم ن اََو اح  َو ع ر ب 
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م ُعُهمَ  ن ت ن اَي  ت ك ل ُمونَ َن س  َا يقولَ"6ََ:7ََمىت"َولكنَفَ!للاَ ََب ع ظ ائ مَ َأب  ل س  ين م  ط الًََال ك ال مَ َُتك ر  ُرواَالَ َُتص لُّونَ َو ح  َاب 
، ُمَ َك األُم م  ث  ر ةَ َأ ن هََُي ظُنُّونَ َف إ هن  ت ج ابََُك ال م ه مَ ََب ك  ُمَ َُيس  َ"َ.هل 

َكثرةََيقولَأ.َت.َروبرتسونَ :َ"الَتستخدمَالكلماتَاملكررةَابطالًَدونَأنَتفهمَمعناه.َحيث
وابلطبعَفإنَيسوعَالَيعينَأنَننكرََإعادةَالكلماتَقدَتنحلَفَاللسانَوتصبحَلغةَفارغةَغيَمفهومة.َ

203َ(.َ"26ََ:44َ)مىتحيثَأنهَأعادَدعاءهَوصالتهَثالثَمراتَعلىَجثسيماينََالتكرارَفَالصالة

وأتثيهَعلىََََمعتقداتَالطوائفَعنَالروحَالقدسََفَالقرنَالعشرينَقسمَالالهوتيونَالربوتستنتَ
َاملؤمننيَإىلَثالثةَأقسامَأمسوهاَ"األمواج"َ

 األوىل ََََ–ََاملوجةَ )بينتاكوستال اخلمسينيةَ الركةَ Pentacostalََوهيَ عام منذَ َ)1906ََ َ–م
َكعالمةَواجبةَفَالتحولَََحيثَآمنواَأبنَمعموديةَالروحَالقدس تتعلقَابلتحدثَابأللسنةَوهي

 .ََوطلبَاخلالص
 وهيَحركةَالتجديدَالكاريزمييةََََ–ََاملوجةَالثانية(charismatic Renewal)ََََكانتَماَبني وقد

حيثَأهنمَآمنواَأبنَمعموديةَالروحَََ–والكاثوليكيةََفَالكنائسَالربوتستنتيةم1970َمََو1960عاميَ
التحدثَابأللسنةََالقدس أنَتصطحبهاَ أنَليسَابلضرورةَ لهَ بدَ اجلميعَالَ يؤمنونَأنَ ،َولكنَ

 خيتربَهذهَاخلربةَالشخصيةَ.
 الثالثة ََََ–ََاملوجةَ عام منذَ قوةَ 1980ََحدوثَ ََم املتحفظة الجنيليةَ الكنائسَ بنيَ يقبلونََََ–ماَ

؛َمبعىنَأهنمَيعتقدونَأنَالتبشيَولكنَالَيشرحونَقضيةَالتحدثَابأللسنةََحلولَالروحَالقدس
نَالديثَابأللسنة.َويرونَأنَخربهتمَمعَالروحَالقدسَكمرشدَفَخطواتََوالنموَالروحيَأهمَم

 حياهتمَالروحية.َ)وهذهَاملوجةَاليتَتتبعهاَمعظمَالكنائسَفَالطائفةَاملعمدانية(
للَاَ يناديَ عندماَ أنهَ املسيحيونَ القدسََيعتقدَ الروحَ حياةََ)بقوةَ ليعيشَ املسيحيَ َ)

املبشرين،َفإنهَيعطيهَالافزَوالستمراريةَلفعلَهذا،َواملؤمنونَفَكنيستهَجيبَأنَيرواَقيادةَالروحََ
 

203   Source: Blomberg. The New American Commentary. Translated by Broadman. Vol. 22. Nashville: 
David Dockery, 1992. 
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القدسَفَحياتهَمنَخاللَمثارَعمله.َفالدافعَالعاطفيَالذيَلدىَاملبشرَللخدمةَخارجَالبلدََ
َقدَيكونَقيادةَوإرشادَروحَللاَله.ََ

لىَهذاَاملبشرَليخرجَخارجَالبلدَهوَطموحهَللتعرفَعلىَأانسَكماَأنَمنَاملؤشراتَعَ
َ.َمنَبلدَمعنيَوتعلمَلغتهمَوتبشيهمَبرسالةَاخلالص

للاَ أنَ املسيحينيَ لدىَ معينة،َكمساعدةَََيبدوَ تبشييةَ خلدماتَ معيننيَ أانساًَ يدعوَ
جمموعة يدعوَللاَ وقدَ الفقراء.َ وإطعامَ الناسََََاحملتاجنيَ منَ معينةَ فئاتَ إىلَ الناسَ منَ أخرىَ

حيايتََ إنساينَ هلدفَ يدعوهمَ قدَ أوَ اجلغرافية،َ الناحيةَ منَ بلدَ إىلَ أوَ واملشردين،َ كالالجئنيَ
َكالمهاَمهمَجداًَوالََ،ََكإنقاذَاملراهقاتَمنَفريسةَالدعارة لنيَجندَأن وابلنسبةَللُمرس لنيَواملُرس 

َميكنَختليَالواحدَعنَاآلخر.

َكانتَمعتقداتَاملسيحينيَوخاصةَالربوتستنتَ َ،َفالَميكنَأنَيكونَاختاذَخطوةَاخلالصهذه
ََدونَأنَيكونَهناكَمثرَماَبعدَذلك،َفالَبدَمنَاملتجددينَأنَيشاركواَفَعملَماَفَخدمةَالكنيسَة

ََ.إماَحملياًَأوَعاملياًَ

فإنَهذهَالعقيدةَتتمركزَحولَشخصيةَالسيدَاملسيحَعليهَالسالمَعلىَأنهَاملخلصَََوفَاخلالصةَ
)اجلنة(َإالَعنَطريقَقبولَََويدخلَملكوتَالسمواتََالوحيدَللبشريةَوالَميكنَلإلنسانَأنَيصلَإىلَللا

وُدفنَوقامَََيسوعَإهلاًَرابًَوخملصاًَشخصياً،َفيعتقدَاملسيحيونَأنَاملسيحَعليهَالسالمَماتَعلىَالصليَب
،َوإمناََقامَليتغلبَعلىَاملوت.َولكنَمجيعَهذهَالعقائدَغيَموجودةَفَالكتابَاملقدسَ،فَاليومَالثالث

نقطةَُكتبتَفَهذاَ سنردَعلىَكلَ التايلَ الفصلَ املقدس،َوفَ الكتابَ وقساوسةَ آابءَ قبلَ منَ أُو  لتَ
َالفصلَرداًَمفصالًَونبنيَالقَمنَالباطلَإبذنَللاَ.

َ

  



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 90 صفحة

 

َ



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 91 صفحة

 

َ

َ

َ

َ

َ

 ص الَرّداً َعلَى َرسالَِة الخَ  :الثَّانِي  لُ صْ الفَ 

َ

َ

 

َ

َ

عنََ نقالًَ املبشرينَبشكلَموضوعيَ لدىَ املُستخدمةَ املسيحيةَ املعتقداتَ معاًَ أنَتصفحناَ بعدَ
األقلََ علىَ أوَ املستمعَ تقنعَ أنَ ميكنَ بطريقةَ املسيحيَ لغيَ عرضهاَ وكيفيةَ التبشييةَ ومواقعهمَ كتبهمَ

ه،ََ لناَأنَنوضحَبعضَاألمورَواليتَقدََخاصةَلحتي  الَينتبهَإليهاَلذيَقدَيط لعَعليهاَألولَمرة،َالَبدَ
القارئ،َأوَأنَاملبشرينَالَيريدونَتبيينهاَبشكلَواضحَحىتَالَيدخلواَفَتساؤالتَوحواراتَوجداالتََ
َكماََ َكيَالَيعطواَاملعلومات تؤودَهبمَابخلسارة،َوإمناَحياولونَاستخدامَمصطلحاتَمتويهيةَوطرقَملتوية

أنيَن التنصي.َكماَ شباكَ فَ وإيقاعهمَ هلمَ اآلخرينَ جلذبَ يستخدمهاََاسََهيَ مصطلحاتَ تخدمُتَ
القرآنَواملسيحي الواردةَفَ السالميةَ املصطلحاتَ استخدامَ منَ بدالًَ مستمرَ بشكلَ وذلكَََنَ والسنة،َ
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ألنَاملبشرينَأنفسهمَالَيستخدمونَهذهَاملصطلحات،َوإمناَيتداولونَلغةَخاصةَهبم،َومنَاملهمَجداًََ
قابلناَأوَاصطدمناَأبحدهم.َفمثالًَالحظتمَأنينَقلت:َمسيحينيَعنَمعرفتهاَحىتَتكونَمألوفةَلناَإنََ

تنصي،َ منَ بدالًَ تبشيَ واستخدامَكلمةَ نصارى.َ أنفسهمَ تسميةَ حيبونَ الَ فاملسيحينيَ النصارى،َ
الًَمنَرسالةََبدََللتبشي،َورسالةَاخلالصََومسيحيةَبدالًَمنَنصرانية،َوخادمَمبعىنَموظفَمنَالكنيسة

َالنصرانيةَوهكذاَ.

الكرميَوالسنةَالنبوية،َإالَأنينَوجدُتَمنََََوابلرغمَأنهَمنَاألوىلَأنَنستخدمَمصطلحاتَالقرآن
َكتبَنصرانيةَالَإسالميةَأواًل،َواثنياًَإنََ الضروريَجداًَاستخدامَمصطلحاهتم،َألنَاملعلوماتَمنقولةَمن

ع يتحدثَ الكتابَوسياقهَ واسرتاتيجياهتمَفَطابعَ النصارىَوطرقهمَ لغيَ النصرانيةَ املؤسساتَ رؤيةَ نَ
َكتبهم.ََ تنصيَالشعوب،َوليسَمنَاملنطقيَاستخدامَأسلوبَالقرآنَوالديثَعندماَأنقلَاملعلوماتَمن

َوسيتمَاستخدامَاملصطلحاتَالسالميةَفَالردَعليهم،َالَفَسردَمعلوماهتمَ.

)النصا املسيحينيَ فإنَ الحظناَ ََوكماَ أنَكتاهبم يؤمنونَ املقدسََ–رى(َ هوَََ–ََالكتابَ والذيَ
منَالتوراة َكتابَمنز لَمنََََجمموعةَمنَالكتبَواألسفارَمنَضمنهاَأجزاءًَ والجنيلَواملزاميَ)الزبور(َأبنه

يؤمنونََللا أهنمَ عليه،َكماَ غبارَ أخطاءَوالَ الَ الثالوَث،َ إىلَ ابلضافةَ وقيامته،َ املسيحَوصلبهَ ََأبلوهيةَ
التهكمَ الردَعلىَمعتقداهتمَابملنطقَوالدليلَوالربهان،َالَعنَطريقَ لناَوبدورانَ بدَ املقدس،َوبذلكَالَ
املعتقداتََ هناجمَ الَ وحننَ السالم.َ علىَ اهلجومَ عندَ البعضَ يفعلَ والشتمَكماَ والسبَ والستهزاءَ

وقدَنستخدمََةَوإمناَنظه رَالنقاطَاليتَتثيَاجلدلَوحماولةَحلهاَأوَدحضهاَمنَاملصادرَنفسها.ََاملسيحي
َكالكتابَاملقدسَلثباتََ َكشكلَمنَأشكالَالدعوة،َوهيَاستخدامَمصادرَأهلَالكتاب هذهَالطريقة

وجَي له،َ شريكَ الَ واحدَ أنهَ وقالَ نفسهَ عنَ َ عرب  أنَللاَ القولَ ميكنَ فمثالًَ السالم،َ عليناَعقيدةَ بَ
َكماَهوَواردَفََ 6ََََََالتثنيةعبادتهَتعاىل وميكنَالقولَأنَاملسيحَملَيذكرَفَالكتابَاملقدسَأنهَللاَومل4ََََ:

أنهَابستخدامَالكتابَاملقدسَكوسيلةَفََ،َوهكذا!َولكنَجيبَأنَأنوهَوأحذرَهنا،َيطلبَلنفسهَالعبادة
الدعوةَالَُتدخلَالشخصَالذيَتدعوهَإىلَالسالم،َوإمناَخُترُجهَمنَالنصرانيةَ)املسيحية(،َوقدَيتقمصََ
َكمد َاجلسرَماَ اللاد.َولألسفَفقدَرأيتَالكثيَمنَالدعاةَالذينَيستخدمونَهذهَالطريقةَفَالدعوة
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ََ مع للتواصلَ واملسيحيَ املسلمَ دحضََبنيَ بعدَ ولكنَ املسيحي،َ مفاهيمَ خاللَ منَ البعضَ بعضهماَ
الكتابَاملقدسَوإبطالَعقيدةَاملسيحية،َجتدَالداعيةَاملسلمَالَيستطيعَشدهَإىلَالسالمَلضعفَعلمهََ
أنهَالَحيسنَأسلوبَالدعوةَإىلَالسالمَوالَيعرفَماذاَيقولَبعدَذلك.َوإنَأفضلَطريقةَ أوَ وإميانهَ

ا استخدامَ عندَ هيَ القرآنللدعوةَ منَ ندع مَكالمناَ أنَ لناَ بدَ الَ املقدسَكوسيلة،َ والديث،ََََلكتابَ
يَم نَ َأ ف  ع لَ َأ نَ َأ ق د رََُالَ َأ انَ  "5ََ:30َََيوحنافمثالًَعندماَنقولَأنَاملسيحَعليهَالسالمَقالَفَ ئًاَن  ف س  ي   ََك م َا.ََش 

َََع اد ل ة ،ََو د ي  ُنون يت َََأ د يُن،ََأ مس  عَُ يئ يت َََأ ط ُلبَََُالَ ََأل ين   يئ ةَ ََب لَ ََم ش  قولَيتوافقَمعََ"َفهذاََأ ر س ل ين َََال ذ يََاآلبَ ََم ش 
للاَعزَوجلَفَالقرآنَالكرميَفَسورةَاملائدةَعندماَقالَاملسيحَعليهَالسالمَفَمشهدَيومَالقيامةَهللََ

" وتعاىلَ ُمَ ََقُ ل تَََُم َاسبحانهَ أينََ﴾١١٧﴿...  ََو ر ب ُكمَ ََر يب  َََ هَ اللَ ََاع ُبُدواََأ نَ ََب هَ ََأ م ر ت ين َََم اََإ ال َََهل  فالحظَ َ"
السالمََ حنوَ ووجهتهَ املقدسَ الكتابَ فَ املوجودَ السالميةَ العقيدةَ يوافقَ الذيَ املبدأَ استخدمتَ

الرسول أوَحبديثَ إىلََََابلستشهادَبكالمَللاَ املرادةَ الرسالةَ أوصلَ الكرميَصلىَللاَعليهَوسلم،َحىتَ
 املستمع.َ

 

 

 

 

 

 

 

 

َ
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 املسيحية من الكتاب املقدس الرد على املعتقدات 
 ؟  ... كالم هللا  أوال: الكتاب املقدس 

أنََ جداًَ الطبيعيَ منَ إنَ
ََيؤمنَاملسيحيونَأبنَالكتابَاملقدَس

للسلوكياتََ بهَ القتداءَ ميكنَ كتاابًَ
منه،ََ الروحيةَ النصائحَ وأخذَ العمليةَ
مدىََ الكثيَ يدركهَ الَ ماَ ولكنَ
األخطاءَاملوجودةَفيه.َوإنَمنَأكثرَ
عندماَ املسيحيَ تستفزَ اليتَ اجلملَ
الكتابَ "إنَ ويواجهه:َ أحدهمَ أييتَ

!"َولألسفَفإنَمعظمََاملقدسَحمرف
َكتاهبمَمنَاجللدةََاملسيح ينيَملَيقرأوا

النسخََ أنَ نرىَ بلَ اجللدة،َ إىلَ
ُمع ن  و ن ةََ املقدسَ للكتابَ اجلديدةَ
عنََ البحثَ للقارئَ تسه لَ بطريقةَ
علىَ عنه.َ يبحثَ الذيَ املوضوعَ
القارئََ يريدَ عندماَ املثالَ سبيلَ

َ عنَ تتحدثَ مشاعرهََنصوصَ
ف أولَاملضطربةَكالتسامح،َ فَ نجدَ

فيهََ ينصَ بسيطَ فهرستَ الكتابَ
الشواهدَالكتابيةَاليتَجيبَعلىَاملرءَ
أفسَس التسامح:َ )مثالَعلىَ َقراءهتاَ ها   الفهرست الذي قد تجده في بداية الكتاب المقدس .. حيث أن الكتاب يكون موجَّ

ونجد أن جميع ، ليقرأ المسيحي بعض النصوص ويتغاضى عن نصوص أخرى كثيرة
المشاعر اإلنسانية إن كانت سلبية أو إيجابية موجودة في هذا الجدول، بحيث ال 

.. وهي إحدى الطرق المستخدمة لتوجيه يمكن للمرء أن يخرج عن هذا الجدول
 القراء وطمس الحقيقة.
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4ََََ مبوضوعية،32204ََ: املقدسَ الكتابَ تريهَحقيقةَ القارئَوالَ تضلَ قدَ اليتَ املوجهةَ الكتبَ هذهَ َ.)
اخلطاايَوالفواحشَماَالَيفعلهاَإنسانَعادي،َََفمثالًَيوجدَفَالكتابَاملقدسَقصصاًَألنبياءَفعلواَمن

أنهَزىنَبزوجةَأحدَاجلنود،َمثَقد مَهذاََََالثاينَفَالعهدَالقدميََفداودَعليهَالسالمَُزعمَفَسفرَصموئيل
َكيَيُقتلَمثَأخذَامرأتهَزوجةَلَه النيبََََخلقَللاأشرفََحدََ،َفهلَيُعقلَأل205اجلنديَفَالصفوفَاألوىل

َكهذا؟ َكالمهَوحيَمنَالسماءَوهوَخيونَجنوده؟ََداودَأنَيفعلَأمرًا وماذاَعنَالسفرَََكيفَنصدقَأن
ََََالذيَيصورَممارسةَاهلوىَماَبنيَالبيبني؟َفأينَالقداسةََالشعريَنشيدَاألنشاد ؟َمثَماََالكالمفَهذا

َكل207َأنَيطلبَمنَأحدهمَأنَحيضرَردائهَمعه،َأو206َعلىَفريسكاَالفائدةَالروحيةَألنَيسلمَبولس ؟
َكلمةَللاهذهَالكتاابتَاليتَدخلتَفَاألسفارَالقانونيةَاليتَالَمعىنَهلاَوالَميكنَ  َ.التصديقَأهنا

   من أسباب عوديت إل اإلسالم 
 Southwestern Baptist Theologicalفَأثناءَدراسيتَفَجامعةَالالهوتَاملعمداينَاجلنويبَالغريبَ

Foundationَََََكانَالربوفيسورَراينَستوكسََم2011صيفَعام ،Ryan Stokesَََيدر سناَمادةَالنقدَاألعلى
امل للكتابَ القدميَ فََللعهدَ األصليَ النصَ إىلَ ل تَ أُدخ  أخرىَ نصوصَ هناكَ أنَ لناَ َ وبني  قدس،َ

َكتبَهذاَالكتاَبََيذكرَموتهَفَالتثنيةََوأنَموسَىََ.208ََالتوراة .209َبينماَي عتقدَالالهوتيونَأنهَهوَمن
أنََ َكانَيدر سَفَجامعةََ؟َوابلرغمَمنَأنََحيضرَجنازتهفكيفَميكنَلكاتبَالكتابَ هذاَالربوفيسور

املقدَس الكتابَ وحيَ ملعتقدَ جداًَ متعصبةَ املعلوماتََالهوتَ إعطائناَ فَ مرتدداًَ يكنَ ملَ أنهَ إالَ َ،
َكانَعلىَحسابَوظيفتهَاألكادمييةَفَاجلامعة،َفشرحَلناَتركيبَالنصوصَمعَبعضهاََ الصحيحة،َولو

َكلمةَيهوةََوكيفَاختلفتَأساليبَالكتاب ةَمنَفقرةَإىلَأخرىَفَنفسَالصحاحاتَأحياانً،َوكيفَأن
العربيةََ)للا والختالفاتََابللغةَ التارخييةَ الكتبَ عنَ حتدثَ مثَ )الرب(،َ أدوانيَ بكلمةَ استُبدلتَ َ)

ََ–داودَمعَبثشبعََزىنََ،َفمثالًَقصةََايموامللوكَوماَبنيَسفريَأخبارَاألََاملوجودةَماَبنيَأسفارَصموئيل
 

 " المسيح  في ايضا  للا  سامحكم كما  متسامحين   شفوقين بعض  نحو بعضكم لطفاء  وكونوا " 32:   4 . أفسس 204
   12و  11األول  . قصة داود وبثشبع: صموئيل205
  21. مريضا   ميليتس   في فتركته تروفيمس  واما.كورنثوس   في بقي اراستس   20. انيسيفورس  وبيت  واكيال فرسكا  على  سلم 19" 4 الثانية  تيموثاوس . 206
 . " جميعا   واالخوة  وكالفدية ولينس  وبوديس  افبولس  عليك يسلم.الشتاء   قبل تجيء ان  بادر

 " .الرقوق  سيما وال  ايضا  والكتب جئت متى  احضره كاربس  عند  ترواس  في  تركته الذي الرداء " 13:   4 الثانية  . تيموثاوس 207
، العدد والتثنية،  ، الالويين، الخروجوهي: التكوين للخمسة األسفار األولى من الكتاب المقدس  في الوقت الحالي: هي مجموعة المخطوطات  . التوراة 208

 ، بينما أدرك علماء النقد األعلى عكس ذلك تماما .   النصوص هو موسىويؤمن قساوسة الكتاب المقدس أن كاتب هذه 
 ." الرب  قول حسب  موآب   ارض  في الرب عبد موسى   هناك فمات " 5:  34 تثنية. 209
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ََ ابهلل فََََ-والعياذَ مذكورةَ سابقاًَ ذكرانهاَ واليتَ
أخبارََ فَ مذكورةَ غيَ ولكنهاَ الثاينَ صموئيلَ
فََ دخلَ وعندماَ النصوص،َ منَ وغيهاَ األايم،َ
فََ اختالفاًَ هناكَ أنَ قالَ النبويةَ األسفارَ شرحَ

َ الرتمجاتَ املخطوطاَتبعضَ فَ ََواختالفاًَ
أرمياء إصحاحيَ فمثالًَ ف34ََََََ–33ََََاملكتشفة،َ

السبعينية َالنسخةَ النسخةَََ فَ موجودينَ غيَ
القدميريتيةاملوسا العهدَ فَ األسفارَ معظمَُكت ابَ أنَ هذاَكله،َ منَ واألسوأَ منََََ.َ يُعرفَ والَ جمهولني،َ

َكاتبها.

َُكناَجالسنيَمذهولنيَهبذهَاملعلوماتَاجلديدةََ َكانَيشرحَلناَالنقدَاألعلىَللعهدَالقدمي، وبينما
َكانتَهذهََ املعلوماتَصحيحةَأمَأهناَجمردَاجتهادات!َوراحَالبعضَعلينا،َوبدأَالطالبَيتساءلونَإن

ميكنَأنَيكونَفيهَهذاَالكم َاهلائلَمنَاملعضالتََََينكرَهذهَاألقوالَألنهَملَيصد قَأنَالكتابَاملقدس
التف فَ منهمكاًَ اجلميعَ وبينماَ احملاضرة،َ أثناءَ عميقَ صمتَ لظةَ وفَ التارخيية.َ واملشاكلَ كيََالنصيةَ

والتساؤالتَالنصيةَللكتابَاملقدس،َصاحَأحدَالطالب:َ"كيفَهذا؟"َنظرَاجلميعَإليهَابستغراب،َمثََ
أكمل:َ"كيفَيكونَأنَالكتابَاملقدسَفيهَنصوصَغيَمكتملة،َأوَنصوصَمضافةَوماَزلناَنؤمنَأنهَ

ابتسمَبروفَيموحىَبهَمنَللا أليسَهذاَطعناًَبصحةَالكتابَاملقدس؟"َ سورَستوكسَوأجابَهبدوء:ََ؟َ
التناقضاتََ" أحلَمجيعَ أنَ أستطيعَ لديكم،َولرمباَالَ اليتَ األسئلةَ لكلَ إجاابتَ لديَ ليسَ القيقةَ فَ

َكالتايل. َكناَننتظرَاجلوابََواملعضالتَاملوجودةَفَهذاَالكتاب،َولكنَالَيسعينَإالَأنَأقول "َومجيعنا
َكادتَأنَت حسناً،َلقدَأفقدتَإمياين،َوكانتََََ-فقدَإميانناََالذيَسيشفيَغليلَفضولناَوتساؤالتناَاليت

بروفيسورَستوكس:َ" أجابَ إىلَالسالم.َ لعوديتَ األسبابَ إحدىَ املادةَ أنَيكونََهذهَ ليسَابلضرورةَ
منذََ املقدسَكماَهوَ الكتابَ فلوَوصل ناَ به،َ لنؤمنَ تغياتَ أوَ أيَأخطاءَ دونَ املقدسَكامالًَ الكتابَ

صالاًَ ملاَكانَ فيه،َ الذيَُكتبَ الكبيةالعهدَ التغياتَ هبذهَ وإمناَمسحَللاَ ومكاننا،َ لزمانناَ واستخدمَََََ

وهو يتفحص إحدى أجزاء  Dr. Ryan Stokesريان ستوكس د. 

 من مخطوطات البحر الميت )مخطوطات قمران(
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النصوصَوحذفها وإدخالَ والتغييَ النسخَ البشريةَفَ أنَالطاقاتَ نستطيعَ الشكلَحىتَ هبذاَ ليصلناَ َ،
َ"َنفهمهَبشكلَأعمق،َوحىتَيكونَأكثرَمالئمًةَلنا.

للَاََ أنَ يعقلَ هلَ أنَََصدمة!َ خلليقتهَ يسمحَ وأنَ ليسَكامالًَ يكونَكالمهَ أنَ يسمحَ
َكماَهوَعليهَاآلن؟َوالسؤالَاألهم،َمباَأنَمادةَالنقدََ تتدخلَوختر بَالصورةَاألصليةَلهَحىتَيصلَإلينا
َكلَقسيسَاملرورَهبذهَاملادةََ األعلىَللكتابَاملقدسَهيَمنَاملوادَالجباريةَفَالالهوت،َوجيبَعلى

َ؟َملاذاَخيفونَهذهَالقائقَعنَعامةَالشعب؟َاذاَالَيدر سوهناَفَالكنيسةكيَأيخذَشهادته،َمل

الكنيسة آابءَ منَ املقدَسََمسعتهاَكثياًَ الكتابَ ابملئة،َََأنَ مخسةَ منَ أقلَ أخطاءَ علىَ حيتويَ
أنَاألخطاءَفَالكتابَامل قدسَهيَأخطاءَترمجة،ََوأكثرهاَأخطاءَفَالرتمجة..َحسناً،َلوَافرتضناَجدالًَ

َنقارنَفَالرتمجاتَوالنصوصَحىتَنتأكدَمنَهذهَاملعلومة.َََدعوان

 خطااي القدوة : 
اختارَأانساًََََ،َلوجدانَأنَللَافَالكتابَاملقدسََفَالعهدَالقدميََالسرائيلينيلوَعدانَإىلَاتريخََ

األنبياء هؤالءَ هلم.َ الرسالةَ يوصلَ منَ همَ قديسنيََليكونواَ يكونواَ أنَ حياهتمَََجيبَ يعيشونَ أهنمَ أيَ
" ي  ت  ن اََال ق د  يُسون ،ََي اءَُاأل ن بَ ََس اب ًقاََق اهل  اََال يت َََاأل ق  و الَ ََل ت ذ ُكُروا  ابلتقوىَلرضاءَللاَ ي ةَ ََالرُُّسل ،ََحن  نَََُو و ص  ََو ص 

ََ.و ال ُمخ ل  صَ ََالر ب َ  3ََََََالثانيةََبطرس" يكون2َ: ألنَ حتتاجَ التقديسَ أنَحياةَ األولَ الفصلَ ذكرانَفَ .َوكماَ
يزك يَنفسهَابلعباداتَاملستمرةَََإىلَتقديسَالنفسَأيَأن،َابلضافةََالشخصَابراًَ)أيَخُم ل صاًَمنَاخلطية

َالعصورَ والتقربَإىلَللاَابألعمالَالصالة(،َواألنبياءَبصفةَعامةَهمَرجالَللاَالعلي،َأرسلهمَعلىَمر 
بعضهمََ قدمهاَ وقدَ َ وغيها..َ التعليمَ أوَ النذارَ أوَ ابلتوبيخَ سواءَ للناس،َ معينةَ رسائلَ يقدمواَ لكيَ

"شفَو قدمهاَكتابيًا،َ وبعضهمَ َََق الَ ََمثَُ   اًيَ ََو ص اد ق ةَ ََأ م ين ةَ ََاأل ق  و الَََُهذ هَ :»يل  نيَ ََي اءَ األ ن بَ ََإ لهَََُو الر بَُّ. َال ق د  يس 

َ.22ََ:6ََالالهويتَََرؤايَيوحنا"َ.س ر يًعا«َي ُكونَ َأ نَ َي  ن  ب غ يَم اَع ب يد هََُل ُي يَ َم ال ك هََُأ ر س لَ 

وابلتايلَينبغيَأنَيكونَالنيبَقدوةَفَعملهَللشعب،َوأنَيكونَمعصوماًَعنَالذنب.َولكنَماََ
َ:عنَأفعالَالنيبَهوَعكسَاملفرتض،َوسأعطيَمثالَالنيبَسليمانَنراهَفَالكتابَاملقدس



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 98 صفحة

 

ََحياته.َواملعلومَأنَالشركَفَالشريعةَاملوسويَةآخرََقدَعبدَاألواثنَفََََلقدَقيلَأنَالنيبَسليمان
ََ الطالق. علىَ والذنوبَ اخلطاايَ أعظمَ ََََملوكمنَ َ،ََالن  س اءَ ََم نَ ََم ئ ةٍَََس ب عَََُل هَََُو ك ان تَ 3ََ"11ََاألول ََالس ي  د ات 

،َم نَ َم ئ ةٍََو ث ال ثَُ َََو ك انَ 4َ.ق  ل ب هََُن س اُؤهََُف أ م ال تَ َالس ر ار ي   ََو ر اءَ ََق  ل ب هََُأ م ل نَ َن س اء هََُأ نَ َم انَ ُسل يَ َش ي ُخوخ ةَ َز م انَ َف 
ر ى،ََآهل  ةٍَ ُتور ثَ ََو ر اءَ ََم انَُُسل يَ ََف ذ ه بَ 5ََََ.أ ب يهَ ََد اُودَ ََك ق ل بَ ََإ هل هَ ََالر ب َ ََم عَ ََك ام الًَََق  ل ُبهَََُي ُكنَ ََو مل َ ََُأخ  ََإ هل ةَ ََع ش 

يُدون ي  ني ، َََالش رَ ََم انَُُسل يَ ََو ع م لَ 6ََََ.ال ع مُّون ي  نيَ ََر ج سَ ََو م ل ُكومَ ََالص   ،ََع ي ين َ ََف  اُودَ ََمت  اًمَاََالر بَ ََي  ت  ب عَ ََو مل َ ََالر ب   ََك د 
ين ئ ذ7ٍَََََ.أ ب يهَ  ََو ل ُمول كَ ََل يم ،أُوُرشَ ََجُت اهَ ََال ذ يََاجل  ب لَ ََع ل ىََال ُموآب ي  نيَ ََر ج سَ ََل ك ُموشَ ََُمر ت  ف ع ةًَََم انَُُسل يَ ََب ىن َََح 

َا8ََََ.ع مُّونَ ََب ين َََر ج سَ  َََال غ ر يب اتَ ََن س ائ هَ ََجل  م يعَ ََف  ع لَ ََو هك ذ  نَ ََُكنَ ََالل و ايت  حب  نَ ََيُوق د  ََف  غ ض بَ 9ََََ.آلهل  ت ه نَ ََو ي ذ 
ر ائ يلَ ََإ لهَ ََالر ب َ ََع نَ ََم الَ ََق  ل ب هَََُأل نَ ََم انَ ُسل يَ ََع ل ىََالر بَُّ َََو أ و ص اه10َََََُم ر ت ني  ،ََل هَََُت  ر اء َىََال ذ يََإ س  اََف  َاأل م رَ ََهذ 

ر ى،ََآهل  ةًَََي  ت بعَ ََالَ ََأ نَ  »ل ُسل ي م انَ ََالر بَََُّف  ق الَ 11ََََ.الر بَََُّب هَ ََأ و ص ىََم اََحي  ف ظَ ََف  ل مَ ََُأخ  لَ ََم نَ :َ ََذل كَ ََأ نَ ََأ ج 
، د يَحت  ف ظَ َو مل َ َع ن د ك  يَ َع ه  ََهب  ا،َأ و ص ي  ُتكَ َال يت ََو ف  ر ائ ض  ل ك ةَ َأُم ز  قََُف إ ين   َ"ََ.ل ع ب د كَ َو أُع ط يه اَمت  ز يًقاَع ن كَ َال م م 

سليمان موسىََلقدَخرقَ شرائعَ منَ للاشريعتنيَ غيَ أخرىَ آهلةَ عبادةَ األهمَ وهيَ األوىلَ ،ََ؛َ
َكماَهوََ َََق امَ ََإ ذ ا»1ََ"13ََََموجودَفَالتثنيةوعقابَهذهَاملعصيةَهوَالقتل َ ََو س ط كَ ََف  ََُحل ًماَ،ََح امل َ ََأ وَ ََن يب 

ث تَ ََو ل وَ 2َََََ،أُع ُجوب ةًَََأ وَ َآي ةًَََو أ ع ط اكَ  ه بَ :َق ائ الًَََع ن  ه اََك ل م كَ ََال يت َََاألُع ُجوب ةَََُأ وَ ََاآلي ةَََُح د  ر َىََآهل  ةٍَََو ر اءَ ََل ن ذ  ََُأخ 
ه اََت  ع ر ف  ه اََمل َ  م عَ ََف الَ 3َََََ،و ن  ع ُبد  ُل م ،ََذل كَ ََال  امل َ ََأ وَ ََالن يب  َ ََذل كَ ََل ك ال مَ ََت س  ُنُكمَ ََإ هل ُكمَ ََالر بَ ََأل نَ ََال  َل ك يَ ََمي  ت ح 

ُكمَ ََُكل َ ََو م نَ ََقُ ُلوب ُكمَ ََُكل َ ََم نَ ََإ هل ُكمَ ََالر بَ ََحتُ بُّونَ ََه لَ ََي  ع ل مَ  يُون ،ََإ هل ُكمَ ََالر ب َ ََو ر اءَ 4ََ.ََأ ن  ُفس  هَََُت س  َ،ََو إ اي  ََت  ت  ُقون 
هَُ م ُعون ،ََو ص و ت هَََُحت  ف ظُون ،ََو و ص ااي  هَََُت س  ُقونَ ََو ب هَ ََت  ع ُبُدون ،ََو إ اي  ََت  ل ت ص  َََُّو ذل كَ 5ََ. ُل مَ ََذل كَ ََال  امل َََُأ وَ ََالن يب  َال 

ت ُل، لز ي غَ ََت ك ل مَ ََأل ن هَََُيُ ق  ر ج ُكمَ ََال ذ يََإ هل ُكمَََُالر ب َ ََو ر اءَ ََم نَ ََاب  ،م صَ ََأ ر ضَ ََم نَ ََأ خ  اُكمَ ََر  ََال ُعُبود ي ة َ،ََب  ي تَ ََم نَ ََو ف د 

ُلُكواََأ نَ ََإ هلُُكمَ ََالر بَََُّأ م ر ُكمَََُال يت َََالط ر يقَ ََع نَ ََيُط و  ح ُكمَ ََل ك يَ  "َفلماذاَملَ.ب  ي ن ُكمَ ََم نَ ََالش رَ ََف  ت  ن ز ُعونَ .ََف يه اََت س 
َكماَتنبأَالنيبَموسىََييُقتلَسليمان؟َواملعصيةَاألخرىَه النساء ََفََََزيغانَقلبهَوراءَ َف إ ن كَ 15ََ"17ََالتثنية

و ت كَ ََو س طَ ََم نَ .ََإ هلُكَ ََالر بَََُّخي  ت ارُهَََُال ذ يََم ل ًكَاََع ل ي كَ ََجت  ع لَُ ََجت  ع لَ ََأ نَ ََل كَ ََحي  لَََُّالَ .ََم ل ًكاََع ل ي كَ ََجت  ع لَََُإ خ 
ن ب يًَّاََر ُجالًَََع ل ي كَ  ََأ خ اكَ ََُهوَ ََل ي سَ ََأ ج  َُيك ث  رَ ََل ك يَ ََرَ م صَ ََإ ىل َََالش ع بَ ََي  ُردَََُّو الَ ََاخل  ي ل ،ََل هَََُُيك ث  رَ ََالَ ََو لك نَ 16ََ.
ُعونَ ََت  ُعوُدواََالَ :ََل ُكمَ ََق الَ ََق دَ ََو الر بَََُّاخل  ي ل ، َََت  ر ج  .ََق  ل ُبهَََُي ز يغَ ََل ئ الَ ََن س اءًَََل هَََُُيك ث  رَ ََو الَ 17ََ.ََأ ي ًضاََالط ر يقَ ََهذ هَ ََف 
ََك ث يًاََل هَََُُيك ث  رَ ََالَ ََو ذ ه بًاََو ف ض ةًَ ي َ ََع ل ىََجي  ل سَََُو ع ن د م ا18ََ. ُتبَََُمم  ل ك ت ه ،ََُكر س  هَ ََي ك  َهذ هَ ََم نَ ََُنس خ ةًَََل ن  ف س 
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َََالش ر يع ةَ  مَ ََُكلَ ََف يه اََو ي  ق ر أَََُم ع ُه،ََف  ت ُكون19َََََُ،ي  نيَ الال وَ ََال ك ه ن ةَ ََع ن دَ ََم نَ ََك ت ابٍَََف  ََأ نَ ََي  ت  ع ل مَ ََل ك يَ ََح ي ات ه ،ََأ اي 

يَ 
ََع ل َىََق  ل ُبهَََُي  ر ت ف عَ ََل ئ الَ 20َََََ،هب  اََل ي  ع م لَ ََال ف ر ائ ضَ ََو هذ هَ ََالش ر يع ةَ ََهذ هَ ََك ل م اتَ ََمج  يعَ ََو حي  ف ظَ ََإ هل هَََُالر بَ ََي  ت ق 

و ت ه ، ي ةَ ََع نَ ََحي  يدَ ََو ل ئ الَ ََإ خ  مَ ََيُط يلَ ََل ك يَ .ََمش  االًَََأ وَ ََمي  ينًاََال و ص  َََو ب  ُنوهَََُُهوَ ََمم  ل ك ت هَ ََع ل َىََاأل اي  ر ائ يلَ ََو س طَ ََف  "َ.إ س 
فماَنراهَهناَأنَسليمانَالنيبَامللكَقدَعصىَوصاايَالربَاملكتوبةَوزاغَقلبهَوراءَالنساءَوعبدَاألواثن.َ

َكهذه؟ َوكيفَنصدقهَفَأمرَالدين.َفهلَيعقلَلنيبَوملكَقدوةَأنَيفعلَخطية

املقدس الكتابَ نعتَ يسميهََََاألنبياءََلقدَ ماَ بنيَ ماَ متناقضةَ صورةَ نرىَ فلماذاَ ابلقديسني،َ
وإنَكانَسببَطعنَاألسفارَالكتابيةَالكتابَاملقدسَهلمَوماَبنيَسيةَحياهتمَاملرويةَفَالكتابَنفسه؟َ

الُكت ابَفَطعنَللا فقدَوقعَ املسيح،َ لتربئةَ األنبياءَ إنَكانَسببََفَ القادة.َمبعىنَ اختيارهَ َنفسهَفَ
Etiologyََََإيقاعَاألنبياءَفَاخلطاايَوالفواحشَحىتَفَالنهايةَميكنَالقولَأنَاملسيحَوحدهَملَخيطيء

نَاختيارََ عنَابقيَالبشرية،َفهذاَيطعنَفَحسنَاختيارَللاَألنبياءه،َوكأنَالكاتبَيشيَأنَللاَملَحيس 
َعماَيصفون.َوتعاىلَللاَسبحانََأنبياءهَوكانواَزانةَوخطاة.

املقدس الكتابَ فإنَ ذلكَ رغمَ القيقةَ األنبياءََفَ بعضَ حياةَ سيةَ فَََذكرَ خيطئواَ ملَ الذينَ
)إلياس(ََََاملعمدانَ)حييا(؟َماَهوَذنبَإيلياََالنيب؟َماَهوَذنبَيوحناََحياهتم،َفمثالًَماَهوَذنبَأرمياء

.ََ)مشويل(؟َمجيعَهؤالءَاألنبياءَُوجدواَابر ينَفَالكتابَاملقدسَ)اليسع(؟َماَهوَذنبَصموئيلَأوَإليشع
َم.نَأنَالوحيدَالذيَملَخيطئَهوَاملسيحَعليهَالسالَولذلكَمنَاخلطأَأنَيقولَاملسيحي

 معضلة نشيد األنشاد : 
األنشاد نشيدَ الشعريَ الكتابَ دخلَ أدريَكيفَ الَ اآلنَ أيََََإىلَ وعلىَ القانونيةَ الكتبَ إىلَ

َكانتَمزحة؟َهلَيعقلَلكتابَشعريَيصفَمفاتنَاملرأةََََأساس؟َوملاذاَمسحَآابءَالكنيسة بذلك؟َهل
هبذهَالطريقةَتثيَشهوةَالرجالَوهوَالكتابَالذيَحير مَالوقوعَفَالشهوة؟َوهلَيعقلَلكتابَأنَيصفََ

َكتاابًَموحاًَبهَمنَللَا كثرَفَالوقتَنفسه؟َوماَيستفزينَأََالعالقةَاجلنسيةَماَبنيَرجلَوامرأةَأنَيكون
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حممدَصلىَللاَعليهَوسلمَمنَخاللَهذاَ)حمم دمي(ََأنَبعضَاملسلمنيَحياولونَإثباتَوجودَاسمَالنيبََ
210َََالكتاب؟َهلَيعقلَلكتابَشعريَالَيُعرفَمنَكاتبهَأنَيكونَفيهَاسمَأشرفَاخللقَحممدَ؟

َكنايةَعنَعالقةَالكنيسة أهنا )العروس(َمعَََلقدَحاولَآابءَالكنيسيةَأنَيربرواَموقفهمَوالقولَ
(َواليتَحيكمهاَالب.َوماَأعرفهَحقاًَأنَالكنايةَجيبَأنَتكونَللتخفيفَعنَموقفَما،َالََزوجهاَ)للا

نسيةَماَبنيَرجلَوامرأةَمبصطلحَاجل ماع،َدونَالدخولََللتهويل،َفمثالًَميكنَالتعبيَعنَهذهَالعالقةَاجل
أبيَتفاصيل.َأماَهذهَالكنايةَفهيَتدخلَبتفاصيلَفظيعةَلرجلَوامرأةَدونَوجودَأيَدليلَأنَهناكََ
تعربَعنَعالقةَالبَماَبنيَللاَومجاعةَاملؤمننيََ لنقولَأهناَ َكنايتهاَفعالًَ بينهما!َوإنَأردان رابطَزواجَ

القيامةَسيمارسونَاهلوىَمعَللا؟َ)والعياذَ)الكنيسة(،َفهلَيعق لَأنَعندَاجتماعَاملؤمننيَابهللَفَيومَ
َابهلل(!َ

تتحدثَعنَثالثَشخصيات،َوهمَاملرأةَوالرجلَ)عشيقها(َََكماَأنَالقصةَفَنشيدَاألنشاَد
اهناَصورةََوامللكَ)سليمان ماَبنيَثالثةَأشخاص؟َوإنَافرتضناَجدالًَ اهلوىَ (،َفهلَمنَالالئقَممارسةَ

َفهيَأفحشَمنَكتاابتَنزارَقباينَنفسه.ََ–كماَيقولَالبعضَََ–مجيلةَومعربةَوفنيةَتغذيَالروحَ

َكماَفََََيُذكرَفَهذاَالكتابَاسمَسليمان َم انَ ُسل يَ ََخت  تَََُُهو ذ ا7ََ"3ََََنشيدَاألنشادكشخصَاثلث،
تُّونَ ََح و ل هَُ ر ائ يلَ ََج ب اب ر ةَ ََم نَ ََج ب ارًاََس  َعنَنفسهَبصيغةََ.إ س  َكاتبَهذاَالسفرَفلماذاَيعرب  َكانَسليمان "َفإن

َالغائبَأوَكشخصَاثلثَوليسَبصيغةَاملخاطب؟َملاذاَملَيقلَ"هوذاَختيت..."َعلىَسبيلَاملثال؟َََ

للا لغيَ قسمَ أوَ حلفَ فيهَ أنَ السفرَ هلذاَ قاراءيتَ أثناءَ لهَ انتبهُتَ ََوماَ الناموَس، ضدَ ََوهذاَ
تقولَالبيبة3ََََ:5ََََََنشيدَاألنشاد،َففيََالشعبَالسرائيليََ(َاليتَكانَحيكمَفيهاَامللكَسليمان)شريعةَموسى

لظ  ب اءَ ََل يمَ أُوُرشَ ََب  ن اتَ ََايَ ََُأح ل  ُفُكنَ   عرها:َ"فَشَ  ئ لَ ََاب  أب  اي  "َعلماًَأبنَهذاَالقسمَوردَثالثَمراتَ...ال  ق لَ ََو 
للكنيسةََ الفتاةَوليسَللا،َفهلَيعقلَ أرادَاملعرتضَأنَيقولَأنَالذيَحيلفَهناَ فَالسفرَنفسه،َوإنَ

َكنيسةََ تتبعَتعاليمَللاَأنَحتلفَبغيَللا؟َحىتَأن البىت.َ"ََالعهدَاجلديداليتَ فيهاَاللفانَ 33َقدَُحر  مَ

،ََالَ :ل ل ُقد م اءَ ََق يلَ ََأ ن هَََُمس  ع ُتمَ ََأ ي ًضا» َََ،ال ب  ت ةَ ََحت  ل ُفواََالَ :ََل ُكمَ ََف أ قُولَََُأ انَ ََو أ م ا34ََ.ََأ ق س ام كَ ََل لر ب َ ََأ و فَ ََب لَ ََحت  ن ث 
 

 وتاريخ كتابته.  .. ولكن علماء النقد األعلى ينكرون ذلك الختالف أسلوب الكتابة  كتبه النبي سليمان  أن نشيد األنشاد  . يدعي آباء الكنيسة 210
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لس م اءَ ََالَ  يَََُّأل هن  اََاب  أل ر ضَ ََو الَ 35ََََ،للاَ ََُكر س  ُوُرش ل يمَ ََو الَ ََق د م ي ه ،ََم و ط ئَََُأل هن  اََاب  .ََال ع ظ يمَ ََال م ل كَ ََم د ين ةَََُأل هن  اََأب 

،ََحت  ل فَ ََو الَ 36ََ ك  د ةًَََش ع ر ةًَََجت  ع لَ َأ نَ ََت  ق د رََُالَ ََأل ن كَ ََب ر أ س  ََن  ع مَ :ََك ال ُمُكمَ ََل ي ُكنَ َب لَ 37ََ.ََس و د اءَ ََأ وَ ََب  ي ض اءَ ََو اح 
ر  يرَ َم نَ َف  ُهوَ َذل كَ َع ل ىَز ادَ َو م ا.َالَ َالَ َن  ع م ، ََ.5َاجنيلَمىت"َ.الش  

َكالمَللا َكلهَأنَآابءَالكنائسَيقر ونَأنه كلهَملَيُذكرَفيهَََرغمَأنَالسفرََواألمرَاألخطرَمنَهذا
َ!َةاسمَللاَالبتَ 

 رسائل شخصية خاصة  : 
للكتابَاملقدسَأنَيكتبوهاَََقدَمسحَملؤلفيَاملخطوطاتََقالَآابءَالكنائسَالالهوتيونَأبنَللا

مثلَماَهوَََأبسلوهبمَاخلاصَوأنَيضعواَرسائلَشخصةَألشخاصَآخرين.َوهذاَماَنراهَفَرسائلَبولس
ك اََع ل ىََس ل  مَ 19ََ»4ََََالثانيةََتيمواثوسموجودَفََ يُفوُرسَ ََو ب  ي تَ ََو أ ك يالَ ََف ر س  ُتس20َََُ.ََأُن يس  يَ ََأ ر اس 

َََب ق  .ََثُوسَ ُكور ن َ ََف 
ُتهَََُتُ ُروف يُمسَََُو أ م ا َََف رت  ك  ََم ر يًضاََم يل يُتسَ ََف  د رَ 21ََ. ت اءَ ََق  ب لَ ََجت  يءَ ََأ نَ ََاب  ََالش   َو بُود يسَََُأ ف  ُبوُلسَََُع ل ي كَ ََُيس ل  مَُ.

د ي ةَََُو ل يُنسَُ  ِ و ةَََُو ك ال ف  د رَ 9ََ"4ََتيمواثوسََ«َأوََ.مج  يًعاََو ال خ  َت  ر ك ين َََق دَ ََد مي اسَ ََأل نَ 10ََََس ر يًعا،ََإ يل َ ََجت  يءَ ََأ نَ ََاب 
رَ ََال ع امل َ ََأ ح بَ ََإ ذَ  ََد ل م اط ي ةَ ََإ ىل َََو ت يُطسَ ََي ة ،غ ال طَ ََإ ىل َََو ك ر يس ك يسَ ََيك ي،ت س الُونَ ََإ ىل َََو ذ ه بَ ََال  اض  َالُوقَ 11ََ.

هَُ د  ر هََُُقسَ م رَ َُخذَ .َم ع يَو ح  ف عَ َأل ن هََُم ع كَ َو أ ح ض  ََان  م ةَ َيل  د  يُكسََُأ م ا12َ.َل ل خ  13ََ.َُسسَ أ فَ َإ ىل ََأ ر س ل ُتهََُف  ق دَ َت يخ 

ُتهََُال ذ يَا لر  د اءَ  ََت  ر ك  ،ََع ن دَ َت  ُرواسَ َف  ر هََُك ار ُبس  ،ََم ىت ََأ ح ض  ئ ت  ي م اَو الَ َأ ي ًضاَو ال ُكُتبَ َج  ر14ََُ.َالرُّقُوقَ َس  ك ن د  ََإ س 
َََأ ظ ه رَ ََالن ح اسَُ ت ف ظَ 15ََ.ََأ ع م ال هَ ََح س بَ ََالر بَََُّل ُيج از هَ .ََك ث ي ةًَََُشُرورًاََيل  َأ ق  و ال ن اََق او مَ ََأل ن هَََُأ ي ًضا،ََأ ن تَ ََم ن هَََُف اح 

ا دًّ 16َََ.ََج  َيََف  ت ج اج  َََاجل  م يعَََُب لَ ََم ع ي،ََأ ح دَ ََحي  ُضرَ ََمل َ ََاأل و لَ ََاح  َالر بَ ََو لك نَ 17ََََ.ع ل ي ه مَ ََحُي س بَ ََالَ .ََت  ر ُكوين 
،ََم ع يََو ق فَ  َََتُ ت مَ ََل ك يَ ََو ق  و اين  م عَ ََال ك ر از ُة،ََيب  يعَََُو ي س  ،ََمج   تَََُاألُم م  الفائدةََ.األ س دَ ََف مَ ََم نَ ََف أُن ق ذ  فماَ َ"

جييبَ قدَ معه؟َ جيلبهَ أصدقائهَكيَ أحدَ إىلَ رسالةَ وأرسلَ رداءهَ تركَ قدَ بولسَ أنَ نعرفَ أنَ الروحيةَ
َكانَللاََاملعرتضَأهناَقدَتكونَللفائدةَالتارخيية،َأيَملعرف ةَماَحدثَمعَبولس.َحسناًَقدَأقبلَهبذاَإن

َكماََمسحَلُكت اهبمَأنَيكتبواَأبسلوهبمَولكنَالَتلزمينَوتقولَأنَهذاَمَُ َكالمَللا، ساقَابلروحَالقدسَوأنه
الكتاب"َتعينَالكتابَ"َحيثَيشيَالالهوتيونَأنَ"كلََكلَالكتابَهوَموحىَبهَمنَللاقالَبولسَ"

َكله!ََاملقدس
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لسنواتَطويلة،َوتوصلواَأبنَهناكَستَرسائلَمنَأصلََََلقدَعىنَالعلماءَبدراسةَرسائلَبولس
لبولسََ أهناَمعتمدةَ Undisputed Letters of Paulََاربعةَعشرَرسالةَميكنَأنَيوثقَهباَويقالَعنهاَ

َكتبهاَبولسَفعالًَوهيَرومية َكورنثوسوهذاَمعناهَأنَهذهَالستةَرسائل ،ََ،َفيلييباألوىلَوالثانية،َغالطيةََ،
َتسالونيكي ََ الرسائلَ أماَ وفيليمون.َ )سيديبيغرافيكال(َاألوىلَ منتحلةَ أهناَ فُيعتقدَ األخرىَ

pseudepigraphicalََ َعامل أيَ يوجدَ والَ بولس،َ مكانَ آخرَكتبهاَ أنَشخصاًَ معََأيَ خيتلفَ نصيَ َ
تيمواثوس وهيَ لبولسَ الرعويةَ الرسائلَ أنَ فَ وتيطسََاآلخرَ والثانيةَ رسالةََََاألوىلَ إليهمَ ويضافَ

َُكتبتَابسمَبولسَولكنَملَيكتبهاَبولسَبسببَاختالفَاسلوبَالكتابةَتيمواثوسَالثانيَة ،َاتريخََرسائل
َاكتشافهاَوالدالئلَالتارخيية.َ

  مسألة الشخص الثالث 
أوََََهيَالتوراةََواليهودَأنَاألسفارَ)الكتب(َاخلمسَاألوىلَفَالكتابَاملقدسيعتربَاملسيحيونََ

العلما يسميهاَ Pentateuchََالبينتاتوكَََََءكماَ التكوين، هي:َ األسفارَ والعددََََوهذهَ والالوينيَ واخلروجَ
َكاتبهاَموسَى)أيَاملسيحيني(ََوالتثنية.َوماَجيدرَابلذكرَأنهَيعتقدَالالهوتيونََ النيب.َولكنَو ج دتََََأبن

النصوصَمشاكل النيب.َََهذهَ َكاتبهاَموسىَ يكون أنهَالَميكنَأنَ النصَأتكدواَ نُ ق ادَ أنَ لدرجةَ كثيةَ
فواحدةَمنَهذهَاملشاكلَأنَالنصَالواحدَيبدوَأنهَمُجعَمنَأربعَمصادرَرئيسية،َوابلرغمَمنَأنَبعضَ

:43ََََ،َخروج7212ََو24ََََ:4ََ،َخروج17ََََ:14211ََخروجََََكماَهوََفََالنصوصَتقولَأنَموسىَكتبَشيئاًَمنَالناموَس

َكما24215َََو31ََََ:9ََََ،َالتثنية33ََََ:2214،َعدد27213ََ َكلَماَهوَفَالتوراة، َكتب إالَأنَهذاَالَيعينَأنَموسىَقد
ويستمدَكتاابتهَمنَخمطوطات يستدلَ األسفارَكانَ هذهَ أنَكاتبَ هيَََيبدوَ ليستَ ولكنهاَ موسى،َ

َاألسفارَاليتَكتبهاَموسىَالنيب.َََ

 
 " .يشوع  مسامع  في وضعه الكتاب   في تذكارا  هذا اكتب   لموسى  الرب  فقال" 14:  17 . الخروج 211
 " .الشعب  مسامع  في وقرا العهد   كتاب واخذ  7" و".الرب  اقوال  جميع  موسى فكتب  4" 24. خروج 212
 "اسرائيل  ومع معك   عهدا قطعت  الكلمات  هذه  بحسب النني . الكلمات هذه  لنفسك  اكتب لموسى  الرب   وقال" 27:   34. خروج 213
 " الرب  قول حسب  برحالتهم مخارجهم   موسى وكتب " 2:   33. عدد 214
  كتابة  موسى  كمل   فعندما 24" و"اسرائيل شيوخ  ولجميع  الرب عهد تابوت حاملي  الوي  بني للكهنة وسلمها  التوراة هذه  موسى   وكتب 9" 31 . التثنية215

 " تمامها الى  كتاب   في التوراة هذه  كلمات 
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الربَموسى تقولَ"وكلمَ البينتاتيكَ يتحدثَعنََََهناكَنصوصَكثيةَفَ قائاًل.."َوكأنَموسىَ
َكشخصَاثلثَأوَبصيغةَالغائب،َوجندَهذاَاألمرَأيضاًَفَبعضَاألسفارَالنبويةَاألخرى.َوالَمرةََ نفسه

يشي النصَ أنَ اثلثة.َََجندَ موسىَكشخصيةَ عنَ يتحدثَ دائماًَ وإمناَ الكتاب،َ الذيَكتبَ موسىَ أنَ
َكماَفََََواألمرَالعجيبَفَالتوراة َََالر ب َ ََع ب دَََُىُموسَ ََُهن اكَ ََف م اتَ   »34ََََ:5ََتثنيةََأنهَيذكرَموتَموسى ََف 

216َََيُعقلَأنَموسىَكتبَعنَموتهَوماَحدثَبعدَذلك؟«َفهلَ.الر ب َ َق  و لَ َح س بَ َُموآبَ َأ ر ضَ 

 اختالف املخطوطات 
املعروفةَواليتَتُرجمَمنهاََََللعهدَالقدمي،َومنَأمههاَاملخطوطةَالسبعينيةََُعثرَعلىَعدةَخمطوطات

واليتَُوجدتَمؤخراًَ)وتعودََََجدتَفَالقرنَالثاينَقبلَامليالد(،َواملخطوطةَاملاسوريتية)وَََُالكتابَاملقدَس
ََاليتَوجدتَفَمنطقةَقمراَنََقبلَامليالد(،َابلضافةَإىلَخمطوطاتَالبحرَامليتََأصوهلاَإىلَالقرنَالتاسع

َكتبتَفَالقرنَاألولَللميالد(َ. َفَغربَاألردنَ)ويعتقدَأهنا

ببعضهاَالبعض،َُوجدَأنَهناكَاختالفاًَفيها،َفهناكَنصوصَمضافةَأوَََعندَمقارنةَاملخطوطات
أشعياء مثالَخمطوطةَ وأطرحَ متغية،َ أوَ ََحمذوفةَ املرتمجة السبعينيةَ املخطوطةَ يديناَ بنيَ يوجدَ ماَ هيَََو،َ

صَموجودََهذهَالنصَوَأطولَخمطوطةَلديناَوفيهاَالكثيَمنَالنصوصَاملضافة،َوقدَُوجدَتسعنيَابملئةَمَن
ََ.فَنسخةَقمران

ََ خمطوطة ََأماَ ب ََحزقيالسفر املاسوريتيةَ النسخةَ منَ أصغرَ السبعينيةَ ف5َ-4فالنسخةَ أماَ َ،%
فقدَوجدَماَبنيَأسفارَقمرانَخمطوطةَامسهاَخمطوطةَاهليكلَحيثَتصفََََ–ََالبحرَامليتََخمطوطات

اهليكلََ بناءَ ََإعادةَ أماََ)الثاين( قمرانَختتلفَعنَماَهوَفَحزقيال.َ املواصفاتَفَخمطوطةَ أنَ حيثَ
فََََغيَموجودينَفَاملاسوريتية،َواجلديرَابلذكرَماَهوَموجود34ََو33ََََإصحاحيََخمطوطةَسفرَأرمياَء

السبعينيةسفرََ النسخةَ يعتربَسبعَماَهوَموجودَفَ املاسوريتيةَالَ النسخةَ آيةَََأرمياَفَ أوَ فمثالَمجلةَ
ََ"قالَالرب اليهوديََََمرةَفَاملاسوريتية65ََمرةَفَالسبعينيةَولكن109ََََ..."َمذكورة ويقالَأنَالكاهنَ

كلهَغيَموجودَمعَاجملموعةَاملاسوريتيةََََهوَمنَأضافَهذهَالنصوصَفَهذاَالسفر،َوسفرَأستيََابروخ
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.َوخيتلفَترتيبََمنَق ب لَعزرا)فَالقرنَالسادسَقبلَامليالد(ََوالذيَيعتقدَأنَهذاَالسفرَأضيفَالحقاًََ
سفرَيوئيلَبنيَالنسخةَالسبعينيةَوالنسخةَاملاسوريتية.َهكذاَجندَالكثيَمنَالختالفاتَاملوجودةَماَبنيََ

217َََ،َواليتَملَجيدواَهلاَحالًَإىلَوقتناَهذا.املخطوطات

لكتاابتَبعدَامليالدَََ،َفإنَاكتشافاتَاملخطوطاتإىلَالعهدَاجلديدََوإذاَانتقلناَمنَالعهدَالقدمي
َكثيةََ َُكتبتَقبلَامليالد،َومنَهذهَالكتشافاتَأهنمَوجدواَاختالفات أكثرَبكثيَمنَاملخطوطاتَاليت

َماَبنيَالنصوصَفَالنسخَاملختلفةَ.

اجلديد العهدَ صفحاتَ ََفَ جداً،هن، معروفةَ قصةَ قصةَََاكَ وإمناَ أصليةَ قصةَ ليستَ ولكنهاَ
يوحنا اجنيلَ إىلَ النساخَ يسوعََأضافهاَ القصة:َ إسمَ يسوع،َ القصصَعنَ أفضلَ القيقةَهيَمنَ .َوفَ

 .ََ(11َ-8َََ:1َ)َواملرأةَالزانية

اليهودية السلطاتَ تسحبَ القصةَ ََََوفَ أهنا يزعمونَ يسوعَ أمامَ ابامرأةَ لزىن.َوابلعتمادََُمدانةَ
َكماَيقولون،َجيبَانَترجمَللموت.َولكنَماذاَيقولَيسوع؟َهذهَمكيدةَواضحة.ََعلىَانموسَموسى ،

فإنهََ اطلقوها،"َ قال،َ"الَ املساحمةَوالرمحة.َوإذاَ تعاليمهَعنَ ينقضَ فإنهَ ارموها"َ "نعم،َ يسوع،َ قالَ إذاَ
ذلكَد،َويفعلََئئماًَماَجيدَخمرجاًَمنَهذهَاملكايكسرَتعاليمَموسى.َفماذاَيفعل؟َابلطبعَفإنَيسوعَدا

عنَطريقَالحنناءَوالكتابةَعلىَاألرض.َمثَيرفعَرأسهَويقول:َ"منَمنكمَبالَخطيةَفليلقيهاَحبجرَأواًل."َ
لنيَمنَخطاايهمَحىتََخجََوبعدهاَينحينَمرةَأخرىَويستمرَفَالكتابة.َوابلتدريج،َيغادرَالقادةَاليهود

 هذهَاملرأة.ََيرجمََالَيبقىَأحدَ 

 القدمية.ََهشَمنَذلكَأهناَمضافةَالحقاًَإىلَالنصَوملَتكنَفَاملخطوطاَتقصةَمدهشة،َواألد

َكماََ)ابللغةَاليواننية(َفَهذهَالقصةَخيتلفَمنَأسلوبَالكتابةَلبقيةَالجنيلَإنَأسلوبَالكتابة .
ََ ليوحنا الروايةَ تقسمَجراينَ القصةَ 8ََََ–7ََأنَ اجنيلََ، منَ القصةَ إذاَحذفناَ أخرى،َ بكلماتَ املوجودة.َ

،َسنجدَأنَالنصَمنطقيَأكثر،َفالقصةَاليتَقبلَحادثةَاملرأةَالزانيةَمرتبطةَبشكلَأفضلَابلقصةََيوحنا
 

217  . 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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،َإمناَأضيفتَمنَقبلَاليتَبعدهاَمباشرة.َهذهَالقصةَالرائعةَالقويةَواملؤثرةَملَتكنَجزءاًَمنَالعهدَاجلديد
 انسخَما.ََ

َف حتريفَ معَ نتعاملَ حننَ الالةَ هذهَ األصل(ََََفَ عنَ خمتلفاًَ شيئاًَ يقولَ النصَ )جعلَ النصَ
أخرىََ اختُلقت(.َهناكَعدةَحوادثَ القصةَ أنَ )مباَ املخطوطاتوفربكةَ النوعَفَ يةَفَجالناََمثلَهذاَ

.َلرمباَقيلَمنَقبلَالناسَالذينَملَيقرأواَ.َومثالَآخرَمشهورَيظهرَفَهنايةَإجنيلَمرقسالعهدَاجلديد
خامتةَاجنيلَمرقسَبتمعنَابهناَ"تفتقرَإىلَروايةَالقيامة."َولكنَهذاَليسَصحيحاً.َفَاجنيلَمرقسَفإنَ
القربَبعدَثالثةَأايمَمنَدفنهَحىتَيطي نبَجسدهَابلطيب،َ النساءَإىلَ املوت.َويذهبَ يسوعَيقومَمنَ

مَن َكانَهناكَرجالًَفَالقربَخيربهمَأبنَيسوعَقامَمنَاملوت.ََََولكنَاجلسدَغيَموجود.َبدالًَ ذلك،
ولذلكَيعتقدَمرقسَأبنَيسوعَقامَجبسدهَمنَاملوت،َوخيربَقراءهَبذلك.َولكنَمنَاملذهلَماَحيصلَ

 بعدَذلك.َ

همَأبنَيسوعَسيذهبَقبلهمَإىلََساءَأنَيذهنبَإىلَالتالميذَليخرَبفالرجلَفَالقربَيطلبَمنَالن
نَ   جيبَمقابلتهَهناك.َولكنَبدالًَمنَإخبارَالتالميذ،َ"اجلليلَوأهنمََ ََأل نَ ََال ق رب  ،ََم نَ ََو ه ر ب نَ ََس ر يًعاََف خ ر ج 

ةَ  ُهنَ ََو ال  ي  ةَ ََالر  ع د  ئًاََأل ح دٍَََي  ُقل نَ ََو مل َ .ََأ خ ذ ات  ي   ُنَ ََش  .َابلطبعََوهناَينتهيَالجنيل(.8ََََ:16ََ)ََ"خ ائ ف اتٍَََُكنَ ََأل هن 
 هناكَقيامةَليسوعَهنا.َولكنَالتالميذَملَيعلمواَهذا،َوالَيوجدَأيَقصةَليسوعَوهوَيقابلهم.ََ

َكيفَميكنَللنساءَأنَالَيقَُيتساءلونََراءهذهَاخلامتةَرائعة.َجتعلَالقَُ َكيفََ،َ"ماذا؟؟؟ لنَألحد؟
َكلَماََميكنَأنَالَأحدَيعلمَبقيامةَ َكيفَميكنَانَالَيظهرَيسوعَأليَشخصَبعدَذلك؟َأهذا يسوع؟

َكيفَميكنَأنَتكونَهذهَاخلامتة؟َ"  فَاألمر؟َأهذهَهيَاخلامتة؟

النساخَبنفسَالطريقة.َوابلتايلَأضافَنساخَخمتلفنيَعدةَخامتاتَلإلجنيل.َواخلامتةَ وقدَشعرَ
استخدمتَفَترمجةَنسخةَامللكَجيمسََََاملشهورةَفَالعصورَالوسطىَهيَاملوجودةَفَاملخطوطةَاليت

ََََ،َوابلتايلَاشتهرتَلقراءَالكتابَاملقدسم1611عامََ النساءَ)أوَعلىََمنََالجنليزي.َابلضافةَأنَعددًا
مرمي لََاألقلَ تذهبَ ََاجملدلية(َ ذلكََخبار بعدَ يسوعَ يرونَ الذيَ ََالتالميذ،َ يسوع.َفََويقتنعون بقيامةَ
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يلتقطونََ أجنبية،َ بلغاتَ سيتكلمونَ بهَ يؤمنونَ الذينَ هؤالءَ أبنَ املشهورةَ يسوعَ جندَكلماتَ القصةَ
 اليات،َويشربونَالسمَدونَأيَأملَأوَأذى.َ

منَََيفتَإىلَمرقسولكنَيسوعَملَيقلَهذهَالكلماتَأبداً،َومرقسَملَيد عيَذلكَأبداً.َوإمناَأض
منَََقبلَانسخَالحقَوبعدهاَمتَنسخهاَخاللَالسنوات.َهذهَقصةَمفربكةَأضيفتَإىلَالكتابَاملقدس

 قبلَانسخَحر فَالنص.ََ

ََيوحنَاومنَأمههاَماَهوَموجودَفََََالعهدَاجلديدََهناكَمئاتَمنَالتغياتَاملالح ظةَفَخمطوطات

ه ُدونَ ََو ال ذ ينَ   ثالثةَ"ََواليتَتُعتربَأكربَدليلَعلىَأنَللا5ََََ:7ََاألوىلََ َََي ش  ََو ال م اُءَ،ََالرُّوُح،:ََث ال ث ةَ ََُهمَ ََاأل ر ضَ ََف 
ََُهمَ َو الث ال ث ةَُ.َو الد مَُ دَ َف  َ"َوهذاَالنصَملَيُدخ لَإىلَالنصَإالَفَالقرنَالسادسَعشرَللميالدَ.ال و اح 

 اختالف األسلوب : 
النصوصَهوَمقارنةََ التحققَمنَكاتبَ النصيَفَ النقدَ يستخدمهاَعلماءَ اليتَ الطرقَ إنَمنَ

َكثيةَفَأسلوبَالكتابَفَالسفرَنفسه،َوأعطيَأمثلةَعلىَذلكَأسلوبَالكتابة .َوقدَُوجدَاختالفات
َمنَالعهدينَالقدميَواجلديد.ََ

َُكت ابَلسفرَأشعياء،َفيَُفَالعهدَالقدميََلنُعدَإىلَسفرَأشعياء ،َالقسمَاألولََعت قدَأنَهناكَثالثة
،َوالقسمَالثالثَلسفر56َإىل40ََََ،َأماَالقسمَالثاينَفهوَمن39ََيبدأَمنَالصحاحَاألولَإىلَإصحاحََ

َأشعياءَفَالقسمنيَاألولنيَامسهماَأشعياء،َفلرمباَأن66َََ–57ََأشعياءَهوََ َكاتيب  .َوماَجيدرَابلذكرَأن
َتشابهَاألمساء.َََكتباَسفرمهاَولكنَُدجماَمعَبعضهماَبسببآخرََأشعياءَوأشعياءَ

األولََ اجلزءَ مُسيَ وقدَ أجزاء،َ الثالثةَ فَ السفرَ اسلوبَكتابةَ فَ اختالفاًَ العلماءَ وجدَ وقدَ
َُكتبَفَفرتةَالسيبَاألشوريََاألورشليمي"َوهوَأشعياءَبنَأموَصََب "أشعياء ََأيَالقرنَالتاسَعََويُعتقدَأنه

أكثرَمنَالناحيةََََ"َوقدَلوحظَأنَهذاَاجلزءَمتطورةقبلَامليالد.َأماَاجلزءَالثاينَفقدَمُسيَب "أشعياءَالتثني
املثالَأوَمنَ علىَسبيلَ َكاتبهاَليسَفالحاًَ العناصرَالشعريةَواألدبية،َمماَيدلَأن اللغويةَوحيتويَعلىَ
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الثاينَهوَفََ َكاتبَاجلزءَ البالطَامللكي.َويُعتقدَأن أوَيعيشَفَ َكاهناًَ عامةَالشعب،َوإمناَقدَيكون
َُكتبَ َوأضيفَبعدَبناءَالسورَواهليكَلالعصرَالبابلي.َأماَاجلزءَالثالثَفُيعتقدَأنه

َكاتب نيَهلذاَالسفرَبسببََفَالعهدَالقدميََسفرَزكرايكَََآخروأضربَلكمَمثاالًَ ،َفيعتقدَأنَهناك
ََ–9ََأماَاجلزءَالثاينَفهوَماَبني8ََََََ–1ََاختالفَاسلوبَالكتاب،َواجلزءَاألولَهوَماَبنيَالصحاحاتََ

14ََ التارخييةَويَُ.َ الفارسيَعندَفهناكَاختالفَفَاألحداثَ َُكتبَفَعهدَالسيبَ عتقدَأنَاجلزءَاألول
أيَفَالقرنَالسادسَقبلَامليالدَوفيهَالتواريخَواألحداثَمرتبة،َأماَاجلزءَالثاينَََبدايةَبناءَاهليكلَالثاين

َكانَفَالعصرَاملكابيينَأيََفيَُ َكاتبها الثاينَقبلَامليالد،َفالَيوجدَأيَتواريخَأوَأمساء.ََعتقدَأن القرنَ
َوكلَهذاَيدلَعلىَأنَكاتبَهذاَالسفرَأكثرَمنَشخص.َ

َدانيال املثالَاألخيَالذيَسأطرحهَهوَالسفرَاحملي  أينََأماَ ُكتب،َفأحياانًََََأوَمىَت،َفالَيعرفَ
ََ السيب فرتةَ فَ وكأنهَ األشوريََالبابلَييتحدثَ السيبَ فرتةَ فَ أخرىَكأنهَ املذكورةََوأحياانًَ فالتواريخَ َ،

ملكَاببل،َأيََََواألمساءَفَالسفرَالَتتوافقَمعَالكتشافاتَالتارخيية،َويتحدثَالسفرَعنَنبوخذَنصر
َكتبَفَالقرنَالسادسَقبلَامليال َُكتبَبعدَذلكَبكثيََأنه أيَفَالقرنَََ–د،َولكنَالدالئلَتشيَأنه

ََ امليالد قبلَ ذَََُ–الثاينَ األخطاءَ هذهَ ومنَ التارخيية.َ األخطاءَ علىَوجودَ دليلَ بلشاصَروهذاَ اسمَ ََكرَ
امللكَهاجرَإىلََََولكنَالدالئلَالتارخييةَتشيَأنهَملَميلكَقط،َوإمناَوالدهَفابونيداس(5ََََ:1ََ)دانيالََكملكََ

إسمََََتيماء أماَ الوقت.َ ذلكَ فَ انئباًَ يكونَ أنَ ميكنَ وبلشصرَ دينيةَ ألسبابَ فيهاَ واستقرَ )اليمن(َ
اترخيياًَوملَيذكرَإالَفَسفرَدانيال.َابلضافةَإىلَوجودََََامللكَبعدَسقوطَاببلَفهوَغيَمعروفََداريوس

218ََ.والالتينيةَوجودَلغتنيَفَالسفرَنفسهَومهاَالعربيةَومصطلحاتَفارسيةَالَدخلَهلاَبوقتَسيبَاببل،ََ

 
218  . Source: Iain Provan ،Long Philips  و ،Tremper Longman III  .A Biblical History of Israel .Nashville: Lian Prowan  ،
2003.  
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  مشكالت َترخيية 
ََََ إذا سابقاً،َ ذكرانَ دانياَلكماَ سفرَ فَ املكتوبَ التاريخَ بنيَ ماَ َ وفارسََََقاران  اببلَ بالدَ واتريخَ

اترخيية مشكالتَ هناكَ وإمناَ وحده،َ املشكلةَ هوَ يكنَ ملَ دانيالَ وسفرَ اختالفاًَكبياً،َ كثية،ََََلوجدانَ
َوسأعطيَمثالنيَعلىَذلك.َ

.َفيعتقدَأنََاملوعدأرضََإىلََََ،َوهوَقصةَدخولَالشعبَالسرائيلياملثالَاألولَمنَالعهدَالقدمي
ََ املوعد480ََهناك أرضَ إىلَ الشعبَ دخولَ بنيَ ماَ منََََسنةَ أنهَ معناهَ وهذاَ االول،َ اهليكلَ بناءَ إىلَ

)يوشع(َمعَشعبهَإىلَأرضَاملوعدَفَالقرنَاخلامسَعشرَقبلَامليالد.َََاملفرتضَأنَيدخلَالنيبَيشوع
أرحيا يدخلواَمدينةَ أنََََوحىتَ هلمَ بدَ املواشيَوالفيءَوالثرَوالَ فيهاَحىتَ اتَويهدموهاََحيرقواَكلَشيءَ

الدالئلََ إىلَ وابلرجوعَ ابلكامل.َ عليهمَ حير موهاَ وأنَ وشيخ،َ وطفلَ وامرأةَ رجلَ ويقتلواَكلَ ابلكاملَ
أنهَالَيوجدَأيَدليلَمنَاألحافيَلدخولَإسرائيلَإىلَأرضَاملوعدَهبذاَالشكل،َفآاثرََ التارخيية،َجندَ

الكنعانيني تشبهَبيوتَ الوقتَوبعدهَ ذلكَ املوجودةَفَ السرائيلينيََالبيوتَ املدمرةَفَ)أعداءَ (،َواآلاثرَ
دخلََ إذاَ أنهَ العلماءَ يعتقدَ وإمناَ يشوع.َ سفرَ فَ املدينةَ هذهَ دمارَ شرحَ معَ تتوافقَ الَ املنطقةَ تلكَ

قدَدخلوهاَبطريقةَسلميةَوعاشواَمعَالكنعانينيَوالدليلَعلىََفالَبدَأهنمََالسرائيليونَإىلَأرضَاملوعد،ََ
وابلطبعَفإنَالسرائيلينيَالَأيكلونَلمَاخلنزير،ََذلكَاكتشافَأحافيَلعظامَخنزيرَفَبعضَاملناطق،ََ

َكدليلَآخرَأنَالكنعانينيَعاشواَمعَخيمََ َكنعانيني.َابلضافةَإىلَاختالفَاآلاثرَاخلزفية وإمناَقدَيكونوا
219ََوبيوتَالسرائيليني.َوهذاَعكسَماَيقولهَسفرَيشوعَأبهنمَدخلواَاألرضَابلقوةَوالروب.

اجل العهدَ منَ الثاين:َ ََديداملثالَ 1َََ"2ََََلوقا: مَ ََت ل كَ ََو ف  رَ ََاأل اي  ُطسَ ََم نَ ََأ م رَ ََص د  ََأب  نَ ََق  ي ص رَ ََأُوُغس 
ت  ت بَ  ُكون ةَ ََُكلَََُُّيك  ََال م س  ا2ََ. ت ت ابَََُو هذ  َ ََك ي ين ُيوسَََُك انَ ََإ ذَ ََج ر ىََاأل و لَََُاالك  ََُسور ي ةَ ََو ايل  َاجل  م يعَََُف ذ ه بَ 3ََ.

ت  ت  ُبوا، دٍَََُكلَََُّل ُيك  ََم د ين ت هَ ََإ ىل َََو اح  ر ةَ ََم د ين ةَ ََم نَ ََاجل  ل يلَ ََم نَ ََأ ي ًضاََفَُيُوسَََُف ص ع دَ 4ََ. َإ ىل َََد ي ة ،ال ي  ُهَوََإ ىل َََالن اص 
ع ىََال يت َََد اُودَ ََم د ين ةَ  ي ت هَ ََد اُودَ ََب  ي تَ ََم نَ ََل ك و ن هَ ََل  ٍم،ََب  ي تَ ََُتد  ت  ت بَ 5ََََ،و ع ش  طُوب ةَ ََام ر أ ت هَ ََمي َ م رَ ََم عَ ََل ُيك  َال م خ 

يَ 
َ"َ.ُحب  ل ىَو ه 
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املسكونة يتمََََاكتتابَ حىتَ وهويتكَ إمسكَ لتسجلَ فيهاَ َ ُولدت  الذيَ البلدَ إىلَ الذهابَ أيَ
فََ مدو انًَ يكونَ أنَ بدَ الَ للقيصر،َ امللكيَ البالطَ منَ الذيَصدرَ األمرَ هذاَ فمثلَ السكاين!َ التعدادَ

َكتبَخطيةَأوَأيَدالئلَاترخياتريخَالرومان يةَ.َولكنَالقيقةَعكسَذلك،َفالَتوجدَايََمدوانتَأو
َكهذاَصدرَجلميعَسكانَاألمرباطوريةَالرومانية،َمماَجعلَعلماءَالنقادَالنصيَينظرونَإىلَ أنَهناكَأمرًا

لوقا سفرَ فَ القصةَ ماََهذهَ هلدفَ ُكتبتَ )ََأهناَ الالتيينَ ابملصطلحَ يُعرفَ َََ(يولوجي-إيتوالذيَ
Etiologyََحىتَيولدَيسوعَفَتلكَاملنطقةََََومرميَالذهابَإىلَبيتَلم،َوهوَأنَالكاتبَأرادَليوسف

ََ النبوة، ََوتتمَ لذلك، جيداًَ دافعاًَ جيدَ الروايةَكيَ هذهَ املشاكلَفاخرتعَ ومنَ حقيقية.َ قصةَ ألهناَ وليسَ
فََََاألخرىَاليتَميكنَأنَجتدهاَفَلوقاَهيَاختالفَنسبَاملسيحَماَبنيَماَهوَموجودَفَهذاَالجنيل

َالصحاحَاألول.َََالصحاحَالثالثَوإجنيلَمىت

َكمثال:ََحسبَاألحداثَالتارخييةَفإنهَالَيوجدَأيََمثاالًَآخرَوهيََفلنأخذََ قصةَوالدةَاملسيح
يثبتَأنَهيودس بيتَلمَكماَهوَموجودَفَمىتََدليلَ األطفالَفَ أيَمكان3ََََقتلَ ،َوالَحىتَفَ

 آخر.َفالَيوجدَأيَحمد ثَاترخييَأوَأيَإجنيلَآخرَحيدثناَعنَهذهَالادثة.َ

َكانتَوقائعَقصةَوالدةَيسوعَ الَميكنَأنَيكونََََامللكَصحيحة،َفإنَلوقاََفَزمنَهيودسََإن
أهناَحصلتَفَوقتَكرنيليوس حيدثناَ ألنهَ التاريخََحاكمَسورايََصادقاًَ ومراجعَ دراسةَمصادرَ فعندَ َ.

َكرنيليوسَملَيصبحََجندََ،َوغيهاَمنَالكتبَالقدمية،ََليوسيفوسََ،َوالكتبَاليهوديةككتبَاتستوس أن
220َإالَفَالسنةَالسادسةَبعدَامليالد،َبعدَموتَهيودسَبعشرَسنوات.َوالياًَعلىَسوراي

  ُكتّاب جمهولني 
أثناءَجتميعَالنصوصَالقانونيةَهيََََإنَمنَأكثرَاملشاكلَاليتَواجهتَآابءَالكنائسَوكهنةَاليهود

َُكت ابَاألسفار،َولرمباَأنَعدمَمعرفةَمؤلفيَهذهَاألسفارَأضفىَنوعاًَمنَاهليبةَوالغموضَ معرفةَأمساء
َنفسهَمنَكتبهاَ.َلدىَالناس،َحىتَيقالَأنَمنَكتبَهذهَالكتبَليسواَأانساًَعادينيَوإمناَللا
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القيقةَهذا الاضرينَخاطَيََفَ الكنائسَ آابءَ يقرتحهَ الذيَ فََََءالفرتاضَ فقدَُوجدَ وابطل،َ
يكتبََ أنَ واحدَ خطأَ حمضرهَ فَ يكونَ أنَ حيتملَ الَ قدوسَ للهَ ميكنَ الَ أخطاءَكثيةَ النصوصَ

َكهذه.ََََخمطوطات

َكالتوراةَ)البينتاتوك(ََ َُكت ابَاألسفار ،َوكاتبَسفرَالقدمَيفَالعهدََكماَشرحناَسابقاًَعنَبعض
منَالتكويناألنشادََنشيد َكاتبهاَابتداءًَ الالهويت.َََإىلَرؤايَيوحنَاََ،َفمعظمَاألسفارَالقانونيةَالَيُعرفَمن

سفرَعوبداي عبداًََََفمثالًَ نفسهَ أمسىَ بلَ يُعرفَمنَهو،َ يعينَابلعربيَ"عبدللا"َكتبَسفرهَوالَ والذيَ
يَأوَرسويل،َوميكنَأنَتُ ؤ و لَإىلَنبيي،َفمنَهوَالنيبَالذيَكتبَكأيَماَلَيهوهَالَأكثر،َوسفرَمالخيل

َكَوأخبارَاألايمَوهكذا.ََهذاَالسفر؟َوالَيُعلمَمنَكتبَاألسفارَالتارخييةَفَالعهدَالقدميَكسفرَامللَو

َكاتبهاَبولَس14ََ،َفكماَأعربناَأنَهناكَستَرسائلَمنَأصلََأماَفَالعهدَاجلديد ََيُعتقدَأن
يهوذَا ورسالةَ حوهلا،َ قائماًَ اجلدلَ زالَ فماَ الباقيَ ََأماَ أنه اعُتقدَ بلَ منَكاتبها،َ يُعرفَ ملَ أخوََ،َ يهوذاَ

تسمىََ أخرىَ فهيَكتاابتَ األربعةَ لألانجيلَ وابلنسبةَ ذلك.َ علىَ دليلَ أيَ وجودَ دونَ املسيحَ
لثلثََ َكتبَملَتعر فَابسمَقط.َوهذاَصحيحَابلنسبةَ "أنونيموس"َومعناهاَالرفَ"الَإسمَهلا."َهناك

َكاتبه.َولكنَالحقاًَ ،َََمساهمَاملسيحيونَمىتكتبَالعهدَاجلديد.َالَاجنيلَمنَاألانجيلَاالربعةَخيربانَاسم
221َويوحنا؛َوبعدهاَأضافَالنُّس اخَهذهَاألمساءَعلىَعناوينَاألانجيلَ.َ،َلوقامرقس

 ِف الرواايت تناقضات 
ََمرقَس:ََفَبعضَالقصصَاملختلفة.َسأقتبسَهذهَاملرةَمنَالعهدَاجلديدََماَبنيَاألانجيلَاألربعة

14ََ"12َََ ََال ف ط يَ ََم نَ ََاأل و لَ ََال ي  و مَ ََو ف  نيَ . حب ُونَ ََك انُوَاََح  يَ ََأ نَ ََتُر يدَََُأ ي نَ :»ت ال م يُذهَََُل هَََُق الَ ََال ف ص ح ،ََي ذ  َمن  ض 
"ََفَهذاَاليومَجندَأنَاملسيحَجيتمعَمعَتالميذهَللمرةَاألخيةَفَالعشاءَاألخي،َال ف ص ح ؟«َل ت أ ُكلَ َو نُع دَ 

ََ وُيصلب ليعذبَ يؤخذَ التايلَ اليومَ املقدسََ–وفَ الكتابَ زعمَ يوحناحسبَ فَ بينماَ القصةََََ.َ فإنَ
نَيسوعَيهوذاَالسخريوطيَالذيَظهرَمعَمرافقيهَََوالميذه،َوخيلعشاءَخيرجَيسوعَمعَتكالتايل:َبعدَا
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هذاَهوَالذيَيراهَمذنباًَوحيكمَعليهَابلصلب،َيقولَبيالطسَللشعب:َ"ََاجلنود،َحياكمَأمامَبيالطس
 .19ََ:14َيوحناََ"يومَالتحضيَللفصح،َوكانَظهراًَ

َََ ذبح يومَ للفصح؟َ التحضيَ يومَ مرقسظهراً؟َ هذا؟َ يكونَ أنَ ميكنَ أنََََاخلرفان؟َكيفَ خيربانَ
َكانَحياًَيرزقَفَذلكَاليوم،َفقدَحضرَالتالميذَوليمةَالفصحَوأكلوهاَمعَيسوعَفَاليومَالذيَ يسوع
َكاملةَوحوكمَوقُتلَالساعةَالتاسعةَصباحاًَفَيومَالفصح؟َوفََ فيهَقُبضَعليه،َووضعَفَالسجنَليلة

 جندَأنَيسوعَميوتَبيومَقبلَيومَالفصحَهوَيومَحتضيَالوليمةَليومَالفصح،َبعدَالظهر.ََيوحنا

تلفيقهَ ميكنَ الختالفَ هذاَ أنَ أعتقدَ تربيرهََالَ فإنََأوَ واضح:َ تناقضاًَ هناكَ أنَ نرىَ لذلكَ َ.
َكماَهوَمكتوبَفَإجنيلَمرقس ،َبينماَفَيسوعَأيكلَالفصحَفَليلةَاخلميسَويصلبَفَاليومَالتايل

قبله،َوجندَأنَالوجبةَتؤكلَفََََإجنيلَيوحنا اليومَالذيَ جندَأنَيسوعَالَأيكلَالفصحَوإمناَيصلبَفَ
إالَفَوقتَ حياكمَ الَ أنهَ جندَ يوحناَ بينماَفَ التاسعة،َ الساعةَ ويصلبَصباحاًَ مرقسَ اليومَفَ ذلكَ

222َََالظهرَويصلبَبعدَالظهر.

ََ بولسوإذا رسائلَ إىلَ تناقضاتانتقلناَ فسنجدَ املعتمدةََََ،َ الرعويةَورسائلهَ رسائلهَ بنيَ ماَ أكربَ
َكثياًَفَهذاَاألمر،َولكنَعلىَََالستة،َوالكالمَفَصحةَالكتابَاملقدس يطول،َوالَيسعينَأنَأشرح

َكتابَُمن  ز لَمنَللااألقلَأحاولَتلخيصَاملادةَابلقولَأ ،ََنَالكتابَاملقدسَوإنَأردانَالفرتاضَعلىَأنه
يفهمونََ الزمانَ هذاَ قر اءَ جعلتَ اليتَ املختلفةَ البيئيةَ والتدخالتَ البشريَ العبثَ منَ يسلمَ ملَ أنهَ إالَ

َكلَالختالفَعنَماَفهمهَالناسَف َزمنََالكتابَاملقدسَويبنونَدينهمَومعتقدهمَعليهَبطريقةَختتلف
ََ،َمماَجعلَالدينَمتغياًَعماَهوَعليهَسابقاً،َوهذاَأفقدَالنصوصَصحتها،َوأفقَدكتابةَهذهَاملخطوطات

 فيها.َذيالتعاليمَالكتابيةَروحَالقَال

األعلى النقدَ مادةَ أنَ قلُتَسابقاًَ منَهذاَكلهَوكماَ فعالًَ يستفزينَ معظمََََماَ إجباريةَفَ مادةَ
النفسَاملسيحينيَواملدرسنيَواملعل مني،َولكنناَ جامعاتَالالهوتَاليتَخُت ر  جَالقساوسةَواملبشرينَوأطباءَ
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،َلرمباَأهنمَالَجيدونَأهناَمادةَجمدية،ََالَجندَأي َمنَهؤالءَالذينَخترجواَيدر سونَهذهَاملادةَفَالكنيسة
أهن يعتقدونَ املقدسولرمباَ الكتابَ صحةَ يعادونَ الذينَ هؤالءَ عنَ معلوماتَ تعطيَ حيتاجهََََاَ وماَ

النسان يعيشهاَ اليتَ املعاانةَ وتشفيَ وتبنيهَ الروحَ تنم يَ اليتَ املادةَ هيَ النصَاملسيحيونَ دراسةَ وإمناَ َ،
اجلافَونقدهَيقتلَالروح،َلرمباَهذاَماَيؤمنَبهَاملعلمونَوالقساوسة،َولكنَفَرأيي،َهذاَليسَأمانةَفََ

للا قولَ وليؤكدَ املعلومة.َ "ََنقلَ وجل:َ الل َُعزَ أ خ ذ َ ََو إ ذ َ ل لن اس  ل تُ ب  ي  نُ ن هَُ َ ال ك ت اب  أُوتُواَ  ال ذ ين َ َ م يث اق  َ
ب ه َمث  ناًَق ل يالًَ رت  و اَ  ف  ن  ب ُذوُهَو ر اءَظُُهور ه م َو اش  ُتُمون هَُ ََََو ال ت ك  ُون  رت  َم اَي ش  َف  و ي لَ ،َوقولهَتعاىل:"(187:)آلَعمرانف ب ئ س 

الل َ  ع ند َ َ م ن  اَ ه  ذ  ي  ُقولُون َ مثَُ  أب  ي د يه م َ َ ال ك ت اب  تُ ُبون َ ي ك  َل  ل ذ ين َ ت  ب ت  مم   اَك  هل ُمَ ف  و ي ل َ ق ل يالًَ مث  ناًَ ب ه َ ُواَ  ل ي ش رت  َ
ُبونَ  س   .ََ(79)البقرة:"َأ ي د يه م َو و ي ل َهل ُم َمم   اَي ك 

َ

 اآلب   -)الالهوت(    اثنيًا: طبيعة هللا 
فَضالل،َبلَأنَََعنَنفسهَفَالعهدينَالقدميَواجلديدَوملَيبقيَالشعبَالسرائيليََأخربَللا

حتتويَعلىَالكثيَمنَالنصوصَاليتَيتحدثَفيهاَللاَلألنبياءَعنَنفسه،َوقدََََنصوصَالكتابَاملقدس
َة،َومنَاألمثلةَعلىَذلك:َربيللاَاألعظمَعزَوجلَابللغةَالع"َوهوَإسمَامسهَلليهودَ"يهوهأطلقَ

3ََََََاخلروَج ي هَ :َ»ل ُموس ىََللاَََُف  ق الَ   »14ََ: ي هَ ََال ذ يََأ ه  ا:َ»و ق الَ .َََ«أ ه  ر ائ يلَ ََل ب ين َََت  ُقولَََُهك ذ  ي هَ :ََإ س  َأ ه 
مبعىنَللاَالكائنَمنذَاألزل،َوالذيَيكونَفَالاضرَوالذيَسيكونَفََََ«َوأهيةَأوَيهوةَ.إ ل ي ُكم «ََأ ر س ل ين َ

َاملستقبل،َأيَأنهَخارجَعنَالزمنَالتارخييَوهوَواحدَ.

اََ"44ََََ:6ََأشعياءََ"ََخُم ل  صَ ََغ ي  يََو ل ي سَ ََ،الر بَََُّأ انَ ََأ انَ ََ"43ََََ:11ََََأشعياء ر ائ يلَ ََم ل كَََُالر بَََُّي  ُقولَََُهك ذ  ََإ س 
ُُنودَ َر بََُّو ف اد يه ، ُر،َو أ انَ َاأل و لََُأ انَ :ََ»اجل   "َأيَأنهَواحدَ..غ ي  يَإ لهَ َو الَ َاآلخ 

6ََََََالتثنية ر ائ يلَََُايَ ََا مس  عَ »4ََ: ََإ س  دَ ََر بَ ََإ هلُن اََالر بَُّ: العربية.و اح  اسرايلََ"ََ«َونطقهاَفَ أدوانيَشيماَ
َ"َوهللَاملثلَاألعلى.قلَهوَللاَأحدفَسورةَالخالص:َ"َ"َوهذاَمثيلَلكالمَللَايهوةَأدوانيَأخد

 وهوَواحد:َوقدَقالَاملسيحَأنَهناكَإلهَيستحقَالعبادة
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ََل م اذ ا:»ي ُسوعََُل هََُف  ق الَ  َ"10ََ:18ََمرقس ُعوين  ًا؟َت د  ًاَأ ح دَ َل ي سَ َص ال  دَ َإ الَ َص ال   َ"للاََُو ُهوَ َو اح 

َعنَللَا َكانَفَالعهدَالقدميََ–ََيُ ع رب  )فهوَإحدىَالصفاتَأوََََأبنهَاآلَبََ-ََأوَالعهدَاجلديدََإن
 (َ:األمساءَهللَلدىَاليهود

32ََََََالتثنيةفََ موسَى6ََ: السرائيليََيؤنبَ الشعبَ َاََُتك اف ُئونَ ََأل ر بَ   "ََالنيبَ ذ  ََغ ي َ ََغ ب يًّاََش ع بًَاََايَ ََهب 
كَ َُهوَ َأ ل ي سَ َح ك يٍم؟ ت ن ي كَ َأ اب  ؟َع م ل كَ َُهوَ َ،و ُمق   "و أ ن ش أ ك 

ر كَ   "29ََََ:10ََاألوىلََََأخبارَاألايم َالر بَََُّأ ي ُّه اََأ ن تَ ََُمب ار كَ :َ»د اودَََُو ق الَ ََاجل  م اع ة ،ََُكل َ ََأ م امَ ََالر بَ ََد اُودَََُو اب 
ر ائ يلَ َإ لهَُ َ".األ ب دَ َو إ ىل ََاأل ز لَ َم نَ َأ ب ين اَإ س 

َكانَالشعبَالسرائيليَوكانَاملسيحَدائماًَيتحدثَعنَللَا َكما  يفعلَفَذلكَالوقتَ.َأبنهَأابه،

اَأ ن  ُتمَ َف ص لُّوا "6ََ:9ََمىت انَ :َهك ذ  ََال ذ يَأ اب  ،َف   ".امس ُكَ َل ي  ت  ق د سَ َالس م او ات 

ُعواَو الَ  َ"23ََ:9ََمىت ،َع ل ىَأ ابًََل ُكمَ َت د  ُكمَ َأل نَ ََاأل ر ض  دَ ََأ اب  ََال ذ يَو اح  َ.َ"الس م او اتَ َف 

 فَرسالته:َبولسمثلََاآلبَحىتَأنَالوارينيَأمسواَللا

دَ وَ َإ لهَ َل ن اَلك نَ  "8ََ:6َاألوىلََكورنثوس ي اء ،َمج  يعََُم ن هََُال ذ يَاآلبَُ:َاح  َ".ل هََُو حن  نََُاأل ش 

يكونَللا أنَ العجبَ منَ ليسَ ويعوهلم.َََلذلكَ ويرزقهمَ هبمَ ويعتينَ خبليقتهَ يهتمَ الذيَ كاآلبَ
َضعيفَيصفَهذهَالعالقةَماَبنيَللاَوخليقته:َعنَأنسَقالَرسولَللاَصلىَللاَعليهََ وهناكَحديث 

 223َ.فأحبهمَإىلَللاَأنفعهمَلعيالهَاخللقَعيالَللَاوسلمَ

 
 255/2 الشهاب  مسند في  القضاعي  و  86/10 الكبير   المعجم في الطبراني و  65/6 يعلى  أبو  رواه .  223

   به  أنس  عن  ثابت عن عطية  بن  يوسف طريق من  كلهم  857/2 أيضا    مسنده  في الحارث ورواه 
  بشيء ليس  داود أبو  وقال الحديث   منكر  البخاري وقال  الحديث   ضعيف والدارقطني حاتم  وأبو زرعة  أبو  قال الصفار  وهو عطية بن  يوسف على  فمداره

  وعامة  محفوظة   غير وكلها ذكرت  ما   غير  وله  عدي   بن أحمد  أبو  وقال  الحديث متروك   الدوالبي  بشر أبو وقال  بثقة  وليس  الحديث  متروك النسائي  وقال

   به االحتجاج  يجوز ال  الصحيحة  باألسانيد الموضوعة المتون  ويلزق األخبار  يقلب  حبان  بن  وقال عليه  يتابع ال  مما  حديثه
 86/10 الكبير  المعجم   في الطبراني عند مسعود   بن  للا عبد  طريق من  وروي 
  حاتم  أبو  وقال ضعيف  والدارقطني زرعة وأبو  نمير  بن  للا عبد  بن محمد   وقال بشيء ليس   يحيى عن  عباس  قال القرشي وهو  عمير  بن موسى   وفيها

 . بثقة ليس  النسائي  وقال كذاب  الحديث   ذاهب
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عزَوجلَخلقَالكونَوحيكمهَويعتينَبه،َواألبو ةَهناَََأنَللَاَ-األعلىَوهللَاملثلََ–فيمكنَالقبولَ
َوإمناَأنَللاَعزَوجلَهوَمدب رَهذاَالكونَوربهَ.َ–ليسَمبعىنَالوالد،َأيَأنهَولدَاخلليقةَ

" عزَوجل:َ ل ثَََُالل  هَ ََإ نَ ََق الُواََال ذ ينَ ََك ف رَ ََل ق دَ قالَللاَ ث ةٍَََاث  ََث ال  "ََ املائدة 73ََ)سورةَ إقرارَ( هذاَ يوضحَ
َََ،القرآنَأبنَاملسيحينيَقدَاعتربواَللاَأحدَثالثةَأقانيمَوفَهذهَالالةَيكونَاألقنومَاملقصودَهوَاآلب

َالبنَوالروحَالقدسَفسنتكلمَعنهماَالحقاً.َََاأم
َ

  اثلثًا: اإلبن 
إبنَللا هوَ املسيحَ املسيحيونَأبنَ الثالوثََيد عيَ نفسهَفَ الوقتَ فَ منَوهوَللاَ أنَ ولرمباَ َ،

الكنيسة وتعتربهاَ الالهوت،َ قضيةَ هيَ فهمهاَ ميكنَ اليتَ العقائدَ وبعدَََأصعبَ للا.َ أسرارَ منَ سرَ
النهائي:َ"الَميكنَأنَتفهمَوتدركَللا،ََجداالتَطويلةَحتصلَماَبنيَالسائلَوالقسي س،َجتدَاجلوابَ

فأنتَبعقلكَالصغيَحتاولَأنَتصورَللا،َفهوَللاَاملتجسد،َومهماَدرستَوتعمقتَفَمعرفةَالثالوثََ
ََ حتتاج بلَ تفهمهَ القدسفلنَ الروحَ معونةَ هذََإىلَ والالهوتينيََََيهََهلذلك."َ القساوسةَ معظمَ إجابةَ

َالنهائية.َ

َكلمةَ"الثالوث َكماَأنَللَاََ"َأوَ"األقانيم"َأوَ"أقنوم"َغيَموجودةَفَالكتابَاملقدَسإن ملََََالبىت،
َعنَنفسهَأبنهَاثلوثَللشعبَالسرائيليَفَالعهدَالقدمي .َواألمرَاآلخرََ،َوالَحىتَفَالعهدَاجلديديعرب 

للكتابَاملقدسََََ–فإنَاملسيحَعندماَحتدثَعنَنفسهََ أنهَابنَللاََ-طبقاًَ أنهَللاََََقالَ ولكنهَملَيقلَ
املقدس،َََالبن الكتابَ ابنَللاَمنَ أفسرَمعىنَ البن.َفدعوينَ ابنَللاَوللاَ فرقَشاسعَماَبنيَ وهناكَ

َواملؤمنونَإىلَابنَللاَ:َوكيفَينظرَالشعبَالسرائيلي

،َب نَ  "3ََ:38ََلوقاَابنَللاَمسيَآدم ،َب نَ َأ نُوش  يت  َ".للاَ َاب نَ َم ،آدَ َب نَ َش 

ابناءَشيثَ)أبناءَللا 6ََََََالتكوين(ََمسيَ ُنَ ََالن اسَ ََب  ن اتَ ََر أ و اََللاَ ََأ ب  ن اءَ ََأ نَ »2ََ: ََف اخت  ُذوَا.ََح س ن اتَ ََأ هن 
ه مَ  ت اُرواَم اََُكل َ ََم نَ َن س اءًََأل ن  ُفس   .«اخ 
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ََََاملزامي:ََالنيبَداودَابنَللا َ  »2ََََ:7ََ)الزبور( رب َََُإ ين   ه ةَ ََم نَ ََُأخ  َََق الَ :ََالر ب َ ََق ض اءَ ََج  ،ََأ ن تَ :َ»يل  ََأ انَ ََاب ين 
ُتكَ َال ي  و مَ  ََ«.و ل د 

ََي  ب ين ََُهوَ 12َ»13ََ–17ََ:12َأخبارَاألايمَاألولَسليمانَامللك:َ تًاَيل  ي هَََُأُث  ب  تََُو أ انَ َب  ي   ََأ انَ 13َ.ََاأل ب دَ َإ ىل ََُكر س 
َ َي ُكونََُو ُهوَ َأ ابًََل هََُأ ُكونَُ َ«.ق  ب  ل كَ َك انَ ََال ذ يَع نَ َن  ز ع تُ ه اَك م َاََع ن هََُر مح  يت ََأ ن ز عََُو الَ َاب  نًا،َيل 

 «للاَ َأ ب  ن اءَََُو ُهمَ َال م ال ئ ك ة ،َم ث لَُ»20ََ:36َلوقاَاملالئكة:َ

السرائيلي ََََأبناءَللاََالشعبَ 1ََََهوشع دَََُي ُكونَََُلك نَ   َ»10ََ: ر ائ يلَ ََب ين َََع د  رَ ََك ر م لَ ََإ س  ََالَ ََال ذ يََال ب ح 
ُمَ َيُ ق الَ َأ نَ َع نَ َع و ًضاَو ي ُكونََُيُ ع دُّ،َو الَ َُيك الَُ ُتمَ :َهل  ،َل س  ُمَ ََيُ ق الََُش ع يب   .«ال  ي َ َللاَ َأ ب  ن اءَُ:َهل 

لَ َم نَ ََص ارَ َال ذ ي.َاب ن هَ َع نَ 3َ»4ََ-1ََ:3ََرومية)ألنهَنيب(ََيسوعَإبنَللا ه ةَ ََم نَ َد اُودَ َن س  4َََ،اجل  س دَ َج 

 َ ه ةَ َم نَ َب ُقو ةٍََللاَ َاب نَ َو ت  ع ني  ل ق ي ام ةَ َاس ة ،ال ق دَ َُروحَ َج  يحَ الَ َي ُسوعَ :َاأل م و اتَ َم نَ ََاب  َ.«.ر ب  ن اَم س 

ََريون(َأبناءَللاََامسُ  ي َتالميذَاملسيحَ)الَو َهل  اَي ُسوُع:»الَ »20ََََ:7ََيوحنا ََََق ال  أ ص ع د  َمل َ  َأل ين   يين  ت  ل م س 
َو أ ب يُكم َو إ هل يَو إ هلَ  َأ يب  َأ ص ع ُدَإ ىل  ُم :إ ين   َهل  َو قُويل  و يت  َإ خ  َإ ىل  .َو لك ن َاذ ه يب  َأ يب   َ.َ«ُكم «.ب  ع ُدَإ ىل 

ََ اليهودََااتبعَومسُ  ي  8ََََََروميةََكماَقالَبولسََبناءَللاأبواألممينيََََيسوعَمنَ َُكلَ ََأل نَ 14ََ »15ََََ-14ََ:
ََللاَ ََأ ب  ن اءَََُُهمَ ََف أُولئ كَ ََللا ،ََب ُروحَ ََي  ن  ق اُدونَ ََال ذ ينَ  ،ََأ ي ًضاََال ُعُبود ي ةَ ََُروحَ ََأت  ُخُذواََمل َ ََإ ذَ 15ََ. مُتَ ََب لَ ََل ل خ و ف  َأ خ ذ 
ََ.«.«اآلبََُأ ابَ َايَ :»ن ص رُخََُب هَ َال ذ يَالت  ب ين  ََُروحَ 

ع و ن .»5ََ:9َمىتَصانعواَالسالمَ للا َيُد  ُم َأ ب  ن اءَ  ،َأل هن  َل ص ان ع يَالس ال م   .«طُوىب 

اليهودََابنَللَا 2ََََاألوىلََََتيمواثوسََفيقولَبولس(ََهوَالشفيعَ)الوسيطََعندَ َإ لهَ ََيُوج دَََُأل ن هَُ  »6ََََ-5ََ:
دَ وَ  يطَ َاح  دَ َو و س  َ َو اح  ن سَ :َو الن اسَ َللاَ َب ني  يحَُالَ َي ُسوعََُانَُال  ََ.«م س 

َكانََ والذينَيؤمنونَبهَأبناءَللا،َوابنَللاَعندَاملسيحينيَمبعىنَللا،َفهلََََاملسيحَهوَابنَللَافإن
كانَواضحاًَجداًَأنَََهذاَمعناهَأنَاملؤمننيَهمَللاَأيضاً؟َوالعياذَابهلل.َابلطبعَال،َوإمناَالكتابَاملقدس

ملَمشيئتهَتعاىل،َفالشعبَالسرائيليَمُسيَأبناءَللاَيُطلقَعلىَمنَتبعَللاَوعبدهَوعََمصطلحَابنَللا
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هلم،َواملؤمننيََََألهنمَتبعواَللاَاليَوقدَاختارهمَللاَفَالقدمي،َواألنبياءَهمَأبناءَللاَوهذاَاسمَتشريف
أبناءهََ ليكونواَ ليطيعوهَويفعلواَعندَاملسيحينيَيعتقدونَأهنمَامتدادَللشعبَالسرائيليَوأنَللاَاختارهمَ

َمشيئته.َ

الوحيد،َأيَالفريد،َأوَاملسيح،َواملسيحَمعناهََََقدَيعرتضَأحدهمَويقولَأنَاملسيحَهوَابنَللَا
عليهَالسالم(َملََََ)عيسىَابنَمرميََاملختارَأوَاملمسوحَوهوَليسَللا.َوماَجيدرَابلذكرَأنَيسوعَاملسيَح

الكتابََ فَ مذكورَ هوَ مسحاءَكماَ عدةَ هناكَ بلَ األرض،َ علىَ عاشَ الذيَ الوحيدَ املسيحَ يكنَ
 :ََاملقدس

شاول صموئيَلََاملسيحَ النيبَ فيقولَ إسرائيل(َ علىَ ملكَ للشعبََََ)مشويَلََ)أولَ السالم(َ عليهَ
ا »12ََ:3َصموئيلَاألولَالسرائيليَ ه ُدواَهأ ن ذ  امَ َع ل يَ َف اش  امَ َالر ب َ َُقد  هَ َو ُقد  يح   َ«شاولَم س 

ََََصموئيلاملسيحَداودََ 22ََََالثانية هَ ََر مح  ةًَََو الص ان عَََُل م ل ك ه ،ََخ ال صٍَََبُ ر جَُ  َ»51ََ: يح  اُودَ ََل م س  ل هَ ََل د  ََإ ىل َََو ن س 
 َ«األ ب دَ 

َهك ذ ا»45ََ:1ََأشعياءاملسيحَكورشَملكَفارسَ)وهناَقدَتنطبقَكلمةَاملسيحَعلىَغيَالسرائيلي(َ
ه ،ََالر بَََُّي  ُقولَُ يح  ًا،ََأ م ام هَََُأل ُدوسَ ََب ي م ين هَ ََأ م س ك تَََُال ذ يََل ُكور شَ ََل م س  ق اءَ ََأمم  ََأ م ام هَََُأل ف  ت حَ ََأ ُحلُّ،ََوكٍَُملَََُو أ ح 

 «.تُ غ ل قََُالَ َو األ ب  و ابََُال م ص ر اع ني  ،

ءَُ »1ََ:1ََمرقسََوأخياًَيسوعَاملسيح يلَ َب د  يحَ الَ َي ُسوعَ َإ جن   ََ«للاَ َاب نَ َم س 

أبداًَفَََكماَنرىَأنَاملسيحَابنَللا أنهَنيبَخمتارَمنَللاَورسولَوليسَمبعىنَللاَوملَيردَ مبعىنَ
كماَفعلَيهوةَفَالعهدََََأنَاملسيحَيؤل هَنفسهَويقولَأانَللا،َوملَيطلبَلنفسهَالعبادَةََالكتابَاملقدَس

ََ.القدمي
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أنهَللا َكقولهَََوميكنَللمعرتضَأنَيقولَأنَاملسيحَملَيقلَ ميكنَأتويلها جهراً،َوإمناَقالَأشياءًَ
واحد واآلبَ اآلب"أانَ مبستوىَ نفسهَ جيعلَ أنهَ أيَ آابءََََ"َ يقولهَ ماَ مجيعَ شاءَللاَ إنَ وسنتناولَ للا.َ

َ.ونردَعليهمَعنَموضوعَأتليهَاملسيحَالكنيسة

  املسيح بكر اخلليقة 
1ََ»18ََ-1ََ:1ََيوحنا ءَ َف  ا2َ.َللاَ َال ك ل م ةََُو ك انَ َ،للاَ َع ن دَ ََك انَ ََو ال ك ل م ةََُال ك ل م ُة،َك انَ ََال ب د  َََك انَ ََهذ  ءَ َف  ََال ب د 

ءٍَََُكل3َََُّ.ََللاَ ََع ن دَ  ءَ ََي ُكنَ ََمل َ ََو ب غ ي  هَ ََك ان ،ََب هَ ََش ي  َََ،الن اسَ ََنُورَ ََك ان تَ ََو ال  ي اةَََُال  ي اُةَ،ََك ان تَ ََف يهَ 4ََ.ََك انَ ََمم  اََش ي 

َََُيض يءَََُو النُّور5َََُ هَََُمل َ ََو الظُّل م ةَََُالظُّل م ة َ،ََف  ر ك  ََُتد  ُهَََُللاَ ََم نَ ََُمر س لَ ََإ ن س انَ ََك انَ 6ََ. ََن ايُوحَ ََامس  ا7ََ. ََج اءَ ََهذ 
ه دَ ََل لش ه اد ةَ  ط ت هَ ََال ُكلَََُّيُ ؤ م نَ ََل ك يَ ََل لنُّور ،ََل ي ش  ََب و اس  َ،ََُهوَ ََي ُكنَ ََمل َ 8ََ. ه دَ ََب لَ ََالنُّور  ََل لنُّورَ ََل ي ش  ََالنُّورَََُك انَ 9ََ.
ََال ع امل َ ََإ ىل َََآت يًاََإ ن س انٍَََُكلَ ََيُن يَََُال ذ يََال  ق يق يَُّ َََك انَ 10ََ. ،ََف  ََال ع امل َََُي  ع ر ف هَََُو مل َ ََب ه ،ََال ع امل َََُو ُكو  نَ ََال ع امل   َإ ىل 11َََ.
ب  ل هَََُمل َ ََو خ اص ُتهَََُج اء ،ََخ اص ت هَ  ََت  ق  يُواََأ نَ ََُسل ط اانًَََف أ ع ط اُهمَ ََق ب ُلوهَََُال ذ ينَ ََُكلَََُّو أ م ا12ََ. َأ يَ ََللا ،ََأ و ال دَ ََي ص 

مس  هَ ََال ُمؤ م ُنونَ  يئ ةَ ََم نَ ََو الَ ََد ٍم،ََم نَ ََل ي سَ ََُول ُدواََا ل ذ ينَ 13ََ.ََاب  يئ ةَ ََم نَ ََو الَ ََج س ٍد،ََم ش  14ََ.ََللاَ ََم نَ ََب لَ ََر ُجل،ََم ش 

ن  ن ا،ََو ح لَ ََج س ًداََص ارَ ََو ال ك ل م ةَُ يدٍَََك م اََجم  ًداََُه،جم  دَ ََو ر أ ي  ن اََب  ي   ََو ح قًّاََن ع م ةًَََمم  ُلوءًاََ،اآلبَ ََم نَ ََل و ح  ََن َايُوحَ 15ََ.
د ىََل هَََُش ه دَ  ا:»ق ائ الًَََو ان  َََال ذ يََإ نَ :ََع ن هَََُقُ ل تَََُال ذ يََُهوَ ََهذ  ام ي،ََص ارَ ََب  ع د يََأي  يت  16َ.ََق  ب ل ي«ََك انَ ََأل ن هَََُُقد 

،ََمج  يًعاََحن  نَََُم ل ئ هَ ََو م نَ  ان  ُوس ىََوسَ الن امَََُأل نَ 17ََ.ََن ع م ةٍَََف  و قَ ََو ن ع م ةًَََأ خ ذ  ،ََمب  َف ب ي ُسوعَ ََو ال  قَََُّالن  ع م ةَََُأ م اََأُع ط ي 
يحَ  يدََُنَُا البَ .َق طََُّأ ح دَ َي  ر هََُمل َ َا هلل18ََُ.َص ار اَال م س  ََُهوَ َال ذ يَال و ح  ض نَ َف  َ«ََ.خ رب َ َُهوَ َاآلبَ َح 

عنَاملسيحَخمتلفَمتاماًَعنَماَيقولهَاملسيحَعنَنفسه،ََََفَالبدايةَأودَأنَأنو هَأنَماَيقولهَيوحنا
.َوفَالقيقةَإنَيوحناَيؤمنَبوحدةََيستشهدونَمنَيوحناَليثبتواَأنَاملسيحَهوَللاََفمعظمَآابءَالكنيسة

ابهلل،َويؤمنَأنَالتالميذَ)الواريني(َمتحدونَمعََََ،َفهوَيؤمنَأنَاملسيحَمتحَدكماَسأبنيَالحقاًَََلوجودا
ح دةَهللَوتثبتَأنَاملسيحَعليهَللاَأيضاً،َولكنَلوَدققناَفَتعاليمَاملسيحَفَإجنيلَيوحناَلوجدانهاَمَو

َكيَيريهمَالطريقَاملستقيم،َلذلكَقالَاملسيح:َ لبينَإسرائيلَالضالة السالمَماَهوَإالَرسولَأرسلهَللاَ
ََو ال  ي اةَََُو ال  قَََُّالط ر يقَََُُهوَ ََأ انَ " َََأ ح دَ ََل ي سَ . َََإ الَ ََاآلبَ ََإ ىل َََأي  يت  وبذلكَنؤمنَأنَاملسيحَفَوقته224ََََ".يب 
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وللاََ بهَ آمنواَ الذينَ بنيَ شفيعاًَ سيكونَ وأنهَ إىلَللا،َ القيقيَ الطريقَ لييَ ََجاءَ أرسله يومََالذيَ فَ
َالقيامة.َ

1َََ»ََيقولَالبشيَيوحنا ءَ ََف  ا2َ.ََللاَ ََال ك ل م ةَََُو ك انَ ََ،للاَ ََع ن دَ ََك انَ ََو ال ك ل م ةَََُال ك ل م ُة،ََك انَ ََال ب د  َك انَ ََهذ 
َ ءَ ََف  ءٍَََُكل3َََُّ.ََللاَ ََع ن دَ ََال ب د  ءَ ََي ُكنَ ََمل َ ََو ب غ ي  هَ ََك ان ،ََب هَ ََش ي  أنَالبدءَهناَََالكنيسة«َيقولَآابءََ.ك انَ ََمم  اََش ي 

تدلَإىلَزمنَ"ألفا"َأيَاألزليةَماَقبلَاخلليقة،َوهذاَفَالقيقةَليسَصحيحاًَفتعبيَ"فَالبدء"َقدَذُكرََ
َ »1ََ:1ََالتكوينليدلَعلىَبدايةَاخلليقةَوليسَاألزلية،َففيََفَالكتابَاملقدس ءَ َف  ََالس م او اتَ َللاََُخ ل قَ َال ب د 

َكانتََو األ ر ضَ  «َفالسمواتَواألرضَليسواَأزلينيَوإمناَالبدءَهوَبدايةَحدثَاخللق،َفإذاَقلناَأنَالكلمة
َفَالبدءَفهذاَمعناهَبدايةَاخلليقة.ََ

تشريف "الكلمة"َكإسمَ املسيحَ مُسيَ وإمناَ املسيح،َ ليستَ هيَ الكلمةَ أنَ نعلمَ عليهََََكماَ لهَ
َك أنَالكلمةََََ،َفهلَهذاَمعناهَأنَبيتَللاَهوَللا؟َوإمناَاملشارَإليهَفَيوحنَاماَنقولَبيتَللاالسالم،

ََف ك انَ ََنُور «،ََل ي ُكنَ :َ»للاَََُو ق الَ   "1ََََ:3ََََالتكوينهوَأثرَهذهَالكلمة.ََََهيَ"ُكنَفيكون"َوإنَيسوعَاملسيح
َكماَأنَاملسيحَُخلقَمنَالعدمَوأصلهََنُورَ  ."َوهذهَهيَالكلمةَاليتَيقوهلاَللاَفتصيَاألشياءَمنَالعدم،

"،َوهذاَماَيؤكدَقولََ َكآدمَالذيَخلقهَبكلمةَ"ُكن  ََللاَعزَوجلَفَالقرآَنمنَترابَألنهَإنسان،َفكان
َاللَ الكرميَ" َع ند  َآدَ إ ن َم ث ل َع يس ى  َك م ث ل  َُكنَف  ي ُكونََُمَ  ه  َل ُه ق ال  م نَتُ ر اٍبَمثَُ  َََ﴾٥٩:َ﴿آلَعمران"َخ ل ق هَُ

  كينونة املسيح األزلية 
8ََََََيوحنَاََإجنيليستدلَبعضَاملسيحيونَفَأزليةَاملسيح،َحيثَقالَيسوعَفََ قالَهلمَيسوعََ»58ََ:

َكائنَالقَالقَاقولَلكمَقبلَانَيكونَابراهيم 8ََََ«َويستدلَبعضهمَمنَسفرَأمثالَفَالعهدَالقدمي.اان

َََا لر ب22َََُّ» مَ ََُمن ذَََُأ ع م ال ه ،ََق  ب لَ ََم نَ ََط ر يق ه ،ََأ و لَ ََق  ن اين  ُت،ََاأل ز لَ ََُمن ذ23َََُ.ََال ق د  ح  ء ،ََُمن ذَََُُمس  َأ و ائ لَ ََُمن ذَََُال ب د 
ََاأل ر ضَ  رَ ََي ُكنَ ََمل َ ََإ ذَ 24ََ. ََال م ي اهَ ََك ث ي ةَََُي  ن اب يعَََُت ُكنَ ََمل َ ََإ ذَ .ََأُب د ئ تَََُغ م  َق  ب لَ ََاجل  ب اُل،ََت  ق ر ر تَ ََأ نَ ََق  ب لَ ََم نَ 25ََ.
ََأُب د ئ تَََُالت  ال لَ  ُكون ةَ ََأ ع ف ارَ ََأ و لَ ََو الَ ََال رب  ار يَ ََو الَ ََب  ع دَََُاأل ر ضَ ََص ن عَ ََق دَ ََي ُكنَ ََمل َ ََإ ذَ 26ََ. ََال م س  ََث  ب تَ ََل م ا27ََ.

هَ ََع ل ىََد ائ ر ةًَََر س مَ ََل م ا.َأ انَ ََُهن اكَ ََُكن تَََُالس م او اتَ  رَ ََو ج  ََت ش د د تَ ََل م ا.ََف  و قَََُم نَ ََالسُُّحبَ ََأ ث  ب تَ ََل م ا28ََ.ََال غ م 
رَ ََي  ن اب يعَُ رَ ََو ض عَ ََل م ا29ََ.ََال غ م  هَََُل ل ب ح  َىََف الَ ََح د  ُهَ،ََال م ي اهَََُت  ت  ع د  هَََُُكن ت30َََََُ،األ ر ضَ ََُأُسسَ ََر س مَ ََل م َاََخُت م  َع ن د 
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ت ُه،ََي  و مٍَََُكلَ ََو ُكن تَََُص ان ًعا، ام هَََُد ائ ًماََف ر ح ةًَََل ذ  َكاتبَسفرَاألمثالَ)وهوَسليمان.ُقد  النيب(َيد عيََََ«َأيَأن
َكانَصانعاًَأيَخالقاًَمعَللا َكانَمنذَاألزلَوأنه َ!ََأنه

َكاألحاديثَالقدسيةَحيثَيتحدثَللاََوالقيقةَأنَسليمان علىَلسانََكانَيتحدثَبفمَالنبوة،
،ََعزَوجلَ،َوبذلكَميكنَأنَنقولَأنَسليمانَالنيبَكانَيتحدثَبفمَللاحممدَصلىَللاَعليهَوسلمَالنيب

  "12ََددََفَعََيعر فَنفسهَويقولَأنهَالكمةََوملَيكنَيتحدثَعنَنفسه،َفهوَيقولَفَنفسَالصحاح
م ةَََُأ انَ  ُكنَََُال  ك  دَََُ،الذ ك اءَ ََأ س  اب يَ ََم ع ر ف ةَ ََو أ ج  وحده،الت د  هللَ تُنسبَ الكمةَ أنَ واملعروفَ الََََ"َ لذلكَ

َكأزيلَوكخالقَوإمناَيتحدثَبفمَللا،ََوالكيمَإسم منَأمساءََََيتحدثَسليمانَعليهَالسالمَعنَنفسه
َللا.َ

إبراهيم َكائنَقبلَ أنه ََََ-ََوقولَاملسيحَ َكانَقدَقاهلاَفعالًَ َوََ-إن أنهَأزيلَ أنََرمباَيعينََالَيعينَ
اخلليقة بدايةَ منذَ اليتَكانتََََاألرواحَخلقتَ الذيَهوَمشتقَمنَالكمةَ النبوةَ نورَ يتكلمَعنَ أنهَ أوَ

َكإنسانموجودةَمنَبدايةَاخلليقة،َأيَأنهَيتكلمَعنََ َكانَموجوداًَقبلَإبراهيم .ََوللاَأعلمََ،نورَنبوتهَأبنه
،َوأنَحكمتهَهيَاليتََوفَيوحناَاملسيحَيتحدثَعنَنفسه،َأماَفَاألمثالَفإنهَيتحدثَعنَحكمةَللا

َماَيدلَأنَاملسيحَامسهَالكمةَ.ََصنعتَالكون،َوالَيوجدَفَالكتابَاملقدس

 يح إله أم إنساناملس: 
،ََأ نَ ََت ط لُُبونَ َاآلنَ ََو لك ن ُكم40َََُ»8ََََيوحنا:ََاملسيحَملَيقلَأنهَللا تُ ُلوين  ل  ق َ ََك ل م ُكمَ ََق دَ ََإ ن س انَ ََو أ انَ ََت  ق  ََاب 

ا.ََللاَ ََم نَ ََمس  ع هَََُال ذ ي .ََز انًَََم نَ ََنُول دَ ََمل َ ََإ ن  ن ا:َ»ل هَََُف  ق الُوا.ََأ ب يُكم «ََأ ع م الَ ََت  ع م ُلونَ ََأ ن  ُتمَ 41.ََه يمَُإ ب  ر اََي  ع م ل هَََُمل َ ََهذ 
دَ َأ بَ َل ن ا ُمَ ََف  ق الَ 42َََ.للُا«َو ُهوَ َو اح  ُكمَ َللاَََُك انَ ََل وَ :»ي ُسوعََُهل  ُتمَ َأ اب  ،َل ُكن   ََحتُ بُّون ين  ََللاَ َق ب لَ َم نَ َخ ر ج تَََُأل ين  

َ.َو أ ت  ي تَُ ي،َم نَ َآتَ َمل َ َأل ين    «.أ ر س ل ين ََذ اكَ َب لَ َن  ف س 

العبادة لنفسهَ يَ ََال و ص اايَ ََُكل َ ََأ و لَ ََإ نَ :»ي ُسوعَََُف أ ج اب ه29َََُ»12ََََمرقَسََاملسيحَملَيطلبَ
ََايَ ََامس  عَ :ََه 

ر ائ يلَُ دَ ََر بَ ََإ هلُن اََالر بَُّ.ََإ س  َ،ََُكل َ ََو م نَ ََ،ق  ل ب كَ ََُكل َ ََم نَ ََإ هل كَ ََالر بَ ََو حتُ ب30َََُّ.ََو اح  ك  ،ََُكل َ ََو م نَ ََن  ف س  ر ك  َف ك 
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ر ت كَ ََُكل َ ََو م نَ  يَ ََهذ هَ .ََُقد 
ي ةَََُه  َكيفَنصليَفقال:َ"ََ«.األُوىل َََال و ص  فصلواَأنتمََوأيضاًَعندماَعلمناَاملسيح

 "َوهذاَدليلَعلىَأنَاملسيحَملَأيمرانَأنَنصليَلهَبلَأمرانَأنَنصليَهلل.ََهكذا:َأابانَالذيَفَالسموات

ملَيُذكرَفَالكتابَََ)كذلكَالثالوثََولكنهَملَيُذكرَأنَاملسيحَللاَالبنََلقدَذُكرَأنَاملسيحَابنَللا
َزيدَمنذَأربعمئةَسنةهذاَالنصََََ،َوقدَأثبتَالنقدَاألعلىَأن5ََََ:7إالَفَرسالةَيوحناَاألوىلََََ(املقدس

 .فقط

وكماَََ–َواملثيَلإلهتمامَأنَكلَمنَرأىَاملسيحَوتعجبَمنَمعجزاتهَوآمنَبهَاعرتفَأنهَابنَللا
ََ الََأنَابنَللاََ–ذكرُتَسابقًا النيبَعندَ .َمنهمَألنَيكونَاملسيحَللاَالبنََ،َوملَيعرتفَأييهودمبعىنَ

ََو ال ذ ينَ  »14ََ:33ََمىتمثال:َ ل  ق يق ةَ :»ق ائ ل نيَ َل هَََُو س ج ُدوَاَج اُءوَاَالس ف ين ةَ َف  «.َأماَالسجودََ!«للاَ َاب نََُأ ن تَ َاب 
،َفهلَيوسفَهوَللاَالذيَيعبد؟ََسجدواَألخيهمَفَالعهدَالقدميََوقارَواحرتام،َفإخوةَيوسفلهَفهوََ
سجدتَلزوجهاَامللكَوهوَغيَإسرائيليَ)أيَأنهَليسَمنَشعبَللا(َفهلَهذاَجيعلهَللاَالذيََََوأستي
َيُعبد؟َ

 أان واآلب واحد : 
"َأانَواآلبَواحد"10ََََ:30ََََقدَيقولَاملعرتضَإنَاملسيحَساوىَنفسهَابآلب،َفقدَقالَفَيوحنا

فاقتطاعَجزءَمنَالنصَالَ العبارةَفَالقصة،َ َكامالًَوكيفَجاءتَهذهَ وهناَالَبدَأنَننظرَإىلَالنص
َكاملة:ََ ََيعينَماَقصدهَاملسيح.َوهاَهيَالقصة د يدَ ََع يدَََُو ك انَ 22ََ»10ََيوحنا َََالت ج  ت اءَ ََو ك انَ ََل يم ،أُوُرشَ ََف  .َش 

َََي  ت م ش ىََي ُسوعَََُو ك انَ 23ََ َََاهل  ي ك لَ ََف  ت اطَ 24َََََ،م انَ ُسل يَ ََر و اقَ ََف  »ل هَََُو ق الُواََودَُال ي  هَََُب هَ ََف اح  ََتُ ع ل  قَََُم ىت َََإ ىل َ:َ
يحَ ََأ ن تَ ََُكن تَ ََإ نَ ََأ ن  ُفس ن ا؟ رًاََل ن اََف  ُقلَ ََال م س  ََ«ج ه  ُمَ 25ََ. َ:»ي ُسوعَََُأ ج اهب  ُتمَ ََل ُكمَ ََقُ ل تَََُإ ين   .َتُ ؤ م ُنونَ ََو ل س 
مَ ََأ ع م ُله اََأ انَ ََال يت َََا أل ع م الَُ س  َََاب  يَ ََأ يب 

ه دَََُه  َََت ش  ُتمَ ََو لك ن ُكمَ 26ََ.ََيل  ُتمَ ََأل ن ُكمَ ََتُ ؤ م ُنونَ ََل س  ،ََم نَ ََل س  ر اف  ََك م َاََخ 
27َََ.ََل ُكمَ ََقُ ل تَُ ر اف  م عَََُخ  ،ََت س  ب  ُعين َََأ ع ر فُ ه اََو أ انَ ََص و يت  ََإ ىل َََهت  ل كَ ََو ل نَ ََأ ب د ي ًة،ََح ي اةًَََأُع ط يه اََو أ انَ 28ََ.ََف  ت  ت  

اََو الَ ََاأل ب د ، 29َََ.ََي د يََم نَ ََأ ح دَ ََخي  ط ُفه  َََال ذ يََأ يب  ه َاََأ ع ط اين  ،ََم نَ ََأ ع ظ مَََُُهوَ ََإ اي  ََأ نَ ََأ ح دَ ََي  ق د رَََُو الَ ََال ُكل  
َََي دَ ََم نَ ََخي  ط فَ  َأ يب  َ.30َ دَ ََو اآلبَََُأ انَ َ 31َ.ََ«و اح  ج ار ةًَََأ ي ًضَاََودَُال ي  هَََُف  ت  ن او لَ َ َل ي  مُجُوهَََُح  َ.32َ ُمَ َ ََأ ج اهب 
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َََع ن دَ ََم نَ ََأ ر ي  ُتُكمَ ََح س ن ةًَََك ث ي ةًَََأ ع م االًَ:»ي ُسوعَُ ََأ يب  ن  ه َاََع م لََأ ي َ ََب س ب بَ . ؟«ََم  َودَُال ي  هَََُأ ج اب ه33َََََُت  ر مُجُون ين 
ن ا:»ق ائ ل نيَ  لَ َن  ر مُجُكَ َل س  لَ َب لَ َح س ٍن،ََع م لَأل ج  َ«َ.إ هلًا«َن  ف س كَ َجت  ع لََُإ ن س انَ َو أ ن تَ َف إ ن كَ َجت  د يٍف،َأل ج 

اليهوَد سؤالَ أنتَللاََأوالًَ "هلَ يكنَ بدأَملَ املسيحَ بعدهاَ املسيح؟!"َ أنتَ "هلَ وإمناَكانَ ؟!"َ
اآلب مشيئةَ يفعلَ أنهَ أيَ أابه،َ أعمالَ هيَ يفعلهاَ اليتَ األعمالَ أنَ النساَنيشرحَ يفعلَ وعندماَ َ،ََ

مثاًل(َمشيئةَللا أعمالهَالَعنََََ)كالنيبَ املسيحَعنَ يتحدثَ فهناَ فهوَيكونَكسفيَهللَعلىَاألرض.َ
َكينونتهَالذاتية.َ

اليهود "ولكنَ يقولَ أنَ للُمحتج َ أهنمََََميكنكَ ذلكَ علىَ والدليلَ نفسهَ يؤل هَ املسيحَ أنَ فهمواَ
أرادواَرمجهَوقتله.َواجلواب:َنعم،َهذاَماَفهمهَاليهود،َواألخطرَمنَذلك،َهذاَماَفهمهَاملسيحيونَأيضاًََ
وأجاهبمََ عليهمَ رد َ إنهَ بلَ ذلكَ علىَ يصمتَ وملَ هكذا،َ األمرَ يرتكَ ملَ املسيحَ ولكنَ وعبدوه،َ فأهل وهَ

َكالتايل:َوصححَهلمَهذاَاملفهوم َكانَفَاألعدادَالالحقة َ..َورده

ُمَ 34ََ» ُتوابًَََأ ل ي سَ :َ»ي ُسوعَََُأ ج اهب  َََم ك  ُكمَ ََف  ُموس  َألُولئ كَ ََآهل  ةَ ََق الَ ََإ نَ 35ََََ؟آهل  ةَ ََإ ن ُكمَ ََقُ ل تَََُأ انَ :ََان 

ُتوبَََُيُ ن  ق ضَ ََأ نَ ََمُي ك نَََُو الَ ََ،للاَ ََك ل م ةَََُإ ل ي ه مَ ََص ار تَ ََال ذ ينَ  ،ََإ ىل َََو أ ر س ل هَََُاآلبَََُق د س هَََُف ال ذ ي36ََََ،ال م ك  َال ع امل  
ََجُت د  ُف،ََإ ن كَ :ََل هَََُأ ت  ُقولُونَ  َ:ََقُ ل تَََُأل ين   َََأ ع م الَ ََأ ع م لَََُل س تَََُُكن تَََُإ نَ 37ََ؟للاَ ََاب نَََُإ ين   َََتُ ؤ م ُنواََف الَ ََأ يب  38َ.ََيب 

ََتُ ؤ م ُنواَمل َ َف إ نَ َأ ع م ُل،َُكن تَََُإ نَ َو لك نَ  ،َف آم ُنواَيب  أل ع م ال  َ َاآلبَ َأ نَ َو تُ ؤ م ُنواَت  ع ر فُواَل ك يَ َاب  ََ«.ف يه «َو أ انَ َف 

"إيلوهيم"َوهذهَقدَتدلَََ،َفإنهَيقولَأهنمَآهلةَمبعىنَالكلمةَالعربيةهوَالشريعةَاملوسويةََالناموس
كاتبَإجنيلََأوَمبعىنَالقائدَأوَالمامَالذيَيسوقَالشعبَويقودهم،َوقدَعر فََََعلىَإيلوهيمَمبعىنَللا

َكلمةَآهلةَفَعددََََيوحنا َكلمةَللا35ََمعىن همَََ،َونعلمَأنَاألنبياءفقالَأنَاآلهلةَهمَالذينَصارتَإليهم
َكلمةَللاَوعملواَمشيئته،َواملسيحَيؤكدَأنهَابنَللَا )أيَاملختارَالنيبَوليسَََالذينَصارتَونزلتَإليهم

َ.36عددََللا(َفَهناية



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 122 صفحة

 

 واآلب ِفّ   أان ِف اآلب 
َََتُ ؤ م نَََُأ ل س تَ 10ََ»14ََََيوحنا َََأ انَ ََأ ين   َ ََو اآلبَ ََاآلبَ ََف  ََب هَ ََأ ت ك ل مَََُل س تَََُب هَ ََُأك ل  ُمُكمَ ََال ذ يََال ك ال مَََُ؟ف 

ي،ََم نَ  َ ََال  الَ ََاآلبَ ََلك نَ ََن  ف س  11َََ.ََاأل ع م الَ ََي  ع م لَََُُهوَ ََف  َََص د  قُوين  َََأ ين   َََو إ الَ ََف  ،ََو اآلبَ ََاآلبَ ََف  َف ص د  قُوين 
ه اََاأل ع م الَ ََل س ب بَ  «َمرةَأخرىَحياولَيوحناَأتليهَاملسيحَمنَخاللَأقوالهَولكنهَيفشل،َوابلرغمَأنهََن  ف س 

إالَأنهَوقعَفَعقيدتهَوحدةَالوجود،َفكماَذكرتَسابقاًَماَيؤمن225ََََالغنوصيَةأل فَكتابهَللردَعلىَفرقةََ
َكان،ََبهَيوحناَهوَليسَماَعل مَبهَاملسيحَعليهَالسالم،َفعندماَقالَيوحناَفَبدايةَإجنيلهَ" كلَشيءَبه

َكان َكانَيقصدَأنَ"الكلمة"َأيَاملسيحَخلقَللَاوبغيهَملَيكنَشيءَمما َكلَشيء،َوأنَاخلليقةََََ" به
املسيح،ََ أيَ الكلمةَ كلهاَمنَكواكبَوجنومَوأرضَوأشجارَومالئكةَوأرواحَوأانسَخملوقونَمنَمادةَ
َكنقطةَمنغمسةَفَحبرَواسع.َواألمرَاآلخرَأنَفَ َكاهللَوبذلكَهيَمتحدةَمعه وأنَهذهَالكلمةَأزلية

نهَفَاآلبَواآلبَفيه،َلوَانتقلناَفَالصحاحَنفسهَإىلَعددََوالذيَيقولَفيهَاملسيحَأ14ََيوحناََإجنيلََنصََ
 عشرين،َلوجدانَأنَاملؤمننيَابملسيحَكالتالميذَ)الواريني(َهمَفَاملسيحَواملسيحَفَاآلب:

«20َََ َََت  ع ل ُمونَ ََال ي  و مَ ََذل كَ ََف  َََأ انَ ََأ ين   َ،ََف  هَََُا ل ذ ي21ََََف يُكمَ ََو أ انَ ََف  ،ََو أ ن  ُتمَ ََأ يب  يَ ََع ن د  ََو حي  ف ظُه َاََو ص ااي 

،َال ذ يَف  ُهوَ  ،َحيُ بُّهََُحيُ بُّين ََو ال ذ يَحيُ بُّين  بُُّه،َو أ انَ َأ يب  ََل هََُو أُظ ه رََُُأح   َ«ذ ايت 

ل م ع ُمود ي ةَ ََم ع هَََُف ُدف ن ا4ََ»6ََََروميةفََََ:َشرحهاَبولسوحدةَالوجود ،ََاب  يحَََُأُق يمَ ََك م اََح ىت َََل ل م و ت  ََال م س 
َ،ََم نَ  دَ ََاأل م و ات  اَََ،اآلبَ ََمب  ج  ُلكَََُهك ذ  َََأ ي ًضاََحن  نَََُن س  د ةَ ََف  ر انَ ََق دَ ََُكن َاََإ نَ ََأل ن ه5َََََُال  ي اة َ؟ََج  د ينَ ََص  ََم ع هَََُُمت ح 

ب هَ  ،َوماََيتحدَمعَللافإنهََ«َأيَعندماَيتخلصَالروحَمنَاجلسدَعندَاملوتََب ق ي ام ت هَ ََأ ي ًضاََن ص يَََُم و ت ه ،ََب ش 
وجعلهَفَمستوىَللاَبعلمهَوكيانهَوذاته،َفبولسَيؤمنَأنهَعندماَيتحدَاملؤمنونََََهذاَإالَأتليهَالنسان

َكاهللَمتامًاََ ََو و ار ثُونَ ََللاَ ََو ر ث ةَََُأ ي ًضاَ،ََو ر ث ةَ ََف إ ن  ن َاََأ و ال ًداََُكن اََف إ نَ 17ََ»8ََروميةََابهللَفَيومَالقيامةَسيدينونَالعامل
يحَ ََم عَ  ُتمَ   »2ََََ:6ََاألوىلََََكورنثوس«َََ.م ع هَََُأ ي ًضاََن  ت م ج دَ ََل ك يَ ََم ع هَََُن  ت أ مل َََُُكن اََإ نَ .ََال م س  نيَ ََأ نَ ََت  ع ل ُمونَ ََأ ل س  َال ق د  يس 

َ«َيصبحَاملؤمنَمعادالًَهلل!ََ.ال ع امل  ؟َس ي د يُنونَ 
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أنهَخمتارَمنَللَا يقولَ البشرية،َومنَ النفسَ السمواَتََإنَأتليهَ ََوخُمل صَوأنهَسيدخلَملكوتَ
َكربَوموتهَعلىَالصليبََرةٍَ)اجلنة(َبتذكَ  النفسَإمسهاَ"الميانَابملسيح "َماَهذاَإالَاضفاءَالك ربَعلىَ

عندماَيقولَأنهَسيدينَمعَللاَفَََكالشيطانَالذيَتكربَفَبدايةَاخلليقة..َوإنَالنسانالبشريةَفيصبحََ
َكالمَالكتابَالذيَأيمرَللاَالنسانَلعبادتهََ-كماَقالَبولسَََ–العاملَ ماَهوَإالَأتليهَللنفسَوهذاَضد

َوحبهَوالعملَعلىَطاعته.َ

 من رآِن فقد رأى اآلب 
َ،َفهوَاآلبَاملرئيَعلىَاألرض:أنَاملسيحَعادلَنفسهَابهللَاآلبَيقولَآابءَالكنيسة

«ََاآلبَ ََأ ر انَ ََس ي  ُد،ََايَ :»بُّسَُف يلَََُل هَََُق الَ 8ََ»14ََََيوحنَا ََو ك ف اان  ََهذ هَ ََز م اانًَََم ع ُكمَ ََأ انَ :»ي ُسوعَََُل هَََُق الَ 9ََ.
تُهَُ َََا ل ذ ي!ََبُّسَُف يلَََُايَ ََت  ع ر ف ين َََو مل َ ََُمد  ،ََر أ ىََف  ق دَ ََر آين  ؟ََأ ر انَ :ََأ ن تَ ََت  ُقولَََُف ك ي فَ ََاآلب  تَ 10ََََاآلب  َتُ ؤ م نَََُأ ل س 
َ َََأ انَ ََأ ين   ي،ََم نَ ََب هَ ََأ ت ك ل مَََُل س تَََُب هَ ََُأك ل  ُمُكمَ ََال ذ يََال ك ال مَََُف  ؟ََو اآلبَ ََاآلبَ ََف  َ ََال  الَ ََاآلبَ ََلك نَ ََن  ف س  ََف 

َ«ََ.األ ع م الَ َي  ع م لََُُهوَ 

املسيحََ قالهَ ماَ ََََ–أشبهَ األعلىَطبعًا املثلَ فإنَسافرََََ–وهللَ مسؤولَوانئب،َ بشركةَجتاريةَهلاَ
ََ ما بلدَ إىلَ رئيسََالنائبَ عنَ ينوبَ النائبَ هذاَ فإنَ املثال،َ سبيلَ علىَ جتاريَ عقدَ ماَكتوقيعَ هلدفَ

،َوكلَماَيفعلهَيدلَعلىَقدرةَللاَوتعاليمهََالشركة.َوميكنينَأنَأقولَهناَأنَاملسيحَالنيبَيفعلَمشيئةَللا
َوشريعته،َلذلكَمنَيرىَاملسيحَرأىَعملَللاَوقدرتهَوعجائبهَليؤمنَبه.َ

ُتوبَ ََإ ن ه45َََُ»6ََََيوحناففيََََنَاملسيحَقدَعر فَلناَفَموضعَآخرَماَمعىنَالذيَرأىَللاكماَأ َم ك 
َ َأ ح ًداََأ نَ ََل ي سَ 46ََ.ََإ يل َ ََيُ ق ب لَََُو ت  ع ل مَ ََاآلبَ ََم نَ ََمس  عَ ََم نَ ََف ُكلَُّ.ََللاَ ََم نَ ََُمت  ع ل  م نيَ ََاجل  م يعَََُو ي ُكونَُ:ََي اءَ األ ن بَ ََف 

ا.ََللاَ ََم نَ ََال ذ يََإ الَ ََاآلبَ ََر أ ى «َإذاًَالذيَيرىَللاَهوَمنَللاَإماَنبياًَأوَأنهَمؤمناًَابهللََاآلبَ ََر أ ىََق دَ ََهذ 
َيرىَعملَللاَبعينهَالروحيةَالَبعينهَاجلسدية.َ

أقولَإنَاملسيحَعندماَأمسىَنفسهَ"ابنَللا "َابملفهومَاليهودي،َفكانَيقصدَأنهَاملختارََوأخياًَ
َكباقيَاألنبياء َكماَوض حُتَسابقاً،َوهو َكماَأنَاملسيحَهوَابنَللاََالنيب أبناءَللا. الوحيدََََالذينَمسُ واَ
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َكماَأنَللاَعزَوجلَاصطفاهَأيَاختارهَليكونَ )الفريد(َفَزمنه،َألنهَملَيكنَهناكَنيبَآخرَفَزمنه،
البسيطة.ََ وتستحضرينَاآليةَالكرميةَفَسورةَاملائدة،َوهوََأحدَأفضلَاألنبياءَعلىَالطالقَعلىَوجهَ

للا،َومجيعَاملألَيشاهدهََسيكونَمشهداًَمنَمشاهدَيومَالقيامة،َعندماَيكونَاملسيحَعليهَالسالمَأمامََ
َََل لن اسَ ََقُ ل تَ ََأ أ نتَ ََمي َ م رَ ََاب نَ ََع يس ىََايَ ََ هَُاللَ ََق الَ ََو إ ذَ ويستمعَإىلَالوارَالدائرَبينهماَ" َ ََو أُم  يَ ََاخت  ُذوين  ََإ ل   ه ني 

َََي ُكونَََُم اََُسب ح ان كَ ََق الَ ََۚ  ََ هَ اللَ ََُدونَ ََم ن َََل ي سَ ََم اََأ قُولَ ََأ نَ ََيل  ت هَََُف  ق دَ ََقُ ل ُتهَََُُكنتَََُإ نََۚ  ََحب  قٍَ ََيل  َۚ  ََع ل م 
َََم اََت  ع ل مَُ يََف  َََم اََأ ع ل مَََُو ال َََن  ف س  كَ ََف  مَََُأ نتَ ََإ ن كَ َۚ  ََن  ف س  ُمَ ََقُ ل تَََُم ا﴾١١٦ََ﴿ََال غُُيوبَ ََع ال  ََب هَ ََأ م ر ت ين َََم اََإ ال ََهل 

َاََۚ  ََف يه مَ ََُدم تَََُم اََش ه يًدَاََع ل ي ه مَ ََو ُكنتَََُۚ  ََو ر ب ُكمَ ََر يب  َََ هَ اللَ ََاع ُبُدواََأ نَ  َالر ق يبَ ََأ نتَ ََُكنتَ ََت  و ف  ي  ت ين َََف  ل م 
ءٍَََُكل َ ََع ل ىَ ََو أ نتَ ََۚ  ََع ل ي ه مَ  ُمَ ََإ ن﴾١١٧ََ﴿ََش ه يدَ ََش ي  هب  ُمَ ََتُ ع ذ   ُمَ ََت  غ ف رَ ََو إ نََۚ  ََع ب اُدكَ ََف إ هن  َال ع ز يزَََُأ نتَ ََف إ ن كَ ََهل 

ََ"﴾١١٨﴿َال  ك يمَُ

والَننكرَأنَكلَهذهَالنصوصَاليتَيستدلَهباَاملسيحيونَعلىَألوهيةَاملسيحَأهناَمنَاملمكنَأنََ
َكماَوضحتَسابقاً،َلذلكَعلىََتدلَعلىَذلكَبشرطَأتويلهاَهبذاَاملعىنَوميكنَأتويلهاَأيضاًَمبعىنَآ خر

منَيريدَإثباتَأمرَعقائديَخطيَمثلَذلكَأنَأييتَبنصَصريحَالَيقبلَالتأويل،َيقولَفيهَاملسيحَ"اانََ
هكذاَأبنَالرسولَحممدََيؤولَاملسلمونََللا"َأوَيطلبَالعبادةَلنفسهَ..َففيَالسالمَنصوصَميكنَأنََ

الصحصلىََ الديثَ مثلَ هوَللا،َ وسلمَ عليهَ ََيَحللاَ َفقدََعصاينََومنََللا ،ََأطاعََفقدََأطاعينََمن":
العقيدةَاألمرَحيتاجَإىلَالقطع.َقالَللاَتعاىل:226ََََ"للاَ ََعصى ولكنهمَملَيفعلواَذلك،َألنَفَمسائلَ

َََأ انَ ََإ ال َََإ ل   هَ ََال َََالل  هَََُأ انَ ََإ ن ين َ" ين  ةَ ََو أ ق مَ ََف اع ُبد  ر يََالص ال  هذاَمعَأنَاخلالصَفَالسالمَالََََ﴾١٤ََطهََسورة﴿"ََل ذ ك 
أنََ ترىَ اليتَ فاألوىلَابملسيحيةَ أيضاً،َ الصاحلَ فقط،َوإمناَمرتبطَابلعملَ الميانَابهللَ فقطَعلىَ يتوقفَ

َ:َ"أانَللا"َأوَ"اعبدوين."يقولَفيهَاملسيحَاخلالصَيتوقفَعلىَالميانَأنَيكونَفيهاَنصَواحدَقطعي

َ

َ
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  رابعًا: الروح القدس 
ََللمختارَمنَللاَفإنَروحَللاَأيضاًَاسمَتشريَفََهوَاسمَتشريفََكماَذكرانَسابقاًَانَابنَللا

َللوحي.

ََ املسيحَفَ قالَ املعرتض:َ يقولَ 4ََََََيوحناقدَ ََُروحَ ََا هللَُ"24ََ: ُجُدونَ ََو ال ذ ينَ . ََو ال  ق َ ََف ب الرُّوحَ ََل هَََُي س 
ُجُدواَأ نَ َي  ن  ب غ ي  .َ"ي س 

روحانياًَالَََوالعربةَمنَقولَاملسيحَهناَأنناَالَجيبَأنَننظرَإىلَاملادايتَوإمناَجيبَأنَنعبدَللا
َجمردَترديدَكالمَالَمعىنَلهَأوَممارسةَطقوسَدونَالتواصلَمعَللاَاخلالقَالذيَالَيُرى.

"َللاَملَيرهَأحدَقط"ََالَيُرىَابلعنيَاجلسدية،َوالَميكنَملسهَأوَتذوقه،َفقولَيوحناََكماَأنَللَا
الناحيةَاجلسمانيةَواجلسدية،َوإمناَميكنَاملعرفةَمنَخاللََ يدلَعلىَأنَللاَليسَابلشيءَامللموسَمنَ

 الفطرةَوالقلبَأنهَموجودَوميكنَالتواصلَمعهَروحياً.ََ

ونَوسيقولَالق،َوقدَأشارَالالهوتيََيتنبأَاملسيحَمبجيءَشخصَُمرسلَمنَللَاََوفَإجنيلَيوحنَا
القدس الروحَ أبنهَ الشخصَ هذاَ ََإىلَ املؤمنني علىَ حيلَ روحَ بشكلَ للاَ هوَ القدسَ والروحَ َ،ََ 16َيوحنا

،ََأ نَ ََل ُكمَ ََخ ي َ ََإ ن هَُ:ََال  قَ ََل ُكمَََُأ قُولَََُلك ين  7َ» َذ ه ب تَََُإ نَ ََو لك نَ ََال ُمع ز  ي،ََأي  ت يُكمَََُالَ ََأ ن ط ل قَ ََمل َ ََإ نَ ََأل ن هَََُأ ن ط ل ق 
ُلهَُ ُمَ َخ ط ي ةٍََع ل َىَأ م ا9َ:َد ي  ُنون ةٍََو ع ل ىَب رَ َو ع ل ىَخ ط ي ةٍََع ل َىَال ع امل َ َيُ ب ك  تََُذ اكَ َج اءَ َو م ىت 8ََ.ََإ ل ي ُكمَ َأُر س  َالَ َف أل هن 

َََيُ ؤ م ُنونَ  ََيب  َََب رَ ََع ل ىََو أ م ا10ََ. َََإ ىل َََذ اه بَ ََف أل ين   اََر ئ يسَ ََف أل نَ ََد ي  ُنون ةٍَََع ل ىََو أ م ا11ََ.ََأ ي ًضاََت  ر و ن ين َََو الَ ََأ يب  َهذ 
َََإ نَ َ»12ََ.ََد ينَ ََق دَ ََال ع امل َ  ت ط يُعونَ ََالَ ََو لك نَ ََل ُكم َ،ََأل قُولَ ََأ ي ًضاََك ث ي ةًَََأُُمورًاََيل  ََم ىت َََو أ م ا13ََ.ََاآلنَ ََحت  ت م ُلواََأ نَ ََت س 
،ََج اءَ  ،ََُروحَََُذ اك  دُُكمَ ََف  ُهوَ ََال  ق   ،ََمج  يعَ ََإ ىل َََيُ ر ش  ه ،ََم نَ ََي  ت ك ل مَََُالَ ََأل ن هَََُال  ق   م عَََُم اََُكلَََُّب لَ ََن  ف س  ََي  ت ك ل مَََُي س 
ُُمورٍََو خُي رب ُُكمَ َب ه ، ،َذ اكَ 14َ.َآت ي ةٍََأب  ُدين  َََمم  اَأي  ُخذََُأل ن هََُمُي ج    َ«.و خُي رب ُُكمَ َيل 

الرسَلَ 1ََََََأعمالَ ت  ن الُونَ ََلك ن ُكمَ »8ََ: َََو ت ُكونُونَ ََع ل ي ُكم ،ََُقُدسَُالَ ََالرُّوحَََُح لَ ََم ىت َََقُ و ةًَََس  َََُشُهوًداََيل  ََف 
ََل يمَ أُوُرشَ   «َ.األ ر ضَ َأ ق ص ىَو إ ىل ََو الس ام ر ةَ َد ي ةَ ال ي  ُهَوَُكل َ ََو ف 
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 نالحظَمنَهذهَالنصوصَالنقاطَالتالية:

 وليسَاآلب.ََالحظَأنَروحَالقَُمرس لَمنَاآلب ✓
َكماَأنهَيعطيَقوةَومينحَالسالمَوالعزاءَوالطمأنينةََ ✓ الروحَمساندَومساعدَوانصرَلألنبياء

 فَالقلب.
 يبكتَالعاملَعلىَخطيةَأيَأنهَنذيرَينذرَالعاملَويقو مهمَويدعوهمَإىلَالقَ. ✓
الروحَأييتَويذهبَ)أيَليسَموجودَفَكلَمكان،َوإمناَيتواجدَفَأوقاتَمعينةَوأماكنََ ✓

 ومنَمثَيغادر(.
ليسَللا ✓ أنهَ نفسه،َهذاَمعناهَ يتحدثَمنَ ماََََالروحَالَ وليسَومنَذاتَللا.َبلَكلَ

 َ.عَيتكلم،َأيَماَيسمعهَمنَللاَمثَينزلهَعلىَاألنبياءيسم
أوَمنَذاتَللا،َفمنَالواضحَأنهَالوحي،َفقدَيكونَاملالكَجربائيل،َأوََََإذاًَهذاَالروحَليسَللا

َكالمَللاَفَأواخرََ القوةَاليتَيعطيهاَلألنبياءَوالصالنيَويثبتَالقَفيهم.َوهذاَينطبقَعلى أيضاًَ أنهَ
َسورةَاجملادلة:َ

ر َيُ و ادُّونَ " خ  َاآل  لل  ه َو ال ي  و م  َجت  ُدَق  و ًماَيُ ؤ م ُنون َاب  َح اد َاللَ ال  َأ ب  ن اء ُهم ََم ن  ء ُهم َأ و  َك انُواَآاب  و ل و   ه َو ر ُسول هَُ
ََ ُم  ي هت  َع ش  ُم َأ و  و اهن  َإ خ  ُهمَب ُروٍحَم  ن هَََُۚ  أ و  مي ان َو أ ي د  َقُ ُلوهب  ُمَال   َف  َك ت ب  ُلُهم َج ن اٍتَجت  ر يَم نََََۚ  ََأُول   ئ ك  خ  و يُد 

َاللَ ََۚ  حت  ت ه اَاأل  هن  اُرَخ ال د ين َف يه اََ ع ن  ُهم َو ر ُضواَع ن ُهََر ض ي  ز ُبَاللَ ََۚ   هَُ َح  َاللَ ََۚ   ه ََأُول   ئ ك  ز ب  َإ ن َح   ه َُهُمََأ ال 
ََ"ََال ُمف ل ُحونَ  ومعىنَأي دهمَبروحَمنه،َأنَهؤالءَالذينَيؤمنونَابلسالمَوالَيوالونَآابئهمَوالَ﴾٢٢ََ﴿َاجملادلة

َكيَيعودواَإىلَداينتهمَالقدمية،َوالَيتوددونَويتقربونَإىلَهؤالءَ يستمعونَإىلَأحاديثَأهلهمَوتضرعاهتم
العظيمََو للاَعليهََالنيبَالكرميَحممدَصلىََيعادونََالذينَيتحدثونَبشكلَسليبَوابستمرارَعنَالسالمَ

َأتييداًَوقوةَابلميانَوتوفيقَونصرةَ.حَهؤالءَاملؤمننيَوسلم،َفإنَللاَمين
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شخصَ،َفإينَأؤمنَأنَهذاَال13فَالصحاحَالسادسَعشرَوالعددََََأماَابلنسبةَملاَقالهَيوحنا
َكلَماَيسمعَيقوله،َوأنهَسيقولَالقَفقطَألنهَ" ََالذيَالَيتحدثَعنَنفسهَوإمنا و م اَي نط ُقَع ن َاهل  و ى 

﴿٣ََ يُوح ىَ ﴾ ي َ َو ح  إ ال  َ ُهو  َ ََََ"﴾٤﴿ََإ ن  النجم النيبَحممدَصلىَللَاسورةَ عليهََََهوَ املسيحَ قالَ عليهَوسلم.َمثَ
َكلمةََََوالسالمَأنَروحَالقَسيمجدهَويعظمه،َوهذاَماَنراهَحقاًَفَالقرآنََأفضلَالصالة الكرمي،َفإن

َكماَأنَهناكَثالثَََال"َوردتَمخسةَوعشرينَمرة،َوإمناَاسمَ"حممد"َملَيردَإ"عيسىَبنَمرمي أربعَمرات،
"آلَ وُهن َ له،َ وتعظيماًَ تشريفاًَ السالمَومسُ يتَ عليهَ املسيحَ سيدانَ عنَ تتحدثَ الكرميَ القرآنَ ُسو رَفَ

ََ"َوهيََعمران العشاءَاألخي،َوسورةََمسم اه السالم،َو"املائدة"َوهيَابسمَ عليهاَ أمهَ عائلةَمرميَ ابسمَ
القرآنَاليتَتعظمَاملسيحََ أمه.َابلضافةَأنَهناكَالكثيَمنَاآلايتَفَ أيضاًَابسمَ "مرمي"َواليتَمسيتَ

َوتتحدثَعنهَبطريقةَإجيابيةَورائعة.َ

أنَروحَالقَماكثَمعكم،َوالنيبَحممدَقدََََوقدَيقولَاملعرتضَأنَاملسيحَقالَفَإجنيلَيوحنا
ََماتَمنذَمدةَطويلة؟ََ ُكثَ ََآخ رَ ََُمع ز  ايًَََف  يُ ع ط يُكمَ ََاآلبَ ََم نَ ََأ ط ُلبَََُو أ انَ 16ََ"14ََيوحنا َاأل ب د ،ََإ ىل َََم ع ُكمَ ََل ي م 

ت ط يعَََُالَ ََال ذ يََال  ق َ ََُروح17َََُ ب  ل ُه،ََأ نَ ََال ع امل َََُي س  ََم اك ثَ ََأل ن هَََُف  ت  ع ر فُون هَََُأ ن  ُتمَ ََو أ م اََي  ع ر فُُه،ََو الَ ََي  ر اهَََُالَ ََأل ن هَََُي  ق 
عليهَوسلمَهوَوحيَمنَللا،َوهوََََ"َورديَعلىَهذاَأنَكالمَسيدانَحممدَصلىَللا.ف يُكمَ ََو ي ُكونَََُم ع ُكمَ 

وماَزلناَحنتفظَعنَظهرَقلبََََالقرآنحيفظونََماَزالَمعناَوالَيتغي،َبلَإنَهناكَمالينيَالُف اظَالذينََ
َكماَهوَمنذَنزول َدونَتغييَأوَحتريف.كالمَللاَعزَوجلَعلىَلسانهَصلىَللاَعليهَوسلمَََبه

املسلمنيََ أنَ ننسىَ ويوالَ السالمحيبونَ عليهَ املسيحَ النيبَ ََكر مونَ ،ََ أفضلَمخسةََويعتربونه منَ
.َوهناكَالكثيَمنَاألحاديثَالشريفةَللنيبَ)أولواَالعزمَمنَالرسل(ََأنبياءَمشواَعلىَسطحَهذهَالبسيطة

ََ فيها َأوىلََأان،َأذكرَمنها:َ"شعورَالبَالذيَيشعرَبهَجتاهَاملسيححممدَصلىَللاَعليهَوسلمَيصفَ
227َ"واحدََودينهمََشىتََأمهاهتمََ،ََلعالتََأخوةََواألنبياءََ،ََواآلخرةََالدنياََفََمرميََبنََبعيسىََالناس

َهََللاَََُإال َََإلهَ ََالََأنََشه دََمنوأيضاً:َ" ََمرميَ ََبنَ ََعيس ىََوأنَ ََ،ََورسولُهََعبُدهََحمم ًداََوأنَ ََ،ََلهََشريكَ ََالََوحد 
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عليه228ََََ"ََعملٍَََمنََكانََماََعلىََاجلن ةَ ََللاَََُأدخلهَََ،ََمرميَ ََإىلََألقاهاََوكلمُتهََورسولُهََللاَ ََعبدَُ أنهَ كماَ
ََعطاًءَ،ََدامََمَاََالعطاءَ ََُخذواالصالةَوالسالمَمدحَأصحابَعيسىَبنَمرميَعليهَالسالمَ)تالميذَيسوع(َ"

ََالسالمَ ََرح ىََإنَ ََأالََ،ََوالاجةَ ََالفقرَ ََمينع كمََبتاركيهََولستمََ،ََأتخذوَهََفالََالد  ينَ ََعلَىََر شوةًَََصارََفإذا
َإن هََأالَََ،ََالكتابَ ََتُفارقواََفالََسيفرت قانََوالسُّلطانَ ََالكتابَ ََإنَ ََأالََ،ََدارََحيثََالكتابَ ََمعََفُدورواََدائرةَ 

همََيقضونََأمراءَََُعليكمََسيكونَُ ََأطعتموهَمََوإنََ،ََقتلوكمََعصيتموهمََإنََ،ََلكمََيقضونََالََماََألنفس 
َ،ََالس المَََُعليهََمرميَ ََبنَ ََعيس ىََأصحابَََُصنعََكما:ََََقالَََ؟ََنصنعَََُكيف!ََََللاَ ََرسولَ ََاي:ََََقالوَاََ،ََأضلُّوكم

روا  229ََ"للاَ َمعصيةَ ََفَحياةٍََمنَخيَ َللاَ َطاعةَ َفَموتَ َ،َاخلش بَ َعلىَومحُ لواَ،َابملناشيَ َُنش 

 األصلية   خامسًا: اخلطية 
النسان اخلطيَةََهلَ فَ للامولودَ عنَ )منفصلَ املعاصي؟َ فعلَ إىلَ مييلَ أوَ يقولهَ؟َ ماَ هذاَ (؟َ

نزعةَللخطية،َومييلَلعملَاملعاصي،َوهوَمنفصلََ الالهوتيونَأبنَالنسانَمنذَوالدتهَيكونَفَداخلهَ
 وقيامته.َََاملسيحعنَللاَوالَطريقةَللوالدةَالروحيةَإالَابلميانَبصلبَيسوعَ

التكوين َكاتبَسفرَ إىل لوَعدانَ آدمََلكنَ أنَسببََََملعرفةَسببَخروجَ منَجنةَعدنَفنجدَ
َكاهلل!ََ لهَََُالر بَََُّو ق الَ 22ََ»3ََتكوينََخروجَآدمَوحواءَمنَاجلنةَهوَعلمهماَأصبح ن سَ ََُهو ذ ا:ََ»ال  َق دَ ََانَُال 

دٍَََص ارَ  ُدَََُّل ع ل هَََُو اآلنَ .ََو الش رَ ََاخل  ي َ ََع ار فًَاََم ن َاََك و اح  هَََُمي  أي  ُخذَََُي د  أي  ُكلَََُأ ي ًضاََال  ي اةَ ََش ج ر ةَ ََم نَ ََو  ََإ ىل َََو حي  ي َاََو 
ر ج ه23ََُ.َ«األ ب دَ  لهََُالر بََُّف أ خ  نٍََج ن ةَ َم نَ َال  ذَ َال يت ََاأل ر ضَ َل ي  ع م لَ َع د  ن  ه اَُأخ  ن سَ َف ط ر دَ 24َ.َم   َ«انَ ال 

للكتابََ أثناءَقراءتناَ األصليةَتطورتَمعَالزمنَوأصبحَسببَََاملقدسَجندَأنَفكرةَاخلطيةوفَ
وحواءَمنَاجلنةَهيَاخلطيةَوبذلكَخيطئَمجيعَالبشرَألنناَورثناَعملَالشرَمنهما:َهذاَماَََخروجَآدم

بولس اجلديدََيقولهَ العهدَ لَ ََم نَ 12ََ»5ََََروميةََفَ دٍَََإب  ن س انٍَََك أ من  اََذل كَ ََأ ج  َََ،ال ع امل َ ََإ ىل َََي ةَُاخل  طَ ََد خ ل تَ ََو اح 
خل  ط ي ةَ  اََال م و ُت،ََو اب  ت ازَ ََو هك ذ  ،ََمج  يعَ ََإ ىل َََال م و تَََُاج  ط أَ ََإ ذَ ََالن اس  ََك ان تَ ََوسَ الن امَََُح ىت َََف إ ن ه13َََََُ.اجل  م يعَََُأ خ 

َََي ةَُاخل  طَ  ََال ع امل َ ََف  ُموسَ ََي ُكنَ ََمل َ ََإ نَ ََحُت س بَََُالَ ََي ةَ اخل  طَ ََأ نَ ََع ل ى. ََان  ََإ ىل َََمَ آدَ ََم نَ ََال م و تَََُم ل كَ ََق دَ ََلك نَ 14ََ.
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ب هَ ََع ل َىََخُي ط ُئواََمل َ ََال ذ ينَ ََع ل ىََو ذل كَ ََى،ُموسَ  َََم ث الَََُُهوَ ََال ذ يََم ،آدَ ََت  ع د  يََش  َكماَأنَسفرَالعددََاآليت  »
األجيالََ إىلَ تُ و ر ثَ اخلطيةَ أنَ يعرتفَ السالمَ عليهَ موسىَ الشريعةَ هوَكاتبَ أنَكاتبهَ يُعتقدَ والذيَ

،ََك ث يَََُالرُّوحَ ََط و يلَََُالر بَُّ»14ََََ:18ََعددََالالحقة.ََ س ان  ن بَ ََي  غ ف رَََُال ح  ََجي  ع لَََُب لَ .ََُيرب  ئَََُالَ ََلك ن هَََُو الس ي  ئ ة ،ََالذ 
ءَ ََذ ن بَ  الشريعةَُنسختَفََ.و الر ابعَ ََالث ال ثَ ََاجل  يلَ ََإ ىل َََاأل ب  ن اءَ ََع ل ىََاآلاب  18ََََََحزقيالََسفر«َولكنَهذهَ :20ََ

يَ ََخُت ط ئَََُال يت َََا لن  ف سَُ"
ُوتَََُه  ،األَ ََإ مث َ ََم نَ ََحي  م لَََُالَ ََنَُا البَ .ََمت  ََع ل ي هَ ََال ب ار َ ََب رَُّ.ََنَ االبَ ََإ مث َ ََم نَ ََحي  م لَََُالَ ََو األ بَََُب 

ر  يرَ َو ش رََُّي ُكوُن، َ"ََ.ي ُكونََُع ل ي هَ َالش  

ختربانَأنَاليةَأقنعتَحواءَأبكلَالثمرةَمنََََوجندَأنَقصةَاخلطيئةَاألصليةَاملوجودةَفَالتكوين
أيَأنَاملرأةَهيََََ–ََءَهيَالسببَفَخروجهماَمنَاجلنة،َوكانتَحواالشجرةَوبعدهاَأغوتَحواءَآدم

األرضََ علىَ والفنتَ املشاكلَ القرآنََ-سببَ فيقولَللاََولكنَفَ أخطأواَ الثننيَ أنَ يقولَ عزَََالكرميَ
َف يه ...أ ز هل ُم اَالش يَ ...ََوجل:َ" َك اان  ر ج ُهم اَمم  ا َكيفَيعودََََ(36)البقرةََ"ََط اُنَع ن  ه اَف أ خ  وأيضاًَإنَللاَعل مَآدم

َآدَ إىلَربهَويتوبَ" َع ل ي هَ ف  ت  ل ق ى  َك ل م اٍتَف  ت اب  يمَََُۚ  ََُمَم نَر ب  ه  َالت  و اُبَالر ح  ُهو  والَنرىَهذاَََ(37)البقرةََ"ََإ ن هَُ
َاألمرَفَالقصةَفَالتكوين،َفأينَرمحةَالرب؟َ

َكانَقولَالربَآلدمَأنهَإنَأكلَمنَشجرةَ"معرفةَاخليَوالشر"َفإنهَ"مواتًَميوت"ََ وعندماَلقد
منَالشجرةَلنَمتوت،َوعندماَأكالَمنَالشجرةََََ(َمعَحواءَقالتَهلاَإنَأكلتَ حتدثتَاليةَ)الشيطان

َكماَقالَالرب وحواءَعقاابًََََعاقبَآدمََ،َفهلَهذاَمعناهَأنَالشيطانَهوَالصادق؟َمثَإنَللافعالًَملَميوات
َكأنَللاََ :ََل ل م ر أ ةَ ََو ق الَ 16ََ"3ََََالتكوينفيذكرََوحاشاهَيكذبََبهََوالعياذََآخرَغيَاملوت،َوهناَيظه رَالنص

ث يًا» َ،ََأ ت  ع ابَ ََُأك ث  رَََُت ك  ل و ج عَ ََح ب ل ك  ت ي اُقكَ ََي ُكونَََُر ُجل كَ ََو إ ىل َ.ََأ و ال ًداََت ل د ينَ ََاب  «ََي ُسودَََُو ُهوَ ََاش  17َ.ََع ل ي ك 

ن  ه ا،ََأت  ُكلَ ََالَ :ََق ائ الًَََأ و ص ي  ُتكَ ََال يت َََالش ج ر ةَ ََم نَ ََو أ ك ل تَ ََام ر أ ت كَ ََل ق و لَ ََمس  ع تَ ََأل ن كَ :ََ»آلد مَ ََو ق الَ  ََم ل ُعون ةَ ََم 
ََب س ب ب كَ ََاأل ر ضَُ لت  ع بَ . اََأت  ُكلَََُاب  ن  ه  مَ ََُكلَ ََم  ََح ي ات كَ ََأ اي  ،ََتُ ن ب تَََُو ح س ًكَاََو ش و ًكا18ََ. أت  ُكلَََُل ك  َُعش بَ ََو 
ََال  ق لَ  ه كَ ََب ع ر قَ 19ََ. زًاََأت  ُكلَََُو ج  تَ ََال يت َََاأل ر ضَ ََإ ىل َََت  ُعودَ ََح ىت َََُخب   ذ  ن  ه اََُأخ  ََم  ،ََأل ن كَ . ََتُ ر ابٍَََو إ ىل َََتُ ر اب 

مَ ََمَُآدَ ََو د ع ا20ََ.ََت  ُعوُد« َكماَحذ رَللاََح ي ٍَََُكل َ ََأُمَََُّأل هن  اََح و اء «»ََام ر أ ت هَ ََاس  "َإذاًَفكانَالعقابَليسَاملوت
آدمَقبلَأكلهَالشجرةَوإمناَالشقاءَوالعناءَعلىَاألرض،َوهذاَيتناقضَمعَماَوردَفَكتابَللاَعزَوجل،ََ
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أوَيندمَحذ ر رأيهَ أوَيغيَ لهَأنَيكذبَ آدمَابلشقاءَوالعناءَالَابملوتََََفإنَللاَالصادقَالذيَحاشاَ
َآدَ ََوهكذاَحصل:َ" ق ىَ ف  ُقل ن اَاي  َخُي ر ج ن ُكم اَم ن َاجل  ن ة َف  ت ش  َف ال  ك  َو ل ز و ج  َل ك  اَع ُدو  َ﴾١١٧ََ﴿ََُمَإ ن َه   ذ  إ ن َل ك 

ََ َت  ع ر ى  َجت ُوع َف يه اَو ال  ََ﴾١١٨ََ﴿أ ال  َت ض ح ى  أَُف يه اَو ال  َت ظ م  َال  يَ ﴾١١٩ََ﴿و أ ن ك  َإ ل ي ه َالش  و س  َآدَ ف  و س  َاي  ُمََط اُنَق ال 
ََ ي  ب  ل ى  َ ال  و ُمل ٍكَ ُل د َ اخل  َش ج ر ة َ ع ل ى  َ أ ُدلُّك  ١٢٠ََ﴿ه ل َ ََف أَ ﴾ ف ان  خي  ص  و ط ف ق اَ س و آهُتُم اَ ُم اَ هل  َ ف  ب د ت  ن  ه اَ م  َ ك ال 

َاجل  ن ة َ َآدَ َۚ  ع ل ي ه م اَم نَو ر ق  َو ع ص ى  ف  غ و ى  َ﴾١٢١َ﴿ُمَر ب هَُ َع ل ي ه َو ه د ى  ف  ت اب  ت  ب اُهَر بُّهَُ اج  ََََ)سورةَطه("َ﴾١٢٢﴿مثَُ 

َكماَقالََ ؛َإنَاخلطيئةَاألصليةَوالعظمىَفََأستاذيَاملهندسَفاضلَسليمانوأخياًَميكنينَالقول
الَتوجدَهناكََََ،َففيَالكتابَاملقدسمنَالشجرةَوإمناَقصةَسقوطَالشيطانََملَتكنَأكلَآدمََحقَللَا

قصصَواضحةَعنَسببَخروجهَمنَرمحةَللاَوحمضرهَوابلرغمَأنَهناكَبعضَاألقاويلَأنهَتكربَعلىَللاََ
َكتابَللاَالقرآن230وأل هَنفسَه العظيم،َفكانَسببَخروجَالشيطانََََ،َولكنَالقصةَواضحةَوصرحيةَف

َكربايءهَ)تعصبهَالعرقي(:َ" د م َمنَرمحةَللاَهو ُجُدواَآل  ئ ك ة َاس  ل ل م ال  قُ ل ن اَ ُكم َمثَُ  ص و ر ان  ن اُكم َمثَُ  َخ ل ق  و ل ق د 
ََ د ين  ي ُكنَم  ن َالس اج  َمل َ  َإ ب ل يس  َتَ ﴾١١ََ﴿ف س ج ُدواَإ ال  َأ ال  َم اَم ن  ع ك  ََق ال  َإ ذ َأ م ر ُتك  ُجد  َأ ان َخ ي  َم  ن ُهََََۚ  س  ق ال 

م نَط نيٍَ ت هَُ ٍرَو خ ل ق  َم نَان  ََ﴾١٢ََ﴿ََخ ل ق ت ين  َم ن  َإ ن ك  رُج  َأ نَت  ت ك رب  َف يه اَف اخ  ن  ه اَف م اَي ُكوُنَل ك  َم  ب ط  َف اه  ق ال 
ََ َكماَيقولَبعضَهذاَالشيطانَالذيَيرىَنفسهَأفضلَمنَالنسانََ)سورةَاألعراف("َََ﴾١٣﴿الص اغ ر ين  ،َويفعل

أانَعريبََحننَالبشر:َ"قَاألسود،َوكماَند عيََالبشرَفكأنهَيقولَأانَمنَالعرقَاألبيض،َوالنسانَمنَالعَر
أعجمي أطاحهَمن231ََََ"وهذاَ الشيطانَ َهذاَ البشرَعندَللاَإالَابلتقوى.َوتكربُّ بنيَ فرقَ ..َولكنَالَ

رمحةَللاَوكانتَهذهَأولَخطيئةَوهيَاخلطيئةَاألصلية،َوكماَنعرفَأنَللاَقدَيغفرَملنَيشاءَإالَالذيَ
َك ربَماَملَيُتبَويعود َإىلَللاَعزَوجل.َََفَقلبه

 
  الى   اصعد قلبك في قلت وانت 13. االمم  قاهر يا  االرض  الى  قطعت كيف .الصبح  بنت  زهرة  يا  السماء  من سقطت  كيف  12 "  14 . سفر أشعياء 230

  لكنك   15. العلي  مثل  اصير .السحاب  مرتفعات  فوق اصعد   14. الشمال اقاصي  في  االجتماع   جبل على  واجلس  للا كواكب   فوق كرسيي  ارفع  السموات

 " الجب اسافل  الى  الهاوية   الى انحدرت 
ن  َخلَقْنَاكُم  إِنَّا  النَّاسُ   أَيَُّها يَا عز وجل " . قول للا231 سورة  ﴿ َخبِيرٌ  َعِليمٌ  ـهَ اللَّ  إِنَّ     أَتْقَاكُمْ   ـهِ اللَّ  ِعندَ  أَْكَرَمكُمْ  نَّ إِ     ِلتَعَاَرفُوا َوقَبَائِلَ  شُعُوب ا َوَجعَلْنَاكُمْ  َوأُنثَىٰ  ذََكرٍ  ِمّ

  ، عجمي  على لعربي   فضل ال  أال ، واحد  أباكم  وإن ، واحد  ربكم   إن!   الناس  أيها  يا "الكريم محمد صلى للا عليه وسلم:  " وقول الرسول﴾١٣الحجرات  

  رسول  يا  بلى :  قالوا  ؟  بلغت هل  أال   ، أتقاكم  للا عند  أكرمكم إن)  ، بالتقوى إال  ، أحمر  على  ألسود  وال ،  أسود  على ألحمر  وال  ، عربي  على   لعجمي وال

  صحيح:  المصدر  - األلباني : المحدث عبدللا بن  جابر: الراوي." واألعراض  واألموال  الدماء  تحريم في  الحديث   ذكر ثم  ، الغائب   الشاهد فليبلغ :  قال .  للا

 "  لغيره  صحيح : المحدث حكم خالصة  2964: الرقم أو  الصفحة - الترغيب 
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 سادسًا: اخلالص 
منذَبدايةَالتاريخَحاولَبشىتَالطرقَإجيادَطريقةَللخالصَمنَشعورهَابلذنبَوحبثهَََإنَالنسان

ََ–عنَالسعادةَاألبديةَوانتهاءَاألملَمنَحياته.َوإنَالنسانَالعاقلَيعلمَأنهَعندماَيفعلَشيئاًَماَخاطئاًََ
لنظامهَاألخالقيََ التخلصَمنهاَََلذلكَحياولََةَ،فإنهَيشعرَابلذنبَواألملَوقدَتصيبهَأزمةَنفسيََ–طبقاًَ

اخلالص علىَ الصولَ فَ الطرقَ وتعددتَ الطرق.َ منَ طريقةَ املختلفة،َََأبيَ الدايانتَ خاللَ منَ
َكانَيفعلهَخاطئاًَواحملاوالتَاجلاهدةَلألعمالَالصالة،َأماََ فاخلالصَعندَاهلندوسَهوَالرجوعَعنَما

منَدونَسفكَدمَالََوردَأنهَ"ََملقدَسعندَاملسيحيةَفاخلالصَهوَعنَطريقَسفكَالدم،َففيَالكتابَا
فََََوبذلكَفإنَالطريقةَالوحيدةَللخالصَهيَالكفارةَإبهراقَالدماء.َوعندَاليهودية232َََ"حتصلَمغفرة

الذابئح طريقَ عنَ اخلالصَكانَ الالهوتيونَأبنَ يرىَ املسيحيةَ وأنَللاََضوءَ الذابئحَََفقط،َ نظامَ أنزلَ
سليمان هيكلَ فَ ليخدمَ للاَ اختارهَ الذيَ السبطَ )وهوَ الويَ سبطَ لدىَ عمليةََواحملرقاتَ وينظمَ َ)

َكبشاًَويذحبهَويرىَالدمَ الذابئحَالكفاريةَللشعب،َفكلَشخصَفعلَخطيئةَأوَذنبَماَعليهَأنَحيضر
اخل الشخصَ أنَ العادةَ اليوان،َوكانتَ فتنتقلَوهوَسائلَمنَهذاَ يدهَعلىَرأسَاخلروفَ اطيءَيضعَ

هذاَ فعلَ الناسَ علىَ وتعذ رَ لإلنسان.َ فادايًَ اليوانَ هذاَ ويكونَ اليوانَ إىلَ النسانَ منَ خطيئتهَ
ابستمرار،َفالطبيعةَالبشريةَدائمةَاخلطأ،َواعتقدَاملسيحيونَأنَالطريقةَالوحيدةَللخالصَهوَجميءَابنَ

َكيَََ–أيَإنسانَبالَخطيةََََ–وهوَللاَنفسهََاملسيح،ََََالنسان ألنَللاَالوحيدَهوَالذيَبدونَخطية،
الذيََ إنسانَهوَاخلروفَ العاملَكله،َوكأنَللاَفَصورةَ العظمىَعنَ الفديةَ البشريةَويكونَهوَ يفديَ

َُذبحَمنَأجلَخالصَالناس.َوالعياذَابهلل.ََ

املسيحي اعتقادَ فإنَ بدََنيإذاًَ أنهَالَ الفداءَ أجلَخالصََمنَََفَ منَ سفكَدمَوعملَأضحيةَ
املقدسالنسان الكتابَ هلَ ولكن،َ اخلالصََ.َ طريقةَ الناسََََيذكرَ قدمَ ملاذاَ الدم؟َ سفكَ طريقَ عنَ
 والكفارة؟َََ؟َهلَهوَمنَأجلَاخلطيةفَالعهدَالقدميَالذابئح
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 َكيفَيذحبونَالفديةَمنَأجلَاخلالصََعل مَآدمََيقالَأنَللا والدليلَعلىَذلكَأنهَبعدماََََوحواء
َكيفََ َكبشاًَوأرامها كاانَيسرتانَعوراهتماَبورقَالشجرَأصبحاَيلبسانَاجللد،َفذبحَللاَأمامهما

لهَََُالر بَََُّو ص ن عَ 21ََ"3ََََالتكوينهذاَماَهوَمذكورَابلتلمود.ََََ–تُفعلَالذبيحةََ ََأ ق م ص ةًَََو ام ر أ ت هَ ََآلد مَ ََال 
ل دٍَََم نَ  وأنهَذبحَحيواانًََََ".َولكنَالنصَالَيذكرَأنَللاَفعلَذلكَمنَأجلَاخلطيةو أ ل ب س ُهم اََج 

 كفديةَ.
 ََََقايني وهابيل مٍَََب  ع دَ ََم نَ ََو ح د ثَ 3ََ»4ََََالتكوين)قابيل(َ انًَََاأل ر ضَ ََأ مث  ارَ ََم نَ ََق د مَ ََنيَ ق ايَ ََأ نَ ََأ اي  َقُ ر اب 

َكانتَتقرابًَهللَوليسَللخطية.ل لر ب َ   «َإذاًَفإنَالذبيحةَهنا
 ًَاََحَ نَُوََو ب ىن 20َََ»8ََََالتكويَنََنوح حب  ََالط اه ر ةَ ََالطُُّيورَ ََُكل َ ََو م نَ ََالط اه ر ةَ ََال ب  ه ائ مَ ََُكل َ ََم نَ ََو أ خ ذَ .ََل لر ب َ ََم ذ 

ب حَ ََع ل ىََحُم ر ق اتٍَََو أ ص ع دَ  َََالر بَََُّو ق الَ .ََالر  ض اََر ائ ح ةَ ََالر بَََُّف  ت  ن س مَ 21ََََ،ال م ذ  َأ ل ع نَََُأ ُعودَََُالَ :َ»ق  ل ب هَ ََف 
لَ ََم نَ ََأ ي ًضاََاأل ر ضَ  ن سَ ََأ ج  ،ال  ن سَ ََق  ل بَ ََت ص وُّرَ ََأل نَ ََان  ر  يرَ ََانَ ال  اث ت هَ ََُمن ذَََُش  ََح د  َأ ي ًضاََأ ُعودَََُو الَ .
منَ.ف  ع ل تََُك م اََح ي ٍََُكلَ ََأُم يتَُ َكانتَشكرَهللَوليسَفداءًَ  .اخلطية«َالذبيحة

 َََُخذَ :َ»ل هََُف  ق الَ 9َ»15ََالتكويَنَإبراهيم ل ةًََيل  .َو مح  ام ًة«َو مي  ام ةًََُثال ث يًّا،َو ك ب ًشاَُثال ث ي ًة،َو ع ن  ز ةًََُثال ث ي ًة،َع ج 

،ََم نَ ََو ش ق ه َاََُكل ه اََهذ هَ ََف أ خ ذَ 10ََ قَ ََو ج ع لَ ََال و س ط  دٍَََُكل َ ََش  ب هَ ََُمق اب لَ ََو اح  َف  ل مَ ََالط ي َََُو أ م َا.ََص اح 
َكانَسببَهذهَالذبيحةَلقامةَعهداًَماَبنيَللا.ي ُشق هَُ وإبراهيم،َووعدَللاَإبراهيمَأنهَسيكثرََََ«

منَاخلطيةَسابقاً،َفلسطنيَنسلهَوأنهَسيعطيهَاألرضَكنعان  .حالياًَوليسَفداءًَ
 ُكمَ ََف ُخُذواََو اآلنَ 8ََ»42ََََأيوب ب  ع ةَ ََأل ن  ُفس  ب  ع ةَ ََث ي انٍَََس  ،أ يََُّع ب د َيََإ ىل َََو اذ ه ُبواََك ب اشٍَََو س  َوب 

لَ ََحُم ر ق ةًَََو أ ص ع ُدوا ُكم ،ََأل ج  ل ُكم ،ََم نَ ََُيص ل  يََوبَُأ يََُّو ع ب د يََأ ن  ُفس  َََأ ج  ه هَََُأ ر ف عَََُأل ين   ََأ ص ن عَ ََل ئ الَ ََو ج 
َ ََت  ُقولُواََمل َ ََأل ن ُكمَ ََمح  اق ت ُكم ،ََح س بَ ََم ع ُكمَ  أيوبَذابئحهََ.وبَ أ يََُّك ع ب د يََالص و ابَ ََف  فإذاًَصنعَ َ»

َكفاراتَعنَاخلطااي.  وحمرقاته
 ًا24ََ»20ََََاخلروجََموسى حب  َََت ص ن عَََُتُ ر ابٍَََم نَ ََم ذ  ب حَََُيل  ئ حَ ََحُم ر ق ات كَ ََع ل ي هَ ََو ت ذ  ،ََو ذ اب  َغ ن م كَ ََس ال م ت ك 

ََو ب  ق ر كَ  .َ رًَاََالمس  يََأ ص ن عَََُف يه اََال يت َََاأل م اك نَ ََُكل َ ََف  َََذ ك  ر ُككَ ََإ ل ي كَ ََآيت  )قبلََ.و أاب  موسىَ ذابئحَ َ»
منَاخلطية َكانتَسالمةَأيَشكرَمحدَهللَوليسَفداءًَ  َ.نزولَنظامَالشريعة(
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 ًََاََُهن اكَ ََد اُودَََُو ب ىن َ»24ََََ:25ََالثاينََََصموئيلداود حب  ئ حَ ََحُم ر ق اتٍَََو أ ص ع دَ ََل لر ب َ ََم ذ  ت ج ابَ ََس ال م ٍةَ،ََو ذ اب  ََو اس 
لَ ََم نَ ََالر بَُّ َ،ََأ ج  ر ائ يلَ ََع نَ ََالض ر ب ةَََُف ك ف تَ ََاأل ر ض  داودَحمرقتهَمنَأجلَطلبةَمعينةَإ س  فأصعدَ َ»

 وليسَللخطيةَ.
 َََم ر اتٍَََث ال ثَ ََُيص ع دَََُم انَُُسل يَ ََو ك انَ » 9ََََ:25األولََََملوكََسليمان ئ حَ ََحُم ر ق اتٍَََالس ن ةَ ََف  ََع ل َىََس ال م ةٍَََو ذ اب 

ب حَ  ،ََب  ن اهَََُال ذ يََال م ذ  م لَ .ََالر ب َ ََأ م امَ ََال ذ يََع ل ىََيُوق دَََُو ك انَ ََل لر ب   «َأقامَسليمانَنظامَََ.ال ب  ي تَ ََو أ ك 
 َ.كعادةَوليسَمنَأجلَاخلطيةََالذابئح

َوالذنوب.ََمنَأجلَالتكفيَعنَاخلطيةَإذاًَفليسَمنَالضرورةَأنَيذبحَالشعبَالسرائيلي

،َواحدةَمنهمَفقطَتُعىنَابخلطيئة233ََمذكورةَفَالكتابَاملقدسأنَهناكَأكثرَمنَتسعَذابئحََ
استشهدواََ املسيحينيَ أنَ للحفيظةَ ربه.َواملثيَ الذيَعصىَ الشخصَ الفديةَككفارةَعنَ والذنبَوهيَ

 
 . الذبائح التسع المذكورة في الكتاب المقدس:  233

."  الرب   انا. الهك اسم  تدنس  لئال  لمولك لالجازة  زرعك   من  تعط وال ( " 21:18 الويين " )ملك" معناه   كنعاني  اسم هي   مولك  لفظة: مولك  ذبيحة .1

  ذبيحة  على   اللفظة  إيضا    تدل  كما جديداَ،  ُولد  قد  طفل  ذبيحة  على  بالضرورة   وليس   ولد،  ذبيحة  على  تدل  الفينيقي  العالم وفي  إسرائيل  في   الوقت  ذات   في  ،

  العبرية   في يُسمي  محرق  في النار،  في  المذبوحة  الضحية  تمر كانت. الولد أو  الطفل  عن الجدي   أو الحمل   إبدال  أخر،  بمعنى أو  إبدال، بشكل  جدي أو حمل

  علماء  بلسان  وسُمي  الغرض،  لهذا  ُخصص  مقدس   موضع  في  يدفنوها  جرة  في  البقايا  توضع  ثم  ،(تافت)  تُرجم  السبعينية  النسخة   وفي   ،(ت  –  ف  –  ت)

  نتيجة   الذبائح  هذه  وكانت  الُمقدم،  اسم  على  تدل  عبارة   يحمل  الذبائحية  الجرة  فوق  نصب   وضع  عادة  انتشرت.  الميالدي   السابع   القرن  بعد(  توفت)  اآلثار

 .  المؤمن نذره  قد نذر
"    للرب  الذكور.لك  تكون  التي  البهائم  نتاج   من  بكر  وكل  رحم  فاتح  كل  للرب   تقدم  انك( "  2:13  خروج)  في  األبكار  ذبيحة:  األبكار   ذبيحة .2

( "  2:22  تكوين )  محرقة أسم  للذبيحة   أعطى   وهذا   ،(22  تكوين)  كبش   ذبيحة  محلها حل  إلبنه   إبراهيم  ذبيحة   أن  نجد  لهذا   هلل،  األبكار ذبح  فريضة  تتضمن

 ".  لك  اقول  الذي الجبال   احد على  محرقة   هناك  واصعده المريا  ارض   الى  واذهب اسحق  تحبه الذي  وحيدك ابنك  خذ فقال
  ُمقدم  يتخلى   بأن   يقوم  طقسي   عمل  هي   الذبيحة  هذه .  القديم   إسرائيل  في   نجدها   التي   الذبائح   من   خاصا    نمطا    الذبيحة   هذه   ت شكل :  التأسيس   ذبيحة .3

  ذلك   في   جاد  فجاء( "  18:24  صموئيل  2)  وبركته  للا   رضى  يطلب  لكي  نفسه   على  هو  فرضه  بفرض  بذلك  يقوم  وهو   يمتلكه  ما  خير   عن  لإلله  الذبيحة

  تابوت   الالويون   فانزل( "15:6  صموئيل   1)  منه  نالها   خيرات   عن   ويشكره   ،."  اليبوسي  ارونة   بيدر   في  مذبحا  للرب   واقم  اصعد   له  وقال   داود   الى   اليوم

 .".  للرب   اليوم  ذلك في  ذبائح  وذبحوا  محرقات بيتشمس  اهل   واصعد.الكبير الحجر  على  ووضعوهما الذهب  امتعة فيه  الذي معه  الذي  والصندوق الرب
  لغتها   في   السالمة،   ذبيحة   تُسمى   أيضا    الذبيحة   وهذه   التمام،   ذبيحة  نقول   أن   نستطيع  لهذا   شي،   كل   يتم   فيها   الختامية،  الذبيحة   هي :  الختام  ذبيحة .4

  اللفظة   لهذه  الفعلي   االستعمال  ولكن   التكملة،  أو   التتمة فكرة  إلى  األصلية  لغتها في  وتعني   ،"شلميمم"  وتُنطق  ،(ميم –  يود  – ميم  –  الميك  –  شين )  العبرية

ا ( "24:20  خروج )  في   نجدها   كما  المحرقة،  وتتبع   مميزة  ذبيحة  على   تدل  العباديه    َغنََمكَ   َسالََمتَِك،   َوذَبَائِحَ   ُمْحَرقَاتِكَ   َعلَيْهِ  َوتَذْبَحُ   ِلي  تَْصنَعُ   تَُراٍب   ِمنْ   َمذْبَح 

ا  الْسِمي  أَْصنَعُ   فِيَها  الَّتِي  األََماِكنِ   كُلِّ  فِي.  َوبَقََركَ    الهك   الرب   مذبح   تبني  صحيحة  حجارة  من( "  6:27  تثنية) في  أيضا    ونقرأها  ،."َوأُبَاِركُكَ   إِلَيْكَ  آتِي  ِذْكر 

"  31:8  يشوع )و"    الهك   للرب   محرقات   عليه   وتصعد    حجارة   مذبح .موسى   توراة   سفر   في   مكتوب   هو   كما . اسرائيل  بني   الرب   عبد   موسى   امر   كما ( 

"  26:20  قضاة)و."  سالمة   ذبائح  وذبحوا  للرب   محرقات   عليه   واصعدوا   حديدا  عليها  احد  يرفع   لم  صحيحة   الشعب   وكل  اسرائيل  بني  جميع  فصعد( 

(  17:6  صموئيل 2)و"    الرب   امام   سالمة   وذبائح  محرقات  واصعدوا  المساء  الى   اليوم   ذلك   وصاموا   الرب   امام   هناك   وجلسوا   وبكوا   ايل  بيت   الى  وجاءوا

  حيوان  هي   الذبيحة   مادة ".    سالمة   وذبائح   الرب  امام   محرقات  داود   واصعد   داود   له  نصبها   التي   الخيمة  وسط في   مكانه  في   واوقفوه   الرب  تابوت   فادخلوا "  

  ، "    اقداس   قدس   انها .االثم  ذبيحة   شريعة  وهذه( "  1:7  الويين)  الكاهن   بواسطة  دمه  ويُرش   المذبح  على  شحمة   ويُحرق  ولحم،   شحم  له   يكون  أن  يُفضل

  ألننا   عامة،  وأبتهاجات   بوليمة   يُتبع "  شلميمم"  ذبيحة   بعد   ألن  يُحرق،  ال   اللحم  أن   يبدو   فيما   ولكن   المذبوح،   الحيوان   بلحم  يُصنع   ماذا   لنا   يقول   نص   اليوجد

  الرب   تابوت فادخلوا( " 17:6 صموئيل  2) العهد تابوت  تُظلل التي  الخيمة تكريس  في  أيضا  تمت الذبيحة تلك تبعت التي  واالحتفاالت الذبيحة هذه أن  نقرأ

  وبنى( "  25:24  صموئيل   2)  مذبح   وتدشين."  سالمة   وذبائح   الرب   امام   محرقات   داود   واصعد   داود   له   نصبها   التي   الخيمة   وسط   في   مكانه   في   واوقفوه 

  ملوك 1)  سُليمان  هيكل  وتدشين"    اسرائيل  عن  الضربة  فكفت  االرض  اجل  من  الرب  واستجاب  سالمة  وذبائح  محرقات  واصعد  للرب  مذبحا  هناك  داود

  امام  الذي النحاس   مذبح  الن  السالمة ذبائح وشحم والتقدمات  المحرقات  هناك  قرب النه  الرب  بيت  امام  التي الدار   وسط الملك  قدس  اليوم  ذلك  في ( " 64:8

  ذبيحة أو " ختامية ذبيحة" على يدل ( العامة)  العلنية الذبيحة هذه  اسم  أن فيبدو ،" السالمة  ذبائح وشحم  والتقدمات المحرقات  يسع ان  عن  صغيرا كان   الرب

 . السالمة  ذبيحة  أو  مشاركة
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  –  ح )  او ( تاف   –  اليف   –  تيت   –  هاي )  العبرية  اللغة  في  اسمها   إرادة،   بدون   تُقترف   التي   تطهير   ذبيحة   هي  الخطية  عن   الذبيحة :  الخطية   ذبيحة .5

(  36:29  خروج )  في   نقرأها   كما   الخطية،   أزالة   أو   األستبعاد   معنى   مع  ،" خطأ"  العربية   باللغة   أي (  ا  –  ط   –  ح )  فعل   بمصدر   ترتبط   التي (  ت  –  ا   –  ط

  خطية   عن  ثور  يُقدم  الخاطيء،   صفة   باختالف  الذبيحة  وتختلف ".  تقديسه  وتمسحه   عليه   بتكفيرك  المذبح   فتزكي   للكفارة   يوم   كل  في   خطأ   عجل  وتُقرب"

  لرئيس   أُعطي  لقب  وهو  األمير،  أو  الرئيس   خطيئة  عن  وتيس   الشعب،  كل   خطيئة  عن  أيضا    ثور   ويقدم  كله،  الشعب  تُنجس   خطيئته  ألن  الكهنة،  عظيم

  نعجة   أو عنزة  أيضا   تُقدم  ،"يهوذا  رئيس   لشيشبصر   وعدها  الخازن  مثرداث  يد  عن   فارس   ملك  كورش  اخرجها( "  8:1  عزرا)  السبي  بعد   ما  في  الجماعة 

  الموجود   المحرقات  طقس   يشبه  الخطيئة  عن  الذبيحة   طقس .  الدقيق  من  قليال    شيئا    أو حمام،  زوجي أو  يمام  زوجي  فيقدمون   الفقراء أما  فرد،  إنسان  لخطية

  وتقدم( "  10:29  خروج )  وأوالده  هارون  رسامة  حفلة  في  الخطية  ذبيحة  قُدمت .  الذبيحة  لحم  واستعمال  الدم   بوظيفة   عنه  يتميز   ولكنه   ،(1  الويين)  في

( "  11:16  الويين )  الغفران   يوم   أو " كيبور  يوم "  التكفير  يوم  في   أيضا    وتُقدم  ، ."الثور  راس  على   ايديهم   وبنوه   هرون   فيضع .االجتماع  خيمة   قدام  الى  الثور 

  ذبيحة  واحدا  الكاهن  فيعمل ( "  11:6  عدد )  النذير  تطهير  وفي"    له  الذي   الخطية   ثور  ويذبح  بيته  وعن  نفسه  عن   ويكفر  له  الذي  الخطية  ثور  هرون  ويقدم

  ويعمل   الرب  امام  الكاهن  فيقدمها( "  16:6  عدد)  نذره  ختام  وفي"    اليوم  ذلك   في  راسه   ويقدس   الميت  بسبب  اخطا  ما  عنه  ويكفر  محرقة  واالخر   خطية

  بخروف  تاتي   ابنة   او   ابن   الجل   تطهيرها   ايام   كملت   ومتى ( "  6:12  الويين)   ولدا    ولدت   التي   المرأة   تطهير   فترة   نهاية   وفي   ، "    ومحرقته   خطيته   ذبيحة

  الواحد . يده  تنال   ما ( "  31:14  الويين)  األبرص  تطهير  وفي   ، "  الكاهن  الى   االجتماع   خيمة  باب   الى   خطية   ذبيحة   يمامة  او   حمامة   وفرخ  محرقة   حولي

  الواحد   الكاهن   فيعملهما( "  15:15  الويين)   جنسية  نجاسة  حالة  في   ،."  الرب   امام  المتطهر  عن   الكاهن  ويكفر   التقدمة  مع  محرقة  واالخر  خطية  ذبيحة

  وتقدم( "  36:29  خروج)  مذبح تدشين  قبل  أيام   سبعة   خالل   أيضا   الذبيحة هذه   تُقدم".    سيله  من الرب  امام   الكاهن  عنه ويكفر  ة محرق  واالخر   خطية  ذبيحة

  السيد  قال   هكذا ( "  18:45  حزقيال )  المعبد   لتطهير   السنة   في   ومرتين   ، ."  لتقديسه  وتمسحه .عليه   بتكفيرك   المذبح  وتطهر .الكفارة  الجل   يوم   كل   خطية  ثور 

  امر  التي  الشريعة فريضة  هذه ( "2:19 عدد) الحمراء  البقرة وذبيحة ،" المقدس  وتطهر  صحيحا  البقر  من ثورا  تاخذ الشهر   اول في  االول   الشهر في الرب

  يكون  لكي  لحمها مع  يُحرق  الذبيحة  هذه  دم  أن  غير ،"نير عليها  يعل  ولم  فيها عيب ال صحيحة   حمراء بقرة اليك ياخذوا  ان  اسرائيل  بني كلم . قائال الرب   بها

  في  اسرائيل  بني لجماعة  فتكون طاهر  مكان  في المحلة خارج  ويضعه البقرة رماد  طاهر رجل  ويجمع( " 9:19 عدد) التطهير  مياه  صنع  في كامال   الرماد 

 ".  خطية  ذبيحة انها .نجاسة  ماء  حفظ
  فذبحوا ( "  26:1  صموئيل  1)  العائلة   داخل   تُقدم  خاصة   ذبيحة  وهي   النحر،   أو   الذبح   أي   ، (ح  –  ب   –  ذ )  الذبيحة   هذه   تُسمى :  السالمة  ذبيحة .6

  لحم  بيت  الى  يركض  ان  طلبة  مني  داود  طلب  قد  فقل  ابوك  افتقدني  واذا( "  6:20  صموئيل  1)  العشيرة  اعضاء  مع  ،"عالي  الى  بالصبي  وجاءوا  الثور

  وصعد ( " 21:1 صموئيل  1) أيضا   نذر  نتيجة تأتي أن الممكن  من الذبيحة هذه المدعوين، من  حلقة في أو ،"  العشيرة لكل سنوية ذبيحة هناك الن مدينته

  العلي  واوف  حمدا   هلل  اذبح( "  14:50  مزمور)   وشكر   حمد   ذبيحة   تكون   أن   الممكن  ومن   ،"  ونذره   السنوية   الذبيحة   للرب   ليذبح  بيته  وجميع   القانة   الرجل 

"  16:12  تثنية )  األرض   على   الذبيحة   هذه   دم   يُراق   أن   يجب ".    نذورك   ونذوركم   ايديكم   ورفائع   وعشوركم   وذبائحكم   محرقاتكم   هناك   الى   وتقدمون ( 

  لحما   اعط الذابح  للرجل   ويقول   الكاهن  غالم   ياتي   الشحم  يحرقون  ما   قبل  كذلك( " 15:2  صموئيل 1)  هلل   الشحم   ويُحرق   ، "  وغنمكم  بقركم   وابكار   ونوافلكم 

  لتقم. سكائبهم  خمر   وتشرب   ذبائحهم   شحم   تاكل  كانت   التي ( "  38:32  تثنية)  يأكله   أنه   يُعتبر   الذي   ، "نيئا  بل  مطبوخا   لحما   منك   ياخذ   ال   فانه .للكاهن  ليشوى 

  تكوين)  المناسبة  هذه  في   مرارا    يُذكرون  ومدعووه  فالُمقدم  السالمة،  ذبيحة  اسم  تبرر  وليمة  في  األلوهية  المشاركة   وهذه  ،"حماية  عليكم   وتكن   وتساعدكم

54:31  " "  27:12  تثنية)  اللحم  يأكلون  وهم  ،"    الجبل  في  وباتوا  طعاما  فاكلوا .طعاما   لياكلوا  اخوته  ودعا  الجبل  في  ذبيحة  يعقوب  وذبح(    فتعمل( 

  أن   المدعوين حضور  من ونفهم  يُشوي،  الذي "   تاكله  واللحم  الهك  الرب  مذبح   على  دمها   فيسفك  ذبائحك  واما.الهك   الرب  مذبح على  والدم  اللحم محرقاتك

"  15:7  الويين)  فيه   تُقدم  الذي   اليوم  في   تُأكل  أن   يجب   شكر  كفعل   المقدمة   الذبيحة   الى   شيئا  منه   يبقي  ال.قربانه   يوم  يؤكل   سالمته   شكر   ذبيحة  ولحم ( 

 .". الصباح 
"  38:29  خروج )  الصباح   بذبيحة   المتعلقة   الفرائض :  الصباح   ذبيحة .7   عدد)و ."  دائما  يوم   كل   حوليان   خروفان .المذبح   على   تقدمه   ما  وهذا ( 

  قليل،  بعد  عنها  سنتحدث  التي  المساء ذبيحة  تشبه"  دائمة  محرقة  يوم  لكل   صحيحان  حوليان  خروفان  للرب   تقربون   الذي   الوقود  هو هذا. لهم  وقل( "  3:28

"  15:16  ملوك   2)  دموية   ذبيحة   يقدمون   كانوا   ، (الثامن  القرن )  آحاز   زمن  منذ   محرقة   اوقد   العظيم   المذبح   على .قائال  الكاهن   اوريا   احاز   الملك   وامر ( 

  النحاس   ومذبح.ذبيحة  دم  وكل   محرقة دم  كل  عليه  ورش   وسكائبهم  وتقدمتهم  االرض شعب  كل  محرقة مع وتقدمته  الملك  ومحرقة   المساء وتقدمة  الصباح

 .الشمس   طلوع عند الصباحية   الذبيحة  تلك يقدمون الكهنة وكان  ،." للسؤال لي  يكون
  كل   تُقدم   محرقة  من   جزأ   العبادة  شعائر  في  الذبائح   هذه  كانت  ،" الغروب  تقدمة "  أو( ب  ر   ع /   ه ح ن   م) العبرية  اللغة   في   نطقها :  المساء   ذبيحة .8

  بال  وهي   ،."دائما   يوم   كل حوليان  خروفان .المذبح على  تقدمه   ما  وهذا(  "  38:29  خروج) في  الذبائح  لهذه   الترتيبات   ونجد   المساء، وفي  الصباح في  يوم،

  يكن  ولم  التقدمة  اصعاد  حين  الى  وتنباوا  الظهر جاز  ولما( "  29:18  ملوك  1)  إيليا  أيام  في  الصباح  وذبيحة  المساء  ذبيحة  تُذكر  طويل،  تطور  نتيجة  شك

  في   واضجعته   نائمة   وامتك  جانبي   من ابني   واخذت   الليل  وسط   في   فقامت ( "  20:3  ملوك   1)  في   الصباح   الصباح  ذبيحة  مع " مصغ  وال   مجيب وال   صوت 

."  معهم واخيتوفل اورشليم الى فاتوا  اسرائيل رجال  الشعب  وجميع ابشالوم واما( " 15:16 ملوك 2) في  أما ،"حضني في الميت ابنها واضجعت حضنها

  تذللي   من   قمت   المساء  تقدمة   وعند ( "  5:9  عزرا)  السبي   من   العودة   بعد   ظميُن  سوف   ولكنه  للسبي،   سابق  قديم  نظام   أمام   نحن   إذن،  معا ،   الذبيحتان   فتُذكر

  وسط  وفي  واحد  اسبوع  في  كثيرين   مع  عهدا   ويثبت( "  27:9  دانيال)و"  الهي  الرب   الى   يدي   وبسطت  ركبتي   على   جثوت  الممزقة   وردائي   ثيابي   وفي

  ح  ن م ) العبرية في سُميت المساء ذبيحة أن  وبما ،"المخرب على  المقضي   ويصب يتم حتى مخرب  االرجاس  جناح  وعلى  والتقدمة الذبيحة  يبطل االسبوع

"  15:16  ملوك   2)  في (    ه   مع   وتقدمته   الملك  ومحرقة  المساء  وتقدمة  الصباح   محرقة   اوقد   العظيم  المذبح   على .قائال  الكاهن  اوريا   احاز   الملك   وامر ( 

  أنها   الشُراح  استنتج  السبي،  قبل"  للسؤال  لي  يكون  النحاس  ومذبح.ذبيحة  دم   وكل  محرقة دم  كل عليه  ورش   وسكائبهم  وتقدمتهم  االرض  شعب  كل  محرقة 
 . الظهر بعد الثالثة أي  التاسعة،  الساعة  في  المساء ذبيحة  تُقام كانت  دموية، ال  وذبيحة  طعام تقدمة كانت 

  عن   للحديث  تُستعمل  فالذراع  الذراع،  بواسطة  نعمل  أننا   وبما  استعاري،  معنى  في   القديم  العهد  في  خصوصا    اللفظة  تُستعمل:  الذراع   ذبيحة .9

  ،."اسستهما  انت وملؤها  المسكونة .   االرض   ايضا   لك .السموات   لك( " 11:89  مزمور)   العال  خلق   في  ظهرت  فقد  للا،  قدرة   هي"  للا  ذراع"  كمثال القوة،

  وحرب   وعجائب   وايات   بتجارب   شعب   وسط  من  شعبا   لنفسه   وياخذ   ياتي   ان  للا   شرع   هل   او ( " 34:4  تثنية )  الخروج   أيام  في   إسرائيل شعب   تخليص   وفي

  خروج )  خاصة  قوة   على  دل  ممدودة  بذراع  والعمل".  اعينكم  امام  مصر  في   الهكم  الرب  لكم  فعل  ما   كل  مثل  عظيمة  ومخاوف  رفيعة   وذراع  شديدة  ويد
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ع والفديةَ العظمىَ األخيةَ الذبيحةَ السالمَكانَ عليهَ املسيحَ أنَ ابلنهايةَ يقولواَ حىتَ الذبيحةَ نََهبذهَ
َكلها.َ َخطاايَالبشرية

الالوينَي "فَسفرَ مبنهرىَ االميانَ منَكنيسةَ هاينَكرمَ القسَ رئيسيةََََيقولَ أربعةَذابئحَ هنالكَ
قرابنيَابالضافة َكلَتلكَََوتسمىَايضاَ  لتقدمةَتسمىَتقدمةَالدقيقَوهيَقرابنَليسَفيهَسفكَدم.َإن

َكانَشعبَإسرائيلَيقدمهاَللربَماَهيَإالَدالئلَتشيَإىلَالذبيحَاالعظمَالذيَسيايت،َ القرابنيَاليت
 َ(17:5َ)َمىتَ"نقضَبلَألكملماَجئتَألوقالَلناَ"َلقدَأتىَالربَيسوعَاملسيح

 تستخدمَفَالكتابَثالثَكلماتَ:

 ذبيحهَتتضمنَسفكَدمَ)َمنَالبقرَوالغنمَواملاعزَبشرطَانَتكونَصحيحهَوبالَعيب(. .1
 قرابنَوتتضمنَتقدمهَالدقيق. .2
 التقدمهَتتضمنَكلَمنَالذبيحهَاوَالقرابنَالدقيقَاوَالبكورات .3

 توجدَمخسةَانواعَمنَالتقدمات:ََ

 ذبيحهَاالمثََ-5ذبيحهَاخلطيهََ-4ذبيحهَالسالمهََ-3قيقَقرابنَالدَ-2احملرقهََ-1

َكبيةَفيها،َولكنَهناكَتشديداًَأيضاًَ َكانَللدمَأمهية وكانتَاحملرقةَترتبطَمبفهومَدمَالكفارة،َإذ
علىَسلخَوتقطيعَالذبيحةَوغسلَاألحشاءَواألكارعَ)أيَاألجزاءَغيَالطاهرة(َمباء،َوترتيبَالقطعَمعََ

،َويوقدَاجلميعَعلىَاملذبحَوقوداًَ(13ََو12ََََو9ََََ 1ََََ:6ََََ)الََلطبَاملشتعلَعلىَاملذبحََالرأسَوالشحمَفوقَا
.ََ(7ََََ:8ََ)َالََ.َوكانَجلدَاحملرقةَيعطىَللكاهنَالذيَقربَالذبيحةََ(17ََو13ََََو1ََََ:9ََََ)َالََرائحةَسرورَللربََ

)هذاَمعناهََََمامَللاأقبولَالشخصَََََكانتَحترقَبتمامهاَوهيَتشيَاىلاحملرقهَهيَالذبيحهَالوحيدهَاليت
 أنَاملُحرقةَالَتؤكل(َ.

 
  ومن   ،"عظيمة  وباحكام  ممدودة   بذراع  واخلصكم   عبوديتهم  من   وانقذكم   المصريين  اثقال  تحت   من  اخرجكم  وانا .الرب  انا  اسرائيل  لبني   قل  لذلك ( "  6:6

  اإلنسان ذراع " الهنا خالص االرض  اطراف كل  فترى  االمم  كل  عيون امام قدسه  ذراع عن  الرب شمر قد(. " 10:52 اشعياء) قدرته  كشف  ذراعه  كشف

  2)  للا   ذراع   تُقابل   حين   تضعف   الذراع   هذه   ولكن ."  يعظمني   ولطفك  تعضدني  ويمينك   خالصك   ترس   لي   وتجعل( "  35:18  مزمور )  نشاطه   على   تدل
.  عماد  مكرم، :  المصدر "."  يهوذا  ملك  حزقيا   كالم  على   الشعب  فاستند.حروبنا  ويحارب   ليساعدنا   الهنا   الرب   ومعنا  بشر   ذراع   معه ( "  8:32  األيام   أخبار 

 . 2006 موريس، والشهيد الرسول مارمرقس  كنيسة   منتدى:  القاهرة . القديم  العهد في  الذبائح   تاريخ
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رضيَعينَفَعملََََإىلَموتَاملسيحَوإكتفاءَالعدالةَالهليةَبكفارةَاملسيح،َايَأن َللَااحملرقةََترمزََ
الصليب متمَمشيئةَاآلباملسيحَعلىَ الكتابََََ،َوإنهَ يقولَ رائحةَسرورَهللَهكذاَ احملرقةَ انَ قيلَ وكماَ

َ(2:5َ)افسس"َ....َأحب ناَاملسيحَايضاًَواسلمَنفسهَالجلناَقرابانَوذبيحةَهللَرائحةَطيبة"

 الدمَفهى ؟َألهناَخاليةَمنَ ملاذاَ الفداءَىفَشئَ الكفارةَوالَ متثلَ الدقيقَالَ متثلَحياةَََوتقدمةَ
َكخادمَللربَممسوحَللخدمةََ  املسيحَالشخصية

 َََكلهَخبزَوكلهَََ–فطيََََ-هذهَالتقدمةَأخذتَأشكاالًَمتعددةَ)دقيق فريك(َعلىَأىَالاالت
 حبةَحنطةَوكلهَدقيقَأىَالكلَيرمزَللحياة.

 ََ البخور مركباتَ أحدَ اللبان.َواللبانَهوَ التقدمةَوضعَ ََصاحبَهذهَ 30ََََ)خر ميثلَََ(34: واللبانَ
َكانَحيرتقَمنَأجلَاآلخرينَلكىَيقدمَرائحةََ َكهنتنا...َفاملسيح َكانَرئيس الكهنوتَفاملسيح

للرب.َ" الكنيسة234ََسرورَ قساوسةَ أحدَ قولَ األرثوذكسيةََهذاَكانَ والكنائسَ ََالجنيلية،َ
 والالتينيةَتوافقَعلىَذلكَأيضاًَ.

َكانتَاحملرقةَ)واليتَترمزَللمسيحَفَالعهدَاجلديد حسبَاعتقادَاملسيحيني(َالَتؤكلَبلََََفإذا
َكتذكاراًَلصلبهَ َكسرَاخلبز( حُترقَعلىَاملذبح،َفلماذاَأيكلَاملسيحيونَجسدَاملسيحَفَاملناولةَ)اجتماع

لشريعةَموسىويشربونَاخلمرَأوَعص َكسراًَ أليسَهذا لدمهَاملسفوك،َ َكتذكاراًَ العنب واليتَتنصَأنََََيَ
َاحملرقةَالَتؤكلَبلَجيبَأنَحُترقَكلها؟

للا هلَ نتساءلَ أنَ النسانََوميكنَ خيلصَ حىتَ ذابئحَكفاريةَ بنصوصََيريدَ نتأملَ دعوانَ ؟َ
 فَالكتابَاملقدسَاليهوديَ:ََهونرىَماذاَيقولَيهَوَلكتابَاملقدسا

 ر ق اتَ ََالر ب َ ََم س ر ةَََُه لَ :َ»يلَُص ُموئَ ََف  ق الَ   »15ََََ:22ََاألولََََصموئيل ل ُمح  ئ حَ ََاب  اََو الذ اب  ت م اعَ ََك م  س  ََص و تَ ََاب 
؟ ت م اعَََُُهو ذ اََالر ب   ب يح ة ،ََم نَ ََأ ف ض لَََُاالس  مَ ََم نَ ََأ ف ض لَََُو ال ص غ اءَََُالذ  «َلذلكَصموئيلََ.ال ك ب اشَ ََش ح 

 .ََحيثَالشعبَأنَيستمعواَإىلَكالمَالربَوأنَيطيعوهَبدالًَمنَذبحَالذابئح

 للخالص؟ََبذبحَالذابئحويعظونَكانواَيعل مونََََفَالعهدَالقدميَهلَاألنبياء
 

 . 2011القاهرة: المنتدى الرسمي لكنيسة اإليمان بمنهرى،   .في سفر الالويين  الذبائحهاني القس كرم. . المصدر: 234
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 14ََََََحزقيال ر ائ يلَ ََل ب  ي تَ ََُقلَ ََل ذل كَ   »6ََ: ا:ََإ س  ُعواََتُوبُوا:ََالر بَََُّالس ي  دَََُق الَ ََهك ذ  ن ام ُكم ،ََع نَ ََو ار ج  َأ ص 
ات ُكمَََُُكل َ ََو ع نَ  َكلَنيبَأرسلهَللا.ُوُجوه ُكمَ ََاص ر فُواََر ج اس  ََفَالعهدَالقدمَيََ«َوأكادَأنَأجزمَأن

كانَيؤن بَالشعبَويناديهمَللعودةَإىلَطريقَللاَوحتويلَقلوهبمَمنَالشرَوالرجسَإىلَالطهارةََ
أرمياء ذلكَ ومثالَ "شوفََََوالقداسة،َ يرددَكلمةَ عودواShuvَالذيَكانَ ومعناهاَ ابلعربية،َ َ"

ََ مرة. مئةَ منَ أكثرَ الرب(،َوردتَفَسفرهَ إىلَ توبواَ األنبياء)أيَ هؤالءَ بذبحََََومجيعَ ينادواَ ملَ
َوالكفارات.َالذابئح

 3ََََََمىت »ق ائ الًَ  »2ََ: ماََالس ماو اتَ ََم ل ُكوتَََُاق رت  بَ ََق دَ ََأل ن هَََُتُوبُوا،:َ هذاَ يوحنَا«َ بهَ يناديَ ََكانَ
 والكفارات.َََلبينَإسرائيلَوملَيكنَيناديَبذبحَالذابئَحَدعوتهاملعمدانَ)حيياَعليهَالسالم(َأثناءَ

 للخالص؟َهلَكانَاملسيحَيعل مَبذبحَالذابئح

 َمىت َ4َ ََ َ:17َ أَ ََالز م انَ ََذل كَ ََم نَ   َ»َ ر زَََُي ُسوعَََُاب  ت د  َم ل ُكوتَََُاق رت  بَ ََق دَ ََأل ن هَََُتُوبُوا:»و ي  ُقولَََُي ك 
» والكفارات،َوالَأذكرَأنَتالميذهَذهبواَََذاًَجندَأنَاملسيحَملَيناديَبذبحَالذابئحإَََ«.الس م او ات 

 إىلَاهليكلَلتقدميَالذابئحَ.

 وقيامته(َهيَالطريقةَللخالص؟ََََالذبيحةَ)صلبَاملسيحهلَكانَالتالميذَيعل مونَأبنَ

 الرسل 2ََََََأعمالَ ُمَ ََف  ق الَ   »38ََ: دٍَََُكلَََُّو ل ي  ع ت م دَ ََتُوبُوا:»ََُرسَُبُطَ ََهل  مَ ََع ل ىََم ن ُكمَ ََو اح  يحَ الَ ََي ُسوعَ ََاس  َم س 
،ََل ُغف ر انَ  ب  ُلواََاخل  ط ااي  املعمودية.ُقُدسَ الَ ََالرُّوحَ ََع ط ي ةَ ََف  ت  ق  وكانتَ هيََََ«َ املؤمنونَ هباَ تعم دَ اليتَ

َكماََاملعمدانَ)حييا(َقبلَيسوعَعليهماَالسالمَمعموديةَالتوبةَاليتَكانَيناديَهباَيوحنَا ،َوملَتكن
َكماَأنناَجندَأنَالتالميذَملَيبشرواَأبنَعنَموتَودفنَيسوعَوقيامتهَمنَاألمواتََيذكرَبولس .

َكانواَينادونَابلتوبةَوالعودةَإىلَللايهوَالضحيةَالكفاَرَيسوعَاملسيح  .ََةَعنَاخلطااي،َوإمنا

؟َمباَأنَاملسيحينيَيزعمونَأبنَبولسَهوَمؤسسَالعقيدةَاملسيحيةَاليتَحسناً،َماذاَعنَبولس
بعد،َبلَََنستهل هاَمنَرسائلهَفالَبدَلهَأنَيقولَأنَاملسيحَهوَالفديةَعناَوالَحاجةَلناَأنَنذبحَالذابئح
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ض.َوابلتايلَعلىَبولسَالتوقفَ،َهذاَماَهوَمفرَتجيبَأنَنؤمنَبيسوعَرابًَونقبلَتضحيتهَعلىَالصليَب
 عنَذبحَالذابئح،َفهلَتوقفَبولسَعنَذبحَالذابئحَرغمَإميانهَابملسيح؟ََ

 ين ئ ذٍَ  َ»21ََََ:26ََََأعمالَالرسل َََالر  ج الَ ََسَُبُولَََُأ خ ذَ ََح  ًاََاهل  ي ك ل ،ََو د خ لَ ََم ع ُهمَ ََو ت ط ه رَ ََال غ د ،ََف  ََب ك م الَ ََخُم رب 
مَ  دٍَََُكل َ ََع نَ ََيُ ق ر بَ ََأ نَ ََإ ىل َََالت ط ه ي ،ََأ اي  ن  ُهمَََُو اح  نَََُم  «َماذا؟َقد مَقرابانً؟َهوَوالرجالَالذينَ.ال ُقر اب 

َكلَواحدَمنهمَذبحَذبيحة ؟ََوقدمهاَعلىَاملذبح؟َوكأنهَعادَومارسَشريعةَموسىََمعه؟َأيَأن
َهلَيعقلَهذا؟ََ

َكانَبولس ويقدمَقرابني،َفهذاَمعناهَأنََََماَزالَيذبحَالذابئحََ–مؤسسَاملسيحيةََََ–نفسهََََفإذا
والتوبةَلهََََليسَابلفداءَوالَابلذابئحَوالَبسفكَالدمَوإمناَاخلالصَالقيقيَهوَالعودةَإىلَللاََاخلالص

أنَحتبَالربََوهيَ"ََوالميانَبهَوحدهَالَشريكَله.َولنتذكرَأعظمَوصيةَُوضعتَفَالكتابَاملقدَس
َكلَقدرتك َكلَفكركَومن َكلَقلبكَومن "َأيَأنَتكونَعبادتكَهللَخالصةَلهَوحدهَوأنَالَإهلكَمن

َََدَغيه،َفهذاَهوَاخلالصَالقيقي.تعب

يةَاليتَدعاهاَالرسولَالكرميَصلىَللاَعليهَوسلمَفَحمبةَللاَعزَوجلَفَعبادتهََومنَأمجلَاألدع
ََأحَبَماَرزقتينَمَاََللاََحبك،ََإىلَيقربينَعمَلَوحبََ،حيبكَمنَوحبََحبك،ََأسألكَإينَاللهَم "تعاىل:َ
ََأحَبََحبكََاجعلََاللهمََحتب،ََفيماََفراغاًَََفاجعلهََأحبََمماََعينََزويتََوماََحتب،ََفيماََيلََقوةََفاجعله

ََورسلَكََوأنبيائكََمالئكتكََوإىلََإليكََحببينََاللهمََالظمأ،ََعلىََالباردََاملاءََومنََومايلَ،ََأهليََمنََإيل
ََأحيَيََاللهمََالصالني،ََوعبادكََورسلكََوانبياءكََمالئكتكََوحيبََحيبكََممنََواجعلينََالصالني،ََوعبادك

َاجعلََاللهمََكله،ََجبسديََوأرضيكََكله،ََبقليبََأحبكََأجعلينََاللهمََحتب،ََكماََلكََواجعلينََحببكََقليب
235ََ"مرضاتكََفَكلََوسعييَلك،َكلهََحيب
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   :ح؟هل ُصلب املسيسابعًا 
َدراساتَمعتربةَفََََكثياًَمنَاملسلمنيَمنَيتطرقَفَدحضَألوهيةَاملسيَح والثالوث،َولكنَملَأر 
عليهَالسالم،َوإذاَُسؤ لَأحدهمَفَهذاََََأهمَوأخطرَقضيةَفَاملعتقداتَاملسيحيةَوهيَصلبَاملسيح

َ.ََاألمر،َفكلَماَنسمعَأنَاملسيحَملَُيصلبَوالدليلَفَالقرآن

القرآنََوأقولَنعمَإنَللا َونعرتفََوماَقتلوهَوماَصلبوه"ََعزَوجلَقالَفَ نُقر  َكمسلمنيَ "َوحنن
به؟َوأانَكمهتديةََ نُلزمهمَ فلماذاَ أنهَكتابَللا،َ أصالًَ ابلقرآنَ يعرتفونَ املسلمنيَالَ أنَغيَ إالَ بذلك،َ

َو املعلوماتَ منَ أحتققَ القضيةَكيَ هذهَ أدرسَ أنَ يلَ بدَ الَ للا،َكانَ دينَ فَ الدينََدخلتَ يكونَ
َكباقيَاملسيحيني،َماَالكمةَمنَللاَعزَوجلَأنَخيدعََ َكنُتَسألُت السالميَمنطقيَابلنسبةَإيل.َوإال

يشبَ  وأنَ ذلك(َ يفعلَ أنَ )والعياذَابهللَ خيل صَالناسَ ملَ ملاذاَ مكانه؟َ آخرَكيَأيخذَ بشخصَ املسيحَ هَ
لكاية؟َهذاَماَسنناقشهَفَهذاَاجلزءََاملسيحَنفسهَويصعدَإىلَالسماءَأمامَاملألَويؤمنَاجلميعَوتنتهيَا

َ)القانوينَلدىَاملسيحيني(َأبنَاملسيحَملَُيصلب.َََََمنَالفصل،َوسنُثبتَإنَشاءَللاَمنَالكتابَاملقدس

الكرمي،َبلَإهناَتُثبتَأنَهناكَشخصَماَََإنَقصةَالصلبَالَينكرهاَأيَكتاب،َوالَحىتَالقرآَن
وماتَعلىَالصليب،َولكنَالَدليلَأنَالذيَُصلبَهوَاملسيحَنفسهَعليهَالسالم،ََََإىلَالصليبذهبََ

 وميكنناَأنَنلخصَالدالئلَكالتايلَ:

 ََ ََأواًل: اترخيي دليلَ يوجدَ ليسَالَ حالياًَ القدسَ منطقةَ فَ املعروفَ الفارغَ القربَ إنَ املسيح:َ لقربَ
والََ قصةََللمسيح،َ يتداولونَ الذينَكانواَ الناسَ أنَ يُعتقدَ وإمناَ ذلك،َ علىَ دليلَاترخييَ أيَ يوجدَ

ودفنهَوقيامتهَاعتقدواَأنَقربَيسوعَفَتلكَاملنطقة،َولكنَالَأحدَيعلمََََموتَاملسيحَعلىَالصليب
 القيقة،َوالقربَالفارغَليسَدليالًَعلىَأنهَقربَيسوعَابلتحديد.َ

 ََ ََاثنياً: املسيحََالقدميالعهد صلبَ إثباتَ الالهوتيونَ حاولَ املسيح:َ بصلبَ خيربانَ طريقَالَ عنَ َ،
ََ فاستشهدوا القدمي،َ العهدَ فَ املوجودةَ 53236ََََأبشعياءالنبواتَ الصحاحََ، هذاَ فَ أتملناَ لوَ ولكنَ

 
  وال اليه فننظر  جمال وال  له   صورة  ال  يابسة ارض من   وكعرق كفرخ  قدامه نبت  2. الرب ذراع  استعلنت   ولمن خبرنا  صدق  من  1" 53. مزمور 236

  تحملها  واوجاعنا حملها  احزاننا  لكن 4 به  نعتد فلم محتقر   وجوهنا عنه وكمستر الحزن  ومختبر  اوجاع رجل   الناس  من  ومخذول  محتقر   3. فنشتهيه منظر
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اليهود تفاسيَ إىلَ البابليََوعدانَ السيبَ فَ إسرائيلَ بينَ عنَ تتحدثَ أهناَ معاََلهَ وأملهمََوعنَ انهتمَ
عنَاملسيح،َفهيَتتحدثَعنَمعاانةَولكنَالَََولوَافرتضناَجدالًَأنهََابملسيح.ََوعذاهبمَوالَدخلَله

 َ.ختربانَأنَهذاَالشخصَالذيَيعاينَسيموتَعلىَالصليب
 ََ:ًَم نَ   َ"16ََََ:21ََََمىتلرمباَيقولَاملعرتض،َولكنَاملسيحَتنبأَأنهَسُيقتلَفَالثالثةَاألانجيلَاألوىلََاثلثا

أَ ََال و ق تَ ََذل كَ  ب غ َيََأ ن هَََُل ت ال م يذ هَ ََيُظ ه رَََُي ُسوعَََُاب  ت د  ه بَ ََأ نَ ََي  ن   َالشُُّيوخَ ََم نَ ََك ث يًاََو ي  ت أ مل َ ََل يمَ أُوُرشَ ََإ ىل َََي ذ 
ت  ب ة ،ََال ك ه ن ةَ ََو ُرؤ س اءَ  َََو يُ ق ت ل ،ََو ال ك  لَبعدَذلكَََوَيقمث9َََ:22ََََولوقا8َََ:31ََََمرقَس"ََ.ي  ُقومَ ََالث ال ثَ ََال ي  و مَ ََو ف 

أنهَ" َ ََأ نَ ََأ ح دَ ََأ ر ادَ ََإ نَ   فَالصحاحَنفسهَ ب  ع ين َََص ل يب هَََُو حي  م لَ ََن  ف س هَََُف  ل يُ ن ك رَ ََو ر ائ َيََأي  يت  أليسََو ي  ت   "؟َ
َكماَقُتلَاملسيحَفَالجنيَل َكلَمنَيريدَأنَيتبعَاملسيحَجيبَأنَيُقتلَأيضًا ؟َهذاَليسََهذاَمعناهَأن

غيََََ–أخرىََََ!َفقدَاكُتشفتَعدةَخمطوطاتمنطقي.َمثَملَيقلَاملسيحَأنهَ"سُيقتل"َعلىَالصليب
أنهََ–األانجيلَاألربعةََ ملَميتَأصاًل،َََتُثبتَأنَاملسيحَقدَماتَشنقاً،َومنَهذهَالكتبَمنَقالَ

املسيح. موتَ عنَكيفيةَ الرواايتَ فَ اختالفَ هناكَ أنَ جندَ رومانيةَََلذلكَ واثئقَ أيَ يوجدَ والَ
 ََأيضاً.َتتحدثَعنَصلبَاملسيح

 ََ:ًَف أ انَ ََاآلنَ ََو أ م ا  »16َََ:5َََيوحناساعاتَقبلَحادثةَالصلبَف10ََََََ–8ََخيربَاملسيحَتالميذهَقبلََرابعا
َ،ََال ذ يََإ ىل َََم اضٍَ أ ُلين َََم ن ُكمَ ََأ ح دَ ََو ل ي سَ ََأ ر س ل ين  ََي س  إىلََمت  ض ي؟ََأ ي نَ : األعلى،َ إىلَ ماٍضَ هوَ هلَ َ»

الذيَأرسله؟َأمَأنهَسُيقت ل؟َأيَواحدةَمنهاَسنصدق؟َوالحظَأيضاًَفَالنصَيقولَ"اآلن"َأيَفََ
 الذيَأرسله.َهذهَالساعةَحانَوقتَذهابَاملسيحَإىلَللا

 ََ املسيحََخامساً: إنَكانَهوَ الكهنة،َسألهَ قيافاَرئيسَ أمامَ يسوعَوأوقفوهَ املسمىَ أمسكواَ عندماَ
ُرونَ ََاآلنَ ََم نَ :ََل ُكمَ ََأ قُولَََُو أ ي ًضا!ََقُ ل تَ ََأ ن تَ :َ»ي ُسوعَََُل هَََُق الَ   »26ََََ:64ََََإجنيلَمىتفكانَالردَفََ ََاب نَ ََتُ ب ص 

نَ  منََ.الس م اء «ََس ح اَبََع ل ىََو آت يًاََال ُقو ة ،ََمي  نيَ ََع نَ ََج ال ًساََانَ سَ ال  تغيتَ الصيغةَ أنَ الحظَ َ»
املخاطبَ)اآلن،َأانَماٍض(َإىلَصيغةَالغائبَ)اآلن،َابنَالنسانَهو(َوهذاَمعناهَأنَاملتحدثَتغيََ

 
  8. فاه  يفتح  فلم جازيها  امام  صامتة وكنعجة  الذبح  الى  تساق  كشاة فاه  يفتح  ولم فتذلل هو  اما  ظلم 7. جميعنا اثم  عليه  وضع  والرب  طريقه  الى  واحد  كل  ملنا 
  غني  ومع  قبره االشرار  مع  وجعل  9. شعبي  ذنب  اجل  من  ضرب  انه  االحياء  ارض  من  قطع انه  يظن  كان من   جيله وفي.اخذ  الدينونة  ومن الضغطة   من

  الرب  ومسرة  ايامه  تطول نسال  يرى اثم  ذبيحة نفسه  جعل  ان .بالحزن  يسحقه بان  فسر  الرب  اما  10 غش  فمه  في  يكن  ولم  ظلما  يعمل  لم انه   على.موته  عند

  غنيمة يقسم العظماء   ومع االعزاء  بين  له اقسم  لذلك 12. يحملها هو  واثامهم  كثيرين يبرر  بمعرفته البار  وعبدي .ويشبع  يرى نفسه  تعب من  11. تنجح بيده

 " المذنبين في  وشفع كثيرين  خطية حمل  وهو  اثمة  مع  واحصي  نفسه للموت  سكب  انه اجل  من
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)أيَاملسيحَالقيقي(َملَي  ُعدََََوملَيعدَهوَاملسيحَالقيقيَوإمناَاملشبهَبه!َوأيضاًَيقولَأنَإبنَالنسان
مثَإن237َََموجوداًَعلىَاألرضَوإمناَهوَقدَصعدَوُكر  م َفَالسماء،َوسيأيتَمرةَأخرىَفَاملستقبلَ.

أهنمَ معناهَ فهذاَ عظمى،َ مصيبةَ به،َلصلتَ مشبهَ هوَ وإمناَ املسيحَ يكنَ ملَ أنهَ قالَ لوَ بهَ املشبهَ
وحبهَللمسيحََ،َوإمناَمنَذكاءَاملشبهَبهََقبضواَعلىَالشخصَاخلطأَولرمباَلنَحتصلَحادثةَالصلب

بينماَهوَالذيَيساقَإىلََََمل حَللناسَأنَابنَالنسانَ)أيَاملسيح(َجالسَعنَمينيَاآلبََهأنلمايتهََ
 املوت.

 ََ 10ََََ-8ََقبلََ–يقولَاملسيحََسادساً: وهوَيصلي17َََََفَإجنيلَيوحناََ-ساعاتَقبلَحادثةَالصلبَََ
م ل ُتهَََُق دَ ََأل ع م لَ ََأ ع ط ي  ت ين َََال ذ يََال ع م لَ   لآلبَ" "َوهذاَمعناهَأنَاملسيحَقدَأكملَالعملَوملَيعدَََ.أ ك 

هناكَشيءَآخرَلجنازه،َوهذاَعكسَماَيقولهَاملسيحيونَأنَاملسيحَجاءَهلدفَالصلبَوالفداء،ََ
أمانته،َوهذاَدليلَآخرَأنَجميئهََوإمناَاملسيحَنفسهَيقولَقبلَحادثةَالصلبَأنهَقدَأجنزَرسالتهَوأدىَ

 .علىَاألرضَملَيكنَللموتَعلىَالصليب
 َ:ًَهذ ه َال ك أ سَُ"26ََ:39ََمىتسابعا َف  ل ت  ع رُب َع ين   َأ م ك ن  َأ ب  ت اُه،َإ ن  َاي  َك م اَأُر يُدَأ ان  َل ي س  َك م اَتُر يُدَ،َو لك ن  ب ل 

َكانتَصالةَاملسيحََأ ن تَ  "َهذه
اآلن؛َ وسؤايلَ السماوي.َ ألبيهَ

للا هوَ املسيحَ فلمنََإنَكانَ َ،
املشهدَ هذاَ وإمناَ يصلي؟َ كانَ
املسيحَ أنَ علىَ يدلَ النصَ فَ
ولكنَ إله.َ وليسَ هللَ عبدَ
النقاطَهنا،َفكماَنعلمََ لنكملَ

األنبياء مستجاب،َََأنَ دعائهمَ
وملَيرفضَللاَأيَطلبةَمنَأيَ
املقدَس الكتابَ اتريخَ عربَ ََنيبَ

 
(  )المسيح الدجال ثم قام في اليوم الثالث وأنه آٍت في آخر الزمان كي يقتل النبي الكذاب  المسيحيون أن المسيح عليه السالم قد مات على الصليب . يعتقد 237
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أنبيائه،َفإنَطلبَاملسيحَأنَتعربَعنهَهذهَالكأسََ كله،َوهذاَيدلَعلىَصدقَللاَوتعامالتهَمعَ
اَالنصَوردَفََ)أيَاملوت(َفهذاَمعناهَأنَللاَجييبَدعوتهَوينجيهَمنَالصلبَوالقتل.َعلماًَأنَهذ

 األانجيلَاألربعةَرغمَاختالفَرواايهتا.ََ
 ََ:ًَكإبنََََعودًةَللنصَالسابقَحيثَيتضرعَاملسيحَويطلبَمنَللااثمنا يفعل ملَ  أنَجييزَاملوتَعنه،َمل َ 

هللَوذهبَراضياًَووضعَنفسهَعلىَاملذبحَدونَأنَيتفوهََََالذيَع ل م َأنهَجيبَأنَيكونَذبيحةََإبراهيم
َابملوتَوإمناَتذم رَوطلبَالنجاةََ هلل؟َاملسيحَملَيرض  َفَأنَينف ذَأبوهَالكمَإرضاءًَ بكلمةَ..َبلَأصر 

لكنَعليهَالسالمَذهبَطائعاًَألبيهَوصعدَعلىَاملذبحَليقدمهَللاَحمرقةََوََمنَللا،َبينماَابنَابراهيم
فالقصةَجيبَأنَتنتهيَإببدالَاملسيحََََللاَأبدلهَبكبشَوفداه.َوهكذاَاملسيح،َفإنَُشبهَاببنَابراهيم

بشيءَماَغيهَهو.َواجلديرَابلذكرَأنَهناكَقصةَأخرىَحدثتَأايمَوجودَاملسيحَعليهَالسالمَعلىََ
ين ئ ذ20ٍََََ"20ََََمىتإجنيلََاألرضَوهيَفََ ََو ط ل ب تَ ََو س ج د تَ ََاب  ن  ي  ه ا،ََم عَ ََز ب د يََاب ين َ ََأُمَََُّإ ل ي هَ ََت  ق د م تَ ََح 

ئًاََم ن هَُ ي   انَ ََاب  ن ايَ ََجي  ل سَ ََأ نَ ََُقلَ :»ل هَََُق ال تَ ََتُر يد ين ؟«ََم اذ ا:»هل  اََف  ق الَ 21ََ.ََش  دَ ََهذ  َو اآلخ رَََُمي  ين كَ ََع نَ ََو اح 
َََال ي س ارَ ََع نَ  «ََف  ُتم ا:»و ق الَ ََي ُسوعَََُف أ ج ابَ 22ََ.ََم ل ُكوت ك  ت ط يع انَ .ََت ط لُب انَ ََم اََت  ع ل م انَ ََل س  ر ابَ ََأ نَ ََأ ت س  ََت ش 

ر هُب َاََس و فَ ََال يت َََال ك أ سَ  ،ََأ ش  ب  غ ةَ ََت ص ط ب غ َاََو أ نَ ََأ ان  لص   ؟«ََهب  َاََأ ص ط بغَََُال يت َََاب  ت ط يُع«:»ل هَََُق االَ ََأ ان  23ََ.ََن س 

اََف  ق الَ  ُم  َيََأ م ا:َ»هل  هن  ا،ََك أ س  ر اب  ب  غ ةَ ََف  ت ش  لص   ُُلوسَََُو أ م ا.ََت ص ط ب غ انَ ََأ انَ ََهب  اََأ ص ط ب غَََُال يت َََو اب  ََمي  ييَنََع نَ ََاجل 
َََف  ل ي سَ ََي س ار يََو ع نَ  ُمَ ََأُع دَ ََل ل ذ ينَ ََإ الَ ََأُع ط ي هَََُأ نَ ََيل  «ََم نَ ََهل  إنَاملسيحَيقولَأنَهؤالءَالتلميذينََ"َف.أ يب 

أماَيوحنَا قُتلَابلسيفَ أنَيعقوبَ فالَيُعرفََََسيصطبغانَابلكأسَ)أيَاملوتَابلقتل(َوقدَحصلَ
 .َ،َوللاَأعلمكيفَماتَأوَاسُتشهد،َفلرمباَيكونَهوَالتلميذَالذيَأخذَمكانَاملسيح

املسيحَبشخصَآخرَوينج يَاملسيح؟َومنَََماَالعربةَمنَأنَيشبهَللاََوقدَيتساءلَاملعرتض:َ"إذاًَ
سبحانهَعماَيصفون(َخمادع؟َوأنهََهوَذلكَاملشبهَبه؟َملاذاَملَيذكرهَالكتاب؟"َأالَيُظه رَذلكَأنَللاَ)َو

فعلَتلكَاملآمرةَوملَيدلناَعلىَالطريقَالصحيح؟َواجلوابَعلىَذلك:َ"لوَُعل مَاملشبهَبهَلكانَُعب د"َأيََ
البشريةََ أعظمَمنَاملسيحَنفسه،َفهوَالذيَفدىَاملسيحَوفدىَ َكانَاملشبهَبهَمعروفاًَألصبحَبطالًَ لو

الت إنَ مثَ املسيحيني(.َ اعتقادَ بطرسََ–الميذََكلهاَ)حسبَ منَ الجنيلََكماَمسعناَ حيبونََََ–ََفَ كانواَ
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َكانَهذاَالعملَإالَتضحيةَوإظهارَحمبةَ املسيحَبشدةَلدرجةَأهنمَيضعونَأنفسهمَمنَأجلَاملسيح،َفما
 الكمةَمنَالقصة..َوهذهَهيَالتالميذَمبعلمهمَاألعظمَيسوعَاملسيح

 ََ الصليباتسعاً: علىَ املسيحَ املسمىَ موتَ طريقةَ تشرحَ ومتناقضةَ خمتلفةَ طرقَ ثالثةَ مىَتهناكَ َ:ََ
« الروحومرقس:َ أسلمَََ»ََ.«َلوقاصرخَبصوتَعظيمَوأسلمَ استودعَروحيَمثَ يديكَ صرخَوقالَفَ

يوحناالروح الروح»ََ«َ أسلمَ أكمل،َمثَ قدَ قال:َ أنَعندماَ نرىَ الصحيحة؟َوهناَ فأيَروايةَهيَ َ».
الذيَكانَ الشخصَ نفسها،َوأنَ القصةَ أمرَماَخاطيئَفَ هناكَ أنَ تدلَعلىَ الرواايتَ اختالفَ

 علىَالصليبَقدَالَيكونَاملسيحَفعاًل.َ
 ًََت َ »عاشرا َق  و م َم ن َال ك  ين ئ ٍذَق ال  ََب ة ََح  َآي ًة«.َف  ق ال  َن  ر ىَم ن ك  َُمع ل  ُمَنُر يُدَأ ن  ي  ني :َ»اي  يل َو ال ف ر  يس  ُم :َ»ج  هل 

َك م اََ ن َالن يب   .َأل ن ُه آي ة َيُوان  آي ة َإ الَ  تُ ع ط ىَل هَُ ق َي ط ُلُبَآي ًةَو الَ  َو ف اس  ر  ير  ََش  ُوت  َب ط ن َال  ُنَف  ك ان َيُوان 
مٍَ نَ ََث ال ث ة َأ اي  اَي ُكوُنَاب ُنَال  َل ي اٍلَه ك ذ  ََسَ و ث ال ث  َق  ل ب  َف  َل ي اٍل.ان  ٍمَو ث ال ث  َث ال ث ة َأ اي  :12َََََمىت)ََََاأل ر ض 

38-40َ)»َ. 
َكانَيواننَفَبطنََ َكانَيواننَنبياًَفإنَاملسيحَنبياًَأيضاً،َوإن َكانََفإذا الوتَحياًَفإنَاملسيح

لوَبقيَيواننَفَبطنَالوتَثالثةَأايمَوثالثَليالَحياً..َفإنَاملسيحََََفَقلبَاألرضَحياًَأيضاً.
 ينبغيَأنَيفعلَالشيءَنفسهَفَقلبَاألرضَحياً..ََ

ََيلمسَحىتَالصليبوهناكَدالئلَأخرىَكثيةَتدلَعلىَأنَاملسيحَملَيصلَإىلَجبلَاجللجثةَومَل
َبعضاًَمنهاَفَعشرَنقاطَحىتَالَأطيلَعليكم.َولكينَاختصرت

َ

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

نسمعَمنََ أنَ اعتدانَ الكرميَوابلنيبَحممدَصلىَللَالقدَ ََأعداءَالسالمَشبهاتَتطعنَابلقرآنَ
الشبهات هذهَ ومعظمَ القرآنََعليهَوسلم،َ موجودَفَ هوَ ماَ معَ وليسَ أنََََضدَ نعرفهَ ماَ وإنَ والسنة.َ

وأحاديثَويفرغهاَمنَمعناهاََمعظمَوليسَكلَاملنصرينَ)املبشرين(َوخاصةَالعربَمنهمَمنَيقتطعَآايتََ
الطريقةَ ولكنَ الشباب.َ فئةَ منَ وخاصةَ املسلمنيَ بهَ ليشككَ آخرَ ُمشو هَ قالبَ فَ ويضعهاَ القيقيَ
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هيَأبنهَيبدوَأهنمَيوافقونَعلىَماَهوَََ-وقدَالَتكونَمألوفةََ–اجلديدةَاليتَيستخدمهاَبعضَاملبشرينَ
يفسرونََموجودَف ولكنهمَ واألحاديثَ أنََََالنصوصََالقرآنَ يقولونَ فمثالًَ معتقداهتم.َ لتوافقَ بطريقتهمَ

َكلمةَللا ،َوكالمَللاَليسَمبخلوق،َإذاًَاملسيحَليسََفعالًَََ،َوهذاَماَهوَموجودَفَالقرآنَالكرمياملسيح
َخملوقَوإمناَهوَمنَذاتَللاَ..َوهكذا.َ

العامل املتينةَمردودَعليهاَََنيَفإنَمجيعَهذهَالشبهاتوالمدهللَربَ العقيدةَالسالميةَ اليتَمتسَ
منَالشيوخ،َوإنَماَيستشهدَبهَاملنصرونَللتشكيكَابلعقيدةَوحتويلَوحتويرَاملباديءَلتناسبَمعتقداهتمََ

وابهت واهيةَ طرقَ إالَ هيَ ماَ القرآينَ اخلطابَ أسلوبَ تالئمَ بطريقةَ توطينهاَ فََوحماولةَ هلاَ أصلَ والَ ةَ
َالسالمَوميكنَالردَعليهاَبسهولةَوبدالئلَوإثبااتتَعديدة.َ

َ

 ؟ هل كل املسلمني سيدخلون النار 
َو ار ُده اوَ عزَوجلَفَكتابهَالكرمي:َ»َيقولَللَا يًّاََۚ  َإ نَم  نُكم َإ ال  َح ت ًماَم ق ض  َر ب  ك  ََ﴿مرمَي«َك ان َع ل ى 

لهََََ﴾٧١ سبيلَ حمالة،َوالَ الَ النارَ إىلَ ذاهبَ وأنهَ ابليأسَ املسلمَ إشعارَ هوَ هناَ فعلهَ املبشرَ حياولَ وماَ
املرورَوالعرض،َهذاَهوَهوََللخالصَودخولَاجلنة.َوقدَيستشهدَببعضَالتفاسيَهلذهَاآليةَأبنَالورودََ

َالورود،َأيَاملرورَداخلَالنار.

ََ تكملة اآليةَهلاَ أنَ الشبهةَ بعدهاَهوَ»واجلوابَعلىَهذهَ فماَ ُرََ..َ ات  ق واَو ن ذ  ال ذ ين َ يَ نُ ن ج   مثَُ 
ث يًّا َ﴾٧2ََ﴿مرمي«َالظ ال م ني َف يه اَج 
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وميرَ للناس،َ ومتحيصَ امتحانَ إالَ هوَ ماَ الصراطَ وهذاَ النار،َ فوقَ الصراطَ تصورَ اآليةَ وهذهَ
َمنَومنهمَكالربق،ََميرَمنَومنهمَالبصر،َكلمحََميرََمنَمنهمَذلك،َيضرهمَوالَاجلنة،َإىلَعليهَااملسلمونَ

ََاَلالناجيََاملؤمنَالنار،َيدخلوَنَوالَأعماهلم،َهبمَجتري.َوالركابَاخليلَكأجوادََميرَمنَومنهمَكالريح،ََمير
ََيسقَطََوقدََالناس،ََعليَهََميرََجهنمََمنتََعلىََجسرََفالصراطََذلكَ،ََيضرهََالََاًَمروَرََميرََبلََالنار،ََيدخل
ََمَنََللاََخيرجهََمثََ،،َوالَخُي ل دَفَالنارمعاصيهََبقدرََفيعاقبََ،خطاايهََوكثرةََمعاصيهََلشدةََالناس؛ََبعض
ََمَنََابهللََنعوذََإليهاََوحيشرونََالنار،ََإىلََيساقونََبلََميرون،ََفالََالكفارََوأماََمؤمنا،ََموحداًَََكانََإذاََالنار

َكالزان،ََيتبََملََعليها،ََماتََاليتََمبعاصيهََيسقطََقدََعنهمََللَاََيعفوََملََالذينََالعصاةََبعضََلكنََذلك،
َمشيئةََحتتََصاحبهاََالكبية،ََاملعاصَيََمنََذلكََوأشباهََالراب،ََوأكلََالوالدين،ََوعقوقََاملسكر،ََوشرب

ر كَ ََأ نََي  غ ف رَََُالَ ََالل َ ََإ نَ :َ)سبحانهََللاََقالََكماَللَا َوهو.ََ(48النساءَََ)(ََي ش اءََل م نََذ ل كَ ََُدونَ ََم اََو ي  غ ف رَََُب هَ ََُيش 
ََسبحانَه-ََيشاءََملنََاملعاصيََمنََذلكََدونََماََيغفَرََولكنهََعليه،ََماتََملنََالشركََيغفرََالََسبحانه
ََللَاََرسولََعنََاألحاديثََذلكََفََتواترتََكماََالنار،ََيدخلََهلمََيغفرََالََاملعاصيََأهلََوبعض.ََ-وتعاىل

ََبعَضََأَنََالكثيةََاألحاديَثََفََ-وسلمََعليهََللاََصلى-ََللاََرسولََعنََصحََفقدََ-وسلمََعليهََللاََصلى-
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ََوقَدََمنها،ََيتبََملََاليتََمعاصيهََلكثرةََإقامته؛ََتطولََفقدََللا،ََشاءََماََفيهاََويقيمََالنارََيدخلونََالعصاة
ََالناَرََمنََفيخرجهمََحداً،ََلهََللَاََحيدََشفاعاتََعدةََللعصاةََ-وسلمََعليهََللاََصلى-ََالنيبََويشفعََتقل

ََمنهاَ،ََيتوبواََملََمعاصيََهلمََلكنََوالسالم،ََالتوحيدََعلىََماتواََألهنمََعليهم؛ََ-وتعاىلََسبحانه-ََمنهََفضالًَ
-ََللاََفيخرجهمََابلشفاعة،ََخيرجونََالََالعصاةََمنََالنارََفََأانسََويبقىََوالشهداءََاألنبياءيشفعََََوهكذا

َعلىََماتواََالتوحيد،ََعلىََماتواََألهنمََبفضله؛ََالنارََمنََخيرجهمََ،-وتعاىلََسبحانه-ََمنهََفضالًَََ-وعالََجل
ََعليهَمَللاََكتبهاََاليَتَاملدةَمضيَبعَدَمثَأجلها،َمنََفعذبواَيتوبواَمَلَعليهَاَماتواَمعاصيَهلمَلكنَالسالم،

ََمعىَنََيتضحََذكرانََومباََ،-وتعاىلََسبحانه-ََمنهََفضالًَََاجلنةََإىلََالناَرََمَنََللَاََخيرجهمََابلناَرََتطهيهمََوبعد
ََواردهاََإالََمنكَمََوإنََ-وتعاىلََسبحانه-ََقولهََوأنََالورود َبعضََوأنََالميان،ََألهلََفقطََاملروَرََيعين.

)الديثََفََوهلذاََالنار،ََفََيسقطََقدََالعصاة ََالنارََفََومكدسََمسلمََفناج:َ َينجوََالسليمََفاملؤمن(.
238ََ.ويسقطَخير،َقدَالعصاةَوبعضَ،كذلكََالعصاةَوبعض

َكلَالناسَالنار،َولكنهاَتكونَعلىَاملؤمننيَبرداًَوسالماًَ وهناكَتفسيَآخرَهلذهَاآليةَهوَدخول
َإمياهنمَوينجيهمَمنَالعذابَ.ولنَيتأثرواَهباَأبداً،َوللاَيثبتهمَويثبتَ

 عليه وسلم خيطيء حّت يستغفر؟   صلى هللا  هل كان الرسول 
النيبَاحتاجَإىلَالستغفارَألنهَََََ«مرةََمئةََاجمللسََفََيستغفرََكانََالنيبََأن» فيقولَاملشككَأنَ

َكباقيَالناس،َحىتَفَالنهايةَيقولَأنَالَخالصَإالَعنَطريقَالميانَابملسيحَرابًَ كانَخاطئاًَومذنبًا
َومبوتهَوقيامته.ََ

َكذنوب،َألنَضميهََ َهبا وأودَأنَأطرحَمثالًَبنيَأيديكم؛َفالعاصيَقدَيفعلَالذنوبَوالَحيس 
وينوبَإليه،َويعزمَعلىََََختد رَهباَوملَيعدَيشعرَأنَماَيفعلهَخطأ،َمثَعندماَيتوبَإىلَللاََمات،َأوَأنه

َكانتَخطيةََ لو تركَاملعاصي،َفإنَأخطأَيشعرَابلذنبَويهرعَإىلَالستغفارَحىتَيعفوَللاَعنهَحىتَ
مَيستغفرونَلتعففهمَوتزكيةَصغيةَوبسيطة،َوكذلكَالصالنيَفإذاَشعرواَابلتقصيَولوَملَتكنَخطيةَفإهن

 
 . 2011. موقع إسالم ويب ، 159227، رقم الفتوى: الكريم   القرآنموقع إسالم ويب . "مختارات من تفسير اآليات." . المصدر: 238
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بعدَللاَعزَوجلَالذيَليسَكمثلهَََ–،َفهمَفَأعلىَمراتبَالطهارةَوالقداسةَأنفسهم،َفماَابلكَاألنبياء
َفإهنمَإنَاستغفرواَفهذاَليسَمعناهَأهنمَأخطأوا،َوإمناَهوَتزكيةَوعبادةَوتذللَهللَعزَوجل.ََ–شيءَ

النيبَحممدَصلىَللا أنَ نرهََََورغمَ ذنبهَوماَأتخر،َوإمناَملَ تقدمَمنَ ماَ لهَ عليهَوسلمَغفرَللاَ
َكانَيفعلَذلكَتقديراًَوشكراًَهللَسبحانهََََتوقفَعنَعبادةَللاَوتوقفَعنَالصالة والصومَوالزكاة،َوإمنا

وكانتَأخطائهمَفَتفضيلَشيءَعلىََََزل واَفَأخطاءَبسيطةَوملَيفعلواَالكبائرََوتعاىل.َعلماًَأبنَاألنبياء
َكف ارَقريشَكيَجيذهبمَإىلَدينَ َكانَيتحاورَمعَأإم ة شيء،َفمثالًَقصةَالنيبَصلىَللاَعليهَوسلمَعندما

الرسول فنح ىَ ما،َ أمرَ فَ ليسألهَ األعمىَ جاءهَ أنََََالسالم،َ ورغمَ عنه،َ وجههَ وسلمَ عليهَ صلىَللاَ
فوقَسبعَمساواتَوأنزلَفَحمكمََ عاتبهَمنَ إالَأنَللاَعزَوجلَ الرسولَ َوجهَ ير  يرى،َوملَ األعمىَالَ

" ..كتابه:َ عليهَوسلم،َعبسَوتوىلَ الرسولَصلىَللاَ لدىَ هناكَخيارانَ إذاًَكانَ آخرَاآلايت.َ إىلَ َ"
َو قريشَ معَكفارَ يتحاورَ أنَ األولَ األعمىَاخليارَ إىلَ يلتفتَ أنَ اآلخرَ واخليارَ السالم،َ إىلَ يدعوهمَ

َسؤاله،َولكنهَاختارَصلىَللاَعليهَوسلمَأنَيكملَحديثهَمعَالكفار،َفاختارَماَرآهَابلنسبةَإليهََ ويليب 
ذنباًََ يُعتربَ عليهَوسلمَوعاتبه،َوهذاَالَ الكرميَصلىَللاَ الرسولَ قو مَ األنسب،َولكنَللاَعزَوجلَ أنهَ

رسولَصلىَللاَعليهَوسلمَوإمناَاختارَماَرآهَمناسباًَابلنسبةَإليه،َوماَهوَإالَبشرَمثلناَولكنَارتكبهَال
َيوحىَإليهَمنَللاَعزَوجل.ََ

َكيفيةَعبادةَللاَسبحانهََََصلىَللاََكماَأنَالرسول َكانَيستغفرَهللَعزَوجلَليعلمنا عليهَوسلم
َأيضاً.َََيسَجبديد،َفقدَفعلَذلكَيسوعَاملسيحومنهاَالستغفار،َوهذاَل

املسيانية النصوصَ إىلَ لنبحثَ القدميَ العهدَ فَ عدانَ ماَ املنتظرََََإذاَ املسيحَ عنَ تتحدثَ اليتَ
..َوهاََهضَدَيتحدثَعنَاملؤامرةَاليتَحبكهاَاليهود41َوصفاتهَوأعمالهَلوجدانَفَسفرَاملزاميَاصحاحَ

َ.ََال م س ك نيَ ََإ ىل َََي  ن ظُرَََُل ل ذ يََطُوىب 1َََ هوَالنص:َ" يهَ ََالش ر َ ََي  و مَ ََف  َي  غ ت ب طَُ.ََو حُي ي يهَ ََحي  ف ظُهَََُالر ب2َََُّ.ََالر بَََُّيُ ن ج  
َ ،ََف  ائ هَ ََم ر امَ ََإ ىل َََُيس ل  ُمهَََُو الَ ََاأل ر ض  تَ .ََالضُّع فَ ََف ر اشَ ََع ل ىََو ُهوَ ََي  ع ُضُدهَََُالر ب3َََُّ.َأ ع د  َََُكل هَََُم ض ج ع هَََُم ه د  َف 

هَ  املسيح.م ر ض  يتحدثَعنَ النصَ أنَهذاَ ليقولواَ هناَ يتوقفونَ الالهوتيونَ أايمهَعلىََََ"َومعظمَ آخرَ فَ
نفسَ عنَ تتحدثَ بعدهَ أخرىَ أعداداًَ هناكَ وإمناَ هناَ يكتملَ ملَ النصَ ولكنَ صعوده،َ قبلَ األرضَ
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ََ املسيح: يكونَ أنَ واملفرتضَ املتكلمَ »قُ ل تَََُأ انَ 4ََ"ََالشخصَ ََار مح  ين َََر بَََُّايَ :َ يََاش فَ . َََن  ف س  ََق دَ ََأل ين  
ط أ تَُ ََ«إ ل ي كَ ََأ خ  ائ ي5ََ. »ب ش رَ ََع ل يَ ََي  ت  ق او لُونَ ََأ ع د  ُوتَََُم ىت َ:َ ُُه؟«ََو ي ب يدَََُمي  َََد خ لَ ََو إ نَ 6ََََامس  ََي  ت ك ل مَََُل ي  اين 
ل ك ذ بَ  هَ ََجي  م عَََُق  ل ُبهَُ.ََاب  ًاََل ن  ف س  َ.ََخي  رُجَُ.ََإ مث  يَ ََُكل7َََُّ.ََي  ت ك ل مَََُاخل  ار جَ ََف  ََت  ف ك ُروَاََع ل يَ .ََع ل يَ ََم ًعاََي  ت  ن اج و نَ ََُمب غ ض 

،ََر ُجلَََُأ ي ًضا9ََ.ََي  ُقوُم«ََي  ُعودَََُالَ ََاض ط ج عَ ََح ي ثَُ.ََع ل ي هَ ََان س ك بَ ََق دَ ََر د يءَ ََأ م رَ :َ»ي  ُقولُونَ 8ََ.ََأب  ذ ي يت َ َس ال م يت 
،ََف ار مح  ين َََر بَََُّايَ ََأ ن تَ ََأ م ا10ََ!ََع ق ب هَََُع ل يَ ََر ف عَ ََُخب ز ي،ََآك لَََُب ه ،ََو ث ق تَََُال ذ ي ََف ُأج از ي  ُهمَ ََو أ ق م ين  َا11ََ. ذ  ََهب 

،ََُسر ر تَ ََأ ن كَ ََع ل م تَُ ت فَ ََمل َ ََأ ن هَََُيب  َََأ انَ ََأ م ا12ََ.ََع ُدو  يََع ل يَ ََي  ه  ،ََف ب ك م ايل  ت ين  ت ين َََد ع م  ام كَ ََو أ ق م  .ََاأل ب دَ ََإ ىل َََُقد 

ر ائ يل ،ََإ لهَََُالر بَََُُّمب ار كَ 13ََ ََاأل ب دَ ََو إ ىل َََاأل ز لَ ََم نَ ََإ س  الالهوتيونَف آم نيَ ََآم نيَ . يتالعبَ وأحياانًَكثيةَ َ"
ابلنصوصَوالَيظه رونَاألعدادَالسبعةَاألوىل،َويظهرونَماَبعدَالعددَالثامنَليبينواَنبوةَمؤامرةَاألعداءَ

بَالرمحةَمنه،َوهذاَماَيسمىََأنهَيستغفرَللاَويطل4ََعلىَيسوعَاملسيح،َولكنَالنصَواضحَفَعددََ
239ََتكييفَالنصَليالئمَالعقيدةَاليتَاخرتعهاَالالهوتيون.

ابلضرورةَََليسََالستغفارَولذلكَفاستغفارَالنيبَحممدَصلىَللاَعليهَوسلمَليسَابألمرَاجلديد.ََ
العبادةََللاََامامََتذللََ–ََابلتقصيََاعرتافََهوََوإمناََذنبََلعمل أشكالَ منَ شكلَ وهوَ وجل.َ َََ.عزَ

واعرتافهمَابلتقصيَليسَابلضرورةَارتكابَالذنوبَوإمناَعلىَعدمَالقدرةَعلىَشكرَالنعمةَوهذاَواردَفََ
َحقَاألنبياءَ.

واَلمنَاخلطأَفَتبليغَالدينَفالَهمَحيرمواَالاللَوالَحيلََسبحانهَوتعاىلَعصمَاألنبياءََولكنَللا
َكلمةَللَا َاليتَأوحىَهباَإليهمَوالَيقعواَفَاملعاصي.َََالرامَوالَخيطئواَفَتبليغ

ََاَيََأنتََوال:ََََقالواََ،ََللَاََبرمحةََإالََأحدََاجلنةََيدخلََلن:َ»صلىَللاَعليهَوسلمََللاََرسولََقال
ََََقاَلََ؟ََللَاََرسول ََيدخَلََال:َ"قالََوأيضاًَ"ََرأسهََفوقََبيدَهََوقاَلََ،ََبرمحتهََللَاََيتغمديَنََأنََإالََأانََوال:
ََفيقولَاملشككونَمباَأنَالرسوَلََ«للاََبرمحةََإالََأانََاَلََوَََ،ََالنارََمنََجييََالََوََ،ََاجلنةََعملهََمنكمََأحدا

 
ا  وانظر  4: 10 ىمت : )ت فيتحقق  41. النبوة في المزمور 239 .. المصدر موقع سانتا تكال: النبوات    (45 - 43: 14 قس ومر 16  - 14: 26 ى مت أيض 
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حممدَصلىَللاَعليهَوسلمَغيَمتأكدَمنَخالصهَوينتظرَرمحةَللاَحىتَيدخلَاجلنة،َفماذاَنقولَعنََ
َأنفسنا...َهذاَمعناهَلنَيدخلَأحدَاجلنةَإطالقاً.َ

ََالكرميَفَهذاَالديثَليبنيَلناَعظمةَللَاََهذاَالكالمَالواهنَالَأصلَله،َوإمناَماَقالهَالرسول
ََيفعَلََ،سلطانهََفََواآلخرَةََوالدنياََملكه،ََالعامَلََبلََشيءَ،ََعليهََجيبََالََتعاىلََاهللوقدرتهَورمحتهَالواسعةَف

ََمنَهََعدالََكانََالنارََوأدخلهمََ،منهمََحىتَاألنبياءََأمجعنَيََوالصالنيََاملطيعنيََعذبََفلوََيشاء،ََماََفيهما
َولكنهَذلك،َلهَكانََاجلنةَوأدخلهمَالكافرينَنعمَولوَمنه،ََفضلَفهوَاجلنةَوأدخلهمَونعمهمَأكرمهمَوإذا
ََاملنافقنَيََويعذَبََ،ََبرمحتهََاجلنةََويدخلهمََللمؤمننيََيغفرََبَلََهذا،ََيفعلََالََأنهََصدق،ََوخربهََأخرب

ََ.منهَعدالَالنارَفَوخيلدهم

الرسولَ حديثَ للاََولنتذكرَ الديثََََصلىَ )مبعىنَ مثلَ لناَ ضربَ عندماَ وسلمَ وهوَََ–عليهَ
حديثَضعيف(َعنَالرجلَالذيَوقفَأمامَللاَعزَوجلَمتفاخراًَبنفسهَأنهَعاشَكلَحياتهَبالَمعاصيََ
وعملَاألعمالَالسنة،َفعندماَسألهَللا:َ"أتدخلَاجلنةَبرمحيتَأمَبعملك"َفأىبَأنَيدخلَالرجلَاجلنةََ

يقولََ فكأنهَكانَ بعملهَ الطعام،َوأتصدقَعلىَإالَ أطعمَ فقدَكنتَ اجلنة،َ أدخلَ أنَ القَ "أانَيلَ هلل:َ
َكلها.َ احملتاجني،َوكنتَأصومَرمضانَوكلَاثننيَومخيسَوكنُتَوكنُتَوكنُت"َوراحَيعددَأعمالهَالسنة
َكنعمةَالبصرَووضعهاَفَكفة،َمثَوضعَللاَعزَوجلَأعمالَهذاَالرجلََ فأحضرَلهَللاَنعمةَواحدةَفقط

َكفةَالنعمةَاليتَأنعمهاَللاَعلىَذلكَالرجلََفَالكفة ،َفماَابلكَابلنعم240ََاألخرىَفَامليزان،َفرجحت
َوالعطاايَاليتَأعطاانَاايهاَللاَواليتَالَنستطيعَأنَنعد هاَوالَأنَحنصيها.ََ

 
  عليه   للا   صلى  النبي   عن  كحديث   ليس   أذكره   إنما  وأنا_)    وسلم  عليه  للا   صلى_   النبي   عن  ضعيف  بسند  الحاكم  رواه   حديث   هناك. حديث ضعيف:  240

  وال انشغال فيها وال فتن فيها ال –  جزيرة في عام ستمائة  وجل عز للا عبد  رجال  أن  يوضح: الحديث هذا ففي ( المسألة  هذه يوضح  كقول  أذكره إنما وسلم

  من   يأكل   كان   ،   الصخر   في   رمان   شجرة   له  وأنبت   العذب   الماء   من   عينا  له  للا   أخرج   ،   وجل   عز   للا   يعبد (    عمله )    للا   يعبد  رجل  –  هذا   من   شيء   أي 

  قال  ،   بعملي   بل   رب   يا   ال :    قال   ،  برحمتي   الجنة   عبدي   أدخلوا :    وجل   عز   للا   قال   ،  موته   وقت   حان   فلما   سنه   ،ستمائة   ويصلي   الماء   من   ويشرب   الرمان 
  ووضعوا   كفة   في   البصر   نِعمة   وضعوا   فبدؤوا   بعبادته   عبدي   على   نِعمي   قايسوا   قال   ،   بعملي   ال   ،   برحمتي   ال   ،  بعملي   ال   ،  برحمتي   الجنة   عبدي   ادخلوا 

  يصرخ العبد  فجعل النار  إلى خذوه :  قال  يفي عمل وال عوض  اليوجد النِعم بقية  أين  ، فقط البصر   نِعمة أمام  عام  ستمائة  عبادة فطاشت ، سنه ستمائة  عبادة

  برحمتي   ؟   شيئا   تك  ولم   خلقك   من  عبدي:   له   وجل   عز   للا   قال   ثم  ،   أرجعوه :    قال   ،   رب  يا   برحمتك   الجنة   أدخل   رب  يا   برحمتك  بل   ربي  ويقول  ويستغيث

  من  العذب  الماء   لك  أخرج   من :   قال   ،  رب   يا   برحمتك   قال  ؟   بعملك   أم  برحمتي  ؟   عام   ستمائة   عبادة   على   قواك   من :   قال   ،   رب  يا   برحمتك   قال   ؟   بعملك   أم

:    قال ، رب  يا برحمتك:   قال ؟ بعملك أم برحمتي ؟ الصخر من  رمان قحف لك  أخرج من  قال ، رب  يا برحمتك:   قال ؟ بعملك أم برحمتي ؟ المالح الماء

 .  العبد  نِعم  كنت  عبدي  يا  الجنة  فادخل  برحمتي 
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ََذلَكََومعََوسلمََعليهََللَاََصلى_ََحممدََنبيناََعبدهََكمَاََالعبادَةََحَقََللَاََعبَدََأحداًَََنعلمََالََوحنن
َالعبدََقيامََومابنيََوجلََعزََللاََن عمََبنيََماََمقايسةََفاملسألةََبعملي،ََاجلنةََأدخلََالََأيََ،ََأانََوالََيقول

إنَكانََََامليزانََكفيتََىنَرََمَثََأخرىََكفةََفََأعمالكََوتوضعََكفةََفََالن عَمََتوضعََ،النعمةََهذهََبشكر
َ.الَأمَالن عمَبنيَوماَالعملَبنيَماَاملوازنةَمَنَنوعَسيحدث

عائشة السيدةَ الكرميَصلىَللاَعليهَوسلمََََرضيَللاََولنتذكرَحديثَ النيبَ عندماَسألتَ عنهاَ
العبادةتفانيهََعنَسببََ الليلَاملستمرََََفَ ماَتقدمَمنَذنبهََوقيامهَ لهَ رغمَأنَللاَسبحانهَوتعاىلَغفرَ

ََ فأجاهبا "وأتخر،َ شكوراًَالكرمي:َ عبداًَ أكونَ الرسول241ََ!َ"أفالَ عناهَ ماَ فََََوإنَ عليهَوسلمَ صلىَللاَ
الستغفار أنَجنتهدَفَ أنناَجيبَ القدرةََََالديثَ منَعدمَ أيضاًَ الذنوبَواخلطاايَوإمناَ فقطَمنَ ليسَ

َكماَينبغي.ََ  علىَشكرَالنعمة

 ؟  = هللا  كلمة هللا 
يحَََُإ من  ا» ُتهَََُ هَ اللَ ََر ُسولَََُمي َ م رَ ََاب نَََُع يس ىََال م س  ََو ك ل م  َ ََأ ل ق اه اَ ََو ُروحَ ََمي َ م رَ ََإ ىل  َ(171ََالنساءََسورة)ََ«م  ن هََُ

َكلمةَللا معناهَأنَاملسيحَليسَمبخلوق،ََ،َوكالمَللاَليسَمبخلوقَفهذاََفيقولَاملشككونَمباَأنَاملسيح
َكذلكَيقولونَابلنسبةَلروحَللا،َفيد عونَأنَ أيَأنَاملسيحَأزيل،َأيَأنهَللا،َألنَكالمَللاَمنَذاتَللا.

َكماَوردَفَإجنيلَيوحنا َكانَاملسيحَهوَروحَللاَأيَمنَذاتَللاَفإذاًَللاَروح ،َوأهناَمنَذاتَللا.َفإذا
َهوَللا.ََ

للمسيح،َفكأمناَنقولََََ"َو"روحَللا"َمهاَإمساَتشريفجلوابَعلىَهذاَأبنَمصطلحاَ"كلمةَللاوا
َكر مَهذهَ "بيتَللا"َأو"انقةَللا"َأو"رجلَللا"َفهلَهذاَمعناهَأهنمَللا؟َأوَمنَذاتَللا؟َأبداً!َوإمناَللا

َينهَالسالم،َفزادهاَشرفاًَهبذاَالسم.َاألشياءَابمسهَاألعظمَألهناَتتعلقَبد

َكلمةَللا اآليةَالكرميةَتعينَ"ََاثنياً:َإن ََ"َفإنَللاَخلقَاملسيحَفَرحمَمرمَيُكنَفيكونفَهذهَ
ََََالعذراء ف فمثالًَ الكون،َ للاَ خلقَ وهكذاَ 1ََََََالتكوينبكلمة،َ َ»للاَََُو ق الَ "3ََ: "ََنُورَ ََف ك انَ ََنُور «،ََل ي ُكنَ :َ

 
  أتصنع  للا  رسول  يا:  عائشة  قالت..   رجاله  تفطر  حتى  قام  صلى  إذا  -  وسلم  عليه  للا  صلى   - للا رسول  كان : )   قالت ـ  عنها  للا رضي   ـ  عائشة وعن . 241

 ( . مسلم()  شكورا عبدا  أكون أفال  عائشة  يا :  ـ  وسلم  عليه للا  صلى  ـ  فقال ،! ؟ تأخر وما  ذنبك من  تقدم  ما لك  غُِفرَ  وقد  هذا
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َكتابهَالكرميََ َل هَََُق الَ ََمثَُ ََتُ ر ابٍَََم نََخ ل ق هَََُۚ  ََمَ آدَ ََك م ث لَ ََ هَ اللَ ََع ندَ ََع يس ىَ ََم ث لَ ََإ نَ َ»ويقولَللاَعزَوجلَف
فيشبهَللاَعزَوجلَاملسيحَآبدمَعليهماَالسالم،َفكالمهاَخملوقني،َوكالمهاَمنَََ﴾٥٩عمرانََآل﴿َََ«ف  ي ُكونَََُُكن

َتراب،َفإنَآدمَواملسيحَجسدمهاَيتحللَويعودَإىلَالرتاب،َوكالمهاَقدَُخلقاَبكلمةَمنَللاَوهيَ"ُكن."ََ

َكرمَعيسىَعليهَالسالمَابسمَ"كلمةَللاََمثَإنَللا َكماقد األخرىَأبمساءَأخرىََََكرمَاألنبياءََ"
كموسىَعليهَالسالمَ"كليمَللا"َوكإبراهيمَعليهَالسالمَ"خليلَللا"َوكمحمدَعليهَالسالمَ"خامتَالنبيني"َ

َوهكذا.

ََالعذراءََألنَللاَنفخَفيهَنسمةَحياةَليحييهَفَرحمَمرميََاثلثاًَوأخياً:َإنَاملسيحَُأمسيَروحَللا
ن اَف  ر ج ه اَأ ح ص ن تَ َو ال يت َ»كقولهَتعاىل:َ ن اََم َنَف يه اَف  ن  ف خ  ََ﴾٩١َاألنبياء﴿َ«ل  ل ع ال م نيَ َآي ةًََو اب  ن  ه اَو ج ع ل ن اه َاَرُّوح 

َكتابهَعنَاملسيحَأنهَ"روحَمنه"َأيَروحَمنَللَاََكماَأنَللَا وملَيقلَ"روحه"ََََعزَوجلَيقولَف
َفهوَ"روحَمنَللا"َوليسَ"روحَللا"َأيَمنَذاتَللاَعزَوجل.َ

 ؟هللا  هو  إذا  حميي؟  الغيب؟  عال  شاِف؟  خالق؟  املسيح 
ي ٍةَم  نَر ب  ُكم ََ»49ََََعمراَنََآلََسورَةعزَوجل:ََََيقولَللَا ُتُكمَآب  ئ   َج  َق د  ر ائ يل َأ ين   َإ س  َب ين  ََََۚ  و ر ُسواًلَإ ىل   أ ين  

ََ ًا ف  ي ُكوُنَط ي  ف يه َ ف أ نُفُخَ ئ ة َالط ي  َ ي   َك ه  ل ُكمَم  ن َالط  ني  ُلُقَ اللَ أ خ  َ ي يَََۚ  ََ هَ إب  ذ ن  َو ُأح  م ه َو األ  ب  ر ص  و أُب ر ُئَاأل  ك 
ََ اللَ ال م و ت ى  َ ََ هَ إب  ذ ن  َ  ََََۚ بُ ُيوت ُكم  َ ُرون َف  ت د خ  و م اَ أت  ُكُلون َ مب  اَ إ نَُكنُتمَََۚ  و أُن ب  ُئُكمَ ل ُكم َ ي ًةَ آل  َ ذ  ل ك  َ إ ن َف 
للغيبَوحمييَاملوتى،َفهذهََََ«مُّؤ م ن نيَ  مثَيقولَاملشككَمباَأنَاملسيحَعليهَالسالمَخالق،َوشافَوعاملَ

ََ!مجيعهاَأمساءَللاَالسىن،َإذاًَاملسيحَهوَللا

،َعرضُت2013َابلتعاونَمعَمؤسسةَجسور،َعامََََفَأحدىَاحملاضراتَاليتَكنتَألقيهاَفَمصر
أحدهم:َ فأجابَ التشكيك؟"َ هذاَ علىَ الجابةَ ميكنناَ "كيفَ مثَسألت:َ الضور،َ علىَ الشبهةَ هذهَ

َكل ها!"َوهذهَاآليةَتوافقَماَقالهَاملسيحَفََََ"كلمةَإبذنَللا َ  "6ََََ:38ََََيوحناََإجنيلفَاآليةَحلتَاملسألة َأل ين  
،َأل ع م لَ َل ي سَ َالس م اء ،َم نَ َن  ز ل تََُق دَ  يئ يت  يئ ةَ َب لَ َم ش  َكماَأنهَقالَأنَاآلبأ ر س ل ين ََال ذ يَم ش  للاَأعظمَمنهََ"

َََمس  ع ُتمَ   "14ََََ:28ََإجنيلَيوحناََفََ َََمثَُ ََأ ذ ه بَََُأ انَ :ََل ُكمَ ََقُ ل تَََُأ ين   ُتمَ ََل وَ .ََإ ل ي ُكمَ ََآيت  ُتمَ ََحتُ بُّون ين َََُكن   َََت  ف ر ُحونَ ََل ُكن   ََأل ين  
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يََقُ ل تَُ ،ََإ ىل َََأ م ض  َََأل نَ ََاآلب  املقدسم ين  َََأ ع ظ مَََُأ يب  الكتابَ النصوصَمجيعهاَفَ أنَََ"َوهذهَ إىلَ تشيَ
َ.ََوألنهَالَيوجدَمنَهوَأعظمَمنَللاََللاَوإمناَهوَنيبَُمرسلَمنَللا،املسيحَليسَ

املسيح ألوهيةَ عدمَ علىَ آخرَ بطرسودليلَ وقفَ عندماَ أنهَ الشعبََََ:َ أمامَ اآلخرينَ والتالميذَ
َع نَ َو ت ك ل مَ ََف  ر أ ىََس ب قَ 31ََ "2ََفَيومَاخلميس،َحتدثَمعهمَبلهجةَقاسيةَوقال:َأعمالَالرسلَََالسرائيلي

،ََق ي ام ةَ  يح  َََن  ف ُسهَََُُترت  كَ ََمل َ ََأ ن هَََُال م س  اََف  ي ُسوع32َََُ.ََف س اًداََج س ُدهَََُر أ ىََو الَ ََاهل  او ي ةَ ََف  ََمج  يًعَاََو حن  نَََُ،للاَََُأ ق ام هَََُهذ 
،ََم نَ ََال ُقُدسَ ََالرُّوحَ ََم و ع دَ ََو أ خ ذَ ََللا ،ََب ي م نيَ ََار ت  ف عَ ََو إ ذَ 33ََ.ََل ذل كَ ََُشُهودَ  اََس ك بَ ََاآلب  ََاآلنَ ََأ ن  ُتمَََُال ذ َيََهذ 

ُرون هَُ م ُعون هَََُتُ ب ص  أثناءَوجودهَعلىَاألرضَأبنَيسوعَليسَ"َفقدَفهمََ.و ت س  املسيحَ التالميذَالذينَالزمواَ
َللا،َوأنَللاَهوَالذيَأصعدهَإىلَالسماء،َوأنَالروحَالقدسَليسَإبلهَوليسَابملسيحَ.

َكمثلهَشيء،َفالَميكنَأنََمثَإنَهناكَبعضَالصفاتَهلل،َقدَتكونَعندَللا ،َولكنَللاَليس
دودةَبصفاتَللاَغيَاحملدودة،َفإذاَقيلَعنَشخصَأنهَرحيم،َفرمحةَهذاَاملرءَالَميكنََنقارنَصفاتناَاحمل

َكانَلديهَ َكرمحةَللاَعزَوجلَالواسعة.َوهكذاَميكنَأنَنقولَعنَاملسيحَعليهَالسالم،َالذي أنَتكون
َكصفاتَللا.َوإذاَُعلمَعنَاملسيحَأنهَحمييَاملوتى،َفلمَيردَفَالكتابَا ََملقدَسصفاتَولكنهاَليست

فََ هللَ يصليَ املسيحَوهوَ يقولَ مميتَكاهلل.َ َاََي ُسوعَََُت ك ل مَ 1ََ"17ََََيوحنَاأنهَ ذ  ن  ي هَ ََو ر ف عَ ََهب  ََالس م اءَ ََحن  وَ ََع ي  
د كَ َاب  ن كَ َجم   دَ .َالس اع ةََُأ ت تَ َق دَ َ،اآلبََُأ ي ُّه ا:»و ق الَ  ت هََُإ ذَ 2ََ،أ ي ًضاَاب  ُنكَ َل ُيم ج   ََج س دٍََُكل َ ََع ل ىَُسل ط اانًََأ ع ط ي  

ت هَََُم نَ ََل ُكل َ ََأ ب د ي ةًَََح ي اةًَََل يُ ع ط يَ  ََأ ع ط ي   يَ ََو هذ هَ 3ََ.
لهَ ََأ ن تَ ََي  ع ر فُوكَ ََأ نَ :ََاأل ب د ي ةَََُال  ي اةَََُه  د كَ ََال  ق يق يَ ََال  ََو ح 

يحَ ََو ي ُسوعَ  "َفلذلكَفإنَاملسيحَبتعاليمهَوحياتهَعر فناَطريقَالياةَاألبديةَ)اجلنة(َوهوََ.أ ر س ل ت هَََُال ذ يََال م س 
َأنَنؤمنَابهللَالواحدَويسوعَاملسيحَالنيبَاملُرس ل.َ

وقدَيقولَاملشككَأنَاملسيحَعليهَالسالمَهوَالوحيدَالذيَفعلَهذهَالعجائبَالعظيمةَاليتَالََ
للا إالَ للايفعلهاَ )سبحانَ أنََََوتعاىلََ.َ قالَ املسيحَ القيقةَ فَ ذلك،َ علىَ واجلوابَ يصفون(.َ عماَ

أنبياء هناكَ أنَ منه،َكماَ أعظمَ عجائبَ سيفعلونَ )الواريني(َ القدميََالتالميذَ العهدَ منَ فعلواََََآخرينَ
النيبََأعظمَمنَاملسيحَعليهمَالسالم،َأحدَهؤالءَاألنبياَء )اليسع(َعليهَالسالم،َفقدَصنعََََأليشعََهوَ

ََ القصةَفَسفر ميتاً،َهذهَهيَ يقيمَ ميتاًَ أنَ فتخيلَ ََََملوكمعجزةَوهوَميت،َ 13ََََالثاين َك انُواََو ف يم ا  َ»21ََ:
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ف ُنونَ  َََالر ُجلَ ََف ط ر ُحواََال ُغز اة ،ََر أ و اََق دَ ََهب  مَ ََإ ذ اََر ُجالًَََي د  ََش عَ أ ل يََع ظ امَ ََو م سَ ََالر ُجلَََُن  ز لَ ََف  ل م اََش ع ،أ ل يََق رب َ ََف 
ل ي هَ ََع ل َىََو ق امَ ََع اشَ  ََر ج  أليشعََ«. نعبدَ الَ فلماذاَ املعجزة؟َ هذهَ منَ أعظمَ هناكَ يسوعََََهلَ منَ بدالًَ

َََهذاَغيَمعقول.؟َاملسيح

َكماَفَقولهَتعاىل:َسورةَالبقرةََ ََت ل كَ   "253ََمثَإنَللاَعزَوجلَفض لَالرسلَبعضهمَعلىَبعض
ن اََۚ  ََد ر ج اتٍَََب  ع ض ُهمَ ََو ر ف عَ ََۚ  ََالل  هَََُك ل مَ ََم نََم  ن  ُهمََۚ  ََب  ع ضٍَََع ل ىَ ََب  ع ض ُهمَ ََف ض ل ن اََالرُُّسلَُ َاب نَ ََع يس ىََو آت  ي  

هَََُال ب ي  ن اتَ ََمي َ م رَ  ان  إبراهيمال ُقُدسَ ََب ُروحَ ََو أ ي د  ََعليهَالسالمَابخللة،َوفض لَموسَىََ"َفكماَفض لَللاَعزَوجلَ
عليهَالسالمَابلتكليم،َوحممدَعليهَالسالمَأبنهَخامتَاألنبياءَواملرس لني،َفإنهَتعاىلَفض لَاملسيحَأبنهَجعلهََ

َالرجيم.ََكلمةَللاَوروحَمنهَوملَينخسهَالشيطان

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

َوأمهََمرميََابنََإال.ََََالشيطانََخنسةََمنََصارخاََفيستهل.ََََالشيطانََخنسهََإالَيولدََمولودََمنََما»والسالمََ
ومباَأنَالشيطانَََ{«الرجيمََالشيطانََمنََوذريتهاََبكََأعيذهاََوإين:َ}ََشئتمََإنََاقرؤا:ََََهريرةََأبوََقالََمث.ََ

َكاهللَوملَيفعلَأيَخطيئةَقط،َبينماَالشيطانَخنزَمجيعََ ملَينخزَسيدانَاملسيحَعليهَالسالمَفإنهَقدوس
َالناسَومنَبينهمَالنيبَحممدَصلىَللاَعليهَوسلم،َألهنمَمجيعهمَخطاة.ََ

َكمسلمنيَنُقرَونعرتفَأنَاملسيحَمل يقعَََهذاَالتصريحَالذيَأصدرهَاملشككَالَأصلَله،َفنحن
َكباقيَاألنبياَءفَاملعاصيََ عليهمَالسالم،َألهنمَمعصومنيَعنَاخلطأ،َوليسَلديناَمشكلةَأنَسيدانَََمثله

ه.َولألسفَقدَرأيتَبعضَاملسلمنيَالذينَيد عونَعصمهَبعدمَخنسَعيسىَعليهَالسالمَمعصومَوأنَللا
ََ مقارنة متخصصنيَفَ املقدسأهنمَ الكتابَ منَ السالمَ عليهَ للمسيحَ أخطاءَ إخراجَ ،ََاألداين،َحاولواَ

كقوهلمَأنَاملسيحَشتمَالكهنة،َوملَيدعوَإىلَبرَالوالد ينَومنعَتالميذهَمنَالصيامَوغيهاَمنَاألمور.ََ
أ الطعنَ هوَ والطعنَابملسيحَ املسلمنيَ هؤالءَ يضعهاَ اليتَ فالتربيراتَ هراء،َ الَوهذاَ وهمَ ابلسالمَ يضاًَ

َكباقيَاألنبياءَمعصومَعنََ وللاَبر أهَمنَمكايدََََاملعاصييدرونَوالَيشعرونَبذلك.َوإمناَأقولَأنَاملسيح
َأعداءه.َ
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يلَملرميََسها،َفقدَقالَاملالكَجرَبكذلكَبرأَللاَعزَوجلَأمهَعليهماَالسالمَمنَأيَخطيئةَوقد
َ،ََحي  لَََُّال ُقُدسَََُا لرُّوحَُ"1ََََ:35ََفَلوقاََ ،ََال ع ل ي َ ََو قُ و ةَََُع ل ي ك  ع ىََم ن كَ ََال م و لُودَََُال ُقدُّوسَََُأ ي ًضاََف ل ذل كَ ََُتظ ل  ُلك  َيُد 

َكماَفَسورةَآلَعمرانََ.للاَ ََاب نَ  ئ ك ةَََُق ال تَ ََو إ ذَ "42ََ" ََو اص ط ف اكَ ََو ط ه ر كَ ََاص ط ف اكَ ََالل  هَ ََإ نَ ََمي َُم رَ ََايَ ََال م ال 
َوهذاَمعناهَأنَللاَطهرَمرميَالعذراءَدونَالاجةَإىلَالصلبَوالفداء.َََ"ال ع ال م نيَ َن س اءَ َع ل ىَ 

وعيسىَعليهماََََذراءالعََوالغريبَفَاألمرَأنَاملبشرينَحياولونَالتشكيكَوالقولَأنهَمباَأنَمرمي
ينخس ملَ الشيطانالسالمَ مستوىَللاََهماَ أهنماَفَ معناهَ يصفونََوتعاىلََسبحانَللاََََ–ََفهذاَ َ–عماَ

العذراءََ مرميَ يؤهل ونَ األخرىَ الطوائفَ وبعضَ والكاثوليكَ األرثوذكسَ َ أنَكنيسيت  ذلكَ منَ واألغربَ
األصلية،ََ اخلطيئةَ إليهاَ انتقلتَ مبعتقدهمَ أيَ خاطئ ني،َ أبوينَ منَ جاءتَ ولكنهاَ للاَ أمَ أهناَ ويقولونَ

َكأيَشخصََلربوتستنتكذلكَيؤمنَا َكاملسيح،َفكيفََآخرَوالَيضعََأبنَمرميَخاطئة وهناَفَمرتبةَللا
علىََ يدلَ هذاَ األصلية؟َ اخلطيئةَ منَخاللهَ انتقلتَ اليتَ النسلَ منَ وقدَجاءاَ معصوم نيَ أهنماَ يقولونَ

َفسادَوعدمَصالحيةَمعتقدَاخلطيئةَاألصليةَوالفداءَ.

وهوَطفل،َوإمناَقدَجر بهَفَالرب يةَأربعنيَيوماًَوليلة،َلدرجةَََهَالشيطانمثَرغمَأنَاملسيحَملَينخس
لهَ! يسجدَ أنَ املسيحَ منَ طلبَ الشيطانَ حماوالت242َََانَ منَ السالمَ عليهَ املسيحَ ي سلمَ ملَ لذلكَ

243َََ.َأنَالشيطانَملَيقرتبَإليهَالبت ةهَالَتعينلشيطانَلإليقاعَبه،َفإذاًَعدمَخنسا

 ؟ ل على الصليبهل املسيح قُت 
أنهَعندماَيتحدثَمعظمَاملسيحيونَعنَحادثةَصلبَاملسيح ،َيقولون:َإنَمنَاملثيَلإلهتمامَ

الدعاء هذاَ منَ وأتعجبَ قُتل"َ "املسيحَ يقولونَ مات!"َوالَ األانجيلََََ"املسيحَ الرواايتَفَ أنَ ابلرغمَ
الصليب املعل قَعلىَ الشخصَ أنَ تدلَعلىَ يستشهدَََاألربعةَ وليسَبشكلَعادي،َوبعدهاَ قتالًَ ماتَ

 
  ليلة   واربعين  نهارا   اربعين   صام  فبعدما  2.  ابليس   من  ليجرب   الروح  من   البرية  الى  يسوع  اصعد  ثم  1  "   4  للمسيح في إنجيل متى  . تجربة الشيطان242

  بكل  بل  االنسان يحيا  وحده بالخبز  ليس   مكتوب وقال  فاجاب  4. خبزا الحجارة  هذه  تصير  ان  فقل  للا ابن  كنت  ان  له   وقال المجرب  اليه   فتقدم 3. اخيرا   جاع

  انه  مكتوب  النه .اسفل   الى   نفسك   فاطرح   للا   ابن  كنت   ان  له   وقال   6.  الهيكل  جناح   على   واوقفه   المقدسة   المدينة  الى   ابليس   اخذه  ثم  5.  للا   فم  من   تخرج   كلمة 

  جبل الى   ابليس  ايضا  اخذه  ثم  8. الهك الرب   تجرب ال  ايضا مكتوب  يسوع له  قال  7. رجلك   بحجر تصدم  ال  لكي  يحملونك اياديهم   فعلى.بك  مالئكته يوصي 

  مكتوب النه.شيطان  يا   اذهب  يسوع  له  قال  حينئذ  10.  لي   وسجدت   خررت  ان   جميعها   هذه اعطيك  له   وقال   9.  ومجدها   العالم  ممالك  جميع   واراه   جدا   عال

 " تخدمه فصارت  جاءت  قد مالئكة  واذا  ابليس  تركه  ثم  11. تعبد وحده واياه  تسجد الهك  للرب
فرفض واستكبر، ثم عند مجيء المسيح عليه السالم أراد الشيطان من ابن   آدم  أن يسجد البن اإلنسان   الشيطان عندما أمر للا . أتأمل في هذه الصورة 243

 أن يسجد له، وهنا الصورة عكسية، وهذا يدل على أن الشيطان عدو لإلنسان منذ أن خرج آدم من الجنة.   اإلنسان 
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َ هَُاللَ ََق الَ ََإ ذَ »الكرمي:ََََاملبشرَمنَاآليةَالكرميةَفَالقرآن
َعمرانََآلََسورة)ََ«...ََإ يل َ ََو ر اف ُعكَ ََُمت  و ف  يكَ ََإ ين َ ََع يس ىَ ََايَ 

املسيحَقدَماتَمثَارتفع!َوفَالقيقةَالَََليقولَأنَ(55
يوجدَأيَمشكلةَفَذلك،َفلألمانةَالعلميةَالَبدَأنَ
عنَ ختربانَ اليتَ األحاديثَ مجيعَ فَ حبثتَ أنينَ أقولَ
قصةَرفعَاملسيحَقبلَصلبهَفوجدهتاَمجيعهاَضعيفةَإىلَ
بعدَ طبيعيةَ م يتةَ ماتَ املسيحَ أنَ يكونَ فقدَ اآلن.َ

لَالَعلىَالصليبَوالَأبيَطريقةَأخرى،َفاهللَعزَوجلَقالَأيضاًَفَحمكمََحادثةَالصلب،َولكنهَملَيُقت
يحَ ََق  ت  ل ن اََإ انَ َو ق  و هل  مَ »كتابه:ََ ُمَ ََُشب  هَ ََو ل   ك نََص ل ُبوهَََُو م اََق  ت  ُلوهَََُو م اََ هَ اللَ ََر ُسولَ ََمي َ م رَ ََاب نَ ََع يس ىََال م س  ََو إ نَ ََۚ  ََهل 

ت  ل ُفواَال ذ ينَ  ُمَم اَۚ  َم  ن هََُش كٍَ َل ف يَف يهَ َاخ  َََ﴾١٥٧َالنساءَسورة﴿َ«ي ق ينًاَق  ت  ُلوهََُو م اَۚ  َالظ ن َ َات  ب اعَ َإ ال َََع ل مٍََم نَ َب هَ َهل 
آلََأيَأنَموتهَملَيكنَبقتلهَصلباًَوالَبقتلهَأبيَطريقةَأخرى،َوعندماَاستشهدَاملبشرَابآليةَفَسورةََ

سبحانهََََأيضاًَالَاملوتَفقط،َفيقولَللاََواملذكورةَسابقاً،َجندَأنَالوفاةَقدَحتتملَأتويلَالنوم55ََََعمران
ََ نيَ ََاأل  نُفسَ ََي  ت  و ىفَ ََ هَُاللَ »وتعاىل: َََمت ُتَ ََمل َ ََو ال يت َََم و هت  اََح  كَََُۚ  ََم ن ام ه اََف  َال م و تَ ََع ل ي  ه اََق ض ىَ ََال يت َََف  ُيم س 

لَُ ر ىَ ََو يُ ر س  ُخ  َ ََاأل  َََإ نَ ََۚ  ََمُّس مًّىََأ ج لٍَََإ ىل  تٍَََذ  ل كَ ََف  اي  أنََََ﴾٤٢ََالزمرََسورة﴿ََ«ي  ت  ف ك ُرونَ ََل  ق و مٍَََآل  جندَ فإذاًَ
َاستداللَاملسيحينيَمنَالقرآنَعلىَأنَاملسيحَُصلبَخاطئَوالَأساسَله.ََ

واجلماعةَأنَاملسيحَملَميتَبعدَوإمناَارتفعَإىلَالسماءَالثانيةَقبلََوإنَإمجاعَمعظمَأهلَالسنةََ
صلبه،َوهذهَالفكرةَليستَجبديدةَفهناكَبعضَالطوائفَاملسيحيةَمنَأواخرَالقرنَاألولَوبدايةَالقرنَ

اليتَََالثاينَوالذينَملَيؤمنواَبصلبَاملسيحَوارتفاعهَقبلَصلبه.َمنَهذهَالطوائفَبعضَالفرقَالغنوصية
َكاربوكريتسَالسكندرينيََ ،َوأيضاًَالفرقةَاليتَيطلق244Carpocrates of Alexandriaَيطلقَعليهاَاسم:

الباسيليداينََ إسمَ القيواينََأنََتقوَلحيث245Basilidiansََََعليهاَ وُصلبََََمسعانَ املسيحَ مكانَ أخذَ
َبدالًَمنه.َ

 
244. Source: Irenaeus, Against Heresies Book i.xxv 
245 .Source: (Pulver 1955) 

 صورة المصلوب على الصليب ال يمكن تمييز شكله ومعرفة من هو حقيقة  
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َكانتَتقفَمنPassion of the Christَكماَأنناَلوَأتملناَفيلمَ"آالمَاملسيحََ "َلوجدانَأنَالناس
َاآليةََََمتييزَشكلَاملصلوبمسافةَبعيدةَجداًَعنَالصليب،َلذلكَقدَيصعبَعليهاََ القيقي،َفلمَأتت 

َالذيَُصلبَعذاابًَشديداًَلدرجةَأنهَملَيعدَيستطيعَاملرءَأنَََ"ُشب  هَ  ُم"َفَالقرآنَالكرميَعبثاً،َفقدَُعذ  ب  هل 
َمييزَشكلَاملصلوبَوالَأنَيعرفه.َ

رضَالدثَعندماَُصلبَالشخصَتالميذهَ)حواريه(َفإماَأهنمَملَيكونواَموجودينَعلىَأأماَعنََ
جائز وهذاَ هلم،َ بهَ املصلوبََاملشبهَ أنَ يعلمونَ املسيحََألهنمَ الصلبََليسَ مشاهدَ حضرواَ أهنمَ أوَ َ،

لوَأابحواَهبذاَالسرَلعامةَالشعبََََمليسَمعلمهمَيسوع،َألهناملصلوبََولكنهمَملَيعرتفواَأمامَأحدَأنََ
َكلها.َ  لفسدتَالقصة

   عقيدة احتاد وحلول؟ هل لدى اإلسالم 
القدسي الديثَ َ»البخاريََصحيحََفََفَ »ََتعاىلََللاََيقول:َ ََإيَلََيتقربََعبديََيزالََوال:َ

ََهبَاََيبطشََاليتََويدَهََبهََيبصرََالذيََوبصرهََبَهََيسمعََالذيََمسعهََكنتََأحببتهََفإذاَََ،ََأحبهََحىَتََابلنوافل
َاستعاذينََولئنََألعطينهََسألينََميشي،ولئنََويبََيبطشََويبََيبصرََويبََيسمَعََفيبََ،ََهبَاََميشيََاليتََورجله

ََمساءتَهََوأكرهََاملوَتََيكرهََاملؤمَنََعبديََنفسََقبضََفََتردديََفاعلهََأاَنََشيءََفََترددتََوماََ،ََألعيذنه
حُم ك مََََويقولَاملشككَأنَللاَميكنَأنَحيلَعلىَأوَفَاملؤمنَويتحدَمعهَفيصبحَالنسانََ«منهََلهََوالبد

َمنَللاَالذيَفَداخلهَوإرادةَالنسانَتُربطَحىتَيكونَللاَاملتكلمَعنه.ََ

اللول تسمىَ العقيدةَ علىََوهذهَ يدلَ الَ القدسيَ والديثَ النسانََحلولَللا،َ )والعياذَََفَ
ابهلل(َفاخلالقَالَخيتلطَابملخلوقَوالَيتحدَمعه،َوإمناَتشيَإىلَتقربَالنسانَمنَللا،َوكلماَاشتدَحبََ

َكلماَأصبحَيفعلَاألعمالَالصالةَاليتَتوافقَمشيئةَللا تيكي،َوعملهَالََبشكلَأوتوماََهذاَاملؤمنَهلل،
تقربََ فكلماَ وتعاىل،َ سبحانهَ لهَ وعبادةَ وإمناَكتقديٍرَ فحسبَ منَللاَ الثوابَ فَكسبَ طمعاًَ يكونَ

َكلماَوافقتَأعمالهَومشيئتهَمشيئةَللاَعزَوجلَ. َالنسانَمنَللاَأكثر
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ومشيئته،َوليفرقَماَبنيَََوتفتحَعيونهَومداركهَليعرفَللَاََتدربَوتريبَوتقو مَالنسانََإنَالعبادة
طاعاتهَونواهيه،َوإنَالعبادةَتقربَاملرءَإىلَللاَعزَوجلَوجتعلهَيتعمقَأكثرَفَالعلمَليعرفَللاَعزَوجلَ

رَ ََوهُبُمقُ لَََُو ت ط م ئ نَََُّآم ُنواََال ذ ينَ وهذاَمينحهَالطمأنينةَوالسالمَفكماَقالَللاَعزَوجل:َ" رَ ََأ ال َََ هَ اللَ ََب ذ ك  ََب ذ ك 
كماَأنَالعبادةَجتعلَالنسانَيفعلَماَهوَصاحلَوماَيرضيَللا،َوهناكََََ(28)الرعدََ"ََال ُقُلوبَََُت ط م ئ نَََُّ هَ اللَ 

،َفيوف قهَللاَعزَوجلَلعملَاألعمالَالصالةَحىتَيصلَإىلَدرجةَالحسان،َأيََيعرفَاملرءَمشيئةَللا
تعاىلََ لفعلَمشيئتهَ العبدَ يلهمَ يراه.َوللاَسبحانهَوتعاىلَ فاهللَ يراهَ يراه،َوإنَملَيكنَ يعبدَللاَكأنهَ أنَ

ََ ترضيَللاَعزَوجلَوتدعوقدَََووجيعلهَمؤي دًا َكراماتَفيقولَتعاليماًَويفعلَأشياءًَ اآلخرينَلعبادةََََمينحه
هذاَ لدعاءَ سبحانهَ ويستجيبَللاَ وجل.َ عزَ لرادةَللاَ موافقةَ العبدَ هذاَ إرادةَ فتكونَ وإرضاءه،َ للاَ
َكماََ املؤمن،َألنَحاجزَخطاايَهذاَالعبدَبينهَوبنيَللاَقدَأزيلَبعباداتَالتقربَإليهَتعاىل،َفيكونَاألمر

َََك ت بَ ََأُول   ئ كَ قالَللاَعزَوجل:َ" مي انَ ََمَُقُ ُلوهب َ ََف  ُهمََال   ُلُهمَ ََۚ  ََم  ن هَََُب ُروحٍَََو أ ي د  خ  َاََم نََجت  ر يََج ن اتٍَََو يُد  ََحت  ت ه 
يَ ََۚ  ََف يه اََخ ال د ينَ ََاأل  هن  ارَُ ز بَََُأُول   ئ كَ ََۚ  ََع ن هَََُو ر ُضواََع ن  ُهمَ ََ هَُاللَ ََر ض  ز بَ ََإ نَ ََأ ال َََۚ  ََ هَ اللَ ََح  ََُهمَََُ هَ اللَ ََح 

ََ﴾٢٢اجملادلةَ﴿"َال ُمف ل ُحونَ 

َ

َ
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َ

َ

َ

َ

َ

 التَّْنِصير(الثَّاِلُث: تَاِريخ التَّْبِشير )َحَمالت   لُ صْ ََ الف 

َ

َ

َ

َ

 عالنَالناسَخبربَسارَوسعيدَيعطيهمَحافزاًَوُشعوراًَجيداًَ.إ ؟التبشي هوَما

،َحيثََمباَهوَمكتوبَفَالكتابَاملقدسََواملصطلحَاملسيحيَلذلكَيعينَإخبارَالناسَبعملَللاََ
َتيمواثوسكماَقيلَفَالكتابَاملقدس:ََََ–يعتقدَاملسيحيونَأنَللاَحيبَالعاملَأمجع،َويريدَهلمَأنَخيلصواََ

اَأل نَ 3َ"2ََاألوىل ن اَل د ىَو م ق ُبولَ َح س نَ َهذ  َال  ق َ َم ع ر ف ةَ َو إ ىل ََخي  ُلُصون ،َالن اسَ َمج  يعَ َأ نَ َيُر يدََُال ذ ي4ََ،للاَ َخُم ل  ص 
ب ُلونَ  "،َويعتقدَاملبشرونَأنَمجيعَالناسَأذنبواَوملَيبق َأيَشخصَعلىَهذهَاألرضَدونَأيَذنب..َيُ ق 

اخلطية دفعَمثنَ بدَمنَ بدَمنوالَ غيَمذنبََ،َوكانَالَ إنساانًَ هناكَ يكونَ الاكمَََأنَ أمامَ أنَيقفَ
 .الداينَويطلبَالشفاعةَوأيخذَهوَخطيةَالعاملني،َوهذاَالشخصَهوَيسوعَاملسيح

ري( لُ الفْص  ْنصي الت الت َّ ري )ََحَ ْبشي يخ الت َّ ُث: َتري الي  الثَّ
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أنَاملسيحََََويؤمَنللاََفكلَمنَيؤمنَمبجيئهَعلىَاألرضَوصلبهَوقيامتهَويعرتفَأنهَخمطئَامامََََ
،َويتغيَهذاَالشخصَويصبحََفتبدأَعالقتهَاجلديدةَمعَللاََماتَمنَأجلهَومحلَخطيتهَعلىَالصليب

َكعبدَوسيده،َفتكونَهذهَََ-بريءَمنَأيَذنبََََ-كأنهَُولدَاثنيةََ َكأبَوإبنهَال وتبدأَعالقتهَمعَللا
َ.Good Newsَنهَالالهوتيونَابألخبارَالسارةيمالعالقةَاليتَمتألهاَاحملبةَوالطاعةَوالخالص،َهذاَماَيس

 َ؟املبشر ف توافرها جيب اليت الشروط هي ما 

مه هَطاعةَللا جيب -1 َالقيقيَفَحياتهَوأصبحَشخصاًَ التغي  واخلضوعََََأنَيكونَقدَاختربَهذاَ
 وصاايهَ.ألوامرهََو

ََ وبعدَهذاَ -2 التلمذة وفَخاللََََ–ََفَحياتهَعلىَطاعةَللَاََأيَتدريبَوجهادَالنسانََ–تبدأَ
َكيَيشاركَالناسَاآلخرينَمباَفعلهَللاَبهَمنََ هذهَالفرتةَيكونَهناكَنداءَمنَللاَهلذاَاملسيحي

 تغيي،َوهذاَماَيسمىَ"دعوةَللا"َأوَ"التبشي"َويسميهَاملسلمونَ"التنصي"َ.

9ََاألوىلََََكورنثوس:َََالكتابَاملقدسفََالرسولََيقولَبولس رَََُُكن تَََُإ نَ ََأل ن هَََُ"17َََو16ََ: َََف  ل ي سَ ََأُب ش   َيل 
، ر  َََف  و ي لَ َع ل ي ،َم و ُضوع ةَ َالض ُرور ةََُإ ذَ َف خ  رَََُالَ َُكن تَََُإ نَ َيل  اَأ ف  ع لََُُكن تَََُإ نَ َف إ ن ه17ََُ.َأُب ش   ،َف ل يَط و ًعاَهذ  ر  َأ ج 
تُ ؤ م ن تَََُف  ق دَ ََك ر ًهاََك انَ ََإ نَ ََو لك نَ  َََ.و ك ال ةٍَََع ل ىََاس  "ََ األوىل الفاندايك(َكورنثوسَ 4ََََ)ترمجةَ ا1ََ"2ََو1ََ: ب  ن اََهك ذ  س  َف  ل ي ح 

ن سَ  امَ ََانَُال  ،ََك ُخد  يح  أ لَََُمثَُ 2َََََ،للاَ ََس ر ائ رَ ََو وُك ال ءَ ََال م س  َََُيس  ن سَ ََيُوج دَ ََل ك يَ ََال وُك ال ءَ ََف  فإذاًََََ"أ م ينًاََانَُال 
 وأمسىَنفسهَمسيحياً.َالتبشيَهيَقضيةَواجبةَعلىَكلَإنسانَقبلَرسالةَاخلالص

 واآلنَدعوانَنتصفحَطي اتَالزمنَابختصارَلنعرفَأكثرَعنَاتريخَاملبشرينَوماَأتثيهمَعلىَاجملتمع.ََ

َجزئنيَ: إىل التبشي اتريخ بتقسيم سنقوم

 املسيحَ( قبل ما )َالقدمي العهد -1

 املسيحَ( مبيالد )يبدأَاجلديد العهد -2
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 العهد القدي 
َ

نَقضيةَالتبشيَليستَبعمليةَجديدة،َفدعوةَالناسَإىلَدينَالقَموجودةَمنذََأابلذكرََاجلديرََ
 التاليةَ: ابألمثلةَ سنبني كما بدايةَاتريخَالبشرية

إىلَالقَوحذرهَمنَأكلَمثارَشجرةَمعرفةَاخليَوالشر،َوابلرغمَمنَََأولَمنَدعىَآدمََكانَللا
وُوجدتَالعداوةََََالشيطان سقوطَآدمَوحواء،َإالَأنَللاَملَيرتكهماَوإمناَأرامهاَالطريقَالصحيحَوَلعنَللا

 ،َولكنَبش رَالنسانَأنهَسيعاقبَهذاَالشيطانَفَالنهاية.ََماَبينهَوبنيَالنسان

َالثاينَللبشرية.َنوحاًَوجن اهَومنَمعهَعلىَالفلكَفكانَاألبَومنَمثَاستخدمَللا

للا دعاَ )إبراهيمََوبعدهاَ ََأبرامَ أرضه منَ خيرجَ فَكنعانََعدهوَ  و(َكيَ ََ)فلسطنَيََابألرضَ
246َحالياً(

َ.247َابلدمارَالذيَسيعمَمنطقةَسدومَوعمورَةمالئكتهَليخربواَلوطاًََأرسلَللا مث

17ََََ:20َََالتكوين،ََإيمساعيلََفبش رهلبراهيمَأنهَسيكونَأمةَعظيمةَمنَخاللَتكاثرَنسلة،ََََللاََأكد

ر ُكهَََُأ انَ ََه ا.ََف يهَ ََل كَ ََمس  ع تَََُف  ق دَ ََع يلَُإ مس  اََو أ م ا  " اََك ث يًاََو ُأك ث  رُهَََُو أمث  رُهَََُأاب  دًّ ع ُلهَََُي ل ُد،ََر ئ يًساََع ش رَ ََا ث ين َ .ََج  َو أ ج 
ر ج هَََُمثَُ   َ"15ََََ:5ََالتكوينََ،َفقدَقالَفََأنَيكونَالعهدَبينهَوبنيَنسلَاسحقََووعد"ََك ب ي ةًَََأُم ةًَ ََخ ار جٍَََإ ىل َََأ خ 

»و ق الَ  ت ط ع تَ ََإ نَ ََالنُُّجومَ ََو ُعدَ ََالس م اءَ ََإ ىل َََان ظُرَ :َ ََت  ُعد ه ا«ََأ نَ ََاس  »ل هَََُو ق الَ . ا:َ «ََي ُكونَََُهك ذ  ُلك  "ََن س 
التوأمَالذيَأجنبَإثينََََللاَلبراهيمَونسله،َومنَمثَُولدَلسحقَيعقوبَأخوَعيسوبشرايتََواستمرتََ

َ.ََعشرَولداًَوالذينَاعتربواَأسباطَإسرائيل

 
  ومن عشيرتك ومن ارضك من  اذهب   البرام  الرب  وقال " 1:  12للخروج من أرضه األصلية أور الكلدانيين تكوين    النبي إبراهيم  . قصة دعوة للا246

 " اريك  التي  االرض الى  ابيك بيت
 19النبي لوط بالدمار الذي سيحدث في سدوم وعمورة تكوين  . قصة إخبار للا247
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أنهَخمتلفَعنهمَوأنهَيعبدََََعلموا و املصريني أعجبَبه كما )العزيز(َبيوسفََفوطيفار أعجب
آخرَغيَآهلةَاملصريني،َلذلكَرفعهَللا علىَاألرضََإهلاًَ َكانت248ََوجعلهَفَمنصبَعاٍلَجداًَ .َهذه

َالناسَالذينَحوله.ََهباَيوسفَبش رطريقة َاليتَال

ََوينادَيللاَأنَيذهبَللشعبَالسرائيليََََدعاه،َفقد249ََملوسىََمبناداةَللاََابتدأتَفرتةَاألنبياء و
َبيدَقوية،َوبعدهاََََابلتوبةَوخيرجهمَمنَأرضَمصر احملاربَليكونََََ-موسى تلميَذ-)يوشع(ََََيشوعََُعني  

َ.250ََإىلَكنعاَنَهوَالقائدَالذيَأدخلَالشعبَالسرائيلي

َكنعانََوبعدَاستقرارَالشعبَالسرائيلي العارمةََفَمنطقة الشعبَفَخميماتََ،َعمتَالفوضىَ
اختارَللا لذلكَ القضاةََالسرائيلي،َ أيديََََمنَ للحقَوخيلصوهمَمنَ الناسَويدعوهمَ ينظمواَحياةَ كيَ

َكماَهوَواردَفَالكتابَاملقدس251اللصوصَواألممَاملستعمرةَهلَم ،َ،َدبورة؛َإهود،َومنَهؤالءَالقضاة
َ،َوغيهمَ.)ابلرغمَمنَأنهَملَيكنَاسرائيلياً(،َمششونَ،َيفتاحَاجللعاديجدعون

،َإالَأنناَقدَونسلهَومنَمثَالشعبَالسرائيليََ،َإبراهيموجندَأنَبطلَالقصةَفَالكتابَاملقدس
للا أرسلهمَ آخرينَ ُرُسل َ وجودَ وعمورَةََنستشفَ لسدومَ األخرى،َكلوطَ والشعوبَ يوانَن252لألممَ َ،ََ

لنينوَى َكانتَمؤمنةَابهللَ)إلهَإسرائيل255َََوبلعاَم254ََ،َوأيوب253)يونس(َ وغيهمَمنَالشخصياتَاليت
َللبشارةَالعظيمة.َعُينتللا(َوبصدقهاَوإخالصهاَلهََيهوى

 
   50 – 37 ، سفر التكوينالمقدس في الكتاب  . قصة النبي يوسف 248
 ، تبدأ من سفر الخروج في الكتاب المقدس  . قصة النبي موسى 249
 27سفر العدد ، تبدأ من في الكتاب المقدس  . قصة النبي يشوع 250
 يتحدث عن قضاة إسرائيل بالتفصيل قبل بداية المملكة   في الكتاب المقدس  . سفر القضاة251
 19 ، سفر التكوين . قصة النبي لوط في الكتاب المقدس 252
  ، سفر يونان المقدس . قصة النبي يونان في الكتاب  253
 ، سفر ايوب في الكتاب المقدس  . قصة النبي أيوب254
 22، سفر العدد . فصة بلعام في الكتاب المقدس 255
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األنبياَء فرتةَ َواستمرتَ وكانَََ
الذي256ََََصموئيَل والكهنةَ األنبياءَ أشهرَ منَ

َشاول 258َ)طالوت(َوبعدهاَالنيبَداوَد257ََعني 
.َمنَبعدَليكونَملكاًَعلىَالشعبَالسرائيلي

سليماَن جاءَ األنبياء259ََََداودَ هؤالءَ ونسله.َ
والعبادة،َ هلل،َ الصادقةَ ابلتوبةَ ينادونَ كانواَ
وكلماَفشلَالشعبَالسرائيليَفَإقامةَشعائرََ

العدوانََََكانَللاََالتوراة ويضعهمَحتتَ يعاقبهمَ
هؤالءََ ومنَ األخرى.َ األممَ منَ والستعمارَ

أشعياَء امللوكَ رافقواَ الذينَ وإيليا260األنبياءَ َ،َ
أليشَع261ََ)إلياسَ( النيبَ ،262َ)اليسعَ(ََوتلميذهَ
وعانت263َوأرمياء األنبياء،َ منَ وغيهمَ َ،

ََ من ضاريةََاململكةَ وحروبَ انقساماتَكبيةَ
السرائيليَ الشعبَ وتشتيتَ تدميهاَ إىلَ أدتَ

األشورينَي منَ البابليني264ََوسبيهَ مثَ 265َأواًل،َ
،َوابلرغمَمنََ،َوالرومانيني266وبعدهاَالفارسيني

منََ يتوقفَ ملَ للاَ أنَ إالَ العصيبةَ األزمةَ هذهَ

 
 ، سفرا صموئيل األول والثاني في الكتاب المقدس  . قصة النبي صموئيل256
 9األول  ، سفر صموئيلفي الكتاب المقدس  . قصة شاول 257
 16 األول ، سفر صموئيل. فصة النبي داود في الكتاب المقدس  258
 األول   ، سفر ملوكفي الكتاب المقدس  . قصة الملك سليمان 259
 19الثاني   ، سفر ملوكفي الكتاب المقدس  . قصة النبي أشعياء 260
 17األول   ، سفر ملوكفي الكتاب المقدس  . قصة النبي إيليا 261
 19األول  ، سفر ملوك في الكتاب المقدس  . قصة النبي أليشع 262
 36الثاني  سفر أخبار األيام ، في الكتاب المقدس  . قصة النبي أرمياء263
 17، سفر الملوك الثاني ق. م. في الكتاب المقدس  722عام  . قصة سبي األشوريين الشعب اإلسرائيلي 264
 24الملوك الثاني ، سفر  ق. م. في الكتاب المقدس  589عام  الشعب اإلسرائيلي  . قصة سبي البابليين265
 ، سفر دانيالق. م. في الكتاب المقدس  539عام  . قصة سبي فارس الشعب اإلسرائيلي 266



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 164 صفحة

 

إرسالَأنبياءهَليدعوَالناسَللتوبةَوالرجوعَهلل،َفمنهمَمنَووجهَأبشدَالنكارَوالتعذيب،َومنهمَمنَقُتل،ََ
الذينَكتبواَكتبهم األنبياءَ يعرفناَعنَمصيَهؤالءَ املقدسَالَ اليهودَوالنصارىََوالكتابَ العتقادَ ،ََوفقاًَ

ََ جلدهتمَكحبقوقولكن أبناءَ منَ قابلوهاَ اليتَ املواجهاتَ ضراوةَ نرىَ أنَ وصفنيانستطيعَ وحجي،َ َ،ََ،
َ،َاخل.ََ،َومالخيوعوبداي

وُبينَبعدَعشراتَالسنواتَهيكل267ََ.مق.586(َعامَوُدمرَاهليكلَاألولَ)هيكلَسليمان
َفقدَبدأتَعندماَاختلطَاليهودَ.َأماَالفرتةَاهليلينية،َومسيتَهذهَالفرتةَبفرتةَاهليكلَالثاين268اثين

َابلرومانَفَالقرنَالثاينَقبلَامليالدَواستمرتَإىلَماَبعدَامليالدَبثالثةَقرونَتقريباً.ََ

لإلمرباطوريةََََقبلَامليالد،َوهوَبدايةَاتريخَخضوعَاليهود63ََحىتَعامََََفلسطنيََملَحيتلَالرومان
،َوهناَأتثرَاليهودَابملعتقداتَالرومانية،َوانقسمواَاليهودَإىلَعدةَأقسامَمنهم269ََالرومانيةَالفرتةَاهليلينَة

َكانواَيعتربواَمنَالطبقةَالربجوازيةَفَََوالفريسينيََالذينَملَيؤمنواَابلقيامةَواآلخرة،َالكتبةََالصديقيون الذين
املتنسكني الكهنةَ وهناكَ البسطاءَ اليهودَ الزمان،َ العهدََََذلكَ انتهىَ وهناَ ابلرهبان،َ أشبهَ الذينَكانواَ

َمبجيءَاملسيحَ.َالقدمي

 املسيح والتالميذ 
َ

،َوإمناَفَتلكَالفرتةََالذيَأُرسلَلتبشيَخرافَإسرائيلَالضالةملَيكنَاملسيحَالشخصَالوحيدََ
اجنيلََ.271ََاملعمدانَ)حيياَ(ََ،َزكرايَرئيسَالكهنةَوابنهَيوحنا270النبيةَحناَبنتَفنوئيلََذكرَالكتابَاملقدس

1ََََ"3ََََمىت مَ ََت ل كَ ََو ف  انَََُن ايُوحَ ََج اءَ ََاأل اي  ر زَََُال م ع م د  َََي ك  »ق ائ ال2ًَََََد ي ةَ ال ي  ُهَوََب  ر  ي ةَ ََف  َاق رت  بَ ََق دَ ََأل ن هَََُتُوبُوا،:َ
َكانَليوحناَاملعمدانَتالميذ.الس ماو اتَ َم ل ُكوتَُ َكماَليسوعَاملسيَحََ"َوقد َ.272َيدرهبم

 
 25الثاني  ، ملوك ( في الكتاب المقدس كل سليماندمار الهيكل األول )هي. قصة 267
 ق. م. سفر نحميا  516عام   في الكتاب المقدس  . قصة بناء الهيكل الثاني268

269  . Source: Pamela Eisenbaum .Paul Was Not a Christian: The Original Message of a Misunderstood Apostle  .San 
Francisco: HarperOne  ،2009 .  

 36:  2 : انجيل لوقا . قصة حنا بنت فانوئيل في الكتاب المقدس 270
 3 - 1 إنجيل لوقا : . قصة زكريا ويوحنا المعمدان في الكتاب المقدس 271
 14:  9 . انجيل متى272
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تدريبهََ حتتَ الذينَكانواَ )الواريني(َ التالميذَ منَ جمموعاتَ إرسالَ أسلوبَ املسيحَ استخدمَ
َكماَهوَمذكورَفََ العاملَوخيربواَابلبشارةَالسارة َكيَيذهبواَإىلَ لوقامباشرًة "10ََََاجنيلَ َ ََذل كَ ََو ب  ع دَ 1ََ:َ ََع ني 

َ ََو أ ر س ل ُهمَََُأ ي ًضا،ََآخ ر ينَ ََس ب ع نيَ ََالر بَُّ َ ََاث  ن ني  ه هَ ََأ م امَ ََاث  ن ني  عٍَََم د ين ةٍَََُكل َ ََإ ىل َََو ج  ََُمز م ًعَاََُهوَ ََك انَ ََح ي ثَََُو م و ض 
َ ََأ نَ  ُمَ ََف  ق الَ 2ََ.ََأي  يت  لَ ََأ نَ ََال  ص ادَ ََر ب َ ََم نَ ََف اط لُُبوا.ََق ل يُلونَ ََال ف ع ل ةَ ََو لك نَ ََك ث ي ،ََال  ص ادَ ََإ نَ :»هل  ََإ ىل َََف  ع ل ةًَََيُ ر س 

ُلُكمَ ََأ انَ ََه ا!ََا ذ ه ُبوا3ََ.ََح ص اد هَ  َ ََمُح ال نٍَََم ث لَ ََأُر س  ََذ ائ بٍَََب ني  ذ ي ًة،ََو الَ ََم ز و ًداََو الَ ََك يًساََحت  م ُلواََالَ 4ََ. َو الَ ََأ ح 
َََأ ح دٍَََع ل ىََُتس ل  ُموا َاََس ال مَ :ََأ و الًَََف  ُقولُواََد خ ل ُتُموهَََُب  ي تٍَََو أ ي5َََُّ.ََالط ر يقَ ََف  ذ  ََاب نَََُُهن اكَ ََك انَ ََف إ نَ 6ََ.ََال ب  ي تَ ََهل 
َََو أ ق يُموا7ََ.ََإ ل ي ُكمَ ََف ي  جعَََُو إ  الَ ََع ل ي ه ،ََس ال ُمُكمَ ََحي ُلَََُّالس ال مَ  ُهم ،ََمم  اََو ش ار ب نيَ ََآك ل نيَ ََال ب  ي تَ ََذل كَ ََف  َأل نَ ََع ن د 

قَ ََال ف اع لَ  ت ح  ر ت هَََُُمس  ت قَ ََالَ .ََُأج  ََب  ي تٍَََإ ىل َََب  ي تٍَََم نَ ََُلوات  ن   ََيُ ق د مَََُمم  اََف ُكُلواََو ق ب ُلوُكم ،ََد خ ل ُتُموه اََم د ين ةٍَََو أ ي ةَ 8ََ.
ُفوا9ََََ،ل ُكمَ  ُمَ ََو قُولُواََف يه ا،ََال ذ ينَ ََال م ر ض ىََو اش  َو مل َ ََد خ ل ُتُموه اََم د ين ةٍَََو أ ي ة10َََُ.ََللاَ ََم ل ُكوتَََُم ن ُكمَ ََاق رت  بَ ََق دَ :ََهل 

ب  ُلوُكم ، ُرُجواََي  ق  قَ ََال ذ يََال غُب ارَ ََح ىت 11َََ:ََو قُولُواََش و ار ع ه اََإ ىل َََف اخ  َو لك نَ .ََل ُكمَ ََن  ن  ُفُضهَََُم د ين ت ُكمَ ََم نَ ََب ن اََل ص 
اََاع ل ُموا م عَََُا ل ذ ي16ََ...ََللاَ ََم ل ُكوتَََُم ن ُكمَ ََاق رت  بَ ََق دَ ََإن هَََُهذ  م عَََُم ن ُكمَ ََي س  ،ََي س  ،ََيُ ر ذ ُلُكمَ ََو ال ذ يََم ين   َيُ ر ذ ُلين 
ب  ُعونَ ََف  ر ج عَ 17ََََأ ر س ل ين َََال ذ يََيُ ر ذ لَََُيُ ر ذ ُلين َََو ال ذ ي ،:»ق ائ ل نيَ ََب ف ر حٍَََالس  ر بُّ َل ن اََخت  ض عَََُالش ي اط نيَََُح ىت َََاي 
مس  كَ  َ".َ...!«اب 

َنالحظَمنَهذاَالنصَالنقاطَالتالية:ََ

جيبَعلىَاملبشرَأنَيكونَلديهَمرافق،َوهذاَاملرافقَيعينهَويساعدهَإماَنفسياًَأوَعملياً،َفنفسياًََ .1
يكونَسنداًَلهَفَالغربةَوعملياًَإماَمبساعدتهَأوَمراقبةَأعمالهَوتقوميهاَفَحالَوجودَأيَخطأََ

 هَابستمرار.وتشجيعهَعلىَعمل
 ملَيُرسلَاملسيحَتالميذهَإىلَمدينةَواحدةَوإمناَفرقهمَإىلَعدةَمدنَليصالَالرسالة. .2
 تشبيهَالناسَابلزرعَالذيَحُيصد،َوأنَاملبشرينَهمَالذينَيزرعونَالرسالةَفَالقولَ. .3
 ينبهَاملسيحَتالميذهَبوجودَعوائقَوحم  نَوصعوابت،َفهوَيشبههمَحبمالنَبنيَذائب. .4
َكيَتكونَرسالتهمَمركزةَو َزَ أمرَاملسيحَتالميذهَبعدمَأخذَأيَمَ سببََ .5 التسليمَعلىَأحد أوَ داًَ

 وإمناَيهتمونَابلرسالةَاملعطاةَهلمَليصاهلاَللناس.َوأنَالَيهتمواَابملادةَوالشكلَواملظهر
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املدينةَََعدمَالنتقالَمنَبيتَإىلَبيتَحىتَالَيُثق لواَابلعزائمَورمسياتَالزايرات،َوإمناَهمَفَهذه .6
 لعمٍلَماَوحيتاجونَلإلستقرارَوالوجودَفَمكانَواحدَ.

 واخلروجَمنَتلكَاملدينة.فعليهمَعدمَإجبارَأحدَإذاَملَيقبلهمَالناس،َ .7
 ،َأيَدعوةَالناسَللتوبة.الرسالةَهيَاقرتابَملكوتَللا .8

ومتسرعاً،َولكنََََكانَبطرس مندفعاًَ إنساانًَ فقدَكانَ لدىَيسوع،َ املتمردينَ التالميذَ أحدَ منَ
أثناءَوجودهَمعَاملسيح،َبدأتَحياتهَتتغي،َوأصبحَمنَأكثرَالناسَتربيًةَوصالحاً،َوقدَاختارهَاملسيحََ

َكماَفََ َكنيسته، َأ ن تَ :ََأ ي ًضاََل كَ ََأ قُولَََُو أ انَ   َ"18ََََ:16ََََإجنيلَمىتأنَيكونَاألساسَوالصخرةَاليتَيبينَعليها
ر ةَ ََهذ هَ ََو ع ل ىََُرُس،بُطَ  ،ََأ ب ينََالص خ  يمَ ََو أ ب  و ابَََُك ن يس يت  َكانَبطرس.ع ل ي  ه اََت  ق و ىََل نَ ََاجل  ح  أولَواعظََََ"َوقد

املسيح صعودَ ََبعدَ أكثر يديهَ علىَ آمنَ وقدَ األوىل،َ خطبتهَ فَ شخصَ آالفَ ثالثةَ ويعتربهََمنَ َ،
273ََ.املسيحيونَالكاثوليكينيَأولَاباب

َكماَذُكرَفَمىتََوفَهنايةَرسالتهَأعطىَاملسيحَالوكالة وأمرهمَأنَيذهبواَإىلَالعاملَأمجعَََلتالميذه
ََمرقَسفعاًل.ََ ليبشرواَالناسَمبجيءَامللكوتَوأنَيعمدوهمَبعدَإمياهنمَوتعليمهمَوصاايَاملسيح.َوهذاَماَمت

16ََََ ُمَََُو ق الَ   َ"15ََ: ر ُزوَاََأ مج  عَ ََال ع امل َ ََإ ىل َََاذ ه ُبوا:»هل  يلَ ََو اك  ل جن   أنََ.ُكل  ه اََل ل خ ل يق ةَ ََاب  "َمبعىنَأنَاملسيحَارأتىَ
َالتالميذَجاهزينَللخروجَواخلدمةَوالتبشي.ََ

علىَالتالميذَوكانتَهيََََإىلَالسماء،َحل َالروحَالقدسََمنَصعودَاملسيَحََوبعدَيومَاخلمسني
أشجعَرجلَوقفَأمامَاجلماهيَالغفيةَليناديَابلتوبة،ََََالقوةَاليتَدفعتهمَللخدمةَوالتبشي،َفكانَبطرس

أنَماَساعدَفَإجناحَاملؤمننيَفََ أنَنشي جيب ماَبنيَالتالميذَواملؤمننيَاجلدد.َو274ََوبدأتَالشركَة
فيهاَمعَاآلخرين.َوقدَساعدتَالشركةََ التعليم،َفعلىَاملبشرَأنَيعرفَاملادةَاليتَيتحدثَ التبشيَهوَ
والوحدةَفَماَبينهمَعلىَخلقَقوةَأمامَالشعبَوالستعمارَالروماين،َوهذاَعززَثقةَالنفسَهبم،َوأخياًََ

َكانتَحافزهمَومصدرَقوهتم ََجُم ت م ع نيَ ََك انُوَاََال ذ يََال م ك انَََُت  ز ع ز عَ ََص ل و َاََو ل م ا  "4ََََ:31ََََالَالرسل.َأعمالصلوات

 
 41:   3 . أعمال الرسل273
 اآلخرين الخ. ، والخدمة التبشيرية، ومساعدة . الشركة معناها أن يتشارك التالميذ )الحواريين( في ما بينهم في كل شيء، مثل الطعام، ومكان العبادة274
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َف يه ، َو ام ت ألَ َ َاجل  م يعََُ َم نَ َ ََالرُّوحَ َ
،الَ  ََللاَ ََب ك ال مَ ََي  ت ك ل ُمونَ ََو ك انُواََُقُدس 

ُج اه ر ةٍَ َ.مب  اجلرأةََ لديهمَ كانَ َ"
الديث فَ دونََََوالشجاعةَ علناًَ

ثوَر إىلَ أدىَ مماَ الشعبََََةخوفَ
منهمَوابتداءََوغضبَالكهنةَاليهود

َالضطهاد.ََ

لَشهيدََأَوََكانَاستفانوَس
ضراوةَاملسيحيةفََ منَ وابلرغمَ َ،

َالضطهاد التالميذََ أنَ إالَ
َكلمةَالجنيَل لليهود،َفاحندرَمنهمَََواملسيحينيَملَيستخدمواَالعنفَفَأولَاألمرَوكانَهدفهمَهوَإيصال

رينَفَتلكََإىلَالسامرةَألهنمَوجدواَقبوالًَمنَالناس،َوكانَفيليبسَهوَأولَمنَفتحَابابًَللمبشرينَاآلخ
بهََآمنََالذيََََ–أحدَقادةَاجلندََََ–حيثَقابلَالبشيََََجنوبَفلسطنيََاملنطقة،َوبعدهاَاجتهَإىلَغزَة

276َفَأشدودَمثَقيصريةَ.َومنَمثَُوجدَفيلبسَ،275وتعم دَعلىَيديَه

َكانتََ الذينَََاملسيحيةَتقتصرَفقطَعلىَاليهودفَتلكَالفرتةَحدثَماَملَيكنَابلسبان،َفقد
اليواننيون بعد،َوبدأَ داينتهمَمسيحيةَ ابلشعورَابلفضولَملاَحيدثَمعََََآمنواَابملسيح،َوملَتكنَتسمىَ

ىلَغيَاليهودَالذينَحوهلم،َوكانَهناكَنقاشاًَماَبنيَالتالميذَواملؤمننيَإنَكانَابلمكانَإيصالَالرسالةَإ
َ.ََاليهودَاألمميني

 
.  بأخرى  أو  بطريقة بالماء المعتمد  باغتسال المعمودية تتمثل. المسيحية الحياة  اإلنسان   دخول يمثل مسيحي  طقس : . العماد أو التعميد أو المعمودية275

 . الجديدة الحياة  في  وقيامته المسيح  يسوع  موت يمثل  والعماد .المسيحية  للكنيسة  تابعا   و  المسيح  ليسوع  تابعا أصبح  تعميده يجري الذي  الشخص
 8 . أعمال الرسل276
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بطرس حلمَ حلماًََََوأخياًَ
اتريخََ فَ انعطافاًَكبياًَ سب بَ غريباًَ

الرسَلالتبشي.ََ َََمثَُ 9ََ"10ََََأعمالَ ََال غ دَ ََف 
َف يم ا َُهمَ َ َُيس اف ُرونَ َ َو ي  ق رت  بُونَ َ ََإ ىل ََ

َالس ط حَ ََع ل ىََُرسَُبُطَ ََص ع دَ ََال م د ين ة ،

يَ 
َالس اد س ةَ ََالس اع ةَ ََحن  وَ ََل ُيص ل   َ.10ََ

َك ث يًاََف ج اعَ  ت  ه ىَ َو اش  َأ نَ َ .َأي  ُكلَ َ
ََع ل ي هَ ََو ق  ع تَ ََل ُه،ََيُ ه ي  ُئونَ ََُهمَ ََو ب  ي  ن م ا
ب ةَ  َ،غ ي   َ11َ ًةَ،ََالس م اءَ ََف  ر أ ىَ ََم ف ُتوح 
ءًَ ز الًَََو إ ان  ََع ظ يم ةٍَََُمال ء ةٍَََم ث لَ ََع ل ي هَ ََان 

َع ل ىََو ُمد ال ةٍَََأ ط ر افٍَََأب  ر ب  ع ةَ ََم ر بُوط ةٍَ
ََايَ َُقمَ :»ص و تَ َإ ل ي هَ َو ص ارَ 13َ.َالس م اءَ َو طُُيورَ َو الز ح اف اتَ َو ال ُوُحوشَ َاأل ر ضَ َد و اب َ َُكلَََُّف يه اَو ك انَ 12َ.َاأل ر ضَ 

ر بََُّك الَ :»ُرسَُبُطَ َف  ق الَ 14َ.َو ُكل «َاذ ب حَ َُرُس،بُطَ  َ!َاي  ئًَاَق طََُّآُكلَ َمل َ َأل ين   ي   ًسا«َأ وَ َد ن ًساَش  َإ ل ي هَ َف ص ارَ 15َ.َجن  
ن ي ةًَََص و تَ ََأ ي ًضا هَََُالَ ََللاَََُط ه ر هَََُم ا:»اث  ن  س  اََو ك انَ 16ََََ!«أ ن تَ ََُتد  ءَََُار ت  ف عَ ََمثَُ ََم ر اٍت،ََث ال ثَ ََع ل َىََهذ  ََأ ي ًضَاََال ان 
اليهود.الس م اءَ ََإ ىل َ َكانَ الن ج سَأنَََ" َكانَيعتقدَأهنمَمنَ اليهود(،َوبعضهم الَخيتلطونَابألممينيَ)غيَ

َكأكلَلمَاخلنزيرَأوَاليواانتَاجلارحة،َوكانَمنَهؤالءََ يكونَهناكَعالقةَأوَاحتكاكَبينهم،َابلضبط
نجاسةََاليهودَبطرسَاملتشددَلليهودية.َفجاءتَهذهَالرؤايَمبثابةَنداءَلهَوتغييَمعتقدات،َمنَارتكابَال

اليهودية احملرماتَ بيسوعَََأبكلَ اليهودَوتبشيهمَ بغيَ لليهودَالختالطَ أنهَميكنَ إابحتها،َومعناهاَ إىلَ
املسيح،َأدتَهذهَالرؤايَإىلَحتويلَإميانَاليهودَابملسيحَإىلَغيَاليهود،َولكنَبتحفظَشديد،َإىلَأنََ

بولس العاََجاءَ تبشيَ فكرةَ وكانَكرنيليوسورو جَ يهودي.َ وغيَ يهوديَ بنيَ تفريقَ دونَ أمجعَ َقائداًَََملَ
َهوَأولَمنَآمنَمعَعائلتهَمنَغيَاليهودَعلىَيدَالتلميذَبطرس.َََرومانياًَ

َلنشرَمعتقداته.َإىلَمصرَذهبَالتلميذَمرقسم42َوفَعامَ
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 بولس 
َ

بولسابلرغمَمنََ الرسولََأنَ يسمىَ فهوََكانَ الرسل.َ أنَقصتهَكانتَخمتلفةَعنَقصصَ إالَ َ،
َكبطرسَويعقوبَويوحناَأوَأيَرسولَآخر.َملَيكنَبولسَتلميذاًَليسوعَاألرضيَو ماَجيعلََ هذا ليس

املسيحينيََ لياةَ منوذجاًَ بولسَ ََحياةَ عاماملعاصرين اََ،بشكلَ ليعرفَ جاءَ بولسَ موتهََألنَ بعدَ ملسيحَ
فقط املسيحيني(ََوقيامتهَ اعتقادَ للمسيحينيَ)حسبَ ختدمَكنموذجَ قدَ يسوعَ بقيامةَ بولسَ فخربةَ َ،

عنَ مفصولنيَ أهنمَ شعرواَ الذينَ الاليني،َ
َوالعامل.ََيسوعَالنسان

بولس متمرساًَََكانَ فريسياًَ يهودايًَ
الرسَلوعاملاًَبداينتهَويظهرَأوالًَفََ 7ََََََأعمالَ :58َ

استيفانوس للشهيدَ استيفانوسََََ؛كقاتلَ اهنىَ
اتريخََ عنَ حتدثَ حيثَ الطويلَ خطابهَ
منََ بسلسلةَ األمرَ بهَ وانتهىَ اسرائيلَ

أورشليم مستمعيهَفَ .َغضبََالهتاماتَضدَ
اجلمهورَمنَهذهَالكلمات.َوفَتلكَاللحظةََ
رأىَاستيفانوسَرؤيةَبيسوعَالسماوي،َولكنََ
ورمجه:ََ املدينةَ خارجَ وسحبهَ ابشره،َ اجلمهورَ

هَََُمل َ ََي اءَ األ ن بَ ََأ ي52َََُّ" ؤُُكم ؟ََي ض ط ه د  َق  ت  ُلوَاََو ق دَ ََآاب 
ب  ُقواََال ذ ينَ  يءَ ََف أ ن  ب أُواََس  َأ ن  ُتمَََُال ذ يََال ب ار  ،ََمب  ج 
ر مُتَ ََاآلنَ  متَََُُال ذ ينَ 53ََََو ق ات ل يه ،ََُمس ل  م يهَ ََص  َأ خ ذ 
ََ«حت  ف ظُوهَََُو مل َ ََم ال ئ ك ةٍَََب رت  ت يبَ ََوسَ الن امَُ أعمالََ"

7ََََالرسلََ ر ُجوه58َََُ"53ََََ–52ََ: ََال م د ين ةَ ََخ ار جَ ََو أ خ 
ُوهَُ ُمَ ََخ ل ُعواََو الشُُّهودَُ.ََو ر مج  ل يَ ََع ن دَ ََث ي اهب  ََر ج 
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يًاََلَُش اوَََُو ك انَ 1ََََ)شاولَهوَاسمَبولسَالسابقَقبلَحتولهَللمسيحية(ََ".لَُش اوَََُل هَََُيُ ق الَََُش اب ٍَ .ََب ق ت ل هَ ََر اض 
َََو ح د ثَ  َََال يت َََيس ةَ ال ك نَ ََع ل ىََع ظ يمَ ََادَ اض ط هَ ََال ي  و مَ ََذل كَ ََف  َََاجل  م يعَََُف  ت ش ت تَ ََل يم ،أُوُرشَ ََف  ََد ي ةَ ال ي  ُهَوََُكو رَ ََف 

اَم اَو الس ام ر ة ، َ"الرُُّسلَ َع د 

 بشكلَمباشرَبرمجه،َولكنهَيوافقَعلىَهذا.َََلذاَالَيشاركَبولسََ

َكانَلديهَمنصبَقيادي.(َحىتََََ)تركَالناسَردائهمَعندَقدميَشاوَلَ وهذاَيدلَعلىَأنَشاول
" اللحظةَ هذهَ فَ للكنيسةَ اضطهادهَ شاولَ وبدأَ استيفانوس.َ على3ََََيدفنواَ يسطوَ فكانَ شاولَ واماَ

البيوتَوجيرَرجاالَونساءَويسلمهمَاىلَالسجنََالكنيسة الرسَلَ)ََ"وهوَيدخلَ 8ََََََأعمالَ .َوابقيَأعمالََ(3:
،َ،َوالقصةَتتحولَوتعودَإىلَفيليبَورسلَأورشليمالرسلَالصحاحَالثامنَالَيذكرَأيَشيءَعنَبولس

ََي  ز لَ ََمل َ ََف ك انَ ََلَُش اوَََُأ م ا  حيثَيشرح:َ"9ََََ:1ََويوحناَوجناحهمَفَالتبشي.َولكنَيظهرَشاولَفََََبطرس
ًداَي  ن  ُفثَُ  "ََالر ب َ َيذَ ت ال مَ َع ل ىَو ق  ت الًََهت  دُّ

املشهورةَلتحوله.َوفَخاللَقراءتناَلإلصحاحَالتاسع،ََََبعدَهذهَاملقدمةَالثانية،َُتسردَقصةَبولس
لثالثةََََكلَهذاَحيدث:َمقابلةَشاول بولسَ الدرامية،َنورَشديدَساطع،َصوتَيسوع،َوعمىَ بيسوعَ

،َحيثَيؤمرَحنانياَمنَق ب لَيسوعََأايم؛َودخولَشاولَإىلَمدينةَدمشق،َحيثَيقابلَتلميذاًَإمسهَحنانيا
يبدأَ مباشرةَ معموديتهَ وبعدَ مباشرة؛َ ويتعمدَشاولَ عماه؛َ منَ حنانياَشاولَ ويشفيَ بولس؛َ يقابلَ أنَ

ويُدفعونَلقتله؛َولكنَلسنَالظَيهربَوينجيهَبعضَََابلتبشيَفَجممعَدمشق،َحيثَيغضبَاليهود
أورشليم إىلَ يذهبَ املدينة؛َ حائطَ خاللَ سلةَ فَ ينزلوهَ الذينَ احمللينيَ التالميذ؛ََََالتالميذَ إىلَ لينضمَ

ََ البداية فَ منهَ خيافونَ سفاحاًََََ–ولكنهمَ ألنهَكانَ ابملسيحَ مؤمناًَ أصبحَ أبنهَ يتظاهرَ أنهَ ويعتقدونَ
َالتالميذَبشاول،َوينضمَإليهمَفَأورشليم؛َوأخياًَيرسلوهَإىلَطرسوسَ.َاً؛َوبعدهاَيقنعَبراناَبمضطه د
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َكانَيكرزَفَأنطاكيةَإىلَطرسوسَوأحضرَبولسََذهبَبراناب ََ.َوبعدَذلكَرافقهمَمرقَسالذي
أورشليمََتلميذ منَ أورشليمَََاملسيحَ فَ التالميذَ معَ أجتمعواَ انَ بعدَ التبشييةَ األوىلَ رحلتهمَ فَ

بولسَابلضطهاد277)القدسَ( إىلَ وأتباعهمَابلضافةَ التالميذَ تلكََ.َووجهَ املدينة.َوفَ وُرمواَخارجَ َ،
 .278الفرتةَأتسستَكنائسَجديدةَفَغالطية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َ

 
 13 . مجمع الرسل األول، أعمال الرسل 277
 23:   18 . أعمال الرسل278
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َ.املبشرين يد على مصر وََسوراي و فلسطني جنوب إىل املسيحية انتشرت كيف نرى هنا إىل

َكانواَيهوداًَأوَأمميني َكماَهوَموضحَفََأخياًَمسُ يَالذينَآمنواَابملسيحَ)إن أعمالََ(َابملسيحيني،

ُم َاََف ح د ثَ   "11ََََ:26ََََالرسل ت م ع اََأ هن  َََاج  ََغ ف يًاََمج  ًعاََو ع ل م َاََك ام ل ةًَََس ن ةًَََيس ةَ ال ك نَ ََف  ََالت ال م يذَََُو ُدع يَ .
ي  ني «» يح  ََم س  ََ"أ و الًََأ ن ط اك ي ةَ َف 

مثََ ومنَ وتسالونيكي،َ وفيلييبَ مكدونية،َ فَ أخرىَ ُأسستَكنائسَ لبولسَ الثانيةَ الرحلةَ فَ
مشاكَلََأتسستَكنيسةَكورنثوس لبولسَ قاعةَََاليتَجلبتَ أعظمَ تعاليمهَفَ يقدمَ أنَ َ وملَخيش  كثية،َ

واصطحبَمعهَََمعَبرانابَابغوسَفَأثينا.َوفَأثناءَرحلتهَالثانيةَافرتقَبولسَحماضراتَفَالغرب،َأريوس
َسيالَ.

َ
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بولس هم َ ُجل َ األخيةَكانَ التبشييةَ الثالثةَ رحلتهَ فََََوفَ املسيحيَ اجملتمعَ منوَ يساعدَفَ أنَ
َكولوسيَوالودكية.َوبعدهاَاعتقلَأفسَس َكبيَفَغربَأسياَالصغرىَحىت ،َوانتشرتَاملسيحيةَبشكل

279ََفَقيصريةَوحاكمتهَالسلطاتَالرومانية.

َكنيسةَاألرثوذكسَاهلندية.َويقالَأنهَاستشهدَفََََوصلَالرسولم52ََعامََ توماَإىلَاهلندَوأسس
280ََ.م72عامَ

َ

 
279  . 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 
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واتبعَفَتبشيَمنَهمَفَالسجنَأيضاًَخاللَََملَيستسلمَبولس الضطهاد شدة من ابلرغم و
الكبيََ حريقهاَ خاللَ أُعدمَ أنهَ يُقالَ النهايةَ وفَ روما،َ إىلَ ارحتالهَ قبلَ هناكَ قضاهاَ اليتَ السنتنيَ

َ.281م64

َ
،َوهذاََواندلعتَالثورةَفَمنطقةَأورشليمََازدادتَالشتباكاتَاألهليةَوغيَاألهليةَماَبنيَاليهود

الثاين اهليكلَ إىلَدمارَ ََََأدىَ عام الروماينَ تيطسَ القيصرَ أيديَ الرومان282َم70علىَ َ.َوبسببَحصارَ
الصغرىَومشالََ آسياَ املناطقَ آمنَابملسيحَوانتشرواَفَ الكثيَمنهمَمم نَ غادرَوتشتتَ لليهود،َ الشديدَ

 
281  . Source: Serena De Leonardis و ،Stefano Masi .Art and history: Rome and the Vatican  .Casa Editrice Bonechi  ،
1999.  p21 

282  . Source: Milman " .The History of the Jews ".Book 16 .. 
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َكتبََََإفريقيا َكانتَفرصةَالنتشارَالداينةَاملسيحيةَماَبنيَاليهودَواألمميني.َوفَتلكَالفرتة وأوروابَوهذه
وأرسلَرسالتهَللسبعَالكنائسَاألساسيةَاملوجودةَفَآسياَالصغرى.ََََرؤايَيوحناَالالهويتََالتلميذَيوحنَا

283ََ.والالودكيةَ،َثياتيا،َفيالدلفيا،َساردس،َبرغامس،َسيميانوهذهَالكنائسَكانت:َأفسس

َ
َ

 
 3 - 1الالهوتي   . رؤيا يوحنا283
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 قبل فرتة اإلصالح 
  القرون الثالثة األول للميالد 

الثاين القرنَ اليهوديةََفَ املدنَ تدميَ أكثرَمنََََللميالدَمتَ الرومان100ََوتشتتَ ق ب لَ يهوديَمنَ ،َألفَ
معينةَفََ اماكنَ فَ عليهمَ اضطهاداًَ هناكَ هذاَكلهَكانَ ورغمَ بينهم.َ بشكلَكبيَ املسيحيةَ وانتشرتَ

 َ.فقدَقُتلَاملسيحيونَعلىَالعلنَفلسطني

َ
مشاكَل هناكَ آخرَكانتَ صعيدَ الكنيسةََعلىَ فَ وهوََََداخليةَ املسيحية،َ متزيقَ علىَ عملتَ

دواَالعقيدةَاملسيحيةََوََملهرطقنيماَيعتربهَاملسيحيوهَاَبظهورََ بفرتةََبعدَيسوعََََ.يغيوهاالذينَأرادواَأنَيُلح 
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تد عيَأهناَمتثلَمعتقداتَيسوعَوتالميذهَولكنََكل َمنهاََجندَأنَهناكَف ر قَكثيةَمسيحيةَخمتلفةََبسيطةََ
 لديهاَاختالفاتَكثية.ََ

 ماَهيَبعضَهذهَالفرق؟َ

   األبيوانيتية •

 املعتقد: ▪
األصَلََاألبيوانيتيةََ يهوديةَ مسيحيةَ واحد مجاعةَ إلهَ هناكَ إله.َ يسوعَ أبنَ يعتقدواَ ويسوعََملَ َ،

للا منَ خمتار َ املسيَاََإنسان َ 284ََليكونَ .ََ وأن للمسيحَ العذريةَ الوالدةَ أنكرواَ أهنمَ أعدائهمَ أبواهََواد عىَ
َ،َوكانَرجالًَابراًَصالاً.ومرميَيوسف

 القديسني:   أشهر ▪
،َوأقرَابلوالدةَالعذريةَللسيدَاملسيحَعليهَالسالمَإىلَ:َوكانَينشرَعقيدةَالتوحيدم190ثيودوتسََ -1

 .م199أنَقامَالباابَفيكتورَبعزلهَعامَ

 285َ:َقامَفَروماَواندىَابألبيوانيتيةَولكنهَواجهَوأتباعهَالرمانَوالضطهاد.أرطمونَ -2

َكنيسةَأنطاكيةَأحدَأهمَمدنَالقليمَالشرقيَواليتََم260ََبولسَالشمشاطيَ -3 َكانَأسقفاًَعلى :
أنطاكيةَ فَ جمامعَ ثالثةَ عقدتَ تدمر..َ ملكةَ زنوبياَ العربيةَ امللكةَ حكمَ حتتَ واقعةَ كانتَ
لروماََ خطاابتَ بذلكَ وصدرتَ والعزلَ ابلرمانَ وعوقبَ اثلثهاَ فَ فأدينَ معتقداتهَ ملناقشةَ

والتا ابملتغطرسَ تصفهَ ذلكََوالسكندريةَ ومعَ األخالق.َ واملنعدمَ والطماعَ لكالمهَ واملنمقَ فهَ
َكأسقفَانطاكيةَبفضلَالدعمَالقويَمنَامللكةَزنوبيا.َولكنَهبزميةَزنوبياَأمامََ احتفظَمبنصبه

286َاألمرباطورَالروماينَأورليان،َخسرَبولسَالشمشاطيَكرسيه.َ"

 
 أي المسيح المنتظر لدى اليهود   . المسيا284

285. Source: (Ehrman  ،Jesus, Interrupted Revealing the Hidden Contradictions in the Bible 2006 ) 
 . 2010القاهرة: شركة النور لإلنتاج اإلعالمي،  عليه وسلم.  أقباط مسلمون قبل محمد صلى للا. فاضل سليمان. المصدر: 286
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 )املارسّيون(  ون املارقيّ  •

 املعتقد :  ▪
،َوهوَمعلمَالهويتَمشهورَمنَالقرنَالثاينَمنَأسياَالصغرى،َ")مارسيون(ََمارقيون"وهمَأتباعََ

ويتجهَعائداًَإىلَآسياَالصغرى،َحيثَأسسَعدةَََقبلَأنَيُطردَمنَالكنيسةَقضىَسنواتَقليلةَفَرومية
 كنائسَفَعدةَمدن.ََ

الفرقََ املتناقضان"(َوالذيَأظهرَ "الشعارانَ أمساهَ"أنتيثيسس"َ)معناهَحرفياًَ َكتاابًَ كتبَمارقيون
والدين؛َإلهَيسوعَََوإلهَيسوع.َإلهَالعهدَالقدميَكانَساخطاً،َمنتقماًَوإلهَالقضاءََماَبنيَإلهَالعهدَالقدمي

 .ََهوَاللهَاحملبَالرحيمَوإلهَاخلالص

القدمي العهدَ وبعدَََإلهَ الشريعة،َ وأعطاهمَ شعبه،َ ليكونواَ اسرائيلَ بينَ واختارَ العامل،َ هذاَ خلقَ
ألهنمَعصوه.َوإلهَيسوعَالَعالقةَلهَهبذهَاخلليقة،َََذلكَلعنهم،َولعنَغيهمَووضعهمَفَالعذابَاألبدي

إلهَالعه البشرَمنَ ليخلصَ العاملَ أوَالشريعة،َوقدَجاءَإىلَهذاَ دَالقدميَالساخط.َوماَفعلهَوإبسرائيلَ
الذينََيسوعَبرأيهَأنهَعنَطريقَموتهَعلىَالصليب أماَهؤالءَ العامل.َ ،َحىتَحيم لَاللهَالساخطَخطيةَ

 287َالساخط.َيؤمنونَبيسوعَيستطيعونَأنَينفذواَمنَغضبَإلهَاليهود

 للغنوصية الفرق املتنوعة  •

 املعتقد   ▪
الغنوصية اسمَ عليهمَ أنََيطلقَ يؤمنونَ ألهنمَ "املعرفة"َ معناهاَ اليواننيةَ"غنوصص"َ الكلمةَ منَ َ،

ليسَعنَطريقَالصولَعلىَالميانَمبوتََََاملعرفة،َوليسَالميان،َضروريَللخالصَفاد عواَأنَاخلالص
يسوعَوقيامتهَبلَعنَطريقَفهمَتعاليمهَالسريةَاليتَكشفهاَلنا.َافرتضتَالفرقَالغنوصيةَاملتنوعةَأنَاملرءََ

،َوقدَُحصرَفَهذاَاملكانَالشريرَفَجسده.ََََ-عاملَاآلهلة-الَأييتَمنَهذهَاألرضَوإمناَمنَعاملَآخر
 كيفَخيرجَمنه،َولذلكَحيتاجَإىلَمعرفةَسريةَ)غنوصص(.ََوحيتاجَهذاَاملرءَألنَيتعلمََ

 
287  . Source:  (Ehrman  ،Jesus, Interrupted Revealing the Hidden Contradictions in the Bible 2006 ) 
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املسيحيَيسوعَإلهَجاءَمنَالعاملَالروحيَ)املليءَََوماَعالقةَهذاَابتباعَيسوع؟َفَنظامَالغنوصية
يتواصلََ ََابآلهلة!(َحىتَ املعرفمعنا هنا.َهذهَ املسجونةَ لألرواحَ املتعلقةَابخلالصَ السريةَ املعرفةَ ةََويعطيناَ

َكيفيةَوجودَالعاملَالروحي،َوكيفَُوجدتَاخلليقةَاملادية،َوكيفَُسجنتَالعناصرَالروحيةَهنا.ََ فيهاَقصة
 أعطىَ قد الَنستطيعَانَحنصلَعلىَهذهَاملعرفة.َفهوَخملصَاألرواحََوَ)الكائنَاألثيي(َوبدونَيسوع

 288ََوحي.تعاليمهَالسريةَلتالميذهَاملقربنيَقبلَانَيصعدَمرةَأخرىَإىلَالعاملَالَر

 الباتريباسية •

 املعتقد   ▪
الكنيسة املسيحينيَوقادةَ املفكرينَ لدىَ املعتقداتَ إدراكَوحدانيةَللاََأشهرَ املعتقدََهوَ .َوهذاَ

للاََ)للاَعلىَاألرض(.َبكلماتَأخرىَأنََفَالوقتَنفسهََََهوَأنَهناكَإلهَواحدَوأنهَيسوعَمتجسد
َليساَمنفصلني.َللاَالبنَهوَللاَاآلب.َوللاَالبنَاآلب

وهذاَاملعتقدَلهَعدةَأمساءَفَالتاريخَالالهويت.َأحياانًَيسمىَموداليزم،َتعدديةَاألشكال.َأحياانًَََ
ََ–سمىَابتريباسيانسيةََقبلَأنَت كان سابيلياس.َوهذا القديس إىل يسمىَهذاَاملعتقدَسابيليانزم،َنسبة

هبذاَاملعتقدَلقولَسابيلياسَأن289ََََاملتأمل"َوقدَاستهزأَقانصَاهلرطقاتَترتلياَنََمعناهَبشكلَحرفَ"اآلب
290ََََ.،َبشكلَالبنهوَالذيَماتَعلىَالصليبَاآلبَللا

 القديسني:   أشهر ▪
 القرننيَالثاينَوالثالثَمثلَهيبوليتسَوترتليان. فَالكنيسةآابءَ -1

 سابيلياس،َملَيكنَشخصاًَمهماًَولكنهَاضطهدَوحوربَهلذاَاملعتقدَ. -2

 

 
اإلتحاد والحلول وأن هناك الخاصة من لديهم أسرار من العلم ال يطلع عليها أحد، وقد  . هذا المعتقد يشبه الصوفية المتطرفة في اإلسالم في عقيدة  288

 بصوفية المسيحية األولى .. أما صوفية المسيحية الحاضرة فهي أشبه بالبينتاكوستال والخمسينيين  اسمى بعض العلماء هذه الطائفة الغنوصية 
 لشهرته في مطاردة الهراطقة الخارجين عن تعاليم كنيسته.    289

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

 املعتقد   ▪
القديس نسبة مصرََأريوس إىلَ السكندرية،َ فَ مشهوراًَ مسيحياًَ معلماًَ الرابع،َ القرنَ بدايةَ .َفَ
أعطاهَالقوة.َاستطاعَأريوسَأنَيزعمَأبنَََاآلبََأنَاملسيحَملَيكنَإهلاً،َولكنَللا همَيؤمنون إبختصار

خاللَالثالثةَمئةَسنةَتغيَاعتقادَ نرى ومنَاملفكرينَاملسيحينيَاألوائل.َوََلديهَإثباتَمنَالعهدَاجلديد
أبوكاليبسَي يهوديَ نيبَ منَ بيسوعَ نفسه،291َََالناسَ للاَ أبنهَ يؤمنونَ الناسَ وأصبحَ األمرَ وصلَ حىتَ

َ.األقنومَالثاينَمنَالثالوث

سليمان فاضلَ املهندسَ جممعََََيقولَ بعدَ منَ َ..." حممد":َ قبلَ مسلمونَ "أقباطَ كتابهَ فَ
ََ سنة األولَ األريوسية381القسطنطينيةَ تلقتَ القوطََم،َ الشمالية،َ القبائلَ بنيَ للحياةَ جديدةَ َدفعةَ

واللومباردَوالبورجونديونَوالواندالَنتيجةَملواعظَيولفيالس،َالقسَذوَالعقيدةَاألريوسيةَالذيَأرسلَمنَ
ََ سنة األَر341القسطنطينييةَ انتشرتَ الغربينيَ القوطَ ومنَ الغربيني،َ القوطَ لتنصيَ القبائلَيمَ بنيَ وسيةَ

مَبتحولَملكهمَريكاردَوابلتايلَحتولَالقوطَالسبان581َتَعقيدهتمَالوطنيةَالدينيةَحىتَسنةََوأصبح
292َعنها..."

َ

َ

َ
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 القرن الرابع إل الثامن 
  املسيحية األرثوذكسية 

الثالثَللميالد.َعندماَ َكانتَالنصرةَفَالقرنَ هناكَفرقةَمسيحيةَواحدةَفازتَابملعركة.َولرمبا
وعندماََ الفرقة.َ إىلَهذهَ الرابع،َحتولَ القرنَ بدايةَ املسيحيةَفَ إىلَ قسطنطنيَ الروماينَ األمرباطورَ حتولَ

الرئيسيةَفَاألمرباطوريةَهيَالداينةَاملسيحيةَبعدَمخسنيَسن قُبلتَمنَقبلَالكل.ََأصبحتَالداينةَ ة،َ
 وكانَهناكَمعتقداتَبديلةَحوهلا.ََ

فَاملعركة،َهذهَالفرقةَمنَاملسيحيةَملَتزعمَأهناَعلىَحقَفحسب،ََََوعندماَفازتَاألرثوذكسية
َكانتَعلىَحقَمنذَالبداية.َواملصطلحَالتقينَهلذاَهوَ"الميانَالصحيح"َأيَأورثوذكسي )ابللغةَََبلَأهنا

همَمنَفازواَابملعركةََََاليواننيةَأورثوسَمعناهاَصحيح،َدوكساَمعناهاَالرأي(.َاملسيحيونَاألورثوذكسيوَن
َكلَاملنافسنيَهراطقة.َواملهرطقون همَالناسَالذينَاختارواَأنَيؤمنواَابملعتقدَاخلاطيء،َالميانَغيَََوأمسوا

 293َاألرثوذكسيَ.

واملعتقداتَاألورثوذكسيةَهيَاليتَدخلتَفَالقانونَاملسيحيَاألرثوذكسي:َ"ابلقيقةَنؤمنَإبلهَ
ماَيرىَوَماَالَيرى.َنؤمنَبربَواحدَيسوعََََ،خالقَالسماءَوَاألرضََ،ضابطَالكلََ،اآلبََللَاََ،واحد

مولودَغيَََ،إلهَحقَمنَإلهَحقََ،نورَمنَنورََ،املولودَمنَاآلبَقبلَكلَالدهورََ،الوحيدََإبنَللاََ،املسيح
َكاََ،مساوَلآلبَىفَاجلوهرََ،خملوق البشرالذىَبه َكلَشئ.َهذاَالذىَمنَأجلناَحننَ وَمنَأجلَََ،ن

.َأتنسَوَصلبَعناَعلىَعهدََالعذراءََوَمنَمرميََنزلَمنَالسماءَوَجتسدَمنَالروحَالقدسََ،خالصنا
قربََبيالطس وَ أتملَ الكتبََالبنطى.َ ىفَ الثالثَكماَ اليومَ ىفَ األمواتَ بنيَ منَ قامَ إىلََََ،وَ صعدَ وَ

أبيهََ،السموات ليدينَاألحياءَوَاألمواتََ،وَجلسَعنَمينيَ ايًضاَأيتىَىفَجمدهَ الذيَليسَمللكهََََ،وَ
َََ،الربَاحملييَاملنبثقَمنَاآلب.َنسجدَلهَوَمنجدهَمعَاآلبَوَالبنََ،إنقضاء.َنعمَنؤمنَابلروحَالقدس

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



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 182 صفحة

 

عموديةَواحدةَملغفرةَاخلطااي.ََ.َوَبكنيسةَواحدةَمقدسةَجامعةَرسولية.َوَنعرتفَمبالناطقَىفَاألنبياء
294ََننتظرَقيامةَاألمواتَوَحياةَالدهرَاآلتى.َآمني.َ"َو

  اهلرطقاتَحاية الكنيسة من 
اليتََ البعضَعنَطريقَدعوةَاآلخرينَهلاَوكتاابهتاَ لبعضهاَ املنافسةَ املختلفةَ الفرقَ انتشارَهذهَ معَ

َكانَهناكَآخرونَمنَانضلواَمنَأجلَاملعتقدَاألرثوذكسيََدخلتَمنهاَفَنصوصَالكتابَاملقدس ،
ََ نشوء ومحواَََاألرثوذكسيةََالكنيسةقبلَ بقوةَ ودافعواَ وقفواَ وقدَ أرثوذكس(،َ )بروتوَ العلماءَ أمساهمَ وقدَ

ََ.الكنيسةَمنَهذهَالتعاليمَاملنافيةَلإلعتقادَاألرثوذكسي

Theodosiusََ347ََ–ََ395ََأعلنَاألمرباطورَثيودوسياسََ الداينةَالرمسيةَلإلمرباطوريةَالرومانيةَهيَم
،َوحصلَفَالقرنَاخلامسَماَملَيكنَابلسبان،َحيثَسقطتَاألمرباطوريةَالرومانيةَأبيدي295َاملسيحية

الرببر،َوانتشرَالعنفَوالقتلَوالظلمَوالعتداء،َواعتقدَمعظمَالناسَانهَآخرَالعامل.َخاللَمئةَعامَحتولتََ
األمرباطَو األريوسيةهذهَ املسيحيةَ إىلَ حتولواَ قدَ الرببرَ أنَ ويقالَ عارمة،َ فوضىَ إىلَ العظيمةَ حيثَََريةَ

َ،َوهذاَأدىَإىلَاملعاركَوالروبَاألهليةَماَبنيَاملذهبني.َأنكرواَألوهيةَاملسيح

 سقوط الدولة الرومانية 
َكانَرأيهَََيقولَاملهندسَفاضلَسليمان َكتابَ"أقباطَمسلمونَقبلَحممد":َ"أوجوستني،َالذي ف

أوالَهوَعدمَاستخدامَالقوةَفَمسائلَالعقيدة،َتغيَرأيهَبفعلَتشددَوصالبةَموقفَمعارضيه،َوأقرَأبنََ
14ََََللكنيسةَومنَأجلَخالصهمَمستنداًَإبجنيلَلوقاالكراهَابلقوةَواجبَمنَأجلَإعادةَهؤالءَاهلراطقةََ

ََ الروماَن23: وسائلَ اضطهادََ.َكانتَ فيهاََََفَ استخدمتَ آدميةَ غيَ وتعذيبهمَ العقيدةَ فَ املخالفنيَ
لونهَمنَشدةَسخونةَاهليكلَا ملعدينَمثََالضربَابلسياطَوالرقَعلىَالكرسيَالديديَبعدَأنَحيمرَ

296َيلقىَللسباعَاجلائعةَلتقطعهمَإرابَُ"

َََ.حتولتَالدولةَالقسطنطينيةَإىلَدولةَإرهابية،َوسقطتَالدولةَالرومانيةَابختصار:َفَالقرنَاخلامس
 

 سانتا تكال . قانون اإليمان المقدس األرثوذكسي من كتاب الصلوات على اإلنترنت، موقع 294
295  . Source: Lenski, Noel, Failure of Empire (University of California Press, 2002) pp235–237    
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  إلقاء الضوء على نشاطات التبشري ِف القرون األول ِف الدول العربية 
ََ فرومنتيوس ارحتلَ فقدَ اخلامسَ القرنَ فَ وإيديسيوسFrumentiusََََأماَ

Edesiusَََكغالمنيَعبيدَليخدمَا فَاحملكمةَالثيوبيةَوكاانَينشرانََََبعدَأنَأُمسكا
قررََ ولكنَ عتقه،َ بعدَ طياَ إىلَ إديسيوسَ عادَ أبرحيية.َ املسيحيةَ العقيدةَ

فغادرَمعَإيديسيوسَإىلَالسكندريةَليطلبََََفرومنتيوسَنشرَعقائدهَفَإثيوبيا
أسقفَمعََََفَالسكندريةَإرسالََذكسيةاألرثَوََبطريركَالكنيسةََمنَأاثانسيوس

آابءَإىلَإثيوبياَللتبشي.َوهكذاَعادَفرومنتيوس،َوعم دَملكَإزاانَاجلديد،َوجنحَ
َكنائس،َوأمسوهَالناسَ"كاشفَالنور"َوأبَالسالمََ واعُتربَأولَأبَللكنيسةAbba Salamaََََفَبناءَعدة

 297الثيوبيةَ.

َكانواَقبلَوأايمَالنيبَحممدََََالسيةَالنبويةوقدَذُكرَفََ ََصلىَللَاََ–لبنَهشامَعنَعدةَمبشرين
ََفَاألرضَويدعونَإىلَدينَاملسيحفَاجلزيرةَالعربيةَيسيحونََََ–عليهَوسلمََ ث ين  :َح د  َاب ُنَإس ح اق  :َ"ق ال 

ث  ُهم :ََ ح د  َب ن َُمن ب  ٍهَال ي م اين   َأ ن هَُ َو ه ب  َع ن  ن س  َاأل  خ  َل ب ي ٍدَم و ىل  ر ان َال ُمغ ي ُةَب ُنَأ يب  َالد  ين َب ن ج  أ ن َم و ق ع َذ ل ك 
َد ين َع يس ىَاب ن َمَ  ل  َأ ه  َب  ق ااي  ف  ي م ُيونَُرَ ك ان َأ ن َر ُجاًلَم ن  َمي  َيُ ق اُلَل هَُ ًاَجُم ت ه ًداَز اه ًداَف  ،َو ك ان َر ُجاًلَص ال 

ن  ه اَإىل َ َخ ر ج َم  َيُ ع ر ُفَب ق ر ي ة َإال  َالد ع و ة ،َو ك ان َس ائ ًحاَي  ن ز ُلَب ني  َال ُقر ى،َال  ن  ي ا،َجُم اب  َي َََُالدُّ ع ر ُفَهب  ا،ََق  ر ي ٍةَال 
َك انَ  ،َف إ ذ ا ي  ع م ُلَالط  ني َو ك ان َيُ ع ظ  ُمَاأل  ح د  ي ه ،َو ك ان َب  ن اءًَ َي د  َك س ب  َم ن  َأي  ُكُلَإال  َي  و ُمَاأل  ح د َمل  ََو ك ان َال 

. ي  َمُي س  َُيص ل  يَهب  اَح ىت  َاأل  ر ض  ٍةَم ن  َف ال  ئًا،َو خ ر ج َإىل  ي    "ي  ع م ل َف يه َش 

ي  ل ق َأ حَ ف ج ع ل َع ب ُدَالل َ :َ"وأيضاًَقصةَإبنَالثامر َََب ُنَالث ام ر َإذ اَد خ ل َجن  ر ان َمل َ  َق ال  ًداَب ه َُضر َإال 
َع ب د َالل َ )ل هَُ ََ،َأ تُ و ح  ُدَالل َ (َاي  ُخُلَف  َو أ د ُعوَالل َ َو ت د  ء ؟َف  ي  ُقوُل:َن  ع م ،َد يين  َال ب ال  َف يه َم ن  َمم  اَأ ن ت  َف  يُ ع اف يك 

ُهََف  يُ و ح  ُدَالل َ  َأ ات  ر ان َأ ح د َب ه َُضر َإال  ي  ب ق َب ن ج  َمل َ  ف ى.َح ىت  ُعوَل هَُف  ُيش  ل ُم،َو ي د  ع ل ىَأ م ر ه ،َو د ع اَل هَََُو ُيس  ف ات  ب  ع هَُ
َم ل كَ  إىل  َرُف ع َش أ نُهَُ َ)ل هَََُف  ُعوف  َح ىت  َو د ين ََجن  ر ان ،َف د ع اُهَف  ق ال  َد يين  ،َو خ ال ف ت  ل َق  ر ي يت  َع ل ي َأ ه  (:َأ ف س د ت 

.َ َت  ق د ُرَع ل ىَذ ل ك  :َال  ،َق ال  ُم ث  ل ن َب ك  ئ ي،َأل   آاب 

 
297 .Source: Saheed A. Adejumobi .The history of Ethiopia .WestPort: Greenwood Press.2007 ، p171 
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،َو جَ ق الَ  َب ه َأب  س  َل ي س  َاأل  ر ض  ه َف  ي  ق ُعَإىل  َف  ُيط ر ُحَع ل ىَر أ س  َالط و يل  َاجل  ب ل  ُلَب ه َإىل  ع ل َ:َف ج ع ل َيُ ر س 
ب هَ  َ ل ي س  رُُجَ ف  ي خ  ف يه اَ ف  يُ ل ق ىَ َ، َه ل ك  إال  ءَ  ف يه اَش ي  ي  ق ُعَ َ ر ان ،َحُبُوٍرَال  ب ن ج  َم ي اٍهَ ب ه َإىل  اََي  ب  ع ُثَ ف  ل م  َ. َأب  س 

ع ب ُدَالل َ  َل هَُ ق ال  َالل َ غ ل ب هَُ َتُ و ح  د  َع ل ىَق  ت ل يَح ىت  َت  ق د ر  َو ا لل  َل ن  َََب ُنَالث ام ر :َإن ك  َف  تُ ؤ م ن َمب  اَآم ن ُتَب ه ،َف إ ن ك 
ف  ق ت  ل ت َ َع ل ي  َُسل  ط ت  َذ ل ك  ف  ع ل ت  َ ف  و ح د َالل َ إن  َ: ق ال  َ. َش ه اد ة َع ب د َالل َ ين  ال م ل ُك،َو ش ه د  َ َذ ل ك  ت  ع اىل  َََ ب ن  َ

ان هَُ َال م ل ُكَم ك  ه ل ك  َك ب ي ٍة،َف  ق ت  ل ُه،َمثَُ  ش ج ًةَغ ي   َي د ه َف ش ج هَُ ب ع ص اَف  ض ر ب هَُ ُلَََ؟َو اسَ الث ام ر ،َمثَُ  م ع َأ ه  ت ج 
ب ه َع يس ىَاب ُنَم رَ جن  ر ان َع ل ىَد ين َع ب د َالل َ  َال  جن َ َب ن َالث ام ر ،َو ك ان َع ل ىَم اَج اءَ  ُم ََمي  َم ن  أ ص اهب  م ه ،َمثَُ  َو ُحك  يل 

َ ل َد ين ه م َم ن  َأ ه  َ.م ث ُلَم اَأ ص اب  ل ك  َُأ ع ل ُمَب ذ  ر ان ،َو ا لل  َك ان َأ ص ُلَالن ص ر ان ي ة َب ن ج  َُهن ال ك  ،َف م ن  د اث   األ  ح 
الل َ  ع ب د َ َ ع ن  جن  ر ان َ َ ل  أ ه  َ و ب  ع ض  ال ُقر ظ ي  ،َ ب ن َك ع ٍبَ حُم م د َ ح د يُثَ اَ ف  ه ذ  َ: إس ح اق  اب ُنَ َ ََق ال  ب ن  َ

َك ان .َ" َُأ ع ل ُمَأ يَُّذ ل ك  298َالث ام ر ،َو ا لل 
 

  التبشري ِف البيزنطية 
بقيتَأللفَسنةََ األريوسيني،َوإمناَ الرببرَ الشرقيةَأبيديَ اجلهةَ الرومانيةَمنَ األمرباطوريةَ ملَتسقطَ

األمرباطورَأقوىَمنَالبااب،َأماَفَروماَفقدََتقريباً،َوأصبحَإمسهاَاألمرباطوريةَالبيزنطية،َحيثَأنَسلطةََ
َابَلهَسلطةَأقوىَمنَاألمرباطور.ََبقيَالبا

كانَهناكَمخسَدولَمسيحيةَرمسيةَحتكمهاَالبابواتَوهم:َالدولةَالرومانية،َالدولةَالقسطنطينية،َ
  أنطاكية،َالقدسَوالسكندريةَ)األقباط(.
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َ
َ

  إنتشار اإلسالم 
إىلَ أدىَ وهذاَ الدولةَ أضعفَ الكنائسَ ومتزُّقَ السالمي،َ الدينَ انتشارَ بدأَ السابعَ القرنَ فَ أماَ

َحروبَعدةَماَبنيَبينَاألصفرَ)الرومَالبيزنطيني(َواألمةَالسالميةَ.

َ

املقدس الكتابَ أطلسَ عنَ )حممد(ََنقالًَ السالمَ نيبَ هجرةَ "متثلَ إىلَََ)املسيحي(:َ مكةَ منَ
التقوميَالسالمي.َوكانَأهلَاملدينةَمتعاطفنيَمعَتعاليمهَعنَوحدانيةَللام626ََََاملدينةَعام وشرََََبدايةَ

نَلنفسهَسلطةَوقيادة.َونتيجةَاملادية.َوكمهاجرَاستطاعَحممدَأنَيقضيَعلىَالنزاعاتَالقبليةَوأنَيكوَ 
ََ داينتهَالسالم،َعندَموته العربيةَ اجلزيرةَ تبعَمعظمَغربَ النيبَإىلََم632جناحهَفَساحةَالربَ نظرَ َ.

َكسابقتنيَلإلسالم.َوكانَهوَخامتَاألنبياءََاليهودية وتضمنتَََمنَابراهيمََابتدأواملرسلنيَواليتََََواملسيحية
انتشارَ سرعةَ إنَ السالم.َ فتحهاَ اليتَ البلداتَ فَ واليهودَ املسيحينيَ معَ ودوداًَ وبذلكَكانَ املسيح.َ

إفريقيا ومشالَ األوسطَ الشرقَ فَ األوىلَ السنواتَ فَ السالمََالسالمَ تسامحَ مدىَ علىَ دليلَ هلوَ َ،
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الداي مبمارسةَ يسمحَ املغلوبةَكمجتمعَ الشعوبَ قبولَ مدىَ علىَ وجزئياًَ األخرى.َ التوحيديةَ انتَ
 299َلإلسالم.َ"

 
َ

النبويةوذُكرَفََ َكانَهناكَإرسالياتَتبشييةَترحتلَمنَمكاٍنَإىلَآخرََاَلََالسيةَ بنَهشامَأبنه
. عليهَوسلمَوقدَالتقتَابلرسولَحممدَصلىَللا

300
 

 

 
 92.ص وتاريخ المسيحية. أطلس الكتاب المقدس توما، المترجمون.  د. يوسف اآلب. المصدر: 299
 . 2010إبريل,  28، موقع قصة اإلسالم الرسميمع نصارى نجران."    راغب د. السرجاني. "معاهدة رسول للا. المصدر: 300
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ََ الكنائس والنسطوريةََاملونوفوزيةبقيتَ الواحدة(َ يسوعَ بطبيعةَ تؤمنَ أثيوبياََ)اليتَ والشرقََََفَ

وزرعتََ الشرقَ إىلَ تبشييةَ محالتَ أرسلتَ حىتَ وتطوراتَ الروم،َ معَ لإلسالمَ عدوةَ وكانتَ األوسط،َ
حىتَمتَقمعهمَوإابدهتمَفَالقرنَََوالصنيََ.َوانتشرَالدينَاملسيحيَفَاهلندومنغولياََكنائسَفَتركستان

َالعاشرَ.

 القرانن التاسع والعاشر 
ََفقَدََحقوقهم،ََجبميعََيتمتعونََاملسيحيونََكان(ََاألندلس)ََإسبانياََعلىََالسالمََحكمََفرتةََف

ََالكنائَس)ََأبنيتهمََلديهمََكانت ََمطلقََبشكلََطقوسهمََفيهاََليمارسوا( َكانََفقدََفحسبََهذاََليس.
ََ.املقدسةَالرومانيةَالمرباطوريةَفَالكنائسَمعَاملباشرةَاتصاالهتمَاملسيحينيَلدى
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يولوغياسََ الشهيَ املبشرَ Eulogiusَأُعدمَ املسيحينيََ حير ضَ كانَ فقدَ املسلمني،َ بالدَ فَ
املستوطننيَعلىَمواجهةَاملسلمنيَابلشبهاتَواستخدمَسياسةَحتريضَالربَاملقدسةَوإاثرةَاجلدالَمعَ

حتفهمَبعدََاملسلمنيَواستفزازهمَمنَأجلَالشهادةَواملوتَفَسبيلَاملسيحية.َوتبعهَعدةَمسيحينيَالقواََ
الباجيَمنَاألندلس العاملَالكبيَ َكانَََإاثرةَالشغبَوشتمَوإهانةَاملسلمنيَوداينتهم،َحىتَجاءَ والذي

الشبهات الكتابةَوالوعظَوالردَعلىَ املسيحينيََََسالحهَ إىلَجماريهاََاملواطننيََمماَأسكتَ األمورَ وعودةَ
301َبسالمَ.

 تلخيص 
َ.َ.ابلرسمَسريعا نلخص إذن

 م 100 – 50 ▪
َ

    َ302َ

ََََََََََََ303َ

َ

َ

ََََََََ304َ

 م 200 – 100 ▪
ََََََََ305َ

 
 204ص.  (Longman, et al. 1842). المصدر: 301
 (Contributors 2010). المصدر: 302
 ( - Elder) . المصدر: 303
 (Smallwood 1956). المصدر: 304
   209 – 207ص.  (Nelson 2002). المصدر: 305

 م 50

 م 100

َم64 :َ حرقNeroَنيو
َوهمَأحياءَعلىَ املسيحيني
َهبمَ َليضيء عصي

َوأروقته  مدرجاته

َدوميتيانَم90
Domitianََقتل

 اليهودَاملسيحينيَآالف

 – Trajan 98َتراجان
َاملبشرَُقتلَم،117

َواملبشرَابابي،َشاربيل
 إداساَفَبرسوم

َكاربَبويل َPolycarp 
َأنَبعدَُقتل:َم156 – 67

 َخبشبةَمربوطَوهوَحياًََُحرق
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306َ

    ََ َ307ََََََ

ََََََََََ

ََََََََََََََََََ308َ

َ

َ

ََََََََََََََََََََََََََََََََ

ََََ309ََََ310َ

ََ

َََََََََََ

َََََََََ

َ َََََََََ311َ312َََََ

َ

 
  (Farmer 1987), المصدر: 306
 ( Corbo 1981)المصدر: .  307
 14ص.   (Brown 1997)المصدر: .  308
 162ص.  (Wace 1911)المصدر: .  309
 197 - 196ص.  (.Quasten n.d)المصدر: .  310
 ( - Eusebius) المصدر: .  311
 20ص.  (.Alexandria n.d)المصدر: .  312

 م 100

َهادراين117َ َأعدم م
َأمنواَ َألهنم َاجلنود مئات

 ابملسيح

 م 150

 م 200

َمرقسَم180َ–161َ
 Marcusَيوريليوس

Aureliusََاضطهد
َجسنتَوُقتلَاملسيحيني

 وقتهَفَالشهيد

َم211َ–193َ َسبتيميوسَ
 Septimiusَسيفيوس

Severusََاضطهدَالذي
َإفريقياَمشالَفَاملسيحيني

 ومصر

 Ignatiusَاألنطاكيَإغناطيوس
of Antioch 67 – 110،َم

زقت(النوراين) َفَجسدهَاألسودَم 
 .الرومانيةَاملدرجاتَإحدى

َجسنتَالشهيد
Justin Martyr 

َقتلَم167 – 100
 .روماَملكَقبلَمن

 Irenaeusَإيرينيوس
َم200 – 130

َضد"َلهَكتابَأفضل
 "َاهلرطقات

 - Origen 185َأوريغانوس
َالثالوثَعنَمدافعاًََكانَم254
َكلَفَتعاليمهَإىلَيدعوَوكان
َفيهاَينزلَمدينة َتعذيباَوُعذب.

 .شديداًَ
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 م 300 – 200 ▪
313َ

َ

َ

َ

َ

َ

\\\\َ\ََ

َ

َ

َ

َ

َََ314َ

َ

َ

 م 400 – 300 ▪
 

 
 5ص.  (Barnes 1985)المصدر: .  313
 (Walsh 1991)المصدر: .  314

 م 200

 م 250

 م 300

 Tertullian 160َتيتوليان
َمؤسسَويعتربَم220 –

َمنَأولَوكانَالغريب،َالالهوت
َالثالوثَمصطلحَاستخدم
َوالعهدَالقدميَالعهدَاملقدس،
َاجلديد َعقيدتهَعنَدافعَوقد.

ونَهرطقةَودحض  .املارقي 

 انتشارَاملسيحيةَفَإفريقيا

َستةَمعَروماَمنَدينيسَُأرسلَم250َعام
 .ابريسَفَالكنيسةَلتأسيسَآخرينَاشخاص

شهد287ََعام َمنَموريسَاملبشرَاستُ
َذبحَلرفضهَسويسراَأغوانو،َفَمصر

َديفيد)َدوديَوذهب .لألواثنَالذابئح َفَليبشرَالبصرة(
َاهلند َفَُوجدواَاملسيحينيَأنَوقيل.

 الكربىَخوراسان

َالكتابَُوجدَم300َعامَخالل
 .خمتلفةَلغاتَبعشرَاملقدس

َأنطونيوسَالقديس
Anthony the Great 

 .الرهبانَأبوَم356 – 251

 Eusebius ofَإيسابيوس
Vercelli 263 – 339َم

َوالذيَالتقليديةَالكنيسةَأبو
َااثانسيوسَالقديس .بشدةَاألريوسيةَقاوم

Athanasius of 
Alexandria 293 – 

 .الرهبانَزيَلبسَمنَأولَم373

َنقلَوالرابعَالثالثَالقرننيَف
َإىلَعقائدهمَسورايَمسيحيو

 التجارةَطريقَعنَاهلند
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315ََََََََََ316َ

ََََََََ317َ

 َََََََ318َ

َ

َ

ََََََ319َ

َ

ََََََََ

َََََََ320َ

َََََ

َ

َ

 م 500 – 400 ▪
َ

 
 53 - 52ص.   (Placher 1988)المصدر: .  315
 98ص.  (Williams 2002)المصدر: .  316
 16 - 15ص.  (Fletcher 1989)المصدر: .  317
 (St John Chrysostom 2007). المصدر: 318
 (Schaff 2010)المصدر: .  319
 (Durant, et al. 1992)المصدر: .  320

 م 300

 م 350

 م 400

 .مسيحيةَكدولةَأرمينياَُأعلنتَم304َعام

َتييديتَأرمينياَملكَاعتنق314ََعامَوف
 غريغوريَالقديسَقبلَمنَاملسيحيةَاألول

 Galariusَغالريوسَاألمرباطورَأوقف
 الضطهادَم311 – 305

َالقسطنطنيَاألمرباطورَدعىَم325َعامَف
َالكنائسَمجيعَمنَأسقفا1800ًَََيعادلَما

َوحتديدَأريوسَعلىَفيهَيردَمسيحي،َملؤمتر
َوقانون(َاملسيحيةَالعقيدة)َالكنسيَالالهوت

َ،(ابآلبَوعالقتهَاملسيحَألوهية)َالميان
َالفصحَيومَأيضاًََوُحدد َنشأتَوهكذا.
يَماَهذاَوكانَ،َاألرثوذكسَالرومَكنيسة َمسُ 
 .األوىلَنيقياَمبجمع

 Augustineَأغسطينوسَالقديس
of Hipo (354 - 430َ)

َفَمركزيةَشخصيةَهيبوَأسقف
 .الغريبَالفكرَواتريخَاملسيحية

 Johnَوستاخريسَيوحنا
Chrysostom 347 – 

 القسطنطينيةَبطركَم407

 – Jerome 347َجيوم
َالكتابَترجمَمنَأولَم420

 الالتينيةَاللغةَإىلَاملقدس

َعقيدةَعنَواخلارجنيَاهلراطقةَحرمَم326
 آريوسَإبعادَ-َاملواطنةَحقوقَمنَالتثليث

َاملسيحيةَانتشار364َ
َفرتةَخاللَغاندالَف

 .فالينزَاألمرباطور

َالكتابَيولفيالسَترجم370َ
 القوطيةَللغةَاملقدس

 املبشر بىن م390 عام ِف
 ديراً  أبدييشو النسطوري

 البحرين ِف

 اسكتلندةَنينيانَتبشي397َ
َثيودوسياسَاألمرباطورَأعلن

Theodosius 347 –395َالداينةَم
 املسيحيةَهيَالرومانيةَلإلمرباطوريةَالرمسية

 Aureliusَأمربوس
Ambrosius 337 – 

 ميالنوَأسقفَم397
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    321     م 600 – 500 ▪
  322 

َ

َ

َ

َ

   م700 – 600 ▪
َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 م 800 - 700 ▪
َ

323َ
 

 171ص.  ( Adejumobi 2007)المصدر: .  321
 (Catholic Encyclopedia 1913). المصدر: 322

 م 400

 م 500

 م 600

 الرومانيةَاألمرباطوريةَسقوطَاخلامسَالقرن

 Saintَابتريكَجونَأرسل
John Patrick 387 – 

َمنَإرسالياتَعدةَم460
َلدعوةَأوروابَأحناءَإىلَبريطانيا
 للمسيحيةَالناس

َفرومنتوسَارحتال420َ
Frumentiusََإثيوبياَإىل

َللكنيسةَأبَأولَواعتباره
 .الثيوبية

 The Council ofَخلقيدونيةَجممع أفغانستانَإىلَالوصول450َ
Chalcedonَ َوانفصلَم451َعامَ

َاملونوفيزية)َالنساطرة َلرفضهمَالكنيسةَعن(
َماَف"َالطبيعتني"َصيغةَاملتضمنَاجملمعَبيان

 املسيحَبشخصَخيص

َاملسيحيةَالبدويةَالقبائلَبعضَاعتناق420َ
 أسبيبتَبيرتَشيخَيدَعلى

 السراينيةَإىلَاملقدسَالكتابَترمجة508َ

 النوبينيَمعَالتبشييةةَجوليانَمهم565َ

َالكنائسَأتسيس528َ
 الصنيَمشالَفَالنسطورية

َسقوطَالقوَيبشرَجوستنيان589َ َبعد ط
َبتحولَ َاألريوسية َمعاقل َمن َمعقل آخر

َريكاردَإىلَالكاثوليكية.  امللك

 Gregory theَالعظيمَغريغوريوسَالبااب
Greatََفرتةَخاللَالتبشيَإىلَدعى

َوأيوانَكولومباَمركزيَوأسسَاألجنلوساكسونيني،
َعشرةَمنَأكثرَتعميدَمتَواحدَعامَوخالل
َالعظيمَليوَأعلن .املسيحيةَإىلَوحتويلهمَشخصَآالف

َعاصمةَروماَدولة
 للكاثوليكية
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َ

َ

َ

َ

 م 900 - 800 ▪
ََ

َ

َ
324َ

َ

\َ

َ

 م 1000 - 900 ▪
َ

َ

َ

 
323. Source: Ficker  ،Gerhard و ،Bonifatius " .Ein Gedenkblatt zum Jubiläumsjahr ".Apostel der Deutschen .Leipzig: 
Evangelischen Bundes  ،1905 .  

 (Raab 1937). المصدر: 324

 م 600

 م 700

 م 800

َمنَأولَالنساطرةَاملبشرينَكانَم635َعامَف
َكانَوقتَفَابملسيحية،َليبشرَالصنيَوصل
 .إجنلرتاَفَنورمثربايَقلبَيبشرAidanََأيدان

 بدأ :السابع القرن
 اإلسالمي الدين انتشار

َكانتَم680َعامَف
َللكتابَترمجةَأول

 .العربيةَابللغةَاملقدس

 .Stَبونيفسَالقديس750َ
Bonifaceَاألملانَيبشر 

َمُسحَم787َعامَالثاينَنيقياَجممع
َالكنيسةَفَالقديسنيَصورَبوضع

َشارملان)َالعظيمَتشارلز وعبادهتا. َقبلَمنَتتوجيهَمت(
َأولَليكونَم800َعامَالثالثَليوَالباب

 .املقدسةَالرومانيةَلإلمرباطوريةَامرباطور

مَإيقافَالمتدادَالسالميَمن732َ
لَتشارلزَمارتلَ)مملكةَالفرنك( ب   ق 
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325َ

 
 . 2000 المفقود.  تاريخ األندلس د. طارق سويدان. المصدر: .  325

 م 800

 م 900

 م 1000

ول َمملكةَاستُ ت
َروماَعلىَالفرنك

 م846َعام

َوأقيمتَم902َعامَُصقليةَوُأخذت
َالسالميةَالصون َالرومانَوخسارة.

َإرسالَإىلَأدتَاملسلمنيَأمام
َاملقدسَبيتَإىلَتبشييةَمحالت
 .الصليبيةَابلمالتَُأمسيت

وس  Saints Cyrilَومثوديوسَكريل 
and Methodius 860ََمرسلي

َحبيثَكثيينَأتباعَهلمَكانَوقدَالسلوفاك،
َبعدَحىتَالتبشيَمهمةَاتبعواَتالميذهمَأن

َوالعربانيةَالعربيةَاللغتنيَكيلوسَتعلم.َموهتما
َليتناقشَاملتوكلَالعباسيَاخلليفةَإىلَُأرسلَمث

َعلمَوعلماءَفالسفةَمعَالثالوثَمبوضوع
دَالعرب،َالكالم َبنيَماَالعالقاتَوليوط 
 .واألمرباطوريةَاخلليفة

َالصربَفَالرمسيةَالداينةَوأصبحت
 م891َاألرثوذكسيةَالداينة

َاملسيحيةَاعتنقتَروسيةَأولَأولغاَتعترب
َمؤسسَفالدمييَحفيدهاَحكمَوبعدهاَرمسياًَ
َالناسَحتويلَعلىَوعملَالروسيةَكييفَدولة

َاألرثوذكسيةَاعتناقهَبعدَاملسيحيةَإىلَمجاعياًَ
دَم988َعام  .شعبهَوعم 

َوحتولتَالبيزنطيةَاألمرباطوريةَوازدهرت
َاألرثوذكسيةَالكنيسةَإىلَاتبعةًََروسيا

َازدهارَسببَوكانَم،988َعام
َكنيستهاَبتكوينَمساحهاَهوَالكنيسة
َاللغةَحبسبَعبادةَنظامَمعَاملستقلة

 .احمللية
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والكاثوليكيةَولكنَبالَفائدة،َََاألرثوذكسيةََةَتوحيدَالكنيسةلَإقامةَسبعةَجمامعَرئيسيةَحملاَوومت
ََانفصالَالطائفتنيَبشكلَهنائي.ََمَت1054َوفَعامَ

َ

َ
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 القرون احلادي عشر إل اخلامس عشر: 

َ
إىلَوحش،َوشن تَسبعَهجماتَرئيسيةَحماولةَالستيالءَعلىََََوحتولتَبعدهاَالطائفةَالكاثوليكية

َكماَأهناََاملسلمنيَواليهوداألالفَمنََمئاتََإىلَقتلََهجماهتاََأدتََََالقدسَفيماَمُسيَابلروبَالصليبية ،
يقاربََََعملتَعلىَتطهي ماَ إىلَحموَ أدىَ الغربَ أن60ََََعرقيَفَ لدرجةَ السكاينَ التعدادَ ابملئةَمنَ

َالكثيينَاعتقدواَأبهناَهنايةَالعاملَ.

َ

 م 1200 – 1100 ▪
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َ

َََََ326َ

َ

َ

َ

َ

 م 1300 – 1200 ▪
     327َ

َ

َ

ََََََََََ328َ

َ

َ

 م 1400 – 1300 ▪
َ

329َ

 
 134 - 112ص.   (Moore 2003). المصدر: 326
 (Bonaventure 1988). المصدر: 327
 12ص.  ( Jones 1816). المصدر: 328

 م 1100

 م 1200

 م 1300

َاليتَالطبقةَوهيَالربجوازيةَالطبقةَظهرتَوهنا
َوالصناعةَالتجارةَطريقَعنَثروهتاَعلىَحازت

َوازدهرتَرئيسيةَجتاريةَطرقَوُفتحت.َذلكَبعد
َاجملتمعَطبقاتَبنيَالفجوةَوُوسعتَاملدن،
 نشوء بداية كانت وهناَ.يطاقَالَبشكل

 الرهبنة أنظمة ونشأت. الرأسمالي نظام

 الدومينيكان أيدي على الجديدة

 الوقت نفس في ولكن. والفرنسيسكان

 تبشيرية إرساليات الفرانسيسكان أ رسل

 الكتاب وت رجم والصين آسيا إلى

 .مختلفة لغات إلى المقدس

 Pope Innocent IIIَالثالثَإينوسنتَالبااب
َالكنيسةَاباب(1216ََيوليو16ََ 1161ََأو1160َ)

َاتريخَفَوأتثًياَنفوًذاَالبابواتَأكثرَمنَالكاثوليكية
َوغيَالكنسيَالرمانَعقوبةَاستخدامَفَتوسعَالبابوية،

 .املسلمنيَعلىَالصليبيةَالمالتَبشنَأمرَذلك،

َمؤسس)Francis of Assisiََأزيسيَفرانسيس
َأفريقيا،َإسبانيا،َإىلَسافرَالفرانسيسكان،َمحالت
َمجاعاتَفرانسيسَأرسلَالسالميَاخلليفةَتبشيَوحاول

َوفرنساَوالصنيَإيطالياَفَمبشرينَليكونواَأتباعهَمن
 .وهنغاراي

"َالوعاظَالخوة"َيسمىَماَأنشأَدومينيكَالكاهن
َواملعاهدَالكلياتَأتسيسَفَالدومينيكانَومضى

َالقادةَلتدريبَالالهوتية َمفكرونَبينهمَمنَوبرز.
 .األكويينَوتوماَالكبيَألربتوسَمثل

َلولَالروماينَفتح1276ََعام
Llullًَََلرسالَتدريبياًََمركزا
 .الشماليةَإفريقياَإىلَاملبشرين

 – Peter Waldo 1140َوالدوَبيرت
َمنَالكنيسةَتفعلهَماَأنكر1218َ
َفتمَالفقي،َالشعبَضدَخاطئةَممارسات
 .الكنيسةَقبلَمنَوطردهَاستبعاده
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 م 1500 – 1400 ▪
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َ

331َ

َ
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 من القرن السادس عشر إل وقتنا احلايل 
 م 1600 – 1500 ▪
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َ
 

 (Spinka 1968). المصدر: 329
 (The Reader's Encyclopedia 1965). المصدر: 330
 114ص.  (Mirandola 1999). المصدر: 331
 223ص.   (Bainton 1995). المصدر: 332
 316ص.   (Jackson 1903). المصدر: 333
 (Cottret 2000)صدر: . الم334

 م 1300

 م 1400

 م 1500

 – John Wycliffe 1324َوايكليفَجون
َمتردتَحركةَوهيَاللوالرد،َحركةَعنَمسؤوالًََكان1384

َالصبحَكوكبَويسمىَالكاثوليكية،َالكنيسةَعلى
Morning Starََعلىَاحتجَوقد.َالربوتستنيتَلإلصالح

َاملقدسَالكتابَترجمَمنَأولَوكانَللكنيسة،َالبابويَالنظام
َم1382َعامَالجنليزيةَإىلَفولغيتَلغةَمن َاضُطهدَوقد.

 .الكاثوليكيةَالكنيسةَمنَشديداًََاضطهاداًَ

 – Jan Hus 1369َسه ََجان
َومصلحَوفيلسوفَديين،َمفكر1415َ
َتشيكي .َالراديكالينيَأتباعهَعلىَأطلق.

1415ََعامَحرقاَأعدم َكبيَأتثيَله.
 .الربوتستانيتَالصالحَحركةَعلى

 Girolamoَسافوانروالَجيوالمو
Savonarola (1452 - 

َالرهبانَنظامَإىلَينتميَ،(1498
َالدومينيكان َوواعظاَدينياَمصلحا.

 .ابلنارَُحرقَمثَشنقاًََُأعدم

َالكثيَالكنيسةَأدخلتَاملظلمةَالفرتةَتلكَف
َاجملسداتَكرسومَاخلاطئةَاملعتقداتَمن

َالضخمةَالكنائسَوبناءَاأليقوانتَووضع
َجلمعَالغفرانَصكوكَوبيعَقوطي،َطرازَذات

.َوغيهاَمرميَالعذراءَالسيدةَوعبادةَالثروة،
َاجملسداتَكرسومَاخلاطئةَاملعتقداتَمنَالكثي

َطباعةJohannes Gutenbergََغوتنربغَيوحنسَبدأ
 1462َعامَالطابعةَاآللةَطريقَعنَاملقدسَالكتاب

 - Martin Luther  1483َلوثرَمارتن
َاعرتاضهَبعدَأورواب،َفَالصالحَعصرَُمطلق1546

َالغفرانَصكوكَعلى َرسالته1517ََعامَفَنشر.
َأغلبهاَتتعلقَنقطةَوتسعنيَمخسَمنَاملؤلفةَالشهية
َالعقاب"َمنَاللَفَالباابَوسلطةَالتحريرَبالهوت

 .املقروءَالعالمَسالحَلديهَكانَ؛"للخطيئةَالزمين
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 م 1800 – 1700 ▪
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َ

ََََََََََََ339َ

       340َ

 
 .Albert Jou  .The Saint on a Mission. Anand: Anand Press ،1984. المصدر: 335
 45ص.  (Tellechea and Ignacio 1994). المصدر: 336
 (United Methodist Church of Whitefish Bay. 2007). المصدر: مؤسس طائفة الميثوديست  337
 83 - 82ص,   (Lewis 1962). المصدر: 338
 282 - 281ص.   (G. W. Peters 1972). المصدر: 339
 337ص.  (McGavran 1970). المصدر: 340

 م 1500

 م 1600

 م 1700

ليَهولدريخ وينگ    UlrichَأوHuldrychََز 
Zwingli 1484 – 1531ََزعيماًََكان

َسويسرةَفَلإلصالح َفسادَكشفَمطبوعاته،َوف.
َوهاجمَالقساوسة،َبزواجَواندىَالكنسي،َالكهنوت
َزوينگليَواصطدم.َالعبادةَأماكنَفَالصورَاستعمال
 .Anabaptistsَمعَكذلك

َابلفرنسية)َكالفنَجون :Jean 
Calvin)َم1564َ-َم1509َ؛

َفرنسي،َوالهويتَديينَمصلح
 .الكالفيينَاملذهبَمؤسس

  Francis Xavierَكسفاريوسَفرنسيس
َوأحدَكاثوليكياًََمرسالًََكان1551َ - 1506

َاليسوعيةَالرهبنةَمؤسسي َرحلةَبدء1542ََعام.
َوانتهتَفَالصني.ََاهلندَفَتبشيية  إىلَالياابن

َأوروابَفَالسائدَاملعتقدَوكانَ،واللادَالعلمانيةَدخلت
َدييزم)ال َأخرىَونواحي َعلىَحيصلَمباَيتدخلَالَللاَأن(
تَقويةَفرنسيةَثورةَوحدثتَاألرض،  .الناسَآالفَقتلَإىلَأد 

َطائفةَوايزيلَوتشارلزَجونَنااملبشر
َللمسيحيةَالناسَلدعوةَامليثوديست

َوللدين َاألرمينيةَالعقيدةَيتبعانَوكاان.
 .الكالفينيستَعكسَ،(الرةَالرادة)

َاألبيضَالرجلَوقتلَعشرَالسابعَالقرنَفَالشرَوازداد
َولكنَوحشيةَبطريقةَالرقيقَواستعبدواَالمرَاهلنود
َأمريكاَإىلَهاجرواَالذينَاملسيحينيَمنَجمموعاتَهناك
.َاألورويبَالضطهادَعنَوالبتعادَالدينيةَللحريةَطلباًَ
َالدينيةَصدقاءاألَمجعيةَالبيوريتانية،َأوَالتطهييني:َمنها

 الطوائفَمنَوغيهاَاملعمدانيةَالكنيسةَالكويكرز،َأو

َكمبشرPeter heylingََهيلنغَبيرت1631َ
َإثيوبياَإىلَأولَبروتستنيت َقامَم1697َعامَف.

َاملعلمThomas Brayََبريَثوماس
 .الشماليةَأمريكاَلتنصيَخطةَبوضعَاألجنليكاين

 Ignatius ofَلويوالَإغناطيوس
Loyolaََاليسوعية"َمؤسس"
َ-1491ََعامَالكاثوليكية

 .الروحيةَالرايضاتَهكتاب1565َ

 Michaelَسيفيتَميغيل
Servetus 1511 - 1553َ

َكانَومرتجم،َطبيبَفيزايئي،
 .جينيفاَفَحرقاًََأعدمَوقدَأريوسي

لَ د  John Biddleَجونَب 
أبو1662َََ–1615َ

املسيحينيَاملوحدينَفَإجنلرتا،َ
 نيوَأريوسي.8000َُقتلَمعَ
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 (Sills 2008). المصدر: 341
 (Holmes 1993). المصدر: 342
 (Moreau, Corwin and McGee 2004). المصدر: 343
 (Allen 1980). المصدر: 344
 (Morgan 1905). المصدر: 345
 162 - 158ص.   (Hunter 1992). المصدر: 346
 (Elliot 1981). المصدر: 347

 م 1700

 م 1800

 م 1900

 John Robertَموريسونَرتروبَُأرسل
Morrison 1814 – 1843ََمبشرَكأول

َفَدورَلهَموريسونَكانَالصني،َإىلَبروتستنيت
َوقدَالضطهاد،َمنَللمسيحيةَاملتحولنيَإغاثة
 .الصينيةَاللغةَإىلَاملقدسَالكتابَترجم

 – William Carey: 1761َكاريَوليم
َالصنيَإىلَم1834 َالروحيَاألبَكاريَوليمَيعترب.

َكانَنهألَليسَوذلكَاملعاصرة،َالتبشييةَلإلرساليات
َواسرتاتيجياتهَطرقهَبسببَوإمناَبروتستنيتَمبشرَأول

يتَالهوتَكلياتَتسع.َاملستخدمة  .ابمسهَمسُ  

Rober Bruceََبروسَروبرت
 1868َعامَإيرانَإىلَاملعمداينَاملبشر

 Davidَليفينغستونَديفيد
Livingstone 1813 - 1873َ

 فكتورايَشالالتَمكتشف.َأفريقياَلوسط
Lottie Moonََمونَلويتَم1873َعام
1.5ََجتمعَمؤسستها.َالصنيَفَمبشرةَأول

 .،َفَالوقتَالايلسنوايًََأمريكيَدوالرَبليون

 John Neviusَنيفيوس
َالصني،َف1829-1893َ

َالكنائسَومنوَزرع"َكتابه
 .َشجعَعلىَالتوطنيَالتبشيية

 Robert Moffatَمافيتَروبني
 إىلَإفريقيا.1883َ–1795

 - James Hudson Taylor 1832َاتيلرَهدسون
 Chinaَمؤسسةَمؤسسَوهوَالصني،َتبشيهَمقر1905َ

Inland Mission CIMََللتبشي َأنشأهاَاليتَواملؤسسة.
125ََوأتسيسَمبشر800ََمنَأكثرَإحضارَعنَمسؤولةَكانت

َإىلَشخصا18000ًَََمنَأكثرَحتويلَمنهاَنتجَواليتَمدرسة،
 .تبشيهَأثناءَشعرهَوصبغَالصيينَالزيَلبسَمنَأول.َاملسيحية

 Count Nikolausَزنزندورفَفونَالدويغَنيكوالسَكاونت
Ludwig von Zinzendorf (1700 – 1760َ)َأصبح

َالتبشيَأساسياتَوضعَمنَأولَوهوَالتبشيية،َمورافيانَحركةَأب
َالَالذيَللشعبَاخلالصَرسالةَإبيصالَبدأهاَوقدَالربوتستنتية،

َمحلةَأولَوكانتَ،Unreached Peopleَإليهَالوصولَميكن
 .1732َعامَفVirgin Islandsََأيالندزَفيجنيَإىلَهلم

َ َنيوتن َ–Isaac Newtonَ1642َاسحاق
َورايضياتَكانَأريوسي1727 موحدََمَعاملَفيزايء

كتاابتَينتقدَفيهاَاملسيحيةَاملثلثة.  ولهَعدَة
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 376ص.  (.Tucker n.d). المصدر: 348
 (Hesselgrave 2010). المصدر:   349

"َ َونرت: َأبنَُتعىنَالتبشييةَالمالتَتعدَملرالف
َأصبحتَوإمناَالعامل،َأجزاءَمجيعَإىلَالغربَمنَتكون
َاألممَبنيَماَمتبادلةَعملية َمستقبلةَهيَأمةَفكل.

لة  ".نفسهَالوقتَفَومرس 

 م 1900

 م 1950

 م 2000

َ َكارمايكل عامAmy Carmichaelََإميي
1887َ َالياابن، َف َخدمت َم َخدمتهاَمث اتبعت

َفَ َحياةَالتبشيية َفَإنقاذ اهلند،َوكانتَمتخصصة
 الفتياتَمنَممارساتَالدعارةَفَاملعابد.

 Jim Elliotَإيليوتَجيم
َف1956َ – 1927

َأكوادور َأثناءَهناكَُقتلَوقد.
 .التبشييةَمهمتهَفَعمله

 – Cam Townsend 1896َاتونسندَكام
 Summerَللغاتَمسرَمؤسسةَأسس1982َ

Institute of Linguisticsَ َومؤسسةَ
 Wycliffe Bibleَللرتمجةَوايكليف

Translatorsََاملؤسساتَأضخمَمنَتعتربَواليت
َعلىَاملختلفةَابللغاتَاملقدسَالكتابَلنشر

 .الطالق

َد  .Dَمكغافران.
McGavranََقادةَأحد

َاملبشرين َكماَاهلند،َإىلَذهب.
َالتبشييةَالسرتاتيجياتَقسمَأنه
 .رئيسنيَقسمنيَإىل

 - Ralph D. Winter 1924َونرتَرالف
.َإليهاَالوصولَميكنَالَاليتَاجلماعاتَتبشي2009َ
َكاريَوليمَوجامعةَالعاملية،َالبعثاتَمركزَمؤسس
1974ََعام.َالتبشييةَللحدودَالعاملَواجملتمعَالعاملية،

َحادَانعطافَإىلَأدىَسويسراَفَللتبشيَلوزانَمؤمتر
َالتبشيَاسرتاتيجياتَفَكبيَوتغيي َتركيزَغيَفقد.

َإىلَالسياسيةَاجلغرافيةَمنَالتبشييةَالرساليات
 .الناسَمجاعات

 Samuel Marinusَزوميرَمارينوسَصمويل
Zwemer 1867 - 1952ََإىلَالرسولَمسي

َمنَوغيهاَومصرَالبحرينَفَمنصراًََكانَالسالم،
 .السالميةَالبلدان

َ َومتن  Royروي
Whitmanَََكيلسي وجورج

George Kelseyََمبشران
َفَ َإجنيلية َكنائس ومؤسسان

 األردنَألكثرَمنَأربعنيَعامًا.َ
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وكانَغيهمَالكثيَمنَاملبشرينَالذينَذهبواَإىلَمناطقَعدةَالكتشافهاَونشرَداينتهمَاملسيحية.ََ
َكلَواحدَفيهمَ. َولكنَتعذرَعليَكتابة

املقدَس الكتابَ ََََأتسستَمجعيةَ عام 1804ََالربيطانيةَفَ هناية ومعَ الكتاب1993َََ،َ ترمجةَ متتَ
ََ.املقدسَعلىَاألقلَإىلَألفنيَواثنتنيَوستنيَلغة

ََ عام 1886ََوفَ التطوعية الطالبَ حركةَ ُأسستَ مؤمترThe Student Volunteer Movementََََمَ فَ
كانتَالفكرةَفيهَأنَيستسلمَالطالبَلدعوةَالتبشي،َوابلفعلَففيَخاللَإثينَعشرَعاماًَتطوعَأكثرََ
منَمئةَالفَطالبَليخدمَفَالرسالياتَالتبشيية،َوعشرينَألفَمنهمَسافرَخارجَالوالايتَاملتحدةََ

350َاألمريكيةَ.

وكانَجون1910َََالتبشييةَفَإيدنربغَسكوتالندَعامََََوأخياًَاجتمعتَمجيعَالطوائفَالربوتستنتيَة
ََََمارتن سنة وفَ املعاصرة.َ التبشييةَ لإلرسالياتَ بدايةَ هذاَ وقدَكانَ املؤمتر،َ هذاَ 1937ََقائدَ دخلتَم

َكنائسَإفريقياَاألرثوذكسيةَالكنيسة َالشرقيةَفَاملؤمترَالرسايلَالعامليَوبدأتَنشاطهاَجنباًَإىلَجنبَمع
ََ سنة وفَ اشرتاك1948َََوآسيا،َ بدونَ ولكنَ املسكونية،َ الركةَ لقيادةَ العامليَ الكنائسَ جملسَ تكونَ

تغيَموقفَالكاثوليكَبعضَالشيء.َواعتربتَاجلماعات1965ََََالثاينََ،َوفَاجملمعَالفاتيكاينالكاثوليك
 351األخرىَإخوةَمنفصلنيَبدالًَمنَاعتبارهمَخارجَالكنيسةَ.

ََ عام 1946ََوفَ انرتفارسييتََم أورابانَماَبنيَزمالةَ والكلياتInterVarsity Fellowshipَََ أقيمَمؤمترَ
َكلَثالثَسنواتَلتوحيدَمجيعَاملؤسساتَالتبشييةَ الالهوتيةَواملبشرينَالقادة،َوكانَهذاَاملؤمترَجيتمع

352َلدفعَحركةَاخلدمةَالتبشييةَالعاملية.ََمنَمجيعَالطوائفَالربوتستنتية

 
350  . 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 .  
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أنَتعملَعلىَإمتامَمأموريتهاَالعظمىَفَََلتواصلَعلىَالكنيسةسهلتَالتكنولوجياَالديثة،َووسائلَا
اعتربَأنَزمنهَهوَََ–منَزمنَالتالميذَإىلَوقتناَهذاََ–التبشي.َوجندَأنَكلَجيلَمسيحيَمرَفَالتاريخَ

قريبَجداًَمنَالقيامةَوحلولَلعالماتَالساعة،َولكنَواحدَمنَهذهَاألجيالَالاليةَأوَالقادمةَسيكونََ
 علىَحقَ.

 اخلالصة 
َ

يتطورَفيهَالتبشيَببطءَولكنَماَبعدَتلكَالفرتة500ََََإىل1ََََكانتَالفرتةَماَبنيََوتلخيصاًَلكلَهذا؛ََ
َبقيادةَالرسالياتَالتبشيية.َبدأتَالكنائسَالكاثوليكية

عشر،َومعَتفككَالمالتَاليسوعيةَ)الرسالياتَالتبشييةَالتابعةَللكاثوليك(َفَهنايةَالقرنَالثامنَ
الربوتستنتية المالتَ سرافياََََوجدتَ هدراينَ فكانَ Hadrian Saraviaََ(1531َطريقها.َ َ–ََ1613)َََ

ََ ولتز فونَ Justinian von Weltsََ(1621ََ–ََ1668ََوجستينيونَ )ََ اندا الكنيسةأبواللذانَ علىَََنَ جُمربةَ
العظمى املأموريةَ مسؤوليةَ جونَكالفنيحتملَ قادَ عشرَ السادسَ القرنَ منتصفَ وفَ َ. John Calvin 

الرسالياتَالربوتستنتيةَعنَطريقَإرسالَمبشرينَإىلَالربازيل.َأماَالرساليةَمنَالطائفةَاألجنليكانيةَفقدََ
ليعملَمعَاهلنودDavid BrainerdََََوديفيدَبراينيدJohn Eliotََََمبشرينَمثلَجونَإليوتََََتأرسل

َكونتَزينزندورفَنَييلألمريكانالمرَ)السكانَاألصلينيََ (.َوهناكَعدةَمبشرينَآخرينَبروتستنتَمثل
Count ZinzendorfََومورافيانَبريذرينMoravian Brethren.ََ

ََ القرن ََََالتاسعوفَ وليمَكاري بدأَ ألخذWilliam Careyََََعشر،َ واملتطلباتَ الحتياجاتَ وضعَ
الرسالياتَالتبشييةHudson Taylorَََإىلَاهلند.َوفَالقرنَالتاسعَعشرَقادَهدسونَاتيلرََََالجنيل

َكاري،ََإىلَقلبَالصني بوليم َكانَمتأثراًَ اللباسَالصيينَوصبغَشعرهََوقدََ،َوقد ََلبسَ مثلَوجدلهََأسودًا
َ.ََأهلَالصني

الكنيسة لدىَ العشرين،َكانَ القرنَ منَ الستيناتَ العظمىََوفَ املأموريةَ لمتامَ الكبيَ وإيصالََََالافزَ
م1974َََفَمؤمترَلوزانRalph D. Winterَرسالتهاَإىلَمجيعَأممَالعامل،َوبذلكَأعلنَرالفَد.َونرتَ

للعاملَالتبشييَأبنَالكنيسةَجيبَحتملَهذهَاملسؤوليةَالكبية،َوقال:َ"إنَيسوعَأرسلناَإىلَابنتاَاتَإثناََ
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panta ta ethneَََابللغةَاليواننية(َأيَإىلَمجيعَاألمم"َوقدَعىنَبذلكَمجيعَفئاتَالناسَالعرقية.َوقد(
Donald McGavranََاسرتاتيجياتَدوانلدَمكغافرانRalph D. Winterََََدمجَرالفَد.َونرتََ

ََ اتونسند ليفكرواCam Townsendَََوكامَ الكنائسَ واندىَ العشرينَ للقرنَ التبشييةَ لإلرسالياتَ
بطريقةَتبشييةَوأنَيدرسواَفئاتَالناسَالعرقيةَبدالًَمنَالرتكيزَعلىَاملناطقَاجلغرافيةَفقط.َوأيضاًَأسسََ

األمريكيةََ العامليةَ التبشييةَ الرسالياتَ  USCWM United States Center forمنظمةَ

World Missionَََم1976عام.ََ
ََ عام 1997ََوفَ الوجداينََم املؤمترَ أهناPassion Conferenceَََُأسسَ الروحيةَحيثَ التوعيةَ حملاولةَ
353َََالتدريبَوأساسياتَالتبشي،َوالربطَماَبنيَالالهوتَ)العقيدةَاملسيحية(َوالسرتاتيجيات.تركزَعلىَ

وأُقف لتَالكثيَمنهاَأوَحتولتَإىلَأماكنَجتاريةَََبينماَفقدتَأوروابَأكثرَمنَنصفَأعضاءَالكنيسة
طارَالعاملَاألخرىَوازدادَعددَأوَمساجدَأوَغيها،َحدثتَهنضةَوتغييَمهمنيَجداًَلدىَالناسَفَأق

ََ املبشرين منَ األالفَ إرسالَ علىَ تعملَ الطوائفَ هذهَ زالتَ وماَ احنصارَاملتنصرين.َ )رغمَ أوروابَ منَ
َإىلَمجيعَأقطارَالعاملَ.املسيحيةَفيها(َوالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَ

  

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

ي ي َةَل ل ُمؤ س ساتَ َن ظ يم يَ الت َ َاهل ي ك ل:َالر اب عَالف ص لَُ  الت  ب ش 
َ

 

ّي  لُ الفْص  يمي ْنظي ع: اهَلْيَكل الت َّ ابي ةالرَّ يَّ ريي ْبشي ساتي الت َّ ْلُمَؤسَّ  لي
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ََالَيتجاورَعمرهاَالقرننيََ-ََاملعمدانيةَاجلنوبيةََ–منَالعجيبَحقاًَأنَجتدَأكربَمنظمةَتبشييةََ
َكريك َكنيسةَصغيةَ)ساندي َأعضاؤهاقدَبدأتَمن يتعد  ََََ(َملَ َكانواَمنََََ–الستةَعشرَعضوًا أكثرهم

َكنائسَالوالايتَاملتحدة،َوتعملَفَمجيعَبقاعََ عائلتنيَفقط،َانتشرتَلتغطيَأكثرَمنَسبعنيَابملئةَمن
ََ.َاملسيحيةَالربوتستنتيةالعاملَلتبشيَالناسَوجذهبمَإىل

فإن رأيناَ الكنيسةََوكماَ جنسيتهمََََأهدافَ عنَ النظرَ َ بغض  املسيحيةَ وإدخاهلمَ الناسَ تبشيَ
خملصاًََ املسيحَ يعرفَ أنَ وحيتاجَ استثناءَ دونَ هللَ وعاصيَ خاطيءَ اجلميعَ أنَ إليهمَ فبالنسبةَ وعرقهم،َ

َياةَاملسيحية.َالوحيتاجَأنَيعيشَ

َ

 ملاذا ندرس تنظيم املؤسسات التبشريية؟
التنظيمي .1 اخرتاقهمََََمعرفةَاهليكلَ التبشييةَيعطيناَفكرةَممتازةَعنَطريقةَعملهمَوكيفيةَ للمؤسساتَ

 فئاتَالناسَاملختلفةَ.
َكنائسَالربوتستنت .2 تقتصر354ََََمؤسساتَتبشييةَحبدَذاهتاَوأكثرهاَشراسةَفسياسةَالالندماركََتعترب

الكنيسة الفاظَعلىَعقيدةَ الدافعَََعلىَ لديهمَ تقليدينيَولكنَ يكونواَ انَ القادةَ فعلىَ وتقاليدها.َ
 التبشييَ.

ََ-ََكالقبطيةَأوَالكاثوليكيَةََ–أخذَأعضاءَالكنائسَاألخرىََََتتقصدَالكنائسَالجنيليةَالربوتستنتية .3
أعضائها،ََ أنََليصيواَ فيهاَكماَ للمداومةَ اآلخرينَ املسيحينيَ تشجعَ املرتبةَ عملهاَ تنظيمهاَوطريقةَ

َواملشاركةَفَأعماهلاَالتبشييةَ.
َكنيسةَالعهدََتعتقدَالكنائسَالجنيليةَأنَطائفتهاَهيَالطائفةَالوحيدةَاليتَت .4 نطبقَعليهاَمواصفات

التبشيية.َوالَيؤمنونَأنَالطوائفَاألخرىَتستطيعَأنَتكونَشريكةَفَعملهمَََاجلديد وإرسالياهتاَ
َكنيسةَأنَتكونَإدارةَمستقلةَبذاهتاَفَإرسالَمبشريها،َ َكل التبشيي،َوتفرضَهذهَالسياسةَعلى

 
الطوائف األخرى  ب  اإلعتراف وعدم  الكنائس  معتقدات   وصحة وجودية إلى  لتشير  الكنائس  تستخدمه  مصطلح  وهو  Landmark:  . سياسة الالندمارك 354

 James غريفس  روبنسون  جيمس  قبل من  1851 عام  من  المتحدة  الواليات  جنوب في  السياسة )الحركة( الالندمارك  هذه  بدأت  وقد. المخالفة لها 
Robinson Graves تينيسي  في . 
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التب الرحالتَوالتمويلََأماَوكاالتَمؤسساتَ هتيئةَوتسهيلَعمليةَ فعملهماَهوَ احملليةَوالعامليةَ شيَ
مقراهتاَ لديهاَ واليتَ التنصي،َ فَ تعملَ اليتَ الجنيليةَ الطوائفَ ومنَ األمور.َ منَ وغيهاَ والتدريبَ

ََ َوBaptistََنيةاداملعمالعاملية، واللوثريةNezarethََالجنيليةََالناصري،َ َ،ََLutherenََ ََوالدومينيكاَن،
Dominicanواملشيخيون َ،ََApiscopalsواألسقفية َ،ََPrespeterianللَا ومجاعةَ َ)اخلمسينيني(ََ،َ
Pentacostalوامليثوديست َ،ََMethodistَالوالايت فَ مركزهاَ اليتَ تبشييةَ الطوائفَ منَ وغيهاَ َ،

ََاَمنَالبلدان.املتحدةَاألمريكية،َوبريطانيا،َوفرنسا،َوهولندا،َوأملانياَوغيه
َكنائسهاَفَخمتلفَبقاعََ .5 الَهتتمَالطوائفَالجنيليةَبعملَالطوائفَاألخرىَوإجنازاهتا،َوإمناَمه هاَزرع

َكانتَهناكَمعمدانيةَمشاليةَأوَعامةَموجودةَفََََالعامل،َفمثالًَاملعمدانيةَاجلنوبية الَتعيَاهتماماًَإن
تشاركهاَمعتقداهتا،َفقدَحدثَهذاَفَواليةَأريزوانَعندماَأسستَاملعمدانيةَاجلنوبيةََنفسهاََاملنطقةََ

الكنيسة وأمستهاَ طائفتهاَ تتبعَ فينكسَ مدينةَ فَ ََََأولَكنيسةَ األوىل  First Baptistاملعمدانيةَ

Churchَََََكانتَمتأسسةَقبلهاَبعشرينَعاماًَفَالواليةَم1921ََعام ابلرغمَمنَأنَاملعمدانيةَالشمالية
َنفسها.ََ

َ

 التبشريية؟  ات للمؤسس ما هي أمهية معرفة اهليكل التنظيمي 
َ

لواَاملبشرين،َََإنَدراسةَاهليكلَالتنظيمي لإلرسالياتَالتبشييةَيعطيناَفكرةَداخليةَعم اَيفعلهَمرس 
عددهمَ إنَ بلَ املشكلة،َ حيلَ الَ والسالميةَ العربيةَ الدولَ دخولَ منَ املبشرينَ إيقافَ فمحاولةَ
مؤسسةَخيية،ََ ومنشيءَ إجنليزية،َ لغةَ ومعلمَ أخرىَكدكتور،َ ويدخلونَكسو احَومسمياتَ سيتزايدَ

ََ هذه أكثرَ وماَ عشراتَاخل.َ بعدَ أصبحتَ واليتَ العربيةَ الدولَ فَ املتمركزةَ األجنبيةَ املؤسساتَ
َكماَأنَاملبشرينَالذينَنراهمَفَدولناَالعربيةَماَهمَإالَطرفََ السنواتَجزءاًَالَيتجزأَمنَاجملتمع.

الغرب،َوأصبح ََََتخيطَممتدَمنَ الجنيلية ََالكنائسَ املهمََمتأصلة لذلكَمنَ الدولَالسالمية،َ فَ
َكيفَيعملونَوعلىَأيَمرحلةَومستوىَحىتَنستطيعََجداًَأنَنب أنَدأَبرأسَاهلرمَالتنظيميَونعرف

َنتعاملَمعَاملشكلةَبشكلَصحيحَ.
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 جملمع الطائفة  اهليكل التنظيمي
َ

َكلَطائفةَلرسائلَبولسََخيتلفَاهليكلَالتنظيمي فَََمنَطائفةَألخرى،َويعتمدَذلكَعلىَفهم
املقدس شيوخَكنيسة،ََََالكتابَ أوَ رعاةَكنيسةَ أوَ بقساوسةَ عنهمَ َ يعرب  إماَ فاألساقفةَ األسقفية،َ عنَ

املسؤولني أوَ القساوسةَ مساعديَ أبهنمَ يعتربونَ والذينَ الشمامسةَ معلمََوهناكَ األحدََأوَ مدارسَ يَ
،َوإنَمنَأحدَالتنظيماتَاملشهورةَاليتَتشابهَاهليكلَالتنظيميَللمعمدانيةَاجلنوبية،َوخاصةَأنََوهكذا

معظمَالطوائفَاملوجودةَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكية،َإماَأهناَمنشقةَعنَاملعمدانيةَأوَأهناَمنافسةَهلا،َ
تسويقَعاديةَهلاَأقسامهاَودوائرهاَوكلَفرعَمنهاَمسؤولَعنََلذلكَجتدَأنَاهليكلَالتنظيميَأشبهَبشركةَ

َشيءَحمدد.

َ

َ
َ

َ

 (منوذجاهليكل التنظيمي للكنيسة املعمدانية اجلنوبية )

 Presidentالعامََالرئيس

 Committee on Committeesاللجنةَاملسئولةَ

حنيَ  Committee on Nominationsجلنةَاملرش 

 اجملمع املعمداِن اجلنويب 

SBC (Southern Baptist 
Convention) 

 املؤمتر السنوي + تقارير

 

جلنةَاللولَ
Committee on 

Resolutions 

 جملسَالبعثةَالعاملي

International Mission 
Board (IMB) 

 جملسَالبعثةَألمريكاَالشمالية
North American 

Mission Board (NAMB) 

 جملسَاملصادرَاملالية

Guide Stone Financial 
Resources Board 

 Executive Committeeاللجنةَاملنفذةَ

جملسَطريقَالياةَ
Christian Life-Way 

Resources Board 
جامعاتَالالهوتَ
Baptist Seminaries 

 Agency Boardأعضاءَاجمللسََوكالية

َواألخالقية َجلنةَالريةَالدينية
Ethics and Religious 
Liberty Commission 
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التنظيمي أنهَليسَهرمياً،َفإنَجممعَللكنيسةَاملعمدانيةَاجلنوبيةََكماَنشاهدَفَصورةَاهليكلَ َ،
هلذاَاجملمعَوجلانَخمتلفةََََرئيس)مؤمتر(َاملعمدانيةَاجلنوبيةَماَهوَإالَرابطَبنيَاملؤسساتَاألخرى،َهناكََ

بينهاََ فيماَ التمويليةَوغيهاَمنَاملؤسسات،ََتتواصلَ التبشييةَواجلامعاتَالالهوتيةَواملؤسساتَ واجملالسَ
هاَوهلاَإدارهتاَوسياستهاَاخلاصةَاليتَالَتتعارضَمعَمعتقداتََفكلَمؤسسةَقائمةَبذاهتاَومسجلةَابمَس

مؤسسةَ بقراراتَ تتدخلَ أوَ تطغىَ أنَ معمدانيةَ ملؤسسةَ اجلنوبيةَككل،َوالَجيوزَ املعمدانيةَ وسياساتَ
َأخرىَ.

ََ اجلنويب املعمداينَ اجملمعَ SBC Southern Baptist Conventionََََأتسسَ فََم1845عام َ،
مليونَعضواًَيتعبدونَفَأكثرَمن16َََواليةَجورجيا،َمنذَذلكَالوقتَمنتَهذهَاملؤسسةَلتضمَأكثرَمنََ

اجلنوبية45ََ املعمدانيةَ طائفةَ وتتكفلَ املتحدة.َ الوالايتَ مبشرَََألفَكنيسةَفَ آالفَ أبكثرَمنَمخسةَ
َكماَأنَاجملمعَيتكفلَأبكثرََ خيدمونَفَالوالايتَاملتحدةَوضواحيهاَابلضافةَإىلَمنطقةَالبحرَالكارييب.

 دولةَحولَالعامل.153ََمنَسبعةَآالفَمبشرَأجنيبَفََ

ويَالقائم.ََواجملمعَ)املؤمتر(َاملعمداينَاجلنويبَيشيَإىلَاجملمعَنفسهَ)الطائفة(َوإىلَالجتماعَالسن
َكماَأنَهذاَاجملمعَمتعهدَفَنشر42َََومؤسسةَحملية،1175ََويشملَخاللََ جممعَواليةَاتبعنيَللمجمع.
َفَمجيعَأحناءَالعامل.َََرسالةَاخلالص

املعمدانيةََ حياةَ عناصرَ بنيَ ماَ والرابطَ العالقاتَ ومنوَ تطويرَ اجلنويبَ املعمداينَ اجملمعَ هدفَ
تُعىنَاجلنوبية الوطنية.َكذلكَ اجملامعَ ووكاالتَ الوالايت،َ جمامعَ اخليية،َ املؤسساتَ احمللية،َ الكنائسَ َ:

َكطائفةَمعَالطوائفَاألخرىَالربوتستنتية َومنَضمنهاَاملعمدانيةَالشمالية.ََبعالقتها

َكماَأنَعلىَاملبشرينَأنَيكونَلديهمَعلىَمجيعَاألعضاءَأنَيكونواَمنتسبنيَللطائفةَن فسها،
إثبااتتَعلىَعملهمَاملتواصلَفَجذبَالناسَللكنيسةَإماَعنَطريقَمراقبةَالقساوسةَهلمَأوَخدمتهمَ

 .َفَبرامجَالكنيسة

َ(َالتايل:َجندَأنَعناصرَاجملمعَالطائفيَ)مثالَاملعمدانيةَاجلنوبية
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 :َاجملالس العامة .1
 َ.وكالةَهتتمَابلتبشيَالدويلَوإرسالَاملبشرينَحولَالعامل 
 وضواحيهاَوأحياانًَفَالوالايتَاألخرىَأيضاًَ.َوكالةَهتتمَابلتبشيَاحملليَحولَالكنيسة 
 .مؤسسةَلنشرَاملناهجَوالكتبَالتابعةَللطائفة 
 .مؤسسةَهتتمَابلشؤونَاملالية 

ََول عنها مسؤولَ مؤسسةَ املدفوعةَيرأسََكلَ املبالغَ وحيددَ الطائفي،َ اجملمعَ حيددهاَ خاصةَ جلنةَ
قساوستهاََ فيهاَ تدر سَ اليتَ اخلاصةَ جامعاهتاَ هلاَ الطوائفَ ومعظمَ املؤسسات،َ هذهَ فَ العاملنيَ هلؤالءَ

َاملستقبلينيَواملبشرينَوالعاملنيَفَالكنائس.َ

:َجامعاتَالالهوت،َمراكزَالتدريب،َاملؤسساتَاخلييةَلرعايةَاأليتامَأوَاألراملَأوََاملؤسسات .2
 املشردين،َأوَغيَذلك،َابلضافةَإىلَمؤسساتَخاصةَابلنساء.ََ

ََاهليئات .3 البلد قواننيَ علىَ الضغطَ علىَ لتعملَ الطائفةَ تشكلهاَ منظماتَ هيَ الوالايتََََ–:َ
ََ األمريكية َوََ–املتحدةَ اجملتمع،َ علىَ الرائسيةَكالبيتََللتأثيَ املراكزَ هلاَصوتَفَ يكونَ أحياانًَ

 The Ethicsاألبيض،َومثالَعلىَذلك:َجلنةَالريةَالدينيةَواألخالقيةَجملمعَاملعمدانيةَاجلنويبََ

and Religious Liberty Comission of the Southern Baptist Conventionََََفَمدينة
َ.انشفيل،َفَواليةَتينيسي

355َعلىَكلَجملسَومؤسسةَرفعَتقاريرهاَجمللسَالطائفةَاألعلىَبشكلَدوري.
َ

 مؤسسة الشؤون املالية للطائفة 
ََ خاصة مؤسسةَ طائفةَ لكلَ أنَ األموالََجندَ تقسمَ هلا،َكماَ املاليةَ والوارداتَ ابلصادراتَ تُعىنَ

التبشيَوعلىَموظفيَالكنيسة أوَاجملمع.َولكلََََاملُستلمةَمنَالكنائسَعلىَاملؤسساتَاألخرىَوعلىَ
التابعََ التعاوينَ طائفةَطريقةَمعينةَفَنفقةَاألموال،َولكنَأردُتَأنَأضربَلكمَمثلَمؤسسةَالربانمجَ
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،َحيثَأنَهيَاثينَأكربَطائفةَفَالعاملَبعدَالكاثوليكيةََللمعمدانيةَاجلنوبية.َفالطائفةَاملعمدانيةَاجلنوبية
 مخسنيَابملئةَمنَنفقتهاَتُرسلَإىلَجملسَالبعثةَالعامليَالذيَيُرسلَاملبشرينَإىلَمجيعَأحناءَالعامل.ََ

 التعاوِن  الربانمجCooperative Program of Southern Baptist Convention   
ََ عام اجلنويبَ املعمداينَ اجملمعَ أتسيسَ إىلََم1845عندَ املالَ منَ مبلغاًَ تعطيَ اهليئاتَ ،َكانتَ

َكانتََ تساعدَفَإجنازَاملهماتَالتبشييةَمماَأدىَإىلَوضعَاملؤسسةَفَموقفَالكنائس.َوهذهَالطريقة
َكبياًَبنيَاهليئات،َوعدمَتنظيمَرغمَتوسعَالكنيسة وازدايدَعملها.َََماديَسيءَجداً،َوكانَهناكَتنافسًا

أنفسهاَابلديونََََوأغرقتَبعض اهليئاتَ أهناَملََهذهَ ََعََتستطلدرجةَ إىلتغطية بدأتَََنفقاتَعملهاَ أنَ
 ابستالمَالتربعاتَالدوريةَالشهريةَاملنتظمة.َ

ََ عام ََم1919فَ مرة،َمحلةَمجع اجلنويب،َوألولَ املعمداينَ اجملمعَ قادةَ أسسَ دوالر،75ََََ،َ مليونَ
التبشييةَوخدماتََ َكلَاحتياجاتَالرسالياتَ وهذهَالملةَاستمرتَخلمسةَأعوامَمتتالية،َوقدَمشلت

الوالايتَابل تستطعَحتصيلَالكنائسَمعَجمامعَ أهناَملَ اجلنويب.َوابلرغمَمنَ املعمداينَ اجملمعَ إىلَ ضافةَ
التعاوين356ََاملبلغَابلكاملَفَابديءَاألمَر التبشيَيسمىَالربانمجَ ،َفقدَمتَأتسيسَبرانمجَالشراكةَفَ

Cooperative Programََوقدَأصبحَمؤسسةَتعتمدَعلىَاألفراد،َم1925ََ.َوأتسسَهذاَالربانمجَعام
نشرَ وهوَ واحدَ جتاهَهدفَ معاًَ والعملَ اجلنويب،َ املعمداينَ اجملمعَ وهيئاتَ الوالايت،َ جمامعَ الكنائس،َ

 علىَسطحَالبسيطة.ََالجنيل

 كيف يعمل الربانمج التعاوِن؟  ▪
ََ اجلنويب املعمداينَ للمجمعَ التابعَ التعاوينَ الربانمجَ موقعَ عنَ :www.cpmissions.netََنقالًَ

َكماَهوَموجودَفَالكتابَاملقدسرءَنفسهَهللَ)قبولَاخلالص"يسل مَامل وبعدهاََ.357ََ(8ََ:5الثانيةََ)كورنثوَسََ(
جيبَعلىَهذاَاملسيحيَاجلديدَأنَيظه رَطاعتهَهللَمنَماَمنحهَاايهَفَحياته،َيلتزمَهذاَالعضوَاجلديدََ

منَََ(أيَعشرةَابملئة)وهوَُعشرََلهَللكنيسةََََللمعمدانيةَاجلنوبيةَأنَيعطيَجزءاًَمنَماَأعطاهَللاالتابعََ

 
 م 1919مليون دوالر فقط. الحظ هذا المبلغ الضخم كان عام  58مليون دوالر ولكن فعليا  تم جمع   92ما يعادل  pledges. تم استالم التعهدات المالية 356
 "  للا  بمشيئة ولنا للرب  اوال  انفسهم   اعطوا بل رجونا   كما  وليس  "  5:  8الثانية   نثوس . كور357
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َكلََََ"(.3ََََ:10359ََ،َمالخي27ََََ:30358)الوينيََََالدخل علماًَأنَإعطاءَُعشرَالدخلَللكنيسةَهوَفرضَعلى
َاملعمدانيونَعلىَهذاَالفرضَحىتَيكونَاملرءَُمستحقاًَألنَيصبحَعضواًَفَكنيستهم.َ  مسيحي،َوُيصر 

الكنيسة تقررَ التاليةَ اللتزاماتاخلطوةَ عام،َ فََََ،َكلَ التبشييةَ األعمالَ ملمارسةَكافةَ الالزمةَ
الواليةَأوَخارجهاَمنَخاللَإعطاءَمبلغاًَمنَاملالَتتعاقدَعليهَمعَالربانمجَالتعاوين،َومنَمثَحُيو لَهذاََ

َاملبلغَإىلَجممعَالواليةَاملعمداينَ)الواليةَاملوجودةَفيهاَالكنيسة(.ََ

،َيُ ت  ف قَعلىَنسبةَالربانمجَالتعاوينَاليتَتعادََنيسةخاللَاملؤمترَالسنويَلرسلَجممعَالواليةَمنَالك
الكني وأعمالَ احملليَ التبشيَ الواليةَخلدمةَ جملسإىلَ إىلَ حُتولَ النسبةَ وبقيةَ ََََسة.َ الشماليةَبعثة أمريكاَ

ااجمللسَََو الرسالياتَ يتمَحتديدَ الفرتةَ تلكَ اجلنويب.َوخاللَ املعمداينَ للمجمعَ التابعنيَ لتبشييةََالعامليَ
ََ القائمة. الدينيةَ ََواخلدماتَ إىل علىََابلضافةَ الوالايتَ جمامعَ منَ املست لمةَ املبالغَ توزيعَ طريقةَ حتديدَ

املتقاعدينََ إغاثةَ والقادة،َ القساوسةَ تدريبَ التبشيية،َ المالتَ ومساندةَ لرسالَ املختلفةَ اهليئاتَ
 انَوالعائالت.َواألرامل،َوحلَالقضاايَالجتماعيةَواألخالقيةَاملتعلقةَابلمي

 لياهتم.َََواخلالصَليقبلواَاملسيحَخملصاًَشخصياًََوفَهنايةَاألمرَيستمعَالعاملَإىلَرسالةَالجنيل

الَتستلمَاملبلغَبشكلَمباشرَمنَالربانمجَالتعاوين،َوإمناَقدَََاملعمدانيةَاجلنوبيةََمالحظة:َالكنيسة
 َ.أمريكاَالشماليةتستلمَمسانداتَغيَمباشرةَمنَقبلَجممعَالواليةَوجملسَبعثةَ

 
  32. عليه  خمسه  يزيد عشره  بعض انسان  فك  وان 31. للرب قدس .للرب فهو  الشجر  واثمار االرض   حبوب من  االرض   عشر وكل 30 "  27. الويين 358
 " .للرب  قدسا العاشر يكون  العصا   تحت يعبر  ما فكل  والغنم  البقر  عشر كل  واما 
  بركة  عليكم  وافيض السموات كوى   لكم افتح  ال  كنت  ان  الجنود رب  قال بهذا وجربوني طعام  بيتي في  ليكون  الخزنة   الى العشور   جميع هاتوا  10. 359

  تكونون  النكم االمم  كل  ويطوبكم  12. الجنود  رب  قال  الحقل في  الكرم  لكم يعقر  وال  االرض  ثمر  لكم يفسد  فال االكل  اجلكم  من  وانتهر  11. توسع ال  حتى

 الجنود  رب  قال  مسرة  ارض 
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 ماذا يفعل الربانمج التعاوِن؟ ▪
ملساعدَة الواليةَ جممعَ خاللَ منَ البعضَ بعضهاَ معَ الواحدةَ الواليةَ فَ الكنائسَ 360َتعملَ

َ:َمنهااخلدماتَالقائمةَفَالكنائسَوالتبشيَ

 َ.اجلهودَالقائمةَعلىَالتبشيَاحمللي 
 ََ.مدارسَاألطفالَالتعليميةَالدينية 
 َ.الرسالياتَالتبشييةَالتطوعية 
 َ.التعليم 
 َ.كنائسَحديثةَالعهد 
 ََ.كلياتَوجامعاتَالهوت 
 َ.خميماتَومعسكراتَتبشيية 
 َ361َونشاطاهتمَوغيهاَ.اجتماعاتَالشبيبة 

 
 

أو الكنائس الطقسية األخرى أو أي ديانة غير مسيحية.   . التعميد أو العماد هم للمسيحيين الجدد الذين تحولوا إلى المعتقد البروتستنتي من الكاثوليكية 360

 كما أن العّماد كرمز للعضوية للكنيسة. )لمعلومات أكثر أرجو مراجعة الفصل األول(  
  لمعرفة  state conventions الواليات  مجامع   على والضغط www.sbc.net  الموقع  خالل من  التبشيرية  الخدمات هذه  عن  المزيد   معرفة ويمكن . 361

 . والية كل  اطاتنش

َفَمبشرا5304ًَََجهودَخاللَمنَكنيسة1364ََمنَأكثرَزرعَمت
 Northالشماليةَألمريكاَالبعثةَجملسَهبمَيتكفلَوالذينالشماليةََأمريكا

American Mission Boardََالوالايتَوجمامع. 
َماَتعميدَاجلنوبيةَاملعمدانيةَشهدتَاجلماعيَالعملَخاللَومن

 .َم2009َعامَخاللَجديدَمسيحي855,756ََيقارب
َاجلنوبيةَاجلنوبية،)َاجلنوبيةَاملعمدانيةَالالهوتَجامعاتَخاللَومن

َيتم(َأورلينزَونيوَغيت،َغولدنَالغربية،َاجلنوبيةَاملتوسطة،َالغربيةَالشرقية،
 .مستقبلينيَكنيسةَوقادةَمبشرَقسيس،َألف16ََمنَأكثرَسنواًي،َختريج،
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كماَنالحظَمنَالرسمَالبياينَفَاألعلى،َجندَأنَمجيعَاألموالَاليتَتُرسلَمنَجممعَالواليةَبعدََ
لإلرسالياتَالتبشييةَحيثََََابملئةَمنها75ََأنَحص لتَمنَالكنائسَفَتلكَالوالية،َيتمَتوزيعَماَيقاربََ

البعثةَالعامليَوهيَخدماتَالرسالياتَالتبشييةَخارجَالوالايتَاملتحدةََ أنَمخسنيَابملئةَيُرسلَجمللسَ
ََ أما ف22.8ََََاألمريكية،َ عنهماَ سنتحدثَ واليتَ الشماليةَ ألمريكاَ البعثةَ جملسَ قبلَ منَ حُي ص لَ ابملئةَ

ََ أما التاليني،َ فيوظف22.16ََََالفصلنيَ امَكالقساوسة،َواملعلمنيَواملبشرينَفَابملئةَ اخلُد  لتدريسَوتدريبَ
اجلنويبَ املعمداينَ اجملمعَ العامةَفَ للخدماتَ ُيستخدمَ فإنهَ املالَ منَ تبقىَ ماَ أماَ الالهوت،َ جامعاتَ

َابلضافةَإىلَنشاطاهتاَالنسانيةَاليتَحتثَعلىَاألخالقَالنسانية.َ

العامليَماَهوَإالََولكنَفَالقيقةَإنَاخلمسنيَابملئةَاليتَتص البعثةَ ابملئةَمن35ََََلَإىلَجملسَ
يعادلَمخسنيَابملئةَمنَجمموعََ ماَ تعطيَ لويتَمونَ فإنَمؤسسةَ الضخمة،َ املؤسسةَ جمموعَدخلَهذهَ

َابملئةَمنَأرابحَالستثماراتَواألعمالَاليتَتقومَهباَاملؤسسة.14َََدخلَاملؤسسةَابلضافةَإىلَ

املشروعََ أقربَعنَهذاَ فكرةَ لواليةََولعطاءَ اجلنويبَ املعمداينَ اجملمعَ منَ مثاالًَ أعطيكمَ دعوينَ
الكنيسةََما.أوكالهَو منَ العمليةَ )مثالَََتبدأَ الواليةَ جممعَ إىلَ دخلهاَ منَ ابملئةَ عشرةَ تعطيَ اليتَ احملليةَ

ئةَتقريباًَمنََواليةَأوكالهوماَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكية(،َأماَجممعَالواليةَفيعملَعلىَمجعَعشرةَابمل
َكنيسةَمعمدانيةَجنوبيةَموجودةَضمنَمنطقتهاَوهذاَماَيعادلَتقريباًََ َكل مليون26َََكلَفردَأوَعائلةَمن

2010ََدوالرَفَعامََ ابملئةَمنَاملبلغَجملمعَالواليةَحىتَتعمل42ََََ)واليةَأوكالهوماَفقط(،َيتمَابحتفاظََم
يعادلََ ماَ احملليةَوهذاَ التبشيَ استثمارهاَخبدماتَ علَى11ََعلىَ الباقيَ يوز عَ اهليئاتََََََمليونَدوالر،َمثَ

يعادلََ ماَ أعطيَ فمثالًَ العام،َ اجلنويبَ املعمداينَ للمجمعَ التبشييَمالينيَدوالرَجمللس6ََََالتابعةَ البعثةَ
والية،َفلكَأنَتتخيلَالباليني48َََرَهوَدخلَواليةَواحدةَ)أوكالهوما(َفقطَمنََمليونَدوال26ََوالعاملي.ََ

قدََ التعاوينَ الربانمجَ أنَ العلمَ معَ العامليَ التبشييَ العملَ أجلَ منَ ُتصرفَ اليتَ الدوالراتَ منَ الطائلةَ
ََ.2010/2011مليونَدوالرَخاللَالعام200ََحص لَماَيقاربَ
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وهذهَامليزانيةَمقتبسةَمنَموقعَالربانمجَالتعاوينَجملمعَاملعمدانيةَاجلنويبَحيثَيعطيكَفكرةَعنََ
َعلماًَأبنَالسنةَاملاليةَتبدأَمنذَبدايةَشهرَأكتوبرَ.م2019َدخلَهذهَاملؤسسةَلشهرَينايرَ
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يقارب   ما  مجع  مت  أعاله،  املبني  للجدول  التعامليون    17طبقاً  الربانمج  قبل  من  وِن  دوالر 

  )التبشري العاملي(.ريدوالر أمريكي للتنص مليون  9.4التابع للمجمع املعمداِن اجلنويب، 

واملتابعةََ املعلوماتَ تدقيقَ علىَ يعملَ ومنَ املالية؟َ املسائلَ هلذهَ املنظمَ هوَ منَ تتساءلَ ولرمباَ
َكاملَيعملَعلىَهذاَوهيَ َاللجنةَاملنفذَةوالتوزيعَورفعَالتقارير؟َابلطبعَيوجدَهناكَطاقمَعمل

َ

َ
َ
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 Executive Committeeاللجنة املنفذة  ▪
تعملَاللجنةَالتنفيذيةَعلىَإجنازَوظائفَاجملمعَاملعمداينَاجلنويب:َمنهاَحتديثَاملوقعَآبخرَاملستجداتََ

ََ عن ينوبونَ الذينَ للرسلَ الشهريةَ املستجداتَ وإرسالَ املعلوماتََََالكنيسةواألخبار،َ علىَ لإلطالعَ
َكماَيتمَرفعَمجيعَالتعليماتَواملعلوماتَوآخرَاملستجداتَمنَمسئويل اجملمعَالعامَوجمامعََََالالزمةَهلم؛

 الوالايتَواهليئاتَاألخرى.ََ

َ-تقعَجلنةَالتنفيذَفَتينيسيَوهيَمؤسسةَغيَرحبية.َتدارَهذهَاللجنةَمنَقبلَجملسَالشورىََ
ََ التنفيذية اللجنةَ أعضاءَ ومنََََ-وهمَ ذاهتاَ حبدَ هيئةَ التنفيذَ جلنةَ تعتربَ والَ اجملمع.َ قبلَ منَ املرش حنيَ

 أدوارها:ََ

اجل -1 املعمدانيةَ جملمعَ التابعةَ املاليةَ والصفقاتَ ابلعملياتَ لبعضََاللتزامَ خصيصاَ تلتزمَ والَ نويبَ
اجلنويب،ََ املعمداينَ اجملمعَ صندوقَ أمنيَ مراقبةَ علىَ تعملَ أهناَ ُآخر.َكماَ هيئاتَ أوَ اجملالسَ
بكلََ تعتينَ أهناَ الصحيح،َكماَ ابلشكلَ ُصرفتَ أهناَ والتأكدَ املاليةَ املصارفَ إدارةَ ومراقبةَ

 الساابتَالصادرةَوالواردة.َ
نيابةَعنَاجملمعَاملعمداينَاجلنويبَفهيَاليتَتديره،َولكنهاََََلدىَاللجنةَالتنفيذيةَالقَأنَتتصرَف -2

والعقودََ املعاهداتَ بتنفيذَ تقومَ األخرى.َحيثَ املعمدانيةَ اللجانَ أوَ اهليئاتَ عنَ مسؤولةَ غيَ
 الداريةَواملاليةَوإدارةَاجملمع.َ

دَعلىَإدارةَاألفرادََوإمناَتعتمَوالَيوجدَلدىَاللجنةَالتنفيذيةَأيَموظفنيَرمسينيَأيخذونَمرت باًَشهرايًَ
َكنائسهم.َابلضافةََ املرشحنيَلعانةَأمنيَالصندوقَوتنفيذَمهامَاجملمع،َويكونونَابألصلَموظفنيَف
أهناَاملسؤولةَفَالتخطيطَواألحباثَاملعينةَهلاَوإدارةَاملؤمتراتَالسنوية.َويتمَتوزيعَاملهامَمنَقبلَاجملمعََ

َعلىَأعضاءَاللجنةَالتنفيذية
َ

للطوائفَوالوكاالتَالتبشيية،َالَبدَلناَأنَندخلَفَََتعرفناَعلىَاهليكلَالتنظيميواآلنَبعدماََ
َتفاصيلَاسرتاتيجياهتمَالتبشييةَوعملهمَوأهدافهم.ََ
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 أعمال املبشرين 
َ

لدىََ يعملونَ الذينَ املبشرونَ طويلينقسمَ مبشرونَ قسمني؛َ إىلَ ومبشرونََََوااملؤسساتَ املدى،َ
َاملدى.ََواقصَي

َ

   :أعمال املبشرين ذوي املدى الطويل 
َ

الطويل املدىَ املبشرونَذويَ األولَوهمَ الكنيسةالقسمَ الكنائسَفََََ،َكقساوسةَ يديرونَ الذيَ
الناحيةََ منطقةَماَويهتمونَأبعضائهاَويعملونَمنَأجلَزايدةَعددهاَومساعدةَاألحياءَاجملاورةَإماَمنَ
لمنائهاََ الكنيسةَ فَ يعملونَ الذينَ القساوسةَ منَ وهناكَ معاً،َ الثننيَ أوَ املاديةَ الناحيةَ منَ أوَ الدينيةَ

زراعةَكنائسَجدي اآلخرَفَ والقسمَ وجهداًَكبيينَفََوحتسينها،َ وقتاًَ يتطلبَ وهذاَ اجملتمعات،َ دةَفَ
َالتبشيَوالتسويقَوحماولةَمجعَالتربعاتَوزايدةَاألعضاء.َ

 هناكَثالثَطرقَحتصلَفيهاَزراعةَ)أتسيس(َالكنائسَعنَطريقَمبشريَطويليَاملدى:ََ

 ًَملعتقداتَنفسهاََ:َهناكَمنَالزارعنيَالذينَيذهبونَمعَجمموعةَمنَاملسييحينيَالذينَيؤمنونَاَبأوال
نفسها،ََ الطائفةَ منَ ممُ و لةَ تكونَ ماَ عادًةَ اجلماعةَ وهذهَ البعض.َ بعضهمَ ومساعدةَ معاًَ للعملَ

 اجلديدة.ََواجلماعةَتكونَموظفيَالكنيسة
 ًَإىلَمنطقةَمعينةَويعيشونَكمبشرينَلتشكيلََاثنيا يذهبونَ الذينَ الزارعنيَ هناكَمنَ مجاعاتَمنََ:َ

قبلَأتاملسيحينيَاجل الكنيسةددَ فماَََسيسَ الكنيسة،َ متوهلاَ أنَ فعليَوعلين.َوليسَابلشرطَ بشكلَ
يلبثَأعضاءَالكنيسةَاجلددَإبعطاءَعطاايهمَللكنيسةَحىتَتتوقفَالكنيسةَاألمَ)أوَالطائفة(َمنََ

 متويلَالكنيسةَحىتَتستطيعَإعانةَنفسهاَبذاهتا.ََ
 ًَويرسلهمَاملسؤولنيَلزراعةَفرعَآخرَللكنيسةَفَموقعَآخر.َََالكنيسة:َهناكَمنَهمَعاملنيَفََاثلثا

 وعادًةَماَتكونَهذهَالكنيسةَقريبةَمنَالكنيسةَاألم.َ
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َ
 واملبشرين مؤهالت مدراء الكنيسة  

َ

الجنيلية،َالَبدَأنَتكونَلهَمؤهالتَََالكنيسةحىتَيستطيعَاملرشحَأنَيكونَمبنصٍبَليعملَفََ
الكنيسةَوالتبشيَوغيهاَمنَاخلدماتَالدينيةَاملسيحيةَالبدَمنَقراءةَََخاصة،َوملعرفةَمؤهالتَمسئويل

َوالذيَهوَُمله م ُهمَفَاستنباطَالتعليمات.َالكتابَاملقدس

 انحية الزواج: من  ▪
يَ َص اد ق ةَ 1َ"13ََ–3ََ:1َاألوىلََتيمواثوس

ُقف ي ة ،َأ ح دَ َاب  ت  غ ىَإ نَ :َال ك ل م ةََُه  ت ه يَاأُلس  ًاَع م الًََف  ي ش   .ََص ال 
ب2َََُ ُقفَََُي ُكونَ ََأ نَ ََف  ي ج  ٍة،ََام ر أ ةٍَََب  ع لَ ََل و ٍم،ََب الَ ََاأُلس  د  يًاَ،ََو اح  ًما،ََع اق اًل،ََص اح  يًفاََحُم ت ش  ء َ،ََُمض  ًَاََل ل ُغر اب  ََص ال 

َ 3ََََ،ل لت  ع ل يمَ  م نَ ََغ ي  ر ،ََُمد  لر  ب حَ ََط ام عٍَََو الَ ََض ر اٍب،ََو الَ ََاخل  م  ،ََاب  ٍم،ََغ ي َ ََح ل يًما،ََب لَ ََال ق ب يح  َحمُ ب ٍَََو الَ ََخُم اص 
ب  ر4َََََُ،ل ل م الَ  ت هَََُيُد  َََأ و ال دَ ََل هَََُح س نًا،ََب  ي   ب  رَ ََأ نَ ََي  ع ر فَََُالَ ََأ ح دَ ََك انَ ََإ نَ ََو إ من  ا5ََ.ََو ق ارٍَََب ُكل َ ََاخل ُُضوعَ ََف  ََب  ي  ت ُهَ،ََيُد 

َ 6ََََ؟للاَ ََب ك ن يس ةَ ََي  ع ت ين َََف ك ي فَ  مي انَ ََح د يثَ ََغ ي  ُقطَ ََي  ت ص ل فَ ََل ئ الَ ََال  َََف  ي س  َأ نَ ََأ ي ًضاََو جي  ب7َََُ.ََإ ب ل يسَ ََد ي  ُنون ةَ ََف 
ُقطَ ََل ئ الَ ََخ ار ٍج،ََم نَ ََُهمَ ََال ذ ينَ ََم نَ ََح س ن ةَ ََش ه اد ةَ ََل هَََُت ُكونَ  َََي س  ََإ ب ل يسَ ََو ف خ َ ََت  ع ي يٍَََف  ََأ نَ ََجي  بَََُك ذل كَ 8ََ.
رَ ََُمول ع نيَ ََغ ي َ ََل س ان ني  ،ََذ و يََالَ ََو ق اٍر،ََذ و يََالش م ام س ةَََُي ُكونَ  خل  م  لر  ب حَ ََط ام ع نيَ ََو الَ ََال ك ث ي ،ََاب  9َََ،ال ق ب يحَ ََاب 

ُمَ  رََُّو هل  مي انَ َس  ُواَأ ي ًضاَهُؤال ءَ َو إ من  ا10َ.َط اه رٍََب ض م يٍََال  ت رب  َك ذل كَ 11َ.َل و مٍََب الَ َك انُواََإ نَ َي  ت ش م ُسواَمثَُ َأ و اًل،َل ُيخ 
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ل ب اٍتَ،ََغ ي َ ََو ق اٍر،ََذ و اتَ ََالن  س اءَََُت ُكونَ ََأ نَ ََجي  بَُ ي اٍت،ََاث  َََأ م ين اتٍَََص اح  ءٍَََُكل َ ََف  ََش ي  ََالش م ام س ةَََُل ي ُكنَ 12ََ.
ٍة،ََام ر أ ةٍَََب  ع لَ ََُكلَ  د  ب  ر ينَ ََو اح  ُمَ ََأ و ال د ُهمَ ََُمد  نًَاََو بُ يُوهت  ت  ُنونَ ََح س نًا،ََت ش م ُسواََال ذ ينَ ََأل نَ 13ََََ،ح س  ه مَ ََي  ق  َأل ن  ُفس 

ََك ث ي ةًَََو ث ق ةًََح س ن ةًََد ر ج ةًَ مي انَ َف  يحَ َال ذ يَال  ل م س  362َ".ي ُسوعَ َاب 
َََ:وجندَأيضاَفَالكتابَاملقدس

ََََتيمواثوس ت  ت بَ 9َََ"5ََاألوىل ُره اََي ُكنَ ََمل َ ََإ نَ ََأ ر م ل ة ،ََل ُتك  ت  نيَ ََم نَ ََأ ق لَ ََُعم  دٍَََر ُجلََام ر أ ةَ ََس ن ًة،ََس  10ََََ،و اح 

ُهوًدا َََهل  َاََم ش  ء ،ََأ ض اف تَ ََاأل و ال د ،ََر ب تَ ََق دَ ََت ُكنَ ََإ نَ ََص ال  ٍة،ََأ ع م اَلََف  ني ،ََأ ر ُجلَ ََغ س ل تَ ََال ُغر اب  َال ق د  يس 
 363َ".ص ال حٍََع م لَُكلَ ََات  ب  ع تَ َال ُمت ض اي ق ني ،َس اع د تَ 

إذاًَاملشكلةَهناَعدمَمعرفةَماَهيَمواصفاتَالقسيسَ)األسقف(َأوَالشماسَ)اخلادم(َوإنَكانََ
"لقدََ املعقد:َ املوضوعَ هلذاَ ابلنسبةَ ابربرَ ابرتَ ويشرحَ ال؟.َ أمَ اخلدمةَ فَ املساعدةَ للنساءَ يسمحَ

املقدس الكتابَ التعبيَأبنَ امرأةَواحدةَخاللََََاستنتجُتَمنَهذاَ املتزوجَمنَ الرجلَ يتحدثَعنَ هناَ
َكلهاَأبنهَميكنهَاخلدمةَفَالكنيسة ويستبعدَقضيةَاألرملَالذيَتزوجَمرةَاخرىَوابلتايلَالَميكنهََََحياته

ةََأنَخيدمَفَالكنيسةَ)كماَأنَالكتابَاملقدسَمينعَالطالقَوتعددَالزوجات(.َويعينَالنصَهناَأنَاملرأ
َ.جيبَأنَالَتكونَمتزوجةَمنَقبل

 
  –( ) episkoposεπισκοπος 2:  3 .( أسقف)  المشرفين  عن مسؤول أي   –( ) episkopayεπισκοπη 1:   3 : باليونانية التالية الكلمات   . نجد362

 νεοφυτος 6:   3 رجل.   واحدة -زوجة   أو  رجل، واحدة -امرأة  -μιας γυναικος ανδρα (mias gunaikos andra ) 2:   3 عادي.  مشرف 
(neophutos) – neophyte -  8:  3جديد.  عابر ،(للمسيحية)  جديد متحول  διακονος (diakonos )- ،دينية واجبات  عن  مسؤول  خادم، شّماس  

  –και ουτοι δε δοκιμαζεσθωσαν (kai outoi day dokimazesthosan ) 10:   3 مثل  –ωσαυτως (hosautos ) 11:  3 ، 8معينة. 

  واحدة  امرأة  –μιας γυναικος ανδρες (mias gunaikos andra ) 12:   3. زوجات  نساء، –γυνη (gunay ) 11:  3أوال .   الءهؤ  ليُمتََحنوا

 . رجال زوجة   أو  رجال،
  واحد -زوج  أو   إمرأة   واحد -رجل  –(  ) gegonuia henos andros guneγεγονυια ενος ανδρος γυνη  9:    5:  اليونانية  في   مهمة   . كلمات 363

  في   واحدة   امرأة   يتزوج   رجل   .1.  12:    3و  2:    3  في "  رجل  واحدة -زوجة"   أو"  رجل  واحدة-امرأة"  لمصطلح   محتملة  معانٍ   عدة  هناك   أن  زوجة. فنجد

  في   تزوجها   التي   للمرأة  مخلصا   يكون   بأن   ، (فريد) ما  نوع   من  لزوج  واحدة  امرأة   . 2  . الخدمة يمكنه   آخر  رجل فأي   وإال   الزوجات؛   تعدد   منع  –  واحد   وقت

  أنه   أو   قط  يتزوج  لم  أنه   أي)  عازبا    كان  إذا  اإلخالص؛  عدم  سببه  الطالق  كان  إذا  زوجاته  أو   السابقة  زوجته   من   مطلقا    يكون  أن   يمكنه)  الحالي  الوقت

  . 4  (الخدمة   يمكنهم  قط  يتزوجوا  لم   الذين الرجال عازب،)  قط  يُطلِّق  لم  زوج، واحدة-زوجة  . 3.  يخدم   أن  له  يمكن  فإنه(  الفواحش  يفعل  ال)   وطاهر(  أرمل
  مرة   تزوجوا   لو  حتى  ظهر،   أي  تحت   الخدمة   يمكنهم   األرامل   الخدمة؛  يمكنهم  ال  قط  يتزوجوا   لم   الذين   الرجال   عازب،)   قط  يطلق  لم   زوج،   واحدة-زوجة

  يمكنهم   ال   أخرى  مرة  تزوجوا  الذين  واألرامل  الخدمة؛  يمكنهم   ال   قط  يتزوجوا  لم  الذين  الرجال  عازب،)   قط  يطلق  لم  زوج،  واحدة -زوجة  . 5  ( أخرى

  ال   قط   يتزوجوا  لم  الذين  الرجال   عازب، )  قط   يطلق  لم   زوج،  واحدة -زوجة  . 6.  ( الخدمة  يمكنهم   زوجاتهم   موت   بعد  يتزوجوا   لم   الذيم  واألرامل   الخدمة؛

  المطلقات  من  بالزواج  قط   يتزوجوا  لم  الذين   للرجال  تسمح  الكنائس   وبعض  .  (يتزوجوا  لم   أو  تزوجوا  إن  الخدمة  يمكنهم  ال  واألرامل  الخدمة؛   يمكنهم 

  ولم  قضيتهم،  نقاش   يتم  لم  المشرفين  زوجات   ألن   مشكلة   هناك  –  الشمامسة  زوجات   . 1  11:    3  في   للنساء   محتملة   معانٍ   عدة   وهناك .  كشمامسة  والخدمة

هنا.    عليهم تُطلق لم شماسة كلمة أن  مشكلة  وهناك. الرجال للشمامسة  مشابهة  مسؤوليات  لديهم  كان لقد  – نساء شمامسة .2. هنا الشمامسة زوجات  يُدَْعون

  وهذا  –  شّماسات. نساء   اسم   عليهم   يُطلق  لم   المقدس   الكتاب   بأن   هنا   تكمن   والمشكلة   الرجال،   الشمامسة   عن   مختلفة   مسؤوليات   لديهم   كانت   –  شّماسات   . 3

  لم أنهن  والمشكلة .  10  –  9:    5  في  األرامل   مثل   الكنيسة، قبل  من مدعومات  وكُنَّ   المحلية  الكنيسة  في   خاصة   مسؤوليات   لديهن  كان  اللواتي  للنساء  مرجع 

 الخامس.  اإلصحاح  في الموجود  والنص  هنا  النص بين ما   مسافة   وهناك هنا" أرامل" إسم  عليهن  يُطلق
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خمصصاًَفَم جيعلَهلنَعمالًَ النساءَ النوعَمنَ أنَهذاَ الغريقيَجندَ التاريخَ األواثن.ََوفَ عبدَ
ليؤهلهاَفََ-التعبيَ"رجلفإنََلذلكََ الثاينَ الزواجَ تفاديَ اليواننينيَوهوَ لدىَ امرأة"َواضحَجداًَ واحدَ

  ،َأيَكانتَليواننينيَوثنينيَدخلواَاملسيحية.َكانتَلغيَاليهودََالعملَالديينَ..َتذكرَأنَرسالةَبولس
هذا ََََوخالصةَ جند مبشراًََالكالم،َ أوَ خادماًَ أوَ قسيساًَ سيكونَ الذيَ الرجلَ علىَ جيبَ أنهَ

الَيتحدثَبشكلَصريحَعنََََ)وخاصةَذوَاملدىَالطويل(َأنَيكونَمتزوجاً.َوجندَأنَالكتابَاملقدس
َحالةَاملرأةَالجتماعية.

َ

 لكنيسة سلطة النساء ِف ا ▪
اجلديد العهدَ أنَ املسيحيونَ الجنيلََيعتقدَ يعلنَ أنَ مسيحيَ علىَكلَ غيََََيفرضَ ويبشرَ

للخدمةَ أانسَمعيننيَخمصصنيَ هناكَ أنَ يعتقدونَ اجلديدَ العهدَ أنَجمتمعاتَكنائسَ املسيحيني،َكماَ
 (.1ََ:15365وتيطس2ََ:7364ََاألوىلََ)كماَهوَموضحَفَتيمواثوس

3ََََََ)غالطيةيؤكدَعلىَمساواةَالرجلَابملرأةََََأنَالعهدَاجلديدََويعتقدَالربوتستنت وأنَالروح366َََََ(28:
كماَأهنمَيعتقدونَأنَاملرأةَتستطيعَأنَتصليَوتتنبأََ.367ََ(2ََََ:17ََ)أعمالَالرسلحيلَعلىَالرجلَواملرأةََََالقدس

العامةَوفَخدماتََ 11ََََاألوىلََََ)كورنثوسََالعبادةفَاألماكنَ :2ََ-ََ16)َ368ََ وأنَبريسكيالَساعدتَزوجهاَفَ،
 .370َ(16ََ:1َ)روميةَوأنَللمرأةَخدماتَخاصةَفَالكنيسة369ََ(18ََ:26)أعمالَالرسلَالتعليمَ

 
 " والحق  االيمان  في  لالمم   معلما. اكذب   وال المسيح في  اقول  الحق.ورسوال  كارزا   لها  انا  جعلت التي "  7:  2األولى  . تيموثاوس 364
 "  . وضميرهم ايضا  ذهنهم  تنجس  قد بل  طاهرا شيء فليس  المؤمنين   وغير للنجسين  واما للطاهرين طاهر  شيء كل  " 15:   1. تيطس 365
 " يسوع  المسيح في  واحد  جميعا  النكم وانثى  ذكر ليس . حر وال  عبد ليس .يوناني  وال  يهودي ليس   " 28:   3 . غالطية 366
 . احالما  شيوخكم  ويحلم  رؤى شبابكم  ويرى  وبناتكم بنوكم فيتنبا بشر  كل  على   روحي من  اسكب  اني  االخيرة  االيام  في ويكون للا يقول . 367
  ان  اريد   ولكن 3. اليكم سلمتها  كما   التعاليم وتحفظون شيء  كل  في  تذكرونني انكم   على االخوة   ايها  فامدحكم 2 " 16 –  2:  11األولى   كورنثوس .  368

  5. راسه   يشين شيء راسه  على وله  يتنبا او  يصلي رجل  كل  4. للا  هو المسيح  وراس .الرجل  فهو  المراة  راس   واما.المسيح هو  رجل  كل  راس   ان  تعلموا
  كان   وان .شعرها  فليقص  تتغطى  ال كانت  ان  المراة  اذ  6. بعينه  واحد  شيء  والمحلوقة  النها  راسها  فتشين مغطى  غير  وراسها  تتنبا او  تصلي  امراة  كل  واما 

  ليس   الرجل  الن  8. الرجل مجد   فهي المراة  واما .ومجده  للا  صورة   لكونه راسه  يغطي  ان   ينبغي ال  الرجل فان  7. فلتتغط  تحلق  او  تقص ان  بالمراة  قبيحا

  راسها على  سلطان لها  يكون  ان  للمراة  ينبغي  لهذا 10. الرجل  اجل  من المراة بل  المراة  اجل من   يخلق لم  الرجل  والن  9. الرجل  من  المراة  بل  المراة  من

  ايضا  الرجل  هكذا  الرجل  من  هي  المراة  ان   كما  النه  12. الرب في  الرجل  دون من   المراة  وال المراة  دون من   ليس  الرجل  ان  غير  11. المالئكة  اجل  من

  تعلمكم نفسها  الطبيعة ليست  ام  14. مغطاة  غير  وهي  للا الى  تصلي  ان  بالمراة  يليق هل.انفسكم   في احكموا 13. للا من   هي االشياء جميع  ولكن .بالمراة  هو

  كان ان  ولكن  16. برقع عوض  لها اعطي قد  الشعر الن  لها  مجد  فهو  شعرها  ترخي كانت   ان  المراة واما  15. له عيب  فهو  شعره  يرخي  كان  ان  الرجل  ان

 " للا  لكنائس  وال  هذه  مثل  عادة   نحن لنا  فليس  الخصام يحب  انه  يظهر احد
 " تدقيق  باكثر  الرب  طريق له وشرحا  اليهما اخذاه   وبريسكال اكيال   سمعه فلما.المجمع  في  يجاهر  هذا وابتدا " 26:   18 . أعمال الرسل369
 "  كنخريا   في التي الكنيسة  خادمة  هي  التي  فيبي  باختنا اليكم اوصي  "  1:  16 . رومية370
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قدَوزعَالسلطةَالياتيةَوأبنهَ)للا(َرأسَاملسيح،َواملسيحَرأسَالرجلََََيعتقدَاملسيحيونَأنَللَا
والرجلَرأسَاملرأة،َوأنَالرجلَواملرأةَيعتمدانَعلىَبعضهماَالبعضَفَاألعمالَاليتَمتج دَللاَعنَطريقََ

 371(5َ-11ََ:2َاألوىلََوس)كورنثفَاألماكنَالعامةَوالتنبؤََالتفريقَماَبنيَأدوارَالرجلَواملرأةَفَالصالة

مينعَاملرأةَمنَالتعليمَوالوعظَفَاألماكنَالعامةَوالتسلطَعلىَالرجالَفَََكماَأنَالكتابَاملقدس
14ََََاألوىلََََ)كورنثوسالكنائسَاحملليةََ :33ََ-ََ26)َ372ََ َكاملعمدانيةََ)وهذاَاملعتقدَموجودَلدىَالطوائفََ. املتحفظة

َ–كاخلمسينيةََََ–والناصريَالجنيليةَواألسقفيةَوغيهاَمنَالطوائفَاملعروفةَالعامة،َولكنَهناكَطوائفََ
ََ.أنَتكونَقسيسةَوتعظَعلىَاملنرب(َاليتَحُتلَللمرأة

:2َََ)تيطسََََيساويَالرجلَابملرأةَمنَانحيةَأدوارَاخلدمةَالتبشييةَوخدماتَالكنيسةََكماَأنَبولس

1ََ-ََ10)َ373ََ القسيسََ، مبنصبَ الكنيسةَ قيادةَ منَ ََََ)تيمواثوسويستثنيهاَ 2ََََاألوىل ألن374َََََ(12: حىتَختضعَهللَ
 َ.375َ(2ََ:13)تيمواثوسَاألوىلَأوالًََالرجلَُخلقَقبلَاملرأةَواملرأةَسقطتَفَاخلطية

هذاَمعناهَأنَالرجلَواملرأةَيستطيعانَالتبشيَواخلدمةَولكنَمبناصبَخمتلفةَعنَبعضهمَالبعض،َ
ُيسمحَهلاََ اخل،َولكنَالَ األيتامَ أوَخدمةَ أوَشبيبةَ أحدَ تعملَكمعلمةَمدرسةَ أنَ املرأةَميكنَ أنَ أيَ

376ََجال."الوعظَعلىَاملنابرَوتعليمَالَر

َ

 
  ان  اريد   ولكن 3. اليكم  سلمتها  كما   التعاليم  وتحفظون شيء كل  في تذكرونني انكم   على االخوة   ايها فامدحكم  2 " 5 –  2:  11األولى   . كورنثوس 371

 " .راسه   يشين شيء راسه  على وله  يتنبا او  يصلي رجل  كل  4. للا  هو المسيح  وراس .الرجل  فهو  المراة  راس   واما.المسيح هو  رجل  كل  راس   ان  تعلموا
  النه  الكنائس  في  نساؤكم  لتصمت   34. القديسين  كنائس   جميع في كما. سالم  اله  بل تشويش  اله  ليس  للا  الن  33 "  36 – 33:  14األولى   . كورنثوس 372

  ان بالنساء قبيح النه  البيت   في رجالهن فليسالن  شيئا يتعلمن  ان  يردن  كن  ان  ولكن 35. ايضا  الناموس  يقول  كما  يخضعن  بل يتكلمن  ان  لهن   ماذونا ليس 

 "  .انتهت   وحدكم اليكم ام .للا  كلمة خرجت  منكم  ام  36. كنيسة  في  تتكلم
  والمحبة االيمان  في  اصحاء متعقلين  وقار  ذوي  صاحين   االشياخ   يكون  ان  2. الصحيح  بالتعليم يليق بما  فتكلم انت واما  1 "  10 – 1:   2. تيطس 373

  محبات  يكن ان  الحدثات ينصحن  لكي  4 الصالح   معلمات  الكثير  للخمر   مستعبدات  غير ثالبات غير بالقداسة تليق سيرة  في  العجائز  كذلك 3. والصبر 

  ان االحداث  عظ كذلك   6. للا كلمة   على يجدف  ال  لكي  لرجالهن  خاضعات صالحات   بيوتهن مالزمات  عفيفات متعقالت   5 اوالدهن  ويحببن لرجالهن 

  يخزى  لكي  ملوم   غير  صحيحا   وكالما 8 واخالصا  ووقارا  نقاوة  التعليم في  ومقدما  الحسنة   لالعمال قدوة  شيء  كل  في  نفسك مقدما  7 متعقلين  يكونوا

  امانة كل  مقدمين   بل مختلسين غير  10 مناقضين  غير شيء كل  في ويرضوهم لسادتهم  يخضعوا  ان  والعبيد 9. عنكم يقوله رديء شيء  له  ليس  اذ  المضاد

 "  .شيء  كل  في  للا  مخلصنا تعليم  يزينوا  لكي  صالحة
 "  . سكوت في  تكون  بل الرجل على  تتسلط وال  تعلم  ان  للمراة   اذن  لست  ولكن "  12:  2األولى  . تيموثاوس 374
  بوالدة  ستخلص  ولكنها 15. التعدي  في  فحصلت  اغويت  المراة  لكن يغو  لم  وادم 14. حواء ثم  اوال جبل ادم  الن  13 "  13:  2األولى  . تيموثاوس 375

 " التعقل   مع  والقداسة  والمحبة  االيمان  في  ثبتن ان  االوالد 
  www.sbc.org. المصدر موقع المجمع المعمداني الجنوبي  376
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 دوافع الشخص لتأهيله ليكون مبشرًا:  ▪
َ

لنشرََالافزََعلىَقلوهبمََثق لََََمعظمَالناسَقبلَذهاهبمَفَحقلَالتبشي،َيشعرونَأنَللا
عقيدهتم،َفيقولَاملبشرونَمثاًل:َ"لقدَدعاينَالرب..."َأوَ"لقدَأكدَيلَللاَأنَأذهبَإىلَاملكانََ

َالفالين،َأوَأكلمَالشخصَالفالين"َأوَ"لقدَثُ ق  لَعلىَقليبَأنَأفعلَكذاَوكذاَ..."َاخل.َ
االست لديهمَ جتدَ لذلكَ أينَسيكونَمصيهم،َ يعلمونَحقاًَ الَ الذينَ املبشرينَ منَ عدادََوهناكَ

َكماَقالََليتقبلواَأيَرسالةَمنَأيَقسيسَأوَشخص،ََاملطلقََ :6ََََالنيبََََأشعياَءوأثناءَصالهتمَجتدهمَيقولون

َكثيةَأيخذَاملبشرونَنصائحَقساوستهمَومعل ميهم،َفهمَأفضلَانسَميكنَأنَهاَأنذاَأرسلين"َ:8 "َوأحيااًن
َالطريقَاليتَتناسبه.حيددواَللمبشرَوجهتهَويوجهونهَإىلَ

اللغاتَاألخرىََ لتعلمَ قابليتهَ هيَ يكونَمبشراًَ أنَ املرءَعلىَ تساعدَ اليتَ املهاراتَاألخرىَ منَ
األهل،ََ عنَ التضحية،َكالتخل يَ إىلَ ابلضافةَ الصعابَ علىَحتملَ واجلسديةَ النفسيةَ وقدرتهَ وإتقاهنا،َ

َواألحبابَواألصدقاءَمنَأجلَهذاَالعملَ.
نوع هناكَ أنَ ََاكماَ من رسالةَنَ لنشرَ أخرىَ أماكنَ إىلَ بيوهتمَ منَ يرحلونَ الذينَ املبشرينَ

،َومهاَقصيَاملدىَوطويلَاملدى.َوهناكَالكثيَمنَالعواملَاليتَقدَتدفعَاملبشرَللسفرَواخلدمة،َاخلالص
ََمنَبلدَآخرَمنذَالطفولةَ)منَابكستانَعلىَسبيلَاملثال(َفأحبهَوأحبَحضارتَهللمبشرََمثلماَصديقََ

وعاداتهَوتقاليدهَفقررَالسفرَإىلَتلكَالبلدَمنَأجلَالتبشي.َولرمباَأنَاملبشرَقدَسافرَسابقاًَإىلَبلدَماََ
فَإجازةَ)كاهلندَمثاًل(َفأحبهاَوأرادَالعودةَإليها.َأوَأنهَأُعجبَابلتاريخَوالضارةَ)كالضارةَاليواننية(َ

َعَشخصَماَللذهابَإىلَمكانَما.ََواللغةَوأرادَتعلمها.َوهناكَأسبابَوعواملَأخرىَقدَتدف
وابلنسبةَلبعضَاملبشرينَفإنَاملوقعَأوَالبلدَليسَمهماًَجداًَوإمناَماَيهمهمَأكثرَهيَفئةَالناسَ

،َأوَالدروزَفََاحملددةَاليتَيشعرَأنهَمكلفَهبم،َمثالَذلكَفئةَاألمازيغَالذينَيقطنونَفَمشالَإفريقياًَ
َإىلَذلك.لبنان،َأوَماَ

حقلََ فَ للذهابَ أنفسهمَ يهيئواَ حىتَ الالهوتَ جبامعةَ يلتحقونَ الذينَ الطالبَ منَ وهناكَ
التبشي،َابلرغمَمنَعدمَوجودَلديهمَفكرةَحمددة.َوليسَمنَالغريبَأنَجندَأنَهناكَمبشرينَيقولونََ
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الرحلةَاألوىلََأهنمَمدعوينَللتبشيَفَمكانَماَواملكانَيكونَنفسهَالذيَذهبواَإليهَأولَمرة،َفتكونََ
َهيَاملنطقةَاليتَأُعجبَفيهاَاملبشرَوتعلقَقلبهَهباَوجتدهَيريدَالعودةَإليها.َ

أنَتكونََلومنَاألمورَاليتَهتييءَللمرءََ لخروجَفَرحلةَتبشييةَشهادتهَاجلامعية،َفمنَاملهمَجداًَ
إدارةَاألعمال،َاخل.َابلضافةَإىلَشه التعليم،َأوَفَالطب،َأوَفَ الالهوتيةَحىتََلديهَشهادةَفَ ادتهَ

َوهوَينجزَعملهَالتبشيي.َتغطيةَنفقاتهَاملاديةَيستطيعَأنَيعتمدَعلىَنفسهَفَالعملَخارجَبلدهََو
َوبينماَينتظرَاملبشرَحىتَيُفتحَلهَالباب،َهناكَعدةَأشياءَميكنَفعلها:ََ

حياتهَالعملية،َواللتحاقَفََََوتطبيقهَفََ:َعنَطريقَأخذَدروسَفَالكتابَاملقدَستعلمَالدين .1
 جبامعةَالهوتيةَاتبعةَلطائفتهَالدينيةَ.

َكالشهادةَفََََأوَاللتحاقََإماَفَالكنيسةََالتدريبَوممارسةَالتبشيَحملياًَ .2 إبرسالياتَتبشييةَحملية
 الشوارع،َالتطوعَفَاملراكزَاملسيحيةَلالجئني،َخدمةَمدارسَاألحدَاخل.ََ

واالطالعََ  World Christian Moveََدراسةَأوَاللتحاقَبدوراتَتتعلقَابلركةَاملسيحيةَالعامليةال .3
 علىَآخرَاملستجداتَالاصلةَفَتبشيَالعامل.ََ

 َ.األصليةَغيَاللغةَتعل مَلغاتَخمتلفة .4
وبناءَجسورَالصداقةَبينهمَحىتَتكونَهناكَنظرةََََالتعرفَعلىَأجانبَفَالبلدَالذيَيقطنَفيه .5

 أقربَلطريقةَالياةَوالسلوكياتَوالعاداتَوالتقاليد.
 ESL (English as a Second Language)َالجنليزيةَلغيَالناطقنيَهباَتدريسَاللغة .6

منَاملشاكلَاليتَميكنَأنَتعيقَاملبشرَهوَعدمَوجودَحافزَلدىَالزوجةَفَالتبشي،َواختالفهَمعهاََ
َكبيَفَالعمل.َوابلرغمَمنَأنَالكتابَاملقدسفَالرؤىََ الَيذكرَوجوبَََوالطموح،َمماَيؤديَإىلَخلل

علىََ تفرضَ اليتَ التبشييةَ املؤسساتَ منَ الكثيَ هناكَ أنَ إالَ التبشيَ عملَ فَ والزوجةَ الزوجَ اتفاقَ
َاملبشرينَأنَتكونَزوجاهتمَمعهمَبنفسَالرؤايَوالتفكي.َ

الرادةََ املسيح،َووجودَ لتعاليمَ إليه؛َوطاعةَ الضائعَ العاملَ َلاجةَ إدراك  لديهَ يكونَ أنَ املبشرَ وعلىَ
 والافزَالعاطفيَللتبشي.ََ
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أماَالنوعَاآلخرَمنَاملبشرينَوالذيَيضمَأعداداًَأكربَمنَاملتطوعنيَالشبابَوالشاابتَذويَاملدىََ
َات.القصي،َوتزدادَنشاطاهتمَفَالصيفَوأثناءَالجاَز

َ

 أعمال املبشرين ذوي املدى القصري : 
 

لألطفال .1 بيتيةَ دينيةَ مسيحيةَ Backyard Bible Clubsََََمدارسَ

حيثَجيتمعَاألطفالَالذينَيقطنونَفَاليَفَإحدىَالبيوتَ
األلعابَ خاللَ منَ املرحَ أجواءَ هلمَ املبشرونَ ويوفرَ للعب،َ

 التعليميةَالدينية.ََ
واألحداث .2 لألطفالَ صيفيةَ مراكزVacation Bible Schoolsََََََمدارسَ فَ إماَ تكونَ ماَ وعادةَ

ََ خاصة الكنيسةمؤمتراتَ فَ املقدسأوَ الكتابَ قصصَ األطفالَ املبشرونَ يعل مَ حيثَ معََََ،َ
استخدامَالصورَواملوسيقىَوغيهاَمنَالوسائلَالتعليميةَالشيقةَلألطفال.َوعادةَماَتكونَهذهََ
ميكنَتزينيَالصفوفَكأهناَفَاألدغالَوصورَاليواانت،ََ الربامجَالصيفيةَهلاَشعارَموحد،َفمثالًَ

ديثَعنََويتمَالديثَعنَتلكَاملنطقةَالسواحلية،َمعَتعلمَبعضَالكلماتَاألجنبية،َوميكنَال
َقصصَمبشرينَعاشواَفَتلكَاملنطقةَمعَمغامراهتم،َأوَقصصَمشهورةَومتداولةَفَتلكَالثقافة

 377َوالضارةَوهكذا.
رعَمعني،َويستهدفونَجيتمعَفريقَمنَاملبشرينَفَشاDoor-to-Door Surveyَالبيوتََإحصائيات .3

َكاماًلََ َكلَاببَويقدمونَرسالةَاخلالصالي ،َومنَحيثَأهنمَيطرقون
سلبية،َ أوَ إجيابيةَ إنَكانتَ ويسجلوهناَ املستمعَ فعلَ ردةَ يستقبلونَ مثَ

الراجعةَملعرفةَمدىَقبولَالناسَللرسالةَودراسةَََحىتَيتمَمجعَالتغذايت
 بيئتهمَالجتماعيةَحىتَيتمَاستهدافهم.

 
لى أنها ال  . تقيم الكنائس العربية برامج صيفية لألطفال، وتقتصر على العائالت المسيحية، وإن كان هناك أطفال مسلمين يشتركون في هذه النشاطات إ 377

 تكون علنا  خوفا  من المشاكل اإلجتماعية في الحي أو الحكومة.  
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4. ََ الشوارع علىStreet Witnessingَََشهادةَ املبشرينَ وقوفَ وهوَ
القطارََ وحمطاتَ التجاريةَ احملالتَ وأمامَ الطرقَ مفرتقاتَ

إلي والتحدثَ املار ةَ اخلالصالقتناصَ برسالةَ معهمََََهمَ والصالةَ
الكنيسَة اجتماعاتَ لضورَ تشجيعهمَ طريقَ عنَ ََوتوجيههمَ

 َ.ودروسَالكتابَاملقدس
5. ََ العازبني شبابBlock Partiesََََحفالتَ مجيعَ دعوةَ وهيَ

نفسهَ اليَ فَ يقطنونَ الذينَ واجلامعةَ الكليةَ وبناتَ
وفَ التعارفَ ونشاطاتَ األطعمةَ تقدمَ حيثَ لإلجتماعَ

 هلم.ََالوقتَنفسهَتُقتن صَالفرصةَلتقدميَرسالةَاخلالص
الرايضية .6 َاملخيماتَ َSports Campsَ وكرةََ السلة،َ ككرةَ

القدم،َوالبيسبول،َوهيَطريقةَمؤثرةَلدىَالشبابَاألحداث،َوعادةَماَيتمَالجتماعَوالديثََ
 ابألمورَالدينيةَفَفرتاتَالسرتاحةَأوَبعدَانتهاءَاللعبةَأوَاملباراة.ََ

الكش .7 ََاملخيماتَ Campََََفية بنيََيقيم املدينةَ عنَ بعيدَ خميمَ فَ ابلغنيَ مرشدينَ معَ الطالبَ
األشجارَفَالطبيعة،َتكونَطبيعةَهذهَاملخيماتَصارمة،َحيثَيستيقظونَابكراًَلعملَالتمارينَ
الرايضية،َمثَجيتمعونَفَحلقاتَلدروسَالدينَ)أتمالتَصباحية(،َويكونَالطعامَقليلَالكميةََ

بَالطالبََوحمدود،َمثَتكونَهناكَنشاطاتَفَتدري
كالريف،ََ الضرية،َ غيَ األماكنَ فَ التبشيَ علىَ
ألعابَومسابقاتَفََ والقبائلَوغيها،َوتكونَهناكَ
وهدفََ شعارَ املخيمَ هلذاَ ولكنَ هلم،َ املساءَكرتفيهَ
للطالب،َكتزكيةَ ليوصلوهَ املرشدينَ قبلَ منَ معنيَ
النفسَوتربيتهاَوالقالعَعنَالعاداتَالسيئة،َووضعََ

قلَو للفَ الافزَ اخلالصهبمَ برسالةَ َ.نداءَ وهذهََ
املخيماتَمؤثرةَجداًَلدرجةَأهناَقدَتغيَحياةَاملرءَلشخصَجديدَذاَطموحَوإرادةَألنهَحيتكََ
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ابملرشدَالذيَيراقبهَطوالَاليوم،َوالذيَيديلَلهَابلنصائحَويكونَمبثابةَاملثلَاألعلىَله،َوميكنَ
ََوالتأثياتَسلبيةَاليتَتكونَعليهَمنَاجملتمعَأوَالعائلَةََالتأثيَعليهَنفسياًَوحلَمشاكلهَاألخالقية

 378َأوَالصحبةَالسيئة،َإخلَ.
8. ََ املوسيقية اجتذابMusic Campsَََاملخيماتَ علىَ املوسيقيونَ املبشرونَ يعملَ املوسيقى،َ هلواةَ

ََ املوسيقى لتعلمَ والبناتَ هذهَالشبابَ أنَ علماًَ املسيحية،َ الرتنيمَ حفالتَ وإقامةَ والصوتياتَ
املرمننيَواملوسيقينيَلقامةَهذهََ أشهرَ دعوةَ أيضاًَ الشباب،َوميكنَ علىَ أكثرهاَأتثياًَ املخيماتَ

379َ.هلمَاملخيماتَوتقدميَرسالةَاخلالص

َََََََََََََََ 
للمبدعنيَاليتَهتواهمَاألعمالَالفنية،َيعملَاملبشرونَعلىَعملCraft Campsََََاملخيماتَالفنيةََ .9

اخلالَص رسالةَ فنيةَحتملَ وأشكالَ منََصورَ املسيحيةَ اآلخرينَ يعل مونَ مسيحيَ معىنَ هلاَ أوَ َ،
 خالهلا.ََ

التمثيل،َحيثَيتدربStreet Drama Eventsََََالتمثيلَفَالشوارعََ .10 هلواةَ
اخلالص رسالةَ حتملَ مسرحياتَ متثيلَ علىَ تكونَالشبيبةَ وأغلبهاَ َ،

صامتةَوموسيقية،َويتمَعرضَهذهَاملسرحيات،َإماَفَالكنائسَأوَفََ
 املار ة.اهلواءَالطلقَفَالشوارعَوالدائقَالعامةَأمامَ

 
  التابعة للكنائس اإلنجيلية في األردن . الصورة في مدرج مفتوح في إحدى المخيمات المسيحية 378
م. لمشاهدة حفالتهم فأرجو البحث في  2012حيث تم دعوة أشهر المرنمين العرب عام  . من هذه المؤتمرات الموسيقية احتفال بداية في مصر 379

 اليوتيوب عن )حفل بداية( 
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املتحركةََ .11 املسيحية،Puppetsَََالدمىَ األخالقيةَ التعليميةَ الرسائلَ التمثيلَ خاللَ منَ ويقدمَ
.َيتمَتدريبَاملبشرينَمنََ،َوميكنَأيضاًَمتثيلَقصصَالكتابَاملقدسابلضافةَإىلَرسالةَاخلالص

خاللَدوراتَمتخصصةَللدمىَاملتحركةَوكيفيةَاستخدامهاَومتثيلهاَحبيثَتكونَجاذبةَلألطفالََ
َكماَأنَهناكَمنَالقساوسةَمنَيستخدمونَالدمىَاملتحركةَللوعظَأمامَالناسَوإيصالََ ومؤثرة.

هادفةََ الوقتَ نفسَ وفَ ومضحكةَ ظريفةَ بطريقةَ الرسالةَ
 ومؤثرة.َ

التبشيََََالتدريب .12 Evangelism Trainingَعلىَ قادةَََ يقدمَ
املبشرينَدوراتَخاصةَفَالكنائسَاملختلفةَطرقاًَخمتلفةَفََ

للناس،َوابلطبعَيكونَالتدريبَََكيفيةَإعطاءَرسالةَاخلالص
نظراًيَوعمليًا،َفيمكنَللمبشرينَأنَخيرجواَفَالشوارعَمعَقائدهمَللتدربَوتعلمَطرقَالتسويقََ

 يَفيهمَعلىَنطاقَفرديَأوَمجاعي.والكالمَجلذبَالناسَحوهلمَوحماولةَالتأث
احملليةََ .13 Working in Local Festivalsَاملهرجاانتَ أثناءَََ فَ

إبرسالََ الكنائسَ بعضَ تقومَ والوطنيةَ الشعبيةَ املهرجاانتَ
والتمثيلَ والغناءَ ابلشوارعَ الرقصَ فَ للمشاركةَ املبشرينَ بعضَ
أنَ جندَ وهناَ الناس،َ الجتذابَ التبشييةَ شعاراهتمَ وضعَ معَ

تشعَ  أنَ حتاولَ الكنائسَ حضاريةَهذهَ شريكةَ أهناَ الناسَ رَ
ونظمََمعهم لسياساتَ ومواليةَ الشعب،َ مستوىَ نفسَ علىَ َ،

 بلدهمَ.
يسوعََ .14 عنَ أفالمَ Jesus DVD Distributionَتوزيعَ حسبََ

نيوَيوركَاتميز،َفإنَفيلمَيسوعَاملسيَح ََالحصائياتَلصحيفةَ
لوقا البشيَ ََ)حسبَ إخراجه متَ الذيَ أكثرَم1979ََعامََ(َ هوَ

حيثََ مشاهدة،َ ملياراتََاألفالمَ ستَ منَ أكثرَ توزيعَ متَ
ََ من أبكثرَ مرتمجة1114ََنسخةَ أوَ مدبلجةَ خاللََلغةَ ومنَ َ.
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ويعملَاملبشرونَإما380ََََمليونَشخصَإىلَاملسيحية.200ََهذاَالفيلمَمتَحتويلَأكثرَمنََََمشاهدة
ََ املناسباتَاخلاصةَومنَخاللهَيتمَحمليًا للناسَأوَعرضهَهلمَفَ الفيلمَ علىَتوزيعَهذاَ أوَعاملياًَ

 َ.تقدميَرسالةَاخلالص
15. ََ الفصح بيضَ مناسبةEaster Egg Huntَََصيدَ أكثرَ وهيَ

املبشرونَ فيعملَ الالجئني،َ أطفالَ وخاصةَ األطفال،َ حيبهاَ
أوََ حقيقيا،َ يكونَ أنَ ميكنَ امللون،َ البيضَ ختبئةَ علىَ
البالستيكيَالذيَيكونَفَداخلهَاهلداايَوالسكاكر،َفبعدََ

يضعوَن حيثَ القلَ إىلَ ينطلقونَ األطفالَ البيضَََجتمعَ
للتقاطه ذلكَََامللونَ وبعدَ املخبئة،َ اهلداايَ علىَ والصولَ

برسالةَاخلالص األطفالَوالتحدثَمعهمَ قيامةََََيتمَجتميعَمجيعَ احتفاهلمَابلفصحَوهوَ وسببَ
منَاملوتَحسبَاعتقادَاملسيحيني،َويعطونَجائزةَملنَحصلَعلىَأكثرَعددَمنَََيسوعَاملسيَح

 َلون.َالبيضَامل
التبشيَهوَاتصاهلمَإبهلهم،َلذلكPrayerdrivingَََََالصالة .16 يعتقدَاملبشرونَأنَسببَجناحهمَفَ

يعتمدَالكثيَمنهمَعلىَالوقتَالروحيَالذيَيقضيهَفَالصالة،َوهناكَمنَاملبشرينَاملختصنيََ
الوقتَفََ قضاءَ آخرَخيتصَفَ فريقَ ومعهمَ التبشي،َ يعملَفَحقلَ منَ فهناكَ العمل،َ هبذاَ

 هلهمَأنَينجحَعمليتهم.َالصالةَلعدةَساعاتَطالبنيَمنَإ
أيضاًَفَحالةَوجودَقسيسَمتحدثَمشهورَفَإحدىَاملؤمتراتَالضخمة،َيتمَختصيصَغرفةََ
النفوسَ املؤمترَوخلالصَ إهلهمَلجناحَ يدعونَ املتطوعنيَ فيهاَجمموعةَمنَ للصالة،َحيثَجيلسَ

ََ نَخاصةَللصالةََوالَأنسىَأنَأذكرَأنَهناكَأماكالضالة،َابلنسبةَهلم،َوالتأثيَعليهمَروحياً.
َكجبلَالصالةََغيَالكنيسة َكورايَاجلنوبيةَََوالغرفَاخلاصة،َوإمناَهناكَمناطقَواسعة والصومَف

 لبنان.ََو

 
380  . 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 .  
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17. ََ العامل،َإماَبسببMarriage Seminarَََدوراتَلإلرشادَفَالياةَالزوجية تزدادَنسبَالطالقَفَ
قلةَالتواصلَماَبنيَالزوجني،َأوَلقضاايَمادية،َويكونَاألطفالَهمَضحيةَهذاَالطالق،َلذلكََ

الكتابََ العملية،َوليكونَ الياةَ للمتزوجنيَلرشادهمَفَ الكنائسَدوراتَخاصةَ ََاملقدَستنظمَ
دينيةَمؤثرةَ بطريقةَ إرشاداهتمَ لذلكَتكونَمعظمَ بينهما،َ املسيحيَحمورَحياهتمَوالرابطَ والدينَ

 جتعلَهؤالءَاألزواجَمتعلقنيَابلدينَاملسيحيَوالكنيسة.َ
18. ََ للنساء الLadies Activitiesََنشاطاتَ منظماتَ وقضاايهن،َتُعىنَ ابلنساءَ خاصَ بشكلَ تبشيَ

النساءَوتكونَخاصةَهبن.َومماَجيدرَابلذكرَأنَ لدرجةَأنَهناكَفروعَهلذهَاملؤسساتَيرأسهاَ
جتمعَالنساءَاملسيحياتَهوَأكثرَالجتماعاتَجناحاًَفَاجتذابَأكربَعددَممكنَمنَالفتياتََ

اخلالص رسالةَ الكنيسةََلتقدميَ إىلَ لينضمواَ هلنََوحتويلهنَ دوريةَ اجتماعاتَ هناكَ أنَ .َكماَ
النفسية،َأوَالجتماعية،َوشخصياتَمنََلدروسَالكتابَاملقدس تتناولَمشاكلهنَ ،َميكنَأنَ

 ية.تستحوذَاهتماماتَالنساءَالدينالنساءَفَالكتابَاملقدس،َوغيهاَمنَاملواضيعَاليتَ
19. ََ تبشييةَخاصة إنشاءSpecial Evangelistic Eventsََََمناسباتَ املبشرينَفَ يتطوعَعددَكبيَمنَ

َكبيةَجداًَحتشدَأكربَ مناسباتَخاصة،َوإحضارَمتحدثنيَقساوسةَفَاجتماعاتَأوَمؤمترات
الفئات.َ جلميعَ عامةَ للناسَ املسيحيةَ الرسالةَ تكونَ اآلالف،َ إىلَ يصلَ قدَ الناس،َ منَ عددَ

يكون الهتمامَ مركزَ فإنَ وابلطبعَ الناس،َ فَ مؤثرةَ املوعظةَ ولكنََََوتكونَ املتحدث،َ القسيسَ
هناكَمنَيعملَأيضاًَفَترتيبَوتنظيمَهذهَاملناسباتَالضخمة،َوأخذَأمساءَالضورَومعلوماهتمََ
بناءَاجلسورَبينهم،َابلضافةَإىلَخدمةَالضورَبتوفيََ للتواصلَمعهم،َوالتعرفَعليهمَوحماولةَ

 األمورَاألخرى.َََاملستلزماتَكالكراسيَوالضاءةَواملاءَوالطعامَإنَتوفرَوغيهاَمن
يساعدوهمInterpretationَََََترمجة .20 حيثَ اجلدد،َ لالجئنيَ خاصةَ اخلدمةَ هذهَ املبشرونَ يقدمَ

الرمسية،ََ إقامتهمَ أوراقَ إكمالَ علىَ
ومساعدهتمَفَنقلهمَإىلَالدوائرَاخلاصةََ
هناكََ للمشرتايت.َ التجاريةَ واحملالتَ

ََ ترمجة خدماتَ املقدسأيضاًَ ،ََالكتابَ
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َََو املسيحيةَ)كدبلجة أخرىَوغيهاَمنَالوعظاتَ لغاتَ الجنليزيةَإىلَ ماير(َمنَ عظاتَجويسَ
 اخلدمات.

هتتمَاملؤسساتَالتبشييةَابلحصائياتَواألحباثَاخلاصةَاليتَتتعلقFinding Resourcesََََََأحباث .21
بفئاتَالناسَواجملتمع،َفهيَتعتمدَعليهاَلرسمَخطتهاَالتبشييةَوتنفيذها،َومعظمَمنَيقومَهباََ
بعملهم،َ تقاريرَخاصةَ يعملونَعلىَرفعَ فهمَ أثناءَعملهم،َ أنفسهمَ التبشيَ املبشرونَفَحقلَ

وسنتحدثَفََََ–دثَمعهم،َوردةَفعلَالناسَالذينَيتعاملونَمعهمََوحتليلهمَالشخصيَفَماَحي
 .َََهذاَاملوضوعَبشكلَمستفيضَالحقاًَإبذنَللا

األجانبََ .22 معَ الطالبReaching Internationalsَََالتواصلَ يستهدفونَ الذينَ املبشرينَ منَ هناكَ
َكالطالبَمنَاخلليج،َأوَاملغربَواجلزائر،َأوَ القادمنيَمنَالدولَالسالمية األجانب،َوخاصةَ

ََ–خاصةَفَسنتهمَاألوىلََََ–غيهاَمنَالدول.َيستغلَهؤالءَاملبشرونَضعفَالطالبَاجلددََ
اللغَة فَ فالطالبََملساعدهتمَ املسيحية،َ وداينتهاَ البلدَ بثقافةَ وتعريفهمَ جميئهَََالجنليزيةَ أولَ فَ

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

 املبشرين.َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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اللغة .23 تعليمَ ََََدوراتَ هبا الناطقنيَ لغيَ هذهَََESL (English as a Second Language)الجنليزيةَ
الدوراتَتعطىَللمغرتبنيَوخاصةَلالجئني،َحيثَيقطنَمعظمهمَفَجممعَسكينَواحد،َفيعملََ
املبشرونَعلىَإعطاءَدوراتَخاصةَهلمَلتعليمهمَاللغةَالجنليزية،َومنَهناكَينتهزونَالفرصةَفََ

 .َهلم.َوتعتربَخدمةَالالجئنيَمنَأكثرَاخلدماتَانتشاراًَفَأمريكاَالشماليةَتقدميَرسالةَاخلالص

 
املقدسةََ .24 الكتبَ Bible Distributionَتوزيعَ غيََ الجتذابَ املبشرينَ نشاطاتَ إحدىَ وهيَ

 املسيحيني.َ
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25. ََ مسيحية منRevivals and Crusadesََََهنضاتَ سلسلةَ لقامةَ الكنائسَ بنيَ املبشرونَ يتجولَ

الجنيَلََالجتماعات ودروسَ املوسيقيةَ واملسرحياتَ الرتانيم،َ تضمَ متتالية،َ أايمَ لعدةَ َاملسيحيةَ
وغيهاَمنَالنشاطات،َفبالنسبةَللمسيحينيَفإنَهذهَالجتماعاتَتعتربَمنَأكثرَالجتماعاتََ

وأقارهب أصدقائهمَ بدعوةَ املسيحيونَ هؤالءَ ويعملَ للمسيحيني.َ الدينيةَ الناحيةَ منَ غيَإفادةَ مَ
انتعاشية. يسموهناَ اليتَ املناسباتَ هذهَ فَ لتبشيهمَ النتعاشيةََاملسيحينيَ النهضاتَ أنَ كماَ

الكنيسة تكونَ قدَالَ قاعةَمستأجرةَكبية،َ تقامَفَ ماَ عادًةَ أوََتشتهرَألهناَ ،َكقاعةَحفالتَ
 ََستادَرايضيَأوَماَشابه.َ

26. ََ اجملاين السياراتَ يوميFree Car Washَََغسيلَ املبشرونَ يقفَ
وحيملونَ الشوارع،َ أرصفةَ علىَ الكنائسَ أمامَ واألحدَ السبتَ
توقفََ فعندَ جماانً،َ سياراهتمَ لغسيلَ الناسَ تدعوَ ايفطاتَكبيةَ

األ بعضَ السائقةَ أوَ للسائقَ يقدمَ الساحة،َ فَ طعمةَالسيارةَ
وتصحبهاََ اهلامربغر،َ أوَ دوغ،َ اهلوتَ السريعةَكساندويتشاتَ

،َأوَالتواصلَمعَبعضَالكتيباتَاملسيحيةَالتبشييةَاليتَتدعوَالفردَلضورَاجتماعاتَالكنيسة
 املبشرينَاآلخرين.َ
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َكمديرةَخلدمةَالزابئنَفَإحدىSupply School Suppliesََََتوفيَاألدواتَاملدرسيةََ .27 فَأثناءَعملي
عندماََ أكثرَمنَمرة،َ الادثَ تكررَ األمريكية،َ املتحدةَ الوالايتَ الضخمةَفَ التجاريةَ احملالتَ

كنيسةَََرأيتَجمموعةَمنَالشبابَالذينَيلبسونَاألقمصةَاملطبوعَعليهاَإسمَمؤسسةَتبشييةَأو
الدخلَاحملدودَكالقائب،َ للطالبَذيَ أدواتَمدرسيةَ الدوالراتَفَشراءَ ما،َوأنفقواَآالفَ

 واألقالم،َالدفاتر،َواملساطر،َاخل.َ
الكافَأنَََيعتقدَاملسيحيونَأنهَليسَمنFollow up of New Convertsََمتابعةَاملسيحينيَاجلددََ .28

معَأحدَاملبشرين،َولكنَالَبدَمنَاملتابعةَالروحيةَفَََعنَطريقَالصالةََيقبلَاملرءَرسالةَاخلالص
وجيبَعليهَأنَيعيدَحساابتََََتشجيعه،َوالتأكيدَعلىَاملسيحيَاجلديدَأنهَأصبحَخليقةَجديدة

حياته،َوينتقلَمنَالعاداتَالسيئةَإىلَالعاداتَالسنة.َفهناكَبعضَالكنائسَاليتَتقدمَدوراتََ
لروحيَاملسيحي"َهلؤالءَالذينَدخلواَاملسيحيةَحديثاً.َأماَابلنسبةَللمسلمنيََخاصةَفَ"النموَا

املسلمَ إقامةَ فيمكنَ أكرب،َ بشكلَ مكثفةَ تكونَ متابعتهمَ أنَ فنجدَ املسيحية،َ دخلواَ الذينَ
السابقَمعَإحدىَالعائالتَاملسيحيةَلفرتةَمنَالزمنَلعملَجلساتَنفسيةَودينيةَيوميةَتعملََ

اضي،َوحماولةَمساعدتهَفَبدايتهَاجلديدةَودفعهَلإلخنراطَفَاجملتمعَجمدداًََعلىَتغييهَونسيانهَامَل
 والبتعادَعنَاألجواءَالسالمية.َ

هناكَبعضَالكنائسَاليتَمتلكَوسائلَنقلَخاصةَألخذَالناسَمنCar Careََََََاملواصالتَاجملانية .29
الكنيسة إىلَ الناسََََبيوهتمَ علىَ لتسهيلَ طريقةَ إالَ هذاَ وماَ وإعادهتم،َ الجتماعاتَ أوقاتَ فَ

 .ََلسماعَرسالةَاخلالص
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اجتماعيةََ .30 اجلائعنيCommunity Projectsََمشاريعَ لألطفالَ الطعامَ طرودَ توزيعَ َ،Food 

Backpacks for Hungry Childrenََََالبطانيات توزيعBlanket and Bedding Distributionَََتوزيعَ
Diapers of Babiesََََحفاظاتَلألطفالََ تكثرCollecting and Distributing Coatsَََتوزيعَاأللبسة

دَواملشردينَفَالشوارعَالذينَالَملجأَهلم،َحىتََهذهَاخلدماتَماَبنيَالالجئنيَواملهاجرينَاجلد
أنَالكومةَتساعدَمثلَهذهَاملؤسساتَاخلييةَوتسهلَهلمَعملهم،َومنَأشهرَهذهَاخلدماتََ
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ََ املتنقلة الشوربةَ يسمىَ SoupMobileََََماَ إرسال علىَ تعملَ ََحافالتََحيثَ الجم vanَصغيةَ

مليئةَابألطعمةَوالشورابتَوتقدميهاَللمشردينَفَالشوارعَوبناءَجسورَالصداقةَبينهمَملساعدهتمََ
ومنَهذهَاخلدماتََفَإجيادَعملَهلم،َأوَمسكنَأوَحلَمشاكلهمَوتقدميَرسالةَاملسيحيةَهلم.ََ

حمملةvansََََصغيةََحافالتََهناكPreventing Abortionََََمنعَالجهاضََاليتَيقدموهناَفَاجملتمعََ
املتخصصةََ الصحيةَ البناايتَ أمامَ أحياانًَ تقفَ ابألشعة،َ اجلننيَ لفحصَ خاصةَ طبيةَ أبدواتَ
بعملياتَالجهاض،َويتمَحماولةَاجتذابَالنساءَالواملَالاليتَقررن َالتخلصَمنَجنينهن.َمثََ
يُعرضَعليهنَفحصَجماينَفَذلكَالباص،َويتمَمساعَنبضَاجلننيَورؤيتهَعلىَالشاشة.َويقالَ

منَاألمهاتَاللوايتَيرينَأطفاهلنَفَأحشائهن،َيقلعن َعنَقرارهن،َوهذهَفرصةَعاطفيةَ%75ََأنََ
 هلنَوإدخاهلنَاملسيحية.َََممتازةَلتقدميَرسالةَاخلالص

31. ََ والبكم الصمَ Deaf Ministriesََََخدمةَ خبدمة الكبيةَ الكنائسَ هلمََتُعىنَ وتقدمَ والبكم،َ الصمَ
املقدس الكتابَ ودراسةَ والوعظَ للصالةَ خاصةَ منهمَاجتماعاتَ عدد َكبيَ جيتمعَ أنهَ ،َكماَ

َك ستارَبكس،َويدعونَأصدقائهمَََ–مرةَابلشهرََََ–بشكلَدوريََ فَإحدىَاملقاهيَاملشهورة
لغ يتحدثونَ الذينَ الصمَ غيَ منَ أيضاًَ وهناكَ الصم،َ اجللسات،ََاآلخرينَ هذهَ يشاركوهنمَ تهمَ

تعتربَمنََ املناسباتَ أنَهذهَ البعضَبشكلَاجتماعيَوانسجامي،َكماَ ويتحدثونَمعَبعضهمَ
 أفضلَاملناسباتَللتبشيَواجتذابَأكربَعددَمنهمَللكنيسة.ََ

َََ 
اليتَهتدمَالبيوتَوحتطمَالسياراتَوتؤديَاألعاصيََ:َيكثرَفَالعاملََالغاثةَمنَالكوارثَالطبيعية .32

َكمتطوعنيَفَمساعدةَهؤالءَاملنكوبنيَفَنقلهمَإىلََ َكبيَفَاملدن،َفيعملَاملبشرون إىلَدمار
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هؤالءَ أنَ والشراب.َكماَ الطعامَ تقدميَ إىلَ ابلضافةَ هلم،َ ر ةَ واألس  اخليمَ ونصبَ آمنة،َ أماكنَ
 والتصرفَفَمواقفَالطوارئ.املبشرينَخيضعونَحتتَتدريبَخاصَللعالجَاألويلَ

هذهَفقطَأمثلةَقليلةَعنَالتبشيَقصيَاملدى،َفإنَالكنائسَحتاولَالستفادةَواستغاللَمهاراتََ
 ََوهواايتَالشبيبةَوابداعاهتمَللتبشيَوالوصولَإىلَأكربَعددَممكنَمنَالناس.َ

َ
   :املتطلبات األساسية ملبشري قصريي املدى 
عنََ .1 تعبيَ هوَ يفعلونهَ وماَ اآلخرين،َ ملساعدةَ رحيمَ قلبَ لديهمَ يكونَ أنَ املبشرينَ علىَ جيبَ

 6ََ:36381َلوقاحمبتهمَللمسيح،َوإظهارَعمليَملاَفعلهَاملسيحَمنَأجلَالبشرية.َ
الصالة .2 دينهمَعنَطريقَ تطبيقَ املبشرينَ إىلََََجيبَعلىَ أجلَاآلخرين،َوالنصاتَ والدعاءَمنَ

:25َََََمىتفَتشجيعَاآلخرينَوخدمتهم.ََََاملنكوبنيَواحملتاجني،َواستخدامَنصوصَالكتابَاملقدس
35َ-َ46382 

 
 ." رحيم  ايضا  اباكم ان  كما   رحماء  فكونوا" 36:  6 لوقا.  381
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 وعرقهمَودينهمَ.ساواةَبنيَمجيعَالناسَرغمَاختالفَلوهنمَيتعاملواَمبجيبَعلىَاملبشرينَأنَ .3
جيبَعلىَاملبشرينَالتدريبَعلىَتغييَاملنكوبَأوَاحملتاجَجتاهَالشفاءَالنفسي.َفاحملتاجَليستَ .4

بيته،َوإمناَمشكلتهَنفسيةَحتتاجَإىلَ لقمةَالعيش،َأوَفقدانهَ مشكلتهَفقطَاحتياجهَللمال،َأوَ
 إعانةَوإغاثة،َوالشعورَابألمانَوتشجيعهَعلىَالعملَمنَأجلَحتسنيَوضعه.ََ

َكماََ .5 اخلضوعَألوامرَقادةَاملبشرينَوتنفيذها:َفالقائدَهوَالذيَيستطيعَأنَيقي مَاألمورَوالظروف،
 أنَلديهَخربةَأكربَمنَاملتطوعَابلضافةَإىلَتوفيَالنظامَوالجنازَبرتتيب.

 

 كيف يعمل املبشرون؟ 

يعتمدون فهمَ آخر،َ شيءَ أيَ منَ أكثرَ لإلنسانَ النفسيَ اجلانبَ علىَ املبشرونَ علىََََيعتمدَ
ماسلو هرمَ َ فيبني  والجتماعية،َ البشريةَ للنفسَ خاصةَ منََََدراساتَ بدءاًَ األساسية،َ املرءَ احتياجاتَ

 
  عطشت .فاطعمتموني  جعت   الني 35.  العالم  تاسيس   منذ لكم  المعد  الملكوت  رثوا  ابي   مباركي   يا   تعالوا  يمينه  عن للذين الملك يقول  ثم  34 "   25  . متى382

  جائعا  رايناك  متى  رب  يا.قائلين  حينئذ االبرار فيجيبه 37. الي فاتيتم محبوسا.فزرتموني  مريضا.فكسيتموني  عريانا 36. فاويتموني غريبا كنت. فسقيتموني

  الملك   فيجيب  40.  اليك  فاتينا  محبوسا   او   مريضا   رايناك  ومتى   39.  فكسوناك  عريانا  او.فاويناك   غريبا   رايناك   ومتى  38.  فسقيناك  عطشانا   او .اكفاطعمن 

  النار  الى   مالعين  يا  عني  اذهبوا   اليسار  عن  للذين   ايضا   يقول  ثم   41فعلتم    فبي   االصاغر  هؤالء  اخوتي  باحد  فعلتموه   انكم   بما   لكم  اقول  الحق  لهم   ويقول

  فلم  ومحبوسا   مريضا.تكسوني   فلم   عريانا. تاووني  فلم  غريبا   كنت   43.  تسقوني  فلم  عطشت.تطعموني   فلم  جعت   الني  42.  ومالئكته   البليس   المعدة   االبدية

  فيجيبهم  45.  نخدمك  ولم  محبوسا  او  مريضا  او   عريانا  او  غريبا  او  عطشانا  او  جائعا  رايناك  متى  رب  يا  قائلين  ايضا  هم  يجيبونه  حينئذ  44.  تزوروني 

 ابدية "  حياة  الى   واالبرار ابدي  عذاب الى   هؤالء فيمضي 46. تفعلوا  لم  فبي  االصاغر هؤالء  باحد  تفعلوه لم  انكم   بما لكم   اقول الحق  قائال
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توفيََ املبشرينَ اخل،َوعلىَ الحتياجاتَاجلسدية،َكاهلواءَوالطعام،َوالدواء،َوالنومَوامللجأَ القاعدةَوهيَ
للناسَاحملتاجنيَواملنكوبني،َوب عدهاَيعملونَعلىَتوفيَاملتطلباتَاألخرىَهلم،َوهيََهذهَالحتياجاتَ

إشعارهمَابلبَوالرعايةَواألمان،َوفَتلكَاملرحلةَيبدأَاحملتاجَابلجنذابَحنوَاملبشرينَاملسيحينيَويصبحََ
لديهَالرادةَألنَيصيَواحداَمثلهمَيتمتعَابلثقةَابلنفسَوالقوة،َويشعرَاحملتاجَأبنهَيدينَهلمَمباَفعلوهَمنََ

وفيَالرعايةَالالزمةَله،َوابلتايلَقدَيستفسرَاحملتاجَعنَسببَقوةَوثقةَاملبشرينَابلنفس،َومنَهناَأجلَت
َوإدخالهَاملسيحية.ََتكونَفرصةَاملبشرينَفَتقدميَرسالةَاخلالص

الجتماع هنايةَ فَ الالهوتَ جامعةَ فَ عندماَكنُتَ بيجََََأذكرَ د.َ مسعُتَ اليومي،َ التعبديَ
يدعوَالطالبَاملبشرينَللذهابََََ–ََعميدَجامعةَالالهوتَاملعمدانيةَاجلنوبيةََ–Paige Patersonََََابترسون

،َحينهاَقال:َ"لقدَفتحَالربََم2011إىلَالياابنَللعملَمؤقتاًَلغاثةَاملنكوبنيَمنَالزلزالَالذيَأصاهباَعامَ
لناََ ُيسمحَ وملَ طويل،َ عهدَ منذَ مغلقةَ البلدَ هذهَ فقدَكانتَ الياابن،َ نبشرَفَ لكيَ لناَ عظيمةَ فرصةَ

ََ النكبة هذهَ بعدَ ولكنَ فيها،َ رسالةَابلتبشيَ وننشرَ نذهبَ ابلمكانَكيَ لناَ أصبحَ فإنهَ العظيمة،َ
!"َنعم،َهذهَهيَطرقَاملبشرينَفَانتهازَفرصَالضعفَاملاديَوالنفسيَلدىَالناسَظآننيَأنَاخلالص

َهذهَالطريقةَستغيَحياهتمَلألفضل.ََ
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ََ إريكسون إريكَ النفسَ لعاملَ األعلىَ إغاثةErik Eriksonَََواجلدولَ دليلَخدمةَ منَ ُمقتبسَ
ََ الشمالية ألمريكاَ اجلنويبَ املعمداينَ التبشييَ للمجلسَ التابعَ  Disaster Relief Chaplainاملنكوبنيَ

Training Manual 2008َََفكماَنرىَأنَاملبشرينَيدرسونَنقاطَضعفَاملراحلَالعمريةَأثناءَالنكبة،
ىلَالرعايةَالغذائية،َوالتصالَاجلسديَكالمل،َأوَاألزمةَواحملنة،َفياعونَأنَالطفلَدونَالسنتنيَحيتاجَإ

واللعب،َوتوفيَالبَوالنان،َأماَاألطفالَماَبنيَالسنتنيَوالثالثةَفيحتاجونَإىلَاألمان،َفتلكَالفرتةََ
عندماَيصبحَلديهمَحبَالتملك،َفيحاولونَالعتمادَعلىَالذاتَمنَخاللَاختاذَقراراتَماَإذاَأرادواََ

َيهَعلىَاألرضَوهكذا.ََأنَيتملكواَالشيءَأوَرم

التأسيس،َيعملَاملبشرونَعلىَاستخدامََ الثالثةَإىلَستةَسنواتَوهيَفرتةَ أماَاألطفالَماَبنيَ
اخلالص رسالةَ هلمَ لتقدميَ اخلالقةَ التعليميةَ الوسائلَ واألطفالَََمجيعَ والنان،َ والرعايةَ مصحوبةَابلبَ

ََ بني ماَ أعمارهمَ يعمل12ََََََ–6ََالذينَ وهكذاَ واملنطق،َ والفظ،َ واملالحظة،َ التعلم،َ خاصيةَ يطورونَ
املبشرونَعلىَإكساهبمَثقتهمَبنفسهمَحىتَيتخذواَخطوةَاخلالص،َوابلرغمَأنَالطفلَفَتلكَالفرتةَقدََ

َكألَو هيةَاملسيح،َوالصلبَواجلنةَوالنار،َاخل.َإالَأنهَقدَيتقبلَرسالةَيتساءلَعنَبعضَاألمورَالالهوتية
ََََاخلالص بني ماَ املراهقةَ سنَ وفَ والفظ.َ التكرارَ خاللَ إىل18ََََََ–12ََمنَ األحداثَ حيتاجَ حيثَ

تاجونَالخالص،َوتكونَلديهمَأزمةَاهلوية،َويودَالكثيَمنَاملراهقنيَأنَخيتلفواَعنَجمتمعهمَألهنمَحي
للمحبةَوإشعارهمَأبهنمَمقبولنيَلديهمََ هلمَوإعطاءًَ إىلَالنتباهَوالهتمام،َفتجدَاملبشرينَأحرصهمَإصغاءًَ

بنيََ أعمارهمَماَ للذينَ الستقرارَوالبحثَعن35َََََ–19ََوينتمونَهلم،َوابلنسبةَ البحثَعنَ فيعتربَسنَ
ََ يستخدمها قدَ اليتَ الفرتةَ هيَ وتكونَ والزوجة،َ العمرَكالزوجَ معهم،َعشيَ اجلسورَ بناءَ فَ املبشرونَ

َكلَماَيزدادَعمرَاملرءَيكونَمنَالصعبَللمبشرَتغييَفكرهَوالتأثيَعليه،َلذلكَجيدَاملبشرونََ وهكذا
َأنَأفضلَالفرصَفَالتبشيَهيَمراحلَالنكباتَوالكوارثَواملشاكلَالنفسيةَوالجتماعية.ََ

بسببَنقصَفَاملالَوالطعام،َأوStressََََوتبدأَالاجةَلدىَاملرءَعندماَيشعرَابلضغطَالنفسيََ
ََ الفجيعة إىلَ األمرَ هذاَ يقودَ وقدَ ابألمان،َ شعورهَ عدمَ والصدمةDistressَََبسببَ األمر،َ يسوءَ عندماَ

Traumaََََموقف حالَحصولَ فَ والعقلَ اجلسدَ بنيَ ماَ التواصلَ عنَ انجتةَ فيسيولوجيةَ فعلَ ردةَ هيَ
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الفعلَاألوىلَفَالصدمةَعادًةَماَتكونَعبارةَعنَذهول،َ يستدعيَإىلَاخلوفَوفقدانَالسيطرة،َوردةَ
ََ الصدمة إميانَوإنكار،َوينتجَعنَ النسانََاثنوينشاطَعقليTraumaََََعدمَ بشكلَعاطفيَََويتصرفَ

مبالغَفيه،َوالوادثَالقويةَقدَتؤديَإىلَأعراضَالفجيعة،َواختاللَفَالوظائف،َأوَاخنفاضهاَبشكلََ
ويصبحَلدىَاملرءَصراعَداخليFight or Flightَََفجائي،َوابلتايلَيصبحَاملرءَإماَيريدَاملكافحةَأوَاهلروبََ

الست بنيَ ََماَ العشوائية الفعلَ وردةَ Reactions vs Responsesََََجابةَ العقل جتاهلَويصبحَ حالةَ فَ
هذهََلحادثل الطرق،َوفَ منَ طريقةَ هََأبيَ للشفاءَ طريقةَ أفضلَ فإنَ منَََيالالةَ طويلَ قسطَ أخذَ

َالراحةَوالنقاهة.ََ

َ
فإنََ املنكوب،َ النفسي،َوحتديدَمشكلةَ الصغاءَ علىَ مدر ابًَ املبشرَ يكونَ أنَ جداًَ املهمَ ومنَ
العواملَ أنَيراعيَ نفسه.َلذلكَجيبَعليهَ املبشرَ يرىَاخلطرَبشكلَخمتلفَعنَ املتضررَقدَ الشخصَ

ََ معSocial Factors—Relational Responseََََالجتماعية العالقةَ بناءَ فَ تساعدَ قدَ اليتَ
َالشخصَاملفجوعَوالستجابةَلهَبشكلَإجيايب،َومنَهذهَالعواملَالجتماعية:ََ

 Development Stageاملرحلةَالعمريةَ َ.أ
 Family history or prior experienceأوَخربةَسابقةَأدتَإىلَردةَفعلََاتريخَالعائلة .ب
 Personality Typeنوعَالشخصيةَ .ج
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 Culture Groupالفئةَالضاريةَ َ.د
a. َالعرقEthnic 
b. ََاجلنسGender 
c. َالعمرAge 
d. َالدينReligion 
e. َاللغةLanguage 
f. َاملنصبPosition/Authority 
g. َاملهنةProfession 
h. َاملستوىَالجتماعيَوالقتصاديSocio-economic 
i. َالتعليمEducation 

تؤثرَالعواملَالجتماعيةَعلىَردةَالفعلَبطرقَمتعددة،َومنَالطبيعيَأنَاألزمةَتسببَفَسلوكََ
القيمَوالعاداتَالسنة،َفعادًةَماَيسألَغَومفرَ مبالَ  َعلىَ ت  ع دٍ  تُعتربَالكوارثَ الدينيةَ الناحيةَ طَبه،َومنَ

َكرمية؟"َو"أينَللاَمنَكلَهذا؟"َهذا؟"َأوَ"ملاذاَأانَجائعَوغَاملنكوبون:َ"ملاذاَفعلَللَا َييَيتمتعَحبياة

وفَهذهَالالةَعلىَاملبشرينَأنَيدركواَوينتبهواَإىلَعالماتَاألزمةَلدىَالشخص،َوأنَخيففَ
عنهَعاطفياًَونفسياًَعندَالتدخل،َوأفضلَوقتَللتدخلَوالتخفيفَعنَاملنكوبَهوَحنيَحدوثَاألزمةََ

َنيَبعضَأعراضَالصدمةَوالفجيعةأوَالصدمةَمباشرة،َواجلدولَالتايلَيب
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َ
 : فن اإلنصات ▪

فهوَ النصاتَ أماَ أحدَحواسَاجلسمَاخلمسة،َ فالسمعَهوَ السمعَوالنصات،َ فرقَماَبنيَ هناكَ
استيعابَوفهمَالصوتَوالكلماتَولغةَاجلسد،َويعتربَالوارَإنصااتًَمتبادالًَماَبنيَشخصنيَأوَأكثر.َ

َات:ََوعلىَاملبشرَأنَيدر بَنفسهَلتكونَلديهَهذهَاملهارة،َفمنَاملتطلباتَاملهمةَفَفنَالنص

املبشراخلصوصية .1 علىَ جيبَ أَخََ:َ أوَ لصديقهَ خاصَكصديقَ حديثَ هذاَ أبنَ احملتاجَ ُيشع رَ ََأنَ
 ألخيه،َوأنَماَيقولهَاحملتاجَليستَرسالةَعامةَللجميع،َوإمناَللمبشرَالذيَوثقَبهَ.

:َجيبَعلىَاملبشرَأنَُيشعرَاحملتاجَأوَاملنكوبَأبنَهذاَالديثَسريَولنَيط لعَعليهَأحدََالسري َة .2
 حىتَتستمرَالثقة،َويستطيعَاحملتاجَأنَيبوحَبكلَماَلديهَوهوَيشعرَابألمان.
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الاجة .3 حسبَ أوَاألسئلةَ الشكالياتَ بعضَ لتوضيحَ األسئلةَ املبشرَ يسألَ أنَ جداًَ املهمَ منَ َ:
األمور،َوجيبَأنَتكونَهذهَاألسئلةَحسبَالاجةَهبدفَمعرفةَطريقةَاملساعدةَوليستَللتسليةََ

 ومضيعةَالوقت.ََ
فيهاََةَالسياساتَوالقواننيمعرف .4 تتبعَاملنطقةَاملتواجدَ للسياساتَاليتَ :َعلىَاملبشرَأنَيكونَمدركاًَ

أمانَ هتددَ قدَ واليتَ للمخابراتَ مهمةَ تكونَ قدَ أبسرارَ املنكوبَ أوَ احملتاجَ يبوحَ فرمباَ وقوانينها،َ
راعاةَابلسريةَاملنطقة،َأوَأنَتكونَنشاطاتهَغيَقانونية،َولذلكَجيبَإبالغَاجلهاتَاملختصةَمعَامل

 وعدمَانتشارَاخلربَخارجَنطاقَهذهَاجلهات.ََ
هيَشعورَاملنكوبَأوَاحملتاجَحبضورَاملبشرَوقوته،َوهذاَيؤديَإىلَالتأثيَعليهَإجياابًََ"خدمةَالوجود" .5

التحركَمباشرًةَعندَحدوثََََ–،َوقوةَخدمةَالوجودَتكونَفَالفوريةََفَقبولَخطوةَاخلالص أيَ
 واملبادرةَواليثارَابلضافةَإىلَالنيةَالصادقةَفَاملساعدةَ.َ–َالصدمة

 جيبَعلىَاملبشرَأنَيشعرَبصدقَكلماتَومشاعرَالشخصَاملتحدثَاحملتاجَأوَاملفجوع. .6
نفسياًََ .7 معهَ يكونَحاضراًَ وأنَ مواساةَ بكلماتَ احملتاجَ الشخصَ علىَ أنَخيففَ املبشرَ علىَ جيبَ

 وروحياً.ََ
فجزءَ  .8 ذهب"َ منَ "الصمتَ فََأحياانًَ قوةَ الصمتَ يكونَ فقدَ التحدث،َ عدمَ هوَ النصاتَ منَ َ

لوََ فمثالًَ علناً،َ يقولَهذاَ أنَالَ فاألفضلَ ماَ املبشرَفَشكَمنَموقفَ فإذاَكانَ املواقف،َ بعضَ
أحسَاملبشرَأنَالشخصَاحملتاجَيكذبَعليهَفمنَاخلطأَمواجهتهَواهتامهَابلكذب،َفمعظمَالذينََ

لتفكيَبشكلَصحيح،َبلَعلىَاملبشرَأنَيسألَنفسهَفَصدمةَيكونونَمشوشنيَوالَيستطيعونَا
 ويفكرَجيداًَقبلَأنَيتحدث:ََ

 هلَهذاَسيخففَمنَالضائقة؟ َ.أ
 هلَهذاَسيوفرَاستقراراًَ؟ .ب
 هلَسُيشعرَابألمنَوالطمأنينة؟ .ت
 هلَتعطيَأمالًَحقيقياً؟ .ث
 هلَسُتعطيَشعوراًَأفضل؟ .ج
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 هلَسيساعدَعلىَعودةَاألمورَإىلَطبيعتهاَ؟ .ح
 َ؟إىلَللاهلَستقودهَإىلَالتوجهَ .خ

 .Story-Listeningعلىَاملبشرَأنَيطورَلديهَمهارةَالنصاتَ .9
 استخدامَاألسئلةَفَإعادةَالصياغةَواستخدامَاملرتادفاتَلتوضيحَاملشاعر. .10
 جيبَعلىَاملبشرَإعادةَصياغةَماَمسعهَمنَاحملتاجَعلىَأنَيبقيَاملعىنَكماَهوَ. .11
 املعلوماتَاألساسيةَاملهمةَ.علىَاملبشرَتلخيصَالوارَحىتَيبقيَ .12
َكماَهيَدونَتغيي،َوالصدقَفَالديثَ. .13  إبقاءَالكلماتَاملسموعةَاملهمة
أفضلَ .14 هيَ املنكوبَ يواسيَ بشكلَ العيين،َ واتصالهَ جسده،َ ولغةَ املبشرَ وجهَ تعابيَ انعكاسَ

 شكلَلإلنصات،َوتعطيَقوةَفَاملوقفَأثناءَالنصات.َ
 تهمَواستفساراهتمَالدينيةَ.مساعدةَاحملتاجنيَفَالجابةَعنَأسئل .15

التبشي،َوابلتايلَجيبَتدريبهمَحىتَتكونَ أثناءَاألزماتَخدمةَمنَخدماتَ يُعتربَتدخلَاملبشرينَ
الستجابةَأثناءَحدوثَالكوارثَأوَالنكباتَبشكلَاحرتاف،َويعتقدَقادةَالتبشيَأنَعددَاملبشرينَقليلَ

َابلنسبةَللكوارثَوالنكساتَاليتَحتدثَفَالعامل.ََ

 الطاقة لدى املبشرين نضوب ▪
الَبدَأنَأييتَالوقتَللمبشرَويشعرَفيهَابلرهاقَوالتعب،َالَبلَقدَيالقيَمنَالناسَالكثيَمنَاألذىََ

َ.Burnoutََالطاقةََوالرفضَوعدمَالستجابة،َوهذاَماَيسمىَنضوب

  طاقة املبشرين:  تعمل على نضوبالعوامل اليت 
 نفاذَالعاطفةَوالطاقةَاجلسديةَمنَكثرةَتقدميَالعاطفةَلآلخرين.َ .1
 الفشلَفَرؤيةَالنتائجَمنَهذاَالعملَاملتكررَ. .2
َكرفضَاحملتاجَأخذَاملساعدة. .3  حدوثَماَالَيتوقعهَاملبشر،
 نقصَاملكافآتَاملتوقعة. .4
 نَأنَيكونَالعملَتطوعياً.الشعورَابللزامَفَالعملَبدالًَم .5
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 الروتنيَ. .6
 الرفضَاملستمرَ. .7
 احملدوديةَفَاملوارد. .8

 

 الطاقة عند املبشرين:  من أعراض نضوب 
 عزلَة .1
 اكتئاب .2
 الَمباالة .3
 تشاؤم .4
 عدمَالتمييَز .5
 أيس .6
 عجَز .7
 إرهاقَبدين .8
 العصبيةََ .9

 هتكَم .10
 إنفعال .11
 سلوكَسليَب .12

  وِف املقابل جيب على املبشر أن يراعي عدة أمور حّت يقي نفسه من هذه
 األعراض، ومن هذه األمور: 

اليتَحصلتَمعهمَحىتََخربةَسابقة َ.أ السابقةَ الشخصي،َواملواقفَ يعواَاترخيهمَ أنَ املبشرينَ :َعلىَ
 يستطيعواَتفاديَمواقفَمشاهبةَحتصلَمعهمَفَالاضرَأوَاملستقبل
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الشخصية .ب َااهلويةَ إنَ أوََ:َ أزمةَ ختلقَ قدَ املنكوبَ أوَ احملتاجَ وظروفَ املبشرَ ظروفَ بنيَ ماَ لتشابهَ
أوَالعرق،َأوَالصابةَابلنكبةَنفسها،َوابلتايلَعلىَاملبشرَََمشكلةَجديدة،َومنَهذاَالتشابه،َاللغة

 أنَيعيَهذاَاألمرَحىتَيبقىَمسيطراًَعلىَاملوقفَ.
:َيعملَعلىَعدمَمقدرةَاملبشرَعلىَإجنازَعمله،َوقدَينموَلديهَالتعاطفَمعَالنفسَالتعبَاجلسدي .ج

 منَاألشخاصَاحملتاجني.ََواهلويةَالشخصيةَوتقلَالتضحيةَوابلتايلَيصبحَالرتكيزَعلىَنفسهَبدالًَ
ََ َ.د وقدَخيتربَتغيياًَفَنفسيته،َلذلكَعليهَأنَيكونََََتؤثرَعلىَإميانَاملبشرقدَحتصلَحوادثَخطية

 متأهباًَفَكلَوقتَ.
يهتمَجبسده َ.ه أنَ املبشرَ إىلََعلىَ الرايضية،َابلضافةَ التدريباتَ ،َكالنتظامَفَرجيمَمعني،َوممارسةَ

 أخذَقسطَجيدَمنَالراحة.ََ
 حىتَالَيشعرَابلوحدةَوالنعزالية.ََيعملَضمنَفريقَالعملأنََعلىَاملبشر .و

 : التبشري الديين أثناء العمل مع احملتاجني ِف األزمات ▪
تعملَعلىَإعادةَحساابتَالناسَفَدينهمَوالسؤالَََإنَاملواقفَاملتعبةَوالصدماتَوالبتالءات

ابملعاانةَواملشاكلَوالروب؟"َََعنَأسبابَالفعلَاليتَقدَتكونَغامضةَلديهم،َمثال:َ"ملاذاَيسمحَللَا
"ملاذاَيسمحَللاَابألمل؟"َوفَهذهَالالةَجيبَعلىَاملبشرَأنَينتهزَالفرصةَفَالجابةَعلىَهذهَاألسئلة،ََ
َكيَيعل مهمَدروساًَمهمة،َفالميانَالروحيَلهَأتثيَإجيايبََ فماَحيدثَهلؤالءَالناسَهيَمشيئةَوإرادةَللا

َاحملنة.َََفَحلَمشاكل

 ََيعتقدَاملبشرونَأنَالتفسياتَالسببيةَاملنطقيةَجزءَمنَالدينَواألحداثَغيَالطبيعيةَتثيَلدى
 الناسَاألسئلةَاليتَتتعلقَابلدين.ََ

 .َُيستخدمَالدينَكدعمَعاطفيَومساعدةَفَاهليكلَالدراكي 
 .ًَُيستخدمَالدينَملواجهةَالبتالءاتَوحلهاَعاطفيا 
 بشرَهيَقوةَإجيابيةَتكونَفَالتعاملَالسنَ.إمكانيةَالتبشيَلدىَامل 
 .َمقاييسَالتدينَهيَطريقةَقويةَفَمعرفةَنوعيةَقيمَالياةَلدىَاألشخاص 
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 مبثابةََوهيََََقَالياةَالصحيةَلدىَأهلَالميانلدىَاألشخاصَهيَطريقةَللتنفيسَوحتقيََالصالة
 مصدرَلإلعتدالَوالتوازنَ.

 ََ.صالةَاملبشرينَمنَأجلَاحملتاجنيَهوَشكلَمنَأشكالَاملعاجلةَالروحية 
 يعلمَويشعرَمباَيشعرَبهَهذاَاملنكوب.َََجيبَعلىَاملبشرَأنَيؤكدَعلىَاحملتاجَأنَللا 

 :األسئلة الصعبة اليت قد يسأهلا احملتاجني أو املنكوبني 
 ملاذاَحدثَيلَهذا؟ 
 ملاذاَماتَفالن؟ 
 َبدالًَمنه؟َأيخذينَللاملاذاَمل 
 هذاَملعاقبيت؟َهلَفعلَللا 
 َبعدَأنَجنوت؟َ–هلَيعينَهذاَأينَمدينَهللَحبيايت 
 ملاذاَجعلَالناسَاألخيارَيعانون؟ 
 لألمورَالسيئةَألنَحتدث؟َملاذاَتركَللا 
 الصغار؟َملاذاَيضرَللا 
 ..ملاذاَالَأموتَوحسب؟َأريدَأنَأموت 
 خطأَمنَهذا؟ 
 هلَاجلاينَسيعاقبَعلىَماَفعل؟ 
 لصاليتَ؟َملاذاَالَيستجيبَللا 
 أنَيقدمَيلَرسالةَمعينة؟َكيفَأعرفَإنَكانَيريدَللا 
 حبدوثَالشرَفَالعاملَ؟َملاذاَيسمحَللَا 

َوقدَتلحقَهذهَاألسئلةَأسئلةَأخرىَتتعلقَابلدينَمثل:َ

 ؟َأينَعدلَللا 
 ؟أينَصالحَللا 
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 هلَهناكَحياةَبعدَاملوت؟ 
 هلَهناكَمساءَ)جنة(؟ 
 ؟هلَسيذهبَاجلاينَإىلَجهنم 
 ماذاَفعلتَألستحقَكلَهذا؟ 
 أنَاعاينَلسببَمعني؟َهلَاختارَيلَللا 
 ََماَهوَالشيءَاجليدَأوَالجيايبَمنَهذهَاملعاانة؟ 
 أنَيتوقفَعنَهذا؟َهلَهناكَشيءَميكنينَفعلهَجلعلَللا 
 هلَهناكَشيءَيستحقَأنَأعيشَمنَأجله؟ 
 ملاذاَملَتستطعَفعلَشيءَحيالَهذاَاألمر؟ 
 هلَأانَمميزَألنينَجنوتَأماَهوَفلمَينُجَ؟ 
 قعَمينَاآلنَبعدَأنَجنوت؟ماَهوَمتَو 

 وليسَمنَاملهمَالجابةَعلىَهذهَاألسئلة،َفاملنكوبَالَيريدَرداًَأوَإجابةَوإمناَيريدَآذانَصاغية.َ

  :دور الدين ِف األزمات 
حىتََ تدريباتَ حتتَ خيضعونَ لذلكَ برعيتهم،َ يعتنونَ الذينَ ابلرعاةَ أنفسهمَ املبشرونَ يعتقدَ

 يساعدواَاحملتاجنيَواملنكوبنيَوالضالنيَعلىَاألمورَالتالية:َ

 ََ الدينCopingََالتأقلم تستخدمَ فالناسَ البقاء،َ أجلَ منَ فَكفاحهمَ الناسَ مساعدةَ َ:
بشرَأنَيساعدَاحملتاجَألنَيفعلَاألمورََكوسيلةَللتكيفَوالتأقلمَمعَاألزمات،َوعلىَامل

 التالية:ََ
 .َالتفكيَابلدينَبطريقةَإجيابية 
 السعيَوراءَحضورَحمبةَللا.َ 
 .الشعورَبوجودَقادةَمتديننيَملساعدهتم 
 .النداءَبشفاعةَاملسيحَاملباشرة 
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 .عملَأعمالَتنقيةَتكفييةَوتزكيةَللنفس 
 .املساعدةَالدينية 
 َوإدخالَاحملتاجَإىلَاملسيحية.ََلقبولَرسالةَاخلالصالتبشي 
 ََالتواصلَمعَللا. 
 .التدخلَاملبكرَساعةَحدوثَالصدمة 
 َهبا حيسَ اليتَ واملشاعرَ حدث،َ ماَ عنَ التحدثَ طريقَ عنَ العاطفيَ التنفسَ

 املنكوب.
 .َاملساندةَاجلماعية 
 .حلَاملشكالتَمنَخاللَتقدميَالبدائل 
 عليمَالديينَ.الت 
 الفرديةَواجلماعيةَ.َالصالة 
 .َالميانَفَشفاعةَاملسيح 
 .َتوحيدَوجهاتَالنظرَفيماَحيصلَحوهلمَوفَالعامل 
 .َالعرتافَلبعضهمَالبعض 
 .َالميانَالقائمَعلىَنظمَالدعمَالجتماعي 
 .ممارسةَالطقوسَالدينية 
 .الميانَابلتدخلَوالغفرانَالهلي 
 .َالميانَفَالياةَبعدَاملوت 
 ََ.الثَعلىَاألخالقَوالقيمَالميدةَحىتَأثناءَأوَبعدَالصدمة 
 َ.الميانَابملقصدَوالرسالةَالهليةَللبشرية 

 َالشفاءHealingَََهناكَإثبااتتَطبيةَتقولَأنَالدينَلهَدورَفَسرعةَشفاءَاملرءَولهَآاثر:
 إجيابيةَعلىَاملريضَ.
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 ََالدعمSupportَكوسيلةَلدعمَاحملتاجنيَواملنكوبنيَعاطفياًَفََ:َيستخدمَا ملبشرونَالدين
 موجودَويستمعَإليهم.َإشعارهمَأنَللا

 ََحلَاألسئلةQuestionsَََفَحدوثَالفوضىَواملشاكل،َهذاَيفتحَالبابَلدىَاملبشرين:
الدينيةَوالجابةَهلمَعلىَأسئلت الناسَوالديثَمعهمَعنَاألمورَ يتناقشواَمعَ همَفَأنَ

 إمياهنمَابهلل.
 ََ القيقة عنَ الجاابتSeekingََالبحثَ عنَ البحثَ واحملتاجنيَ املنكوبنيَ حياولَ بينماَ َ:

 ألسئلتهم،َفإنَالدينَيوفرَهلمَاآللياتَاملناسبةَللبحثَوالسعي.
 ََ الجهاد الصالةStress Matigationختفيفَ توفرَ فهيََََ:َ األزمة،َ خاللَ صاغية(َ )أذنَ

 كالتنفيسَوإعطاءَاألملَللمنكوبَأوَاحملتاجَأثناءَالتأملَوالتواصلَوالتكرار.
 َالتواصلConnectingعلىَالتواصلَماَبنيَالناسَوللا.َََ:َتساعدَالصالة 

  املساعدة: عند التدخل وحماولة  تفاديهاَوالنتباهَهلَاومن األمور اليت جيب على املبشر 
 ََ.التدخلَدونَأنَيكونَهناكَخطةَفَكيفيةَالتدخلَوماَالكلماتَاملناسبةَلقوهلا 
 .التدخلَدونَوجودَمساعدةَالفريق 
 .النقاشَوالوارَالديينَمعَاملنكوبنيَواحملتاجنيَأثناءَاألزمةَوالصدمة 
 .الجابةَعنَاألسئلةَدونَعلم 
 .الفشلَفَإعطاءَجمالَحريةَالعتقادَوالداينة 
 ََالفشلَفَمالحظةَأعراضَالضغطَالنفسيَوالصدمة،َوخاصةَاألعراضَاليتَحتتاجَإىلَعالج

 فوري.َ
 ََبعض الالحقةَ واألعراضَ فوريَ عالجَ إىلَ حتتاجَ اليتَ األعراضَ بنيَ ماَ التفريقَ فَ الفشلَ

 الصدمة.ََ
هؤالء معظمَ أنَ لإلهتمامَ املثيةَ األمورَ عالجََََمنَ أيَ لتلق يَ غيَجاهزينَ واحملتاجنيَ املنكوبنيَ

أنََ ،َوحيتاجونَملنَيواسيهمَفََأيخذواَوقتهمَحىتَخيرجواَمنَحالةَالصدمةَواألملنفسي،َوإمناَيريدونَ
َهذاَالعناء،َفماَيريدَهؤالءَاحملتاجنيَقوله:َ
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 أليَن وإمناَ منطقية،َ أجوبةَ أريدَ ألنينَ ليسَ "ملاذا؟"َ أصرخَ فعندماَ تشرحَيل:َ أريدَللَاالَ وأنتََََ
 )املبشر(َأنَتكونَمعيَفَحمنيتَهذه.ََ

 َ،َكمَفقدت،َقدَالَيكونَمرحياًَابلنسبةَإليك الَحتاولَأنَختففَعينَاألملَالنفسي:َفاألملَيظهر
 ولكنَأرجوَاحرتامَواقعي،َلنَأكونَهكذاَدائماً.ََ

 ََأو أنتحبَ بينماَ النسحابَ أريدَ قدَ أضعَرأسيَعلىَصدره،َ أحتاجَلشخصَ مين:َ قريباًَ ابق َ
 لوصولَإليك.ََأبكيَأوَأحزنَولكنَابق َقريباًَحبيثَأستطيعَا

 ََُكنَ)أيهاَاملبشر(َالشخصَالذيَتسمعَقصيت تذكرينَعندماَيعودَاجلميعَإىلَحياهتمَالطبيعية:
 مراراًَوتكراراً،َوذكرينَأبحبيتَأبمسائهمَوتذكرهمَمعي.َ

 ََإليها،َالَجتربينَعلىَقوهلا،َبلَاجعلينَأقوهلاََأريدَمنَيستمعََاستمعَإىلَشكوكي:َعنديَشكوك
 حَقليبَلك،َحىتَيزيدَالميانَفَداخليَأثناءَحديثيَ.تدرجيياًَبينماَأفت

 َالَختفَعندماَأغضب:َأريدَأنَأكونَصادقاًَفَالتعبيَعنَذايت،َلنَأؤذيَنفسيَأوَغيي،َبل
 إهناَطريقةَعنَالتنفيسَعنَذايتَ.

 يَأحياانً.ََملطلوبة،َاجعلينَأكشفَلكَعنَضعفكنَصبوراًَمعي:َقدَالَيكونَحتسينَابلسرعةَا
 حةَأفضلَمعَالوقت.َوسأصبحَبص

 َ،ذكرينَأنَهناكَأشياءَأكثرَمنَهذهَاليتَأشعرَهباَفَهذهَالياة:َهناكَأشياءَأفضلَمنَالزن
املبشرَمعيَعنَللَا أيهاَ أشعرَهبم.َحتدثَ الذيَ يعطيََََوالغضب،َواملعاانةَواألسىَ الذيَهوَ

(.َأريدَأنَيكونَللاَمعيَفََاخلالصَالياةَوالسعادةَ)هناَأييتَدورَاملبشرَفَالديثَعنَرسالة
 هذهَالرحلةَاملؤملة.ََ
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 الثقافات املتنوعة بني التبشري  ▪
َ

ُتصو رَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَعلىَاهناَخليطَمنَاملكسراتَفَوعاءَعميق،َفهيَتضمَمجيعََ
ََ والفئات منََاأللوان،َ غيهاَ عنَ األمريكيةَ املتحدةَ الوالايتَ مييزَ ماَ وهذاَ واللغات،َ العاملية،َ العرقيةَ

واهلوايتََ وروحياً.َ وسلوكياًَ وعاطفياًَ وفكرايًَ واجتماعياًَ اجملموعةَجسدايًَ حتددَ ماَ هيَ فالثقافةَ البلدان،َ
حضارةَماَعلىََََالثقافيةَاملختلفةَقدَتعملَعلىَمساعدةَأوَإعاقةَالتكيفَفَحالةَاألزمة،َوقدَتعمل

املتحدةََ الوالايتَ فَ املبشرَ يعملَ أنَ ابلضرورةَ وليسَ نفسها.َ الصدمةَ إحداثَ أوَ األحداثَ تفسيَ
،َأوَاملدنَاملتحضرةَفَأورواب،َأوََاألمريكية،َوإمناَميكنَأنَيذهبَإىلَالقبائلَاملختلفةَاملوجودةَفَإفريقيا

َملبشرَأنَحيرتمَاختالفَالثقافاتَواأللوانَواألعمارَابلطرقَالتاليةَ:فئاتَالناسَاملختلفةَفَاهلند.َوعلىَا

الكمََ .1 دونَ الختالفاتَ هذهَ علىَ التأكيدَ طريقَ عنَ الثقافاتَ اختالفَ أنَحيرتمَ املبشرَ علىَ
 عليهاَسلباً.ََ

الختالفات .2 هذهَ حيتملَ أنَ املبشرَ يثقفََََعلىَ أنَ املهمَجداًَ فمنَ التعلم،َ طريقَ عنَ وحيرتمهاَ
 ،َودراسةَاتريخَالفئةَالعرقيةَوعاداهتاَوتقاليدها.َاملبشرَنفسهَبتعلمَاللغة

الحرَت .3 هإظهارَ حمنتهمَ خاللَ ماَ عرقيةَ لفئةَ رسالةَََوامَ نشرَ فَ معهمَ للتواصلَ طريقةَ أفضلَ
 هلمَ.َاخلالص

 علىَاملبشرَأنَحيرتمَعاداتَوتقاليدَالفئةَالعرقيةَواملشاركةَمعهمَفَأحزاهنمَوأفراحهمَ. .4

  أثناء عمله ِف تبشري الفئات العرقية املختلفة: يراعيها املبشر أمور 
 تالفاتَفَهذهَالفئاتَمنَالناحيةَالدينية.حتسنيَالتبشيَمنَخاللَالعنايةَبتفاصيلَالخ .1
 احرتامَالختالفاتَالثقافيةَوالدينيةَدونَتغييَأوَحتويرَمعتقداتَاملبشرَالشخصيةَ. .2
 َ.إعطاءَالريةَللشخصَاملستمعَفَقبولَأوَرفضَرسالةَاخلالص .3
 جتنبَالفرتاضاتَاخلاطئةَبشأنَالحتياجاتَاملُت صو رة. .4
 الثقافاتَوالعاداتَاملختلفةَ.َوولوايتَمعتقداتَالشخصَعندَتبشيَالناسَذَومعرفةَوفهمَأ .5
َكماَهوَعندَالتبشي.َأيَأنَالَيكونَهناكَتعصبيةَعرقية.ََقبولَ"النسان .6 " 
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   :قواعد الفئات العرقية املختلفة 
 ََ سبيل )علىَ والقوميةَ الثنيةَ الكياانتَ بعضَ داخلَ واسعَ تنوعَ الالتينينيَهناكَ ليسَكلَ املثال:َ

 السبانية(.ََمسيحيني،َوليسَكلَمنَيعيشَفَجنوبَأمريكاَيتحدثَاللغة
 َََكل الَميكنَالتعميمَعلىَمجيعَالناسَالذينَيقعونَحتتَفئاتَعرقيةَمعينةَ)علىَسبيلَاملثال:َليس

 الياابنينيَقصارَالقامة(.
 (َلديهاَََومديرة،َََومطلقة،َََوأم،َََوامرأة،ََهيََعلىَسبيلَاملثال:ََمعظمَالناسَمنَتقاطعاتَثقافيةَخمتلفة

 انجيةَمنَالسرطان(َ.َويهودية،ََوفنانة،ََوشهادةَفَالرايضيات،َ
 ََتعددَالثقافاتَفَجمموعةَماَيعملَعلىَاخنفاضَالقدرةَفَالشعورَابألمانَ)علىَسبيلَاملثال:َبعد

 (.ائرهتمينَاملسلمَالذيَكانَسيقودَطاليرانظرَركابَطائرةَابرتيابَإىلَالطيارَ،َسبتمرب11َ
 َاألفراد قدرةَ زايدةَ علىَ يعملَ واملراهقة،َ الطفولةَ خاللَ املتعددةَ للثقافاتَ بشكلَكبيَ التعرضَ

 لإلستجابةَلألحداثَوالواراتَويكونَلديهمَخلفيةَفَاسرتاتيجياتَاملواجهةَ.
 بشيَ.جيبَالنظرَبسرعةَإىلَمصادرَاهلويةَالثقافيةَلألشخاصَعندَالت 
 ََشدةَاحملنَوالصعوابتَقدَختتلفَمنَفردَإىلَآخرَوفقاًَخلرباتهَالسابقةَ)مثالًَميكنَلشخصَأنَيقول

 لقدَواجهتَالكثيَمنَاألعاصيَسابقاً،َفأعلمَأنينَميكنَأنَأجنوَهذهَاملرة(َ.
 حادثََََالثقافة فَ أخوهَ توفَ الجئَ )فلسطيينَ الصدمةَ أوَ للتهديدَ الشخصَ إدراكَ علىَ تؤثرَ قدَ

فََ سابقاًَ ظروفَحربَ حتتَ يكنَ ملَ ألنهَ أخوهَ توفَ تكونَصدمتهَكبيةَكأمريكيَ الَ قدَ سيارةَ
 حياته(.

 دمة،َوبعضهمََتؤثرَعلىَردودَالفعلَفَالصدمةَ)بعضَالناسَميكنهمَمتاسكَأنفسهمَفَالصََالثقافة
 اآلخرَقدَينوحَويولولَبشكلَهستيي(َ.

 .ميكنَللناسَمنَثقافاتَأخرىَإدانةَأوَمتجيدَالضحااي 
 .بعدَالصدمة  ميكنَللثقافةَأنَتوفرَشفاءًَ
 قافيةَقدَيعملَعلىَتعقيدَالصدمةَ.تعددَاهلوايتَالث 
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َكانواَفََ العاملَسواء َكلَ العامةَاألساسيةَللمبشرينَف القواعدَ أوَفََََأمريكاَالشماليةهذهَهيَ
ختتلفََ قدَ املبشرَ أنَ نرىَ ولكنَ يكونَانجحاً،َ يتبعهاَحىتَ أنَ الضروريَجداًَ ومنَ أخرى.َ دولةَ أيَ
بثقافتها،َوهذاََ طبيعتهَوطريقةَأداءهَوتوصيلَرسالتهَابختالفَفئةَالناسَأوَالبلدَاليتَيقطنَفيهاَمتأثراًَ

الال الفصلنيَ فَ موضوعناَ ََهوَ سنتناول حيثَ للاََ–حقني،َ مثَََ–ََإبذنَ الشمالية،َ أمريكاَ فَ التبشيَ
383َالتبشيَفَالعاملَأمجع.

 
  

 
383  . Source: North American Mission Board (NAMB" .)Southern Baptist Disaster Relief ".Chaplain Training  ،
December, 2007: 1-93 . 
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س الَفْصلُ  ري: اخلامي  ماليّية الشَّ  َأْمرييكا ِفي  الت َّْبشي
َ

َ

َ

َ

َ

كماَََ–همَمسوقيهاَأيَاملبشرينَ)املنصرين(،َفهمَََمماَالَشكَفيهَأنَوراءَازدايدَأعضاءَالكنيسة
وهيَإدخالَأكربَعددَممكنَمنَالناسَإىلَاملسيحيةَقبلَجميءََََخيدمونَاملأموريةَالعظمىََ–ذكرانَسابقاًََ
الثاين األرضََاملسيحَ علىَ وحاكماًَ أنفسهم384َملكاًَ املبشرونَ يكونَ أنَ بدَ الَ اهلدفَ هذاَ ولتطبيقَ َ،

سيحَوقيامتهَالذيَميحيََأيَالميانَمبوتَاملََمقتنعنيَأنَالطريقَالوحيدَلدخولَاملسيحيةَهيَاخلالص
الناحيةََ مجيعَاخلطااي.َليسَهذاَفحسب،َوإمناَالَبدَأنَيكونَهؤالءَاملبشرينَمؤهلنيَهلذاَالعملَمنَ

َالتعليميةَوالعملية،َابلضافةَإىلَتوفرَاملالَالكافَلجنازَمهمتهمَعلىَاألرض.ََ

 
 . أرجو قراءة الفصل الثامن حول هذا الموضوع. 384
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ماَمعنوايً،َأوَمادايًَأوََكلَمبشرَعامليَينتميَإىلَطائفةَمسيحيةَمعينة،َوهذهَالطائفةَتدعمهمَإ
الثننيَمعاً،َوهناكَمؤسساتَتبشييةَضخمةَتعملَعلىَامتحانَهؤالءَاملبشرينَواختيارهمَواختيارَالبلدََ
َكماَأنَهذهَاملؤسساتََ اليتَيذهبونَإليهاَحسبَمالئمتهمَبطبيعةَالبلدَواملهمةَاليتَيذهبونَمنَأجلها،

ناطقَاليتَيذهبَإليهاَاملبشرين،َوهذهَالدراساتَمجيعهاََجتمعَتقاريرَآخرَمستجداتَالتبشيَوأخبارَامل
َتستخدمَلوضعَالسرتاتيجياتَواخلططَالتنفيذيةَفَالوصولَإىلَالشعوبَواألمم.ََ

International Mission Board IMBََومنَأكربَهذهَاملؤسساتَالتبشييةَاجمللسَالتبشييَالعامليََ

أمريكاَ نطاقَ خارجَ العامليةَ التبشييةَ ابلرسالياتَ اجمللسَ هذاَ ويُعىنَ اجلنويبَ املعمداينَ للمجمعَ التابعَ
فهوَخمصصNorth American Mission Board NAMBَََ.َأماَاجمللسَالتبشييَألمريكاَالشماليةََالشمالية

َلتبشيَفئاتَالناسَاملختلفةَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَوكنداَبشكلَعام.َ

لَتناولَعملََفقطَقبََوفَهذاَالفصلَسيكونَتركيزانَعلىَاملؤسساتَالتبشييةَفَأمريكاَالشمالية
َزَوقاعدةَعملَمعظمَمبشريَالعاملَ.املبشرينَفَمجيعَأحناءَالعامل،َفأمريكاَالشماليةَهيَمرك

َ

 اإلرساليات التبشريية ِف أمريكا الشمالية •

الشمالية أمريكاَ فَ تعملَ اليتَ التبشييةَ املؤسساتَ منَ املئاتَ املغرتبنيََََهناكَ هؤالءَ معَ وخاصةَ
الكنائسََ ليعملَمعَمؤسساتَ الشماليةَُوجدَ التبشييَألمريكاَ اجمللسَ أنَ إليها،َواملعروفَ واملهاجرينَ

عنَطريقَالتبشيََََوجمامعَالوالايتَفَدفعَالطوائفَكقوةَتؤثرَعلىَأمريكاَالشماليةَلنشرَرسالةَاخلالص
َوزراعةَالكنائسَ.

يكونَهؤالءَاملبشرينَقادةَملشاريعَطويلةَاملدى،َمثلَمسؤولَمؤسسةَملساعدةَالالجئنيََعادةَماَ
اللغة تعليمهمَ ومنََََفَ املؤسسةَ هذهَ فَ الدائمَ الشخصَ هوَ ويكونَ الرمسية،َ أوراقهمَ وإجنازَ الجنليزيةَ

َكنيسة،َأوَََيعملَمعهَهمَاملبشرينَاملتطوعنيَقصييَاملدى.َوميكنَللمبشرَطويلَاملدىَأن يكونَزارع
،َأقصدَبذلكَمعلمَمدرسةَأحدَلألطفالَأوَالشبيبة،َأوَمسؤولََراعيَلفئةَعمريةَمعينةَفَتلكَالكنيسة

َاألسبوعية،َاخل.ََجتماعاتَالصالةيومَاألربعاء،َأوَقائدَالَعنَدروسَالكتابَاملقدس
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َ

َ

َ

َ

وكماَنعلمَأنَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَوكنداَابلضافةَإىلَاجلزرَاليتَحوهلاَتضمَاملئاتَمنََ
العرقية،َوهذاَماَيعادلََ الناسَ فئةَعرقيةَفَالوالايتَاملتحدة488ََََََ–فئةَعرقيةَمسجلة954ََََفئاتَ

السكان عددَ وجمموعَ الك326.3ََََاألمريكية،َ وحتاولَ نسمة.َ منََمليونَ الفئاتَ هذهَ اخرتاقَ نائسَ
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َكنائسَمنََخاللَختصيصَمبشرينَهلم،َمعظمهمَحملينيََ َكنائسَهلم،َفأصبحناَجند العرقَنفسه،َوبناء
فئةَعرقيةَمسلمةَف59ََََللصينيني،َوكنائسَللعرب،َوكنائسَخاصةَللكورينيَوهكذا.َوهناكَماَيعادلََ

،َمعظمهمَيتمركزونَفَاملدنَاملتحضرةَالكبية،َحيثَعددَسكانَاملسلمنيَفََمناطقَأمريكاَالشمالية
نسبةَََ،َأما%4.05نسبةَالتبشيَبنيَتلكَالفئاتَإىلََََتمليونَنسمة،َوقدَوصل3.5ََتلكَاملناطقَيعادلََ

َ%.0.88ََقبولَاملسلمنيَوحتوهلمَإىلَاملسيحيةَ

َ
ََ أمريكا خريطةَ التبشييةَ املؤسساتَ لزراعةََََالشماليةتقسمَ مستهدفةَ رئيسيةَ مناطقَ مخسَ إىلَ

َفيها،َوهذهَاملناطقَاخلمسةَهي:َََالكنيسة
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  أواًل: منطقة كندا 
يبلغَعددَالسكان طائفةَمسيحية،َويبلغ291َََمليونَنسمة،َوحتتويَعلىَأكثرَمن37.59ََََََحيثَ

ألف،َوهذاَمعناهَأنَأكثرَمنَتسعنيَابملئةَمنَعددَالسكانَغيَإجنيليني.115ََََفيهاََََعددَالربوتستنت
َذاتَالغاابتَاملطريةََمرتاميةَاألطرافَماَبنيَحبرَبينغَإىلَغرينالند،َومتتدَمنَالقطبَالشمايلَإىلََكندا
مليونَنسمةَترفض33َََاملعتدل،َوقدَأتسستَعلىَأساسَديينَولكنَفَالوقتَالاضرَأكثرَمنََََاملناخ

َوتستبعدَاملؤسساتَالدينية.

َكندا 25ََأرضَالفرصَلزراعةَ)أتسيس(َالكنائسَللمبشرينَطويليَاملدى.َوأكثرَمنََََوقدَأصبحت

َكنداَيعيشونَفَاملناطقَالضرية،َوبسببَاعتدالَاملناخَوسهولةَالتجارة.ََ فَاملئة75ََََمليونَمنَسكان
بعدََ علىَ يعيشونَ الكندينيَ مثل100ََََمنَ أماكنَ املتحدةَفَ والوالايتَ بنيَكنداَ الدودَ منَ كيلومرتَ

العرقََفانكَو الكبيَفَ التنوعَ الكنائسَفَكنداَبسببَ لزرعَ فرَوتورونتوَومونرتايل.َوهناكَجهودَكبيةَ
ََ تضم أهناَ حيثَ البالد،َ فَ املدنَ أكربَ مهاَ وتورونتوَ فانكوفرَ 40ََََ)والنظرة.َ السكانََََنم٪(46ََإىل

الربيطانيةَوأونتاري السكانَفَكولومبياَ آسيا.َوأكثرَمنَربعَ الدولََاملهاجرين،َومعظمهمَمنَ وَهيَمنَ
منَاملهاجرينَتستقبلهمَاملدينةَشهرايً.َوقد1700ََََاألخرى.َذكرتَصحيفةَالشمسَفانكوفرَمؤخراًَأبنََ

ََ عام فَ إحصاءاتَكنداَ 2006ََأفادتَ ََم عام حبلولَ 2030ََأنهَ للنموََم الوحيدَ املصدرَ اهلجرةَ ستكونَ
بدأتَفََ العلمانيةَفَكنداَحيثَ البلد.َوتنتشرَ 1960ََالسكاينَفَ ثَوم هادئة،َوانتزعتَكيبيكَمعَ رةَ

الكاثوليك الرومَ منَ الاكمةَ االنغليكانيةَالسلطةَ ابلكنيسةَ الكندينيَ لدىَ الثقةَ انعدامَ هناكَ وأصبحَ َ.
غيََ املدينةَ هذهَ معظمَ "إنَ فيليبس:َ جيفَ يقولَ بنيَكهنتها.َ للفجورَ فريسةَ سقطتَ واليتَ القوية،َ

الذيَانتقلَوعائلتهَمنَواليةَََاملئةَيقولونَاهنمَملحدون"،َوهوَزارعَالكنيسةمسيحيني.َثالثةَوأربعنيَفََ
تكساسَإىلَفانكوفرَلبدءَخدمتهَالتبشييةَفَوسطَمدينةَفانكوفر.َ"وحننَنرىَأنهَتنوعَمظلمَروحيََ

َكاثول13ََوحيتاجَإىلَتنوير".َعلىَالرغمَمنَأنَماَيقربَمنََ َكنديَيسمونَأنفسهم يكينيَوتسعةََمليون
مليونَبروتستانت،َفمباينَالكنائسَالعديدةَاليتَازدهرتَمنذَبضعةَعقودَأصبحتَاآلنَخاليةَأوَأعيدََ
أفاكيانَمنَمونرتايل:َ"إنَتكلفةََ التبشييَجاكَ ختصيصهاَلالستخدامَالتجاري.َويقولَزارعَالكنيسةَ
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شراء تكلفةَ بكثيَ يتجاوزَ لالستعمالَ لتصبحَصالةَ املباينَ هذهَ "فَترميمَ فيليبس:َ يقولَ ابلفعل".َ هاَ
الجنيل تقدميَ جيبَ فانكوفر،َ مثلَ برسالةَََمكانَ ابلتبشيَ البدءَ قبلَ ابملسيحيةَ والتعريفَ وقصصهَ

املعمدانيونََاخلالص َوحيلمَ الثقافات."َ متعددةَ إىلَحضارةَ تذهبَ أنَ أردتَ إذاَ فعلهَ ماَجيبَ هذاَ َ،
َكنيسةَفَكلَزاويةَأنَيؤسسواَماَيقاربَألفَكنيسةَخاللَعامَاجلنوبيونَالذينَاعتاد ََمَ.2020واَأنَيروا

جيفََ ويقولَ واحدة.َ إجنيليةَ كنيسةَ رؤيةَ دونَ ميلَ ألفيَ منَ ألكثرَ الرحتالَ ميكنَ كنداَ ففيَ
َكنداَفَاجمللسَالتبشييَألمريكاَالشمالية:َ"حننَحباجةJeff Christophersonَََكريستوفرسونََ انئبَمنطقة

إىلَدعمَمنَالقيادةَمنَاخلارج،َومباَأنهَالَيوجدَطريقةَأخرى،َفنحنَفَطريقناَلتحقيقَذلكَدونَالصربَ
معَلقامةَاتفاقياتَدولية.َحننَحباجةَإىلَتدعيمَالكنائسَفَاملدنَالثالثةَمونرتايل،َوتورنتو،َوفانكوفر،ََ

املنطقة(.َ تلكَ فَ موجودينَ مسلمنيَ نسبةَ أكربَ أنَ العلمَ )معَ مونرتايل."َ علىَ بشكلَخاصَ الرتكيزَ
قادةََ ويعملَ هنا."َ والستقرارَ سفرهمَ جوازاتَ علىَ للحصولَ فَكنداَ الكنائسَ زارعيَ أدعوَ "كنتَ

َكنداَليتحملواَمسؤولية َكندينيَأصلينيَف َكهذه.َََََالكنائسَاملعمدانيةَعلىَانتقاءَوتدريبَقساوسة بلد
نزرعَألفَكنيسةَحبلولََ أنَ عليناَ أنهَ نقولَ فعندماَ أرضَصعبةَجداً،َ َكنداَ :َ"إن يقولَكريستوفريسونَ

َكنيسة،َفإنَهذهَستكونَأسطورة،َفلمَحيدثَهذاَمنَقبلَفَاتريخَكندا."270َوماَعندانَإالَم2020َ

منَالتعدادََََ%18.27بنسبةََسنوايً،ََو4.4ََ+%ََمبعدلََدينيةَ)اللاد(ََفَكنداتتزايدَاجملموعاتَالال
َالسكاين.
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َكندا 275ََََهوََََوعددَفئاتَالناسَف مليون37.32ََََهو2018ََََفئة،َوالعددَالسكاينَخاللَعام
.َأماََ%0.08ونسبةَالقبولَهيََ%7.98ََنسبةَالتبشي225ََََنسمة،َعددَالفئاتَالذيَمتَالوصولَإليهمََ

َكنداَموزعنيَف1,053,945ََابلنسبةَللمسلمنيَفهناكََ فئة،َونسبة41َََنسمةَموجودينَبشكلَقانوينَف
ََ فيهم 3.5ََالتبشيَ %ََ تعادل ماَ فهيَ القبولَ نسبةَ 1.22ََأماَ الفئاتََ%. فَ التبشيَ بنسبةَ وهذاَجدولَ

ََ:م2018لعامََفَكنداَالعرقيةَاملسلمةَبشكلَعام
السكان في  عدد   اسم الفئة  الوجه  مالمح

 البلد 

في  للفئة عدد السكان 

 كل العالم 

نسبة    اللغة التي يتحدثون بها  

 التنصير 

نسبة  

 القبول 

 

Wolof 

 الولوف

2,000 6,633,000 

 
Wolof 

 الولوف

● 2.00 % 0.30 % 

 

Uzbek, Northern 

 أوزبيك، الشماليين 

1,200 31,202,000 

 
Uzbek, Northern 

 األوزبيك الشمالية 

☀ 
0.05 % 0.04 % 

 

Uyghur 

 األوغور 

800 12,300,000 

 
Uyghur 

 األوغور 

☀ 
0.00 % 0.00 % 

 

Urdu 

 األوردو

206,000 1,860,000 

 
Urdu 

 األوردو

☀ 
0.00 % 0.00 % 

 

Turk 

 األتراك 

28,000 61,293,000 

 
Turkish 

 التركية 

● 1.00 % 0.40 % 

 

Tigre, Eritrean 

 تيغري، أريتيريا 

12,000 782,000 

 
Tigre 

 التيغري 

☀ 
0.00 % 0.00 % 

 

Tatar 

 التتار 

700 5,951,000 

 
Tatar 

 التتارية 

● 
1.20 % 0.30 % 

 

Tajik 

 الطاجيك

1,000 10,334,000 

 
Tajik 

 الطاجيكية 

☀ 
0.04 % 0.03 % 

https://joshuaproject.net/people_groups/15414/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/15414
https://joshuaproject.net/languages/wol
https://joshuaproject.net/people_groups/14039/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/14039
https://joshuaproject.net/languages/uzn
https://joshuaproject.net/people_groups/15755/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/15755
https://joshuaproject.net/languages/uig
https://joshuaproject.net/people_groups/15727/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/15727
https://joshuaproject.net/languages/urd
https://joshuaproject.net/people_groups/18274/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/18274
https://joshuaproject.net/languages/tur
https://joshuaproject.net/people_groups/15482/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/15482
https://joshuaproject.net/languages/tig
https://joshuaproject.net/people_groups/15284/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/15284
https://joshuaproject.net/languages/tat
https://joshuaproject.net/people_groups/15201/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/15201
https://joshuaproject.net/languages/tgk
https://joshuaproject.net/people_groups/15414/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/14039/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/15755/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/15727/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/18274/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/15482/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/15284/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/15201/CA
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South Asian, Bengali-

Speaking 

 جنوب آسيا، البنغاليين 

15,000 1,474,000 

 
Bengali 

 البنغالية 

● 1.20 % 0.30 % 

 

Somali 

 الصوماليين 

40,000 23,117,000 

 
Somali 

 الصومالي 

☀ 
0.07 % 0.07 % 

 

Persian 

 اإليرانيين 

135,000 41,339,000 

 
Persian, Iranian 

 الفارسي اإليراني 

● 
13.00 

% 

10.00 

% 

 

Pashtun, Northern 

 البشتان، الشماليين 

1,400 34,334,000 

 
Pashto, Northern 

 البشتو الشمالي 

☀ 
0.00 % 0.00 % 

 

North African, 

general 

 شمال إفريقيا، بشكل عام 

47,000 47,000 

 
English 

 اإلنجليزية 

● 
0.50 % 0.30 % 

 

Mossi 

 موسي 

1,000 11,717,000 

 
Moore 

 الم ور 

● 29.00 

% 

13.00 

% 

 

Moroccan, Arabic-

speaking 

 المغاربة، يتحدثون العربية 

50,000 27,716,000 

 
Arabic, Moroccan 

Spoken 

 العربية اللهجة المغربية 

● 0.13 % 0.03 % 

 

Mende 

 ِمندي 

1,100 2,399,000 

 
Mende 

 الِمندي 

● 11.00 

% 

5.00 % 

 

Malay 

 ماالي 

2,600 16,968,000 

 
Malay 

 الماالي 

● 0.11 % 0.10 % 

 

Kyrgyz 

 كيرجيز 

1,500 5,365,000 

 
Kyrgyz 

 الكيرجيزية 

● 
0.20 % 0.15 % 
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Kurd, Kurmanji 

 األكراد، كورمانجي 

7,200 15,411,000 

 
Kurdish, Northern 

 الكردية الشمالية 

☀ 
0.10 % 0.00 % 

 

Kazakh 

 الكزخ 

1,000 15,503,000 

 
Kazakh 

 الكزخستانية 

● 0.20 % 0.15 % 

 

Indonesian 

 األندونيسيين 

4,100 9,863,000 

 
Indonesian 

 األندونيسية 

● 
15.00 

% 

9.00 % 

 

Fulfulde, Borgu 

 فولفولدي، بورغو 

700 729,000 

 
Fulfulde, Borgu 

فولدية، البرغوية الفول  

● 
1.40 % 0.30 % 

 

Fula Jalon 

 فوال جالون 

3,500 6,166,000 

 
Pular 

 البوالر 

☀ 
0.01 % 0.00 % 

 

Brunei Malay 

 بروناي مالي 

5,000 549,000 

 
Brunei 

 البروناية 

● 0.70 % 0.20 % 

 

Bosniak 

 البوسنيين 

15,000 2,641,000 

 
Bosnian 

 البوسنية 

☀ 
0.03 % 0.01 % 

 

Berber, Kabyle 

 البربر كابيل 

16,000 6,707,000 

 
Kabyle 

 الكابيلية 

● 4.00 % 2.00 % 

 

Bambara 

 بومبارا

700 6,082,000 

 
Bamanankan 

 بامانانكية 

● 4.00 % 1.60 % 

 

Baggara, Shuwa Arab 

 بوغارا، شووا العرب 

700 3,770,000 

 
Arabic, Chadian Spoken 

 العربية، اللهجة الشاديانية 

● 4.00 % 0.50 % 

 

Azerbaijani 

 أزيربايجاني 

2,000 9,997,000 

 
Azerbaijani, North 

 األزيربايجانية الشمالية 

● 
0.30 % 0.00 % 

https://joshuaproject.net/people_groups/12877/CA
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Arab-Middle Eastern, 

general 

 العرب الشرق األوسط/عام 

65,000 3,240,000 

 
English 

 اإلنجليزية 

● 37.00 

% 

3.50 % 

 

Arab, Tunisian 

 العرب التونسيين 

10,000 11,113,000 

 
Arabic, Tunisian 

Spoken 

 العربية اللهجة التونسية 

☀ 
0.10 % 0.00 % 

 

Arab, Syrian 

 العرب السوريين 

17,000 15,765,000 

 
Arabic, North Levantine 

Spoken 

 العربية اللهجة الشامية 

● 
7.00 % 0.20 % 

 

Arab, Sudanese 

 العرب السودانيين 

13,000 19,773,000 

 
Arabic, Sudanese 

Spoken 

 العربية اللهجة السودانية

● 3.00 % 0.50 % 

 

Arab, Saudi - Najdi 

النجديين  -العرب السعوديين   

5,500 5,580,000 

 
Arabic, Najdi Spoken 

 العربية اللهجة النجدية 

● 
0.30 % 0.20 % 

 

Arab, Northern 

Yemeni 

 العرب، شمالي اليمن 

1,700 12,484,000 

 
Arabic, Sanaani Spoken 

 العربية اللهجة الصنعائية 

● 0.40 % 0.00 % 

 

Arab, Libyan 

 العرب الليبيين 

3,900 2,860,000 

 
Arabic, Libyan Spoken 

 العربية اللهجة الليبية 

● 
0.20 % 0.10 % 

 

Arab, Jordanian 

 العرب األردنيين 

5,600 4,381,000 

 
Arabic, South Levantine 

Spoken 

 العربية اللهجة الشامية/الفلسطينية 

● 3.00 % 0.30 % 

 

Arab, Iraqi 

 العرب العراقيين 

38,000 16,419,000 

 
Arabic, Mesopotamian 

Spoken 

 العربية لهجة ما بين النهرين 

● 0.20 % 0.10 % 

 

Arab, Arabic Gulf 

Spoken 

 العرب الخليجيين 

77,000 6,385,000 

 
Arabic, Gulf Spoken 

 العربية اللهجة الخليجية 

● 
1.90 % 0.80 % 
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Algerian, Arabic-

speaking 

 العرب الجزائريين 

37,000 32,644,000 

 
Arabic, Algerian Spoken 

 العربية اللهجة الجزائرية 

● 1.00 % 0.90 % 

 

Albanian 

 األلبانيين 

2,000 5,150,000 

 
Albanian, Gheg 

 األلبانية الغك 

● 32.00 

% 

0.20 % 

 اثنيًا: الوسط الغريب ِف الوالايت املتحدة األمريكية 
َكماَأنهَمنََ يعتربَالوسطَالغريبَالريفَابلنسبةَللوالايتَاألخرىَالواقعةَفَاجلهةَالشماليةَأوَالغربية،

َكادحنيَفَالعملَويذهبونَإىلَالكنيسة شخصَف5000ََََكلَيومَأحد.َفأكثرَمنََََاملعروفَأنَسكاهنا
ََ إما الواحدَ الرومََاجملتمعَ طائفةَ منَ املسيحينيَ املواطننيَ وغالبيةَ مزرعة.َ فَ أوَ حمليَ مصنعَ فَ يعملَ

َكسبَخالصهمَببساطةَمنَخاللَاألعمالَ"اجليدةََالكاثوليك .َالعديدَمنهمَيعتقدونَأهنمَيستطيعون
املنطقةَككليفالند تلكَ فَ املوجودةَ الكبيةَ للمدنَ ابلنسبةَ أماَ الكفاية."َ فيهَ املهنينيَمباَ معظمَ فإنَ َ،

حيملونَشهاداتَاملاجستي،َوالَيبقونَفَاملدينةَلفرتةَطويلة،َفإماَينتقلونَإىلَالضواحيَأوَخارجَالواليةَ
عثورََ السهلَ ومنَ فَكليفالند.َ طفولتهمَ يعيشواَ ملَ فيهاَ العاملنيَ ومعظمَ قليلة،َ سنواتَ غضونَ فَ

َكماَذُكرَسابقاًَأنَأهلهاَمنَاملسيحينيَبيةأشخاصَلديهمَالافزَلضورَالكنيسةَاملعمدانيةَاجلنَو ،َألنه
املسؤولَعنَتبشيَمنطقةَالوسطَالغريبَفَالوالايتSteve Davisََََاملتحفظني.َويقولَستيفَدافيسََ

ولكنَََاملتحدةَالتابعَللمعمدانيةَاجلنوبية:َ"ابلرغمَأنَهذهَاملنطقةَأسهلَمنَغيهاَفَتبشيَاملسيحيني،
َكانَذلكَفَتوزيعَاملياهَالباردةََ ماَزلناَنستطيعَإظهارَحمبةَاملسيحَبطرقَعمليةَفَاملناطقَالريفيةَسواء

َكنيسةَغيتويََ ُأسستَفَكليفالندَعامGatewayَََفَيومَحارَأوَمساعدةَاحملتاجني."َعلىَسبيلَاملثال
ََم2009 يتجاوز الضورَ عددَ اصبحَ حيثَ ابلفعلَ ومنتَ َ،150ََََ من الزرقاءَشخصاًَ الياقاتَ ذويَ

 )العاملني(.

 69,014,199َعددَالسكان 
 5419َعددَالكنائسَاملعمدانيةَاجلنوبية 
 12736لكلَكنيسةََعددَالسكان 

https://joshuaproject.net/people_groups/10379/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/10379/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/10379
https://joshuaproject.net/languages/arq
https://joshuaproject.net/people_groups/11880/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/11880
https://joshuaproject.net/languages/aln
https://joshuaproject.net/people_groups/10379/CA
https://joshuaproject.net/people_groups/11880/CA
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 مليوَن52َغيَاملسيحينيََعددَالسكان 
 75غيَاملسيحينيََنسبةَعددَالسكان%َ 

ََم2011عامَََحسبَإحصائيات
 َكولومبس،َديرتويتَ)عاصمةَ:َشيكاغو،َسينسينايتاملدنَاملستهدفةَللتبشي َكليفالند، ،

سييت،ََ كانساسَ إندايانبوليس،َ األمريكية(،َ املتحدةَ الوالايتَ فَ العربَ املسلمنيَ
 لويس.َسانتَ،َسانتَبولمينابوليس/

َ
 

  اثلثاً منطقة الشمال الشرقي ِف الوالايت املتحدة األمريكية 
يقاربََ ماَ املنطقةَ نفوذهمَف51ََََعددَزوارَهذهَ لوضعَ املبشرونَ فيطمحَ عام،َ مليونَشخصَكلَ

فَ الكنائسَ زرعَ فريقَ قائدَ ألنيَ ستيفَ يقولَ األشكال.َ منَ شكلَ أبيَ الكنائسَ وزرعَ املدنَ تلكَ
ثرَفَخمتلفَأحناءَالعامل،ََنيويوك:َ"زراعةَالكنائسَفَالشمالَالشرقيَحيملَإمكانياتَهائلةَللتقدمَويَؤ

الثقافة ومراكزَ املدنَ علىَ للسيطرةَ النفوذَ أصحابَ إىلَ الوصولَ ميكنناَ أنهَ معناهَ هناَ الكنائسَ ،ََفزرعَ
واملوضة،َوالتمويلَوالسياسةَوالرتفيهَواألخبارَوالتعليم.َونعملَعلىَزرعَالكنائسَاليتَتؤثرَعلىَمؤثريَ

."َويقولَكرافتَمؤسسَالكنائسَفَواشنطن:َ"كناَنعرفَأنَهذهَاملنطقةَستكونََالجنيلالعاملَالنتشارَ
 مكاانًَيتسمَابلتنوعَ...َوفيهاَقادةَالفكرَواملكانَحباجةَماسةَإىلَكنيسةَحمليةَمزدهرة"ََ

إليهم،َولرمباَابملئةَملَيتمَالوصول82ََََمليونَنسمة،َيعترب66ََََفَمنطقةَيبلغَعددَسكاهناَأكثرَمنََ
الوالايتََ للخدمةَفَمشالَشرقَ املبشرينَ عدمَجرأةَ إىلَ يؤديَ منطقةَكهذهَ التبشيَفَ إدراكَصعوبةَ
َكواكَقسيسَكنيسةَفَواشنطن:َ"الياةَسريعةَللغايةَوالطرقَمزدمحةَدائماًَ املتحدةَاألمريكية.َيقولَوون

مك ألهناَ الناسَ لبعضَ ابلنسبةَ وخميفَ متعبَ التبشيَ جيعلَ منطقةََوهذاَ أنَ املعروفَ ومنَ جداً."َ تظةَ
ََ تضم وحدهاَ الشرقَ األراضي20ََََالشمالَ منَ ابملئةَ وإثننيَ املتحدةَ الوالايتَ سكانَ جمموعَ منَ ابملئةَ

َفقط.
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َكواكَوفريقهَملكافحةَالشعورَابلزحامَفقس مَالكنيسة إىلَجمموعاتَصغيةَفَمجيعَأحناءَاملدينةََََعمل
تقامَفَالبيوتَبدالًَفَالبناايتََََوقدَساعدَهذاَفَتسريعَعمليةَالتبشي،َوأصبحتَإجتماعاتَالعبادة

الضخمة.َيقولَاملبشرَألني:َ"إنَالتبشيَهناَليسَأقلَوإمناَأبطأ"َوقدَوجدَاملبشرونَأنَطريقةَالتبشيَ
َكسبَالثقةَبنيَالناسَفَتلكَاملنطقة.َوهناكَجيبَأنَتب دأَببناءَاجلسورَوالعالقات،َفمنَالصعبَجدًا

َكنائسَالشمالَالشرقيَفَالضواحيَابلرغمَمنَعدمَازدحامهاَولكنَالناسَماَزالََ لزارعي أيضاًَحتدايًَ
ثرَتنوعاًَثقافياًَوعرقياًَلديهمَشكاًَجتاهَالدينَاملنظم.َتعتربَاملنطقةَالشمالَالشرقيةَواحدةَمنَاملناطقَاألك

الشمالية أمريكاَ منََفَ أكثرَ فيهاَ الناسَ يتحدثَ نيويوركَوحدهاَ فمدينةَ املناطق170ََََ.َ لغة.َوكذلكَ
صموئيَل قالَ األجانب.َ منَ الكبيةَ ابألعدادَ تتباهىَ فإهناَ وواشنطنَ وفيالدلفياَ بوسطنَ مثلَ ََالضريةَ

أكثرَمنََ اىلَ الوصولَ الشمالية:َ"حناولَ أمريكاَ التبشييةَفَ البعثةَ الجئ3500ََََتشو،َمديراًَفَجملسَ
عامََ يعيشونَفَابلتيمور."َفَ البواتنيةَم،2008ََنيبايلَوبواتينَ املعمدانيةَ الكنيسةَ القسيسَ أسسَهذاَ

سواءََ حدَ علىَ الكنائسَ بدأتَ النيبالية.َ املعمدانيةَ بدءَ منَ فقطَ عامنيَ فََبعدَ كمجموعاتَصغيةَ
الالجئون فيهاَ يعيشَ اجلددَاملنازلَحيثَ الالجئنيَ املطارَالستقبالَهؤالءَ إىلَ تشوَ .َوعادةَماَيذهبَ

َودعوهتمَإىلَالكنيسة.ََ

 مليوَن66.7ََعددَالسكان 
 1,824َعددَالكنائسَاملعمدانيةَاجلنوبية 
 36,561لكلَكنيسةََعددَالسكان 
 مليوَن51َغيَاملسيحينيََعددَالسكان 
 82غيَاملسيحينيََنسبةَعددَالسكان%َ 

ََم2011عامَََحسبَإحصائيات
 َابلتيمور،َبوسطن،َنيويورك،َفيالدلفيا،َبيتسربغ،َواشنطنَ.املدنَاملستهدفةَللتبشي: 

َ
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 رابعًا: املنطقة الغربية ِف الوالايت املتحدة األمريكية 
الناس"َيقولَالقسَمؤسسَالكنيسة" بيلغرينََالناسَهمَ الناسَفَسانَفرانسيسكوَالَبنَ .َ"معظمَ

العديدَمنَسكانَسانَ الكنيسة.َ إىلَ للذهابَ داٍعَ هناكَسببَ أنَ يعتقدونَ الكنيسةَوالَ إىلَ يذهبونَ
فرانسيسكوَلديهمَنظرةَسلبيةَعنَالكنيسةَبسببَالتجاربَالسابقةَأوَبسببَماَيقرأونه"،َهذاَماَقالهَ

،َواليتَهيَمنطقةَتبشييةَََم2011رانسيسكوَفَفربايرََبيلغرينَالذيَساعدَفَأتسيسَالكنيسةَفَسانَف
الفنية.َوإذاَارحتلتَإىلَالغرب،َالَجتدَأيَشيءَهناكَأكثرَمنَنيفاداَاليتَتشتهرََ حتيطَهباَاملتاحفَ
فيهاَمدينةَالسَفيغاسَاملقام رة،َوغيهاَمنَاملدنَالرئيسيةَاليتَيتمركزَفيهاَرجالَاألعمال.َويبلغَعددََ

ََ احمليطةَهبا.َوقد1500ََََسكانَجاكبوتَ الصغيةَ القرىَ ابملقارنةَمعَمعظمَ نسمةَوهيَمدينةَضخمةَ
ََ عام أنََم1991أتسستَكنيسةَمعمدانيةَجنوبيةَواحدةَفَ الكنيسةَجيبَ أنَهذهَ .َولكنَهذاَمعناهَ

عددَأعضاءَالكنيسةَفَالغربََشخص،َوهذاَصعبَجداًَابلنسبةَللمبشرين.َومتوسط1500ََََتصلَإىلََ
َكماَيقولَآالنَبريغز16,000َََهوَواحدَلكلََ نسمة.َ"أعتقدَأنَالقليميةَفَالوالايتَاملتحدةَمثالية"،

َكولورادوَسربينغزَ"هناَمعظمَالناسَهتمهاَاخلربةَأكثرَمنَأيَشيءَآخر.َالناسَحيبونَاجلبال.َهمََ من
فالناسَالَتريدَأنَتكونَفَالكنيسةَألهناَتريدَأنَتتزحل َكلَشيء.َ قَعلىََيقدرونَاخلرباتَأكثرَمن

اجلليدَبدالًَمنَذلك."َوأضافَ"إنناَنسميهمَمجاعةَالصالبة.َوأانَأفهمَعقليةَهؤالءَفهمَسببَوجوديََ
حيبونَ الذينَ )أيَ األدرينالنيَ مدمينَ معَ أتواصلَ أنَ وميكنينَ أيضا.َ اجلبالَ فَ أكونَ أنَ أريدَ هنا.َ

َكنيسةَفانغ َكماَيقولَبريغزَالذيَيشغلَمنصبَزرعَالكنائسَوراعي ارد.َويبلغَعددَسكانََالاثرة("،
الغربََ املتحدةَفَ الضاللَأببعادَمذهلة.71.8ََََالوالايتَ املتمثلَفَ التحديَ يواجهَ مليونَنسمةَوهوَ

ابملئة87ََََََ-مليونَشخص62ََ.َهذاَمعناه385ََغيَمسيحينيََمنَالسكانَفَالغرب10ََتسعةَمنَأصلََ
 .منَالسكانَحيتاجونَملعرفةَرسالةَاخلالص

التبشييةَفَمونتاان:َ"إنهَمنَالصعبَجداًَتشكيلَعالقاتَمعََََيقولَريتشَراتسَمؤسسَالكنيسة
ونصيحيتَ عادي،َ وليسَكمواطنَ يفكرَكمبشرَ أنَ لهَ فاألفضلَ هنا،َ يعيشَ أنَ يريدَ فمنَ هنا،َ الناسَ

 
 . يقصد بهذا غير اإلنجيليين البروتستنت. 385
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كبيةَمنَالدعمَفَللشخصَالذيَيشعرَأنهَدعيَللخدمةَفَمونتاانَأنهَمنَاملهمَأنَتكونَلهَشبكةََ
إذاَالصالة .َفيمكنَأنَتكونَمونتاانَمعزولةَمتاماً،َوميكنَأنَيشعرَاملرءَأبنهَوحيدَهنا،َوهذاَصحيحَ

َكنتَمستعداًَ َكنيسةَفَمنطقةَريفية.َفغالباَماَيول دَالشعورَابلوحدةَوالحباط.َفقبلَفرتة أرادَاملرءَزراعة
القادمَمنَأوكالهوما:َ"إنَخطَعملََََ-اينَبومانَمؤسسَكنيسةَفَفينكسََللعودةَإىلَاملنزلَ"َيقولَبَر

َالتبشيَابلضافةَإىلَالدعمَاملاديَحققَلناَأهدافناَفَمتكنيَالكنيسةَ"َ

 73,327,003َعددَالسكان 
 4,615َعددَالكنائسَاملعمدانيةَاجلنوبية 
 َ15,889لكلَكنيسةََالسكانعدد 
 مليوَن62َغيَاملسيحينيََعددَالسكان 
 87غيَاملسيحينيََنسبةَعددَالسكان%َ 

ََم2011عامَََحسبَإحصائيات
 َدينفر،َالسَفيغاس،َلوسَأجنيلوس،َفينكس،َبورتالند،َسولتَاملدنَاملستهدفةَللتبشي:

 ليكَسييت،َسانَدييغو،َسانَفرانسيسكو،َسياتل.
َ

   :املنطقة اجلنوبية ِف الوالايت املتحدة األمريكيةخامسًا 
مليونَمعمداين.َفعلىَما13.7ََََ".َحيثَفيهاََيسميَاملبشرونَمنطقةَاجلنوبَ"حزامَالكتابَاملقدَس

َكنيسة َكلَزاويةَشارع.َمعَذلكَفإنهَماَزالَهناكََََيبدوَهناك مليون67ََََابملئةَأي64ََََبروتستنتيةَعلى
منََ مسيحينيَ غيَ السكان104.3شخصَ عددَ ربعَ يعادلَ ماَ تقريباًَ أيَ أمريكاََََمليون،َ املوجودينَفَ

 يعيشونَفَاجلنوبَ.َمؤمننيَابلربوتستنتيةغيََشماليةال

ََ املثال. سبيلَ علىَ ميسيسييب،َ الوالايتَََماغنولياََمدينةفلنأخذَ فَ تديناًَ الوالايتَ أكثرَ منَ تعتربَ
َكنيسةَلكلََ َكافياً؟َ"معَعدد1,300ََََاملتحدةَحيثَأنَهناك فرداً.َفلماذاَيشعرَاملبشرونَأنَهذاَليس

القضاايََ فَ بشكلَكبيَ خمتلفةَ تبدوَ أنَ واليتناَ علىَ ينبغيَ ميسيسييب،َ واليةَ فَ اهلائلَ الكنائسَ
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واج،َومعدلَالطالقَاملرتفع،َومعدلَجناحناَفَبعثاتَالتبشيَوماََالجتماعيةَمثلَمحلَاملراهقاتَدونََز
املعمدانيةَفَسيناتوبيا،َميسيسييبَ"لكنَالواليةَالَتبدوَََإىلَذلك"،َيقولَجورجَروس،َمديرَالكنيسة

لديناَاحصائياَت أنََََخمتلفة.َ َكنيسةَفَميسيسييب."54ََََََ–50ََتظهرَ ابملئةَمنَالسكانَالَيذهبونَإىل
األحدَ يومَ الكنيسةَ إىلَ يذهبَ منهمَ فالكثيَ ابلسم،َ متديننيَ الواليةَ هذهَ فَ "الناسَ روس:َ ويكملَ
ولكنَالَيوجدَهناكَتغييَفَاجملتمع.َفقطَألنَلديناَالكثيَمنَالكنائسَ"املعمدانية"َهذاَالَيعينَأنََ

ينتمونَهل الناسَ الجنيلمعظمَ عنَرسالةَ بعيداَ  فقدَجنحواَ اجلنوبَا.َ إىلَحدَكبيَفَ .َوهذاَصحيحَ
وتسويقََ مسعةَ يتطلبَ الَ اجلنوبَ منطقةَجديدةَفَ اجلديدَفَ العملَ "إنَ روسَ يستطردَ مثَ أبكمله."َ

للتبش بيئةَصحيةَوأكثرَحريةَ فهيَ املنطقة،َ إىلَ معتقداتكَ تفعلَهوَجلبَ أنَ يََكبي،َكلَماَعليكَ
والتعليمَغيَمقيدَفيهاَوالَيوجدَأيَعوائق.َميكنكَالتواصلَمعَالكثيَمنَالناسَالذينَهمَمنَالكنائسََ
َكماَميكنكَأنََ الطقسيةَأوَالذينَالَيذهبونَإىلَالكنيسةَومجعهمَلتأسيسَكنيسةَجديدةَوتغييَجمتمع،

َبشكلَأسرع"َ.َترىَأانساًَيقبلونَرسالةَاخلالص

سيسَهاريس:َ"عندماَيقولَالناسَأنَلديناَماَيكفيَمنَالكنائس،َاملشكلةَهيَأنَلديناََيقولَالق
ماَيكفيَمنَالطوائفَاخلاطئة.َحننَحباجةَلكنائسَمتحمسةَللوصولَإىلَالناسَالضالة."َوقالَهاريسَ

َكبيةَمنَاملهاجرينََو تكاثرََأنَمستوىَالضالنيَفَاجلنوبَالَينبغيَأنَيكونَمفاجئاًَنظراَلتدفقَأعداد
املأموريةََ حتقيقَ أردانَ إذاَ هلمَ وخلقَكنيسةَ الناسَ منَ وفئةَ جديدَ جيلَ تبشيَكلَ منَ بدَ "الَ الناس.َ

العامَاملاضي"،َوقالََالعظمى َكنائسناَملَتعم دَأحداًَ َكلَعام.َ"مخسةَوعشرونَابملئةَمن .َاألرقامَتتزايد
أوَأقل.َفأنَتقولَيلَأبن10ََََابملئةَعمدت79ََََ،ََومخسةَأوَأقَلابملئةَمنَالكنائسَعمدت63ََََ.َ"هاريس

َكبياًَمنَالكنائسَهذاَالَيكفيَ"  لديناَعددًا

 مليون106.8َََعددَالسكان 
 38,734َعددَالكنائسَاملعمدانيةَاجلنوبية 
 2,758لكلَكنيسةََعددَالسكان 
 مليوَن67َغيَاملسيحينيََعددَالسكان 
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 64غيَاملسيحينيََنسبةَعددَالسكان%َ 
َم2011َحسبَإحصائيات

 َأطالنطا،َميامي،َنيوَأورلينزَ.املدنَاملستهدفةَللتبشي:َ
َ

 اجلنوب حمرك اإلرساليات التبشريية 
علىَالرغمَمنَطموحَاملبشرينَلزايدةَعددَالكنائس،َالَتزالَمنطقةَاجلنوبَ"احملرك"َاملادي،َفهناََ

ول ارمسرتونغَ آينَ مؤسسيتَ إىلَ ابلضافةَ اجلنوبيةَ للمعمدانيةَ التابعةَ التعاوينَ الربانمجَ مؤسسةَ ويتَمقرَ
86ََمليونَمعمداينَفَمنطقةَاجلنوب13.7ََََ،َمجعََم2009مون.َوفقاَللملفَالكنسيَالسنويَفَعامََ

ََ من التعاويَن406.7ََابملئةَ للربانمجَ دوالرَ ََمليونَ 86ََََ؛ يعادل ماَ )أيَ "آين"َ إىلَ التربعاتَ منَ 44ََابملئةَ

 دوالرَ(.َمليون101.2َابملئةَمنَالتربعاتَللويتَمونَ)أيَماَيعادل88َََوَمليونَدوالر(َ

الدعمََإ وإرسالياتَ أعضائهَ أموالهَوعددَ معظمَ اجلنويبَ املعمداينَ اجمللسَ يستمدَ مفارقةَساخرة:َ هناَ
التبشييةَمنَاملعمدانينيَاجلنوبينيَفَاملنطقةَاجلنوبية.َلكنَاملناطقَاألربعةَاألخرى،َمشالَشرق،َوالغربَ

"ملَيتمَالوصولَإليهم"َوهمَأشدَوطأة،َحيثََََالشماليةكندا،َهمَفَأمريكاََََوََيةغرباملنطقةَالاألوسطََو
أمريكاَ التبشيَالخرتاقَ مواردَ حتويلَ أنهَجيبَ التبشيَ قادةَ يعتقدَ وابلتايلَ املادي،َ الدعمَ إىلَ حيتاجونَ

تبقى أنَ األخرى،َجيبَ املناطقَ إىلَ املواردَ هذهَ حتويلَ معَ أنهَ املبشرونَ يعتقدَ ولكنَ منطقةَََالشمالية.َ
َكيفنََ َكماَقالَالرئيس َكقاعدةَأوَمنزلَللمؤسساتَالتبشييةَوجيبَمحايتهاَوعدمَجتاهلها.َأو اجلنوب

َأيزيلَمؤخرا:َ"منَاملهمَابلنسبةَلناَإعادةَزراعةَنثرَالبذورَفَالقاعدة.َ"
َ

   املؤسسات التبشريية ِف الوالايت املتحدة األمريكيةأكرب  قائمة أبمساء 
Name of the Ministry إسم املؤسسة    Size  حجم املؤسسة 
American Missionary Fellowship    Small 
Baptist Church Planters      Medium 
Christian and Missionary Alliance    Large 



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 278 صفحة

 

Far East Broadcasting Company     Medium 
Frontiers        Medium 
Global Recordings Network     Medium 
HCJB Global       Medium 
International Students, Inc.     Medium 
International Teams      Medium 
Interserve        Medium 
Iris Ministries, Inc.       Medium 
Latin America Mission      Medium 
Lutheran Church - Missouri Synod     Medium 
Mission Aviation Fellowship      Medium 
New Tribes Mission       Large 
OC International        Medium 
One Mission Society       Medium 
Open Air Campaigners (OAC)      Medium 
Open Doors International       Medium 
Operation Mobilization       Large 
Partners International       Medium 
SAT7          Medium 
SEND International       Medium 
SIM International        Large 
Slavic Gospel Association       Small 
South American Mission Society     Medium 
SBC - International Mission Board     Large 
TEAM (The Evangelical Alliance Mission)    Medium 
Trans World Radio       Medium 
UFM Worldwide        Medium 
WEC International        Large 
World Gospel Mission       Medium 
World Team        Medium 
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World Venture        Medium 
Wycliffe Bible Translators       Large 
Youth for Christ International      Large 
Youth with a Mission       Large 
ABWE (Ass. of Baptists 4 World Evangelism)    Large 
Anglican Frontier Missions      Small 
Assemblies of God World Missions     Large 
Awana Clubs, International      Medium 
Baptist Bible Fellowship, International     Medium 
Baptist International Missions, Inc. (BIMI)    Medium 
Baptist Mid-Missions       Medium 
BCM International        Medium 
Bible League         Medium 
Calvary Evangelistic Mission      Small 
Campus Crusade for Christ, International    Large 
Child Evangelism Fellowship      Medium 
Church of God of Prophecy      Medium 
Church of God, Cleveland, Tennessee     Medium 
Church of Nazarene World Mission Department   Medium 
Dawn Ministries        Small 
EFCA International Mission      Medium 
Every Home for Christ       Medium 
Final Frontiers Foundation      Large 
Galcom International       Small 
GO International        Small 
Independent Faith Mission      Medium 
InterComm         Small 
Reaching Japanese for Christ Network     Small  
Scripture Union        Medium 
Seventh-day Adventists General Conference    Medium 
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Silent Word Ministries       Small 
United Methodist Church      Medium 
United Pentecostal Church Foreign Missions    Medium 
Worldwide Tentmakers, Incorporated     Small 
Young Life         Medium 
Ministries Listed 38668  :عددَاملؤسساتَالتبشيية 
َكثيةَأخرى أنَهناكَمؤسسات َهذهَقائمةَابلرسالياتَالتبشييةَاملعروفةَواملنتشرةَعاملياً،َعلماًَ

َفقطَأوَعلىَنطاقَفردي.ََاتبعةَلكنائسَحمليةَتعملَابلتبشيَولكنَعلىَنطاقَالكنيسة

َ
 

فتعتبر من المتوسطة أما إذا كانت   1500 – 500عضو تعتبر من المؤسسات الصغيرة، وعندما تضم ما بين  500. المؤسسات التي تضم أقل من 386

 فهي من المؤسسات الكبرى.  1500 أكثر من
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 استهداف املسلمني ِف الوالايت املتحدة األمريكية 
َ

،َومعَذلكَهناكَمنَيعتقدََ%1.5الَتتجاوزََايتَاملتحدةَاألمريكيةََإنَنسبةَاملسلمنيَفَالوال
الذيََأنَهذهَالفئةَالصغيةَجداًَستحكمَالعاملَفَالوقتَالقريب،َوماَهذاَإالَهتويلَومبالغةَمنَالعالم

يشوهَالسالمَواملسلمني.َولكنَالصحيحَأنَالسالمَأسرعَالدايانتَإنتشاراًَعلىَالطالقَفَالوالايتَ
التسارعَعنَ املتحدةَاألمريكية،َوهناكَمؤسساتَمسيحيةَأوَغيَمسيحيةَتعملَجاهدةَليقافَهذاَ

َلفرتاءات.ََواَطريقَالتبشيَأوَختويفَالناسَمنَالسالمَبقذفَالشبهات

َ
تتكفلَهبمََََواملسلمونَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَإماَمهاجرينَعادينيَأوَمهاجرينَالجئنَي

الكومةَاألمريكيةَبشكلَمؤقت،َأوَطالبَجامعات،َأوَالنسبةَاألقلَوهمَاملسلمونَمنَاجليلَالثاينَ
ََإىلَالسالمَ)املهتدون(.َنيواملتحول(َ)أيَاملولودينَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكية
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لتبشيهمَوإدخاهلمََ–كغيهمَمنَالفئاتَََ–علىَفئةَاملسلمنيَََ–بشكلَعامََ–ويعملَاملبشرونَ
َالرئيسية:ََالفئاتَاملسيحية،َوعادةَماَتكونَفَإحدىَالثالثَ

 الالجئوَن .1
 الطلبةَاملغرتبون .2
 العالَم .3

 

  الالجئون 
َ

سببهَإماَديينَأوَعرقيََََ–توفرَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَملجأًَلألشخاصَالذينَتعرضواَلضطهادََ
)األشخاصَمنَخارجَالوالايتَاملتحدةََََمنَخاللَبرانجمنيَأساسينيَومها:َللالجئنيََ–أوَسياسي،َاخلََ

األمريكية(َواآلخرَللالجئنيَالسياسينيَ)األشخاصَداخلَالوالايتَاملتحدةَاألمريكية(.َوفَخاللَعامََ
َ.ََالصومالَوسورايَ،َالعراقمعظمهمَمن53,691ََمتَاستقبالَم2017َ
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يتواجدَمعظمَهؤالءَالالجئنيَفَوالايتَعدةَمنهاَتكساسَوكاليفورنيا.َوهذهَالوالايتَنشطةََ
جداًَفَالتبشيَوخاصةَاملتواجدةَفَمناطقَاجلنوب،َواملعلومَأنَأكثريةَالالجئنيَمنَخلفياتَإسالمية،َ

القانَو النسبةَاألكربَمنَهؤالءَالالجئنيَمنَاألعمارَحتتَالسنَ ين،َوعازبني،َوهذاََواجلديرَابلذكرَأنَ
يعطيَفرصةَأكربَهلمَللوقوعَفَشباكَالتبشيَألنَلديهمَقابليةَأكثرَفَالتأثيَوالتغيي.َفمعظمَاملهاجرينََ
منَأرضَاملعركةَأوَالفقر،َقدَخرجواَمنَصدمةَأوَأزمةَنفسيةَوحيتاجونَإىلَالرعايةَوالهتمام.َوهناكََ

امل فَ الالجئنيَ هؤالءَ يستقبلَ منَ املبشرينَ يروهناَمنَ وجوهَ أولَ البشوشةَ املبشرينَ وجوهَ لتكونَ طارَ
الرمسيةَ أوراقهمَ إهناءَ اجلديدة،َويساعدوهنمَفَ بيوهتمَ إىلَ فينقلوهنمَ املعاملة،َ الراقيَفَ وينبهرواَأبسلوهبمَ
َكماَيوفرونَهلمَدوراتَخاصةََ َكارد،َونقلهمَإىلَاحملالتَالتجاريةَلشراءَحاجياهتم. والصولَعلىَاجلرين

الل لألطفاهلمََغةلتعلمَ ترفيهيةَ وبرامجَ الرايضيةَََالجنليزية،َ واأللعابَ واملوسيقىَ اجلميلةَ الفنونَ لتعليمهمَ
النشاطات،َوتكونَمعظمهاَإماَفَاملركزَالسكين،َأوَفَالكنيسة القريبة.َومعظمََََوغيهاَمنَ الجنيليةَ

هؤالءَالالجئنيَمسلمنيَابلسمَولرمباَأنَلديهمَفكرةَسيئةَعنَالسالمَملاَشهدوهَفَالروبَمنَعنفََ
للَا مساحَ سببَ عنَ يتساءلونَ جعلهمَ مماَ املبشرونَََوظلمَ جيدَ لذلكَ هلم،َ البتالءاتَ هذهَ لدوثَ

بدينَهؤالءَ إعجاٍبَ إىلَ الديينَ اجتاههمَ تلي نهمَوحتولَ فاملعاملةَالسنةَ للتبشي،َ فريسةَسهلةَ الالجئنيَ
ذانَالصاغية،َوابلتايلَقدَيشجعَهذاََاملبشرينَاملتحمسني،َالبشوشني،َذوَالقلبَالدافءَالنونَوذوَاآل

َ.َاألمرَالالجئَللتحولَإىلَاملسيحيةَوقبولَرسالةَاخلالص
َ

   ملاذا يتزايد عدد الالجئني؟ 
الالجئون ويضطرَ جداً.َ شديداًَ يكونَ ماَ غالباًَ الربَ أوََََأتثيَ اخلوفَ بسببَ دايرهمَ منَ للفرارَ

 التعرضَلإلضطهاد.َفهمَضحاايَالروبَوالقمعَالسياسي.

 َمليون.7.5َأدتَإىلَتشريدَأكثرَمن1975ََمَحىت1950َحربَفيتنامَعام 
 َُبسببَالربَاألهليةَاليتَبدأتَفَأواخرََوش ردَماَيقربَمنَنصفَاملواطننيَثالثةَمالينيَليبيايًَ

 َ.م1989عامَ
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 َكرديَعراقيَومسلميَالشيعةَبسببَالنزاعَالطائفيَعام2ََََمنََََوشردَأكثر فَمنطقةََم1991ََمليون
 اخلليجَالفارسي.

 ََ من أكثرَ الالجئنيَ منَ وطالبوا1َََوكانَ ويوغوسالفياَ واهلرسكَوكرواتياَ البوسنةَ منَ مليونَشخصَ
 وحده.م1999َاللجوءَفَعامَ

 َوحدها.َوغيهاَمنَالدولَاألخرى.َمالينيَالجئَمنَأفغانستان4ََحاليا،َهناكَماَيقدرَب 

   ماذا حيدث لالجئني؟ 
الدودَإىلَبلدَجماور،َعادًةَماَيعيشواَفَخميماتَتديرهاَاألممَاملتحدةَلشؤونََََعندماَيعربَالالجئون

َكانواَالجئنيمثولََوجيبََ(.UNHCRََ)الالجئنيََ وفقاًَََسكانَاملخيمَحتتَمقابالٍتَعدةَلتحديدَماَإذا
 للتعريفَالرمسيَ.

النتظار يستمرَ جداَََوقدَ قاسيةَ هناكَ الياةَ سنوات.َ حىتَ أوَ أشهرَ لعدةَ الالجئنيَ خميمَ فَ
هناكََ فالناسَ مكتظة.َ املخيماتَ هذهَ تكونَ ماَ ودائماًَ واألطفال.َ للنساءَ ابلنسبةَ خاصةَ وخطية،َ
إىلَ أيضاَ املخيماتَ تفتقرَ املياه.َ منَ إمداداتَكافيةَ هناكَ يوجدَ الَ وأحياانَ األسباب،َ ألتفهَ يتنازعونَ

لألط الالجئوناملدارسَ ويرغبَ للبالغني.َ العملَ وفرصَ مستحيل.ََََفالَ هذاَ ولكنَ بيوهتم،َ إىلَ للعودةَ
آلالفََ حدثَ وهذاَ الشامل.َ الدمارَ جيدونَ ماَ غالباَ ومريرَ طويلَ انتظارَ بعدَ يعودونَ الذينَ أولئكَ

 م رَمنَالربَ.فقدَأعيدواَإىلَوطنَمدَالالجئنيََمنَكوسوفوَاملقيمنيَعلىَالدود،َأماَفَاتيالند

َكثيَمنَهذهَالبلدانَفقيةََ يندمجَبعضَالالجئنيَفَالبلدَاألولَالذيَيستقرونَفيه.َولألسف
ََ من أقلَ إبعادهم.َ وحتاولَ الالجئنيَ تالئمَ الَ الصناعيةَ البلدانَ منَ وكثيَ أصاًل.َ من1ََََاملواردَ ابملئةَ

نيَهوَالعملَاألساسيَلوكاالتَإعادةَالالجئنيَالذينَخيتارونَإعادةَالتوطنيَفَبلدَاثلث.َوإعادةَالتوط
َكولورادو. َالتوطنيَوخدماتَاألسرةَمثلَاملؤسسةَاللوثريةَفَوالية
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 الوالايت املتحدة؟ كيف يصل الالجئون 
يتعنيَعلىَالالجئنيَالذينَيرغبونَفَالقدومَإىلَالوالايتَاملتحدةَتسجيلَأنفسهمَمعَالسفارةََ

َاملمثلةَفَخميمَالالجئني.َمثَيتمَمقابلتهمَلتحديدَأهليتهم.ََاألمريكيةَأوَالسفارة

الذينَ الالجئنيَ الكونغرس،َوحيددَعددَ األمريكيةَمعَ املتحدةَ الوالايتَ يتشاورَرئيسَ عامَ وفَكلَ
وشرقَآسياَََأفريقياََ-ميكنَاستقباهلمَلعادةَالتوطنيَفَالوالايتَاملتحدة.َويتمَالتقسيمَبشكلَإقليميََ

َابلضافةَإىلَاالحتادَالسوفيايتَالسابقَ.َ-والشرقَاألدىنَوشرقَآسياََوأوروابَوأمريكاَالالتينية

 
وتقسمَمسؤوليةَالالجئنيَالذينَمتتَاملوافقةَعلىَقبوهلمَفَالوالايتَاملتحدةَبنيَوكاالتَإعادةََ

 التوطنيَالوطنيةَفَاجتماعاتَأسبوعية.َ

  إعادة التوطني 
ََ خدمة خاللَ منَ هيَ املتحدةَ الوالايتَ فَ الالجئنيَ توطنيَ لعادةَ الرئيسيةَ املؤسساتََالوسيلةَ

وخدماتَاجملتمعَاحملليَومسؤوليتهاََََالتنصييةَأوَالطوائفَالكنسية.َهذاَينطويَعلىَشراكةَبنيَالكنيسة
الرتكيزَعلىَتوفيَالوسائلَالالزمةَلتحقيقَاالكتفاءَالذايتَلدىَالالجئني.َوعموماًَمنَاملتوقعَدفعَإجيارَ

 أربعةَأشهرَحىتَيتمكنواَمنَإجيادَعملَأبسرعَوقتَممكنَ.َملدةفيهاَبيوهتمَاجلديدةَاليتَيقطنونَ
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الجنليزيةَلالجئنيَاجلددَفَََوتوفرَالكنائسَالسكنَوالنقلَواملساعدةَفَالتوجيهَالثقافَوتعليمَاللغة
 فرتةَالَتقلَعنَستةَأشهر.

 شراكة القطاعني العام واخلاص 
كيَهوَعبارةَعنَشراكةَبنيَالكومةَواملؤسساتَاخلاصةََهيكلَبرانمجَإعادةَتوطنيَالالجئنيَاألمري

العاملية الكنسيةَ اخلدماتَ ذلكَ فَ مباَ دينية،َ اخلاصةَ املؤسساتَ هذهَ منَ والعديدَ  Churchََاملؤهلة.َ

World Serviceَ األسقفيةَ التبشييةَ املؤسسةَ َ،Episcopal Migration Ministriesَالتربعات َ،
الالجئنيCatholic Charitiesََََالكاثوليكية اللوثريةRefugee Servicesَ،َخدماتَ اهلجرةَ ،َومؤسسةَ

Lutheran Immigrationَََوغيهاَمنَاملؤسسات.َوحىتَيتمَالتمويلَالكومي،َيتحتمَعلىَاملؤسسات،
َإعادةَتوطنيَالالجئنيَأنَتكونَلديهاَسياسةَعدمَالتبشي.َحىتَتضمنَمحايةَالريةَالدينيةالعاملةَفََ

َكثيَمنَالاالت،َأييتَالالجئوَن الديينَََ-إىلَالوالايتَاملتحدةَبسببَاالضطهادََََللوافدينَاجلدد.َففي
ليتَتلتزمَبشكلَوثيقَهبذهَالسياسةَحبيثَأنهَقدَتكونَهناكََفَوطنهم.َوهناكَالعديدَمنَالكنائسَاََ-

للمؤسساتََ ميكنَ الَ أنهَ يعينَ الَ وهذاَ قط.َ املسيحيةَ عنَ تسمعَ وملَ ابلكنائسَ حماطةَ الجئةَ عائلةَ
املباشرة(َوإمناَ،َوإمناَالَميكنَاستخدامَطريقةَالدعوةَالكنسيةَ)التبشييةَالتبشييةَدعوةَالناسَإىلَالكنيسة

ؤسساتََفَاألماكنَالعامةَأمامَالوافدينَاجلددَوإمناَأولوايتَاملََتكونَبطريقةَعملية،َفالَميكنَالصالة
َالتبشييةَالبَوالرعاية.َ

َ

  كيف ميكن للكنيسة املشاركة ِف تبشري الالجئني؟ 
فََ الالجئنيَ لتوطنيَ اللوثريةَ الوكاالتَ مديرَ غازيلَ فيلَ طرقََيقولَ هناكَمخسَ املتحدة:َ الوالايتَ

َكعملَمنَأعمالَالعبادةَميكنَأنَتساعدَالكنيسة  َ:فَاستقبالَالالجئنيَفَجمتمعهم

 فَخدمةَعائلةَالجئةَمنَخاللَمؤسسةَمتخصصةَابلالجئني.َََمشاركةَالكنيسة 



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 288 صفحة

 

 ََ ََدمساعجعل ََة أولوايتَالالجئني ََمنَ ََكل تبشييبيت املؤسسةَمسيحيَ يشبهَ ماَ وإنشاءَ َ،
حبيثَيكونَلديهاَاملرونةَالالزمةَللرعايةَواملساعدةَاملاليةَأوَََ،الصغيةَهلذاَالغرضَداخلَالبيت

 العملَمعَالتجمعاتَاجملاورةَملساعدةَاألسرةَ.
 طائفةَنفسها.َفالعديدَمشاركةَالطائفةَفَإعادةَتوطنيَالالجئنيَمنَخاللَإنشاءَوكالةَداخلَال

 منَالطوائفَلديهاَإداراتَمتصلةَابلوكاالتَاخلاصةَالوطنيةَ.
 .َالتطوعَوالتربعَابألاثثَاملنزيلَوالبضائعَلعادةَتوطنيَالالجئني 
 ََدعوةَالناسَإىلَالتمويلَوإرسالَرسائلَلدعمَبرانمجَإعادةَالتوطنيَاألمريكيَإىلَالرئيسَوأعضاء

 الكونغرسَ.
 

  الطلبة املغرتبون 
معظمهمَمنَالدولََم2018ََطالبَخاللَعامَمليون1.09ََمسحتَالوالايتَاملتحدةَابستضافةَ

َكماَأهناَاستقبلتَ ،َوتوضحَم2012فَعامََمنَأزواجَأوَزوجاتَالطالبَوأطفاهلم27,561َالسالمية،
.َوهذهَقائمةَمنَالطالبَاملسلمنيََم2018القائمةَعددَالطالبَالذينَدخلواَالوالايتَاملتحدةَعامَ

َالذينَدخلواَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَبشكلَقانوين.

 Region Total For Africa  10,931َ َجمموعَطالبَالقارةَالفريقيةَاملسلمني
َككلَفَعامَالقارةَالفريقجمموعَالطالبَالوافدينَمنَ   طالب39,479َََم2018َية

 Region Total For Asiaَ46,822َ  جمموعَطالبَالقارةَاآلسيويةَاملسلمنَي
َطالَب758,076ََََم2018َعددَالطالبَالوافدينَمنَالقارةَاألسيويةَعامَ

 Region Total For Europeَ4,579َ َطالبَالقارةَاألوروبيةَاملسلمنيَعدد
َككلَعامَ  طالَبَ 92,655َََم2018َعددَالطالبَالوافدينَمنَالقارةَاألوروبية

Region Total For Latin America and the Caribbean َََالطالب عددَ
 طالَب79,920َََم2018ككلَعامَََالالتينيةَواجلزرَالساحليةالوافدينَمنَأمريكاَ
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َ:َغيَمعروفمنَأمريكاَالالتينيةَواجلزرَالساحليةَالطالبَاملسلمنيعددَ
Region Total For Mexico and Central America ََََعددَالطالبَالوافدينَمن

 طالَب24,002َََََم2018َككلَفَعامَاملكسيكَوأمريكاَالوسطىََ
َ:َغيَمعروفمنَاملكسيكَوأمريكاَالوسطىَعددَالطالبَاملسلمني

Region Total For South America َََََككل عددَالطالبَالوافدينَمنَأمريكاَاجلنوبية
َطالَب44,692 ََََََََم2018ََفَعامَ

َ:َغيَمعروفمنَأمريكاَاجلنوبيةَعددَالطالبَاملسلمني
Region Total For Middle East and North Africaَََعددَالطالبَالوافدينَمن

 طالَب91,375َََََم2018ككلَفَعامَالشرقَاألوسطَوإفريقياَالشماليةََ
َطالَب90,461َََََََََََ:َمنَالشرقَاألوسطَوإفريقياَالشماليةَعددَالطالبَاملسلمني

Region Total For Canada ََََم2018ََككلَفَعامَكنداََعددَالطالبَالوافدينَمن
َطالَب25,909 ََََََََََ

َ:َغيَمعروَفمنَكنداَعددَالطالبَاملسلمني
Region Total For Oceania ََََ من الوافدينَ الطالبَ احمليطاتََعددَ عامَجزرَ فَ ككلَ

َطالَب7,372 َََََََََم2018َ
َ:َغيَمعروَفمنَكنداَعددَالطالبَاملسلمني

No Nationality ََََ   6 َطالب 
 Grand Totals َ1,094,792ََم8201عددَالطالبَالوافدينَمنَمجيعَأحناءَالعاملَفَعام 

َ األمريكيةَ املتحدةَ الوالايتَ 152,793َ استقبلتَ مسلمنيَ وطالبةَ أصلَطالبَ منَ
1,094,792ََََ 2012ََعام ََم يعادل ماَ القادمنيَمن13.96َََهذاَ الطالبَ األقلَمنَجمموعَ ابملئةَعلىَ

بعد دراستهمَ ينهواَ السابقةَوملَ السنواتَ القادمنيَمنَ الطالبَ أعدادَ العامل،َانهيكَعنَ وآالفََََ،دولَ
املسلمنيَالذينَدخلواَالبالدَبفيزاَسياحيةَوبقواَدونَأوراقَرمسيةَبشكلَغيَقانوين،َفلكَأنَتتخيلَأنََ
بطالبَآخرينَويعملونَفَمؤسساتََ هناكَمئاتَاألالفَمنَالطالبَاملسلمنيَالذينَحيتكونَيومياًَ
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الطالبَاملسلمنيَوخاصةََََوشركاتَغيَإسالميةَطلباًَللمعيشة.َولقدَوجدَاملبشرونَطرقهمَفَاصطياد
َالقادمنيَمنَدولَاخلليجَكاململكةَالسعودية.َ

بنيََ ماَ الطالبَ هؤالءَ معظمَ اخلالَص40ََ–18ََأعمارَ رسالةَ استقبالَ نسبةَ تكونَ ََ،َحيثَ
َكماَأنََ ابلصدمةََراًَابجملتمعَوالبيئةَاحمليطة،َواألهمَمنَذلكَأتثيهمََهؤالءَالطالبَأكثرَأتثوقبوهلاَأكرب،

ماَبنيَبلدهمَوالبلدَاجلديدةَاملقيمنيَفيهاَجتعلَلدىَالشخصَلديهَالرغبةَفَََالثقافية،َفاختالفَالثقافة
التأقلمَوالتكيفَمعَمنَحولهَللشعورَأنهَمقبولَفَاجملتمع،َفنجدَأنَالكثيَمنَهؤالءَالطالبَمنَمييلَ

َكشربَاخلمر،َإىلَالتصرفَابلطريقةَالغربية،َوقدَينتقيََ بعضَاألفعالَغيَاألخالقيةَاملباحةَفَاجملتمع،
رحالتهََ ضمنَ منَ تكونَ وقدَ وهكذا.َ الليليةَ النواديَ إىلَ الذهابَ أوَ اآلخر،َ اجلنسَ مواعدةَ أوَ

َالستكشافيةَللثقافةَمقابلتهَابملبشرينَفَالكليةَأوَاجلامعةَاليتَيدرسَفيها.ََ

ال فَالوالايتَاملتحدةَضمنَعمليََالعربََطالبََومنَخاللَخربيتَالشخصيةَومراقبيتَلبعضَ
َكبيةَمنَالانثَم نَخيلعنَالجابَبعدَفرتةَمنَوجودهنََ َكبي،َوجدُتَأنَهناكَنسبة فَحملَجتاري

َكانواَأيتونََ ،َأصبحواَمتفرقنيََاتابجلماعإىلَاحمللَمعَزمالئهمَاملسلمنيََفَالغرب،َأماَالشبابَفبعدَأن
َكانواَيعيشوهناَفَبالدهمَحتولتَفجأةََغيَمسلماتويتبض عونَمعَفتياتََ .َحياهتمَاملكبوتةَاملنغلقةَاليت

هذاَ ليسَ حدود.َ دونَ شيءَ أيَ عملَ فيهَ يُباحَ مفتوحَ مكانَ فَ أنفسهمَ فوجدواَ ابهرَ انفتاحَ إىلَ
فحسبَفهناكَمنَهؤالءَالشبابَمنَقررواَتغييَدينهمَإىلَاملسيحية،َمنهمَمنَأصبحَبروتستنتَوغيهمََ

.َوأرجوَالعلمَأنينَالَأعم مَهنا،َفنسبةَهؤالءَالشبابَاملنحرفنيَليستَكبية،َوإمناَيكيةمنَدخلَالكاثول
أنَمجيعهمَميرونَابلظروفَ أقولَ أنَ استطيعَ الغربَوالَ العربَفَ الشبابَ عيناتَوأمثلةَمنَواقعَ همَ

َنفسهاَويتصرفونَهبذاَالشكل.َ

َضعفَفَالتأسيسَوالرتبيةَمنذَالصغرفقطَلإنَسببَ"أمركة"َهؤالءَالطالبَاملسلمنيَقدَالَيكونََ
هلم الوسطيَ السالميَ الدينَ ََوتقدميَ مل، األمريكيةَوإمناَ املتحدةَ الوالايتَ فَ اجملتمعَ ظاهرةَ واجهتهمَ

ب "البوستَموديرنزم"ََ الدََففيَالياةَالعمليةََ،PostModernismاملعروفةَ أوَالعرقَأوَاجلنس،ََالَُتذكرَ اينةَ
ََ العام اجملتمعَ يرىَ أثناءََََ–الالديينََََ–وابلتايلَ العرقَ ذكرَ أوَ العمل،َ اثناءَ الدينَ لذكرَ الَضرورةَ أنهَ
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هذهَ معَ الطالبَ هؤالءَ يتأقلمَ وقدَ الختالفات،َ إىلَ تؤديَ اليتَ السياسةَ عنَ التحدثَ أوَ الدراسةَ
َاألفكارَلدرجةَأهنمَقدَيفقدونَهويتهمَالدينيةَ.

 ت موديرنزم البوسPostmodernism 
َاملاءََََ:كتابهَعنَحضارةَالبوستَموديرنزمََفَمقدمةJere Philipsََسألَجيَفيليبسََ ماَالفرقَبنيَدق 

ََابهلونَوبنيَالوصولَإىلَالشخصَالذيَيتقمصَالبوستَموديرنزم؟َالفرقَهوَأنكَتستطيعَتعريفَاملاءَ.
واملعىنَمنَذلكَأنهَمنَالسهلَتعريفَاملاءَأبنَتقولَأنهَعبارةَعنَاندماجَذرتنيَمنَاهليدروجنيَوذرةَ

املامنَاألوكسجنيَبشكلَعلميََ دقَ تستطيعَ أنكَالَ أماَظاهرةََءَابهلرغمَ السائلة،َ ونَبسببَحالتهَ
 البوستَموديرنزمَالجتماعيةَفالَميكنَتعريفهاَأوَالتعبيَعنَماهيتهاَابلشكلَالدقيق.ََ

ََمنَمظاهرَهذهَالظاهرةَومنَأكثرَالصعوابتَاليتَقدَيواجههاَاملرءَفَحماولةَمعرفةَعقيدةَالنساَن
عندماَتسألهَأسئلةَمعينةَفيجيبكَولكنكَتشعرَأنهَيلفَويدورَحولَالنقطةَنفسهاَفالَتعرفَحقاًَإنََ

وإىلَاألعمالَالصالةَواألخالقَالميدةَلكنكَََكانَمعكَأمَعليكَ..َجتدهَيناديَمثلكَإىلَعبادةَللا
بوذايًَأوَايَشيءَآخرَ..َفإذاَأردتَدعوتهََََالَتعرفَإنَكانَمسلماًَامَمسيحياًَامَيهودايًَامَالَدينياًَام

َكلَشيءَدونَحتديدَمسارهَأوَطائفتهَاوَمذهبه،َهذاَماَيسمىََ أنهَيوافقكَالرأيَف إىلَدينكَجتدَ
ابلجنليزيةَ"بوستَموديرنزم"َأوَالرتمجةَالرفيةَهلاَابللغةَالعربيةَ"ماَبعدَاملعاص رة"َأوَ"ماَبعدَالليربالية"َ

 ةَضدَالليربالية.َوهيَفَالقيقةَظاهَر

َكالفيوسَفَمعظمَاجملتمعاتَدونَاستثناء،َوخاصةَفَاجملتمعاتَاملتعلمةََََ هذاَاملذهبَيتفشى
واملثقفةَواملنفتحةَجداً..َالكثيَمنَالناسَوخاصةَفَجمتمعاتناَالعربيةَملَتبد َأيَأهتمامَأوَابألحرىَملََ

َأيَانتباهَهلذهَالظاهرةَوفلسفاهتاَوآرائها.َفدع َََ.وانَندرسَسوايًَالبوستَموديرنزمتعط 

" مقالتهَ ماكسَكيشوَفَ د.َ "يالحظََميقولَ الغرب":َ والسالمَفَ النصرانيةَ بنيَوضعَ قارنةَ
إفعل روماَ تكونَفَ "عندماَ هو:َ العربَ املسلمنيَ لدىَ الشائعَ القولَ أنَ روما"ََََدائماًَ أهلَ يفعلَ كماَ

أكثرََ األوسطَ الشرقَ طالبَ أنَ علىَ متفقونَ األجانبَ الطالبَ معَ يتعاملونَ الذينَ فإنَ عامَ وبوجهَ
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الطالبَاستعداداًَللتكيف،َويبدوَأهنمَقادرونَعلىَأنَيتأمركواَأثناءَوجودهمَفَأمريكاَ)مثَيعودونَإىلَ
غَر ليسَ فإنهَ وعليهَ بالدهم(،َ إىلَ رجوعهمَ عندَ األوىلَ الََسيهتمَ املسلمنيَ منَ عاليةَ نسبةَ ترىَ أنَ يباًَ

عنَ يتحولونَ الذينَ عددَ فإنَ ذلكَ ومعَ الغرب.َ فَ وجودهمَ أثناءَ عقيدهتمَ شعائرَ بنشاطَ ميارسونَ
َكثيَلتبشيَاملسلمنيَفَالوالايتَ السالمَالَيعدوَأنَيكونَرمزايًَفقط،َفحىتَاآلنَملَيتمَعملَشيء

 387املتحدة."

 رنزماخلصائص الفلسفية للبوست مودي ▪
مََ مبعىنَ موديرنزمَ البوستَ ََليسَ فعل ردةَ هيَ وإمناَ فقط،َ الليرباليةَ بعدَ ََاَ ََتقف ليرباليةَاضد

القيقة.َ تد عيَ اليتَ ابلروحانياتَ ودجمهاَ املعاصرةَ العلميةَ الكتشافاتَ بنيَ ماَ خلطَ فهيَ واملعاصرة،َ
املنطقَوالعقلَفقط،ََََاملعاصرةَأوَاملوديرنزمَ)عكسَالبوستَموديرنزم(َهيَحماولةَحلَاملشاكلَعنَطريق

مقارانتََ عملَ طريقَ عنَ األمر؟"َ هذاَ نعرفَ "كيفَ ولكنَ نعرف؟"َ "ماذاَ السؤال:َ بطريقةَ ليسَ وهوَ
 ومماثالتَابلعتمادَعلىَخرباتناَالشخصية.َ

بنيَاملوديرنزمَوالبوستَموديرنزم:َ"املوديرنزمََ َكارسونَمقارانًَ هيَحماولةَالوصولَإىلَالقيقةََََقال
القيقةَ مبعرفةَ والدعاءَ املرونة،َ وعدمَ الكربايءَ عنهاَ ينتجَ قدَ واليتَ والختبارَ واملنطقَ العقلَ طريقَ عنَ
املطلقةَوحبَالتملكَوالسيطرة،َبينماَالبوستَموديرنزمَهيَعكسَاملوديرنزم،َوهيَإدراكَماَنعرفهَمنَ

نعيشها،َوتتحكمَهباَاملشاعرَوالشخصيةَاليتَنتجتَعنَالرتبيةََََخاللَخرباتناَالشخصيةَفَالضارةَاليت
دونَأنَيد عيَاملعرفةَاملطلقة فََََواخلربةَالشخصية،َوابلتايلَجندَأنَهذاَالشخصَأيخذَمنهجاًَسلمياًَ

َأيَشيء."

العلمي الدراساتَ طريقَ عنَ القائقَ أتكيدَ عكسَ هيَ موديرنزمَ "البوستَ راشي:َ ةََقالَ
البحثَفََ الشخصيةَأكثرَمنَ بنتائجَخرباهتمَ يهتمونَ أهنمَ الناسَجندَ لكثيَمنَ فبالنسبةَ واألكادميية"َ
الياتيةََ خربتهَ علىَ معتمداًَ القيقةَ جيدَ أنَ حياولَ منَ وهناكَ الصحيح.َ العلمَ واكتسابَ املصادرَ

 
387.Source :Don M. McCurry .The Gospel and Islam التنصير: خطة لغزو العالم اإلسالمي: الترجمة الكاملة ألعمال المؤتمر  

Colorado: MARC التبشيري الذي ع قد في مدينة جلين آيري في والية كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية .  ،1978.  
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الكت تعتربَ أنَ ميكنَ الَ الناسَ بعضَ أنَ جندَ التعريفَ هذاَ علىَ وابلعتمادَ السماويةََالشخصية.َ بَ
كحقيقةَمطلقة،َألهنمَسيعتمدونَعلىَفهمهمَالشخصيَللنصوص.َوهذاَماَيسمىَ"املنظورية"َوهوَأنََ

 يبينَالشخصَرأيهَعلىَماَرآهَفَجمتمعهَواختربه.ََ

خرىَقدَتعر فَالبوستَموديرنزمَوهيَ"النسبوية"َوهيَنتيجةَممارسةَالبوستَموديرنزم.ََأكلمةََََ
أنَيعرفَالقيقةَمنَخاللَرأيهَالشخصي،َفإذاًَمجيعَالناسَحولهَلديهمَجزءَمنََََإذاَاستطاعَالنسان

ََ التبشيَوالدعوة القيقةَيطعنَ يقولَََ-الق.َوهذاَفَ فمثاًل،َقدَ أوَالسالم.َ للمسيحيةَ سواءَكانتَ
نَمذهيبََالنسانَالذيَندعوه:َ"قدَتكونَاملسيحيةَأوَالسالمَحقَابلنسبةَإليك،َوهذاَعائدَلك،َولك

أتبعَداينتكَحىتَأصلَإىلَالق"َفالقَمسألةَنسبية،ََ أيضاً،َوليسَابلضرورةَأنَ هوَحقَابلنسبةَإيلَ
َكلَشخصَمبنظورهَهوَ.  وهوَمتعدد،َيراه

أنَتنتجَالتعدديةَعنَالنسبوية،َوفَالقيقةَفإنَمعظمَالناسَالذينَميارسونَََ ومنَالطبيعيَجداًَ
لديه أبنَ يفتخرونَ موديرنزمَ طريقََالبوستَ عنَ القَ يعرفونَ أهنمَ مد عنيَ لألمور،َ الداخليةَ النظرةَ مَ

السماحَألنفسهمَابلتعدديةَفَالدايانت.َفنجدَأنَالفلسفاتَالفرديةَومباديءَالتساهلَاملتناهيَالسليبَ
 يتغلغلَفَهذهَالقيمَواملعتقداتَالغريبة.َ

أنَممارسيَالبوستَموديرنزمَيرفضونَاختاذَموقفَحازمََََ جتاهَحقيقةَما،َوالَيعلنونََوجندَأيضاًَ
أنهَصحيحَعندَشخصَآخر.َديكاريََ القيقةَاملطلقة.َفشيئَواحدَصحيحَعندَشخصَماَالَيعينَ
َكتابتهَوماَهوَاهلدفَمنَذلك"َوهذاََ يقول:َ"منَالصعبَجداًَأحياانًَأنَنعرفَماذاَقصدَالكاتبَمن

َدَالواحدةَعنَاألخرى.ََسببهَجتاهلَبعضَالقيمَواألسسَوالعقائدَالقيقيةَللداينةَاليتَحت
 

 قيم ومعتقدات البوست موديرنزم ▪
هوَالذيَيرىَماَيهمهَفَالياةَمنَخاللَخربتهََََيقولَويلزَأنَالذيَميارسَالبوستَموديرنزمََ

الشخصيةَواستبدالَخرباتهَابلقواننيَوالقيمَالشرعية.َويقسمَليوانردَسويتَاملراحلَاليتَمرتَفيهاَالدولََ
 الغربيةَحىتَوصلتَاىلَماَهيَعليه:ََ
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 منَالتعصبيةَإىلَالختبارَالشخصي َ.أ
 منَالختبارَالشخصيَإىل .ب
 املشاركةَ .ج
 لصورَةمنَالكالمَإىلَا َ.د
 منَالفرديةَإىلَاجملتمعَالفردَي َ.ه

فََ اختربَ مباَ يؤمنَ جندهَ املذهبَ هذاَ إىلَ فاملنتميَ موديرنزم.َ البوستَ قيمَ تشرحَ املراحلَ وهذهَ
األمرََ يتعلقَ عندماَ وخاصةَ شيء،َ أيَ عنَ حقائقَ أيَ يعرفَ انَ يريدَ والَ فقط.َ الشخصيةَ حياتهَ

ئقَحىتَيدفعهمَهذاَاألمرَإىلَاعتناقَالدينَابلروحانياتَ)األداين(،َفهمَيريدونَأنَيشعرواَهبذهَالقا
 واملشاركةَفَممارساته.ََ

أهنمَ يبنيَ مماَ بدقةَ الكلماتَ انتقاءَ ومعرفةَ اخل طابةَ م ل كةَ هلمَ املذهبَ هذاَ ميارسونَ منَ معظمَ
للوصولََ طريقةَ أحسنَ لرمباَ لذلكَ معينة.َ أوَصورةَ طابعَ فيأخذونَ وقارئنيَجيدين.َ ومتعلمنيَ مثقفنيَ

ا استخدامَ يشعرونََاليهمَ وجتعلهمَ هلمَ الصورةَ تقربَ ماَكيَ خربةَ عنَ تعربَ اليتَ القصصَ أوَ لصورَ
 ابألحاسيسَواملشاعر.َ

املذهبََََ هذاَ يتخذونَ اللذينَ منَ األكربَ النسبةَ أنَ جندَ فإنناَ الحصائياتَ علىَ وابلعتمادَ
َو التوعيةَ الجتماعية،َوالَجيدونَ املشاكلَ أكثرَ لديهمَ منَ الشباب،َوهمَ فئةَ همَ هلمَ التوجيهَكفلسفةَ

َالصحيحَفيلجأونَإىلَالعتمادَعلىَخرباهتمَاخلاصة،َواالنفصالَعنَاجملتمعَشيئاًَفشيئاً.ََ

يكونََ يطالبونَأنَ املذهبَ فمعتنقيَهذاَ املطلقةَوالصدق،َ البوستَموديرنزمَابلشفافيةَ تتصفَ
للقواننيَوصادقاًَولكنَيتمادىَهذاَلدَالتجسسَوالتدخلَفَشئونَاآلخَراجملتمعَحمرتَ  ينَوفضحهمََماًَ

ووضعََ غامضةَ أهناَ َ تبني  اليتَ األشخاصَ أوَ ابلسريةَ تتصفَ اليتَ املنظمةَ تفضحَ اليتَ األخبارَ ونشرَ
 اهتاماتَعليهمَدونَوجودَدليلَواضحَعلىَهذاَاألمر.
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ولرمباَأتساءلَهلَهناكَمنَالحظَهذهَالظواهرَفَاجملتمع؟َإنَفلسفاتَهذاَاملذهبَتتفشىَفََََ
 ونَمالحظتهَمماَينتجَعنهَعواقبَوخيمة.َمجيعَاجملتمعاتَكالفيوسَد

 ِف احملاولة للوصول ودعوة من يقع حتت بند البوست موديرنزم: مشاكل ▪
معَ َ.أ حواراهتمَ فَ يبدأواَ أينَ منَ يعرفونَ الَ املبشرينَ فمعظمَ للحوار،َ بدايةَ نقطةَ إجيادَ عدمَ

 متقم  صيَالبوستَموديرنزمَ.
 وجودَآراءَومعتقداتَخاطئةَلدىَمتقمصيَهذاَاملذهبَعنَالدينَالذيَالَيعرفهَأصاًلَ. .ب
 اخللطَبينهماَ.تَاخلاصةَابملعتقداتَالدينيةََواددمجَاملعتقَاعتناقَالبوستَموديرنزمَفلسفة .ج
 اخلوفَمنَالتغيي. َ.د
 النظرةَهللَتعاىلَخاطئةَ. َ.ه
 طرق وصول املبشرين ملعتنقي البوست موديرنزم 

البوستَ مذهبَ متقمصيَ إىلَ الوصولَ أثناءَ التاليةَ اخلطواتَ اختاذَ علىَ املبشرونَ يتدربَ
 موديرنزمَ:

عليهَغبارَوأنَماَالتأكيدَفَالوارَأنَماَيؤمنَبهَاملبشرَهوَصحيحَمئةَابملئةَوالَيوجدََ َ.أ
 يؤمنَبهَيغيَاملرءَلألفضلَوبصورةَجذريةَومستمرةَ.

 الصدقَواألمانةَفَنقلَاملعلومةَدونَاللفَوالدورانَ. .ب
)الصالة .ج الروحيةَ املمارساتَ يربطََإظهارَ أنَ يستطيعَ حىتَ اخل(َ الصدقةَ الصوم،َ َ،

 الدين.الشخصَاحملاورَبنيَماَيقولهَاملبشرَوالواقعَفَتطبيقَ
 استخدامَالثبااتتَوالدالئلَوالربهانَمنَالكتبَ)كالكتابَاملقدس(َوتبياهناَللمحاورَ. َ.د
 عملَجمتمعاتَخاصةَومتابعةَاألشخاصَبشكلَمستمر.َ َ.ه
 التواصلَالعميقَاملستمرَوأنَيكونَفَلغةَاملتحاورَاخلاصةَحىتَيسهلَتوصيلَاملعلومةَ. .و
امَل .ز التبشيَحبيثَيكونَمتعلقاَابألمورَ أيضاًَجدايلَودفاعيََاستخدامَ عاصرةَوأنَيكونَ

apologeticَ.َمنَانحيةَاملنطقَواملقارانت 
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 أنَتكونَعبادةَاملبشرَظاهرةَوشفافة. .ح
 إجيادَفرصَللمشاركةَواخلدمةَواملساعدة.َ َ.ط
 388وفوقَكلَهذاَالعالقةَاخلاصةَبنيَاملبشرَوإهلهَوالتقربَإليَه .ي

َ

 خالاي املبشرين ِف الكليات واجلامعات: 
يعملَاملبشرونَفَالكلياتَواجلامعاتَبشكلَتطوعي،َفهمَأيضاًَطالبَيدرسونَاملوادَنفسهاَ
وخرباهتمَ حياهتمَ قصصَ ومشاركةَ عليهمَ والتعرفَ اجلسور،َ ببناءَ عملهمَ ويبدأَ املسلمون،َ يدرسهاَ اليتَ

يدعونََ أوَ البعض،َ بعضهمَ يزورونَ ولرمباَ فََالذاتية،َ أوَ مقهىَ قهوةَفَ فنجانَ لشربَ البعضَ بعضهمَ
دينهمََ ُتطرحَهلمَعنَ أسئلةَ املبشرونَجاهزينَأليَ الشروعَفَالديثَابألداين.َويكونَ قبلَ ماَ مطعمَ

َكماَأهنمََ،َحتريفَالكتابَاملقدس،َألوهيةَاملسيحوكتاهبم،َفهمَُمدر بونَللجوابَعنَمسألةَالثالوث ،َاخل.
الشبهات )السالم(،َمصطحبنيَمعهَ دينَاآلخرَ يعرفواَ أنَ بدَ أعداءَالسالم،َولكنََََالَ اليتَيطرحهاَ

معظمهمَالَيستخدمونَهذهَالشبهاتَوالَيلقوهناَبشكلَمباشرَحىتَيبقونَالعالقةَقائمةَماَبينهمَوبنيََ
389َأصدقائهمَاملسلمني.

فهناكََ هلم،َ خاصةَ نواديَ أوَ مبجموعاتَ مشرتكةَ اهتماماتَ هلاَ اليتَ الطالبيةَ الفئاتَ تتجمعَ
ونَابلدعوةَإىلَدينَالسالم،َوهناكَاملسيحيونَالذينَيعملونَابلتبشي،َاملسلمونَامللتزمونَالذينَيعمل

العرقيةَكاألمريكان الفئاتَ وهناكَ اجلميلة،َ ابلفنونَ اهتماماتَ لديهمَ منَ إفريقيََوهناكَ األصلَ ،َمنَ
الكلية،ََ أوَ اجلامعةَ تقيمهاَ خاصةَ مناسباتَ هناكَ تكونَ ماَ وعادةَ والفيتناميني.َ الالتينيني،َ والطالبَ

العامليَالذيَجيتمعَفيهَمجيعَالطالبَويلبسونَلباسهمَالتقليدي،َوقدَيقدمونَطعامهمَالشعيب،ََكاليومََ
أكربَعددََ التبشييَالستقطابَ بعملهمَ املبشرونَ املنشورات.َوجيتهدَ لتوزيعَ فرصَكبيةَ هناكَ وابلطبعَ

بني ماَ تقامَ اجتماعاتَ عدةَ هناكَ أنَ ابلذكرَ جيدرَ وماَ املسلمني.َ ومنهمَ الناس،َ منَ املسلمنيََََممكنَ
للتحدثَفَالقضاايَاملشاهبةَواملختلفةَماَبنيَاملسيحيةَوالسالم،َوقدَتضمَمناظراتَبنيََ واملسيحينيَ

املسيحي النقاشَ فَ بعضهمَ-متخصصنيَ عنَ بعيدينَ املبشرونَ جيلسَ الجتماعاتَ تلكَ وفَ املسلم.َ
 

388. Source:  Jere Philips, Reaching People in Postmodernism Culture 
389  . Source: Nuclues Liz Croton .Sharing Christ with Muslims.2001  . 
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هناكَفرصةَللتعرفَعليهمَََالبعضَفَالقاعة،َوحياولونَالتقربَمنَاملسلمنيَواجللوسَجبانبهمَحىتَتكون
انسَمنَخلفياتَإسالمية،َقبلتََألوبناءَعالقاتَتقودَإىلَالتبشي،َومنَاملعروفَأنَهناكَفيديوهاتََ

390ََحماولةَزعزعةَإميانَاملسلمَ.توزعَعلىَالطالبَاملسلمنيَفَودخلواَاملسيحيةََرسالةَاخلالص

 اإلعالم
َ

قلماَجندَوسائلَاعالمَغيَاسالميةَتتحدثَعنَالسالمَبطريقةَاجيابية،َفحىتَالقنواتَاملسيحيةَ
وحبَاخلي،َجتدهاَمنَأكثرَالقنواتَعداوةَللمسلمنيَالبشرََاليتَهتدفَاىلَإظهارَاحملبةَوالتعاونَبنيََ

لمنيَوإمناَجيبَأنَوالسالم.َواملضحكَفَاألمرَأنناَنسمعَمقدمَالربانمجَيقول:َ"حننَلسناَضدَاملس
 نوضحَهلمَحقيقةَالسالم"َوكأنَمقدمَالربانمجَلديهَالعلمَعنَالسالم.

ؤديَإىلَيََذيتفاديَالنقاشاتَالعقيمةَواهلجومَالََولكنَفَالقيقةَإنَغالبيةَاملبشرينَحياولون
العالم خاللَ منَ السالمَ حياربَ منَ وإمناَ والبتعاد،َ ََََالنفورَ األصابع علىَ تُعدَ اليتَ األقليةَ َ–همَ

َ-نَيدعمهمَاملسيحيونَاملتطرفونَاألمريكانَََومنَخلفياتَإسالمية،َأوَعربَمسيحيغالبيتهمَمتنصرونََ
هؤالءَ يفعلهَ ماَ املسيحينيَضدَ منَ الكثيَ وهناكَ

َالذينَيهامجونَالسالمَحبدة.ََ

الوالايتََ فَ املسيحيةَ القنواتَ ومعظمَ
البثََ مؤسسةَ طريقَ عنَ تُبثَ األمريكيةَ املتحدةَ

ََ احمللي  National Religious Broadcastersالديينَ

(NRB)ََََالتلفازيةَاملسيحية القنواتَ وتضمَعشراتَ
بروتستنتية.ََ إجنيليةَ أكثرهاَ الطوائفَ مجيعَ منَ
وابلنسبةَللتمويلَفإنَهذهَالقنواتَتضعَإعالانتََ
وقتَ أتجيَ طريقَ عنَ فتكونَ لتمويلهاَ األخرىَ الطريقةَ أماَ للتربع.َ املشاهدينَ وحتثَ تشجعَ خاصةَ

 
390  . Source: Dr. Peter Hammond .Frontline Fellowship, Muslim Evangelism in Mennesota  .Mennesota: Frontline 
Fellowship  ،2013 .  

بيضاء  أمريكية kathryn russell tsarnaevكاثرين راسيل تسارنايف 

مسلمة، زوجة المشتبه به أنه المسؤول عن تفجيرات بوسطن. تقول آن 
كولتر )إعالمية(: " كاثرين راسيل يجب أن تَُزج بالسجن الرتدائها الحجاب 

 بعد هذه الحادثة" 
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ئسَالكبيةَأوَاملبشرينَاألغنياءَاملعروفنيَيعملونَعلىَالعالانتَلشركاتَخمتلفةَلدعايتهم.َومعظمَالكنا
 إنتاجَفيديوهاتَهلمَتعر فَمبؤسساهتمَويعرضوهناَعلىَالقناةَاملسيحية.ََ

اخلالصَ رسالةَ إىلَ تدعوَ )أيَ خالصيةَ التلفازَ علىَ يعرضوهناَ اليتَ الربامجَ وبرامجَومنَ َ)
 ََاللقاءاتَواملقابالت،َودروسَوعظاتَمسيحية.

َكماََ َكبياًَعليهاَبعد. وقدَختصصَهذهَالقنواتَبرامجَخاصةَللمسلمني،َولكنَملَجيدواَإقبااًل
علىَالناسَبشكلَنفسيَحىتَالتأثيََلتحاولََهلاَطابعَعاطفيََأنَهناكَبرامجَُتذاعَعلىَاهلواءَمباشرةََ

يُدفعَهلمَمرتباتَشهريةَأوََيتصلواَهبمَويصل ونَمعهمَعلىَاهلاتف.َوهذهَالربامجَيعملَعليهاَإماَعاملنيََ
متطوعني.َأماَالقنواتَاملسيحيةَاليتَتستهدفَاملسلمنيَفهيَقليلةَجداًَالَتكادَتُعدَعلىَاألصابعَمثلََ

 قناةَالياة،َوقناةَالقيقة.

قناةَتلفزيونيةَتبثَعلىَمدارَالساعةَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَأمهها104ََوهناكَأكثرَمنََ
 .ََومجيعهاَاتبعةَللطوائفَالربوتستنتيةTrinity Broadcasting NetworkَوDaystarَقناةَ

ََ من أكثرَ ف206ََََوهناكَ فعالةَ األمريكية،َوهيَ املتحدةَ الوالايتَ حمليةَفَ مسيحيةَ راديوَ قناةَ
َكبيَعليهاَفَساعاتََ منََََالذروةَوهيَعندَالذهابَإىلَأوَاخلروجنشرَاملسيحية،َوجندَأنَهناكَإقبال

أهناَأغلىَساعاتَالعملَحيثَيكونَاملوظفنيَفَسياراهتمَيستمعونَإىلَالراديوَأثناءَالقيادة،َعلىَالعلمََ
 .ََالبث

هنَقناةَاملعجزةََتلفازيةَثالثَقنواتََوقناةَراديوَمسيحية103ََأماَابلنسبةَلكنداَفهناكَأكثرَمنَ
Miracle ChannelََوCrossroads Christian Communicationsََوقناةَامللحَوالنورَالكاثوليكية. 

ََ التواصل وسائلَ علىَ رئيسيَ بشكلَ املبشرينَ قادةَ أيSocial Mediaََويعتمدَ يوجدَ فالَ َ،
يُربطََ واملوقعَ فيها،َ تعملَ اليتَ للمنطقةَ خاصاًَ أوَ عاماًَ إماَ ذاهتاَ حبدَ موقعَ متلكَ الَ مسيحيةَ مؤسسةَ
بصفحاتَالفيسَبوكَوالتويرتَابلضافةَإىلَوسيلةَنقلَالصوتَوالصورةَوهيَاألهمَإماَقناةَيوتيوبَأوََ
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قَنفسهاَابلربامجَالرباقةَوالنشاطاتََفيميو،َفتجدَهذهَالكنائسَواملؤسساتَأشبهَبشركاتَجتاريةَتسوَ 
َاحملف زةَلشدَأكربَعددَمنَالناسَإىلَطائفتها.ََ

القنواتَاملسيحيةَاليتَجتينَمااًل،َفدعوانَنتعرفَعلىََ القنواتَاملسيئةَلإلسالمَمنَأكربَ وتعتربَ
َكنموذجَ. َأكربَالقنواتَاملشهورة،َقناةَالياة

  )قناة احلياة )منوذج 
ََاحملتلَةََفلسطنيََأرضََمنََرحلتناََتبدأ

َوتضغطََالسرائيليََالعريبََالصراعََيشتعلََحيث
َأرضهمََليرتكواََالعربََالسكانََعلىََبقوةََإسرائيل

َالضغطََهذاََوحتت.ََالجئنيََإىلََيتحولواََو
أفرادَََعقبيهََعلىََيرتدََويصمدَالشعبََََالرهيب
َمنََاخلبيثََهباََللاََمييزََعظيمةََفتنةََإهنا.ََقليلون
ََ.الطيب

ويعرتف2005ََََوىفَوسطَهذاَاجلوَخرجَعليناَمصعبَحسنَيوسفَليعلنَعنَتنصرهَمنذَعامََ
ََ عام منذَ لسرائيلَ عميالًَ ََََم1997أبنهَكانَ إىلَََََم2007وحىت أدتَ معلوماتَ إعطائهمَ فَ ساهمَ وأنهَ

َ.وتصفيةَآخريناستهدافَشخصياتَفلسطينيةَ
َكانَشخصيةَمؤثرةََ َكتابهَابنَمحاسَوأظهرَنفسهَفيهَأبنهَخارقَالذكاءَوأنه قامَمصعبَبكتابة

أنََ إسرائيلَحىتَ القرارَفَ فلسطينينيَمشعونََفَصناعةَ بتصفيةَنشطاءَ اختذهَ قدَ قراراًَكانَ ألغىَ بييزَ
َ.كبسببَاعرتاضَمصعبَعلىَذل

َكشفَالشركةَاملالكةَواملمولةَلقناةَالياةََ ويشاءَللاَعزَوجلَأنَجيعلَمنَهذاَالعميلَسبباًَىف
َ.التنصيية

فلسطينية مع بنتُيها، ويصّوب جندي إسرائيلي  صورة لوالدة مستضعفة
 بندقيته نحوهم
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ينهيَ أنَ القديرَ العليَ للاَ شاءَ
وراءََ يقفونَ م نَ ختفيَ م نَ الطوالَ السنواتَ

القناةََ قبلََهذهَ يصورََمنَ الذيَ الشخصَ
َكانَجاسوساًَمميزاًَ َ.نفسهَأنه
َ كيفَحدثَهذا؟

ََ مقطعنيََهذا بتسجيلَ قامَ اجلاسوسَ
شركة أنَ خالهلماَ َيذكرَ َAvainmediaََ

َابلفنلندى أفنميداي وتنطق َوترتجمَ َإىلَ
 Keymediaََاملالكةَواملمولةَلقناةَالياةَالتنصييةَيه كيميداي ابلجنليزيةَوتنطق.َ

لكنَدعاَالفنلندينيَجلمعََََ،مصعبَملَيكشفَعنَإسمَالشركةَاملمولةَلقناةَالياةَالتنصييةَفقط
َ.التربعاتَلصاحلَالشركةَوبذلكَأرشدانَمشكوراًَللبلدَاملضيف

 الشركةَ؟َهذهَتعملَكانتََوكيفَ AVAINMEDIAَولكنَمنَهوَمديرَشركة

ََيعمَلََبينماََفنلنداََمنََيعمالنََالياةََقناةََرئيَسََإبراهيمََوهارونAvainmediaََََرئيسََنيللو
ََ.املتحدةَالوالايتَمنَالباقون

َ
َ

kellon ja maapallon ympari 24/7Al Hayat evankelioi  
َ(أايم٧َساعة/٢٤ََقناةَالياة:َتنصيَحولَالعاملَعلىَمدارَالساعةَ)

َ
أقباطَ العاملَوحدثَأنَمتتَاستضافةَنشطاءَ إهنمَيستهدفونَالسالمَواملسلمنيَابلذاتَحولَ
املهجرَللحديثَىفَالسياسةَاملصريةَوليسَفقطَالدينَالسالميَوهذاَاستخدامَسياسيَيهدفَللضغطََ

َ.علىَالكومةَاملصريةَبالَشك
َ

 يوسف حسن مصعب اإلسرائيلي بالجاسوس نيللو تجمع صورة
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َمقتبسَمنَاملوقعَالتابعَألفنيَميدايَ.
Al Hayat – satelliittikanava julistaa evankeliumia uudella ja rohkealla tavalla 

muslimimaailmaan haastamalla ja paljastamalla islamin valheet 
ََ للعاملَالسالميَمنَخاللَحتديََََ-الياة الجنيلَفَحلقاتَجديدةَوشجاعةَ تعلنَ فضائيةَ

َ.وفضحَأكاذيبَالسالم
حبواىلََ تعملَ منظمةَ عنَ نتحدثَ همثاينََحننَ الرئيسيةَ أقسامهاَ لكنَ والروسيةََََيلغاتَ العربيةَ

توجيهَََوََ.والصينية سياسيةَ علىَ اعتمادهَ األقسامَىفَ ابقيَ عنَ األكربَوخيتلفَ القسمَ هوَ العريبَ القسمَ
منهم والسخريةَ املسلمنيَ لعقائدَ والشتائمَ هوَََ،الهاانتَ ذلكَ ىفَ الرئيسيَ السببَ أنَ نوعيةََََوأعتقدَ

العريبَ القسمَ رئيسَ ابراهيمَ هارونَ الفلسطيينَ أمثالَ منَ القسمَ هذاَ ىفَ العاملنيَ العربَ املسيحينيَ
َ.وَاملغريبَرشيدَمحاميَ)األخَوحيد(َوالسوداينَانجيَونيس

ََ:جند avainmedia علىَموقع

َ
َ

 موقعهم؟فلماذاَالَنزورََ Avainmedia شريكَأساسيَلشركة Netmission وَحيثَأنَشركة
ََ:جند netmission عندَتصفحَموقع

http://www.hurras.org/vb/newreply.php?do=newreply&p=474284
http://www.hurras.org/vb/newreply.php?do=newreply&p=474284
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َ
هيَََالشركةَاليتَتقومَابلبثجندَقسمَخاصَلألخبارَمنَداخلَإسرائيلَويضافَإىلَذلكَأنََ

RRSATََ.السرائيلية 
َ
َ
َ
َ
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َكبيَهوَاستضافتهمَلربانمجَالقمصَزكرايَبطرسََ النقلةَاليتَنقلتَقناةَالياةَإىلَعددَمشاهدين
املشهورَبسبَوشتمَالدينَالسالمي،َولكنَبعدَفرتة،َحدثتَإختالفاتَبنيَقناةَالياةَوالقمصَزكرايََ

َبطرسَأدىَإىلَانفصالَوفضحَكلَمنهماَلآلخرَفيماَخيصَأموالَالتربعاتَ.
َهوَالش تفاصيلَماَحدثَعندَاهنيارَحتالفَزكرايََََييكَالذيَوجدهَزكرايَبطرس،َوماَهَرم ن 

قناةَالياة؟ التربعاتََ بطرسَمعَ َكماَيقولونَعندماَجيمعونَ أمَأنَللمالَدورَهلَهمَإخوةَفَاملسيح
َخوةَاملزيفة؟رئيسيَفَهذهَاأل

يدافعَفيهَعنََََبشرىمتَتسريبَخطابَموجهَإىلَالقمصَزكرايَبطرسَمنَحماميهَالسابقَهاينََ
لهَأنَفَالوالايتَاملتحدةَيستطيعَأيََ لهَبتسريبَأسرارهَويكشفَ نفسهَوينفيَاهتاماتَزكرايَبطرسَ
َكشفَفََ إنسانَالصولَعلىَبعضَاملعلوماتَالشخصيةَعنَأيَإنسانَآخر،َمثلَاملمتلكات،َوهنا

نازلَاململوكةَلهَولزوجتهَإىلََهذاَاخلطابَعنَقيامَالقمصَزكرايَبطرسَابلتنازلَعنَملكيةَالعديدَمنَامل
املنازلَفََ َكثيةَخاصةَمنَ شخصَموثوقَبهَيُدعىَمسيَعبدامللكَحىتَالَتظهرَحتتَإمسهَممتلكات
َكاليفورنيا،َوابلبحثَُوجدَأنَزكرايَبطرسَاستمرَفَدفعَالضريبةَاملقررةَعلىَهذهَاملنازلَحىتَبعدََ والية

املالكََ هوَ أنهَ يثبتَ مماَ امللكيةَ نقلَ للتمويهاتريخَ مسألةَصوريةَ امللكيةَ نقلَ وأنَ هلاَ ََالقيقيَ )نصَ،
َكماَهوَموضحَفَاألسفل(،َوترمجتهَابلعربية ََ:اخلطابَابللغةَالجنليزية

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َعزيزيَاألبَزكرايَ،
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َكشفتَمعلوماتَسريةَقدمتهاَيلََََقدَتلقيتَعدةَمراسالتَوَمعلومات تزعمَأنتَفيهاَأنينَقد
إىلَاملواقعَالسالمية.َهذاَغيَصحيح.َفَالواقعَمزاعمكَاخلاصةَمبنيةَعلىَالقدحَوَالذمَوَتؤثرَعلىََ

َ.عملي،َوابلتايلَفأنتَمسؤولَعنهاَوفقاًَللقانون
لقيامَبذلكَهوََأانَملَأكشفَعنَأيَمعلومةَسريةَقدمتهاَيلَإىلَأيَشخصَأوَأيَموقع.َا

االدعاءاتَإىلَحكومةََ إبالغَمثلَهذهَ أشجعكمَعلىَ احملاميَاخلاصَبك،َوأانَ لواجيبَبصفيتَ خرقَ
َكاليفورنياَعلىََ َكنتَخرقتَسريةَاملعلومات9053ََ-843-800-1والية ،َحيثَسيتمَالتحقيقَفيماَإذا

َ.اليتَقدمتهاَيل
لتعليمك.َمبجردَمعرفةَوابلضافةَإىلَذلكَالتحديَلكَأعاله،َأودَأنَأستخدامَهذهََ الرسالةَ

امسك،َفمنَالسهلَجداَالبحثَعنَسجالتكَالعامة.َمعَهذهَالرسالة،َأرفقَنسخةَمنَالعقودَحيثََ
مسي السيدَ إىلَ لكَ اململوكةَ املنازلَ منَ العديدَ أنَكافةََعبدامللكََنقلتَ تتعلمَ وَ لكَ ليظهرَ هذاَ َ.

األعمالََ تعطيينَ ملَ أنتَ علنية.َ مبمتلكاتكَ اخلاصةَ عليهاََالسجالتَ الصولَ علىَ قادرَ لكينَ املرفقة،َ
َ.ألهناَمتاحةَفَالسجلَالعام

َكانَلديكَأيَسؤال َ.الَترتددَفَاالتصالَيبَإذا
َاملخلصَلكَبشدةَ،
َهاينَبشرىَإسحق

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

ََ
َ
َ

َمل
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ
َ
َ
َ

 رسالة هاني بشرى إلى القمص زكريا بطرس باللغة اإلنجليزية

 زكريا بطرس إلى سمير عبدالملكصور لعقود نقل الملكية من القمص 
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ
َ

م، وهذا يدل على أن البيوت ما زالت في حوزته وقد نقل 2010الضرائب التي دفعها القمص زكريا بطرس عن بيوته األربعة سنة 

ملكية ثالثة بيوت منها إلى سمير عبدالمالك )صوريا  حتى ال يعلم الناس أنه يمتلك أربعة بيوت في والية كاليفورنيا( ولكنه ما زال 
 يدفع رسوم الضرائب لها.
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 اخلالصة 
َ

املؤسساتََ أنَ منَ ابلرغمَ
املتحدةََ للوالايتَ التابعةَ التبشييةَ
نفسهاََ تنقلَ أنَ حتاولَ األمريكيةَ
الدولََ مجيعَ فَ حمليةَ نفسهاَ وجتعلَ
هناكَ أنَ منَ وابلرغمَ األخرى،َ
منَ منبثقةَ أخرىَ تبشييةَ مؤسساتَ
اآلسيويةَ أوَ األوروبيةَ القارةَ
املتحدةََ الوالايتَ أنَ إالَ والفريقية،َ

تعترب َاألمريكيةَ األساسيََ احملركَ
للمبشرين،َفَتدريبهمَوعملهم،َوهمََ
هلمََ األفضلَ منَ أنهَ متاماًَ يعونَ

أتسيسَأنفسهمَفَبالدهمَوحماولةَتنصيَأكربَعددَممكنَمنَالناسَفَالدولةَنفسهاَقبلَالذهابَحولََ
ا فإنَ نرىَ وكماَ العامل.َ حولَ التنصييَ عملهمَ فَ يفشلونَ فقدَ ذلكَ يفعلواَ ملَ إنَ ألهنمَ لقلََالعامل،َ

َمنَأصعبَالقول،َفبالرغمَأنَهناكََ لتنصيَجناحَبسيطَلالتبشييَفَالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَيُ ع دُّ
همََوأكثرََ– ََََاملتنصرينَ يتحولونََمنَخلفياتَكاثوليكية أرثوذكسَ ََأوَ بروتستنتية معظمََََإالََ–إىلَ أنَ

أوََ يهوةَ شهودَ أوَ واللادَ أخرى،َكالالدينيةَ طرقَ إىلَ تتجهَ وبدأتَ ابلكنائسَ الثقةَ فقدتَ الناسَ
املورمونَأوَالسالم،َعلماًَأنَحركةَاملعتقدَاملورموينَهوَاثلثَأسرعَمذهبَانتشاراًَبعدَالسالمَواللادَ

الشمالية املناطقَ فَ ينتشرَ وهوَ األمريكيةَ املتحدةَ الوالايتَ ََوالوسطىََفَ ذلك ومعَ اتبعيََ.َ أنَ جندَ
األموالَالطائلةَلذلكَجتدَوسائلَوُسُبلَتسويقهمََََيذَومنَأتباعَالزبَاجلمهوريََََالطوائفَالربوتستنتية

َكماَيعتمدَقادةَاملبشَرأقوىَمنَأيَطَو نَفَالوالايتَاملتحدةَعلىَمدىَقبولَالناسَلتقبلََيائفَأخرى.
الناسَللمبشرينَوقدَجيدونََرسالةَاخلالص َكلماَقلَقبولَ َكلماَاجتهناَإىلَالشمالَوالشرق أنه ،َفتجدَ

 الفجر جريدة فى اميل فادى كتبه ما هذا
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مقاومةَشديدةَمنهمَومنَالقطاعاتَالعلمانية.َأماَفَاجلنوبَفإنَالناسَماَزالَميتلكهاَطابعَالتحفظََ
َو والشاابتَ الشبابَ بنيَ ماَ تتزايدَ القبولَ نسبةَ أنَ جندَ والتقاليد.َكماَ اجلددََوالعاداتَ املهاجرينَ

كالالجئنيَبسببَطبيعتهمَالجتماعيةَوتقبلهمَلآلخرينَأكثرَمنَاملواطننيَاألمريكانَالذينَاجتاحهمَ
َ.ََمظاهرةَالفرديةَوتزدادَاملساحةَالشخصيةَلديه
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َ

َ

َ

َ

سُ  الَفْصلُ  ري: الّسادي  العاملي  الت َّْبشي
َ

َ

َ

َ

ََ يعد هناكََملَ أصبحتَ بلَ العامل،َ بلدانَ مجيعَ إىلَ الغربَ منَ أيَ واحد،َ ابجتاهَ حركةَ التبشيَ
التمييزَ العاملَالسالمي،َوملَيعدَيستطيعَاملرءَ العامل،َحىتَفَ مؤسساتَتبشييةَمتجذرةَفَمجيعَدولَ

ا ُشقبنيَ أانساًَ َ نر  فلمَنعدَ ََملبشرين،َ املقدسرًا الكتابَ أوَزرقاءَوحيملونَ أيديهم،ََََهلمَعيونَخضراءَ فَ
لهَ أوَخاص،َ عامَ أيَقطاعَ يعملَفَ نفسها،َمواطنَمسيحيَعادي،َ البلدَ املبشرونَمنَ أصبحَ وإمناَ

وهناكَأيضاًَوافدَللعملَفَالدولةَ.ََشهاداتهَالعادية،َلهَزوجتهَوأوالده،َويبشرَمنَأجلَرسالةَاخلالص
ََ وجيانه. زمالءهَ وسطَ فَ سريَ تبشييَ بعملَ يقومَ أنهَ يظه رَ الَ فيهاَ يعملَ اليتَ وهؤالءََالسالميةَ

َكمبشرينَقصييَاملدى،َفمثالًَ املبشرينَمعظمهمَطويليَاملدى،َوقدَترسلهمَالكنائسَإىلَالدولَاجملاورة
ََ عام فربايرَ 2013ََفَ اََبعضوعنََم القبضَاحملاوالتَ اللييبَمتَ الشعبَ املستمرةَواملتالحقةَجتاهَ لتنصييةَ

ََ)منَمصرعلىَعددَمنَاألجانبََ املسيحية،ََ( الداينةَ لنشرَ مواَابلرتويجَ بنغازيَواهتُّ املقيمنيَفَمدينةَ

ّي  لُ الفْص  مي ري العالَ ْبشي ُس: الت َّ  الّسادي
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َكبيَمنَاألقراصَاملدجمةَُوجدتَ َكتابَتنصيي،َوعدد بعدَورودَأنباءَعنَضبطَأكثرَمنَأربعنيَألف
"َالدوديَبينهاَوبنيَمصر،َتدخلَإىلَليبياَعربَمنفذَ"السلومةَبنيَشحناتَموادَغذائيةَقبلَأنََخمبأ

فتمتَمصادرهتاَوقادهتمَتلكَالشحنةَإىلَالوصولَللشبكةَاليتَمتارسَعملهاَفَاخلفاءَمنذَبدايةَالثورةََ
 املدارسَ.َوخاصةَبنيَاألطفالَتالميذالليبيبةَ

ََ املاضي أغسطسَ ففيَ األوىل،َ الادثةَ هيَ هذهَ تكنَ ببنغازي2012ََََوملَ الثوارَ ألقتَكتائبَ
نفسَالنشاطَالتنصيي،َوكانتَإحداهنَفلسطينيةَعمرهاَََالقبضَعلىَجمموعةَمنَالفتياتَوهن َميارسنَ 

ُووجَد منَعمرمها،َ الثاينَ العقدَ ليبيتانَفَ األخريتانَشقيقتنيَ بينماَكانتَ عاًماَ ََََمخسةَوعشرونَ معهن 
الجنيل منَ معهن َََنسخَ التحقيقَ أثناءَ واعرتفنَ األلوان،َ خمتلفةَ صلبااًنَ حتملَ اليتَ القالئدَ منَ وعددَ

َابلتهمةَاليتَُوج هتَهلن .ََ

مبشرينََ فهناكَ البلد،َ لغةَ عنَ خمتلفةَ لغةَ يتحدثونَ أجانبَ املبشرونَ يكونَ أنَ ابلشرطَ ليسَ فإذاًَ
َمنَخاللَالنقاطَالتالية:ََبينهماكنَالتفريقَطويليَاملدىَوقصييَاملدىَومي

َ

 املدى طويل بشرامل   
 يكونَفَبلدَماَيعرفَالناسَوسلوكياهتمَوعاداهتمَوتقاليدهمَبشكلَأفضلَ. ✓
 عندماَالَتكونَهناكَمناسباتَخاصةَ.َ–يبشرَحىتَفَاألايمَالعاديةَ ✓
 يبشرَفئةَمنَالناسَلديهاَمعتقداتَوعاداتَوتقاليدَمتشاهبة. ✓
 .ََجييبَعلىَأسئلةَالناسَالذينَأيتونَإليهَطالبنيَاملزيدَمنَاملعلوماتَعنَاملسيحية ✓
 يبشرَفَسياقَاهلويةَالثقافيةَاملشرتكة. ✓
 لطائفتهَاخلاصة.َلهَالسلطةَفَأتسيسَ)زراعة(َورعايةَالكنيسة ✓

 املدى بشر قصري امل 
 يبشرَأانساًَملَيقابلهمَقطَوملَيعرفهمَبشكلَجيد. ✓
 يفرضَنفسهَعلىَاجملتمع.هَ،َمبعىنَآخرَأنيبشرَأانساًَملَيدعوهَوملَخيتاروه ✓
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 يبشرَأانساًَعادًةَماَحيتاجونَللمساعدةَويعانونَمنَأزمةَماَ. ✓
 يبشرَأانساًَمنَخمتلفَالثقافاتَوالفئاتَالعرقية. ✓
 يبشرَأانساًَهلمَخلفياتَدينيةَخمتلفة. ✓
 األحيان.يبشرَأانساًَالَيعرفونَأنهَمبشرَفَمعظمَ ✓
 داًَللمبشرينَمنَبعدهَ.لهَالسلطةَمنَطائفتهَأوَمؤسستهَالتبشييةَليفتحَطريقاًَمعبَ  ✓

الناسَإىلَاملسيحيةََ إنَعملَاملبشرينَقصييَاملدىَيكونَظاهراًَومؤثراًَوقدَيدخلَالكثيَمنَ
ا هؤالءَ ويعتربَ املدى.َ طويليَ مبشريَ عملَ هيَ املتابعةَ ولكنَ املبشرين.َ هؤالءَ زايرةَ ملبشرونََخاللَ

مهيمننيَعلىَحدَسواءَابلنسبةَللمؤسساتَالتبشيية.َواملبشرَذوَاملدىَالطويلَيكتسبَعالقاتَأطولََ
َمعَالناسَوتكونَنوعيةَالتبشيَأفضلَومرسخةَبشكلَأكربَ.

بعضَ دراسةَ منَ لناَ بدَ الَ مبشراًَ يصبحَ حىتَ فعلهَ املبشرَ علىَ جيبَ ماَ شرحَ فَ البدءَ قبلَ
َدمهاَبكثرةَفَهذاَالفصل:َاملصطلحاتَاملهمةَاليتَسنستخ

 

 التبشري  لفهم مصطلحات مهمة 
 

 ََ الدينية نفسهاَوتعطيPluralismََالتعدديةَ القيمَ تتشاركَفَ األداينَ العتقادَأبنَمجيعَ :َهوَ
َكونيةََََ-فإنَمجيعَالدايانتََ.ََمعىنَاخلالص بناءَعلىَفحصَدقيقَهلاَأشكالَخمتلفةَولكنَحقائق

ََ ََََ–واحدة يسمى ماَ وهذاَ واحد.َ معتقدَ فَ تصبَ أهناَ مفهومPerennialismََََأيَ إىلَ )استناداَ
كمرادفَللمسكونية:َأيَتعزيزَمستوىََوميكنَأنَيستخدمَاملصطلحََََالكمةَاخلالدة(َأوَالتقليدية.

منََ املختلفةََمعنيَ الطوائفَ بنيَ ماَ النظرةَ وحتسنيَ االداينَ خمتلفَ بنيَ والتفاهمَ والتعاون،َ الوحدةَ
ومعتنقي391َََكتعايشَمتناغمَبنيَمعتنقيَالدايانتَاملختلفةَأوَالطوائفَالدينيةَ.ََداخلَالدينَالواحد.

 هذاَالفكرَأكثرهمَبوستموديرن،َأيَالَدينينيَ.

 
391  . Source: Mark Silk .Defining Religious Pluralism in America: A Regional Analysis .2007  . pp81 - 64 
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 ََ )التسلل( اخلالقةَ الدخولَ ميكنCreative-access Platformَََطرقَ اليتَ الطريقةَ هيَ
َكطبيب،َأوَمدر س،َأوَموظف،َاخل.ََ)ابلسر(َللمبشرَالقامةَ  فَبلدَماَحتتَمسمياتَمتعددة

القامةَاخلالقةَهيََ:َ"طرقMike Pocockََد.َمايكَبوكوكََالقياديَاملعروفَفَجمالَالتبشيََيقولََ
َكانَاملبشرَيعملَعلىَخرقَالقانونَفََ طرقَأخالقية،َمسيحيةَإجنيلية،َواترخيية.َفليسَمنَاملهمَإن

392َالبلدَأوَال."
 ََالتعصبيةَالعرقيةEthnocentrismَََََكلَشخصَحيكمَعلىَالضاراتَاألخرىَمن هيَحالة

خاللَمنظورَحضارتهَوتربيته،َوابلتايلَيرىَأنَأيَحضارةَجديدةَميكنَأنَتؤثرَعليهَبشكلَسليب،َ
وهوَماَيسمىَأيضاًَاالستعالءَالعرقي،َالتمركزَالثين،َاملركزيةَالعرقيةَأوَاالست عراقيةَخاطئَومضلل.ََ

اجلنسَالذيَينتميَإليهَاألحسنَواألكثرَاتساقًاَمعَالطبيعة.َويشيََوهوَاعتقادَإنسانَأبنَأمتهَأوََ
إىلَاالعتقادَأبنَ"مجاعةَالفردَهيَاألفضلَبنيَكلَاجلماعات،َوأنَالكمَعلىَاآلخرينَعلىَأساسَ
أنَمجاعةَالفردَهيَمرجعَهذاَالكمَإمياانًَابلقيمةَالفريدةَوالصوابَالتامَللجماعةَاليتَينتميَإليهاَ

نَاجلماعاتَاألخرىَإىلَحدَاعتبارهاَنوعَمنَغيَنوعَمجاعته،َوالَشكَأنَهذاَالتمركزَوالرتفعَع
َكثيةَإىلَحدَ العرقيَيعدَعامالًَهاماًَفَنشأةَالصراعاتَالعرقيةَوالتعصبيةَواليتَقدَتصلَفَأحيان

 املذابحَوالابدةَوالتمردَوالثورةَوالرهابَوالروب.
 ََالهوتَالبحثSearch Theologyََََهوَعلمَالبحثَواكتشافَالناسَالذيَملَيتمَالوصول

 هلم.َمثالَبعضَالقبائلَالفريقيةَالنائيةَ.َإليهمَبعدَفَالعامل،َوملَيصلَالجنيل
 ََالهوتَالزراعةHarvest Theologyََََدراسةَوتركيزَجهودَالرسالياتَالتبشييةَعلىََهوَعلم

الناسَمسيحينيَمسبقاًَولكنََ املسيحيةَمسبقاً،َمبعىنَأنَ فيهاَاخللفيةَ أماكنَوشعوبَحيثَتوجدَ
 .َويصبحواَبدورهمَمبشرينَيتمَالرتكيزَعليهمَلنموهمَوتدريبهمَوتلمذهتمَحىتَيعتمدواَعلىَأنفسهم

 ا وهيَالضاراتَاليتAnimistic-Culturesَََلقبلية(ََالضاراتَالروحيةَ)الطقسيةَواملذهبيةَ
التحكمَهباَوتغييَحالتهاَعنََ قوىَغيَمرئيةَوروحيةَميكنَ قبلَ عليهَمنَ العاملَُمسيطرَ تؤمنَأبنَ

 طريقَاملمارساتَالطقسيةَلتفاديَسوءَالظ،َوزايدةَالربكات،َوردعَاللعنات،َاخل.َ
 

392  . Source: Mike Pocock .Changing Face of World Missions, The: Engaging Contemporary Issues and Trends 
Encountering Mission  .) Baker Academic .،) 
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ََ )ابألجنليزية: الحيائيةَ الدراسةَ العلمَفَ هذاَ انيميزمAnimismويسمىَ "الروحََ،,َ منََََ،مبعىنَ حياة"َ
َكائنَأوَحىتَاملوادَاجلامدةَأحياانًَمتتلكََالالتينية (َهيَاالعتقادَبوجودَاألرواحَوأنَأيَنظامَحيَأو

وحىتَبداخلَاملعاملََََ،كَفَالظواهرَالطبيعيةَمثلَالرعدوكذلََ،والنبااتتََ،روحَمثلَالجارةنوعاًَمنَال
واألهن "الحيااجلغرافيةَكاجلبالَ القوميار.َ الدايانتَ فَ منتشرةَ ََئية"َ فََة. عليهاَ العثورَ ميكنَ ولكنَ

 الشنتو،َواهلندوسية،َووحدةَالوجود،َوالسيخية،َوالوثنيةَاجلديدة.
 ََشامانسShamansََالقبليَة الوسيطفَالضاراتَ دورَ يلعبَ الذيَ املرءَ ماَََ،َوهوَ الشفيعَ أوَ

العطاايََ وتقدميَ أخذَ علىَ ويعملَ وعاداتَ طقوسَ خاللَ املرئيَ غيَ والعاملَ املرئيَ العاملَ بنيَ
همَسحرةََََالشامانيةََواألضحيات. الشامانَ الشامان.َ وممارساتَ جماالتَ تتضمنَ دينيةَ ظاهرةَ هيَ

جلساتَ طريقَ عنَ األمورَ إجنازَ ويستطيعونَ النيان،َ علىَ تتغلبَ قوةَ لديهمَ أبنَ يقولونَ دينيونَ
حتضيَاألرواحَاليتَفيهاَتغادرَأرواحهمَأجسامهمَإىلَعواملَالروحَأوَحتتَاألرضَحىتَتستمرَمبعاجلةََ

 لرئيسيَللشامانَفَأيَمكانَهوَاملعاجلة.َاملهمات.َالغرضَا
 ََ ما،Paternalismَََاألبوية بلدَ احملليةَفَ الكنائسَ إىلَ املالَ التبشييةَ الرسالياتَ إعطاءَ وهوَ

علىَأنفسهم،َمبعىنَأنَالرسالياتَالتبشييةَََللنموَوالعتمادََوإدارهتا،َبدالًَمنَتدريبَقادةَالكنيسة
األب دورَ العالقةَََتلعبَ مواقفَجتسدَ إىلَ يشيَ وهوَمصطلحَ البلد.َ تلكَ املوجودةَفَ للكنائسَ

األب بنيَ اجتاهَََالتقليديةَ الطيبةَ والنيةَ التدخلَابلريةَ لألبوية:َ حتديدَشرطنيَ يتمَ ماَ عادةَ واالبن.َ
َينَيتمَالتدخلَفَحريتهم.أولئكَالذ

 ََ عشرة10/40ََWindowَََانفذة العرضَ خطيَ بنيَ ماَ العاملَ خريطةَ علىَ ومهيةَ انفذةَ هيَ
إفريقيا حيصرَ وهوَ الناسَََوأربعني،َ فئاتَ أكثرَ علىَ حتتويَ النافذةَ وهذهَ وآسيا،َ األوسطَ والشرقَ

َالذينَملَيتمَالوصولَإليهمَفَالتبشي،َوهذهَالفئاتَتدينَبدايانتَأخرىَغيَاملسيحيةَ.
 ََ املضمون )التبشي(Contextualizationََََسياقَ لإلجنيلَ األساسيةَ الفكرةَ أخذَ وهيَ

ووضعهاَفَنصَومضمونَجديدَمنَخاللَإجيادَطرقَجديدةَفَالتواصلَحبيثَتكونَمفهومةَلفئةَ
الناسَاملعينة.َويشيَسياقَاملضمونَإىلَأكثرَمنَأفكارَالهوتيةَوعقيدة،َبلَيتضمنَتطويرَحياةََ
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مبعىنَآخرَتوطنيَالكنيسةَالغربيةََََبنيَالناسَمنَانحيةَروحيةَوثقافية.ََواخلدمةَ)التبشي(َماََالكنيسة
ََبشكلَمالئمَللمجتمعَاليتَفيه.

 ََالشعوبَاملخبأةHidden Peoplesَََوهيَفئاتَالناسَالذيَالَميكنَالوصولَإليهمَلتبشيهم
إليهمََ الوصولَ ميكنَ ألنهَالَ ولكنَ رؤيتهم،َ نستطيعَ الَ ليسَألنناَ خُمب أونَ وهمَ الاضر.َ الوقتَ فَ

 بلغتهم.َََبسببَالظروفَالالية،َوصعوبةَترمجةَالكتابَاملقدس
 ََ احمللية( أوَ )األصليةَ املتأصلةَ الكنيسةIndigenousََChurchََالكنائسَ تتأقلمَََوهيَ اليتَ

بشكلَجيدَفَاجملتمعَاحمللي.َوتبدأَهذهَالكنيسةَمنَاملبشرينَاألجانب،َومنَمثَيتمَتعليمَوتدريبََ
احملليني،َوبعدهاَتُعطىَمسؤوليةَالكنيسةَهلمَبينماَينسحبَاملبشرون،َفتصبحَالكنيسةَمتأصلةَداخلََ

َ"َوهم:selfََسَاجملتمعَومنتميةَللوطنَاليتَفيه.َوميكنَمعرفتهاَمنَالثالثَ"النف
دونَالعتمادَعلىَأيَإرسالياتَخارجيةَفَصنعَالقرارSelf-Governingَََإدارةَنفسهاََ .1

 وتطبيقَسياساهتاَاخلاصة.
 .متويلَخارجيعدمَالاجةَإىلSelf-Financingََمتويلَنفسهاَ .2
 القابليةَللتبشيَفَاجملتمعَبشكلَمؤثرَ.Self-Propagatingَتسويقَنفسهاَ .3
وهيَالفكرةَاألساسيةَفَوضعSelf-Theologizingََََالالهوتَالذايتَ)أضيفتَالحقاً(ََ .4

 .)أضيفتَالحقاً(َفَسياقَجديدَيتالءمَمعَاجملتمعَوإجيادَطرقَالئقةَللتواصلَالجنيل
 ََاملعتقدات بنيَ يستخدمهاSyncretismََََالتوفيقَ اليتَ املهمةَ الرئيسيةَ املعتقداتَ استبدالَ

املبشرونَفَالتبشيَبعناصرَغيَمسيحية.َوهوَحماولةَللتوفيقَبنيَاملعتقداتَالدينيةَاملختلفةَوأخذََ
جمموعةَمنَاملبادئَمنَخمتلفَالدايانتَواخللطَبينهاَوبنيَخمتلفَاملدارسَالفكرية،َوقدَظهرَهذاَ

سالمية،َوأتثرَبعضَاملنتسبنيَإىلَالتصوفَجبملةَمنَاألداين،َوهمَعامةََاالجتاهَفَبعضَالبلدانَال
ََ الدين قطيعَ ويسموهنمَ اجملتمعَ فَ عامَ بشكلَ اجلمعةFolk Religionَََالشعبَ يومَ يذهبونَ فرتاهمَ
َكقادهتلسماعَاخلطبةَوالصالة،َومنهمَمنَيصليَاخلمسَصلوا ،َوإمناَمت،َولكنَالَميارسونَالدين

واملعتقداتََ املبادئَ بنيَ ماَ ابلتوفيقَ يسمىَ ماَ وهذاَ وأعرافهمَ وعاداهتمَ بتقاليدهمَ الدينَ خيلطونَ
Syncretismََ.َ
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 ََالعاملية الفرتاطاتWorldviewََالنظرةَ منَ جمموعةَ الشعوبََََوهيَ تعيشَ كيفَ تظه رَ
َكونيةَأوَرؤيةَالعاملََ والضارات،َمنَضمنهاَالنمطَالسلوكيَوالقيمَواملعتقدات.َويسمىَأيضاًَرؤية

ليدلَعلىَمفهومَأساسيَمستخدمَفWeltanschauungَََوهوَمصطلحَبدأَفَالفلسفةَاألملانيةَ
 wide worldاملَأبكملهَ"ََهذهَالفلسفةَوااليبستمولوجياَوتشيَإىلَطريقةَ"الحساسَوفهمَالع

perceptionََ .ََ فرد خاللهَكلَ منَ يقومَ الذيَ الطارَ ميثلَ احمليطَابلتايلَ العاملَ تفسيَ برؤية،َ
َاعلَمعهَومعَمكوانته.فوالت
 ََ القائقGlocalizationََََغلوكال بنيَ ماَ خال قةَ بطريقةَ والعيشَ التفكيَ فَ المكانيةَ هيَ

والنظرةGlobalizationََالوطنيةَوالعاملية.َفهذاَاملصطلحَمدموجَمنَمصطلحنيَومهاَالنظرةَالعامليةَ
َ.Localizationَاحملليةَ

َكثياًَفَهذاَالفصل،َبعدَأنَتعرفناَعلىَهذهَاملصطلحاتَاملهمةَواليتَ الَبدَأنََسنستخدمها
نعرفَكيفَيصبحَاملرءَمبشراً؟َوماَهيَكفاءاتهَاملطلوبة؟َوكيفَيعيشَكمبشرَخارجَالبالد؟َوماَهيَ

َالتحدايتَاليتَيواجهها؟ََ
َ

 ؟طويل املدى كيف يصبح املرء مبشراً 
 قبل التبشري   

َكماََ الَبدَللمرءَأنَيهيئَنفسهَليصبحَمبشراً،َوهذاَيتطلبَمنهَمثابرةَوإصراراًَوقراراتَحامسة.
 أنَاملؤسساتَالتبشييةَتعطيَعدةَخياراتَللمبشرَحىتَحيددَاهلدفَالذيَيريدَحتقيقه.َ

اختيارَ عليهَ يصعبَ قدَ للمبشرَ ابلنسبةَ ولكنَ العامل،َ فَ التبشييةَ املؤسساتَ مئاتَ هناكَ
املناسبةَأشبهَابختيارَالزوجة،َفإنَاملبشرَيصبحَموالياًََاملؤسسةََ التبشييةَ تناسبه.َفاختيارَاملؤسسةَ اليتَ

َهلذهَاملؤسسة،َوتعتمدَراحةَاملبشرَعلىَالعالقةَاملتناغمةَبينهَوبنيَاملؤسسةَالتبشييةَاليتَاختارها.َ
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أنَأكثرهاَتطالبَاملبشرََوابلرغمَمنَأنَهناكَوكاالتَتبشييةَتقدمَرواتبَشهريةَللمبشرين،َإالَ
أبنَجيدَمنَيكفلهَأوَأبنَجيمعَالتربعاتَحىتَيساعدَنفسهَمالياً.َوحتب ذَبعضَالوكاالتَاألخرىَلوَأنَ

 نفسها.َاملبشرَيستطيعَأنَجيمعَجزءاًَمنَالراتبَواجلزءَاآلخرَيُدفعَمنَالوكالة

هناكََ ولكنَ الراتبَكاماًل،َ التبشيَ مؤسسةَ تدفعَ عندماَ مغرايًَ العرضَ للمبشرَ يبدوَ ابلطبعَ
مسألتنيَمهمتنيَعلىَاملبشرَأنَأيخذمهاَبعنيَالعتبار؛َأواًل:َهذهَالوكاالتَتتطلبَكفاءاتَعاليةَجدًاََ

َكماَأنَمراحلَقبولَالطلبَسيأخذَوقتاًَأطولََو مقابالتَأكثرَأكثرَمماَقدَتكونَلدىَاملبشرَالعادي،
َوامتحاانتَأصعب.َ

أسستَمعظمَالطوائفَاملسيحيةَمؤسساتَتبشييةَاتبعةَهلا،َومنَهذهَالطوائفَاألجنليكانََ
AnglicansََويسلينيWesleyansََميثوديست،MethodistsََاملعمدانيةBaptistsَ،ََاخل،َوخاللَسنة

َابملئةَمنَاملبشرينَقدَانتسبواَإىلَمؤسسةَتبشييةَمعينةَ.75ََكانََم1925َ
َ

 أواًل: التهيئة األكادميية  : 
عندماَيقدمَاملبشرَالطلبَملؤسسةَالتبشي،َالَبدَأنَيكونَلديهَخلفيةَأكادمييةَفَجمالهَالعمليَ
َ)كمعلم،َأوَطبيب،َأوَحماسب،َاخل.(َابلضافةَإىلَدراستهَالعلياَفَالالهوتَاملسيحيَوطرقَالتبشي.ََ

 فماَهيَاملتطلباتَاألساسيةَللتسجيلَمعَاملؤسسةَالتبشييةََ؟

 وتطويرهاََََلَرمسيَكمساعدَلقسيسَأوَقسيسَفَزراعةَ)أتسيس(َالكنيسةأنَيكونَلديهَعم–َ
هذاَإنَأرادَأنَيكونَمبشراًَطويلَاملدى.َوهذاَمعناهَأنهَجيبَأنَيقدمَجلامعةَالالهوتَرسالةََ

فيهاَأنَاملبشرَقدَخدمََ فََََ–وماَزالَخيدمََََ–خطيةَورمسيةَمنَقسيسَالكنيسةَالذيَيعملَ
الكني ثالثََهذهَ األقلَ علىَ تكونَ أنَ املدةَجيبَ أنَ هبا.َكماَ يقومَ اليتَ املهامَ إدراجَ معَ سة،َ

 سنواتَعضويةَفَالكنيسةَنفسها.َ
 ََشهادةَبكالوريوسَفَاملوادَاملختلفةَ)كإدارةَأعمال،َتربيةَوتعليم،َعلمَنفس،َاخل(َمعَشهادة

 علياَمنَاجلامعةَالالهوتيةَ.
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 سيعملَو )الذينَ املبشرينَ قادةَ منَ ساعةَيتطلبَ ثالثنيَ لديهمَ تكونَ أنَ الطويل(َ املدىَ فَ نَ
 معتمدةَمنَمستوىَالتعليمَالعايلَمنَجامعةَالالهوتَفَختصصَالدراساتَالتبشيية.ََ

 ََ،َكالتدريسَوالطبَواحملاسبةَوغيها علىَمجيعَاملبشرينَالذينَسيعملونَفَأعمالَغيَتبشيية
منَجامعةَالالهوتَفَختصصَالدراساتَإهناءَعشرينَساعةَمعتمدةَمنَمستوىَالتعليمَالعايلََ

 .َالتبشييةَوالالهوتيةَودروسَالكتابَاملقدس
 َعلىَزوجاتَأوَأزواجَاملبشرينَأنَيكملواَدراسةَستنيَساعةَمعتمدةَمنَمستوىَالبكالوريوس

 ساعةَمعتمدةَمنَمستوىَالبكالوريوسَفَجامعةَالالهوت.15ََأوَفَأيَجامعةَ
 ََإهناءَمجيعََجيب املبشرَ علىَ فيجبَ املقابلة.َ قبلَ املتطلباتَ هذهَ مجيعَ يكملَ انَ املبشرَ علىَ

 393الساعاتَاملعتمدةَالدراسيةَقبلَالصولَعلىَمهنةَالتبشيَ.
التبشيَ إىلَ املقدمةَ ابلتبشي:َ ومتعلقةَ البكالوريوسَ مستوىَ علىَ تدرسَ اليتَ املوادَ ومنَ

Introduction to Missionsلبعثةََ،َالتدريبَعلىَاMission Practicumَالتدريبَعلىَاللغة،َ
Linguistic Practicumََالتدريبَعلىَالتبشي،Evangelism Practicumََ.َ

والنقدََ املسيحي،َ الالهوتَ فَ دراساتَ تتطلبَ حيثَ املاجستيَ فَ ختصصاتَ عدةَ وهناكَ
اللغة منَ الكنيسةاليواننيةَوالعربية،َواتََاألعلى،َوبعضاًَ يركزونَالدفاعي،َوالالهوتََريخَ أيضاًَ ،َولكنهمَ
َعلىَاملوادَالتبشييةَمثل:َ

 َالتبشيَاملعاصرContemporary Evangelismَ،َ
 َالتدربَعلىَالتبشيَالفرديPersonal Evangelism Practicumََ
 َمقدمةَفَالرسالياتَالتبشييةIntroduction to Missiologyََ،َ
 َالتدربَعلىَالبعثاتMissions Practicumَ،َ
 َالتبشيَوعلمَالنسانMissionary Anthropologyََ،َ
 َ الكنائسَ )أتسيس(َ زرعَ فَ Introduction to Church Plantingََمقدمةَ

(International or North Americanََ،)َ
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 َالعوملةَواسرتاتيجياتَالتبشيGlobalization and Missions Strategiesَ،َ
 َََزرعَالكنائسَفَالسياقَالضريChurch Planting in the Urban Contextََ،َ
 ََ النظرة األنثروبولوجياَ للعاملالتبشييةَ  Missionary Anthropology Islamicََالسالميةَ

Worldview،ََ
 اتَالسالميةَالتطبيقَالعمليَفَالدراسPraxis or Practicum in Islamic Studiesََ،َ
 َمشاركةَاملسيحَمعَاملسلمنيSharing Christ with Muslimsََ،َ
 املسيحيةَفَالدينَالسالميََََاملعطياَتChristian Inquiry into Islamic Faith and 

Practice،َََ
 َاتريخَوفلسفةَوثقافةَالسالمIslamic History, Culture and Philosophyََ،َ
 والديث(ََالنصوصَالسالميةَ)القرآنIslamic Texts: Qur'an and Hadithََ،َ
 ََالعربَفَالكتابَاملقدسIshmael/Arabs in Biblical Historyَ،َ
 َاملسيحيةَقبلَالسالمَفَالشرقَاألوسطPre-Islamic Christianity in the Middle 

Eastََ،َ
 َالوصولَإىلَالنساءَاملسلماتReaching Out to Muslim Women،َََ
 َاملسلمنيَقطيعَطرقَالوصولَإىلFolk Islam: Approachesََ،َ
 والتبشيَللثقافاتَاألخرىََََشهادةَالجنيلCross-Cultural Witness to the Gospel 

& Ministryََ،.َ394ََوغيهاَمنَاملواد
َ

 التهيئة النفسية والتقنية: 
 

املبشر،ََيبدأَاملبشرَفَمراحلَتعبئةَطلبَخاصَللتبشي،َوتعملَوكالةَالتبشيَعلىَاختيارَهذاََ
وعلىَاملبشرَأنَخيضعَإىلَامتحاانتَنفسية،َوشخصيةَوقضاءَوقتَأكثرَفَاملقابالتَحىتَيتمَالتعرفََ

أوَدعوةَاآلخرينَلرسالةََََعلىَاملبشرَبشكلَأكرب،َوميكنَأيضاًَمراقبةَاملبشرَفَحقلَالتبشيَفَالكنيسة
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علىَموافقةَوتشجيعَمنَالكنيسةَاليتَينتميَإليهاَأواًل،َمثَالتواصلََ.َوحيتاجَاملبشرَأنَحيصلََاخلالص
َأوَاملؤسسةَالتبشييةَاليتَسيعملَمعهاَفَحقلَالتبشي.َمعَالوكالة

خرباتهََ عنَ سُيسألَ حيثَ للرحالت،َ يتأهلَ حىتَ تبشيايَ املرءَ حياةَ أسلوبَ يكونَ أنَ جيبَ
َكماَجيبَأنَيكونَلديهَشهودَعلىَعملهَهذا.َالسابقةَفَالتبشيَوكيفَقادَشخصاَوأ  دخلهَاملسيحية،

قبلَذهابَاملبشرَحقلَالتبشيَيُطلبَمنهَأنَيكتبَخطةَملاَسيفعلهَفَالبلدَاليتَسيقطنَفيهاََ
 وفئةَالناسَاليتَسيستهدفها،َمثَتنفيذَهذهَاخلطة.

  "كم يستغرق من الوقت حّت تتم املوافقة للمبشر؟" 
ََ حالة علىَ الوقتَ السنةََيعتمدَ إىلَ سنةَ بنيَ ماَ املوافقةَ عمليةَ أتخذَ ماَ فعادةَ نفسه.َ املبشرَ

والنصف،َفهذاَيتضمنَتعبئةَالطلبات،َواملقابالتَالشخصية،َواملراقبةَفَالتبشي،َوإجنازَاملهماتَاليتََ
َتعطىَله،َوالتحاليلَالطبية،َواملواعيد،َوالتدريبَالعملي.َ

ي أنَ املرشحنيَ منَ التبشييةَ الوكاالتَ إىلََتتطلبَ يتعرضواَ فقدَ جيدة،َ حالةَصحيةَ فَ كونواَ
إثرَالضغوطاتَالياتية،َأوَتصيبهمَنوابتَمتكررةَانجتةَعنََََمشاكل الصابةَمبرضَاملالرايَأوََصحيةَ

والطفيلياتَأوَاألميبا.َوالسفرَالدويلَوالجهادَفَاملعيشةَيتطلبانََنتيجةََاألمعاءََمراضَاليتَتصيبََاأل
 التحمل،َوإنَملَيكنَاملرءَحمصناًَفقدَتتدهورَصحتهَبسرعةَ.قدرةَعلىَ

َ.كهذاَيتطلبَمسيحيَصلبَفَإميانهََوالصحةَالروحيةَهيَأكثرهاَأمهيةَلدىَاملبشر،َفعمل

ََ التواصلََأما لديهَمهاراتَلصنعَصداقاتَفهيََمهاراتَ للمبشر،َفيجبَأنَتكونَ مهمةَجداًَ
 قفَحيصلَمعه.ََجديدةَبكلَسهولة،َوأنَيستطيعَالتصرفَفَايَمَو

َيتفادىَأخذَالقروض.َََكماَجيبَعلىَاملبشرَأنَالَيكونَمبذراًَوأنَيقتصدَفَمصروفه،َوأن
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الرتكيزَفَل النفسيَوالزعاجَوعدمَ الرئيسيَللضغطَ املصدرَ أنَ وتكراراًَ املبشرونَمراراًَ دو نَ قدَ
قهَقبلََعرفَعلىَفريالعملَهمَمبشرونَآخرون.َوميكنَللمبشرَأنَيتفادىَهذاَالتشويشَعنَطريقَالت

َالشرتاكَمعهمَفَالعمل.ََ

   :ماذا ميكن أن يفعل املبشر أثناء عملية تقدي الورق والقبول 
 جيبَعلىَاملبشرَأنَيعملَعلىَمتطلباتهَالدراسيةَفَجامعةَالالهوت،َويعملََََ:التعلم

 .َتطوعاًَللتدريبَعلىَالتبشيَوتعليمَالكتابَاملقدس
 ليتعلمَأكثرَعنََََ: التدربَعلىَالتلمذة عنََصنعَتالميذََعلىَاملبشرَانَيقتنصَالفرصَ

 نَآخرينَوالتدربَعلىَأيديهم.َطريقَأخذَدورات،َوالذهابَكمتطوعَمعَمبشري
 اخلربة النشاطاتَََ:اكتسابَ فَ ويشرتكَ تطوعيةَ رحالتَ فَ يذهبَ أنَ املبشرَ علىَ

 التبشييةَاحمللية.ََ
 يتطلبَمنَاملبشرَأنَأيخذَدورةَتدريبيةَعمليةَعنَالتبشي.ََ:التدريبَعلىَالتبشي 
 فهناكَحدَمعنيَللديون.َعلىَاملبشرَأنَيكونَمستثمراًَملالهَبشكلَجيد،ََََ:الدارةَاملالية

َكبياًَعلىَاملبشر،َلذلكَعليهَانَالَيتعد َعنََ دوالرَأمريكي1500ََََقدَتكونَالديونَعبئًا
 وأنَالَتكونَالدفعاتَلسدَالدينَاكثرَمنَمئيتَدوالرَأمريكيَابلشهرَ.

 البدنية جيدةَََ:الصحةَ صحيةَ حبالةَ يكونواَ أنَ املبشرينَ منَ التبشييةَ املؤسسةَ تتطلبَ
 وحبسبَالوزنَاملطلوب.

 ََ املبشر العرقيةعلىَ الناسَ وفئاتَ الثقافاتَ ودراسةَ فََالبحثَ يشاركَ أنَ عليهَ .َوجيبَ
اللغة األمريكية.َكتعليمَ املتحدةَ الوالايتَ املغرتبنيَفَ الناطقََتبشيَ لغيَ هباََالجنليزيةَ نيَ

 والتطوعَفَاألعمالَاخلييةَمعَالالجئني.َ
 

  التهيئة العائلية 
ََ أنَيؤم نَاملبشرَمستقبلَزوجتهَوأوالده،َفيمكنَلزوجته لديهاَالافزََََإنََ–منَاملهمَجداًَ كانَ

البقاءَفَوطنهم،َفيجبَأنَيكونَََ–نفسهََ إذاَقررواَ أنَتذهبَوتعنيَزوجهاَفَالعمل،َأماَاألطفالَ
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أنََ جندَ الوقت،َ معظمَ وفَ أيضاً.َ والتعليميةَ والعاطفيةَ املاديةَ احتياجاهتمَ ويسد دَ هبمَ يعتينَ منَ هناكَ
،َأوَعنََ Homeschoolingدراسةَاملنزليَةالاألهلَيصطحبونَأطفاهلم،َفإماَأنَيكونَتعليمهمَعنَطريقََ

ََ العاملية األمريكيةَ املدارسَ ََََ–طريقَ ُوجدت املدارسََََ–إنَ طريقَ عنَ أوَ الثمن،َ ابهظةَ مدارسَ وهيَ
األطفالََ جيدَ الَ نفسهَحىتَ املبشرَ تعليمَوطنَ مبستوىَ تعليمهاَ مستوىَ يكونَ أنَ ولكنَجيبَ احمللية،َ

َصعوبةَعندَعودهتمَإىلَبلدهمَاألصلي.َ
َ

   حقل التبشريِف 
  اكتساب الثقافة 

عندَوصولَاملبشرَأوَاملبشرةَحقلَالتبشي،َتكونَمرحلتهَاألوىلَهيَشهرَالعسل،َفكلَشيءََ
منَحولهَيثيَالدهشة،َويرىَأنَهناكَإاثرةَفَالختالفَماَبنيَثقافتهَوثقافةَالبلدَاليتَحل َفيها،َمثََ

ََ اجملتمع. والعملَفَ والديينَيبدأَابلستقرارَ الثقافَ التفاهمَ يدعمَ التعاطفَكيَ هوَ املبشرَ بهَ يبدأَ وماَ
الثقافة علىَ فالتعرفَ القيم،َ هذهَ علىَ املوافقةَ ليسَابلضرورةَ ولكنَ البلدَ مواطينَ معَ يسبقََََوالسلوكيَ

 التعاطف،َوالعاملَاملسيحيَعليهَاملشاركةَفَثقافةَالبلدَاملضيف.ََ

املضيفة.َوهذاَمعناهَأنَيعرفواَََََأنَيفهمواَويستوعبواَطريقةَحياةَالثقافةالَبدَللعاملنيَاملسيحيني
للعاملنيَ بدَ الَ أيضاً.َ وطقوسهمَ ورموزهمَ عالماهتمَ الشعبية،َ الناسَ قصصَ خاللَ منَ البلدَ ثقافةَ

ريقةَحيقنَهباََاملسيحينيَأنَيفهمواَثقافتهمَالذاتيةَحىتَالَيتميعَمعَالثقافةَاألخرى،َوالَبدَأنَجيدَط
،َفعندContextualizationَويربطهَابلضارةَاحمليطَبه،َوهذاَماَيسمىَسياقَاملضمونََََالكتابَاملقدَس

ومنوهاَجيبَأنَأتخذَطابعَالضارةَاليتَفيهاَوأنَالَيسمحَللثقافةَالغربيةَأنَتؤثرَعليها.َََزرعَالكنيسة
منَ فجزءَ معها.َ والتأقلمَ التكيفَ يستطيعَ العامليةَحىتَ الثقافةَ ورأيَ نظرةَ يفهمواَ انَ للمبشرينَ بدَ والَ

َةَفَالعملَ.التعليمَالضاريَيتضمنَالنموَفَفهمَالقواننيَوالطرقَالياتيةَألخذَقراراتَسليم
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َ
نفسهاََََيُعتقدَأنَأفضلَمبشرَفَعمله،َهوَاملبشرَاملواطنَاألصليَمنَبلدهَالذيَيتحدثَاللغَة

الكنيسَة زرعَ عندَ جداًَ املهمَ منَ أنهَ التبشييةَ املؤسساتَ ترىَ لذلكَ وأصدقاءه،َ أهلهَ بنيَ ماَ ََويعيشَ
ومنوهاَأنَتدربَقادةَمسيحينيَمنَالبلدَنفسها،َيتحدثونَلغةَالناسَالذينَحوهلم،َويستطيعونَالتفاهمَ
معهمَللتبشي،َفبعدَأنَتُعطىَالشعلةَهلؤالءَالوطنينيَينتهيَعملَاملبشرين،َومنَهناكَتنطلقَالكنيسةََ

َلتكونَقائدةَوقائمةَبذاهتا.ََ
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  اكتساب اللغة 
املبش علىَ املنهجََجيبَ وتطويرَ القادة،َ وتدريبَ والتلمذةَ التبشي،َ فَ الشعبَ لغةَ استخدامَ رينَ

الكنيسة زراعةَ حركةَ لجنازَ والعملَ حوهلم،َ الناسَ معاملةَ طريقةَ فَ اللغَةالسلوكيَ تستخدمَ ملَ فإنَ َ.ََ
الثقافة لصاحلَ سيميلَ العملَ فإنَ ََََاالصلية،َ أنََالغربية جتدَ لذلكَ األصليني.َ املواطننيَ تنصيَ منَ بدالًَ

معظمَاملبشرينَخيتارونَالعملَفَقطاعَالتعليمَأوَالتجارةَليسهلَعمليةَالتواصلَماَبينهَوبنيَالناسَغيََ
ََ.املسيحينيَوإجيادَفرصَساحنةَللحديثَمعهمَعنَرسالةَاخلالص

والثقافةَمعَبعضهماَالبعض.َفاملبشرَلنَيستطيعَالتواصلَمعَالناسَوالتأثيََََاكتسابَاللغَةبتماشىََ
 عليهمَإنَملَيعرفَلغتهم.

إىلَمهارات.َتنطويَالكفاءةَاللغويةَالرمسيةَعلىَاملهارةَفَتشكيلَالكلمات،ََََيتطلبَاكتسابَاللغة
تل فَ الصحيحةَ اللفظيةَ األصواتَ إنتاجَ وإعادةَ اجلمل،َ املناسيةََوتركيبَ املفرداتَ ووضعَ اللغة،َ كَ

املقبولةَ القواعدَ تعلمَ تنطويَعلىَ اللغويةَ المالئيةَبشكلَصحيحَوالكتابةَبشكلَواضح...َوالكفاءةَ
املشاعر،َ عنَ والتعبيَ العنوان،َ وكتابةَ التحية،َ ابستخدامَكيفيةَ وذلكَ الجتماعية،َ الناسَ ثقافةَ لدىَ

الل تعلمَ يكفيَفَ الوار.َوالَ علىَ يغيََوالفاظَ أنَ منهَ يتطلبَ وإمناَ ويقيمَحوارات،َ يتحدثَ غةَأبنَ
الثقافة تناسبَ بطريقةَ جهراً،َوسردََأسلوبَحوارهَ والصالةَ حماضرات،َ وإلقاءَ رسائلَ لكتابةَ والقابليةَ َ،

َكتابةَمقاالتَللصحف.َتنطويَالكفاءةَاالسرتاتيجيةَعلىَقدرةَاملرءَعلىَ القصص،ََوكتابةَالشعر،َأو
ا تنهار.ََضبطَ عندماَ االتصاالتَ لتعديلَ أوَ الفعاليةَ لتعزيزَ الرايضةَ هذهَ علىَ والتمرنَ بهَ اخلاصةَ للغةَ

َابملئةَمنَمعاينَالوارَميكنَنقلهاََبشكلَشفهيَ.93َفيقولَبعضَالعلماءَأنَ

َ:ََوسطَجنوبَإفريقيايقولَجيالدَأو.َسوانكَفَمقالهَمقارنةَبنيَالنصرانيةَوالسالمَفَ

"إنَقلةَاملعرفةَابلكتابَاملقدسَليسَسببهاَعدمَالتبليغَبهَألنَهذاَقدَمت،َولكنَهنالكَعاملََ
َكثيةَأثناءَالدعوةَللكتابَاملقدسَيقولَاملنصرَأشياءَجتعلَالسامعَ"يتوىل"َ آخرَمهمَجداً،َففيَأوقات

إىل املستمعَالَيصغيَ تلفظَجتعلَ اليتَ العاطفيةَ الكلماتَ أنَبعضَ الرسالةَوانطباعاتهََََعماَمسع،َكماَ
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َكلهاَوتشوشَعليهَالرسالةَاليتَيسمعها،َومنَمثَفهوََ وأحكامهَاملسبقةَاليتَحيملهاَعنَالنصرانيةَتتداخل
الَيكتسبَمعرفةَحقيقيةَابلكتابَاملقدس،َوهوَفَالقيقةَالَيعرفَماذاَيقولَالنصارىَالذينَعليهمََ

ينفَُ حيتاجونَإىلَأنَيستمعواَإىلَالنصارىَلفرتةَطويلةَََذونَهباَإىلَعقلَاملسلم،َواملسلمونإجيادَطريقةَ
 395ََحىتَيفهمواَماَهوَمطروحَعليهم."

لغةَ يتعلمَ أنَ ميكنَ استثناءَ بالَ أيَشخصَ أنَ للمجتمعَ املختلفةَ اللغاتَ فَ الباحثونَ يشرحَ
َأخرىَغيَلغتهَاألصليةَ.

وخاصةَم نََََ–اليتَيستقبلهاَاملبشرونَمنَالناسَالذينَيقابلوهنمََََومنَاملالحظاتَأوَالشكاوي
يظهرونَأبهنمَأصدقاءَوقريبنيَجداًَولديهمَمهاراتَالنصات،َولكنََ–سطحينيََ–همَم نَمشالَأمريكاَ

خيتلفونََ الذينَ الناسَ بنيَ املتبادلةَ والعالقاتَ األمد،َ طويلَ اللتزامَ يقاومونَ أهنمَ جتدَ هبمَ التعمقَ عندَ
َك وقسوة،ََعنهم.َ فيهَمجودَ فسلوكهمَ التسلط(،َ حيبونَ )أيَ السلطويةَ الشخصياتَ بعضَ هناكَ أنَ ماَ

 ومتمسكنيَبتطرفَملعتقداهتم،َوالَيتقبلونَأيَجمموعةَأوَفرقةَمنَاخلارج.ََ

أنَاألخالقَوالسلوكَاليايتَمسألةَوحريةَََفَأمريكاَالشماليةالذينَيقطنونََيرىَمعظمَالناسََََ
ََ اجملموعات جندَ بينماَ ََشخصية،َ ََالثنية ََاألخرى وإفريقيا الشرقيةَ آسياَ فَ قراراهتاََوخاصةَ علىَ تعتمدَ

كجماعةَونظرهتاَالعامة،َفمثالًَفَالقبائلَالفريقيةَجندَأنَمجيعَعائالتَالقبيلةَتستجيبَلنداءَاملبشرينََ
َكَل َق ب لَالزوجَرسالةََوميكنَأنَتدخلَاجلماعة هاَإىلَاملسيحيةَدونَاستثناء،َبينماَفَالدولَالغربيةَفإن 

َكماَأنَمعظمَالناسََََاخلالص فهذاَالَيعينَأنَالزوجةَأوَاألطفالَجيبَعليهمَأنَيتخذواَالقرارَنفسه.
َكأم تدمجَبنيَََريكاَالالتينيةفَمشالَأمريكاَيفر قونَبنيَالعملَوالجازةَبينماَالفئاتَاألخرىَمنَالناس

َ.َوالرتفيهالعملَ

َ":َيقولَجرجيوريَم.َلفنكستونَفَمقالهَ"مقارنةَبنيَوضعَالنصرانيةَوالسالمَفَمشالَإفريقيا
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العبادة جمموعاتَ املؤمننيََََ"إنَ تعطيَ مهتمةَ وطنيةَ قيادةَ حتتَ تكونَ وأنَ أسرَكاملةَ إىلَضمَ حباجةَ
النصارىَهويةَوانتماءَاجتماعياً،َوالاجةَملحةَأيضاًَإىلَوجودَقادةَوطنينيَللكنيسةَالَيسهلَهتديدهمَ

الق وهلمَ مؤثرينَ رعاةَكنيسةَ فبدونَوجودَ السريني،َ املؤمننيَ لمايةَ مظلةَ مبثابةَ ويكونونَ درةََوإكراههمَ
َكبيَفَإنقاذَاملؤمننيَمنَأنَيصبحواَمثلَقطيعَخرافََ للتعبيَ"عماَيربرَأعماهلم"َفلنَيوجدَهنالكَأمل
تتنفسََ َكافيةَلكيَ النمو،َفالكنيسةَفَحاجةَإىلَحرية متفرقة،َإنَالضطهادَيقتلَالماسةَوحيدَمنَ

ةَإىلَعددَمنَاملتنصرينَوكذلكَهيَحباجةَإىلَشيءَمنَالريةَلعقدَالجتماعات،َوهنالكَأيضاًَحاج
396ََََالشبابَمنَوحداتَمتجانسةَليصبحواَأزواجاًَللمتنصرات.َ"

لدىَالثقافاتَالغربيةَحسَقويَابخلصوصية،َواملساحةَوالقوقَالشخصية.َفيمكنَلفئةَقادمةََ
مواطنَو فيعتقدَ القيم.َ هذهَ تقد رَ أوَ تفهمَ الَ أنَ األدىنَ الشرقَ الشماليةََامنَ أوََََأمريكاَ اخلصوصيةَ أنَ

الثقافةََالنعزاليةَهيَهبةَمنَللا للتصرف.َوتدعمَ قابلَ الثقافاتَََوحق َغيَ بينماَ الغربيةَحقوقَاألفرادَ
َاجةَإىلَحقوقَاجلماعةَأبكملها.ََاألخرىَترىَال

 

   )طرق اإلقامة اخلاّلقة )التسللCreative-access Platform 
َ

َكانَأسلوبَالياةَأثناءَبناءَخدمتهمَوأتصيلهاَفَبلدَماَيعدَتلفيقاََ يتساءلَبعضَاملبشرونَإن
الياةَاخلالقََ فأسلوبَ ماCreative Platformََََللحقيقة؟َ بلدَ للبقاءَفَ املبشرونَ يستخدمهاَ هيَطريقةَ

الفصاحَعنَأهدافهمَالتبشيية،َألنَالتبشيَفَتلكَالبلدَغيَقانوينَوالَيسمحَبه،َحيثَيعملونََََدون
َكتدريسَاللغة َكطبيبَفَمستشفى،َأوَماََََفَتبشيَغيَاملسيحينيَحتتَمسمياتَأخرى الجنليزية،َأو

طَوالتكيفَفَالبيئةَاليتَحوهلم.ََإىلَذلك.َوحياةَاملبشرينَتتطلبَأانساًَيستطيعونَالتحملَحتتَالضغ
وقدَأثبتَاألطباءَالنفسيونَأنَاملبشرينَالناجحنيَيتفوقونَفَحتملَالضغطَالنفسي،َوتفوقَمعدالهتمََ

 َ.،َوهذاَالنوعَيكثرَفَالصنيَودولَاخلليجَومشالَإفريقياجداولَاألطباءَالنفسيني
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ََ بعضهم أنَ لدرجةَ اخلال قةَ املبشرينَ أساليبَ تطورتَ مسلمنيولقدَ أنفسهمَ بعضََََيدعونَ فَ
ويستخدمونَكلمةََ هلل."َ الكاملَ "الستسالمَ تعينَ "إسالم"َ أنَكلمةَ يعتربونَ ألهنمَ السالمية،َ الدولَ

َمباَأنَللاَهوَاللهَالواحدَفَلغةَاملسلمني.َوالبعضَاآلخرَقدَيستخدمَالقرآنَ–"َللتعبيَعنَإهلهمَ"للا
،َألنَالقرآنَيذكرَاملسيحَفَبعضَالنصوصَوميدحه.َوابلرغمَمنَذلكَجيدَاملبشرونَصعوبةَفَالتبشي

فيضجرونَمنهاَبسرعة!ََََ–فَاستخدامَهذهَالطريقةَخاصةَعندماَجيدونَمنَيتحداهمَويردَعليهمَبقوةََ
َانهيكَعلىَأهناَقدَالَتكونَطريقةَمبنيةَعلىَالعقيدةَاملسيحيةَبشكلَفعالَ.

الذيَأقيمَفَالسبعيناتَمنَالقرنَالعشرين،َََالقامةَاخلال قةَبعدَمؤمترَلوزانوقدَانتشرتَطرقََ
حددََ التكتيكَ وهذاَ جديدة.َ مناهجَ ووضعَ املبشرينَ ترفضَ اليتَ الدولَ إىلَ الدخولَ املبشرونَ وحياولَ

للمبشري وأظهرَ احمللي،َ اجملتمعَ وتنميةَ النسانيةَ الغاثةَ مجيعاتَ فَ عملهمَ طرقَمسارَ تعدَ ملَ أنهَ نَ
منََ أوائلَ ومنَ الصندوق."َ خارجَ "التفكيَ هوَ فعلهَ عليهمَ ماَ فكلَ مقيدة،َ اجملتمعاتَ إىلَ الوصولَ

أفغانستان فَ يعمالنَ والذانَكاانَ سيمينزَ وروثَ ويلسونَ مهاَكريسيتَ النهجَ هذاَ وأمريكاََََاستخدمَ
َ.ََالالتينية

َكانَاملبشرَخيرقَالقانونَفََ ويعتقدَاملبشرونَأنَطريقةَالقامةَاخلالقةَأخالقيةَجداً،َفالَيهمَإن
مدعوَ  أهنمَ يعتقدونَ وإمناَ ما،َ حتقيقَيبلدَ منَ القانونَ مينعَ فعندماَ القواننيَكمسيحيني.َ طاعةَ إىلَ نَ

للمبشرين،َفأصبحَمنَاملهمَجداًَأنَجيدواَطرقاًَأخرىَللوصولَللمجتمعاتَوفئاتَََََ"املأموريةَالعظمى"
 الناس.َ

إىلََ الغربَ التبشيَ"منَ اجتاهَ يعدَ فلمَ املاضية.َ السنواتَاخلمسنيَ البعثاتَخاللَ ولقدَتغيتَ
ياَوأمريكاَاجلنوبيةَوأوروابََوآسََبقيةَالعامل"،َبدالَمنَذلك:َ"اجلميعَللجميع".َفيأيتَاملبشرونَمنَأفريقيا

والدولَاألوروبيةَتؤديَالغرض،َوإمناَأصبحَلدىَاملؤسساتَََوأمريكاَالشمالية.َوملَتعدَأمريكاَالشمالية
َكحجةََ التبشييةَحاجةَلتوظيفَمواطننيَأصليني.َوابلرغمَمنَأنَطرقَالقامةَالفعالةَالَجيبَأنَتكون

أثبتتَأهناَطريقةَفعالةَللخدمةَفَبلدانَيتعذرََللمبشرينَحىتَيستط أنفسهمَمادايً،َإالَأهناَ إعانةَ يعواَ
َالتبشيَفيهاَبشكلَعلين.
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َ

 الكذب ِف التبشري : 
البلدانَاألخرى،َفقدَقُتلَأكثرََََلقدَواجهَاملبشرونَالكثيَمنَالضطهاد أثناءَتواجدهمَفَ فَ

أثناءَحربَالعراق َكماَُسجنَالكثيَمنَاملبشرينَفَالصنيمنَألفَمبشرَ ،َفكانتَالشماليةوكورايََََ،
الكذب الالئقَ منَ إذاَكانَ فيماَ أوَََمواجهاهتمَ القتلَ مصيهَ يكونَ أوَ السجنَ أثناءَ التبشيَ وإنكارَ

َالرتحيل.َ
َ

   هل جيوز الكذب حلماية حياة املبشرين؟ 
 هناكَثالثَآراءَلدىَاملسيحينيَعلىَالنحوَالتايلَ:

 .َأواًل:َالَجيوزَالكذبَفَأيَحالَمنَاألحوال 
 َاثنياً:َجيوزَاختيارَماَهوَأقلَشراً،َفالكذبَيعتربَأقلَشراًَمنَقتلَالنفس،َوجيبَالعرتافَف

 النهايةَأنَماَفعلهَخطأَوطلبَاملغفرةَوالتوبة.
 ََمحايتهم املبشرَ حياولَ الذيَ األشخاصَ موتَ إىلَ يؤديَ والصمتَ فاسدَ عاملَ فَ نعيشَ اثلثاً:َ

 ىَاملرءَانَيكونَمنطقياًَفَاختيارَقراراته.َلذلكَالَيعتربَالكذبَفَهذهَالالةَخطيةَوعل
غيََ خاطيءَ عاملَ فَ يعيشونَ أهنمَ فيعتقدونَ الثاين،َ ابخليارَ يقر ونَ املبشرينَ وأحياانًََمعظمَ كامل،َ

مسؤوالًَعنَتصرفاته،َوكسرَالقواننيَاألخالقيةَالَبدَََ،َوابلتايلَيكونَالنسانَأخالقييكونَهناكَصراعَ 
الشعورَابلذنب.َولكنَفَهذهَالالةَعلىَاملبشرَأنَأيخذَماَهوَأقلَسوءاًَوخطورة،َفإنَََأنَيصحبها

 اضطرَاملبشرَعلىَالكذبَفعليهَأنَيعرتفَخبطيئتهَهللَويطلبَاملغفرةَوالرمحة.َ

أماَاخليارَالثالثَفهوَأيضاًَمقبولَلدىَاملبشرين،َفهمَالَيرونَأنَمجيعَاخلطاايَميكنَأنَتكونََ
ه،َفليسَمنَالالئقَأنَيبقىَاملبشرَصامتاًَفَهذهَالالة،َفقدَيقودَهذاَاألمرَإىلَقتله،َابملستوىَنفس

َََلذلكَميكنَللمبشرَالكذبَوعدمَقولَالقيقة.
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ََ غيسلر نورمانَ الالهويتَ أوNorman Geislerََويقولَ جتاهلهاَ ميكنَ الَ اليتَ املواقفَ "فَ َ:
املذنبَإذاَملَحيافظَعلىَالقضاايَاألخالقيةَالصغيةَ)كالكذب(َماَََتفاديها،َفاهللَلنَحياسبَالنسان

397َدامَحيافظَعلىَالقضاايَاألخالقيةَالكبيةَ)كالفاحشةَوالقتل(.َ"
 

  املوت ِف سبيل التبشري : 
أفغانستان لوَأنَاملبشرَُسجنَفَ العراقََماذاَ التبشيَوُعرضَعليهَاملوت،َفهلَيقبلَََأوَ بتهمةَ

َهبذاَاخليارَأمَال؟َلقدَانقشَالالهوتيونَهذاَاألمر،َوخرجواَبثالثةَخياراتَوهيَكالتايل:ََ

 َأواًل:َاجُلنب؛َفإذاَملَيكنَالشخصَمهي أًَنفسياًَأنَميوتَحتتَأيَظروفَفإنهَلنَخياطرَحبياته،َفإن
قدََ املوتَ فإنهَلظةَ به،َ يؤمنَ ماَ فإذاَكانَسُيقتلَبسببَ الشخصية.َ تعتمدَعلىَمشاعرهَ دوافعهَ

 داًَفَاملسيحية.ََينكرَإميانه،َوابلتايلَهذاَاملبشرَليسَخادماًَجيداًَفقدَيفقدَفرصةَجيدةَليكونَشهي
 ََكشهيد،َولكن أوَاملوت الدافعَللقتالَمنَأجلَدينهَومعتقدهَ لديهَ البالغ؛َالشخصَ اثنياً:َالرصَ

ََ َكانَحتتَضغوطاتَوُخي   فإذا املتعلقةَهبا.َ يتأثرَويعتمدَعلىَحتليلهَلألوضاع،َواألساسياتَ قرارهَ
قدَخياطرَحبياتهَولكنَهذهَاملخاطرةََ،َأيَأنهَاملوَتبنيَالعيشَواملوتَمنَأجلَدينه،َفإنهَقدَيفض لَ
ََ جيد خادمَ املبشرَ هذاَ وابلتايلَ حمسوبة،َ ََتكونَ للكنيسة ألنََابلنسبةَ فرصتهَ يفقدَ ولنَ حياتهَ فَ

 يضحيَمنَأجلَدينه.ََ
 ََتفكيه فَ ابلغَ غيَ وأحياانًَ جداً،َ وشجاعاًَ جريئاًَ يكونَ أنَ للمبشرَ ميكنَ االكرتاث؛َ عدمَ اثلثاً:َ

ََ ََََالستشهادفيختار النوع فهذاَ ضرورة،َ حيللََدونَ ملَ فهوَ حمسوبةَ وغيَ ومتسرعةَ خاطئةَ قراراتهَ
األوضاعَالراهنة،َوابلتايلَهذاَاملبشرَليسَخادماًَجيداًَوميكنَأنَيفقدَفرصةَجيدةَليكونَشهيداًَفََ

 املسيحية.

 
397 .Source: Geisler  .Options in Contemporary Christian Ethics  .Grand Rapids: Baker Book House.1981 ، p101 - 23 
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الذرَوحماولةَالتخلصَمنََهيَاختاذَالعمليةَالثانية،َأيََََابلطبعَفإنَالطريقةَاملثلىَلدىَالكنيسة
املصيبةَأبيَشكلَمنَاألشكال،َواستخدامَالذكاءَوالكمةَفَالتصرف،َوإنَل ز م هَفالَجيبَعليهَ

 إنكارَدينهَبلَاألفضلَأنَميوتَفَسبيلَالتبشيَوأنَيُعدَشهيداًَلديهم.َ

  :املشاكل اليت يواجهها املبشرون 
َكالماية،َواملال،ََديمنَاملؤسسةَاليتَيعملَلاليتَحيصلَعليهاَاملبشرََالتسهيالتََابلرغمَمنََ ها،

،َإالَأنَهناكَعدةَعوائقَقدَيقعَفيهاَاملبشرََواألصدقاءَوأعضاءَالكنيسةََوالتشجيعَاملستمرَمنَالعائلة
 كالصدمةَالثقافية،َوعدمَمتاسكَالعائلة،َوقدَيكونَالضطهادَالديينَأوَالعرقيَأيضاً.

 الصدمة الثقافية : 
َ

َ
الثقافية التبشيَالصدمةَ َ،َفإذاَملَيستطعَاخلروجإنَمنَأكثرَاألمورَاليتَتواجهَاملبشرَفَحقلَ

علىَ استطاعتهَ وعدمَ نفسياًَ تدميهَ علىَ األمرَ هذاَ يعملَ فقدَ فيهاَ يوجدَ اليتَ البلدَ فَ والتأقلمَ منهاَ
 العملَبشكلَجيدَوفعال.َهذهَالصدمةَالضاريةَهلاَمراحلَمنها:ََ
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يرىَاملبشرَأنَهناكَانبهارَابلختالفاتََََ–مرحلةَالضانة،َمحاسة،َإاثرة،َسياحة،َشهرَالعسلََ .1
ي فتجدهَ متحمساًََالثقافية،َ ويكونَ الصور،َ منَ الكثيَ وأيخذَ السياحية،َ األماكنَ إىلَ ذهبَ

أوَ أايمَ تنجليَفَغضونَ أنَ تلبثَ ماَ الفرتةَ هذهَ ولكنَ اجلديد،َ ولعملهَ اجلديدة،َ للصداقاتَ
 أشهر.َ

2. ََ أزمة َكفيََ–مرحلةَالرفض،َتفاوض،َالرغبةَفَالنسحاب،َ ،ََءشعرَاملبشرَابلقلق،َوأبنهَغي
اس عدمَ بسببَ غاضبَ إىلََفتجدهَ يشعرَابلننيَ أنهَ املناسب،َكماَ الوقتَ لإلجنازَفَ تطاعتهَ

املواطننيَكطريقةَ عنَ مهينةَ بتصرحياتَ يديلَ أوَ يسخرَ قدَ وهناَ الحباط.َ ويتملكهَ الوطن،َ
بطريقةََ يعملَ البعض.َويشعرَأنَكلَشيءَ تعاملهمَمعَبعضهمَ أوَحىتَ أوَطعامهم،َ لباسهم،َ

نيَحياولونَاستغاللهَبطريقةَسيئةَأوَأهنمَيتآمرونَعلىَغيَطبيعية،َوقدَيعتقدَاملبشرَأبنَاملواطن
عدةَ منَ الالةَ هذهَ تستمرَ وقدَ إنزعاجه.َ منَ يزيدَ قدَ البلدَ بلغةَ للحديثَ متكنهَ هنبه.َوعدمَ

 أشهرَإىلَسنتني.َفيعتمدَعلىَمدىَدافعَالشخصَللتأقلمَوالتعلم.َ
لَالشكَإىلَقلبََميكنَللضغوطَالنفسيةَوعدمَرؤيةَمثرةَالعملَابلسرعةَ املطلوبةَأنَُتدخ 

أوََ صلواتهَ واستجابةَ إهلهَ وقوةَ معتقده،َ عنَصحةَ يتساءلَ أنَ الالةَ هذهَ فَ فيمكنهَ املبشر،َ
 الذيَيقرأه.َصحةَالكتابَاملقدس

وللخروجَمنَهذاَالواديَالسحيقَميكنَأنَأيخذَثالثَطرق؛َطريقتانَسيئتانَوطريقةََ
األوىلَالسيئةَهيَالتكيفَبشكلَمطلقَفَهذهَالبيئة،َفقدَحياولَاملبشرَإلغاءََجيدة؛َوالطريقةََ

ماضيه،َوحياولَنسيانَلغتهَاألصلية،َويتجاهلَعائلتهَفَوطنه،َوابلتايلَيندمجَاندماجاًَاتماًَفََ
َكاملَفَاملستقََالثقافة بلَويصبحََاجلديدةَوكأنهَقدَولدَفيها..َوهذاَقدَيؤديَإىلَحتطمَنفسي

كالقنبلةَاملوقوتة..َوالطريقةَاألخرىَالسيئةَهيَعدمَالقبولَبشكلَمطلق،َفهناكَمنَاملبشرينَ
الذينَملَيستطيعواَالعتيادَعلىَالثقافةَاجلديدة،َبلَأيتيهمَاهلاجسَاهنمَيعيشونَفَسجنَوالََ

ََ الفرار قبولََمنهيستطيعونَ يستطيعونَ مستمرةَوالَ فهمَفَكآبةَ وابلتايلَ يروهمَ..َ املواطننيَوالَ
الطريقةََ أماَ اجتماع.َ فَ معهمَ جيلسواَ أوَ هبمَ يثقواَ أنَ يستطيعونَ والَ معهم،َ متساوينَ أبهنمَ

َمنَهذهَالالةَهيَالنقطةَالتالية:ََالصحيحةَمنَاخلروج
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تسمىََََوهيَماََ–تطويرَمهاراتَالتأقلمَوالروتني،َفيبدأَاملبشرَابلشعورَبعودةَالياةَإىلَطبيعتهاََ .3
ولديهَشعورَابلتوازن.َعندماَيرفضََََمرحلةَالتعديل،َومرحلةَالتكيف،َيبدأَالشخصَبفهمَالثقافة

املبشرَاملكوثَفَثقافتهَاألوىلَ)وطنه(َأوَالندماجَكلياًَفَالثقافةَالثانية،َوالصرارَعلىَاملكوثََ
فيصبحَاملبشرَأكثرَراحةَفَثقافتهَالثانية،َفَالوسطَماَبنيَالثقافتني،َتبدأَاهلويتانَابلندماج،ََ

وشاعراًَابلقبولَمنَانحيةَثقافتهَاألوىلَ)وطنه(،َويصبحَلديهَصداقاتَوخدماتَتبشييةَماَبنيََ
َكلَثقافة،َوهذاَماَيسمىََ الثالثةالثقافتنيَوتصبحَهويتهَراسخةَمن .ََوهناَجيبَعلىََابلثقافة 

وتقال وعاداتَ قيمَ إدخالَ عنَ يبتعدَ أنَ بنيََاملبشرَ َ التوفيقَ وحماولةَ معتقده،َ عنَ خمتلفةَ يدَ
املختلفةَكماSyncretismََََاملعتقداتََ الثقافاتَ الظاهرةَمعروفةَومتفشيةَجداًَفَمجيعَ فهذهَ

 أعربناَسابقاً.َ
تعيقهَفethnocentrismََََمنَالسهلَأنَيدعَاملرءَأفكارهَالنمطيةَوأحكامهَاملسبقةََ

والثقافة،َفالعواملَالشخصيةَتلعبَدوراًَمهماًَفَاكتسابَاللغةَوالثقافة.ََََطريقهَأثناءَتعلمَاللغة
َكانَاالنفتاحفإماَأنَتكونَشخصيةَاملرءَمتيلَحنوَالنطواءَالذايتَأوَ ملبشرَمنفتحاً،َوحيبَ.َفإذا

املغامرةَوذاتَطاقةَفعالةَفَالتواصلَمعَاجملتمعَفيمكنَأنَتكونَقابليتهَفَتعلمَاللغةَوالثقافةَ
َأسرعَمنَاملبشرَالنطوائي.

يعملَاملبشرَبشكلَََ:الستقرار،َالماس،َالتكيفَالشامل،َالتكاملَاجلزئي،َقبولَالعملَوالدور .4
األشياءَفَثقافتهَاجلديدةَبدالًَمنَثقافةَبلده.َفبعدَانتقالهَََجيد،َويتمتعَابلثقافة،َويفض لَبعض

الثقافة معنيَوكأنهَََإىلَ إطارَ نفسهَضمنَ يضعَ بدأَ الثقافتني،َجتدهَ بنيَ ماَ الثقافةَ الثالثةَوهيَ
 يشك لَشخصيتهَمنَجديد،َفيأخذَماَيناسبهَمنَكلتاَالثقافتني.َ

 ويتقمصَالثقافةَالثالثة.ََمرحلةَالعتمادَوالتكيف،َويفقدَالشخصَهويتهَاألصليةَفَالثقافة .5
 الراجعة،َالشخصَيعودَإىلَوطنهَويستغربَمنَالتغيياتَالاصلةَفَغيابه.َََالصدمةَالثقافية .6

َكثية،َفقدَهتاجمَنفسيةَاملبََالصدمةَالثقافية شرَفَوقتَالَيتوقعهَهيَطريقَمعر جَوفيهَمطبات
ََ بلدهَجيدَأبأبداً. إىلَ املبشرَ تَروعندَعودةَ الناسَ معظمَ يوجدََنَ فقط،َوالَ نفسهاَ تتحدثَعنَ أنَ يدَ

لديهمَالافزَالكبيَأنَيستمعواَإىلَقصصه،َفالناسَلنَتستمعَأكثرَمنَعشرَدقائقَلقصصَاملبشرين.ََ
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فيهاَوثقافةَوطنه(َوابلتايلَ اليتَكانَ البلدَ )ثقافةَ الثقافتنيَ بنيَ ماَ ثقافةَاثلثةَ منَ املبشرَمواطناًَ فيصبحَ
 ماَملَيكنَيتوقعهَمنَقبل.ََيشعرَابلوحدةَوالنعزاليةَوهذا

مزعجةَأيضاًَللعائلة،َفقدَيشعرَالرجلَ)الزوج(َابلغيةَوالنزعاجَعندماَََقدَتكونَخربةَتعلمَاللغة
اللغةَبشكلَأسرعَمنه،َأوَعندماَيرىَأطفالهَيتحدثونَمعَأصدقائهمَاجلددَجياهنمََ تتعلمَ يرىَزوجتهَ

األ بعدمَ تشعرَ قدَ والزوجةَ سائقَبلغتهم.َ أوَ الطبيبَ أوَ اجليانَ معَ التواصلَ تستطيعَ الَ عندماَ مانَ
 التاكسيَأوَالشرطيَاخل.َ

ََ أنه املبشرونَ العائلةيعتقدَ تبقىَ أنَ املهمَجداًَ فََََمنَ مستمرَوخاصةَ تواصلَ وعلىَ متماسكةَ
حقلَالتبشي،َفالزوجنيَجيبَأنَيقضياَوقتاًَأطولَمعَبعضهماَالبعض.َفيمكنَلألبَأنَيعيدَترتيبَ

 جدولهَلقضاءَالعطلةَمعَأطفالهَوأخذهمَفَرحلةَوقضاءَوقتاًَممتعاًَمعهم.ََ

َكماَأهنمَقدَقدَيرىَأطفالَاملبشرينَأطفالَاملبشرينَاآلخرينَعلىَأهنمَأوالدَعمه مَأوَخالتهم،
يشعرونَابلغربةَعندَعودهتمَإىلَوطنهم.َومنَفوائدَتربيةَأطفالَاملبشرينَفَالعاملَالثالثَأبهنمَيتعلمونََ
أنَالسعادةَالَتكمنَفَاملقتنياتَاملاديةَمباَأنَأصدقائهمَاألجانبَفقراءَولكنهمَمسرورين..َوعادةَماََ

َلشركاتَعامليةَعندَسنَالبلوغ.ََََملونَكممثلنييصبحَأوالدَاملبشرينَإماَمبشرينَأوَيع
 

 املبشرين: نضوب 
ليسَااللتزام،َبلَهوَالرهاق.َفيستنزفBurnoutَََإنَاملصدرَالقيقيَلنضوبَطاقةَاملبشرينََ

بذلكََ أهنمَ ظاننيَ التبشيية،َ اجملتمعَ مصاحلَ معَ جنبَ إىلَ جنباَ والنفسية،َ املاديةَ مواردهمَ املبشرونَ
أكرب.َوقدَيكونَمصطلحَ"نضوب تبشيهمَ نتيجةَ 'الرهاق'.َََستكونَ دقةَمنَمصطلحَ أكثرَ الطاقة"َ

أنَ فيمكنَ للنضوب.َ خمتلفةَ أسبابَ عدةَ وهناكَ الكافية.َ بقوهتمَ العملَ املبشرونَ يستطيعَ الَ وابلتايلَ
أكربََ العملَ يكونَ وعندماَ اخلطرَ حاالتَ فَ سيماَ الَ شديداًَ املبشرَ عملَ وموارده.َيكونَ طاقتهَ منَ

وأحياانَ للنضوب.َ الرئيسيةَ األسبابَ أحدَ هوَ فالرهاقَ ابلنضوب.َ يسهمَ أنَ اجلسديَ للمرضَ وميكنَ
أنَ فلرمباَ الثقافيةَوالكتئاب.َ املسبقةَكالقلق،َوالصدمةَ النفسيةَ املشاكلَ نفسهَحقيبًةَمنَ املبشرَ حيم لَ
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ةَاألشقاء،َأوَالعنفَمنَالوالدينَأوَاملعلمني،ََاملبشرَملَيتصاحلَمعَمشاعرهَالقدميةَاليتَانبثقتَمنَمنافس
أوَماَجرىَفَاملنزلَحيثَكانتَهناكَمشاحناتَوعنفَمستمرينَواختالفَفَعقيدةَدينية،َأوَمرورهَ
فَصدمةَدراميةَأثرتَعليهَسلباً.َمماَأدتَهذهَالتجاربَالسابقةَإىلَالشعورَابلذنبَواالعتقادَأبنَالََ

َأحداَحيبهَ.

 Posttraumatic Stress Disorderيشعرَاملبشرَإبجهادَماَبعدَالصدمةَََبعدَحادثةَاألزمَة
PTSDََ،ََلردةَالفعلَاألولية،َوكذلكَألعراضَويعتقدَاملمبشرونَأنه منَاملهمَأنَيكونَاملبشرَمتيقظاًَ

الفريقَوالناسَاحمليطنيَبه.ََ النفسيةَماَبنيَأعضاءَ جيبَعلىَاملبشرَأنَيراقبَاخلوفَوالقلقَََوالصدمةَ
النشاطََ منhyperactivityَََوفرطَ متكررةَ ومشاهدَ واألرق،َ الاد،َ النشاطَ فَ نقصانَ يتبعهاَ واليتَ

َكانَجيبَفعله،َوالشعورَابلصدمةَوالفجيعةََالتعبَوالَر هاق،َوالشعورَابلذنبَأبنَاملبشرَملَيفعلَما
والذهول.َوإذاَتطورتَهذهَالالةَفإنَهناكَأعراضَأخرىَستظهرَفَغضونَأايمَوأحياانًَبعدَأشهر.ََ

ب يسرتجعَ وقدَ مكتئب.َ وأحياانًَ الرتكيز،َ قليلَ أوَ متعب،َ أوَ الضوضاء،َ جتاهَ قلقاًَ املرءَ عضََويصبحَ
َكوابيسflashbackََََالذكرايتََ لبعضَالوادثَاملاضية.َوميكنَأنَيصبحَلدىَاملبشرَأرقَأوَينتجَعنه

َومنَالصعبَلهَالعودةَللنوم.َ



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 335 صفحة

 

البلدََ موجودةَفَ عدةَوثقيلةَكاليتَكانتَ لديهَمسؤولياتَ أنَ بيتهَجيدَ إىلَ املبشرَ يعودَ عندماَ
َكانَيبشرَفيه،َوالرَب انمجَاملعتادَللمبشرَطويلَاملدىَهوَقضاءَأربعَسنواتَخارجَالبلدَمثَالعودةََالذي

َكلَسنةَملدةَثالثةَأشهرَلإلهتمامَبشؤونََ َكإجازة،َوهناكَمبشرينَآخرينَيعودون والبقاءَسنةَفَبلده
العائلة بشؤونَ يعتنونَ ماَ وأحياانًَ أوالدهم،َ ومعظمَََمدراسَ الدراسة.َ فَ الوقتَ لقضاءَ أوَ والصحةَ

املؤسساتَتطالبَبتقاريرَدراساتَللبلدَاليتَمكثَفيها.َأماَإنَأرادَاملبشرَالعودةَلقلَالتبشيَمبوافقةَ
 املؤسسةَالتبشييةَفعليهَعملَفحوصاتَطبيةَواخلضوعَلرشاداتَنفسية.َ

العائلة شؤونَ تكونَ املبَشََوقدَ عودةَ جيبَعندَ الذيَ األهلَ منَ هناكَ يكونَ فقدَ متعبة،َ رَ
أنََ البننيَوالبناتَاجلامعة.َولرمباَانَأهلَاملبشرَحيتاجونَإىلَعالجَطيب،َأوَ الهتمامَهبم،َأوَإدخالَ
التبشي.َوعندَوجودَهذهَ إىلَحقلَ العودةَ قبلَ العتناءَهباَ اليتَجيبَعليهَ املاليةَ القضاايَ هناكَبعضَ

سل سيؤثرَ هذاَ فإنَ جاهزاًَالضغوطاتَ وغيَ مرهقاًَ التبشيَ حقلَ إىلَ يعودَ وقدَ املبشر،َ نفسيةَ علىَ باًَ
 للعمل.ََ

الثقافيةاب الصدمةَ تصبحَ املبشرين،َ منَ لكثيَ األوىل،َََلنسبةَ الثقافيةَ الصدمةَ منَ أقوىَ الراجعةَ
رَاملبشرَأبنهَالَينتميَيشعففرتةَالسعادةَاليتَيقضيهاَعندَعودتهَإىلَوطنهَتكونَقصية،َولكنَبعدَهذاََ

وطنه تسمىََإىلَ أخرىَ حالةَ هناكَ آخر،َ صعيدَ وعلىَ السليب.َ والكمَ والغضبَ ابلتشويشَ َ وحيس  َ،
َ.َوهذهَالكلمةَمعناهاَخليطَمنَمشاعرَالزنَوالسعادةَمعاً.saudadesَسوداديس

وميكنَللمبشرَختطيَهذهَاملشاكلَعنَطريقَأخذَقسطَمنَالراحة،َوحماولةَترتيبَوتنظيمَالوقتَفََ
َالعمل،َوإعادةَبناءَالعالقاتَماَبينهَوبنيَاألصدقاءَوالعائلةَفَوطنه.ََ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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 (  التبشري والثقافة )إسرتاتيجيات التبشري
التبشيََ اتباعهاَفَحقلَ اليتَجيبَ والقواننيَ للمبشرين،َ التبشيَ ومتطلباتَ درسناَكفاءاتَ أنَ بعدَ
األخرىََ للمجتمعاتَ العامليةَ املبشرينَ نظرةَ ندرسَ أنَ لناَ بدَ الَ اجملتمع،َ فَ تواجههمَ اليتَ واملشاكلَ

Worldviewوالسرتاتيج التكتيكاتَ هيَ وماَ املبشرون؟َ بهَ يراانَ الذيَ املنظورَ وماَ اليتَ،َ ياتَ
يستخدموهناَفَالوصولَإىلَفئاتَالناسَواألمم؟َوفَرأييَهذاَاجلزءَهوَأهمَجزءَفَهذاَالكتاب،َفهوَ

َيكشفَالطرقَاجلديدةَواملُحدثةَفَتبشيَاملبشرينَلغيَاملسيحيني.َ

َ
َ

   فئات الناسPeopleGroups 
ونرت رالفَ لوزانََفجرَ مؤمترَ فَ ََََقنبلتهَ علىَم1974عام وحثَ التبشييةَ فكرتهَ قدمَ عندماَ َ،

أنهَجيبَأنَالَننظرَإىلَ الهتمامَليسَابملناطقَاجلغرافيةَفحسبَبلَالرتكيزَعلىَفئاتَاجملتمع.َفقالَ
َا األفرادَ إىلَ اجملتمع،َ داخلَ إىلَ النظرَ جيبَ وإمناَ واحدَ متماسكَ فََاجملتمعَكعنصرَ يتشاهبونَ لذينَ
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إليهم،َوأمسىَهذهَاجملموعاتَبفئاتََ الصفاتَوتقسميهمَإىلَجمموعاتَليسهلَعلىَاملبشرينَالوصولَ
َ.E3َإىلE1ََ،َوقدمَونرتَمنوذجاًَلثالثةَأنواعَمنَالتبشيَع ن  و نوهاَب people groupالناسَ

 E1ََالثقافة الناسَمنَ تبشيَ الكنيسةََهوَ إرسالَ للتبشيَفَََنفسها،َكمثالَ أردينَ ملبشرَعريبَ
األردن،َحيثَلديهَالعاداتَوالتقاليدَنفسها،َوقدَيكونَمنَخلفيةَإسالمية،َفيشعرَأنهَجزءَمنََ

 اجملتمعَاملسلم.ََ
 E2ََالكنيسة إرسالَ املثالَ سبيلَ علىَ الثقافية،َ الناحيةَ منَ قريبنيَ الناسَ منَ فئةَ مبشراَََتبشيَ

 العربية،َوقدَتتشابهَثقافتهَمعَثقافةَليبيا.َََمصرايَإىلَليبيا،َحيثَيستطيعَأنَيتحدثَاللغة
 E3ََراَأمريكياَمبَشََتبشيَثقافاتَبعيدةَوخمتلفةَعنَثقافةَاملبشرين،َومثالَذلكَإرسالَالكنيسة

 ،َحيثَالَيتحدثَلغتهمَوختتلفَثقافةَهذاَاملبشرَعنَالقبيلة.َإىلَقبائلَإفريقيا
والثقافةََ العرقيةَ الفئةَ منَ مبشرَ إرسالَ هيَ التبشيَ ومؤثرةَفَ فعالةَ طريقةَ أكثرَ إنَكانَ ولكنَ

َكمَعددَفئاتَالناسَاملخبأة؟َهؤالءَالناسَاملخب أينَهمَالذينَالَيعرفونَالجنيل وَغيََأََنفسها.َوابلتايل
معروفنيَلدىَاجملموعاتَالتبشيية.َوقدَمساهمَالدكتورَرالفَابملخبئنيَليسَألهنمَخيبئونَأنفسهمَوإمناََ
ألنَاملبشرينَملَيصلواَإليهمَبعدَألسبابَمنهاَالبعدَاجلغراف،َأوَالقواننيَالسياسيةَاليتَحتكمَالبلد،َأوََ

اللغة تعلمَ ََََعدمَ املؤمتر وخاللَ اخل.َ ََبعد،َ عام أدينربغَ ََََم1980فَ هناك أنَ من16.500َََافرُتضَ فئةَ
إىل اجملموعاتَ تصغيَ متَ ولكنَ من12,500َََََالناس،َ فئةَ أعطيتَكلَ وقدَ إليها.َ الوصولَ يتمَ ملَ فئةَ

منََ عددَ أكربَ جلمعَ املعلوماتَ جداولَ واستخدمتَ هبم،َ للتعريفَ الوطينَ معنيَكالرقمَ رقمَ الفئاتَ
َكلَفئةَمنَفئاتَالناسَالعرقية،َورُفعتَعلىَمواقعَالنرتنتَلإلستفادةَمنهاَوتسهيلَاألمرََ البياانتَعن

.َوهذاَمثالَصغيَاخرتتَفيهَفئةَاليرانينيَاألفغانينيَألريكمَضخامةََللمبشرينَللوصولَإليهمَودراستهم
 هذاَاملشروعَواجملهودَالذيَُوضعَفيه:َ
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مشروعََ منهاَ الناسَ فئاتَ بدراسةَ تُعىنَ مواقعَ عدةَ أُنشئتَ املؤمتر ينَ بعدَ سنةَ الثالثنيَ وخاللَ
فئاتJoshua Projectَََََيشوع ُتظهرَعددَ اخلريطة،َوابلتايلَ بلدَعلىَ أيَ اختيارَ للمرءَ حيثَمُيكنَ

َكلَفئة،َومدىَتفشيَالتبشيَ َكلَفئة،َوداينةَأوَمعتقدَكلَفئة،َولغة الناسَفَتلكَالبلد،َوعددَسكان
َكلََ الناسَاملوجودةَداخل َكوحدةَواحدة،َوإمناَيهتمَبفئاتَ البلد التبشيَيعاملَ فيها،َوهكذا.َوملَيعدَ

فرٍدَعلىََجم يعاملونَكلَ املبشرينَ أنَ أرضَجغرافيةَواحدة.َوابلرغمَمنَ تعيشَعلىَ السكانَ موعةَمنَ
الناسََ فئاتَ دراسةَ أنَ إالَ مستقلَ بشكلَ معهاَ والتعاملَ الشخصيةَ بقصتهَوحياتهَ الهتمامَ معَ حدةَ
والعاداتَ والعرقَ الشكل،َ انحيةَ منَ ابلصفاتَ تتشاركَ فئةَ إىلَكلَ الوصولَ املبشرينَ علىَ سهلتَ

َكماَأنَاملبشرينَيعتنونَمبدىَتقبلَكلَفئةَلرسالةَاخلالصَو َ.ََالتقاليدَواللغةَوغيها،

إحصائياَت أخرىَتديلَآبخرَ ثالثةَمواقعَ فئاتََََوهناكَ انتشارهمَوتوسعهمَبنيَ التبشيَومدىَ
َالناس،َواحدةَمنَهذهَاملواقعَاتبعةَجمللسَالبعثةَالعاملي.َواملواقعَهي:َ

http://www.worldmap.org  
http://www.joshuaproject.net َ 
http://www.peoplegroups.org ََ 

األردنَمنَموقعَمشروعَيشوع بلدَ لكمَ الالحقة،َاخرتُتَ الصورةَ فئاتَََوفَ يبنيَعددَ والذيَ
َالناسَفَاجملتمعَوداينتهمَونسبةَالتبشيَاملتفشيةَفَكلَفئة:َ

 

http://www.worldmap.org/
http://www.joshuaproject.net/
http://www.peoplegroups.org/
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 اخلريطة العاملية للتبشري 
َ

َعنهََخاصَيستخدمهَاملبشرونَفَدراسةَحركةَالتبشيَفَالعاملََناكَمنوذجه ،َهذاَالنموذجَيُعرب 
الناسََ فئةَ قدرةَ وعدمَ الفئةَ تلكَ فَ أوَكنائسَ تبشيَ وجودَ عدمَ يدلَ القامتَ األمحرَ فاللونَ ابأللوان.َ

%2َنَاألمحرَفهوَيدلَعلىَتبشيَأقلَمنََللوصولَإىلَأيَمطبوعاتَأوَمسجالتَمسيحية،َأماَاللَو
َكالكتبَاملقدسة،َوفيديوهاتَومسجالتَمسيحيةَأوََ منَتعدادَالفئةَمعَوجودَبعضَاملصادرَاملسيحية
وصولَالوسائلَالعالميةَإليهاَولكنَالَيوجدَنشاطَفَزراعةَالكنائسَخاللَالسنتنيَاملاضيتني.َواللونََ

َكنائسَحمليةَخاللَالسنتنيَاملاضيتني،َمنَتعدا%2ََالربتقايلَهوَتبشيَأقلَمنََ دَالفئةَمعَبدايةَزراعة
أقلَمنََ اللونَاألصفرَوهوَتبشيَ َكنائسَمتأص لةَخالل2ََويصحبهاَ الناسَمعَأتسيس فئةَ %َخاللَ

%َمنَالتبشي،َوبعدهاَأييت2َالسنتنيَاملاضيتني،َأماَاللونَالرماديَالفاتحَفهوَماَيعادلَأوَأكثرَمنََ
منَعددَسكاهناَأماَاألخضرَالقامتََ%5ََََحَوهوَتبشيَالفئةَوالوصولَإىلَأكثرَمناللونَاألخضرَالفات

مَن أكثرَ إىلَ الوصولَ اخلاصةََ%10ََََفهوَ نشاطاهتاَ وهلاَ نفسهاَ تدعمَ متأصلةَ حمليةَ معَوجودَكنائسَ
للطوائفََ اتبعةَ خييةَ مسيحيةَ خاصةَ مؤسساتَ ووجودَ وإرساهلم،َ املبشرين،َ )تدريب(َ كتلمذةَ

.َومماَجيدرَابلذكرَأنَهناكَفئاتَملَيتمَالوصولَإليهمَوالَيُعرفَأيَمعلوماتَعنهمَويُعربََالربوتستنتية
َعنهمَابللونَالرماديَالقامتَأوَاألسود.ََ

َ

َ

َ

َ

َ
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حيثَتبنيَمدىَانتشارَالتبشي.َوجندَهذهَاخلريطةََم2006ََََعامََُأصدرتَخريطةَالتبشيَالعاملية
أيخذونَ والقساوسةَ املبشرينَ أنَ وكنيسةَكبية،َكماَ الهوت،َ وكليةَ تبشيية،َ جامعةَ فَكلَ معلًّقةَ
اللونََ أنَ الكبيةَ اخلريطةَ هذهَ فَ نرىَ فكماَ والدراسة.َ والبحثَ اجلديةَ مبحملَ عليهاَ اليتَ املعلوماتَ

أكثرَمنََ أيَوجودَ الربوتستنتيَةابمل10ََاألخضرَ املسيحيةَ إىلَ املتحولةَ الفئاتَ منتشرةَفَئةَمنَ ،َوهيَ
الشمالية أمريكاَ شرقَ أسرتاَلجنوبَ وشرقَ إفريقيا،َ جنوبَ فَ املناطقَ وبعضَ أطرافَََياَ إىلَ ابلضافةَ

َكشمالَإفريقياأسرتاليا.َوأكثرَاملناطقَاليتَملَيصلهاَالتبشيَهيَاليتَابللَو وآسياَََنَاألمحرَالقامتَواألسود
َالصغرىَووسطَأسرتالياً.َ

َ
املقدس الكتابَ ترمجةَ حالةَ متثلَ فهيَ اليسارَ علىَ األسفلَ فَ املوجودةَ الصغيةَ اخلريطةَ ،ََأماَ

ََ بعهديه املقدسَ الكتابَ ترمجةَ ميثلَ األخضرَ العهدََفاللونَ ترمجةَ الربتقايلَ اللونَ وميثلَ واجلديد،َ القدميَ
العهدَََاجلديد أجزاءَمنَ ترمجةَ ميثلَ املسيح(،َواللونَاألصفرَ فرتةَ بعدَ اليتَكتبتَ النصوصَ فقطَ)وهيَ

َبعد.َََاجلديدَوالعهدَالقدمي،َوأخياًَاللونَاألمحرَوهيَاملناطقَاليتَملَيصلَالكتابَاملقدسَإليهاَمرتمجاًَ
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َ
لسماعَوقبولَرسالةَاخلالص قابليتهمَ الناسَومدىَ فعلَ الوسطَردةَ الصغيةَفَ اخلريطةَ َوتريَ

األلوانَاملوجودةَفَاخلريطةَ،َفنرىَأنَمفاتيحَاأللوانَفَهذهَاخلريطةَعكسَمفاتيحََعلىَمدىَالتاريخ
وجندهاَ متدنيةَجداًَ لرسالةَاخلالصَهيَ الناسَ فعلَ يبنيَأنَردةَ هناَ فاللونَاألخضرَ للتبشي،َ الكربىَ

َكبيَفَأمريكاَالشمالية والدولَالسالميةَمعاً،َوذلكَبسببَأنَهذهَاخلريطةَتظه رَمدىَقبولََََبشكل
للمسيحي للدخولَ الربوتستنتيةالناسَ الشماليةَمنََةَ أمريكاَ املسيحينيَفَ النسبةَاألكربَمنَ أنَ فنجدَ َ،

واللوثرية،َوهؤالءَالَتعتربهمَالطائفةَالربوتستنتيةَعلىَأهنمَمسيحينيَحقيقينيَقبلواَََالطوائفَالكاثوليكية
اخلالص ََرسالةَ همَ، السكانَ منَ األكربَ النسبةَ ألنَ فهذاَ أوروابَ غربَ فَ املتفشيَ األخضرَ واللونَ

اخلالصَ لرسالةَ الناسَ قبولَ نسبةَ فتبديَ الصغيةَ اخلريطةَ علىَ األمحرَ اللونَ أماَ دينيني.َ والَ ملحدينَ
َكمناطقَفَإفريقيا َكتايلند،َوجنوبَشرقَالصنيبشكلَعاٍلَوكبي ومشالَغربَََ،َوفَجنوبَشرقَآسيا

لرسالةََ الناسَ تقبلَ مدىَ فيهاَ يقيسونَ اليتَ الطريقةَ أنَ ابلذكرَ جيدرَ وماَ املناطق.َ منَ وغيهاَ روسياَ
اخلالصَهوَمقياسَمدىَاستجابةَالناسَبعدَمشاهدهتمَفيلمَحياةَالسيدَاملسيح.َفمثاًل،َيرتبَاملبشرونََ

املنطقة، فَ الناسَ منَ عددَ ألكربَ ألهلَََاجتماعاًَكبياًَ الفيلمَ يعرضونَ مثَ ومنَ مالوي،َ قرىَ فَ لنقلَ
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املنطقة،َوبعدَعرضَالفيلم،َيعرضَاملبشرونَرسالةَاخلالصَ
خملصَ بيسوعَ يؤمنونَ إنَكانواَ يسألوهنمَ مثَ ومنَ للناسَ
َشخصيَلياهتم،َفمنَيؤمنَعليهَالوقوفَومنَمثَالصالة

قي وعندَ املسيحية.َ لقبولَ املبشرينَ معَ الذينَاجلماعيةَ امَ
قبلواَالرسالةَيكونَهناكَمبشرونَأخرونَفَالقاعةَحيصونَ

َعددَرؤوسَالناسَاليتَتقفَعندَقبوهلاَللرسالةَ.

والذيَخدمََََيقولَالربوفيسورَجونَمايكلَموريس
املدىَفَجنوبَكورايَملدةَعشرَسنوات،ََ كمبشرَطويلَ

القابلنيَََكماَأنَلديهَدراساتَخاصةَفَإحصائيات التبشي:َ"إنَهذهَالطريقةَفَإحصاءَعددَ تقدمَ
اخلالص إفريقياََلرسالةَ الثالثَكقرىَ العاملَ دولَ فَ إنَكانتَ وخاصةَ الدقيقةَ ابلطريقةَ والبالدَََليستَ

َكأفغانستانَوابكستانَوغيهاَمنَاملناطق،َفلألسفَعندَانتقالَاملبشرينَمنَقريةَإىلَأخرى،َجندَ الفقية
هبم لعجاهبمَ املبشرينَ يتبعونَ األوىلَ القريةَ أهلَ منَ عدداًَكبياًَ هلم،َََأنَ يعطوهناَ اليتَ اجليدةَ وللعطاايَ

القريةَ أهلَ املبشرين،َوبعدَمساعَ إليهاَ اليتَوصلَ اجلديدةَ القريةَ أهلَ الثانيةَمعَ للمرةَ الفيلمَ فيشاهدونَ
اخلالص السابقةَََرسالةَ القريةَ فَ وقفتَ اليتَ نفسهاَ األعدادَ تقفَ

يَإىلَتشويشَفَاألرقامََابلضافةَإىلَأعدادَالقريةَاجلديدة،َوهذاَيؤد
َوعدمَصحتهاَابلشكلَالدقيق".َ

تقاريرَ فَ تصدرَ اليتَ األرقامَ أنَ معناهَ التشويشَ وهذاَ
بشكلََ فيهاَ مبالغَ الفقيةَ العاملَ دولَ منَ التبشييةَفَكثيَ املنظماتَ
كبيَجداً،َألنَالفردَالذيَيدخلَفَاملسيحيةَقدَيُعدَعشراتَاملراتََ

يعلنونَقبوهلمَللمسيحيةََويقفونَفيهاََمعَالذينََفَعشراتَاملناسباتََ
 John Micheal Morrisد. جون مايكل موريس َاهلداايَاجملانية.َََواحىتَينال
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َ
األخية اخلريطةَ أعالهََتبديَ املسيحاملبينةَ السيدَ فيلمَ ترمجةَ حالةَ امللونةََ،َ اجلغرافيةَ فاملناطقَ َ،

ةَتلكَاملنطقةَومتَعرضه،َواللونَاألمحرَفماَزالتَتلكََابللونَاألخضرَتعينَأنَالفيلمَقدَتُرجمَوُدبل ج َبلغ
الفيلم.َوكماَنرىَانَأكثرَمنََ لغتهاَودبلجةَ فئات90ََََاملناطقَحباجةَإىلَدراسةَأكثرَوتعلمَ ابملئةَمنَ

ََ عام ُأخرجَ الذيَ يسوعَ فيلمَ وإصدارَ وثقافتهاَ لغتهاَ ودراسةَ إليهاَ الوصولَ متَ بلغتهاََََم1979الناسَ
َاخلاصة.َ

اللكرتونيةَ املواقعَ زايرةَ ميكنَ حمددةَ مناطقَ أوَفَ العاملَ التنصيَفَ عنَحالةَ أكثرَ وملعلوماتَ
َرَاخلرائطَاجلغرافيةَاملنشورةَاملتعلقةَابلتنصي:َكماَميكنكمَزايرةَهذاَاملوقعَلرؤيةَآخاملذكورةَسابقاً.ََ

https://joshuaproject.net/resources/maps  

https://joshuaproject.net/resources/maps
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   10/40انفذة  Window 
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والشرقَََومهيةَماَبنيَخطيَالعرضَعشرةَوأربعني،َوهوَحيصرَإفريقيا:َوهيَانفذة40َََ/10النافذةََ
األوسطَوآسيا،َوهذهَالنافذةَحتتويَعلىَأكثرَالفئاتَاليتَملَيتمَالوصولَإليهاَفَالتبشيَوالدايانتَغيََ

 املسيحية.

ر،َالبحرين،َبنغالدش،َبنني،َبواتن،َبوركيناَ،َاجلزاَئوإطارَالنافذةَحييطَابلدولَالتالية:َأفغانستان
َكامبوداي،َتشاد،َالصني إثيوبيا،َقربص،َجيبويت،َمصرفاسكو، إريتياي،َ اليوانن،َجونياَابسو،َغينيا،َ،َ َ،

العراَق إيران،َ ليبيا،َمايل،َموريتانيا،ََ،ََ،َإسرائيل،َفلسطنياهلند،َ لبنان،َ الياابن،َاألردن،َالكويت،َلوس،َ
ميا الشماليةمناملغرب،َ نيجي،َكورايَ نيبال،َ السعوديةار،َ اململكةَ قطر،َ برتغال،َ الفلبني،َ ابكستان،َ َ،ََ،

ستان،َتركيا،َالمارات،َفيتنام،َنركميالندا،َتونس،ََتاتاجكستان،ََط،َاتيوان،ََ،َالسودان،َسورايََسينيغال
 اليمن.ََوالغربية،َالصحراءَ

منََ أكثرَ يعيشَ حيثَ العامل،َ فَ املبشرينَ لدىَ أمهيةَ السرتاتيجيةَ املناطقَ أكثرَ املناطقَ وهذهَ
مليونَمن320َََ،َبليونَصيين1.2َ،َالغربيةَمليونَمنَمسلميَإفريقيا40َ،َمليونَمنَالشعوبَالرتكية105َ

العربية ََالشعوبَ األسيويني119ََ، املسلمنيَ منَ ََمليونَ اليرانيني100ََ، األكرادَ منَ ََمليونَ مليون74َََ،
ََ-هندو هندوستاين800ََمالي، ََمليونَ الشرقية16ََ، إفريقياَ منَكوشييَ ََمليونَ مليونَمنَجنوب121َََ،

 مليونَفيليبيين.84ََو،َمليونَمنَبربرَمشالَأفريقيا14َشرقَآسيا،َ

أُنشأتَمنَمركز املعروفةَ العامليةَ الدايانتَ أنَ الدايانتَََ،10/40ََمنطقةَانفذةََوالقَ منَهذهَ
 ،َالبوذية،َالكنفوشيةَوالطاوية.َ)القبليةَ(َ،َالسالم،َاهلندوسية،َاملذاهبَاليانيةاليهودية

وابلنسبةَللمبشرينَفإنَهذهَاملنطقةَتعتربَاملنطقةَاملظلمة،َويسموهناَأيضاًَحزامَاملقاومةَألنَثلثيََ
السكان ََََعددَ انفذة فَ اخلالص10/40ََيقيمَ لرسالةَ قبوهلمَ أربعَََونسبةَ يقاربَ ماَ هذاَ جداً،َ ضئيلةَ

بالينيَنسمةَتقيمَفَتلكَاملناطق،َوأكثرَمنَنصفَاملناطقَاليتَملَيصلهاَالتبشيَبعدَموجودةَفَهذهََ
َكماَمنَمظاهرَتلكَاملنطقةَاستغاللَاألطفال85َََوالنافذة،َ ابملئةَمنَعددَالسكانَحتتَمستوىَالفقر،

َكماَيُدربَالغلمانَفَمراهقتهمَليكونواَجنوداًَجهاديني،َفَالدعارة،َوالعتداءَعلىَالنساءَواألطف ال،
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ويُرسل املناطق،َ تلكَ فَ بشكلَكبيَ اليدزَ أمراضَ علىََ%23ََََوتنتشرَ يصرفَ الذيَ املالَ منَ
ابملئة1.25َََابملئةَمنَالناسَملَيصلهمَاملبشرونَبعد،َولكن95ََََواملؤسساتَالتبشييةَإىلَتلكَاملناطق،َََ

منَمخسنيَدولةَتعترب43ََََفقط،َوذلكَبسببَأنَهناك10/40ََََهونَإىلَانفذةََمنَمبشريَالعاملَيُ و جَ 
َمنَأكثرَالدولَاضطهاداًَللمسيحية.ََ

" املبشرين:َ أحدَ يعبدوهناََيقولَ اليتَ اآلهلةَ مئاتَ فهناكَ املثالَ سبيلَ علىَ اهلندَكبلدَ أخذانَ لوَ
ََ بعد أخرىَ مرةَ يولدَ أنَ للمرءَ ميكنَ حبيثَ األرواحَ بتناسخَ ويؤمنونَ ََالناسَ جسد فَ أوََموتهَ حشرةَ

َوحيوان ابلكمال،َ أتمرَ والبوذيةَ إلهَ.َ أمامَ القيامةَ يومَ يقفواَ أنَ الناسَ علىَ أنَ تذكرَ أخرىَ دايانتَ
سبيلَ فعلىَ الطعام،َ إىلَ يفتقرونَ ألهنمَ ليسَ وذلكَ واجلوع،َ الفقرَ الشعوبَ هذهَ فَ وينتشرَ غاضب،َ
َكعبادهتمَللبقر،ََ املثالَيوجدَفَاهلندَمنَاملواشيَماَيطعمَالشعبَكلهَخلمسَسنوات،َولكنهمَيعبدوهنا،

َ"ابملئةَمنَحمصولَاهلندَسنوايً.23ََعمونَاجلرذانَألهنمَيعبدوهناَأيضاً،َفتدمرَأكثرَمنََوالكثيَمنهمَيط
يوحنانََ الجنيلK. P. Yohannanََيقولَ مؤسسةَ ََََرئيسَ آسيا "سببGospel for Asiaَإىلَ َ:

اجلوعَوالفقرَوالتخلفَواملرضَلدىَشعيبَليسَألهنمَأغبياءَأوَأهنمَغيَمتعلمني،َوإمناَبسببَاآلهلةَاليتَ
ابملئةَمنهمَفقط10َََألفَمبشرَغريبَحولَالعامل،َولكن70ََيعبدوهناَاليتَتدمرَحياهتم.َوهناكَأكثرَمنَ

 اتَاخلييةَوليسَابلتبشيَبشكلَمباشر.َيعملونَفَمنطقةَآسيا،َوأكثرَهؤالءَاملبشرينَيعملونَابملؤسس

اقرتحَقادةَاملبشرينَأنَأفضلَطريقةَللوصولَللناسَف40َََََ/10املسمىَانفذة2006ََََوبعدَمؤمترََ
تلكَاملنطقةَهيَأنَيكونَاملبشرينَمنَاملواطننيَاألصليني،َوقدَأسستَعدةَمؤسساتَأجنبيةَتعتينََ

ََ منها األمرَ املبشرين(َََHIS (Helping Indegenous Servants)هبذاَ )أيَ اخلدامَ مساعدةَ أيَ
ألفَمبشرَمنَاملواطننيَاألصليني11َََلتساعدGospel For Asiaََََآلسياََََ،َومؤسسةَالجنيلاألصليني

فَمنطقةَآسيا،َهؤالءَاملواطنونَاملسيحينيَيعملونَفَبلدهمَاألصليَالستقطابَأكربَعددَممكنَمنَ
الناسَإىلَاملسيحية،َوهكذاَأصبحتَالكنائسَاألسيويةَمنَأسرعَالكنائسَمنواًَفَالعاملَأمجع.َومؤسسةََ

َر فَ املبشرينَ نفقاتَ تغطيَ الَ آلسياَ الغاابتََالجنيلَ أوَ اجلبالَ علىَ املوجودةَ النائيةَ للقرىَ حالهتمَ
َكالقوارب،َوالدراجاتَاهلوائية،ََ فحسب،َوإمناَتوفرَهلمَمجيعَالوسائلَاملتاحةَللتسهيلَفَعملهمَأيضاً،
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ومولداتََ يسوع،َ لفيلمَ العرضَ وشاشاتَ الصوت،َ ومضخماتَ كاملايكروفون،َ الصوتيةَ واألدواتَ
ابرَالرتوازيةَملاءَصاحلَللشرب.َوهدفَهذهَاملؤسسةَتدريبَمئةَألفََالكهرابء،َابلضافةَإىلَحفرَاآل

َلتأسيسَالكنائسَوتنصيَالناس.Native Missionaryَََمبشرَأصليَ

َتركيزَاملنصرين،40َََََ/10جندَأنَمجيعَالدولَالسالميةَتقعَداخلَانفذةََ وهذهَاملنطقةَهيَحم  ط 
للتباحثَفَقضيةَتنصيَ َككتلةَالَميكنَاخرتاقها،َبلَعقدواَعدةَمؤمتراتَ العاملَالسالمي فهمَيرونَ

َالعاملَالسالمي

 العامليَالدويل:َالتبشيَرئيسَمنظمةََ-قالَستانليَمونيهامَ

 طريقهَإىلَاملالينيَمنَاملسلمني.َبدَأنَجيدَالجنيلالَ .1
جيبَعلىَالقائمنيَعلىَالتبشيَأنَيتخلواَعنَالحساسَاملتبلدََ .2

 والالمباالة،َوالتعصبَللتقاليدَالباليةَوسبلَالتنصيَالفاشلة.
جديدَ .3 بعزمَ وتقتحمَ عزلتهاَ منَ القوميةَ الكنائسَ خترجَ أنَ جيبَ

 وجمتمعاتَاملسلمنيَالذينَتسعىَإىلَتنصيهم.ثقافاتَ
وإرسالياتَ .4 السالميةَ البلدانَ فَ النصارىَ املواطننيَ علىَ جيبَ

التنصيَاألجنبيةَالعملَمعاًَبروحَاتمةَمنَأجلَالعتمادَاملتبادلََ
 398َوالتعاونَاملشرتك.
األقلَحقيقتانَمعاصراتنَعنَالسالمََهناكَعلىََ"اخلطابَالرمسي:ََفَمقالتهََََستانليَمونيهاَم

تؤيدَالتفاؤلَبتنصيه:َاخلالفاتَوالفرقةَفَداخلهَوالضغوطَاليتَتدعوَإىلَالتغييَواليتَهتامجه،َالحظواََ
َكانَعادةَيوصفَفَالسنواتَاملاضية،َبلَهوَعاملَمنََ َكما أنَالسالمَملَيعدَذلكَالدينَاملتماسك

أ َكلَستةَمنََََ-مليونَمنَاملسلمني720ََََاَلولئكََاخلالفاتَالواسعةَوالتفرق،َفمنَهمَ أيَواحدَمن
واجلزيرةَالعربيةَإىلَََالذينَيتوزعونَفوقَرقعةَواسعةَمتتدَمنَالصحارىَاجلرداءَفَمشالَإفريقياََ-البشرََ

 
398  . Source: Don M. McCurry .The Gospel and Islam  التنصير: خطة لغزو العالم اإلسالمي: الترجمة الكاملة ألعمال المؤتمر التبشيري 
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نيجياي،ََ مشالَ فَ اهلوساَ وقبائلَ الستوائيةَ جاواَ غاابتَ وحىتَ ابلسكان،َ املكتظتانَ وكابولَ القاهرةَ
اليرانيةَ والنخبةَ اجلاويون،َ واألرواحيونَ املغرب،َ فَ الرببرَ وقبائلَ نيجياي،َ فَ الباكستانيونَ واملهاجرونَ

ةَأكسفورد،َواملهاجرونَاألتراكَفََوالفلسطينيةَفَاملنفى،َواملدراءَالعاملونَفَبيوتَمنَخرجييَجامع
أكثرََ أصبحناَ فلقدَ إىلَحدَكبي.َ متباينةَ اليومَمجاعاتَ ميثلونَ منهمَوالذينَ القليلَ لقدَعددتَ املانيا.َ

بعدَلقاءَلوزانَعلىَضرورةَالنظرَإىلَالعاملَعلىَأنهَيتكونَمنَجمموعاتََ وعياًَ
َكلَجمموعةَابسرتات يجيةَتنصييةَخاصة،َمتميزةَمنَالبشر،َوإنَعليناَالتعاملَمع

َكماَتوجدَجالياتَإسالميةََ وإنَهنالكَأكثرَمنَمخسنيَأمةَتقولَابهناَإسالمية
حوايلََ وجودَ ونرتَ رالفَ دكتورَ وأكدَ دولة،َ مئةَومخسنيَ منَ أكثرَ 3500َفَ

املسلمنيََ اختالفَ إىلَ ويضافَ العامل.َ أحناءَ فَ املسلمنيَ منَ فرقةَ جمموعةَ
َكعقيدةَيتعرضَلضغ وطَعديدةَمنهاَاندفاعَاملسلمنيَلتقليدَأنفسهمَأنَالسالم

 399الغربَواألفكارَالعلمانيةَوالتغيياتَالجتماعية.."

آرثرَكالسر لوزانََََقالَ تقريرهَملؤمترَ لبنانَمن1974َفَ العاملنيَفَ املنصرينَ أحدَ تعلمَ "لقدَ َ:
لعَعريبَكيفَميكنهَالتخلصَمنَأساليبَاملاضيَالعقيمةَوكيفَجيددَجمملَطريقتهَفَالتنصيَمطَ منصرَ

َ.َ"إضافةَإىلَالجنيلَعنَطريقَاستخدامَالقرآن

ََ استطاعتهم عدمَ فَ املبشرينَ آراءَ العاومنَ إىلَ يقولََللوصولَ السالميَ ملَ
استمالةَاملسلمَعنََ":ََحَ)مسلمَسابقَمتخصصَفَتبشيَاملسلمني(بشيَعبدَاملسي

إنَ يقولونَ الذينَ السالمَ عنَ املتحولنيَ إنَ املسيح:َ وسلوكَ مشائلَ جتسيدَ طريقَ
لعبادةَيسوعَهيَفَسجودهمَورؤوسهمَعلىَاألرضَهلمَمطلقَالريةَ أعمقَجتربةَ

مبثلَهذهَالطريقةَويبنواَأماكنَعبادهتمَعلىَهذاَاألساس،َويسوعَحيررهمَأنَيتعبدواََ

 
399  . Source: Don M. McCurry  .The Gospel and Islam  التنصير: خطة لغزو العالم اإلسالمي: الترجمة الكاملة ألعمال المؤتمر التبشيري 
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وفقَاألمناطَواألشكالَالغربية،َفهلَمسحناَحننَهلمَبذلك؟َتشيَاألدلةَالتارخييةَإىلَأنناَقدََََمنَالعبادَة
أنَجي الغريب،َوأجربانهمَ النمطَ أبنيةَعلىَ العبادةَوشيدانَهلمَ أسلوهبمَفَ املقاعدَوقدََرفضناَ لسواَعلىَ

َكماَحيدثَفَالكنائسَالربوتستنتيةوضعواَرجَ   الغربيةَفَالغرب.َ"َالَفوقَأخرىَمتامًا

م.َكون هارفَ بعضََوقالَ فَ املقدسَ للكتابَ السالميَ الرفضَ وثقافته:َ املتنصرَ "املسلمَ َ:
َاجملتمعاتَالسالميةَقدَيكونَسببهَحواجزَثقافيةَوالهوتيةَفَنفسَالوقت."ََ

َكرافتاوق كنائسَمالئمةَللمتنصرينَاجلددََفَمقاله:َ"ََلَتشارلز
ََ السالميف ََ"اجملتمعَ فإنينََ": آخرَ جمالَ فَ أوضحتَ وكماَ وابلتأكيدَ

ََأعتقدَأبنَهذاَماَكانَحممدََ توحيدَفعلهحياولََ)رسولَالسالم( أيَ َ،
الرتاكيبَالثقافيةَالعربية،َاستخدامََََالنصرانيةَمعََََ-ََالوالءَلربَاليهودية
إبراهيم قامَ بولسََولقدَ والرسولَ توحيدََََوموسىَ بعملياتَ قبلهَ منَ

ولسوفَ فيها،َ يعملونَ اليتَكانواَ والثقافاتَ الوالءَ ذلكَ بنيَ متشاهبةَ
َكانَحممدَقدَجنحَفَجهودهَالراميةَإىلَالتوحيدَبدونَأنَحيولَوحيرفَ يسألَمعظمَالنصارىَفيماَإذا

ا قبلَ منَ الكمَ هذاَ مثلَ يكونَ فقدَ ذلكَ ومعَ األمريكينيََالوالء؟َ بعدمَََ-لنصارىَ متأثراًَ األوروبينيَ
استطاعتناَختيلَالوالءَالنصراينَمقروانًَأبيَشيءَغيَاألطرَالدينيةَالثقافيةَالغربيةَبدالًَمنَأتثرهَحبقائقََ

 أكثرَصلةَمبوضوعَتقييمَالوالءَالديين."َ

َكالسر الداعيةَالنصراينَفََإن":َ"صراعَالقوىَفَعمليةَتنصيَاملؤمننيفَمقالهَ"َوقالَآرثرَف.
الشجاعة.َجيبَ املتواضعةَ ابلكلمةَ الواضحةَ املسلمَ تقوىَ يواجهَ أنَ فقطَ يستطيعَ املسلمنيَ بنيَ عملهَ
التهجمَواجملادلةَ علىَاملسيحيَأنَيتعمدَمقاومةَإغراءَالسماحَلشهادتهَللمسيحَأبنَتنحدرَإىلَدركَ

َكانَحيدثَفَاملاضي،َفهلَيستطيعَحقاًَأنَيتمََ َكما رواَالكتابََإقناعَاملسلمَأبنَالنصارىَملَيزوَ العنيفة
َكونهَابنَمرميََاملقدس ،َأوَإنََكماَهوَمذكورَفَالقرآنََأوَأهنمَليسواَمشركنيَأوَأنَاملسيحَهوَأكثرَمن

َكلَذلكَفإنَحماوالتَأتكيدَالتفوقَاألخالقيَوالجتماعيَََصلبَاملسيح وبعثهَقدَمتَفعاًل؟َإضافةَإىل

 Charles Kraftتشارلز كرافت 
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ََ التأثيَالشيطاينَالذيَالَميكنَحموهَوذلكَعربَاتريخَالكنيسةمكتوبََللنصارنية َعليهاَالفشلَبسببَ
َالطويلَالذيَتغلبَعليهَاملعاانة."

تطبيقَ)مقياسَأينكل(َفَعمليةََفَمقالهَ"ََديفيدَأ.َفريزرقالََ
املسلمني ََ"تنصيَ يكونََ: أنَ فردَ يطلبَمنَكلَ الجيابيةَ الناحيةَ "منَ

فَفرتةَالعصورَالوسطىَََفَأوجهاََنصرانياً،َوهذاَماَأفرزتهَالكاثوليكية
أوََ "المسي ني"َ النصارىَ مشكلةَ تربزَ النظرةَ هذهَ أنَ املعلومَ ومنَ
الثقافيةََ العقوابتَ تشجعَ الَ حيثَ السلبيةَ الناحيةَ فَ أماَ العددينيَ

فيمكنن النصرانيةَ فَ الدخولَ البيئاتََالجتماعيةَ معظمَ نضعَ أنَ اَ
وةَإىلَاملسيحََ،َومنَمؤشراتَمثلَهذهَالبيئةَالسلبيةَأنَالدعالسالمية

الَجتدَاستجابةَإالَمنَاألشخاصَاهلامشينيَأوَاملنحرفنيَالذينَينتمونَإىلَالقطاعاتَالفقيةَنسبياًَفَ
َكماََ اجملتمعَالسالمي،َوفَاألماكنَاليتَحيدثَفيهاَهذاَتصبحَالنصرانيةَديناًَهداماًَومنبوذاًَاجتماعيًا

سلمَالعاديَجيدَأتكيداًَالعتقادهَأنَالنصرانيةَجسمَغريبَتفشلَفَالتغلغلَبنيَأفرادَغالبيةَاجملتمع،َوامل
أماَاملسلمَالذيَيتحولَإىلَالنصرانيةَفيشعرَابلرجَوابلهانةَوبفقدانَالدعمَوالنتماءََََ،ينبغيَمقاومته

معَالنصراينَاملدعومََالعائليَوابلنبذَاالجتماعيَإذَيفقدَالتفاعلَاليويَمعَجمتمعهَويصبحَعالةَعلىَاجملت
َكانَذلكَفَجمالَالعملَأمَالزواجَومنَمثَيفصلَتدرجيياًَعنَاجملتمع.َ"َوخلارجَسمنَا َاء

يرىَجيتزَأنَالتقوىَبنيَاملسلمنيَاملغاربةَتتسمَابلفعاليةَوالشعبيةَوالماسةَوتتمركزَفَرجالََ
التقوىَلدىَالدينَ)الذينَيطلقَعليهمَمرابطون(َوالذينَيوزعونَقوهتمَاملعنويةَوبركاهتمَعلىَأتباعهم،َأماََ

املسلمَاألندونيسيَفتجنحَإىلَاالنغماسَفَاألمورَالروحيةَوالغيبيةَواجلمالية،َفهيَصورةَلإلسالمَالذيََ
َينزعَإىلَالتصوفَوتشبهَإىلَحدَبعيدَالروحانيةَاهلندوسية.ََ

هورنر نورمانَ ََََقالَ األوسط": الشرقَ فَ والسالمَ النصرانيةَ وضعَ بنيَ "مقارنةَ مقالهَ فيماََ"فَ
يتعلقَابلعالقاتَبنيَاملسلمنيَوالنصارىَوكذلكَبنيَالنصارىَأنفسهم،َوالكراهيةَالفطريةَأينماَوجدتَ
أمََ بورتستنتيةَكانتَ التنصيَ دينية،َوإنَحركةَ لعواملَسياسيةَالَعواملَ نتيجةَ تولدتَ قدَ غالباًَ تكونَ

 David Fraserديفيد فريزر 
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أقلَتقديرَإىلَفرتةَالمالتَالصليبيَةاثوليكيةَقدَورَ ك الثقةَيعودَعلىَ ََثتَلسوءَالظَمناخاًَمنَعدمَ
وقدَتفاقمَعدمَالثقةَهذاَنتجيةَلسلسلةَمتتابعةَمنَاألحداثَالسياسيةَاملدمرةَمنذَذلكَالوقتَوهذاَ

َكسبَعددَضئيلَجداًَ َمنَاملسلمنيَفَالشرقَاألوسطَإىلَالنصرانية،ََهوَالسببَاألساسيَإىلَأنهَمت
أيضاًَ السببَ وهلذاَ إليها،َ ينتمونَ اليتَ الكنائسَ أعضاءَ معَ التكيفَ فَ صعوبةَ اجلددَ املتنصرونَ وجيدَ
النصرانيةَ الكنائسَ منَ هلاَ أعضاءَ جتنيدَ إىلَ املسلمنيَ تنصيَ علىَ عملتَ اليتَ احملليةَ الكنائسَ جلأتَ

400َاألخرى.َ"

َ

   :مبدأ القبول 
مكغافرينََ الدكتورَدوانلدَ Donald McGavranَعرفَ

َ القابليةَ مبدأَ الجتماعَ علمَ فَ  Receptivityاخلبيَ

Principleََ:ََحنو يوجهَ أنَ التبشيَ علىَ األشخاص،َ"جيبَ
رسالةَ إىلَ إجيايبَ بشكلَ تستجيبَ اليتَ اجملموعاتَ أوَ اجملموعات،َ

..َوالسياسةَالصحيحةَهيَأنَنرسلَمبشرينَأقلَإىلَالقلَاخلالص
أقل" استجابةَ فيهَ على401ََََ.الذيَ حتتويَ اليتَ هيَ القابلةَ واملناطقَ

الناسَاملنفتحنيَإىلَرسالةَاخلالص .َوقابليةَاجلماعةَعددَأكربَمنَ
الثقافة تغيَ )مثلَ عواملَ بعدةَ تتأثرَ cultural changeََََقدَ ،ََ املادية materialismََاملواردَ تقبلََ،

معدلَعمرَالفئةَفََ،the group’s perception of gospel messengerََالناسَرسالةَاخلالصََ

 
400  . Source: Don M. McCurry .The Gospel and Islam  التنصير: خطة لغزو العالم اإلسالمي: الترجمة الكاملة ألعمال المؤتمر التبشيري 

Colorado: MARC الذي عُقد في مدينة جلين آيري في والية كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية .   ،1978 .  
401  . Source: Donald McGavran .Understanding Church Growth  .  Grand Rapids : Eardmans .1970 ، p191 - 187 

 Donald McGavranدونالد مكغافرين 
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 strength ofقوةَالدايانتَغيَاملسيحيةََََ،average age of people in the groupاجملموعةََ
Christian religions-non)َ402 

9ََ،ل ُكمَ َيُ ق د مََُمم  َاََف ُكُلواَو ق ب ُلوُكم ،َد خ ل ُتُموه اََم د ين ةٍََو أ ي ةَ 8َ"12ََ–10ََ:8ََلوقافََيقولَالكتابَاملقدَس

ُفوا ُمَ ََو قُولُواََف يه ا،ََال ذ ينَ ََال م ر ض ىََو اش  ََهل  َو مل َ ََد خ ل ُتُموه اََم د ين ةٍَََو أ ي ة10َََُ.ََللاَ ََم ل ُكوتَََُم ن ُكمَ ََاق رت  بَ ََق دَ :
ب  ُلوُكم ، ُرُجواََي  ق  ََو قُولُواََش و ار ع ه اََإ ىل َََف اخ  قَ ََال ذ يََال غُب ارَ ََح ىت 11َََ: َو لك نَ .ََل ُكمَ ََن  ن  ُفُضهَََُم د ين ت ُكمَ ََم نَ ََب ن اََل ص 

اَاع ل ُموا َ.اق رت  بَ َق دَ َإن هََُهذ 

.َفإذاَترك403ََإىلَتركَحقولَالتبشيَاليتَفيهاَاملقاومةَمتاماًَوإمناَدعاَإىلَحرثهَاََملَيدُعَمكغافران
املدىَالقلَالذيَفيهَاملقاومة،َفإنَاملنطقةَجيبَأنَتُرصدَوتراقبَوهتيأَمنَقبلَمبشريََََاطويلَوََامبشرَو

قابلةَلرسالةَاخلالص َبشرينَذويَاملدىَالقصي.َولكنَليسَعلىَاملقصييَاملدىَحىتَتصبحَاملنطقةَ
اجملاالتَاحملتملةَاليتَقدَتعطيَنتيجةََََ،َوإمناَجيبَإمتحانالتبشيَفَاملناطقَاليتَالَتقبلَرسالةَاخلالص

َجيدة.َهذاَهوَمبدأَالقابليةَ.

 
402 .Source: Mike Morris " .The Receptivity Principle: A Tried-and-True Guide for Missionaries  ".Evangelical Missions 

Quarterly  ،1997 :178-184 .  pp 178 -  182  

403  . Source: Donald McGavran .Understanding Church Growth  .  Grand Rapids : Eardmans .1970 ،  
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   قائمة املراقبة لألبواب املفتوحةOpen Doors Watch List 
ََ أن الربوتستنتَ املسيحيونَ املسيحية،َيعتقدَ يتبعونَ ألهنمَ أانسَ يعاينَ العاملَ حولَ يومَ فَكلَ

 WatchقائمةَمراقبةOpen Doorsََََََتوحَةوللرتكيزَعلىَهذهَالقيقة،َعملتَمؤسسةَاألبوابَاملف
Listََ،وضعتَفيهاَأكثرَمخسنيَدولةَتضطهدَاملسيحيني 

 
 مليونَمنَاملسيحينيَيعانونَألهنمَيتبعونَاملسيحية،َجندَأنَاخلمسةَاألوائلَعلىَالقائمةَهم:َمائة

يُعتقدَأنَهناكََ%،1.7َمليونَنسمة،َنسبةَاملسيحينيَفيها24.5ََ:َعددَسكاهناَكورايَالشمالية .1
 الشمالية.ََكورايَألفَمسيحيَيعانونَيومياًَفَخميماتَسجون70َََألفَإىل50ََ

 منَالسالمَإىلَاملسيحيةَهيَالقتل.َ:َفإنَعقوبةَالرتداداململكةَالسعودية .2
 :َملَيعدَهناكَأيَكنائسَمبنيةَعلىَتلكَاألرض.أفغانستان .3
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350ََكانَهناكَأكثرَمنَمليونَعراقيَمسيحيَواآلنَأصبحَعددهمََََم2003:َفَعامََالعراق .4
 ألفَبسببَالعنفَوظروفَالرب.ََ

:َابلرغمَمنَوجودَاملبشرينَاملتسللنيَبطرقَالدخولَاخلال قة،َإىلَأهناَقدَحدثتَعدةَالصومال .5
َحوادثَأدتَإىلَقتلَهؤالءَاملبشرين.َ

 
وخاللَالسنواتَالقليلةَاملاضيةَشهدتَالكثيَمنَالدولَتغيَوالتزامَديينَمماَأدىَإىلَتغييَهذهََ

واليتَيبلغَعددَََالقائمةَعدةَمراتَطبقاًَلعددَأحداثَالضطهادَاليتَحتصلَفيها،َمنَهذهَالدولَمصر
ََ 81ََََسكاهنا فيها ملاَيدَ ََ-%،10ََمليونَنسمة،َونسبةَاملسيحينيَ بينماََطبقاًَ عيهَاملسيحيونَفَمصر،َ

إنََفََ–ََ%6.2إىلََ%4.8ََتراوحتَنسبهمَبنيََاملتعددةَخاللَالقرنَالعشرينََطبقاًَللتعداداتَالسكانيةََ
الربيعَأدىَإىلَتغييَاألحداثَوإعطاءَأملَللمسيحينيَفَمجيعَدولَالعامل،َولكنَفَمصرَحتولَذلكَ

فَعام15َََإىل19ََإىلَخوفَشديدَمنَاملسلمني.َوهكذاَقفزتَمصرَفَقائمةَاملراقبةَمنَالدولةَعددَ
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ََم2012 املسيحينيَواملسلمنيَحيثَمتَحرقَكنيساألحداثََ،َوسببه ةَوالعتداءَعلىَالطائفيةَماَبنيَ
َ،َعددَسكاهنام2012فَعام13ََََإىل23ََََبعضَاملسيحينيَفَذلكَالعام.َوصعدتَنيجيايَمنَمرتبةََ

155ََََ فيها املسيحينيَ نسمة،َونسبةَ أما40َََمليونَ الكنائسَواملسيحيني.َ العتداءَعلىَ ابملئة،َوقدَمتَ
45ََََالسودانَاليتَعددَسكاهناََ فيها قفزتَتسعةَعشرَمرتبةَمنَََ%10مليونَنسمةَونسبةَاملسيحينيَ

واليتَعددَََ.َأماَالصنينتيجةَتعددَاألحداثَالطائفيةَوالربَاألهليةَبنيَالشمالَواجلنوب16ََإىل35ََََ
منَاملرتبةَالسابعةَعشرََم2012ََفقدَهبطتَسنةََ%8ََنسمةَنسبةَاملسيحينيَفيهاََمليار1.3ََََسكاهناََ

فيهاَنقصَعنَالسابقَوإمناَألنَالدولَاألخرىَزادَفيهاَالضطهاد،َفقدََََليسَألنَالضطهاد،21ََإىلََ
َكنيسة،َفتمَ َاألموالَوالقبضَعلىَاألعضاء.مصادرةَحاولَجمموعةَمنَاملسيحينيَشراءَبنايةَلتكون

الضطهاَد متابعةَ طريقََََوميكنكمَ عنَ والقائمةَ اخلريطةَ مستجداتَ آخرَ ورؤيةَ املسيحينيَ علىَ
َهذاَاملوقع:َ

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/  
لقبولَ البالدَ هذهَ قابليةَ مدىَ هلمَ تقيسَ ألهناَ بشكلَكبيَ القائمةَ هذهَ علىَ املبشرونَ يعتمدَ

ىلَالبالد.َ،َوابلتايلَميكنَحسابَميزانيتهمَاملاليةَملعرفةَعددَاملبشرينَالذينَسيسافرونَإرسالةَاخلالص
َكبيةَمنَاملبشرينَإىلَالدولََََوجدوافمنَخاللَجتربةَاملؤسساتَالتنصييةَ منَالكمةَعدمَإرسالَأعدادًا

واجلهد للوقتَ مضيعةَ هذاَسيكونَ ألنَ الضطهادَ منَ نسبةَكبيةَ فيهاَ توجدَ تنتظرََواملالََاليتَ وإمناَ َ،
لَمنَاملبشرينَإىلَدولَالضطهادَوتكونََالفرصَاملناسبةَلرساهلمَفَالوقتَالصحيح.َويُرسلَأعداداًَأق

لتهييئهاَلعملَأكرب.َفعلىَسبيلََََقصيةَاملدىَلتدرسَاملنطقةَواحملاولةَإىلَإجيادَمفاتيحَاتصالَمعَالثقافة
منَ الكثيَ دمرَ الذيَ العظيمَ الزلزالَ حدثَ حىتَ طويلةَ لفرتةَ التبشيَ عنَ مغلقةَ الياابنَ املثالَكانتَ

ََ وأدى ََالبيوتَ تسوانمي فيضاانتَ ََََعارمةالإىلَ جلامعةَم2010عام ذهبيةَ فرصةَ الادثةَكانتَ هذهَ َ.
طريقَ ومتهيدَ الغاثةَ مؤسساتَ غطاءَ حتتَ مبشرَ ألفَ منَ أكثرَ لرسالَ اجلنويبَ املعمداينَ الالهوتَ

َالتنصيَهلم.ََ
َ

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/
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 فئات املسيحيني ِف اجملتمعات اإلسالمية  
ََ عدد التبشيَ مؤمترَ 34ََََفَ عام أكتوبرَ ترافيسم1998فَ قدمَجونَ َ،ََJohn Travisًَََمقاال

للتعريفَابملسيحينيَ السالميةَ اجملتمعاتَ عملهمَضمنَ اآلنَفَ املبشرونَ معظمَ يستخدمهَ جداًَ مهماًَ
 6ََج-1جاملقيمنيَبنيَاملسلمني،َوقدَامساهَخواصَ

The C1 to C6 Spectrum: A Practical Tool for ََ Defining Six Types of 
‘Christ-centered Communities’ (‘C’) Found in the Muslim َContext 

طريقةَعمليةَلتعريفَستةَأنواعَمنَاجملتمعاتَاليتَيتمركزَفيهاَاملسيحَ)أيَاجملتمعاتَاملسيحية(ََ
َترافيسَهذهَاجملتمعاتَكماَيلي:َََاملوجودةَفَنسيجَاجملتمعَاملسلم،َوقدَشرح

ج مواصفاتَ ابملسيح(6ََََجََ–1ََتقارنَ تؤمنَ اليتَ اجملتمعَ )فئاتَ املسيحيةَ اجملتمعاتَ
ََاملوجودةَفَالعاملَالسالمي.َوالستةَأنواعَختتلفَعنَبعضهاَالبعضَمنَنواحيَعدةَمنهاَاللغَة

العبادة وطريقةَ اهلََوالثقافةَ إىلَ ابلضافةَ مجاعي،َ بشكلَ اآلخرينَ معَ العبادةَ حريةَ ويةََودرجةَ
وهذهََ فئة.َ أوَ جمموعةَ فَكلَ نفسهاَ واملعتقداتَ األساسيةَ الالهوتيةَ العناصرَ ومجيعَ الدينية.َ
الدراسةَحتاولَأنَجتمعَالتنوعَاملسيحيَاملوجودَفَالعاملَالسالميَمنَانحيةَالعرق،َوالتاريخ،َ

ئسَواملسيحينيََوالعاداتَالتقاليد،َواللغةَوالثقافة.َواهلدفَمنَهذهَالدراسةَملساعدةَزارعيَالكنا
مضمونََ معَ مالئمتهاَ وحماولةَ املسيحيةَ اجملموعاتَ واستهدافَ ملعرفةَ السالميةَ اخللفيةَ منَ

 مستوايت توطني/متييع العقيدة ِف اجملتمع

Levels of Contextualization/Syncretism 

 6Cج 5Cج 4Cج 3Cج 2Cج 1Cج
 متييعَالعقيدة
Syncretism 

 العقيدةتوطنيَ
Contextualization 

 غيَمتعلقَابلعقيدة
Irrelevant 
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الالهوتَالثقافَللكنيسة،َومجيعَهذهَاألنواعَالستةَموجودةَفَالوقتَالايلَفَبعضَاملناطقََ
404َفَالعاملَالسالميَ.

َكماَيلي:ََ َعملَترافيسَعلىَتقسيمَهذهَاألنواعَالستة

 َكنيسةَتقليديةَتستخدمَلغةَخمتلفةَعنَلغةَالبلد:َوهذهَالكنيسة1ج ََهيَانعكاسَعنَالثقافَةََ:
منََ النوعَ هذاَ أنَ األصلية،َكماَ البلدَ ثقافةَ وبنيَ بينهاَ ماَ هوةَكبيةَ إىلَ يؤديَ وهذاَ الغربية.َ

َكنيسةَالكنائسَحماطَابجملتمعَالسالمي،َوميكنَإجيادَبعضَاملسيح ينيَمنَخلفيةَإسالميةَف
 ويسمونَأنفسهمَ"مسيحيني."1َََج
 ج2ج لكنيسةَ مشاهبةَ وهيَ نفسها:َ البلدَ لغةَ تستخدمَ تقليديةَ اللغة2ََ:َكنيسةَ .ََابستثناءَ

وابلرغمَمنَاستخدامَلغةَالبلدَنفسهاَإالَأنَاملصطلحاتَالدينيةَغيَإسالميةَ)مسيحيةَلتفر قََ
السال وبنيَ جبينهاَ ومسيحييَ املسلمنيَ بنيَ ماَ الثقافيةَ واهلوةَ أن2ََََم(.َ وجندَ جداً.َ كبيةَ

دائرةَج موجودينَضمنَ السالميةَ اخللفيةَ منَ أنفسهم1َأكثرَمنَج2ََاملسيحينيَ ويسمونَ َ،
 مسيحيني.َ

َوأضربَأمثلةَعلىَذلكَ:
  ما يرادفه ِف املسيحية        م  املصطلح املسل 

ََوالبنَوالروحَالقدسَابسمَاآلبَََََََالرمحنَالرحيَمَبسمَللا
 السالمَلكم/مرحباً/سالمَاملسيحَََََوبركاتهََالسالمَعليكمَورمحةَللا

 الربََََََََََََللا
 أيهاَالسيدَالربََََََََََاللهمَ

 إنَشاءَالربَََََََََََإنَشاءَللا
 إبذنَالربَََََََََََإبذنَللا

 
404  . 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.  pp 407 - 408  
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 جمداًَللربَََََََََََماَشاءَللَا
 نشكرَالربََََََََََالمدهللَ
 ُشكراًََََ ََََخياًَََجزاكَللا
 الربَيبارككَََََََََتباركَللَا

 َاخلالصَََََََالسالمَهللَتعاىَل
 ََالسماء/ملكوتَالسمواتَََََََََاجلنَة

 ََابنَللاَََََََََعبدَللا
َكلَاجملدََََ َسبحانهَوتعاىل/عزَوجل/جلَجالله  له

َ الرسول/البشيَََََََََالرسوَل
 القس/الراعيََََََََََإمام/شيخ

َاملبشر/املنص رَََََََََََالداعيَة
َوكالة/مأموريةَعظمىََََََََََمهمةَالدعوَة

 التبشي/الشهادةَابلجنيل/التنصيَََََََََََدعوة
َقديسَََََََََََصاحَل

ََالصالةَََََََََالدعاءَ
َكلمةَللا  متجيدَللاََََََََََإعالء

َوغيهاَمنَاملصطلحاتَاألخرىََ
َ

تيرب ر.َ شاريلَ والسلطةََقالَ املسؤوليةَ وضعَ إىلَ يهدفَ التأصيلَكانَ أسلوبَ منَ الرغمَ "علىَ َ:
احمللية،ََواملبادرةَفَأيديَالنصارىَاحمللينيَفإنَهذاَمتَفقطَفَجزءَمنَحركةَالتنصيَوهوَنشاطَالكنيسة

َكانتَتصممَوتدارَمنَاخلارج،ََ أماَالعملياتَاألكثرَتعقيداًَمثلَبناءَاملستشفياتَواملدارسَالرئيسيةَفقد
ملَيتساءلَعلىَالطالقََ التنصي،َفإنَأحداًَ وفيماَعداَمنَأاثرهَعددَقليلَجداًَمنَاملنظرينَفَجمالَ
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َكانَالتصورَالكافَوراءَهذهَاجلهودَت األمناطَالغربيةَبرمتهاَََت،َونتيجةَلذلكَانتشَرصوراًَسليماًَفيماَإذا
405َوتربعَالغربيونَعلىَمواقعَاملسؤوليةَمماَأدىَإىلَالستياءَوالمتعاضَفَساحاتَالعملَاحمللية."

 وأشكالَالتعامالتَحمايدةَدينياًَوثقافياً:َوهذاَمعناهََحمليةََ:َجمتمعاتَمسيحيةَتستخدمَلغة3ََج
قدَتستخدمَموسيقىَشعبية،َلباسَتقليدي،َفنونَثقافية،َاخل.َوالعناصرَالسالميةََََأنَالكنيسة

خارجةَوُمف لرتةَمنَهذهَاألعمال،َحيثَتقدمَاملادةَبشكلَثقافَوطينَالَدخلَلهَابلسالم.ََ
واهلدفَمنَذلكَتقليلَعددَاملنصرينَاملغرتبنيَعنَطريقَوضعَالكنيسةَفَسياقهاَالصحيحَفََ

بشكلَمالئم.َوميكنَالجتماعَفَبناءَالكنيسة.َويتألفَمعظمَهذاَالنوعَمنَاملسيحينيَََالثقافة
 الذينَمنَخلفياتَإسالميةَويسمونَأنفسهمَمسيحيني.َ

 معَاستخدامَثقافةَاحملليةََََ:َجمتمعاتَمسيحيةَمرتسخةَفَاجملتمعَالسالميَتستخدمَاللغَة4ج
،َولكنَمعَجوازَاستخدامَبعضَاملمارسات3ََمية.َوهيَمشاهبةَجملتمعَجالبلدَوالنماذجَالسال

حفظََ الدعاء،َ أثناءَ األيديَ رفعَ مثلَ املسيحيةَ العقيدةَ معَ تتناقضَ الَ دامتَ ماَ السالميةَ
واستخدامَ أليفة،َ الكالبَكحيواانتَ أوَ الكحولَ شربَ أوَ اخلنزيرَ لمَ أكلَ وجتنبَ الصوم،َ

أ وجندَ اخل.َ إسالمية،َ وألبسةَ جمصطلحاتَ جمتمعيَ وهؤالء2َََوج1ََنَ األمر.َ هذاَ يتجنبانَ
 املسيحينيَيعتربونَأنفسهمَأتباعَعيسىَاملسيحَ)أوَشيءَمشابه(.ََ

 نَفَََولياهتم.َيبقىَهؤالءَاملسيحيََ:َمسلمونَمسيحيونَوالذينَقبلوَيسوعَخملصاًَشخصيا5ًَج
ةَحيثَيرفضونََالتنصريََقريبنيَمنَالركةَاليهوديةاجملتمعَاملسلمَبشكلَقانوينَواجتماعي.َوهمََ

،َأوَإعادةَشرحهاَوتفسيهاَإنَأمكن.ََاجلوانبَالسالميةَاليتَتتناىفَمعَتعاليمَالكتابَاملقدس
َََاوجيتمعَمسيحيَوالسالميةَمنَشخصَإىلَآخرَأوَمنَمجاعةَإىلَمجاعة.ََََوختتلفَطرقَالعبادة

بعد.َوإذاَََويدعونَاملسلمنيَالذينَملَيقبلواَرسالةَاخلالص4ََبشكلَدوريَمعَمسيحييَج5ََج
َكاملةَرسالةَاخلالص َكاملَأوَقرية فيمكنَأنَيؤديَهذاَإىلَأتسيسَمساجدَمسيحية.ََق ب ل َحي 

ج أفرادَ السالميَ اجملتمعَ تبعوا5ََََويرىَ مسلمونَ أبهنمَ إليهمَ يشارَ ولكنَ مسلمونَ أهنمَ علىَ
 عيسىَاملسيح.َ

 
405. Source: Don M. McCurry  .The Gospel and Islam  التنصير: خطة لغزو العالم اإلسالمي: الترجمة الكاملة ألعمال المؤتمر التبشيري  

Colorado: MARC الذي عُقد في مدينة جلين آيري في والية كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية .   ،1978 .  
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 إسالمية6َج املسيحيونَمنَخلفياتَ :َجمتمعاتَمسيحيةَصغيةَابلسرَوجتتمعَابلسر:َهؤالءَ
ج أفرادَ ويعبدَ وجودهم.َ متنعَ اليتَ الصارمةَ البلدَ قواننيَ حتتَ الضطهادَ منَ املسيح6َََيعانونَ

بسريةَبسببَاخلوف،َوالنعزاليةَأوَهتديدَاجملتمعَمنَضمنهاَالعقوابتَاملستحقةَللردة.َومجاعةَ
5ََََج ججمتمعكس ال6ََعاتَ يستطيعونَ الَ أهنمَ ويراهمَصفحيثَ وإمياهنم.َ عقيدهتمَ عنَ احَ

 .نيلمونَويعر فونَأنفسهمَأبهنمَمسلماجملتمعَاملسلمَعلىَأهنمَمس
إنَالتقليدَاملتبعَهوَأنََ"ََ:ََ"حانَالوقتَاملناسبَملنطلقاتَجديدةفَمقالهَ"ََوقالَدونَماكري

ثقافةَاملسلمَاملتنصرَوتفرضَعليهَثقافةَاملنصر.َوعمليةَالقتالعََ َكانتَترفضَدائماًَ التنصي إرسالياتَ
قدََََيلَاملسلمَإىلَاملسيحَأواًل،َوإىلهذهَوالصرارَعلىَهذاَالتحويلَاملزدوج،َأيَحتَو ثقافةَاملنصرَاثنياًَ

أهمَأسبابَعدمَفعاليةَالعمل فَصفوفَاملسلمني،َوحننَالَنذكرَهذاَهبدفَالتقليلَمنََََتكونَحقاًَ
منَََسوءَالفهمَاخلطيَلتعاليمَاملسيحيةَأوَجتاهلَاحتمالَمقاومةَاملسلمَأوَغيَاملسلمَأللوهيةَاملسيح.

الجتماعيةَ بيئتهَ منَ املتنصرَكليةَ املسلمَ اقتالعَ يُفضلَ أنهَ نرىَ التنصيَ وإرسالياتَ الكنائسَ اتريخَ
الثقافةوالثقافية،َوأس النصارىَأبنَ إميانَ ذلكَهوَ ماََََاسَ فيهاَ برمتهاَوليسَ والضارةَالسالميةَشريرةَ

الثقافاتَواجملتمعاتََ ويرافقَهذاَاملوقفَالكميَمنَ إدانتهاَورفضهاَمجيعاًَ ميكنَخالصه،َبلَيتوجبَ
َالسالميةَقصورَملحوظَفَالتفكيَالنقديَمنَجانبَاملنصرَلثقافته.َ"

هايربتََوأعرب الكتََبولَج.َ مقالهَ املقدسفَ أنَحيصلَََابَ أنهَجيبَ الواضحَ "منَ والثقافة:َ
يعرب َ حيثَ اجلديدَ النصراينَ سلوكَ التغييَفَ جديدةََبعضَ حبياةَ أيَ ثقافيةَ صيغَ فَ أيضاًَ نفسهَ عنَ َ

َكبياًَمنَصيغَثقافتهَدونَأنَ أنَيستخدمَعددًا وبقلبَجديد،َرمباَيستطيعَالباكستاينَاملتنصرَحديثاًَ
النومَفَسريرهَالقدميَوأيكلَاألطعمةَاملعتادةَوأنَيصليَوهوَجالسَعلىََيتزع إميانه،َفهوَيستطيعَ زعَ

 406األرض.َ"

 
406  .Don M. McCurrySource:   .The Gospel and Islam   التنصير: خطة لغزو العالم اإلسالمي: الترجمة الكاملة ألعمال المؤتمر التبشيري

 . Colorado: MARC ،1978 الذي عُقد في مدينة جلين آيري في والية كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية . 
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  توطني املسيحية ِف اجملتمعات اإلسالمية 
َكبيةَماَبنيَالفئاتَاملسيحيةَابلوالدةَوبينهم.َفهلَمنَاملمكنََ جيدَاملسلمَاملتحولَإىلَاملسيحيةَهوة

ََ يكون يعر فونَأنَ املسيحَ اتبعيَ أبنَ املفرتضَ منَ أليسَ نفسه؟َ الوقتَ فَ للمسيحَكإلهَ واتبعاًَ مسلماًَ
بينماََ َكإلهَأنَيطبقَاملمارساتَالسالميةَ أنفسهمَعلىَأهنمَمسيحيني؟َهلَميكنَملسلمَاتبعَللمسيح

َترافيسَ؟َاقرتحَجونَوأانَ بطريقةَاملسلمنيََيصليَفَاملسجدَمتجهاًَبوجههَإىلَمكةَويستمرَفَالصالة
 عشرَفرضياتَهلذاَاألمرَ:

 والسياسةَوالدينَالَميكنَالفصلَبينهم،َوابلتايلَََالفرضيةَاألوىل:َابلنسبةَللمسلمنيَفإنَالثقافة
 تغييَالدينَهوَانقطاعَاتمَعنَاجملتمعَ.

 الثانية:َاخلالص املسيح.َوتغييَََالفرضيةَ ليسوعَ العالقةَوالوالءَ هوَابلنعمةَوحدهاَومنَخاللَ
 األداينَليسَشرطاَمسبقاَوالَضماانَللخالصَ.

 ََوليسَأتسيسَدينَجديدَ.هوَإنشاءَمملكةَللامَيسوعَاألساسيَ:َهَ 3الفرضية، 
 ََ 4ََالفرضية مضلل األحيانَ منَ فَكثيَ "مسيحي"َ مصطلحَ عليهََََ-:َ يطلقَ منَ فليسَكلَ

 مسيحيَهوَفَاملسيحَ)خُمل ص(،َوليسَكلَمنَفَاملسيحَهمَمسيحينيَ.
 ََ الناس5ََالفرضية يعتقدَ ماَ بنيَ فجواتَ هناكَ األحيانَ منَ فَكثيَ يعلمهمََ:َ ماَ وبنيَ ابلفعلَ

 دينهمَ.
 ََبعضَاملعتقداتَواملمارساتَالسالميةَتتفقَمعَاملعتقدَاملسيحي،َوبعضهاَالَ.6فرضية: 
 ََفَكثيَمنَاألحيانَالتحولَمنَحياةَالعاداتَالسيئةَإىلَََ:َينطويَعلىَعمليةَاخلالص7فرضية

 حياةَأخرىَطائعةَوعابدةَهللَ.
 َاملسيحَحيتاجَإىلَحتريرَالذاتَالروحيةَمنَأجلَاالزدهارَفَحياته.تباعَا:8َفرضية 
 َََكنسي،َفيجبَأنَتكونَحركةَجمتمع9ََفرضية لعدمَوجودَهيكلَوتنظيم معتمدةC5ََََ:َنظراًَ

َكمصدرَأساسيَللتعليم.  علىَالروحَوالكلمة
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 َخاللَالتفاعلَاليويَبشكلَمالئمَمنََميكنَترسيخَالالهوتَفَسياقَالثقافة:10َالفرضية
 ةَالفعليةَللتبشيَفَتلكَالبلد.منَاخلرَب

منَهذهَاملعلوماتَنستنتجَأنَقادةَاملبشرينَيسعونَإىلَإدخالَحمداثتَجديدةَإىلَالدين،َفاملسلمَ
ميكنَأنَيبقىَمسلماًَوأنَيذهبَإىلَاملسجدَويصليَحنوَالكعبة،َولكنَجيبَعليهَالميانَابملسيحََ

.َهذهَالعقيدةَكيَخيل صهَمنَاخلطيةََأنَاملسيحَماتَمنَأجلهَعلىَالصليبكربَوإله،َوأنَيؤمنََ
ليستَبعيدةَجداًَعنَمذهبَاألمحديةَالذيَيؤمنَمبوتَاملسيحَوجميئهَالثاين،َفمنَيؤمنَابألمحديةََ
فلنَيبق َعليهَإالَالعتقادَمببدأَأنَاملسيحَماتَمنَأجلهَوبذلكَيكونَمسلماًَمسيحياًَأوَمسيحياًََ

َكماَأنهَملَيعدَمنَالضروريَهلذاَاملتحولَإىلَاملسيحيةَم نَخلفيةَمسلمةَأنَيشبهَالغربَمسلماً.
ََ السرير علىَ ينامَ هو،َ حيهَكماَ فَ يبقىَ أنَ فيمكنَ وعباداته،َ ََبلباسهَ عليهََنفسه ينامَ الذيَكانَ

ويصومَرمضان،َويذهبَإىلَعملهَاليوميَََسابقاً،َويعيشَمعَعائلته،َويذهبَيومَاجلمعةَإىلَالصالة
طبيعي املبشََ–ََبشكلَ منَ الكثيَ أنَ الرسولابعتبارَ يرونَ للَاََرينَ صلىَ وسلمَكقائدََََحممدَ عليهَ

الفئةََ بنيَ ماَ املسيحيةَ إىلَ ملتحولنيَ الايلَكنائسَ وقتناَ فَ هناكَ فإنَ فحسبَ هذاَ ليسَ صاحل.َ
متحولونَإىلَاملسيحيةَمنَ أيضاًَ الذينَهمَ األمازيغيةَفَاجلزائر،َوكنائسَفَاملغربَهلمَقساوستهمَ

فإهنمَيتناولونَمشاكلهمَوقضاايهمَويعزوهناَبشكلَََمسلمة،َوعندماَيتدارسونَالكتابَاملقدسَخلفية
َكماَأنَترانيمهمَوألانَتراتيلهمَأتخذَالطابعَالبلدَالذينَيعيشونَ ،َفكماَذُكرَسابقاًََفيهاديينَللها،

صلةَفَالبالد،َتبدأَمنَالكنائسَالجنيليةََملَتعدَحركةَالتبشيَمنَالغربَإىلَالشرق،َوإمناَهيَمتأ
َاحملليةَوتنتشرَإىلَماَحوهلاَوكثيَمنَاألحيانَتتخطىَحدودَالبلدَاليتَفيهاَلتذهبَإىلَدولَأخرىَ.

َ

َ
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املهاجَرنَمعَفئاتَاملسَواملبشَريتعاملََ فمثالًَ يتأثرونَََولمنيَبشكلَخمتلف،َ الغربيةَ نَإىلَالدولَ
ََ فقد هبمَ احمليطةَ التقليابلبيئةَ األساليبَ بقاءَ معَ الغريبَ الطابعَ الياة،َيتخذونَ أمورَ بعضَ فَ ديةَ

الروحيةََوواملسلم تعبداهتمَ لونَفَ الصوفية،َويُدخ  أكثرَإىلَ مييلونَ اهلندَجتدهمَ أوَ الذينَفَابكستانَ نَ
والسحر والشعوذةَ التكهنَ إىلَ تصلَ قدَ أهناَ لدرجةَ ََحمداثتَكثيةَ الدول فَ أماَ السالميةََ،َ العربيةَ

عبادهت فَ يهتمونَكثياًَ امللتزمنيَ املسلمنيَ أنَ فتجدَ السعوديةَ ومعظمَكاململكةَ والسنة،َ ابلقرآنَ َ مَ
 Folkداينةَشعبيةمنَالطابعَالصوفَأوَماَيسمىََََ–وهمَاألكثريةََََ–َفَالدولَالسالميةََنياملسلم

Religionَََََيعتمدَاملبشرونَعلىَخرباهتمَفَالتعاملَمعَاملسلمنيَحسبَفئاتَعرقهمَواملناطقَولذلك
َاليتَيتواجدونَفيها.

لقبولَرسالةَاخلالص الناسَ قابليةَ التبشيَبشكلَكبيَعلىَ للدولَالسالميةََيعتمدَ ،َوابلنسبةَ
لتقبلَرسالةَاخلالص قابليتهمَ للمسيحيةَكالميانََضئيلةَألََفإنَ مشاهبةَ عناصرَ نَالسالمَحيتويَعلىَ

للا صلىَ حممدَ النيبَ ابستثناءَ والكتبَ والثالوثََََابألنبياءَ املسيحَ وصلبَ الكرمي،َ والقرآنَ وسلمَ عليهَ
املقدس.َلذلكَابلنسبةَللمسلمنيَفإنَاملسيحيةَليستَابلدينَالغريبَوميكنَالردَعليه.َعلىَصعيدَآخرَ

قابليةَالشبابَلإلستجابةَللمبشرينَفَالدولَالسالميةَوخاصةَغيَاملتعلمنيَمنهمَأفضلَمنََجندَأنََ
َكبارَالسن.َ َقابلية

التبشييةَامليزانيةَفَإرسالَاملبشرينَ متنعَالدولَالسالميةَوجودَاملبشرينَلذلكَتقللَاملنظماتَ
لذينَيدخلونَالدولَالسالميةَيدخلوهناََإىلَهذهَالدولَوحتاولَإجيادَبدائلَلتبشييهم،َومعظمَاملبشرينَا

الجنليزية،َوعقودَعملَفَجمالَالطبَََمبسمياتَمؤسساتَإنسانيةَخييةَأوَألعمالَأخرىَكتعليمَاللغة
َواهلندسةَأوَأحباثَودراسات،َاخل.ََ

؛َالربانمجَالتعليميَوإرسالَالطالبَوخاصةَالعربَمنَاململكةََمنَالبدائلَاملستخدمةَفَالتبشي
والوالايتََ وكنداَ األوروبيةَ الدولَ إىلَ السالميةَ الدولَ منَ وغيهاَ واجلزائرَ واملغربَ السعوديةَ العربيةَ
اجملتمعََ فَ ينغمسَ منَ ومنهمَ الضاريةَ الصدمةَ منَ يعانونَ حيثَ الشبابَ وخاصةَ األمريكيةَ املتحدةَ

شديداً،َفهناكَمنَاملبشرينَمنَيهتمَهبؤالءَالطالبَويشجعوهنمَلضورَالتجمعاتَالدينيةََََويتأثرَبهَأتثراًَ
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الكنيسة الرايضةَفَ لعبَ املسيحية.َومنَهذهََََأوَ إىلَ بناءَجسورَمعَطالبَمسيحينيَالجتذاهبمَ أوَ
الجنليزيةَََليمَالالجئنيَاللغةالبدائلَاملستخدمةَأيضاًَبرانمجَاللجوء،َحيثَتُعىنَاملؤسساتَالتبشييةَبتع

َََوتوفيَهلمَالغذاءَواملسكنَعلىَحسابَالكومةَابلضافةَإىلَمساعدهتمَفَإكمالَأوراقَاهلجرة.

إعالميةَ قنواتَ إنشاءَ مثلَ عملها،َ فَ التكنولوجياَ استخدامَ علىَ التبشييةَ املؤسساتَ تعملَ
مسيحيةَمثلَقناةَالياةَوالكرمةَوالقيقةَوالوعدَوغيهاَمنَالقنواتَاليتَميكنَبثهاَإىلَالدولَالسالميةََ

الَو أنَهذهَ الغريبَ البالتوكَواملنتدايت،َوليسَمنَ إىلَغرفَ اللغَةملشاهدهتا،َابلضافةَ تتحدثَ ََسائلَ
التبشيَ العواملَاألساسيةَفَ اللغةَمنَأهمَ عاملَ قلناَسابقاًَ أوَالكردي،َاخل.َفكماَ العربيةَأوَاألوردوَ
الرسالياتَ أهدافَ الوسيلةَفَخدمةَ همَ ليكونواَ العابرينَ أوَ احمللينيَ املسيحينيَ املبشرينَ تدريبَ ويتمَ

 التبشيية.ََ

،َولكنَتُرسلَتقاريرَعنهمَإىلَاملكاتبَفََومعظمَاملؤسساتَالتبشييةَالَتتجرأَلعالنَاملتنصريَن
الدولَالغربية،َوتعام لَهذهَاملعلوماتَبسريةَخوفاًَعلىَحياةَاملتحولَإىلَاملسيحيةَمنَخلفيةَإسالمية.َ
املسيحيةََ القنواتَ إىلَ ابلضافةَ ابخلفاءَ للتبشيَ التعليميَ الربانمجَ ُيستخدمَ اخلليجَ لدولَ فبالنسبةَ

َكنائسَفَاليمنَوفَالكويتَمد عيةََََالعالميةَوالتواصلَعنَطريق الشبكةَاللكرتونية.َولقدَمتَأتسيس
أماَ احملليني.َ تنصيَ علىَ يعملَ السطحَ هذاَ حتتَ ولكنَ فقط،َ للمغرتبنيَ خمصصةَ الكنائسَ هذهَ أنَ

الَرََالكنيسة منَحدَ املنازلَخوفاًَ اخلفاءَفَ تتجمعَفَ عبارةَعنَمجاعاتَصغيةَ فهيَ السعوديةَ دةََفَ
 حيثَميارسونَفيهاَعباداهتم.َ

فلمََ املسيحينيَاألصلينيَكمصرَواألردنَوسورايَولبنان،َ فيهاَ يوجدَ اليتَ العربيةَ للدولَ وابلنسبةَ
يعدَأمرَإرسالَاملبشرينَلهَاألولوية،َفقدَمتَأتسيسَاملؤسساتَالتبشييةَفيهاَلدرجةَاهنمَاصبحواَيرسلونََ

العربيةَالسال البالدَ داخلَ أقوىَاملبشرينَمنَ األردنَ يوجدَفَ فمثالًَ أخرى.َ إىلَدولَ ميةَإىلَخارجهاَ
جامعةَالهوتَلتدريسَخدامَوقساوسةَومبشرينَالشرقَاألوسطَوابللغةَالعربية،َوفيهاَالَيقلَعنَأربعةََ
ََمراكزَلتدريبَاملبشرينَمنَطوائفَبروتستنتيةَخمتلفة.َويعتربَاألردنَمنَدولَامللجأَلذلكَينزحَالالجئوَن
والعراقينيََ السورينيَ الالجئنيَ هؤالءَ ومنَ أخرى،َ بالدَ إىلَ هجرهتمَ قبلَ هلاَ اجملاورةَ األقطارَ خمتلفَ منَ
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املروريةَ الركةَ وهذهَ إجازهتا.َ لقضاءَ اخلليجيةَ العائالتَ منَ اآلالفَ أتيتَ الصيفَ وفَ والفلسطينيني.َ
هلمَخفيةَومساعدهت للوصولَ فرصَجيدةَ للمبشرينَإبجيادَ تسمحَ اخلالصالكبيةَ رسالةَ هلمَ ومتريرَ ،ََمَ

اليتيماتََ إىلَ ابلضافةَ البكم،َ والصمَ ابملعاقنيَ هتتمَ تنصييةَ مراكزَ عدةَ فهناكَ فحسبَ هذاَ ليسَ
اللقيطات،َفإنَنظرةَاجملتمعَإىلَهؤالءَالفتياتَدونيةَجتعلهنَينخرطنَفَاحملرماتَبعدَسنَالثامنةَعشر،َ

إيوائهن ومساعدهتنَمادايًَلكمالَدراستهنَابلضافةَإىلَتنصيهنَوإقامةَََفعملتَمؤسسةَتنصييةَفَ
 .ََاجتماعاتَأسبوعيةَمعهنَفَدراسةَالكتابَاملقدس

إفريقيا دولَمشالَ التبشيَفَ نسبةَ دخولَََوترتفعَ طريقَ عنَ وتكونَ واجلزائرَ واملغربَ كموريتانياَ
فيهاََ يوجدَ الَ الدولَ هذهَ أنَ ذلكَ فَ والسببَ التعليمي،َ الربانمجَ طريقَ عنَ أوَ املبشرينَكسائحنيَ

ََ ابلضافة لديهم.َ مألوفةَ غيَ املسيحيةَ وابلتايلَ اجلزائر(َ )ابستثناءَ أصلينيَ ََأمسيحينيَ عامة الشعبََنَ
ريب رحمَ منَ إالَ بدينهَ َوجاهلَ الزوجةَ،َ علىَ اجلسديَ الظلمَكالعتداءَ اجملتمعاتَ تلكَ فَ يكثرَ

الغرب.َهذاََ تقليدَ العاداتَوالتقاليدَوماَبنيَ بنيَ الشبابَماَ عندَ الياةَوخاصةَ واألطفال،َوازدواجيةَ
 والشعوذة.ََابلضافةَإىلَاستخدامَالسحر

للمسلمني،َفالَحيتاجَ،َفهيَمنَأكثرََوالالةَالستثنائيةَمصر البالدَتعقيداًَمنَانحيةَالوصولَ
الالهوتََ جامعاتَ ففيهاَ التبشيية،َ البالدَ أقوىَ منَ مصرَ فتعتربَ فيها.َ شخصياًَ ابلتواجدَ املبشرونَ

البالدَالشقيقةَوفيهاَمََوالكنائسَالربوتستنتية التبشيَإىلَ ثلََ)الجنليية(َاليتَتعملَعلىَإرسالَمجاعاتَ
املناهجَاملسيحيةَلكلَاألعمارَولنشرَالكتبَاملسيحية،ََحيثَتعملَعلىَأتليفََََقصرَالدوابرةكنيسةََ

كماَأنَفيهَمراكزَللتبشيَواملخيماتَللمسيحينيَوهذاَجيتذبَالكثيَمنَاملسلمنيَالفضولينيَالذينَقدَ
سيحينيَأغنياءَعنَحاجتهمََيقعواَفَشباكهمَإنَملَيكنَلديهمَالعلمَالشرعيَالكاف.َوإنَاملواطننيَامل

فََ والتبشيَ والديثَ مؤمتراتَ لضورَ العاملَ أحناءَ يسافرونَ قساوستهاَ أنَ لدرجةَ اخلارجيَ للتنصيَ
 ََاملؤمتراتَالكبيةَفَعدةَبلدانَالعامل.

َكأفغانستانََأماَابلنسبةَللدولَالسالميةَالفقيةَوغيهاَاليتَالَتتحدثَاللغة ََوابكستاَنََالعربية
اجملندَالذيَيصطحبَمعهَََ،َفأفضلَطريقَللوصولَإليهاَهوَاجليشَاألمريكيأوَحىتَالعراقََوالسودان
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املكاتبَوالرتمجةَوغيه األطباءَواملمرضنيَوالعاملنيَفَ املبشرينَمنَ املؤسساتََطاقمَ يعملَفَ أيضاًَ مَ
َالنسانيةَواخليية،َويوزعونَاألانجيلَوالكتبَاملسيحيةَبلغةَالبلدَاليتَيقيمونَفيها.

َ

   إرساليات القبائل
َكبيَمنَالدولَالسالمية،10/40ََََََحتدثناَبشكلَمستفيضَعنَانفذة حيثَيتمركزَفيهاَعدد

التنصي،َولكنَماذاََ لفتحَطرقَ التبشيةَاليتَترسلَمبشريهاَسنوايًَ كماَأنَهناكَمئاتَمنَاملؤسساتَ
عنَابقيَالعامل؟َماذاَعنَهؤالءَالذينَيعيشونَفَأماكنَانئيةَفَاألدغال،َأوَالصحراء؟َماذاَعنَالقبائلََ

اجلزرَواليتَملَيصلهاَالتحضرَبعد؟َوهلَاستطاعَاملبشرونَالوصولَإليها؟َماَهيَََالفريقيةَواملوجودةَف
َكلَهذاَسندرسهَفَهذاَاجلزءَمنَالفصل. َاسرتاتيجيتهمَوطرقهم؟
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اخلالصه رسالةَ وإيصالَ بتبشيَ متخصصةَ مؤسساتَ عدةَ منهمََََناكَ واحدةَ القبائل،َ إىلَ
ََ اجلديدة للقبائلَ التبشيَ NTM New Tribe Missionََمؤسسةَ املصممةََ، بناايهتاَ لديهاَ حيثَ

فيه ليعيشَ القبائلَ قرىَ إبحدىَ شبيهاًَ خاصاًَ خميماًَ ُبينَ قدَ أنهَ املبشرين،َكماَ لتدريبَ مالئمَ اَبشكلَ
املبشرونَفرتةَللتدريبَعلىَالر،َوشحَاملياهَوالطعام،َابلضافةَإىلَاملوادَالنظريةَوالعملية.َوعلىَاملبشرََ
أنَيكونَلديهَقدرةَجسديةَللتحملَواملشيَلساعاتَطويلةَأوَمعرفةَتدبيَأمورهَعندَإصابتهَمبرضَما،ََ

 هذهَاملهمة.َََتُقاسَوقدرةَحتملهَواكتئابهَحىتَيستطيعَاملضيَفَنفسيتهَكماَأن

أهناَ األدغال،َكماَ إىلَ ومعداهتمَ املبشرينَ لنقلَ خاصةَ طائراتَ التبشيَ مؤسساتَ معظمَ متلكَ
عنَطريقَالستااليت،َََمتلكَمعداتَخاصةَلتوليدَالطاقة،َوسياراتَاجليبَالناقلة،َووسائلَالتصاالت

حبيثَإنَملَتتوفرَاهلواتفَفهناكَأجهزةَخاصةَلإلتصالَالَسلكياً،َابلضافةَإىلَأانسَخمتصنيَابلدعمَ
َالفينَعندَحدوثَعطلَماَوحفرَاآلابرَلتوفيَمياهَالشرب.َ

فيه،َومنَاخلطأَأنَيبدأَاملسافرَعملهَابلتبشيَفَاللحظةَاألوىلَاليتَينزلَفيهاَالقلَالذيَيعملَ
وكيفيةََ لغتهمَ وتعلمَ لباسهم،َ ووضعَ طعامهم،َ حوله،َكتذوقَ الذينَ الناسَ حياةَ تعلمَ لهَ األفضلَ فمنَ
الديثَمعَبعضهمَالبعض،َومعرفةَماَيغضبهمَوجتنبهَوبناءَجسورَالصداقة.َوالسؤالَهناَأينَجيبَأنَ

َتكونَالبدايةَوماذاَجيبَالعملَفَاليومَاألول؟َ
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 لبدائية كيفية تبشري فئات القبائل ا  : 
  ًالثقافة   :أوال الناسََواللغة  دراسة  يبدأَاملبشرَابلتعلمَمنَ ينَيعيشون،َوماذاََأ:َفَاألايمَاألوىلَ

أوَََأيكلونَوكيفَحيض رونَحاجاهتمَوطعامهم،َومنَأينَحيصلونَعلىَطعامهم، َكانَصيداًَ إن
َكلَذلكَأنَيتعرفَاملبشرَعلىَعاداتَوتقاليدَاجملتمع،َوماَهيَنظرهتمََأزراعة.َوماَهوََ همَمن

عنَالعامل،َوماَمعىنَالياةَابلنسبةَهلمَوماَالذيَيعتقدونَبه،َفهذاَيتطلبَدراسةَعميقةَملعرفةَ
ََ الصفات منَ ولكنَ أخرىَ إىلَ قبيلةَ منَ الناسَ معتقداتَ ختتلفَ أهناَمعتقداهتم.َ هلمَ املشرتكةَ

ََ تؤمن مذهبيةَ طقسيةَ ََثقافاتَ الروحية أنAnimistic Cultureََََابلطقوسَ تؤمنَ حيثَ



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 378 صفحة

 

طريقََ عنَ وتغييَحالتهاَ هباَ التحكمَ ميكنَ وروحيةَ مرئيةَ غيَ قوىَ ق ب لَ منَ عليهَ ُمسيطرَ العاملَ
فََ شامانشَ هناكَ يكونَ ماَ وعادةَ الربكات.َ وزايدةَ الظ،َ سوءَ لتفاديَ الطقسيةَ املمارساتَ

ََ الوسيطShamansََالقبيلة دورَ يلعبَ الذيَ املرئيَخاللَطقوسََََوهوَ املرئيَوغيَ العاملَ بنيَ
َكماَأنَهذهَالقبائلَتصارعَفَالياةَللبقاء،َويستحوذهاقرابنيوعاداتَوتقدميَعطاايََو اخلوفََََ.

 منَالطبيعةَوعناصرهاَولديهمَأعرافهمَاخلاصةَاليتَقدَتبدوَغريبةَابلنسبةَلسكانَالض ر.ََ
   :ًبعدَأنَأيخذَاملبشرونَوقتهمَفَالتعرفَعلىَالقبيلةَومعرفةَََ:التحضري للدروس املسيحيةاثنيا

القيقيَفَ املبشرَعملهَ يبدأَ السنتني،َ إىلَ أشهرَ الثمانيةَ أساليبَحياهتم،َوهذاَيكونَماَبنيَ
أوَرسالةََََالتبشي.َواجلديرَابلذكرَأنَمعظمَهذهَالقبائلَملَتسمعَأيَشيءَعنَالكتابَاملقدس

،َويعملَاملبشرَعلىَبناءَخطةَمتكاملةَللوصولَإىلَقلوبَأهلَالقبيلة،َوجيبَعليهَأنَاخلالص
القريةََ بلغةَ ذلكَ يفعلَ أنَ املبشرَ القرية،َوعلىَ أهلَ اليتَسيعل مهاَويلقيهاَعلىَ الدروسَ حيض رَ

 ويستخدمَاملصطلحاتَالصحيحةَلفهامَالناسَاملسيحية.َ
  :ًد قصص العهد القديسر اثلثا : 
 ََ فراغهم وقتَ فَ القريةَ أهلَ مجيعَ املبشرَ يدعوَ هبم:َ التعريفَ األول:َ يكونََََ-اليومَ ماَ وعادةَ

منَآدمََويبدأَبقصصَالعهدَالقدميََ-العصرََ والقضاةََََإىلَيشوَع،ََ،َإىلَموسى،َإىلَنوحابتداءًَ
 ليهيءَوميهدَهلمَالطريق.َََوهكذا.َوالَيذكرَاملبشرَأيَشيءَعنَقصةَيسوعَاملسيح

إقامتهم،َوأينَتقعَبقيةَالقرىََ القريةَخريطةَمبكانَ اليومَاألولَمنَالدرسَيريَاملبشرَأهلَ وفَ
البلدَاليتَيعيشونَفيهاَومدىَبعدهاَعنَالبلدَاليتَأتىَمنهاَاملبشرََحوهلم.َومنَمثَيريهمَمكانََ

َاحملتلة(.ََوعالقةَبلدهمَأوَجزيرهتمَابلبلدانَاليتَحوهلم،َومسافتهاَمنَإسرائيلَ)فلسطني
مَمنَاسرائيلَومنََوأنهَبدأَمنذَألفيَعاََومنَهناَيبدأَاملبشرَابلشرحَهلمَماهيةَالكتابَاملقدس

 مثَانتقلَإىلَأوروابَواآلنَيصلَإليهم.َ
 َبطريقة وثقافاهتم،َ وأشكاهلمَ العاملَ فَ املختلفةَ الناسَ فئاتَ عنَ املبشرَ هلمَ يشرحَ الثاين:َ اليومَ

الناس،َفمنهمَمنَيعتقدَأنهَجاءَمنَتطورَقرد،َومنهمَمنََ يفهمهاَأهلَالقرى،َومنَأينَجاءَ
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للناسَوهيَالََََيقولَاملبشر:َ"لذلكَأعطىَللااعتقدَمنَالطي،َوهكذا.َوأخياًَ كلمتهَمكتوبةَ
 تتغي."َ

للا املبشرَ يعر فَ منهمََََوبعدهاَ خالئقهَ عنَ ويتحدثَ وأمساءه،َ صفاتهَ ويعلمهمَ القريةَ ألهلَ
َاملالئكةَواملالئكةَالساقطةَ)الشياطني(،َوعنَاجلنةَوالنارَاليتَخلقهاَللاَوهكذاَ.

للا خليقةَ عنَ املبشرَ آدمََيتحدثَ وعنَ أايمَ ستةَ مثََََفَ إبرادهتما،َ ابخلطيةَ ووقوعهماَ وحواءَ
 خبطٍةَمنَللاَفَاملستقبل.َيعدهمَاملبشرَأبنَهناكَطريقةَللخالصَمنَاخلطية

القدمي العهدَ قصصَ املبشرَ الذابئحََيسردَ علىَ عنَََويرك زَ للتكفيَ الناسَ يفعلهاَ اليتَكانَ
إالَعنَطريقَسفكَالدمَواألضحية.َوفَمعظمَاألحيانََََخطاايهم،َوأنهَالَيوجدَمغفرةَمنَللا

ََيستخدمَاملبشرونَاملسرحياتَالدراميةَملعاونةَالناسَعلىَالفهم،َفهمَيدربونَبعضاًَمنَأهلَالقريَة
وولدهَعندماَذهباَإىلَاجلبلَبعدَأنَدعاَللاََََليقومواَابألدوار،َفمثالًَميثلَأبَوابنهَقصةَابراهيم

أييتَمنَنسلَإسحاقَابنَإبراهيمَمنَََإبراهيمَليضح يَاببنه.َمثَيركزَاملبشرَعلىَفكرةَأنَاخلالص
 .َخاللَنسلَالشعبَالسرائيلي
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إىلَقصةَََوبعدهاَيكملَاملبشرَسردَالقصصَمنَالعهدَالقدمَي بشكلَاترخييَحىتَيصلَأخياًَ
 املسيح.َ

   :ًَيبدأَاملبشرَابلديثَعنَوالدةَاملسيحَاملعجزة،َوحياتهَوتعاليمهَومعجزاتهقصة املسيحرابعا:ََ،
 وحيببَالناسَبشخصيته،َومعظمَأهلَالقبيلةَحيبونَشخصيتهَويتعلقونَبصورته،َويؤهل ونه.َ

متتاليةَدونَتعب،ََ لثالثةَشهورَ اجلمعةَ إىلَ الثننيَ منَ يومياًَ النمطَ املبشرونَعلىَهذاَ ويعملَ
ويتعلقَالناسَابملبشرينَومبحاضراهتمَلدرجةَأنَاملرضىَيُنقلونَإىلَمكانَالجتماعَليستمعونَإىلََ

َالقصصَ.
وقيامتهَفَاليومَََأخياًَميثلَأهلَالقريةَقصةَيسوعَوتسليمهَوتعذيبهَومنَمثَموتهَعلىَالصليب

 الثالث.ََ
   :ًاملفاهيمخامسا قاينيتعزيز  قصةَ إىلَ أخرىَ مرةَ يعودَ املسيح،َ قصةَ املبشرَ ينهيَ أنَ بعدَ َ:َ

َكماَقَ َ)قابيل(َوهابيلَوأنَللا َلَقرابنَهابيل.َوكماَأنَللاَأبدلَابنَابراهيَمبَ ق ب لَابملسيحَكضحية
َكفديةَعنَخطاايه،َوجيبَعلىَاملرءَأنَيقبلَويؤمنَهبذاَََابلملَفإنَللاَأبدلَالنسان ابملسيح

 حىتَتكونَلهَالياةَاألبديةَ)اجلنة(.
  ًبذسادسا أشهرَفَزرعَ بعدَعدةَ أنََو:َ للمبشرَ الوقتَ املسيحيةَحبرصَوصربَشديد،َحانَ رَ

اخلالصيعرضَعليهمََ ليقبلواَاملسيحَإهلاًَوخملصاًَشخصياًَلياهتم.َوفَمعظمَاألحيانَماََََرسالة 
إىلَ الكبيَ منَ فردايًَ الَ مجاعياًَ يكونَ والقرارَ فالرأيَ واحدة.َ القريةَكاملةَكجماعةَ تستجيبَ

َالصغيَ.
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َ
 

   :ًاألمسابعا القبيلة  مبساعدة  األخرى  القبائل  القرية،َََ:تبشري  أهلَ لدىَ العقيدةَ تثبيتَ بعدَ
إىلَالسماء،َومنَهناَتبدأَََيكملَاملبشرَعملهَفَسردَقصصَالرسلَوالتالميذَبعدَصعودَاملسيح

مبعتقدهم.َفعندَذهابَالتلمذةَوتدريبَأهلَالقبيلةَللذهابَإىلَالقبائلَاألخرىَلتبشيَغيهمََ
القريةََ يبدأَابلتعليمَمرةَأخرىَويساعدهَأصدقاءه،َأماَفَ املبشرَمعَأصدقاءهَاملسيحينيَاجلددَ
لتعليمَاملبشرَويقومَاملبشرَابملساعدة،ََ الثالثة،َفاملسيحينيَاجلددَيقومونَابلتعليمَبشكلَمطابقَ

جيريَالتبشيََاملبشرَفياقبهمَليتأكدَأنََََوأخياًَفَالقريةَالرابعةَيقومَاملسيحيونَاجلددَابلعملَأما
 علىَماَيرام.ََ
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  :ًمعظمَالقبائلَََ:تعلم الكتابة وترمجة الكتاب املقدساثمنا
الرسم، حىتَ أوَ للكتابةَ منوذجاًَ لديهاَ حىتََََليسَ لذلكَ

املبشَر منَََويستطيعَ هلمَ بدَ فالَ املقدس،َ الكتابَ ترمجةَ نَ
وهذهَإجيادَحروفََ فيها،َ يبشرونَ اليتَ القريةَ بلغةَ للكتابةَ

الروفَ بوضعَ املبشرونَ يبدأَ مثَ ومنَ ابلالتينية،َ األحرفَ
القرية،َويعلموهناَألهلها،َومنَمثََ تستخدمهاَ اليتَ الكلماتَواملصطلحاتَ لتشكيلَ معَبعضهاَ

تتمَترمجةََيعلموهنمَالقراءةَبلغتهم،َوجيعلوهنمَيكتبونَقصصهمَبلغتهمَابألحرفَالالتينية ،َوأخياًَ
َََ(.َالكتابَاملقدسَ)بدءاًَمنَالعهدَاجلديد

 املتنصرة   القبائل البدائية 
َكنيسة،َأوَعملَمسيحي.َوقد6500ََََقبيلةَمن2500ََََهناكََ فئةَمنَالناسَفَالعاملَالَيوجدَفيها

يعتقدَالبعضَأنهَعندَقدومَهؤالءَاملبشرينَإىلَالقبائلَفإهنمَيعملونَعلىَتغييَتقاليدهمَوطرقَعيشهمََ
وحتض رهمَإبحضارَاللباسَهلمَوبناءَبيوتَمتينةَوحفرَاآلابر،َلكنَفَالقيقةَمنَخاللَاحتكاكَأهلَ

ملبشرينَيبدأَالناسَابلتحولَوالتغيَتدرجيياًَليسَتقليداًَهلم،َوإمناَألهنمَرأواَأنَطرقَاملبشرينَفَالقريةَاب
ََ اكتشافها متَ اليتَ القبائلَ هذهَ ومنَ وأسهل.َ أفضلَ األشياءَ تنصيهاََاآلنحىتََعملَ فَََوََومتَ املوجودةَ

 القاراتَووصلَإليهاَاملبشرون:َ

 إفريقيَا 

ََ أمهها: منَ بدائيةَ قبيلةَ عشرَ تسعةَ تنصيَ Badyaranke People Groupََابدايرانكيََمتَ ابينوكََ،
Bainouk People Groupَ،ََابالنطاBalanta People Group.َ 

 ََمناطقَآسياَالساحلية 

ََ القبائل: هذهَ منَ بدائيةَ قبيلةَ مثاننيَ منَ أكثرَ تنصيَ ََمتَ Isan People Groupََعيسان مالويََ،
Maleu People Groupَ،سلوانََوSaluan People Groupَ،ََ.وغيهاَالكثيَمنَهذهَالقبائل 
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 ََأمريكاَالالتينية 

ََ منها: )قبيلة(َ عرقيةَ فئةَ وثالثنيَ ثالثةَ تنصيَ ََمتَ إجا انسوََ،Ese Ejja People Groupََعيسىَ
Naso People Groupَ،باََو َوغيهاَمنَالقبائل.َ،Simba People Groupَمس 

ََتكتشفَبعدَوملَيتمَاخرتاقها.ََملوهناكَالكثيَمنَالقبائلَاألخرىَاليتَ
َ

   توجهات التبشري العاملية
َ

منََإنَعشرينَابملئةَمنَالفئةَالغنيةَمنَالناسَتستهلكَمثاننيَابملئةَمنَمواردهاَبينماَيصارعَالفقراءََ
،َوسوءَالتغذية،َوعدمَوجودَملجأ؛َوالَتعليمَأوَعنايةَصحية.َاستغاللَأجلَالبقاء،َحيثَاملاءَامللوث

التغ سوءَ املياه،َ إمداداتَ تقلصَ تواجهََالبيئة،َ اليتَ اخلاصةَ االحتياجاتَ أماَ التطعيمات.َ ونقصَ ذية،َ
الفقرَفََ الردَعلىَ حياولونَ عندماَ املبشرونَ يواجههاَ اليتَ امللحةَ القضاايَ بنيَ منَ هيَ والنساءَ الفتياتَ
َكبياَفَالفقرَفَالعامل.َواملياهَهيَقضيةَالبقاءَاألساسية.َ.َ.َ.ََ العامل.َواملشاكلَالبيئيةَتسهمَإسهاما

سدسَسكانَالعاملَالَحيصلونَعلىَمياهَصالةَللشربَونصفَالسدسَالَميكنَهلمَالوصولَإىلََ'فمنََ
ميوتَ الفقر.َ حاالتَ فَ غيهمَ منَ أكثرَ يعانونَ العاملَ أطفالَ َ. َ. املالئمة.'.َ الصحيَ الصرفَ مرافقَ

هي والنتيجةَ فقيةَجداَلطعامهم.َ أسرهمَ ألنَ اجلوعَ سببهاَ الوفياتَ هذهَ معظمَ سنواي.َ سوءَََاملالينيَ
اليتََ املرتبطةَ واألمراضَ الفتياتََََتُنهَيالتغذيةَ تضرراًَ واألشدَ َ. َ. َ. املبكرة.َ الطفولةَ مرحلةَ فَ حياهتمَ

حتَُ ماَ وغالباَ الفقر.َ منَ املنزل،َوالنساءَ فَ إليهاَ حاجةَ هناكَ وتكونَ التعليم.َ فَ حقهاَ منَ الفتاةَ رمَ
لتعليمَسوفَجيعلَفرصتهاَللزواجَأقل،ََكلفَاألهلَالكثيَلرساهلمَإىلَاملدارس.َوخيشىَاآلابءَأنَاتوي

َكانَمنَيدرسهاَمنَضهمَملخاطرَالسفرََوويعرَ   َاملعلمنيَالذكور.َ"خاصةَإذا

التبشيية،َ واملؤسساتَ الكنائس،َ منَ فاملئاتَ العامل،َ حاجاتَ إىلَ ينصتونَ املسيحينيَ منَ الكثيَ
فأصبحتََ األمر،َ هبذاَ اهتمتَ اليتَ املؤسساتَ منَ الضري،َوغيهاَ التطويرَ وبرامجَ الصحية،َ واملراكزَ

عندََ لإلغاثةَ الالزمةَ التكنولوجيةَ واألدواتَ الوسائلَ ولديهاَ متطورةَ اآلنَ املؤسساتَ حدوثََهذهَ
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والكوارثَ، األزماتَ وجودَ أثناءَ فَ للتبشيَ ذهبيةَ فرصةَ ووجدتَ واجملاعات،ََََاألزمات،َ كالزالزل،َ
َوغيهاَمنَالبتالءات.َََوالطوفان

حنوََ يتجهَ العاملَ أبنَ أتولَ العالماتَ ومجيعَ مستمر،َ تغيَ فَ العاملَ أنَ املسيحيونَ يدركَ وكذلكَ
هذه درسواَ أهنمَ والالدينية،َكماَ موديرنزمَ يواجهوهناََََالبوستَ اليتَ املشاكلَ وانقشواَ جيداًَ العالماتَ

 ووضعواَتوقعاتَوأهدافَمستقبليةَملتابعةَعملهمَفَالتبشي.َومنَهذهَالتوقعاتَاملستقبلية:َََ

 األول فائزينَوخاسرين:َفإنَاهلوةَماَبنيَالغينَوالفقيGlobalizationَََقَالعوملةََلَ ختَ ََ:اإلجتاه 
إذاََ وخاصةَ سلوكهمَ منَخاللَ الغينَ اجملتمعَ منَ أبهنمَ متاماًَ املبشرونَ ويدركَ ابلنمو.َ ستستمرَ

 كانواَأمريكينيَمنَالعرقَاألبيضَحيثَيراهمَالناسَكذلكَويكرهوهنم.َ
 الثاِن فإنَََم2000عامََََحسبَإحصائياتUrbanizationََالعاملَيتجهَحنوَالتمدنََََ:اإلجتاه 

ابملئة12َََكانَهناكََم1900ََابملئةَماَبنيَاملدنَوالريف.َحيثَأنهَفَعام50ََََالعاملَوصلَإىلََ
منَالعاملَيعيشونَفَاملدنَفقط.َوهذاَمعناهَأنَاملبشرينَقدَالَيستخدمونَبناايتَخاصةَلبناءََ
الكنائس،َوإمناَستصبحَالكنائسَعبارةَعنَفروعَصغيةَمتقسمةَحسبَاألحياءَوتسمىَهذهََ

َكنيسةَ ماكنََهيَعبارةَعنَمجاعاتَصغيةَجتتمعَفَالبيوتَأوَأوالكنيسةَاحملليةَ.َحمليةالنماذج:
املتحضرةََ املدنَ فَ تنجحَ الطريقةَ هذهَ املقدس.َ للكتابَ دروسَ وأخذَ عبادهتاَ لتمارسَ مغلقةَ

 سريعةَالركةَحيثَأنَالياةَالجتماعيةَشبهَمنقطعةَعندَاألفراد.َ
 الثالث لعدةَعقودََالرهابَوالروبََفَالكثيَمنََالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةََتسببتََ:ََاإلجتاه 

يواجهَاملبشرونَاملسيحيونَإرهاابًَواضطهاداً.َوجندَأنَمبدأَمتجيدَاملوتَََمنَاملتوقعَأنلذلكَف
أوَ اللكرتونية(َ الرسومَ )منَخاللَ األطفالَ إنَكانَ األخرىَ الثقافاتَ فَ بهَ حُيتفلَ والشهادةَ
للبالغني.َفيىَهؤالءَالناسََأنَاملبشرينَجسمَغريبَفَاجملتمعَولذلكَيتمَقتلهمَأوَإخالئهمَ

 منَالبلد.ََ
 الرابع تتمَجتارةَماَبنيََاإلجتاه  العبوديةَماَزالتَموجودةَوحية:َفسنوايًَ 800َألفَإىل600ََََ:َ

ََ تواجهَجتارة80ََََألفَشخصَكرقيق. اليتَ املؤسساتَ فهذهَ النساءَواألطفال..َ ابملئةَمنهمَمنَ
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ََ العاملية العدلَ بعثةَ مثلَ علىInternational Justic Missionََََالرقيقَ تط لعَ أنَ هلاَ بدَ الَ
األوضاعَالعامليةَالالية،َوتعملَمعَالكوماتَلهناءَسوقَالنخاسةَومساعدةَهؤالءَالذيَيتمَ

 إعتاقهم.ََ
 اخلامس فعلىَاإلجتاه  تزايد.َ فَ مشاركاهتمَ فإنَ األصلينيَ والسكانَ العرقيةَ للبعثاتَ ابلنسبةَ َ:

واليتَتلعبََََائسَاألمريكيةَالالتينيةألفَمنَالكن35ََألفَإىل30ََََاجلبهةَالداخليةَهناكََصعيدََ
دوراًَفعاالًَوطويلَاألجلَوتغطيَحاجةَتعددَالثقافاتَفَالبعثاتَالتبشييةَالعاملية،َويتمَتدريبهاَ
لتصبحَقويةَومعتمدةَعلىَنفسهاَلرسالَمبشرينَخاصنيَهبا،َومدربنيَمعَأنظمةَالدعمَبينماََ

السكانَالذينَيتعذرََهناكَبعضاًَمنَاملؤسساتَاليتَالَتزالَترغبَفَالرتكيزَعلىَالوصولَإىلََ
فَ الوطنيةَ الركاتَ لتسهيلَ اجلددَ املوظفنيَ منَ عددَكبيَ إىلَ حاجةَ فهناكَ إليهمَ الوصولَ

 الثقافاتَوالبعثات.
 السادس :َخدمةَاألطفالَفَتقدمَومنو،َفسدسَأطفالَالعاملَيعيشونَفَأزمة،َوجملسَاإلجتاه 

ا والروحيةَ الجتماعيةَ القضاايَ طرحَ حياولَ العامليَ القضاايََالبعثةَ هذهَ بعضَ هلم.َ ملستقبليةَ
اجلنسي،ََ لإلستغاللَ والتعرضَ األطفالَكرقيقَ وبيعَ املناعة،َ نقصَ وفيوسَ الجتماعيةَكاليدزَ
َكمقاتلنيَفَالصراعاتَالعسكرية،َمماَيؤديَإىلَارتفاعَنسبةَالنتحار.َوتذكرَ كماَأهنمَجُي ن دون

 .ََالحصائياتَأنَهناكَطفلَميوتَكلَسبعَثوانَفَالعامل
  السابع البعثاتَبشكلَمتزايدَفَالوالايتَاملتحدةََاإلجتاه  :َتتكاثرَالكنائسَالكبيةَاليتَترسلَ

ليسََ العاملَولكنَ التبشييةَحولَ الرسالياتَ أمهيةَ ترىَ بدأتَ الكنائسَ فالكثيَمنَ األمريكية.َ
 .َ)حسبَرأيَاملبشرين(َابلشكلَاملطلوبَبعَد

 الثامن صيةَاألمدَبتزايدَمستمر،َمماَيقللَمنَالعالقاتَالثقافيةََ:َالرسالياتَالتبشييةَقاإلجتاه 
،ََم2005تبشييةَمنَالكنائسَاألمريكيةَعامََََمليونَإرسالية1.6ََََوالتأثيَاألكرب.َفقدَأرسلت

َكبياًَمنَاملالَمماَجيعلهاَمهددةََ وذلكَبسببَأنَالرسالياتَالتبشييةَطويلةَاملدىَحتتاجَمبلغًا
 ابلنقراض.ََ
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 التاسع الكنائسََاإلجتاه  منَ الكثيَ أنَ حيثَ ابلتناقص.َ املدىَ طويلةَ الرسالياتَ دعمَ بدأَ َ:
َكماَأنَإرسالياتَقص يةَاملدىَالَحتتاجَأكثرََاألمريكيةَالَترىَالرسالياتَالتبشييةَمنَأولويتها

 منَسنتنيَللتحضيَهلا.َوالوكاالتَالتبشييةَحتاولَإجيادَبدائلَلدفعَالفواتي.ََ
 العاشر "ماذاَاإلجتاه  التبشي:َ مؤسساتَ فتتساءلَ تتكاثر.َ التبشيَ واحتمالياتَ طرقَ بدأتَ َ:

الت دورَ خارجَ سيتسعَ هذاَ علىَ اجلوابَ البلد؟"َ خارجَ يعيشونَ الذينَ املسيحيونَ بشي.ََيفعلَ
ََ معلمنيبعض املسيحينيَ املوظفنيَ مرتمجني،ََهؤالءَ مطورين،َ أطباء،َ فنيني،َ أعمال،َ رجالَ َ،

طاقاهتمَ أيضاًَ استخدامَ منَ بدَ فالَ العملَ ُتستخدمَكفاءاهتمَفَ فكماَ اخل.َ حمامني،َ مرشدين،َ
التعا للتبشي.َوهذاَمعناهَعدمَالعتمادَعلىَدفعَمرتباتَشهريةَهلؤالءَاملبشرينَبلَ َونالروحيةَ

 معهمَفَالتبشيَبينماَحيصلونَعلىَمرتباهتمَمنَخاللَأعماهلمَاخلاصة.ََ
 عشر احلادي  الكبارََاإلجتاه  ترفضَ التبشييةَ الوكاالتَ تعدَ فلمَ تُقد ر،َ سوفَ الياتيةَ اخلربةَ َ:

َكماَأهناَتنتقصَأيَفرصةَلجيادَتقاريرَوقصصَللمبشرينَلدراستهاَوتفنيدهاَوالعت مادَابلسن.
 علىَخرباهتمَالشخصيةَفَالتعاملَمعَفئاتَالناس.ََ

 َالرشادَعنَطريقَالنرتنتَسيصبحَمنتشراً،َفالتصاالتَاللكرتونيةَمفيدةَاإلجناه الثاِن عشر:
 جداًَلرشادَاملبشرينَفَالقلَالتبشيي.َ

 لنََََفبدونَالعهدَالقدميََالقدميَواجلديدبعهديهََتتزايدََََ:َترمجةَالكتابَاملقدساإلجتاه الرابع عشر
 منطقياًَابلنسبةَللمبشرينَ.َيكونَالعهدَاجلديد

 عشر اخلامس  التعليمََاإلجتاه  سيصبحَ بشكلَكبي.َ سيتغيَ التبشييةَ الرسالياتَ فَ التعليمَ َ:
..َفهناكَبعضَوإمناَعنَطريقَالنرتنَتالتبشييَالَيقتصرَعلىَجامعاتَالالهوتَوالكلياتََ

الوكاالتَاليتَترفضَطريقةَالتبشيَعنَطريقَاملنتدايتَوغرفَالدردشة.َبينماَالكنائسَالضخمةََ
بشي،َوستستخدمَطرقَالنرتنتَللحصولَعلىَالشهاداتَاملطلوبةََتستخدمَهذهَالطرقَفَالت
رَاملبشرَمنَمكانَإىلَآخرَليحصلَعلىَتعليمه،َفيمكنهَاآلنَحلََفَ فَاملستقبل،َفبدالًَمنَسَ 

 فروضهَوالدراسةَعنَطريقَالشبكةَاللكرتونيةَ.
َ 
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 تتعلق ابلتبشري  قضااي ومشاكل
ََََإ .1 أهنم املبشرونَ خيالفََيعتقدَ القادةَبشكلَسريعَجداًَ الكنائسَومتلذةَ لزراعةَ أنفسهمَ يدفعونَ

(.َفيجبَعلىَاملبشرَتعليمَالتالميذَوترسيخهمَفَالعقيدةََ)طريقةَبولسََطريقةَالكتابَاملقدس
الكنيسة أتسيسَ قبلَ وقتََأوالًَ أبسرعَ التعاليمَ هذهَ ميررونَ املبشرينَ هؤالءَ أنَ جندَ ماَ ولكنَ َ.

 ممكنَدونَصربَوابلتايلَجندَأنَالتالميذَاجلددَغيَمؤهلنيَلقيادةَغيهم.ََ
مشكلةَالرتكيزَعلىَفئاتَالناسَاليتَالَميكنَالوصولَإليهمَبدالًَمنَماَهوََيعتقدَاملبشرونَأنََ .2

الد علىَ الرتكيزَ أنَ جندَ فمثالًَ إىلَموجود:َ أحدهمَ حتويلَ جداًَ يصعبَ حيثَ السالميةَ ولَ
َكبيَجداً،َبينماَهناكَاملئاتَمنَاملتحولنيَللمسيحيةَفَجنوبَأمريكاَوعددَاملبشرينََ املسيحية

 فيهاَقليلَجداً،َفيجبَموازنةَاألمرَماَبنيَاألمرين.َ
3. ََ أنه املبشرونَ ََيعتقدَ التبشي، عمليةَ فَ الكبيةَ السرعةَ ََفبسببَ اباًب يفتحَ للهراطقةَهذاَ خطياًَ

املسيحيةَولكنَ منهمَبدخوهلمَ الكثيَ ادعاءَ إىلَ العقيدة،َابلضافةَ إىلَ املدخلةَ الغريبةَ والتعاليمَ
دونَوجودَاألخالقياتَلديهم.َفيىَاملبشرونَأنهَالَبدَمنَأنَيكونَهناكَبلوغَروحيَلدىَ

 هؤالءَاملتحولنيَعنَطريقَرعايتهمَوتربيتهمَالدينية.ََ
َكبيةَبنيَرؤايَاملبشرينَالقدماءَورؤايَاملبشرينََنََيعتقدَاملبشرونَأ .4 التبشيَالسريعَأدىَإىلَفجوة

ََ الاجة يرونَ فالقدماءَ إىلََإىلََاجلدد.َ بعدَحتويلهمَ البلدَ املسيحيةَوالكنائسَفَ العقيدةَ ترسيخَ
تنتشرَاملسيحيةَوحتويلهمَإىلَجمتمعَيعيشَفَسالمَووائمَولديهَالعلمَالراسخَمنَاملسيحيةَحىتََ

وة،َبينماَهناكَالكثيَمنَاملبشرينَاجلددَالذينَيطمحونَإىلَحتويلَالناسَإىلَاملسيحيةَولكنََبق
 دونَأيَرؤايَمستقبلية.َ

ماَحياولَاملبشرينَاجلددَفعلهَهوَتوسيعَالكنائسَخارجَالبلدَعنَطريقَزايدةََيعتقدَاملبشرونَأنََ .5
ي الَ بلدهمَ فَ يقطنونَ الذينَ احمللينيَ ولكنَ املسيحيني،َ أنَأعدادَ يرونَ بلَ هذاَككنيسةَ رونَ

 هؤالءَاملبشرينَدخالءَعليهمَويريدونَحتطيمَاجملتمع.َ
6. ََ أن املبشرونَ ََيعتقدَ السريع التبشيَ يعي نونَطريقةَ الذينَ احمللينيَ املسيحينيَ فشلَ فَ تتسببَ

 .ََقساوسةَقبلَاكتساهبمَللعلمَواخلربةَالكافية
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َكلَشخصَيتعلمَطرقََيعتقدَاملبشرونَأنََ .7 املشكلةَتكمنَأيضاًَفَتعليمَهؤالءَاملبشرينَفليس
 التبشيَميكنهَالعملَفَحقولَمعينة،َفالقرارَاألصعبَهوَمنَيُرس لَإىلَتلكَاملناطقَاملعينة.ََ

8. ََ أن املبشرونَ الكنيسةيعتقدَ بناءَ يريدونَ املتطوعنيَ منَ بناءََالكثيَ األحيانَ معظمَ فَ ولكنَ َ،
لكنيسةَليسَالقرارَالصحيحَوإمناَاألصحَهوَتدريبَمجاعاتَاملسيحينيَاحملليني،َلذلكَطريقةََا

 هؤالءَاملتطوعنيَالَتنفعَفَالتبشي.َ
9. ََ أن املبشرونَ األسفلََيعتقدَ منَ وليسَ لألسفلَ األعلىَ منَ هتتمَ اجلديدةَ التبشيَ اسرتاتيجيةَ

الب بناءَ قبلَ ومساعدينَ قساوسةَ تعينيَ بذلكَ وأقصدَ الشعبَلألعلى،َ عامةَ منَ التحتيةَ نيةَ
املسيحيني،َوهذاَخطأَألنهَميكنَتعميمَالقواننيَعلىَكلَاملناطق،َفبعضَاملناطقَميكنَاستخدامَ

َكبناءَمستقلَمزخرفَمثلََََبناءَالكنيسة فيهاَيستمتعونَرؤيةَالكنيسة الناسَالذينَ أمريكاَألنَ
 .ََالشماليةَاتَمؤمننيَفَالبيوتَكماَفَأمريكا،َبينماَالكنيسةَميكنَأنَتكونَكجماعاجلنوبية

 

 :  إل املسيحية( وزارعي )مؤسسي( الكنيسة واللعابرين )الذين حتولاملنافع املادية 
َ

املسيحية،َويرىََ:َهوَاستخدامَاملالَوالطعامَوالغاثةَواهلداايَمنَأجلَحتويلَالناسَإىلََالنظامَالقدمي
علىََ املبشرينَ اعتمادَ هوَ اجلديدَ والنظامَ اجلديد.َ ابلنظامَ القدميَ النظامَ هذاَ استبدالَ املبشرونَضرورةَ
أنفسهمَفَمتويلهم،َوهذاَمعناهَأنهَعلىَاملبشرينَإجيادَعقودَالعملَبينماَيعملونَفَالتبشي،َابلضافةَ

أوَدفعَرواتبََََءَاهلداايَهلمَأوَتنصيبهمَفَالكنيسةإىلَحتويلَالناسَإىلَاملسيحيةَدونَالرتغيبَفَإعطا
شهرية.َويعتقدَاملبشرونَأنَالستبدالَجيبَأنَيكونَبعمليةَبطيئةَوليسَبسرعةَحىتَحيافظَعلىَبقاءَ

 العملَالتبشييَ.

 ِف دفع مرتب أو مدخول مادي للمبشرين واملتحولني للمسيحية:   النظام القدي 
دفعَمبالغَللعابرينَاجلددَ)املتحولنيَللمسيحية(َممكنَأنَيؤثرَسلباًَعلىَاحملطاتَاملتصلةَهبم،َ .1

منََ والذينَ اجلددَ املسيحينيَ لدىَ رضىَ وعدمَ خيلقَحسدَ أنَ وميكنَ إجيايبَ شرَ هذاَ إنَ بلَ
عابرينَاجلددَجيبَأنَيُ و ظ فواَفَالتبشيَولكنَالرأيَالعامَالََحوهلم،َوبعضهمَاآلخرَيعتقدَأنَال

 يشجعَذلك.َ
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دفعَمبالغَللعابرينَاجلددَ)املتحولنيَللمسيحية(َيسببَضرراًَعليهم.َفإنهَيُرىَبشكلَغيَإجيايبََ .2
َكماَأنهَيعكسَشخصيةَمسيحيةَسيئة،َبعضهمَأيضاًَيتكربَويتغطرسَمماَيثبتَأنََ وأنهَمرتزق،

أعداء أوََََالكنيسةََهؤالءَ مسيحينيَ معلمنيَ يكونواَ أنَ ميكنَ والَ التسولَ علىَ يعيشونَ وأهنمَ
َكنيسة.ََ  أعضاء

َكانواَمعلمنيَأوَأعضاءََََإنَالنظامَالقدمي .3 يصع بَالتمييزَبنيَماَهوَصوابَوماَهوَخاطئ،َإن
عندماَوجدواَأهنمَملَيُ و ظ فواَفيها،َوهناَََيسةكنيسة.َهناكَمنَاملبشرينَوالعابرينَالذينَتركواَالكن

وأبنََ اجلددَ املسيحينيَ توظيفَ املبشرونَ َ وبذلكَأيملَ الطاحل،َ هوَ ومنَ الصاحلَ هوَ منَ يبنيَ
 يكونواَعلىَشكلَمعنيَولكنَالنتيجةَتكونَغيَذلكَوعلىَأسسَخاطئة.َ

يثيَروحَاملرتزقة،َوزايدةَعددَاملسيحينيَاملرتزقة،َوأحياانًَميكنَللمرءَََنظامَالعملَفَالنظامَالقدمي .4
أنَيستمعَإىلَواعظَويهتمَمباَسيحصلَوالَيعطيَأيَإهتمامَملاَيقال،َعندماَجيدَفرصةَفقدََ
للمسيحيةَوميكنَأنَحيصلَعلىَمنصبَما،َهذاَاملرءَرمباَيصبحَالطالبَالدؤوبَفََ يتحولَ

َكوسيلةَلتحقيقََََدراسةَالكتابَاملقدَس ويكونَمرشحاَللمعمودية،َولكنهَمهتمَابملسيحيةَفقط
 غايةَوليستَكحياةَحقيقيةَله.َ

فَدفعَاملبالغَللمسحينيَاجلددَغيَمناسبَأبداًَألنَالناسَفَالشرقَينظرونَإىلَََالنظامَالقدمي .5
أبقبحََ النظامَ هذاَ ويُنعتَ للمسيحيةَ الناسَ الجتذابَ رخيصةَ طريقةَ أنهَ علىَ النظامَ هذاَ

 املسميات.ََ
ألنََ .6 الكنائسَ فَ قادةَ وتنصيبهمَ األمورَ بزمامَ أيخذواَ أنَ اجلددَ املسيحينيَ للمتحولنيَ مينعَ

 والدفاعَعنَأنفسهم.ََغيَراسخةَوالَيستطيعونَالردَعلىَالشبهاتَعقيدهتم
ميكنَمتريرَالشعلةَهلم؟َفيونَأنهََََيكمنَالسؤالَعندَالقادةَالذينَيدر بونَاملسيحينيَاجلدد:َمىت .7

ا بزمامَ األخذَ قبلَ جيداًَ وتدريبهمَ اجلددَ املسيحينيَ عقيدةَ ترسيخَ عليهمَ الواجبَ ألمورََمنَ
 .وأتصيلَكنيستهمَاحمللية.َجيبَتبطيءَعمليةَالتدريبَوترسيخَالعقيدةَقبلَإعادةَالنتاج

هلمَويرمسونََََاًَيرىَقادةَالتبشيَأنهَجيبَأنَالَيزعجَالتبشيَاجملتمعَاملوجودَفيهَوأنَيكونَمسامل
َكماَأنَعنصرَالزمنَفَتدريبَالقادةَمهمَجداً،ََََللذينَحوهلمَرسالةَالجنيل منَخاللَالعملَواملعاملة.
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فقبلَتنصيبَالديثنيَفَاملسيحيةَالَبدَمنَتدريبهمَوتدريسهم.َويرونَأيضاًَأنهَقبلَتنصيبَالكادرَالََ
 بدَلهَمنَأنَيعملَفَمشاريعَتطوعيةَليثبتَأنَعملهَليسَطمعاًَفَاملال.ََ

الوا منَ أنهَ املبشرَ زايرةََيرىَ مثَ ومنَ إشرافهَ يكونواَحتتَ وأنَ احمللينيَ القادةَ تدريبَ عليهَ جبَ
َكماَحياولَقادةَاملبشرينَإحياءََ القادةَاحمللينيَعلىَاألقلَمرتنيَفَالسنةَواختبارهمَفَعملهمَوتفقدهم.

ادايًَعلىَاحمللينيَبدالًَاحملليةَأنَتعتمدَمََروحَالعتمادَعلىَالنفسَعندَاحمللينيَفيونَأنهَعلىَالكنيسة
 منَالعاانتَاخلارجية.ََ

بشكلَاعتياديَواملشاركةَفَنشاطاهتمَََيشرتطَاملبشرونَعلىَاحمللينيَاجلددَأنَحيضرواَالكنيسة
َكماَحيبذَقادةَاملبشرينَفَ علىَاألقلَستةَأشهرَإىلَسنتنيَحىتَيتمَاملوافقةَعلىَمسيحيةَاملرءَوتعميده.

َفوفَخاصةَلتدريسَالعقيدةَوالدين.إنشاءَص
َ

 اخلالصة 
َ

إىل التبشييةيُنظرَ الرسالياتَ َََََ صليبيون أهنمَ والبلدانعلىَ املدنَ الحتاللَ أهنمََقادمونَ أوَ َ،
إىلََ الناسَ هؤالءَ حتويلَ مقابلَ والدواءَ الطعامَ إبعطائهمَ وفقرهاَ األخرىَ الضاراتَ ضعفَ يستغلونَ

وعلىَاجلانبَاآلخرَيرىَاملسيحيونَأهنمَيقومونَبعملَعظيمَإذَينقذونَالناسَبنشرَالداينةَاملسيحية.ََ
 ماَيعتقدونَأنهَرسالةَاخلالص.َ

اليتَجي واألساسياتَ املباديءَ بعضَ هلذهََهناكَ إرسالهَ وبعدَ وأثناءَ قبلَ اتباعهاَ املبش رَ علىَ بَ
املهمة،َأوهلاَأنَيكونَهذاَاملبشرَمسيحياًَحقيقياًَيت بعَهنجَتعاليمَوحياةَالسيدَاملسيح،َوتكونَلهَعالقةَ

وطلبَدروسَالعلمَاملسيحي،َواثنياًَأنَيكونََََاليوميةَوقراءةَالكتابَاملقدسََحقيقيةَمعَإهلهَفَالصالة
الكنيسة لدىَقسيسَ يكونَمعروفاًَ أنَ اجملتمعَمبعىنَ مثرَصاحلَفَ بسمعةَطيبةََََلهَ وأعضائهاَوأصدقائهَ

َكماَأنَمنَاملهمَجداًَأنَتكونَعقيدةَهذاََ تدلَعلىَأنهَمسيحيَحقيقيَجيولَوينشرَاخليَفَالناس.
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ابلن صحيحةَ والبدعَاملبشرَ املغالطاتَ جماهبةَ يستطيعَ حىتَ يلزمَ هباَكماَ ويعيشَ وقويةَ لكنيسته،َ سبةَ
التبشي.َوماَجيدرَابلذكرَأنَعلىَاملبشرَأنَيعرفَحضارةَاملنطقةَالذيََ أثناءَ واهلرطقاتَاليتَتعرتضهَ

اللغة وتكونَ وتقاليدهمَ لعاداهتمَ مدركاًَ ويكونَ هبا،َ يعتينَ اليتَ العرقيةَ الفئةَ أوَ أيضاً،ََََيزورهاَ لهَ مألوفةَ
فليسَمنَالكمةَأنَيذهبَاملبشرَإىلَمنطقةَماَوأيكلَالطعامَالذيَاعتادَأنَأيكلهَفَبلدهَأوَيلبسَ
متاماً،ََ خمتلفةَ الناسَ معَ التعاملَ وطريقةَ اللباسَ فَ التحف ظَ يعمهَ جوَ فَ يكونَ بينماَ الطبيعيَ لباسهَ

ََ َعلىَالتصرفَبطرقَغيَمعتادَعليها،َحىتَيكونَاملبشرَأنَيغيَشكلهَاخلارجيَوجيَُيضطرََفأحيااًن رب 
 مقبوالًَلدىَالناسَفَاجملتمعَاجلديدَالذيَيُوض عَفيهَ.

منَ ويعطونَ الثالثَ العاملَ دولَ فَ الناسَ فقرَ يستغلونَ أهنمَ املبشرينَ اهتامَ انتباهيَ لفتَ وماَ
َكذبة؟يتحولَإىلَالداينةَاملسيحيةَاملالَأوَالدواء،َأوَالفيزاَلدولَالغرب.َهلَهذ  هَحقيقةَأم

إهناَحقيقة،َولكنهاَليستَعامةَجلميعَاملبشرين،َفقدَُوجدَأنَهناكَبعضَاجملموعاتَاليتَالََ
إىلَ يتحولونَ الذينَ الناسَ منَ وهناكَ أواًل،َ املسيحيةَ إىلَ حتولواَ إذاَ إالَ والشرابَ الطعامَ الناسَ تعطيَ

واَبسببَتركَهذاَالشخصَالسالمََاملسيحيةَوخيلقونَجواًَمنَالقلقَوالرعبَوينكرونَأهلهمَالذينَأتمل
وطلبَاللجوءَالسياسيَأوَالديينَإىلَالدولَالغربية!َنعمَالَََصلواَأبقربَمكتبَلقوقَالنسانكيَيتَ 

ََ ما يوجدَ األكثريةَوالَ ليستَ الاالتَهيَ انَهذهَ أكررَ ذلك!َولكنَ إنكارَ أيَمنظمةََيضطرََميكنَ
َكهذا،َبلَإنََ املنظماتَالتبشييةَحتاولَإبراءَنفسهاَمنَهذاَالعملَأبيَشكلَمنََمسيحيةَلعملَشيء

َكيَالَيقدمَرسالةَملوثةَهلؤالءَالناس.  األشكالَواقتناصَكلَمنَيفعلَهذاَوحماكمتهَأوَإرجاعه

الكاثوليكية للطائفةَ التابعةَ العامليةَ الغوثَ املسيحيةَك وكالةَ املنظماتَ بعضَ هناكَ القيقةَ ،َفَ
َكلََ تعملَعلىَمساعدةَوإغاثةَالناسَمنَمجيعَاألقطارَواأللوانَدونَأنَتشرتطَعليهمَشيئاًَويعملَهبا
النشاطاتَفَ منَ الكثيَ ولديهمَ مسيحيون،َ عنهاَ املسؤولَ ولكنَ تفرقة،َ أيَ دونَ واألداينَ اجلنسياتَ

املنظمة هذهَ تؤمنَ وإمناَ املسيحية،َ أحدَ علىَ تفرضَ الَ ولكنهاَ الالجئنيَ معَ هوََََامريكاَ تفعلهَ ماَ أنَ
َكانَ يعكسَتعاليمهمَوعقيدهتمَويتبعونَحياةَاملسيحَوتعاليمهَفَإفشاءَالسالمَوالرمحةَبنيَالناس،َوإن
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هناكَأيَمنَاألشخاصَالذيَيودَأنَيعرفَشيئاًَعنَاملسيحيةَفالَمانعَلديهم،َولكنَهذاَيعودَإىلََ
 رغبةَالشخصَنفسهَوليسَإلزاماًَمنَاملنظمةَ.

ملنظماتَاليتَتعملَعلىَإمدادَالكنائسَاليتَتؤسسهاَفَالبالدَاألخرىَمادايًََهناكَايضاًَبعضَا
لهاَيكونَمستمداًَمنَاألعضاءَاحملليني،َوهذاَيؤديَإىلَ َكنيسةَحمليةَقائمةَبذاهتاَودخ  بدالًَمنَأتسيس

َكبيَمنهمَولكنَبعدَنقصانَالدخلَوبدايةَالعتمادَعلىَاألعضاءَاحمللينيََ منهمََََالذيَجُيمعتنصيَعدد
يرتدَالكثيَمنهمَويبدأواَإبدخالَمعتقداهتمَالقدميةَإىلَمعتقدهمَاملسيحيََمنَالدخل(ََ%10ََالعشورَ)

،َوخاصةَإذاَمتَأتسيسَالكنيسةَبوقتَسريعَجداًَقبلَالتأكدَمنَاجلديد،َوهذاَيؤديَإىلَفشلَالكنيسَة
ََ الل أنَ التبشيَ قادةَ ويرىَ الناس.َ لدىَ العقيدةَ الناسَترسيخَ تعليمَ فَ الالزمَ الوقتَ أخذَ ذلكَ فَ

ََ الصحيحة املقدسََ–العقيدةَ الكتابَ فَ التبشييةَ الرسالياتَ وإمناَََفزمنَ ابلزمنَ متعلقَ غيَ مشروحَ
أيضاًَأتسيسَالكنيسةَابلعتماد ،َالقدامىعلىَاألعضاءَاجلددَابلضافةَإىلَاألعضاءََََابلجناز.َوجيبَ

 وجيبَأنَتناسبَممارساتَهذهَالكنيسةَعاداتَوتقاليدَاملنطقةَ.

كماَقرأانَسابقاًَإنَمهمةَاملبشرَ)املنصر(َليستَسهلةَوالَبسيطة،َفإنَدعوةَاملسيحيةَلهَوتثقُّلَ
وبيتهَووطنهَويذهبَإىلَبلدَََحبابهَوأصدقائهقلبهَملشاركةَاألخرينَمباَيؤمنَبهَجيعلهَيرتكَأهلهَوعشيتهَوأ

خمتلف تكونَ قدَ جتعلهََََغريبَ الَ قدَ وجسديةَ وعاطفيةَ نفسيةَ تغياتَ فَ وميرَ عليهَ تعو دَ عماَ متاماًَ
َيستطيعَأنَيستمرَفَحياتهَفيعودَخائباًَماَملَيكنَلديهَحمف زََلهَ.

َ

  



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 393 صفحة

 

َ



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 394 صفحة

 

َ

 

 

َ

َ

 التَّْبِشير بِإْسرائيلِعالقَةُ الّسابُِع:   لُ صْ ََ الف الفَصْ 

َ

 

 

َ

َ

أبنََ املبشرون،َ منهاَ يشكوَ اليتَ األشياءَ أكثرَ منَ ََالناسََإنَ يروهنم الشرقَ ََفَ يريدونَغزاًة
زرعََََالستيالء طريقَ عنَ أنفسهمَ تربئةَ منهمَ الكثيَ حاولَ وقدَ ثقافتهم.َ إفسادَ أوَ وطنهم،َ علىَ

الكنائسَاملالئمةَللثقافةَمعَإدخالَعناصرَالدايانتَاألخرىَدونَاملساسَابلعقيدةَاألصلية.َفيمكنََ
َكنيستهمَمسجداً،َأوَيسميَبعضَاملتحولنيَإىلَاملسيحينيَ أنَيسميَاملسيحيونَاجلددَفَابكستان

بروتستنتََف أنفسهمَمسلمنيَ الكاثوليكيةمدغشقرَ الكنائسَ املسيحَفَ نرىَصورَ أنَ أوَميكنَ َ،َ
يُنظرَإليهَََعلىَأنهَأسودَاللون،َوفَالصنيََمشاهبةَللبلدَاملوجودةَفيها،َفرُتسمَصورةَيسوعَفَإفريقيا

لَاملبشرونَفكرةَأنَاملسيحيةَتالئمَأيَثقافةَوجمتمع.َوعلىَأرضَالواقع،ََعلىَأنهَأصفرَاللونَليوصَ 

ُع:  لُ الفْص  ري الّسابي ْبشي الَقُة الت َّ ْسرائيلعي  ِبي
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وخاصةَمنََََ–جندَاألمرَخمتلفَمتاماًَعنَمنظورَورأيَقادةَالتبشي،َفإنَالذيَيتحولَإىلَاملسيحيةََ
عيَأنهَُهد  د َابلقتل،َوعالوةَعلىََينسلخَمتاماًَعنَعائلتهَوعشيته،َويدَ ََ–الدولَالسالميةَالعربيةََ

ذلكَختلعَاملرأةَالجابَوتتشبهَبلباسَالغرب،َوقدَيعاديَاملتحولَإىلَاملسيحيةَاملسلمنيَويهاجمََ
السالم،َالَبلَتنقلبَمفاهيمهمَومبادئَهؤالءَاملتنصرينَويرونَأنَأبناءَجلدهتمَهمَاألعداء.َفمنََ

دروي نوينَ اليوم،َ نراهاَ اليتَ اليةَ ََََ–ََشاألمثلةَ ََوالدها ََاللواء مديراًَََحافظمصطفى الذيَكانَ
غزة قطاعَ فَ املصريةَ الربيةَ َوََللمخابراتَ الفلسطيين،َ الفدائيَ املؤسسَ ََويعتربَ اسُتشهد فََالذيَ

منظمةَتسمىَ"عربَمنََََتنصرتَوأسستََ–منَقبلَاملوسادَالسرائيليََعمليةَاغتيالَبطردَمفخخََ
ابنََََابنَالشيخَحسنَيوسفََأوَمصعبَحسنََوقالتَعنَأبيهاَأنهَمارسَالرهابَ،ََ"أجلَإسرائيل

َكانَعميالًَلسرائيل،َوغيهَالكثيَمنَاملتنصرينَالذينََالقيادينيَفَحركةَمحاسََ الذيَتنصرَبعدَأن
األمرََ هذاَ فهلَ َ.. مناصرةَلسرائيلَ الغربَ معظمَكنائسَ وأصبحواَفَصفَ نظرهمَ تغيتَوجهةَ

ََ مجيعها الدولَ حتويلَ حماولةَ فَ سياسيةَ أهدافَ هناكَ وهلَ املبشرين؟َ منَ ضمنهاََََ–مقصودَ منَ
وجميءَامللكوت؟َسنناقشَََ؟َوماَعالقةَهذاَاألمرَبتأسيسَدولةَإسرائيلإىلَبروتستنتََ–السالميةََ

َمجيعَهذهَالقضاايَفَفصلناَهذا.ََ

وإمناَ اخل.َ دعمهاَ ومنَ نفسها،َ إسرائيلَ أسستَ وكيفَ الشعوبَ اتريخَ عنَ أحتدثَ لنَ
فأولَماَيذكرونَالفريقيةََََبنيَالقبائلسأحتدثَعنَمعتقدَاملبشرينَفَإسرائيل،َوملاذاَعندماَيبشرونََ

إسرائيل دولةَ مكانَ نفسهَََهوَ عنَ اليهوديَ معتقدَ بنيَ ماَ الفرقَ عنَ سأحتدثَ عنهم.َ تبعدَ وكمَ
بعدََََيعتقدهَاملسيحيونَمبجيءَاملسيحَالثايَنََسأحتدثَعنَماََومعتقدَاملسيحينيَابليهود.َوإبذنَللَا

َصعوده.
َ

َ

َ

َ

َ

َ
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   أم شعب هللا الذي اختار  إسرائيل: شعب هللا املختار 
        (The Chosen People or the Choosing People ) 

َ

عنَأنفسهم،َوكيفَانبثقتََََقبلَأنَنتحدثَعنَعقيدةَاملتنصرين،َعليناَأنَنفهمَماَيراهَاليهود
َكيَ َكانتَخمصصةَلليهودَالذينَأمنواَبيسوعَأبنهَاملسيح،َالَبدَلناَأنَنعودَإىلَالوراء املسيحيةَبعدَأن

َللاَََنفهمَملاذاَيعتقدَاليهودَأنَللا له،َوتبدأَالقصةَبسيدانَيعقوبَعندماَغي  خصصهمَوجعلهمَشعباًَ
إسرائيل إىلَ ول407إمسهَ وقدَ أنَ،َ ابلذكرَ واجلديرَ إسرائيل،َ ألسباطَ اآلابءَ همَ ولداًَكانواَ عشرَ اثينَ دَ

ولهَََالالويني ليخدمَللاَ الكهنويتَ السبطَ ليكونَ ُخصصَ الالوينيَ فإنَ القائمة،َ منَ مستثننيَ ويوسفَ
َكََ–أفراميَومنسىََََ–فقدَأجنبَولدينََََقواعدهَوقوانينهَاخلاصة،َأماَيوسف َكلَمنهماَأابًَلسبطَوقد ان

1ََهم:ََََمنفصل.َواألسباط 2ََََرأوبني. 3ََََنفتايَل. 4ََََدان. 5ََََمشعون. 6ََََيهوذا. 7ََََبنيامنَي. 8ََََأفرامي. .9َََمنس ا.

الَيُعدَمعَالثينَعشرَألنهَسبطَََ.َوكماَذكرانَسابقاًَفإنَالالوينيجاد.12ََََأشي.11ََََزبولوَن.10ََََعس اكر
َخمصصَللكهنوت،َأماَيوسفَفإبناهَأفراميَومنس اَأخذاَلقبَالسبطنيَ.

أابهمَأبنهَسيكثرَنسلهَوأنهَسيعطيهَأرضاًَتفيضَلبناًَوعسالًََََعاهدَإبراهيمََأنَللاََويعتقدَاليهود
يه ،ََاب نَ ََو لُوطًاََام ر أ ت ُه،ََس ار ايَ ََأ ب  ر امَََُف أ خ ذَ 5ََ"12ََتكوينََكماَفََ ت  ن  ي اهت  م اََو ُكلَ ََأ خ  َََو الن ُُّفوسَ ََاق  ت  ن  ي اََال يت َََُمق  ََال يت 

ت  ل ك ا َََام  ه ُبواََو خ ر ُجوَا.ََح ار انَ ََف  ن  عَ ََأ ر ضَ ََإ ىل َََل ي ذ  ن  عَ ََأ ر ضَ ََإ ىل َََف أ ت  و ا.ََانَ ك  ت ازَ 6ََ.ََانَ ك  َََأ ب  ر امَََُو اج  َإ ىل َََاأل ر ضَ ََف 
ن  ع ان يُّونَ ََو ك انَ .ََُمور ةَ ََب  لُّوط ةَ ََإ ىل َََش ك يمَ ََم ك انَ  ين ئ ذٍَََال ك  َََح  ََاأل ر ضَ ََف  ل كَ :َ»و ق الَ ََأل ب  ر امَ ََالر بَََُّو ظ ه رَ 7ََ. َل ن س 
«ََهذ هَ ََأُع ط ي ًاََُهن اكَ ََف  ب ىن َ.ََاأل ر ض  حب  "َوقدَأقامَللاَامليثاقَمعَإبراهيمَأبنهَأعطاهَ.ل هَََُظ ه رَ ََال ذ يََل لر ب َ ََم ذ 

فَذلكَاليومَقطعَالربَمعَابرامَميثاقاَقائال.لنسلكَاعطي18َََََاليوم(:َ"ََكنعانَ)فلسطنيََأرضَاملوعد
َللاَامسهَمنَابرامَإىلََ.هذهَاالرضَمنَهنرَمصرَاىلَالنهرَالكبيَهنرَالفرات ،َابراهيم"َوبعدَذلكَغي 

408ََوقطعَمعهَالعهدَأنهَسيباركَنسلهَمنَخاللَابنهَاسحاق.

 
 28:   32 . تسمية يعقوب بإسرائيل: التكوين407
 17. تكوين 408
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اخلاصةَإبسرائيل،َعالقةَمرتبطةَََ."َفهيَعالقةَللا"النعمةَاملتوارثةََساسَالعقيدةَاليهوديةأيسمىََ
ويعرب  َ يوالواَللا.َ أنَ إسرائيلَ منَ يُتوقعَ وابلتايلَ إسرائيلَ علىَ نعمهَ نز لَ أنَللاَ حيثَ الشعبََمبيثاق،َ َ

أبهنمَََشكرهَومحدهَهللَويكونَللاَوليهمَمنَخاللَإقامتهمَفَنطاقَهذاَالعهد.َويعتقدَاليهودَالسرائيلي
همَمنَاختارواَللاَوليسَالعكس.َبكلماتَأخرىَفإنَللاَوعدَالشعبَالسرائيليَأبنهَسيعطيهمَأرضََ

استنباطَ،"َوميكنََأوَماَيسمىَ"الناموسََ،َولكنَبشرطَأنَيتبعواَالوصاايَويطبقواَالشريعةَاملوسويةاملوعد
ََأ م ر كَ ََق دَ ََال ي  و مَ ََهذ ا»16ََ "26ََََالتثنيةالعربي،َففيََََأوَالكتابَاملقدسََهذهَالفكرةَمنَنصوصَالعهدَالقدمي

ذ هَ ََت  ع م لَ ََأ نَ ََإ هلُكَ ََالر بَُّ ،ََال ف ر ائ ضَ ََهب  ك ام  ف ظَ ََو األ ح  كَ ََُكل َ ََو م نَ ََق  ل ب كَ ََُكل َ ََم نَ ََهب  َاََو اع م لَ ََف اح  ََق دَ 17ََ.ََن  ف س 
تَ  ُلكَ ََو أ نَ ََإ هلًا،ََل كَ ََي ُكونَ ََأ نَ ََال ي  و مَ ََالر بَ ََو اع د  َََت س  هَََُف  ر ائ ض هَََُو حت  ف ظَ ََطُرُق هَ ََف  ك ام هَََُو و ص ااي  م عَ ََو أ ح  ََو ت س 
ََل ص و ت هَ  َ،ََق الَ ََك م اََخ اصًّا،ََش ع بًَاََل هَََُت ُكونَ ََأ نَ ََال ي  و مَ ََالر بَََُّو و اع د كَ 18ََ. هَََُمج  يعَ ََو حت  ف ظَ ََل ك  َو أ نَ 19َََََ،و ص ااي 
ت  ع ل ًياََجي  ع ل كَ  َََع م ل ه َاََال يت َََال ق ب ائ لَ ََمج  يعَ ََع ل َىََُمس  مَ ََالث  ن اءَ ََف  ع بًَاََت ُكونَ ََو أ نَ ََو ال ب  ه اء َ،ََو االس  ًسَاََش  ََل لر ب َ ََُمق د 
، «ََك م َاََإ هل ك  "َفنرىَأنَالشعبَالسرائيليَهوَمنَاختارَالربَ)يهوة(َأنَيكونَإهلهم،َوهوَالذيََ.ق ال 

لَللاَأنَيكونَإسرائيلَشعبهَوابلتايلَأتخذَهذهَاألمةَبركاتَالربَواألرض،َبَ اختارَعبادته،َومنَمثَقَ 
َالوصاايَوالشريعةَ.ولكنَبشرطَأنَيعيشواَحسبَ

حالياً(َفَالقرنَالعاشرََََ)فلسطنيََكنعانأرضََعلىََََ()اليهودََالشعبَالسرائيليابلفعل،َاستوىلََ
َكنعاَنعلىَالساحلََسكانََال،َوكانَفَتلكَالفرتةََ)زمنَالنيبَيوشعَعليهَالسالم(ََقبلَامليالد ََالغريبَمن

َكانواَيقطنونَقبلَجميئََََني،َأماَالكنعانينييسمونَالفلسطيني فقدَمتَتدميَأكثرهمَشعبَإسرائيلََالذين
َكريتَََوطردهمَوتوطينهمَمعَالفلسطينينيَ)فَمنطقةَغزة اليوم(،َالظاهرَأنَالفلسطينينيَقدمواَمنَجزيرة

.َوكانتَ)أيَقبلَجميءَإبراهيمَعليهَالسالمَإىلَاألرض(ََفَالربعَاألولَمنَالقرنَالثاينَعشرَقبلَامليالد
ذ409َُواحتلواَأرضهمََ.َفأابدهمَالكفتوريوناملنطقةَاجملاورةَلغزةَيسكنهاَالعويون كرَالفلسطينينيَفََ.َلقدَ

إبراهيَمََوبئرَسبعََاملنطقةَاليتَحولَجراَر 410ََفَأايمَ ََبعدَذلكََ. أخذَيهوذا411َََََ.ق.م1194ََوفَسنة
 

 " مكانهم  وسكنوا كفتور   من  خرجوا  الذين  الكفتوريون   ابادهم غزة   الى القرى   في الساكنون والعويون" 23:  2. تثنية 409
  ارض  في  ابراهيم  وتغرب 34. السرمدي االله   الرب  باسم هناك ودعا سبع بئر  في  اثال  ابراهيم  وغرس  33" 1: 26و 34و 32: 21 تكوين. 410

 " كثيرة  اياما الفلسطينيين
"وسمع بخبرهم تجار البالد فأخذوا من الفضة والذهب شيئا  كثيرا ، وعبيدهم جاؤوا المحلة حتى يشتروا بني إسرائيل عبيدا    41 :  3. مكابين األول 411

 لهم، وانضمت إليهم جيوش سورية وأرض الغرباء" 
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أخرَىأسدودََ-ََ)اشدودََأزوتوسََاملكايب فلسطينيةَ ومداًنَ املكايب412(َ يواناثنَ أحرقَ مثَ معَََ.َ أزوتوسَ
َاملدينةَأبذىَألهنا413ََ)عسقالن(ََومدينةَأشقلونََهيكلَداجون َكماَأحرقَضواحيَغزةَدونَأنَميس  ،

 فليسَهلمَأيَذكر.ََ.َأماَفَالعهدَاجلديد414استسلمتَبناءَعلىَطلبَه

ََ اليوم فلسطنيأماَ منََيََفإسمَ وتتألفَ آسياَ منَ الغربيةَ اجلنوبيةَ الزاويةَ اليتَفَ البالدَ علىَ طلقَ
عدةَقرونَفيماَقبلَامليالدَوكانَالقسمَالواقعَمنهاَغريبَََ.َوقدَسكنهاَالعربانيوناجلزءَاجلنويبَمنَسوراي

اسمَكنعان قدميًاَ عليهَ يطلقَ جلعادََاألردنَ ابسمَ يعرفَ شرقيهَكانَ الواقعَ فتحهاََوالقسمَ أنَ وبعدَ َ.
امسهم عليهاَ أطلقواَ اململكة415العربانيونَ انقسامَ بعدَ أماَ علىََََ.َ عادةَ يطلقَ إسرائيلَ بينَ اسمَ فكانَ

العربانينَي إىلَ الرسالةَ الشمالية.َوفَ املوعَد416ََاململكةَ أرضَ البالدَ الكت ابَتدعىَ دعاهاَ امليالدَ .َوبعدَ
َ.ََوالالتينيونَفلسطينةَاليواننيون

يؤسسَعالقةَفريدةَمنَنوعهاَمعَبينَإسرائيلَوخيصصهاَمنَبنيَكلََََأبنَللَاََالقدمييذكرَالعهدََ
أنَاليتَوضعهاَللاَعلىَإسرائيلََََالشريعة،َوفُهمتَهذهََاألممَاألخرى،َوهذهَالعالقةَتُعرفَابلنتخاب

فنتيجةَوضعََ هبة،َ إالَ فإنَماَهيَ فإنَسلكواَهباَ الشريعةَ أعطاهمَ فإنَللاَ لدىَللا،َ املفض لَ إسرائيلَ
" الشعوبَواألممَاألخرى.َ فوقَ إسرائيلَيكونَ ََآهل  ةَ ََل هَََُع ظ يمَ ََُهوَ ََش ع بٍَََأ يَََُّأل ن ه7َََُالنتيجةَتكونَأبنَ

َََإ هل ن اََك الر ب َ ََم ن هَََُق ر يب ةَ  ك امَ ََف  ر ائ ضَََُل هَََُع ظ يمَ ََُهوَ ََش ع بٍَََو أ ي8َََََُّإ ل ي ه ؟ََأ د ع ي ت ن اََُكل َ ََف  ََهذ هَ ََُكل َ ََم ث لَََُع اد ل ةَ ََو أ ح 
عَ ََأ انَ ََال يت َََالش ر يع ةَ  رت  زَ ََإ من  ا»9ََََال ي  و م ؟ََأ م ام ُكمَََُو اض  اََن  ف س كَ ََو احف ظَ ََاح  دًّ ََأ ب ص ر تَ ََال يت َََاألُُمورَ ََت  ن س ىََل ئ الَ ََج 
، مَ ََُكلَ ََق  ل ب كَ ََم نَ ََت  ُزولَ ََو ل ئ الَ ََع ي  ن اك  ه ا.ََح ي ات كَ ََأ اي  4ََََََالتثنية"ََ.أ و ال د كَ ََو أ و ال دَ ََأ و ال د كَ ََو ع ل  م  .َوهناك9ََََ–7ََ:

 
 وسلب غنائم المدن وعاد إلى أرض يهوذا" "ثم توجه يهوذا إلى أشدود أرض األجانب فهدم مذابحهم وأحرق منحوتاتهم بالنار  68:  5. مكابين األول 412
فأحرق يوناثان   84وتبددت الخيل في السهل وفروا إلى أشدود ودخلوا بيت داجون معبد صنمهم لينجوا بنفوسهم  83" 89 – 83:  10. مكابين األول 413

ن الذين قتلوا بالسيف مع الذين أُحرقوا ثمانية آالف  وكا 85أشدود والمدن التي حولها وسلب غنائمهم، وأحرق هيكل داجون والذين انهزموا إليه بالنار 

ومعهم غنائم كثيرة   ورجع يونان بمن معه إلى أورشليم 87ثم سار يوناثان من هناك ونزل اتجاه اشقلون فخرج أهل المدينة للقاءه بإجالل عظيم  86رجل 

جددا  وبعث إليه بعروة من ذهب كما كان يعطي ألنسباء الملوك ووهب له عقرون وتخومها  ولعل سمع اإلسكندر الملك بهذه الحوادث وزاد يوناثان م 88

 ملكا " 
  فالقاه أشقلون وقدم سورية،  جيوش  جميع لمظاهرته  فاجتمعت المدن، وفي  النهر   عبر في وطاف يوناثان وخرج 60" 63 – 60:  11. مكابين األول 414

  غزة أهل  فسأل  62.ونهبها  بالنار  ضواحيها   وأحرق فحاصرها  وجهه، في  األبواب  غزة  أهل  فأغلق ،غزة إلى  هناك  من  وانصرف  61.باحتفال المدينة  أهل

  بلغوا  قد ديمتريوس  قواد  أن  يوناثان  وسمع  63.دمشق إلى البالد   في جال ثم ، أورشليم  إلى  وأرسلهم رهائن  رؤسائهم  أبناء  وأخذ فعاقدهم،  األمان يوناثان

 " الوالية، عن  يعزلوه  أن  يريدون  كثيف  جيش  في  الجليل   قادش  إلى 
  يعمل لئال  قالوا الفلسطينيين الن .اسرائيل   ارض  كل  في صانع يوجد ولم  19 20: 2 ومتى 2: 22 األول  األيام وأخبار  19: 13 األول  صموئيل.  415

 " ومعوله وفاسه ومنجله سكته  واحد كل يحدد لكي الفلسطينيين الى  اسرائيل  كل  ينزل كان بل " 20. رمحا  او  سيفا العبرانيون 
 " عينه الموعد  لهذا  معه  الوارثين ويعقوب  اسحق مع  خيام في ساكنا غريبة  كانها الموعد  ارض  في  تغرب بااليمان" 9:  11. عبرانيين 416
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َكلهَأمَإهلهمَفقط.َ َكانَالسرائيليونَيعتقدونَأبنَللاَ)يهوة(َهوَإلهَالعامل فبينماََنقاشَبنيَالعلماءَماَإذا
 شعبهَمنَالوثنية،َيقولَللشعب:ََمينعَموسى

َال يت َََالس م اءَ ََُجن دَ ََُكلَ ََو النُُّجوم ،ََو ال ق م رَ ََالش م سَ ََو ت  ن ظُرَ ََالس م اء ،ََإ ىل َََع ي  ن  ي كَ ََت  ر ف عَ ََو ل ئ الَ 19ََ "
ُجدَ ََف  ت  غ رت َ ََالس م اء ،ََُكل َ ََحت  تَ ََال يت َََالشُُّعوبَ ََجل  م يعَ ََإ هلُكَ ََالر بَََُّق س م ه ا ََو ت  ع ُبد ه اََهل  اََو ت س  َق دَ ََو أ ن  ُتمَ 20ََ.
ر ج ُكمَ ََالر بَََُّأ خ ذ ُكمَُ ،م صَ ََم نَ ََال  د يدَ ََُكورَ ََم نَ ََو أ خ  َََك م اََم ي اثٍَََش ع بَ ََل هَََُت ُكونُواََل ك يَ ََر  اََف  "َ.ال ي  و مَ ََهذ 

 (20َََ–4ََ:19ََ)التثنية

للا لسرائيلكإلهَكوينَُوصفَ خاصَ للاَكإلهَ وُوصفَ فَََ،َ موجودَ وهذاَ نفسه،َ الوقتَ فَ
النصوصَالسرائيلية،َولكنَهذاَاألمرَأصبحَقضيةَمهمةَجيبَشرحهاَومناقشتهاَخاصةَفَفرتةَاهليكلََ

َكتاابتَرجالَالدينَاليهودالثاين ،َوالعالقةَاخلاصةَماَبنيَللاَوإسرائيلَمعروفَأهناَقدَبدأتَمنََ،َوف
تشرحَأبنَاختيارَََللا،َمبعىنَأهناَمرتبطةَبكلمةَ"الشعبَاملختار"،َوبعضَالنصوصَفَالكتابَاملقدس

السرائيليَوإخراجهَمنَمصر للشعبَ أنعمَللاَََللاَ فلماذاَ أمةَصالة.َ إسرائيلَكانتَ أنَ ليسَبسببَ
َكلهَلهليكونواَالشعبََعلىَالشعبَالسرائيلي 417َ؟املختارَبينماَخلقَالعامل

  شواهد من التاريخ 
ث  رَ ََك و ن ُكمَ ََم نَ ََل ي سَ 7ََ " ت ار ُكم ،ََب ُكمَ ََالر بَََُّال ت ص قَ َََ،الشُُّعوبَ ََس ائ رَ ََم نَ ََأ ك  ائ رَ ََم نَ ََأ ق لَََُّأل ن ُكمَ ََو اخ  َس 
ََالشُُّعوبَ  ُكم ،ََالر ب َ ََحم  ب ةَ ََم نَ ََب لَ 8ََ. ف ظ هَ ََإ اي  ئ ُكم ،ََأ ق س مَ ََال ذ يََال ق س مَ ََو ح  ر ج ُكمَََُآلاب  ةٍَََب ي دٍَََالر بَََُّأ خ  َش د يد 
اُكمَ  لهَََُ،للاَََُُهوَ ََإ هل كَ ََالر بَ ََأ نَ ََف اع ل مَ 9َ.ََرَ م صَ ََم ل كَ ََف ر ع و نَ ََي دَ ََم نَ ََال ُعُبود ي ةَ ََب  ي تَ ََم نَ ََو ف د  ََال  اف ظَََُاأل م نُي،ََال 
دَ  س انَ ََال ع ه  هَََُو حي  ف ظُونَ ََحيُ بُّون هَََُل ل ذ ينَ ََو ال ح  يٍل،ََأ ل فَ ََإ ىل َََو ص ااي  7ََََََالتثنية"ََج  الشريعةَ.َوفَنصوص9ََََ-7ََ:

جندَأهناَخمتصةَابلسرائيلينيَأكثرَمنَأيَشيءَآخر،َولرمباَيتساءلَالقارئَملاذاَجاءتَالشريعةََاملوسوية
الناموس أنَ هوَ واجلوابَ األخرى؟َ األممَ عنَ الكثيَ الشيءَ يذكرَ وملَ بشعبَََلإلسرائيلينيَ خمتصاًَ كانَ

:َفتقعَمدينةَماريَعلىَهنرََكتاابتَعدةَمتشاهبةَعندَاألممَمثالَذلكَنبوةَماريإسرائيلَفقط،َوهناكََ
ََ بني ماَ عمرهاَ وثيقةَ الفَ عشرينَ وُوجدَ مشاهبة1760َََََ–1800ََالفراتَ أمساءَ لديهمَ حيثَ ق.مَ

 
417  . Source: Pamela Eisenbaum .Paul Was Not a Christian: The Original Message of a Misunderstood Apostle  .San 
Francisco: HarperOne  ،2009 .  
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وهيAdmonitionist Pourََََ،َوهكذا.َووثيقةََ..َمثالَابراهم،َامساعيلََلألمساءَاملوجودةَفَالتكوين
وهيَتدعوَللتوبةَوأنَهناكَشخصَََق.مَقريبةَمنَنبواتَالكتابَاملقدس2000َََنفرتييتَنبوةَمنَنبواَت
(َذكرتَبعضََ)أوَالكتبَاخلمسةَاألوىلَمنَالعهدَالقدميََوماَجيدرَابلذكرَأنَالتوراة418ََخملصَسيأيت.

السرائيلينَي بغيَ اليتَختتصَ ََََالشرائعَ يعبدوا التعاملَمعهمَومُسحَهلمَأبنَ )يهوة(َوكيفيةَ السرائيلينيَ إلهَ
َمعهمَولكنَفَالدارَاخلارجيةَللهيكل.

وبعدَانتهاءَحكمَامللكنيَداودَوسليمانََََأرضَاملوعدَََدخولَالسرائيلينيوبعدَالتشريعَومنَمثَ 
ََ السلطة علىَ األبناءَ مبملكةََتنازعَ مسيتَ أسباطَ عشرَ األولَ القسمَ قسمني:َ إىلَ اململكةَ وانشقتَ

يهوذاإسرائيل مبملكةَ ومسيتَ ويهوذاَ بنيامنيَ سبطيَ فهماَ اآلخرَ القسمَ أماَ مرتََ)اليهوديَةََ،َ وقدَ َ،)
املصريون،َومنَمثَََاململكتنيَأبايمَعصيبة،َحيثَاسُتعمرتَمنَقبلَاآلشورينيَبعدَأنَأضعفهاَالفراعنة

َوََالبابليني النساءَ وسبواَ ممتلكاتهَ مجيعَ وهنبواَ األولَ اهليكلَ دمرواَ ثالثةَالذينَ علىَ والشبانَ األطفالَ
ََ.مراحل،َوبعدَذلكَاستعمرتَبالدَفارسَاملنطقة.َوفَالقرنَالسادسَقبلَامليالدَُبينَاهليكلَالثاين

َكانَهناكَأنبياء أُرسلواَإىلَمملكيتَإسرائيلَويهوذا،َوبسببََََوماَجيدرَابلذكرَأنَفَتلكَالفرتة
ابتدأتَأفكارَالشعبَالسرائيلي ابلتحولَوالعتقادَبوجودَاآلخرة،َوالقيامة،َََالضطهادَواألملَواملعاانةَ

ولكنَ األرواح،َ فيهَ جتتمعَ مكانَ املوتَوهوَ بعدَ هاويةَ بوجودَ الفرتةَ تلكَ قبلَ السائدَ العتقادَ فكانَ
َكبياًَفَمعرفةَمباَسيحدثَبعدَاملوت،ََ األرواحَالشريرةَمنفصلةَعنَاألرواحَالبار ة،َوملَيكنَهناكَاهتمامًا

يَُ إذاَدخلواَفََهلمََعتقدَأنَالياةَاهلنيئةَوالربكةَابملالَوالبننيَواملمتلكاتَهيَمنَجزاءَللافكانَ ،َأماَ
،ََعقابَللاَهلمَعلىَخطاايهمَوغضبهَعليهم.َومعَجميءَاألنبياءصابتهمَاملصيبةَفهذاََأالربَوخسرواََو

َكتاابتَلليهودَََ–القيامةَوالسابَواجلنةَوالنارََََ–بدأتَصورةَاآلخرةََ تت ضحَبشكلَأكرب،َوصارَهناك
الساعة عالماتَ علمَ اليومَ علماءَ يسميَ حيثَ اخلصوص،َ هبذاَ األايََتتحدثَ ب "أبوكاليبسَوآخرَ مَ

Apocalypse"َ.419َ
 

418  . Source: 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 ) 
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 .  
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األنبياء القدميََوجاءَمعظمَ العهدَ فكانتَمعظمََََُكت ابَ التوبة،َ إىلَ الناسَ دعوةَ معنيَفَ بنس ٍقَ
للتوبةَوالعودةَإىلَللا الشعبَ مبناداةَ تبدأَ عليهمَممالك420ََكتاابهتمَ إنذارهمَأبنَللاَسيسلطَ ،َوبعدهاَ

واسرتجاعََ ابلعودة،َ السرائيليَ للشعبَ هناكَوعودَ أنَ جندَ النهايةَ يتوبوا،َوفَ ملَ إنَ أخرىَوسيعاقبهمَ
َ(.31422وأرمياء11421َََأشعياءأرضهمَوإخضاعَاملمالكَاألخرىَحتتَيدهم،َوانتشارَالسالمَ)مثال:َ

هنمَعندماَيرونَإسرائيلَتعاينَمنَذهلاَوخنوعهاَبنيَيدَاألعداءَفهذاَالَيعينَأنَأبََاليهودويعتقدََ
ََََللا وال يتغيَ الَ للاَ فإنَ إسرائيل،َ معَ عاهدهَ الذيَ العهدَ اليهودََبََحينثفسخَ الكت ابَ وبر رَ وعوده.َ

قابَللاَوأتديبهَهلم،َحىتَيستطيعواَإعادةَأتسيسََالقدماءَأبنَماَميرَبهَاليهودَمنَأزماتَماَهوَإالَع
ليكونواَالشعبَالسرائيلي اليتَاختارهاَللاَ لنفسَالالةَ ،َوقدََالعهدَوحفظه،َحىتَيستطيعواَأنَيعوداَ

األنبياء البابلينيََالسرائيلنيََفس رَ قبلَ منَ األولَ اهليكلَ دمارَ أبنَ عََالقدماءَ خطاايََهوَ بسببَ قابَ
(ََ)كاتبَيهوديَمنَهنايةَالقرنَاألولَللميالدَوفيلسوفَمتأثرَابلعصرَاهليليينََيفسسَويإسرائيل،َوأيضاًََ

ََ اليهودَمع معركةَ األعوامََالرومانوالذيَكتبَاتريخَ الثايَنم70-66ََبنيَ اهليكلَ دمارَ فس رَأبنَ هوََََ،َ
يفسَ  ملَ الالتنيَ فَكلتاَ ولكنَ إسرائيل،َ خلطاايَ وإلغاءهََعقابَللاَ قب لَللاَ منَ انسحابَ أبنهَ األمرَ رَ

مةَعنَعدمَرضاءَللاَأوَانقطاعهََاملعاهدةَاليتَبينهَوبنيَإسرائيل،َبكلماتَأخرىَهذهَالوادثَهيَعال
فَمكابينيَالثاينَواليتَتتحدثَعنَالضطهادَوالعنفَالذيَأدىَإىلََوالدليلَعلىَذلكَموجودََعنهم،ََ

املعروفَأبنطوكيوس:َ" الاكمَ اهليكلَعنَطريقَ انَالََتدنيسَ الكتابَ منَمطالعيَهذاَ اينَالرجوَ وَ
النقمَلي فانهَاذاَملَيهملَيستوحشواَمنَهذهَالضرابتَوانَحيسبواَهذهَ للهالكَبلَلتاديبَامتنا،َ ستَ

الكفرةَزمناَطويالَبلَعجلَعليهمَابلعقابَفذلكَدليلَعلىَرمحةَعظيمة،َالنَالربَالَميهلَعقابناََ
َكماَيفعلَمعَسائرَاالمم،َفقدَقضىَفيناَبذلكَلئالَتبلغَااثمناَغايتهاََ َكيلَاالاثم ابالانةَاىلَانَيستوىف

 
 " باللغة العبرانية أكثر من مئة مرة ومعناها "عودوا" Shuvالذي كرر كلمة "شوف   . مثال النبي أرمياء420
  روح  والقوة المشورة  روح   والفهم الحكمة روح  الرب  روح  عليه  ويحل 2 اصوله من  غصن  وينبت يسى  جذع  من قضيب  ويخرج  1 "  11 أشعياء .  421

  ويحكم  للمساكين  بالعدل يقضي بل  4. اذنيه  سمع بحسب يحكم  وال  عينه نظر  بحسب يقضي  فال الرب   مخافة في  تكون  ولذته  3. الرب  ومخافة المعرفة

 "  ...شفتيه  بنفخة المنافق ويميت  فمه  بقضيب  االرض ويضرب  االرض  لبائسي   باالنصاف
  اتي  هانذا  8. اسرائيل بقية  شعبك رب يا  خلص  وقولوا  سبحوا سمعوا .الشعوب براس  واهتفوا فرحا  ليعقوب رنموا .الرب   قال هكذا  النه  7 " 31 . أرمياء422

  الذي العهد   هو  هذا  بل 33... هنا  الى  يرجع  عظيم جمع .معا  والماخض  الحبلى واالعرج  االعمى بينهم .االرض اطراف  من  واجمعهم  الشمال ارض   من  بهم

  يعلمون  وال  34. شعبا  لي   يكونون وهم الها   لهم واكون  قلوبهم على   واكتبها داخلهم  في  شريعتي  اجعل.الرب   يقول االيام تلك  بعد  اسرائيل  بيت مع  اقطعه 

  اذكر  وال اثمهم  عن اصفح  الني . الرب  يقول كبيرهم   الى  صغيرهم  من  سيعرفونني  كلهم  النهم   الرب  اعرفوا  قائلين اخاه واحد  وكل  صاحبه   واحد  كل  بعد

 " بعد خطيتهم
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يزيلَعناَرمحتهَابداَواذاَادبَشعبهَابلشدائدَفالَخيذله،َنقولَهذاَعلىَسبيلََََوينتقمَمناَاخيا،َفهوَاَل
 (َ.17-6ََ:12)مكابنيَاألولَ"َالتذكرةَونرجعَاىلَتتمةَالديثَبكالمَموجز

َ

 ِف اليهودية  ُصوُر اخلالص   
اليهودية نسميَ أنَ ميكنناَ اخلالصََالَ داينةَ يساءََََالقدميةَ اليتَ األفكارَ أكثرَ هيَ هذهَ لرمباَ َ.

القدماءَمنَقبلَاملسيحيني.َفالَتركزَاليهوديةَعلىَاخلالصَالشخصي.َابلضافةَإنَََفهمهاَعنَاليهود
َكانَاخلالصَميكنَأنَيكونَابألعمالَأوَابلميانَ.ََ  اليهوديةَالَتطرحَسؤالَإذا

الشخصيَهوَُصلبَوحمورَالداينةَفاخلالصَشيئَأساسيَجداًََََفرتضَاملسيحيونَأبنَاخلالصي
َ"علمَاخلالصsoteriologyََابلنسبةَللمسيحيةَلدرجةَأنَعلماءَالالهوتَأمسواَهذاَالنوعَمنَالدراسةََ

منَقبلَاملسيحينيَأنَحفظَالوصاايَهوَفَسبيلَالصولَعلىَاخلالص.َولكنََمتَاليهودية"َلذلكَقُ يَ 
املقدس الكتابَ نصوصَ فَ للخالصَ مفهومَ بعدَهناكَ ماَ أوَ اآلخرةَ ابلياةَ تتعلقَ تكنَ ملَ ولكنهاَ َ،

اخلروجاملوت.َوإمناَكانَاخلالصَيصوَ  مباَهوَموجودَفَ عبوديةَمصررَ الريةَمنَ ،َوفََ:َاخلالصَهوَ
النصوصَالنبويةَفإنَاخلالصَهوَالتحررَمنَظلمَوعنفَاألعداءَمثالَاببلَوروماَ...َاخل،َوالعودةَإىلََ
َعنَاخلالصَعلىَأنهَمتجيدَوتعظيمَوإعالءَإسرائيلََ األرضَبعدَالسيبَوفَبعضَالنصوصَاألخرىَيعرب 

 .ََءأمامَاألعدا

َكتابةَالكتابَاملقدَسفََ بعدَإنتهاءَهذهَاخلليقة،َوهناكََََبظهورَخليقةَجديدَةََاعتقدَاليهودََفرتة
لتجديدََََوجيتمعونَعلىَأرضَاملوعدََاًَعشرَسبطَََاعوبَاألخرىَستُلعن،َوسيعودَالثنمنَرك زَأبنَالش

لكَداودَوانتهاءَالعنفَوأتسيسَالعدل،َويعتقدَاليهودَأبهنمَسيعيشونَفَسالمََوإعادةَمََُهيكلَأورشليم
 وأمان.َ

اخلالص ُيص و رَ مألوفةََََوأحياانًَ تكونَ الصورةَ وهذهَ اخلليقةَكلها.َ يشملَ حيثَ أوسعَ بشكلَ
ََ وسيبض أسلحتهم،َ عنَ سيتخل ونَ الناسَ أنَ حيثَ من اَ نصوصََََالذئبلكثيَ وهناكَ الملَ جبانبَ

  متيلَإىلَفكرةَاخلالصَعلىَأهناَعاملَجديد.َتقليديةَفَالكتابَاملقدس
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َكانَاخلالصلذلكَالبدَأنَُيسألَالسؤال،َإ يشملَإسرائيلَفقط،َأوَبكلماتَأخرى،َهؤالءَََذا
الذينَيعيشونَفَنطاقَالعهدَفمنَميكنَأنَُيشملَفَهذاَاخلالص؟َفَاملؤلفاتَالكتابيةَالتقليديةَيركزَ

وىلََالكهنةَ)األحبار(َعلىَإسرائيلَعندماَيتحدثونَعنَيومَالقيامة،َهذاَمعناهَأنَالنصوصَالكهنوتيةَاأل
،َوميكنَأنَجندَهذهَاهتمتَفقطَخبالصَإسرائيل،َفلمَيذكرواَالكثيَعماَسيحدثَبغيَالسرائيليني

منَالكتاابتَالنبويةَفَالكتابََ َكلَنصَيهوديَقدميَيهتمَابلسؤالَعنَمصيَإسرائيلَابتداءًَ الفكرةَف
ابلكتااَبََاملقدس )األبوكاليبسيةوإنتهاءاًَ خمطوطاَتتَ منَ وإبتداءًَ املقدس،َ الكتابَ فرتةَكتابةَ بعدَ ماَ َ)ََ

َكعالماتَالساعةََإىلَكتاابتَاليهوديةََالبحرَامليت الذيَيد عيََََأيضاًَاملوجودةَفَكتاابتَبولسََاليواننية
ََ ف موجودَ هوَ ستخلصَكماَ إسرائيلَ 11ََََََروميةأبنَ ا  َ"26ََ:َ ُلصَََُو هك ذ  ر ائ يلَ ََمج  يعَََُس ي خ  َُهوَ ََك م ا.ََإ س 

ُتوبَ  رُجَُ:»م ك  ي  و نَ َم نَ َس ي خ  ه   ".ََي  ع ُقوبَ َع نَ َال ُفُجورَ َو ي  ُردََُّال ُمن ق ذََُص 

لبولسَيفرتضونَأبنهَعندماَاد عىََ القراءَاملسيحينيَ اليوم؟َجندَأنَ والسؤالَهوَمنَهوَإسرائيلَ
اليهودََبولس أهنمَ يعينَ إسرائيلَستخلصَملَ اعتقدَهؤالءََََأنَ إسرائيل،َ الذينَهمَمنَنسلَ أوَ فَوقتهَ

الروحي.َويرىَََََأتباعَيسوعَالذينَرأواَأنفسهمَنسلَإبراهيمالقراءَأبنَبولسَيتحدثَعنهمَأيَاملسيحيني
اخلالص طلبواَ الذينَ همَ الاليةَ إسرائيلَ أبنَ جزاءَََاملسيحيونَ سينالونَ الذينَ وهمَ مسيحيني،َ وصارواَ

 العهد.َ

ةٍَََو ُسك ان21َََُ" د  يُونَ ََو اح  ر ىََإ ىل َََي س  ََق ائ ل نيَ ََُأخ  ه بَ : هَ ََل ن رت  ض ىََذ ه اابًَََل ن ذ  ََر بَ ََو ن ط ُلبَ ََالر ب َ ََو ج 
ُُنودَ  22َََ.ََأ ذ ه بَََُأ ي ًضاََأ انَ .ََاجل  ُُنودَ ََر بَ ََل ي ط لُُبواََق و ي ةَ ََو أُم مَ ََك ث ي ةَ ََُشُعوبَ ََف  ت أ يت  َََاجل  هَ ََو ل ي رت  ضُّواََل يم ،أُوُرشَ ََف  ََو ج 
اَ»23ََ.ََالر ب َ  ُُنودَ ََر بَََُّق الَ ََهك ذ  َ:ََاجل  مَ ََت ل كَ ََف  كَََُاأل اي  ن ةَ ََمج  يعَ ََم نَ ََر ج اَلََع ش ر ةَََُمُي س  ي لَ ََاألُم مَ ََأ ل س  ََر ُجَلََب ذ 

ََق ائ ل نيَ ََي  ُهود ي ٍَ ه بَُ: ََََ".م ع ُكم «ََللاَ ََأ نَ ََمس  ع ن اََأل ن  ن اََم ع ُكمَ ََن ذ  8ََََزكراي هناكَنصوص21-23ََ: كثيةَتصورَ،َ
علىَأهناَشاملةَلألممنيَأيضاً،َوألكونَواضحةَفإنَاألممنيَهناَيشارَإليهمَغيَاملتحولنيَََفكرةَاخلالص
اليهودية العامل،َوبعدهاََإىلَ اليهوديةَفَهذاَ ليسواَاألممنيَالذينَولدواَعلىَغيَيهودَوحتولواَإىلَ ،َفهمَ

يَُاستمتعواَابآلخرةََ اليهوديةَوإمناَمعَإسرائيل،َهؤالءَاألفرادَ إذاَحتولواَإىلَ يهودَمعَإسرائيلَ عتربواَأصالًَ
إلهَإسرائيلَفَأورشليم،َويصورَعلىَأهنمَسينكرونَآهلتهم،َولكنَهذاَالتحولَ األممَستأيتَوتعبدَللاَ
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ا الاليةَفَلظةَاخلالصَوإمناَسيظهرَفَ الياةَ لنَحيدثَفَهذهَ لعملَللاَفََََلنهايةلألممنيَ كجزءَ
 َ.اخلالص

اليهودية إىلَ حتولَ سيكونَ هناكَ هلَ القارئَ يتسائلَ ََََولرمباَ العامل هنايةَ مفهومََََ–فَ حسبَ
يتطلبَمنهَأنَيكونَمولوداًَمنَعائلةََاليهود ؟َوالجابةَببساطةَهيَ"َالَ"،َفحىتَيصبحَاملرءَيهودايًَ

الدين،َ عنَ معينةَخترجهَ أعمالَ ميارسَ أنَ أوَ أخرىَ آلهلةَ عبادتهَ طريقَ عنَ عنهاَ يرتدَ الَ وأنَ يهوديةَ
صالنيََََواَعلىَأهنمَأممينيربَ عتَ الواحدَإلهَإسرائيلَيََُمونَللاالذينَيعبدونَوحيرَتََ.َفإنَاألممينيوأمههاَاخلتان

فريدريكسن قالَ ولكنَكماَ اخلتان.َ هوَ األمميَ عنَ اليهوديَ مييزَ وماَ ليسواَكاليهود.َ فإنَابرين،َ َ،
إىلَََاملسييحيني التحولَ تعينَ لألممينيَ القيقينيَ اليهودينيَ القيقيَوعنَرؤيةَ املعىنَ انزلقواَعنَ املفسرينَ

ََاليهودية.َوهذاَخطأ،َفإنَاألمميَاملخل صَليسَيهودي.َإنَاألممينيَبشر،َخلقهمَللا،َعلىَصورةَللَا
 عنَبعضهماَالبعض.ََ،َولكنَاليهودَواألممينيَنوعنيَخمتلفنيَمبنظورَاملسيحيني

يربضََ نصورََالذئبََكماَ بسالم.َحىتَ جيتمعانَ عندماَ األمميَ معَ اليهوديَ المل،َكذلكَ جبانبَ
العاملَالقادمَأبنهَسالمَماَبنيَالشعوبَفيجبَأنَنصورَالعاملَالاضرَابختالفَشعوبهَفالَيوجدَأيََ

َكاتَاآلخرةَفيهاَأمةَواحدة.َفإنَصورةَالعاملَا ملخلصَتتضمنَاجلميعَيعبدونَدالئلَوصورَللسالمَإذا
َكماَأهناَصورةَموسعةَللحياةَاآلخرةَ.ََللخالصَالواحدَوهيَالصورةَاليهوديةَللا

َ

 مبجيء املسيا  معتقد اليهود 
َ

َكانَمسيحياًَأوَمسلماً(َعندماَأشرحَلهَأنََ بينَإسرائيلَاألوائلَملَيعرفواَلرمباَيستغربَاملرءَ)إن
نبوات أيَ هناكَ تكنَ وملَ سيأيت،َ املسيحَ تبشياتََأنَ فيسألََََأوَ سيأيت.َ املسيحَ أنَ تد عيَ واضحةَ

َكيفَهذا؟َوماذاَعنَتنبؤَموسَى َكماَهوَمكتوبَفَالتثنيةََاملسيحي، :18َََََمبجيءَنيبَآخرَليخلصهم
الذيَقالََََ..."؟َوماذاَعنَأرمياَءهالعذراءَحتبلَوتلدَإبناًََاليتَتقول:َ"ََ؟َأوَماذاَعنَتنبؤاتَأشعياَء18

َعادلَوسُتكتبَالشريعةَعلىَصدورهم؟َ َأنَاملسيحَسيأيتَوسيجتمعَبينَإسرائيلَوسيكونَهناكَملك 
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َكلَهذاَموجود،َولكنَتفسيَالنصَو صَعلىَأهناَتتحدثَعنَاملسيحَاملنتظرَملَحيصلَإالََحسنًا
النظامَوالطريقةَفَتفسيَالنصوص،ََفَالعهدَاهليليين ،َوبعدهاَتقمصَعلماءَالالهوتَاملسيحينيَهذاَ

الَيتحدثََََلدرجةَأنَبعضهمَوصلَهبمَالالَليقولَأنهَالَيوجدَسطرَأوَمجلةَفَنصوصَالعهدَالقدمي
املستقبلَتشيَإىلَيسوع.َومنَهذهَََاليتَتتحدثَعنَشخصَآٍتَفََعنَاملسيحَوأنَمجيعَاملخطوطات
َكاتبَإجنيلَمىت َ كماَهوََ،َفعندَسردهَالوادثَيستشهدَبنبواتَالعهدَالقدميَبقوله:َ"األمثلةَماَنراهَف

... القائلَ للنيبَ مىت َمكتوبَ إجنيلَ سردَكاتبَ عندماَ فمثالًَ الصحاحَ"َ فَ وقولهَ املالكَ ظهورَ قصةَ َ
ُعوََاب  نًاََف س ت ل د21ََُاألول:َ" ُهم «ََم نَ ََش ع ب هَََُخُي ل  صَََُأل ن هَُ.ََي ُسوعَ ََامس  هَََُو ت د  "َأكملَحديثهَابلستشهادََ.خ ط ااي 

ا22ََاليهودي(:ََ"ََمنَالعهدَالقدميَ)الكتابَاملقدس لن يب  َ ََالر ب َ ََم نَ ََق يلَ ََم اََي ت مَ ََل ك يَ ََك انَ ََُكلُّهَََُو هذ  :َال ق ائ لَ ََاب 

ر اءََُُهو ذ اَ»23َ ُعونَ َاب  نًا،َو ت ل دََُحت  ب لََُال ع ذ  يُهََُال ذ يَع م انُوئ يل «َامس  هََُو ي د  َ"ََ.م ع ن اَا هللَُ:َت  ف س 

وتركيبهاَمباَيالئمَالعهدََََوقدَطورَعلماءَالالهوتَاليومَطريقةَاقتطاعَالنصوصَمنَالعهدَالقدمي
النظاميََََاجلديد النبويةَاليتSystematic Theologyَََعلمَالالهوتَ وهذاَمعناهَأخذَالنصوصَ

اجلديد.َ العهدَ نصوصَ فَ حقاًَ متَ ماَ أوَ يوافقهاَ ماَ وإجيادَ القدمي،َ العهدَ فَ ماَ أمرَ عنَ تتحدثَ
َكانواَيتوقعونَأنهَسيحدثََعندماَبش رواَمبجيءَاملخلصَ)أوَاملسياََوالصحيحَفَهذاَاألمرَأنَاألنبياء )

السيبَاآلشوريفََ منَ قريباًَ قريبَجداًَفَزمنهم،َوتنبؤواَابسرتدادَاألرضَ اخل،َوقدَََوقتَ البابلي،َ أوَ
إذاَ إالَ هلمَ تعودَ لنَ أبنهَ مشروطاًَ األرضَكانَ واسرتدادَ األنبياءَ هؤالءَ وقتَ علىَ النبواتَ هذهَ متتَ

َحافظواَعلىَالعهد.ََ

مَو تنبأَ عندماَ ذلكَ علىَ األمثلةَ "ََسىمنَ ُمَ ََأُق يم18َََُ وقال:َ و هت  مَ ََو س طَ ََم نَ ََن ب يًّاََهل  ،ََإ خ  ث  ل ك  َم 
ع لَُ َََك ال م يََو أ ج  يهَ ََم اََب ُكل َ ََف  ُيك ل  ُمُهمَ ََف م ه َ،ََف  َكانَهذاَالنيبَهوَيشوَع.ب هَ ََأُوص  )يوشع(َبنَنون،ََََ"َفقد

نَهذاَالنصَ،َواقتطعَالالهوتيونَاملسيحيَووأدخلهَإىلَأرضَاملوعدََالذيَتوىلَقيادةَالشعبَالسرائيلي
َ،:ََُكور شَ ََع نَ ََال ق ائ لَُ "44ََََ:28ََفَسفرهََََ.َمثاالًَآخرَعندماَقالَأشعياء423ونسبوهَللمسيحَاملخلَص َر اع ي 

َََف ُكلَ  ،:ََل يمَ أُوُرشَ ََع نَ ََو ي  ُقولَُ.ََيُ ت م  مَََُم س ر يت  تُ ب ىن  "َفإنهَتنبأَعنَإعادةَبناءَاهليكلََ.س تُ ؤ س ُس«:ََو ل ل ه ي ك لَ ََس 
 

عليه وسلم معتمدين على التشابه بين   . هذا النص دلل به بعض العلماء المسلمين مثل الشيخ أحمد ديدات على أنه إشارة على أنه النبي محمد صلى للا423

 كإخوة بني إسرائيل.   تشير إلى بني إسماعيل  عليه السالم المخاَطب في هذه اآلية وعلى نصوص في الكتاب المقدس  حياته وحياة موسى 
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حيثََََالثاين النبوة،َ هذهَ بتحقيقَ اليومَ الالهوتيونَ وحيلمَ عام،َ مئيتَ منَ أقلَ فرتةَ فَ هذاَ وقدَحدثَ
َكمعىنَروحي،َأماَفََ ََيعتقدونَأهناَستتمَحقاًَفَهنايةَاألايم 7ََََأشعياء َن  ف ُسهَََُالس ي  دَََُيُ ع ط يُكمَََُو لك نَ "14ََ:

ر اءَََُه ا:ََآي ةًَ ُعَوََاب  نًاََو ت ل دَََُحت  ب لَََُال ع ذ  "َفإنَالعذراءَهناَقدَمتَحتريفهاَفَالرتمجات،ََ.ع م انُوئ يل «»ََامس  هَََُو ت د 
اللغة َكلمةَََففيَ اليافعة،َوليسَابلضرورةَأنَتكونَعذراًء،َوهناك َكلمةَ"أملا"َتعينَاملرأةَالشابةَ األصلية

َكلمةَعذراء.َأماَويوهيَ"ابثَ ََأخرىَفَالعربية "َمبعىنَعذراء،َوالَيوجدَأيَنصَفَأيَخمطوطةَيذكر
آحاَز أنهَكانَفَوقتَ النبوةَويعتقدَ فقدَمتتَهذهَ ََ.َوفََامللكََعنَامسهَعمانوئيلَ ََلك نَ 4ََ "53ََأشعياء

ز ان  ن ا اََو أ و ج اع ن اََمح  ل ه ا،ََأ ح  ََحت  م ل ه  ن اهَََُو حن  نَُ. ب   لُوالًَََللاَ ََم نَ ََم ض ُروابًَََُمص اابًَََح س  ََو م ذ  لَ ََجم  ُروحَ ََو ُهوَ 5ََ. َأل ج 
ين ا، ُحوقَ ََم ع اص  لَ ََم س  م ن اََأل ج  ََآاث  ُرُب هَ ََع ل ي ه ،ََس ال م ن اََأت  د يبَُ. هذاَ.ُشف ين اََو حب  أبنَ املسيحيونَ فيعتقدَ َ"

وموته،َولكنَالتفاسيَاألصليةَلليهودَتقولَأنَهذاَتشبيهَأشعياءََََالصحاحَيتحدثَعنَصلبَاملسيح
424َللشعبَالسرائيليَومعاانتهَابلسيب.

اضطهاد مرحلةَ فَ السرائيليةَ اململكةَ دخلتَ األنبياءََعندماَ بدأَ ابلفرجََََوعناءَكبي،َ ابلتبشيَ
( القريبَعنَطريقَجميءَخملصَ الشعبَمنَالضطهاد،َوميلكَعلىََاملسياالعاجلَ الذيَسيخلصَ َ،)

السرائيلي ََََالشعبَ ذلك: مثالَعلىَ الشعوبَاألخرى،َ ََو أُق يم23َََُ "34ََََحزقيالبقضيبَمنَحديدَويذلَ
ًداََر اع يًاََع ل ي  ه ا ُمَ ََأ ُكونَََُالر بَََُّو أ انَ 24ََ.ََر اع يًاََهل  َاََي ُكونَََُو ُهوَ ََي  ر ع اه اََُهوَ ََد اُوُد،ََع ب د يََف ي  ع اه اََو اح  َإ هلًا،ََهل 

َََر ئ يًساََد اُودَََُو ع ب د ي ط ه مَ ََف  "َويُعتقدَأنَهذاَالشخصَسيكونَمنَنسلَداود،َ.ت ك ل م تَََُالر بَََُّأ انَ .ََو س 
،َفمواصفاتهَملَتكنََإليهمَرفضهَاليهودََوعَاملسيحمنَسبطَيهوذا،َوسيعيدَُملكَداود.َوعندماَجاءَيَس

َكانَخيدمَماََ َكملكَوإمناَُولدَفَمكانَفقيَوبسيط.َوملَيعشَفَبالطَملكي،َوإمنا كماَتوقعوا.َملَأيت 
يناديَابلتمردَعلىَهيودس للتوبة.َوملَ الناسَ اليهودَأوَملكَالرومانََبنيَالشعبَويناديَ ،َوإمناََملكَ

للناس للناسَ وماَ لقيصرَ لقيصرَ ماَ "أعطواَ للناس:َ اجلزية!َوهذاَكلهَكانََقالَ دفعَ علىَ حيثهمَ "َوكأنهَ
بعدهمَكبولسَ وماَ )حواريه(َ بهَكتالميذهَ وآمنَ قهَ صد  منَ وهناكَ املسيح،َ عنَ اليهودَ تصوراتَ خارجَ

َوأبولسَونشرَتعاليمه.َ

 
424  . 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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علىََ وميلكَ سيأيتَكملكَ الثانيةَ املرةَ فَ ولكنَ األرض،َ علىَ الثانيةَ بعودتهَ املسيحَ بش رَ وقدَ
بكلَبساطة،َوملَيؤمنواَأبنَيسوعَ)عيسى(َهوَاملسيحَفإنَجميئهَََوَمعتقدَاليهوداألرضَابلعدل،َهذاَه

اليهودية الفرقَ بعضَ هناكَ أنَ ابلذكرَ جيدرَ وماَ هلم.َ األوىلَ املرةَ هوَ أنََََاملستقبليَسيكونَ تؤمنَ اليتَ
َيسوعَنيبَأُرسلَإىلَالشعبَاليهوديَولكنهَليسَاملسيح.

َ

 املسيحيني مبجيء املسيح  اعتقاد
َ

َكيَيعلمهمََ أماَاملسيحينيَابختالفَطوائفهمَيعتقدونَأنَيسوعَقدَجاءَاملرةَاألوىلَبشكلَمتواضع
النيبََ ويقتلَ سيأيتَكملكَ الثانيةَ املرةَ فَ ولكنَ والرمحة،َ احملبةَ فَ يسلكونَ وكيفَ الروحيةَ الياةَ أمورَ

.َوهذاَاملعتقدَاألبوكاليبسيَيسمىَ(َوينهيَالشرَعلىَاألرضَوحيكمَألفَسنة)املسيحَالدجالََالكذاب
ََاب نَ ََف إ نَ   "16ََََ:27ََََمىت.َومنَاألمثلةَعلىَأقوالَاملسيحَعنَجميئهَالثاينَفَاألانجيلَاألربعة؛ََالكمَاأللفي

نَ  َََس و فَ ََانَ سَ ال  َََأي  يت  ين ئ ذٍَََم ال ئ ك ت ه ،ََم عَ ََأ ب يهَ ََجم  دَ ََف  دٍَََُكلَ ََجُي از يََو ح  14ََََََمرقس"،ََ.ع م ل هَ ََح س بَ ََو اح  :62َ

نَ ََاب نَ ََف إ نَ " َََس و فَ ََانَ سَ ال  َََأي  يت  ين ئ ذٍَََم ال ئ ك ت ه ،ََم عَ ََأ ب يهَ ََجم  دَ ََف  دٍَََُكلَ ََجُي از يََو ح  "َوقدََ.ع م ل هَ ََح س بَ ََو اح 
َكثيةَفَموضوعَجميءَاملسيحَالثاين َُكُتب واألزمنةَاألخية،َوبعضهاَدخلَفََََوعالماتَالساعةََُكتبت

للكتابَاملقدس،َمثال:َرؤايَيوحنا القانونيةَ أنهََََالكتبَ يُعتقدَ َكاتبَهذاَالسفرَ الرمزي،َفإن الالهويتَ
كانَفَعهدَاألمرباطورَالديكتاتوريَنيون،َوكانَمنَالصعبَأنَيكتبَاألمورَبوضوح،َوزعمَأنهَرأىَ

له.ََعدةَأحالمَورؤًىَتتحدثَعن 425ََتلكَاألايم،َفكتبهاَبطريقةَرمزيةَمشف رةَخوفاًَمنَبطشَنيونَ
َكيفيةَعودةَاملسيحَعلىَاألرضَوعالماتَهنايةَاألايم،َ وطو رَالالهوتيونَاليومَهذهَاألفكارَواختلفواَف

نََوقدَأخذواَمعظمَمعلوماهتمَمنَالعهدينَالقدميَواجلديد،َأماَابلنسبةَملُلكَاملسيحَاأللفيَفقدَُأخذَم
ًماََو أُع طُواََع ل ي  ه اَ،ََف ج ل ُسواََُعُروًشاََو ر أ ي ت4َََُ َ"20ََََرؤايَيوحناَالالهويتالنصَاملوجودَفََ ََال ذ ينَ ََنُ ُفوسَ ََو ر أ ي تَُ.ََُحك 

لَ ََم نَ ََقُت ُلوا لَ ََو م نَ ََي ُسوعَ ََش ه اد ةَ ََأ ج  ُجُدواََمل َ ََو ال ذ ينَ ََ،للاَ ََك ل م ةَ ََأ ج  ب  ُلواََو مل َ ََل ُصور ت ه ،ََو الَ ََل ل و ح شَ ََي س  َي  ق 
م ةَ  ب اه ه مَ ََع ل ىََالس   يحَ ََم عَ ََو م ل ُكوَاََف  ع اُشوَاََأ ي د يه م ،ََو ع ل َىََج  ََت ع شَ ََف  ل مَ ََاأل م و اتَ ََب ق ي ةَََُو أ م َا5ََ.ََس ن ةٍَََأ ل فَ ََال م س 

 
425.  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 .  
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يَ ََهذ هَ .ََالس ن ةَ ََاأل ل فَََُت ت مَ ََح ىت َ
يبَ ََل هَََُم نَ ََو ُمق د سَ ََُمب ار كَ 6ََ.ََاألُوىل َََال ق ي ام ةَََُه  َََن ص  ََهُؤال ءَ .ََاألُوىل َََال ق ي ام ةَ ََف 

ََل ل م و تَ َل ي سَ  بطرقَخمتلفةَََ"َوصارَهناكَثالثةَمدارسَخمتلفةَتفسرَنصوصَالكتابَاملقدسُسل ط انَ َالث اين 
سنتناوهلاَابختصار،َولكنَأوالًَالَبدَلناَأنَندرسَبعضَاملصطلحاتَاملهمةَاليتَيستخدمهاَالالهوتيونَ

َفَتفسيَاألبوكاليبسَ:
َ

 ( مصطلحات مهمة تتعلق بعلم األزمنة األخرية )األبوكاليبس 
 بعدَقتلهََََوحكمهَعلىَاألرضَابلعدلَوالقسطَملدةَألفَسنةََهوَجميءَاملسيحَالثاينََ:احلكم األلفي

ُكن6َََُ "11ََتلكَالفرتةَأبهناَفرتةَسالم:ََََ(،َويصورَأشعياء)املسيحَالدجالََالنيبَالكذاب ََالذ  ئ بَََُف  ي س 
،ََم عَ  ،ََم عَ ََالن م رَََُو ي  ر ُبضَََُاخل  ُروف  ي  لَََُاجل  د  ب لَََُو ال ع ج  َ ََم ًعاَ،ََو ال ُمس م نَََُو الش   ََي ُسوقُ ه اََص غ يَ ََو ص يب  .7ََ

ب ةَََُو ال ب  ق ر ةَُ نًاََأي  ُكلَََُك ال ب  ق رَ ََو األ س دَََُم ًعا،ََأ و ال ُدمهُ اََت  ر ُبضَُ.ََت  ر ع ي انَ ََو الدُّ ََت ب   يعَََُو ي  ل ع ب8َََُ. ََس ر بَ ََع ل ىََالر ض 
، ُدَََُّالص  ل   هَََُال ف ط يمَََُو مي  رَ ََع ل ىََي د  الالهويتََََرؤايَيوحنا"َويوجدَتفصيلَأكثرَعلىَتلكَالفرتةَفََ.األُف  ُعو انَ ََُجح 

20ََََ ًماََو أُع طُواََع ل ي  ه ا،ََف ج ل ُسواََُعُروًشاََو ر أ ي تَُ  "4ََ: لَ ََم نَ ََقُت ُلواََال ذ ينَ ََنُ ُفوسَ ََو ر أ ي تَُ.ََُحك  ََش ه اد ةَ ََأ ج 
لَ ََو م نَ ََي ُسوعَ  ُجُدوَاََمل َ ََو ال ذ ينَ ََ،للاَ ََك ل م ةَ ََأ ج  شَ ََي س  ب  ُلوَاََو مل َ ََل ُصور ت ه ،ََو الَ ََل ل و ح  م ةَ ََي  ق  ب اه ه مَ ََع ل َىََالس   ََج 
يحَ َم عَ َو م ل ُكواَف  ع اُشواَأ ي د يه م ،َو ع ل ى  ".س ن ةٍََأ ل فَ َال م س 

 طلبواََاإلختطاف الذينَ )املسيحيونَ املؤمنونَ سيختفيَ املسيحَ جميءَ قبلَ أبنَ املسيحيونَ يعتقدَ َ:
(َويقومَاألمواتَاملؤمنونَفقطَويرتفعونَعنَاألرضَوالَيوجدون،َحيثَيصابَذعرَشديدََاخلالص

أثناءَطيانهَفَخُيتطفََطيارََ،َأوََيقودهافَالعامل،َفتصورَمعيَأنَسائقَحافلةَخيتفيَوالَيوجدَوهوََ
ين ئ ذ40ٍَََ"24ََََمىت،َأو،َأو..َوقدَاستشهدَالالهوتيونَابلنصَاملوجودَفَإجنيلََالطائرة َََاث  ن انَ ََي ُكونَََُح  ََف 
، دَََُيُ ؤ خ ذَََُال  ق ل  ََاآلخ رَََُو ُيرت  كَََُال و اح  ةَََُتُ ؤ خ ذَََُالر ح ى،ََع ل ىََت ط ح ن انَ ََا ث  ن  ت انَ 41ََ. د  ر ىََو ُترت  كَََُال و اح  "َ.اأُلخ 

َكماَهوَموجودَفََ ُت اٍف،ََف س هَُن َ ََالر بَ ََأل نَ 16ََ "4ََاألوىلََََتسالونيكيوأيضًا ََو بُوقَ ََم ال ئ ك ةٍَََر ئ يسَ ََب ص و تَ ََهب 
َََو األ م و اتَََُالس م اءَ ََم نَ ََي  ن ز لَََُس و فَ ََ،للاَ  يحَ ََف  ي  ُقوُمونَ ََال م س  ََأ و الًَََس  ي اءَ ََحن  نَََُمثَُ 17ََ. َال ب اق نيَ ََاأل ح 

َََم ع ُهمَ ََمج  يًعَاََس ُنخ ط فَُ َََالر ب َ ََل ُمال ق اةَ ََالسُُّحبَ ََف  اََاهل  و اء ،ََف  نيٍَََُكلَ ََن ُكونَََُو هك ذ  ََالر ب َ ََم عَ ََح  .18َ

اَب  ع ًضاَب  ع ُضُكمَ َع زُّواَل ذل كَ  ذ   َ".ال ك ال مَ َهب 
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 اخلروف عرس  ََعشاء  )األموات املؤمنونَ يصعدَ أنَ بعدَ املسيح،ََ:َ ملالقاةَ األعلىَ إىلَ واألحياء(َ
يتهللونَويسعدون،َوقدَمسيتَهذهَاملناسبةَبعشاءَعرسَاخلروف،َفقدَُشب هَاملسيحَالذيَماتَعلىََ

الكنيسةََالصليب فهيَ العروسَ أماَ البشريةَابخلروف،َ فداءَ أجلَ املسيحينيََََمنَ املؤمننيَ أيَمجاعةَ
َو ن  ت  ه ل لَ ََل ن  ف ر حَ 7َََ"19ََالالهويتََََرؤايَيوحناريسهاَبطاعتهَوعبادته،َوقدَاسُتشهدَابلنصَاآليت:ََواليتَتتهيأَلع

دَ ََو نُ ع ط هَ  اََه ي أ تَ ََو ام ر أ تُهَََُج اء َ،ََق دَ ََاخل  ُروفَ ََُعر سَ ََأل نَ !ََال م ج  ََهب  يًّاَ،ََن ق يًّاََب  زًّاََت  ل ب سَ ََأ نَ ََو أُع ط ي تَ 8ََ.ََن  ف س ه 
ني «َت رب ُّر اتََُُهوَ َال ب  زَ َأل نَ   "ََ.ال ق د  يس 
 العظيمة الكذابالضيقة  النيبَ ظهورَ أثناءَ وفَ األايم،َ هنايةَ فَ أنَ املسيحيونَ يعتقدَ )املسيحََََ:َ

تتلوثََالدج ا الزالزلَواألمراضَواألوبئة،َواملياهَ تكثرَ أزمةَكبيةَجداً،َحيثَ العاملَفَ ل(،َسيدخلَ
تُرفعََ املرحلةَ هذهَ إنذار،َوفَ سابقَ دونَ واملوتَ القتلَ ويكثرَ جداً،َ مدمرةَ حروبَ وحتصلَ ابلدم،َ

لَهنايةَالرمحةَمنَعلىَاألرض،َوالَيوجدَأيَمؤمننيَأوَمسيحينيَعلىَاألرضَألهنمَقدَاخُتط فواَقب
 وقُتلواَفَأثناءَالضيقةَسيُ ع د ونَعلىَأهنمَشهداء.َََالضيقة،َوالذينَآمنواَبعدَالختطاف

 َكماَُوصفَعنهَفَسفرََ:َوهوَماَيُعرفَأيضاًَب "املسيحَالدج االنيب الكذاب الالهويتََََرؤايَيوحنال."َوهو

أبنهَسيشب هَنفسهَابملسيح،َويفعلَمعجزاتَعظيمة،َوستتبعهَمجاهيَغفية،َوسُتعظمَشعائرَهذا13َََ
َكماَهوَواردَفَالكتابَاملقدس 12َ":ََالنيبَويغصبَالناسَللسجودَله،َوجيعلهمَحتتَنظامَمعني.

ُجُدونَ ََف يه اََو الس اك ن نيَ ََاأل ر ضَ ََو جي  ع لَََُأ م ام ُه،ََاأل و لَ ََح شَ ال وَ ََُسل ط انَ ََب ُكل َ ََو ي  ع م لَُ َاأل و لَ ََل ل و ح شَ ََي س 
يَ ََال ذ ي

تٍَََو ي ص ن ع13َََََُ،ال ُمم يتَََُُجر ُحهَََُُشف  ًة،ََآاي  رًاََجي  ع لَََُإ ن هَََُح ىت َََع ظ يم  ََع ل َىََالس م اءَ ََم نَ ََت  ن ز لَََُان 
امَ ََاأل ر ضَ  ل14َََََُّ،الن اسَ ََُقد  تَ ََاأل ر ضَ ََع ل ىََالس اك ن نيَ ََو ُيض  آلاي  ن  ع ه اََأ نَ ََأُع ط يَ ََال يت َََاب  ،ال وَ ََأ م امَ ََي ص  َح ش 
َو أُع ط يَ 15ََ.ََو ع اشَ ََالس ي فَ ََُجر حَََُب هَ ََك انَ ََال ذ يََل ل و ح شَ ََُصور ةًَََي ص ن  ُعواََأ نَ ََاأل ر ضَ ََع ل ىََل لس اك ن نيَ ََق ائ الًَ

،ال وَ ََل ُصور ةَ ََُروًحَاََيُ ع ط يَ ََأ نَ  ،ال وَ ََُصور ةَََُت  ت ك ل مَ ََح ىت َََح ش  ُجُدونَ ََالَ ََال ذ ينَ ََمج  يعَ ََو جي  ع لَ ََح ش  ََل ُصور ةَ ََي س 

ت  ُلونَ ََح شَ ال وَ  ََيُ ق  غ ارَ :ََاجل  م يعَ ََو جي  ع لَ 16ََ. ،ََالص   ر ارَ ََو ال ُفق ر اء ،ََو األ غ ن ي اءَ ََو ال ك ب ار  ،ََو األ ح  ُمَ ََُتص ن عَََُو ال ع ب يد  ََهل 
ب  ه ت ه م ،ََع ل ىََأ وَ ََال ُيم ىن َََي د ه مَ ََع ل ىََمس  ةَ  رت  يَ ََأ نَ ََأ ح دَ ََي  ق د رَ ََالَ ََو أ نَ 17ََََج  م ةَََُل هَََُم نَ ََإ  الَ ََي ب يع ،ََأ وَ ََي ش  ََالس  
مَََُأ وَ  م ةَََُُهن ا18ََ.ََامس  هَ ََع د دَََُأ وَ ََح شَ ال وَ ََاس  مَ َل هَََُم نَ !ََال  ك  ُسبَ ََف  ه  دَ ََف  ل ي ح  ،ال وَ ََع د  َإ ن س اٍن،ََع د دَََُف إ ن هَََُح ش 

ُدهَُ تُّم ئ ةٍَ:َو ع د  ت ةَ َس  تُّونَ َو س   َ".و س 
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 ليحاربواَاملسيحَالقيقيََََالعاملَوأتباعَاملسيحَالدجالََ:َهوَمكانَسيجتمعَفيهَمجيعَملوَكهرجمدون
ا الكذ  النيبَ سُيقتلَ حيثَ األخية(َ )قبلَ الفاصلةَ الربَ وهذهَ أماََوأتباعه،َ املسيح،َ يدَ علىَ بَ

َكتاهبمََََالشيطان 19َو16ََالالهويتَالصحاحََََرؤايَيوحنافسيُ ق ي دَويُلقىَفَالنار،َويستشهدَاملسيحيونَهبذاَمن

ُمَ  14" ٍتَ،ََص ان ع ةَ ََش ي اط نيَ ََأ ر و احَََُف إ هن  ُكون ة ،ََو ُكل َ ََال ع امل َ ََوكَ ُملَََُع ل َىََخت  رُجَََُآاي  م ع ُهمَ ََال م س  ََذل كَ ََل ق ت الَ ََل ت ج 
،ََال ي  و مَ  ءٍَََُكل َ ََع ل َىََال ق اد رَ ََللاَ ََي  و مَ ََال ع ظ يم  ََش ي  عَ ََإ ىل َََف ج م ع ُهمَ 16ََ... ع ىََال ذ يََال م و ض  ل ع رب  ان ي ةَ ََيُد  َاب 

ن اد ُهمَ ََاأل ر ضَ ََو ُمُلوكَ ََح شَ ال وَ ََو ر أ ي ت19َََُ...دُّون َ«ه ر جم َ » ن  ُعواََجُم ت م ع نيَ ََو أ ج  ََع ل َىََاجل  ال سَ ََم عَ ََح ر ابًَََل ي ص 
ام هَََُالص ان عَ ََم ع ُهَ،ََال ك ذ ابَ ََو الن يب  َ ََح شَ ال وَ ََع ل َىََف  ُقب ضَ 20ََ.ََُجن د هَ ََو م عَ ََال ف ر سَ  تَ ََُقد  ََأ ض لَ ََهب  َاََال يت َََاآلاي 

َ ََاالث  ن انَ ََو طُر حَ .ََل ُصور ت هَ ََس ج ُدواََو ال ذ ينَ ََح شَ ال وَ ََمس  ةَ ََق ب ُلواََال ذ ينَ  ةَ ََالن ارَ ََحُب ي  ةَ ََإ ىل َََح ي ني  ََال ُمت ق د 
ل ك رب  يتَ  ََاب  ََم نَ ََش ب ع تَ ََالطُُّيورَ ََو مج  يعَََُف م ه ،ََم نَ ََاخل  ار جَ ََال ف ر سَ ََع ل ىََاجل  ال سَ ََب س ي فَ ََقُت ُلواََو ال ب اقُونَ 21ََ.
 َ".ُلُوم ه مَ 

 منََََ،َسُيحلَالشيطاَن:َيعتقدَاملسيحيونَأنَبعدَحكمَاملسيحَعلىَاألرضَألفَسنةجوج وماجوج
الناسََََجهنم مجيعَ ليجمعَ وماجوجََََ–وخيرجَ يسمونَجوجَ والذينَ املؤمننيَ املسيحََََ–غيَ ملقاتلةَ

يوحنَاينتصرَعليهم،ََََوجنودهَولكنَللا يَ ََحُي لَََُّالس ن ةَ ََاأل ل فَََُمت  تَ ََم ىت َََمثَُ 7ََ "20ََالالهويتََََرؤايَ ََم نَ ََط انَُالش 
ن هَ  ج  لَ ََو خي  رُج8َََََُ،س  َََال ذ ينَ ََاألُم مَ ََل ُيض  م ع ُهمَ ََاُجوج ،و مَ ََُجوجَ :ََاأل ر ضَ ََز و اايَ ََأ ر ب عَ ََف  ،ََل ي ج  َال ذ ينَ ََل ل ح ر ب 

ُدُهمَ  رَ ََر م لَ ََم ث لَََُع د  ،ََع ر ضَ ََع ل َىََف ص ع ُدوا9ََ.ََال ب ح  ك رَ ََو أ ح اطُواََاأل ر ض  ُع س  نيَ ََمب  ل م د ين ةَ ََال ق د  يس  ََو اب 
ُبوب ة ، رَ ََف  ن  ز ل تَ ََال م ح  لُُّهمَ ََك انَ ََال ذ يََو إ ب ل يس10َََُ.ََو أ ك ل ت  ُهمَ ََالس م اءَ ََم نَ ََللاَ ََع ن دَ ََم نَ ََان  َََطُر حَ ََُيض  َحُب ي  ةَ ََف 

،َالن ارَ  ََُّح شَُال وَ َح ي ثََُو ال ك رب  يت  يُ ع ذ بُونَ .َال ك ذ ابََُو الن يب   َ".اآلب د ينَ َأ ب دَ َإ ىل ََو ل ي الًََهن  ارًاَو س 
َوهذاَخمططَملاَسيحدثَفَاملستقبلَحسبَاملعتقدَاملسيحي:

َ

َ
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َ

 املدارس الفكرية ِف تفسري جمئ املسيح واحلكم األلفي 
َ

وترتيبهََ املسيحَ جميءَ وكيفيةَ املستقبل،َ فَ سيحدثَ ملاَ تفسيهمَ فَ املسيحيةَ الطوائفَ ختتلفَ
َحسبَاألحداث،َوهذهَاملدارسَالفكريةَهيَكالتايل:َ

ََ:َحيثَيؤمنَمعتنقيَهذاَالفكرَأنَاملسيحَسيأيتَوحيكمَألفَسنَةأوال: مدرسة التفسري احلرِف -
 بشكلَحرف،َوتنقسمَهذهَاملدرسةَإىلَطائفتنيَومها:ََ

سنة ▪ األلفَ املسيحPre-Millenniumََََسابقواَ أبنَ الطوائفَ بعضَ تعتقدَ حيثَ َ:
الذينََََسيأيتَقبلَبدايةَحكمَاأللفَسنة،َوقدَساعدَعلىَانتشارَهذاَاملعتقدَهمَاليهود

منََ والتخلصَ األرضَ وأخذَ الوعدَ حتقيقَ فَ أحالمهمَ لديهمَ ألنَ املسيحيةَ دخلواَ
الستعمارَالروماين.َويعتقدَاملنتسبونَهلذاَاملذهبَأنهَسيسبقَهذهَالفرتةَعدةَعالماتَ
فرقتنيَ إىلَ الفرقةَ هذهَ انقسمتَ فقدَ األحداث،َ هذهَ فسرتَ اليتَ املدرسةَ علىَ تعتمدَ

 أخر ي نيَومها:
مربوطَبفكرةَالسبعةََََ:َوامللكَاأللفيHistoric Premillenniumنََالتارخييَو ➢

هيََ واألخيةَ السابعةَ األلفَ حيثَجعلَ العاملَ عمرَ أهناَ يرىَ اليتَ سنةَ آالفَ
 ملكوتَاملسيحَاألرضيَمعَاألبرار،َوتتلخصَتعاليمهمَف:ََ

 ابلجنيلَلكلَاألممَ)التبشيَ(َالكرازة .1
العظيمة .2 فالضيقةَ وأزماتَ حدوثَكوارثَ وهوَ األرضيةََ:َ العاملَكاهلزاتَ َ

العناءَواألملََ واجملاعات،َالحتباسَالراري،َاخل،َابلضافةَإىلَالربَوزايدةَ
 علىَاألرضَابزدايدَالشرَ.

املسيح .3 املقدسظهورَضدَ الكتابَ أمساهَ ماَ وهوَ الكذابََالوحشََ:َ َوالنيبَ
 َ()املسيحَالدجال
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الختطاف .4 مثَ ومنَ األحياءَ املؤمننيَ وتغييَجسدَ األبرارَ اختفاءََََقيامةَ أيَ
املؤمننيَعنَوجهَاألرضَومالقاةَاملسيحَقبلَنزولهَعلىَاألرضَبينماَيُعذ بََ

 األشرارَعلىَاألرضَ.
ََ،َفعندَجميءَاملسيحَفإنهَسيقتلَاملسيحَالدجاَلليسَملدةَألفَسنةتقييدَإب .5

 فَفرتةَملكهَعلىَاألرضَ.َ(َويربطَالشيطان)النيبَالكذاب
 إعطاءَفرصةَأخيةَلليهودَلإلميانَابملسيحَ. .6
 ملدةَألفَسنةملكَاملسيحَعلىَاألرضَ .7
 فكَإبليسَمنَقيوده،َوضاللَلألمم .8
وهيَالربَماَبنيَمعسكرَاألشرارَومعسكرَاألبرارَوتدخلََحربَهرجمدون .9

 هلزميةَاألشرار.ََللا
 قيامةَغيَاملؤمننيَوحماسبتهمَ)يومَالقيامة(ََ .10
األبيض .11 املسيحَوحيتفلونَََالعرشَ معَ املؤمننيَ جيتمعَمجيعَ العظيمَحيثَ

َكل َحسبَعملهَ.  بنصرهتمَوحياسبَاألشرار،
جديدة .12 وأرضَ جديدةَ مساءَ املؤمننيََََخلقَ مجيعَ فيهاَ يسكنَ حيثَ

 426أوَاجلنة(َ)ملكوتَالسموات
الطوائفDispensationalََََالتدبييون ➢ وهمَ املذهبَ هذاَ معتنقوَ يقس مَ َ:

َكاملعمدانية،َوالخوة،َوالرسولية،َوشهودَيهوة،َاخل.َالزمنََ األجنبيةَبشكلَعام
إىلَآخرَاألايمَإىلَعدةَأقسام،َوكلَزمنَلهَخصائصَوميزاتَمعينةَ..َََمنذَآدم

 وهذهَاألزمنةَهي:َ
 وحىتَالسقوَطَالتدبيَاألول:َتدبيَالرباءة،َويبدأَمنَخلقَآدم .1
 التدبيَالثاين:َتدبيَالضمي،َمنَالسقوطَوحىتَالطوفان .2
 حىتَبلبلةَاأللسنةَالتدبيَالثالث،َتدبيَالكوماتَالبشرية،َمنَالطوفان .3
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 وحىتَالعبوديةَفَمصرَالتدبيَالرابع:َتدبيَالوعد،َمنَدعوةَإبراهيم .4
 إىلَيومَاخلمسنيَمنَمصرَ،َمنَاخلروجالتدبيَاخلامس،َتدبيَالناموس .5
وحىتَاجمليءَالثاينَللمسيح.ََََالسادس،َتدبيَالنعمةَمنَيومَاخلمسنيالتدبيََ .6

 اململكة،َامللكَاأللفي
 اجلديدةَالتدبيَالسابع،َتدبيَاملُلكَمنَدينونةَاألممَإىلَأورشليم .7

َكلَالطَو العربية،َفنجدََومباَأنَمعظمَمعتنقيَهذاَالفكرَهيَبعضَوليس معظمَالطوائفََائفَ
الكنيسةتفصلََ َوََماَبنيَ نبواتتعتقدََوإسرائيلَ القدميََأنَ إمناََََالعهدَ الكنيسة،َ تطبقَعلىَ أنَ الَميكنَ

َكلَالشعوبَاألخرىَفََََاختارَاليهودََتدورَعجلتهَفَإطارَاتريخَالشعبَاليهوديَفقط،َوأنَللا من
َكماَأنَمعتنقيََ العهدَالقدمي،َوفَالنهايةَسيجمعَللاَشعبهَاسرائيلَبعدَأنَيعاقبهمَويعطيهمَاألرض،
هذاَاملذهبَيربطونَماَبنيَهذهَالنبواتَوبنيَاألحداثَالعامليةَالواقعة،َفيقالَأنَاألمرباطوريةَالرومانيةََ

وأنَماَحدث427ََََحناءَالعاملَماَهوَإالَحتقيقاًَلنبوةَحزقياَلستعودَوأنَماَحيدثَمنَجتميعَاليهودَمنََأ
هوَتتمةَللنبوة..َويؤمنَمعتنقوَهذاَاملذهبَأنَاملسيحَسيأيتَبعدَجتهيزَاملسرحَالعامليََََم1948ََفَعام

َكلَماَهوَمكتوبَفَالكتاب،َفهناكَعددَمعنيَ نَميلكواََأالذينَسيكونَهلمَالق428ََمنَاليهودواجناز
َكماَأهنمَوديةمعَاملسيح،َوجيبَعلىَاهليكلَأنَيُبىنَمرةَأخرىَوتقامَفيهَالشعائرَوالطقوسَالدينيةَاليه ،

الذابئح المراءَالستخدامهاَفَ البقرةَ استنساخَ إعادةَ اخل.ََََحياولونَ املوحدةَ العملةَ اهليكل،َوظهورَ فَ
َكالتايل:ََ َويرتبونَاألحداثَالاصلة

 :َالقيامةَاألوىلَلألبرارَواملؤمننيالختطاف .1
 العظيمَةالضيقةَ .2
 عشاءَعرسَاخلروف .3
 جميءَاملسيَحَ-الظهور .4
 والنيبَالكذاَبَدينونةَالوحش .5

 
نِينَ   فِي. تُفْتَقَدُ  َكثِيَرةٍ  أَيَّامٍ  بَعْدَ  8 " 38. حزقيال 427   الَّتِي إِْسَرائِيلَ   ِجبَالِ  َعلَى َكثِيَرةٍ   شُعُوبٍ  ِمنْ  الَْمْجُموَعةِ  السَّيْفِ   ِمنَ   الُْمْستََردَّةِ   األَْرِض   إِلَى  تَأْتِي األَِخيَرةِ   السِّ

 " .كُلُُّهمْ   آِمنِينَ  َوَسَكنُوا الشُّعُوِب  ِمنَ  أُْخِرُجوا  ِللَِّذينَ   َخِربَة ، دَائَِمة   َكانَتْ 
 ." ِجبَاِهِهمْ  َعلَى  َمْكتُوب ا  أَبِيهِ   اْسمُ  لَُهُم  أَلْف ا، َوأَْربَعُونَ  َوأَْربَعَةٌ  ِمئَةٌ  َوَمعَهُ  ِصْهيَْوَن،  َجبَلِ  َعلَى َواقِفٌ  َخُروفٌ  َوإِذَا  نََظْرتُ  ثُمَّ  1" 14 الالهوتي  يوحنا رؤيا .  428
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 االرتداَد .6
 القيامةَالعامةَوالساب:َوهيَالقيامةَاألخيةَلألشرارَ .7
 الدخولَفَالالةَاألبديةَ .8

▪ ََ سنة األلفَ هناكPost-Millenniumَالحقواَ أنَ املسيحينيَ بعضَ اعتقدَ حيثَ َ:
َكفرتةَهتييءََألفَسنة جمليءَاملسيح،َولكنَاملسيحينيَالذينَاعتقدواَهبذاَالفكرََََستكون

َاندثرواَوملَيعدَهلذهَالفكرةَوجودَفَالوقتَالاضر.َ
الروحي - التفسري  مدرسة  الكنيسةاثنياً:  منَ املدرسةَكالَ هذهَ فكرَ ويعتنقَ َاألرثوذكسيةََ:َ

َكالتايل:َََوالكنيسةَالكاثوليكية  والكنيسةَالجنيليةَاملشيخية،،َومنَخصائصَهذاَالفكر
 املقدَس الكتابَ فَ اليتَ منهاََََاألحداثَ القصدَ وإمناَ حرفيةَ تكونَ أنَ ابلضرورةَ ليسَ

 معَالبشريةَعربَالتاريخَوأخذَالعربَمنهاَ.َإظهارَتعامالتَللا
 النظامي الالهوتَ القدميSystematic Theologyََاستخدامَ العهدَ تفسيَ وهوَ َ،َ

اجلديد العهدَ النبواتَعلىَضوءَ هذهَ أنَ يراعونَ الفكرَ هذاَ معتنقيَ أنَ معناهَ وهذاَ َ،
املوجودةَفَالعهدَالقدميَجاءتَلفئةَمعينةَمنَالناسَحتتَظروفَمعينةَلتعزيةَالشعبََ

 وإعطاءهَاألمل،َوعدمَمقارنةَهذهَالنبواتَبوقتناَالايل.َالسرائيلي
 علىَأهناَامتدادَطبيعيَلسرائيلَالقدميةَابعتبارَأنَالكنيسةَهيَإسرائيلََََاعتبارَالكنيسة

 َأوَقيامَوطنَهلم.َلعودةَقوميةَاليهودَاجلديدة،َوابلتايلَالَمكانَفَخطةَللا
 نَحتدثَعدةَحوادثَاترخييةَوتتهيأََأقبلَجميءَاملسيح،َوالَبدََََهناكَخطةَوضعهاَللا

املختارينََ املؤمننيَ لعدادَ جداًَ مهمَ التبشيَ أنَ جيدونَ لذلكَ املسيحَ جمليءَ الشعوبَ
 وهتييئهمَجمليئهَ.

 ََ،وإمناَسيكونََيعتقدَمعتنقيَاملذهبَالروحيَأنَاملسيحَلنَأييتَابجلسدَوبشكلَظاهر
اخلالص طلبَ وأنَ روحياًَ القدسََملكهَ الروحَ القلبَوحلولَ إىلَ املسيحَ فََََهوَجميءَ

األلفي )امللكَ املسيحَ وجميءَ املرء.َ املسيححياةَ منذَصعودَ بدأَ زالََََ(َ وماَ السماءَ إىلَ
 ممتداًَفَالعاملَعنَطريقَزايدةَعددَاملسيحينيَوعنَطريقَالتبشيَ.
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 ََيؤمنَمعتقديَاملذهبَالروحيَأبنَهناكَقيامةَواحدةَلألبرارَواألشرارَمعاً،َوأنَالقيامة
ذَ  اليتَجاءَ )املعنوية(َمنََاألوىلَ الروحيةَ الشخصَ قيامةَ إالَ الرؤايَماَهيَ كرهاَفَسفرَ

 وبدايةَحياةَجديدةَمعَاملسيح.َََموتَاخلطية
 الشيطان أنَ املذهبَ هذاَ معتقديَ لدرجةَوحدودَََيعتقدَ يعملَ أنهَ اآلنَحيثَ مربوطَ

معينةَالَميكنَأنَيتعداهاَوسيأيتَاليومَعندماَحُيلَالشيطانَوتُرفعَالرمحةَوحيدثَارتدادََ
 .َاَنعيشَاآلنَفَفرتةَامللكَاأللفيعظيمَوضيقةَعلىَكلَمنَفَاألرضَمبعىنَأنن

التوفيقي - الرأي  التفسيََاثلثاً:  ومييلَحنوَ الرفَواملعنويَمعاًَ املذهبنيَ ماَبنيَ فكرَجيمعَ :َوهوَ
 الروحي،َومنَخصائصَهذاَاملذهب:ََ

 للا استقرارََََسيعاقبَ إىلَ وصلواَ مهماَ عظيمةَ ضيقةَ فَ ويُدخلهَ اليهوديَ الشعبَ
 سياسي.

 األلفي فََامللكَ يبدأَ األلفيَ امللكَ فإنَ النسانحقيقة:َ فيهاَ يطلبَ اليتَ اللحظةَ ََ
ولكنَاجلسدَحيد هَمنَأنَيستمتعَفَالسعادةَالكاملةَوعندماَميوتَالنسانََََاخلالص

 )اجلنة(َوهيَامللكَالروحيَ.َفإنهَيذهبَإىلَملكوتَالسموات
 ََسيطرحهَمعَأعوانهَفَانرَجهنمَسُيحلَلفرتةَولكنَللاَالشيطان. 

األلفي - للملك  الرافضون  األلفيرابعاً:  امللكَ أنَ يؤمنونَ والذينَ فكرةََََ:َ وأهناَ حقيقاًَ ليسَ
منََ الفكرَ هذاَ ومعتنقيَ عدنَ إىلَجنةَ للعودةَ أمالًَ لتعطيهمَ املسيحينيَ بنيَ انتشرتَ أسطوريةَ

 األقليةَ.
وانهََََوابلرغمَاختالفَمجيعَهذهَاملدارسَإىلَأهناَفَالنهايةَيتفقونَويؤكدونَعلىَجميءَاملسيحَالثايَن

َاَحدثَاجمليءَاألولَابلرغمَمنَأنَساعةَهذاَاجمليءَغيَمعروفة.سيحدثَفَالتاريخَكَم

الوصاايََ إحدىَ أبهناَ يعتقدونَ ألهنمَ )التبشي(َ ابلجنيلَ الكرازةَ جداًَ املهمَ منَ أنَ يرونَ أهنمَ كماَ
ر زَُ"24ََََ:14ََََمىتاخلتاميةَفَحياةَاملسيحَعلىَاألرض،َفقدَقالَاملسيحَفََ َََهذ هَ ََال م ل ُكوتَ ََب ب ش ار ةَ ََو ُيك  ََف 

ُكون ةَ َُكل َ  ََمثَُ .َاألُم مَ َجل  م يعَ َش ه اد ةًََال م س  ت  ه ىَأي  يت  َ"َ.ال ُمن  
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وجتمعَهذهَاملذاهبَأبنَاسرائيلَاليتَأعط ي َهلاَالوقتَهيَاليتَتتباركَهباَمجيعَقبائلَاألرضَألهناَمنََ
ََ.429َ(3َ–12ََ:1َ)تكوينََنسلَإبراهيم

َ

  فلسطني  عودة إسرائيل إل أرض املوعد( ) 
َ

َ
اليهود منهَ عاىنَ الذيَ والضطهادَ السيبَ بعدَ أنَ فيهَ فََََمماَالَشكَ القَ هلمَ أنَ يرونَ بدأواَ

ألخذَاألرضَوالكمَعليهاَإىلَاألبدَواسرتدادَََالعودة،َوبدأواَينب شونَعنَالنصوصَاليتَوعدهمَفيهاَللا
مرقسمَُ اجنيلَ أنَكاتبَ العظيم.َكماَ داودَ اليتََََلكَ األوىلَ ابلكلماتَ مرقسَ يسوعَفَ تعاليمَ يلخ صَ

«ََو آم ُنواََف  ُتوبُواََللا ،ََم ل ُكوتَََُو اق رت  بَ ََالز م انَََُك م لَ ََق دَ :»و ي  ُقولَُ  يقوهلا:َ" ل جن  يل  وميكنكََ(.1ََََ:15ََ)مرقسََ"َََ.اب 
َكتبهَاليهودَسابقاًَوالرسالةَهنا.ََ َمتييزَما

َكلها.َفهناكَقوىََََأنَللاََواعتقدَاملتخصصونَابألبوكاليبسَمنَاليهود أظهرَهلمَاألسرارَاملنطقية
كونيةَفَالعاملَتعملَضدَللاَوشعبه،َقوىَكالشياطني.َوهذهَالقوىَمسيطرةَعلىَالعاملَوالقوىَالسياسيةََ
الاضر.َولكنَعصراًَ الشرَ تزدهرَفَعصرَ أنَ القوىَ اليتَحتركها.َولسببَغامضَمسحَللاَهلذهَ هيَ

،َحيثَالَأمل،َالََطَقوىَالشرَوجيلبَاململكةَالصالة،َملكوتَللاسقَ َسيَُجديداًَسيأيتَحيثَأنَللا
َكلَالقوىَالرديئةَاليتَتسببَهذهَاملعاانةََ معاان،َوالَمأساة.َوللاَسيكونَالاكمَاألعلى،َوالشياطنيَمع

 )األعاصي،َالزالزل،َاجملاعة،َاألوبئة،َالرب(َستنتهي.َ

 
بُّ  َوقَالَ  1 "  12 . التكوين 429 ة    فَأَْجعَلَكَ  2. أُِريكَ  الَّتِي  األَْرِض   إِلَى  أَبِيكَ  بَيْتِ  َوِمنْ  َعِشيَرتِكَ  َوِمنْ  أَْرِضكَ   ِمنْ   اذْهَبْ : »ألَبَْراَم   الرَّ َم  َوأُبَاِرَككَ  َعِظيَمة   أُمَّ   َوأَُعظِّ

 " .األَْرِض«  قَبَائِلِ  َجِميعُ  فِيكَ  َوتَتَبَاَركُ . أَلْعَنُهُ َوالَِعنَكَ  ُمبَاِرِكيَك،  َوأُبَاِركُ  3. بََرَكة   َوتَكُونَ  اْسَمَك،
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َكماَيرىَفََََمرقسََوتعاليمَيسوعََف َكملَالزمان"َيعينَأنَهذاَالعصرَالشرير، أبوكاليبسية:َ"قد
"َيعينَأنَللاَسيتدخلَقريباًََخطَالزمن،َعلىَوشكَالنتهاء.َوالنهايةَسرُتىَقريباً.َ"اقرتبَملكوتَللا

تدعمهاَمثلَروما،َويؤسسَمملكته،َمملكةَالق،ََفَهذاَالعصرَوسُيسق طَالقوىَالشريرةَواملمالكَاليتََ
وآمنواَابلجنيل "فتوبواَ والعدل.َ السارةََالسالمَ اململكةََ)األخبارَ هلذهَ هتي ئَ أنَ الناسَجيبَ أنَ مبعىنَ َ")

طريقَقبولَتعاليمََََالقادمةَعنَطريقَتغييَحياهتا،َابلنضمامَإىلَقوىَاخليَبدالًَمنَقوىَالشر،َوعن
 .430َيسوع

ُمَََُو ق الَ   نفسه:َ"ََويقولَيسوعَفَالجنيل ََي ُذوقُونَ ََالَ ََق  و ًماََهُهن َاََال ق ي امَ ََم نَ ََإ نَ :ََل ُكمَ ََأ قُولَََُال  قَ :»هل 
؛َويقولَهلمَفَوقتَالحق،َبعدَشرحهَهلمَعنََ(9َََ:1َ)مرقس"َ.ب ُقو ٍة«َأ ت ىَق دَ َللاَ ََم ل ُكوتَ َي  ر و اَح ىت ََال م و تَ 

"َ اََمي  ض يََالَ :ََل ُكمَ ََأ قُولَََُا ل  قَ   الضطراابتَالكونيةَاليتَستحصلَفَهنايةَاألايم،َ ََي ُكونَ ََح ىت َََاجل  يلَََُهذ 
ا  (َ.13ََ:30)مرقسَ"َ.ُكلُّهَََُهذ 

َكوينَابلنسبةَملرقسَفإهناَستأيتَعنَطريقَ"ابنَالنسانوكيفَستصلَهذهَاململكة؟ََ ،"َقاضي
" يسوع:َ تعاليمَ قبلواَ قدَ إنَكانواَ الناسَ ت ح ىََم نَ ََأل نَ لألرضَحيثَسيحكمَ َََاس  َََو ب ك ال م يََيب  َاََف  ََهذ 

قَ ََاجل  يلَ  ،ََال ف اس  نَ ََاب نَ ََف إ نَ ََاخل  اط ئ  يََانَ سَ ال  ت ح  دَ ََج اءَ ََم ىت َََب هَ ََي س  ني «ََال م ال ئ ك ةَ ََم عَ ََأ ب يهَ ََمب  ج  َ)مرقس"ََ.ال ق د  يس 

8ََ:38)ََ. 

ََ.َبلَيتحدثَبشكلَرئيسيَعنَللَاوفَالقيقةَيسوعَالَيعل مَالكثيَعنَنفسهَفَاجنيلَمرقس
َكإبنَالنسان ،ََوعنَجميءَمملكته،َوكيفَجيبَعلىَالناسَأنَيهيؤواَأنفسهمَهلا.َعندماَيشيَإىلَنفسه

مباشَ  غيَ دائماًَ النسانفإنهَ ابنَ "أانَ قط،َ يقلَ فلمَ املختارَر:َ الاكمَ املسيح،َ أنهَ علىَ يصر حَ والَ َ".
 َ.431َ(62َ–14ََ:61َ)مرقسَقبلَالصلبَرئيسَالكهنةََحىتَعندماَيواجَهللمملكةَاملستقبلية،َحىتَالنهاية،َ

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

ا  61 "  62 –  61:  14 . مرقس 431   فَقَالَ  62 الُْمبَاَرِك؟«   ابْنُ  الَْمِسيحُ  أَأَنْتَ :» لَهُ َوقَالَ  أَيْض ا  الَْكَهنَةِ  َرئِيسُ  فََسأَلَهُ . بَِشْيءٍ  يُِجبْ  َولَمْ  َساِكت ا  فََكانَ  هُوَ   أَمَّ

ةِ،   يَِمينِ  َعنْ  َجاِلس ا  انِ سَ اإِلنْ  ابْنَ  تُبِْصُرونَ  َوَسْوفَ . هُوَ  أَنَا :»يَسُوعُ  " .السََّماِء«  سََحابِ  فِي  َوآتِي ا  الْقُوَّ
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َكإبنَللَا ولكنَهذهَ(،15ََََ:39ََ؛9ََََ:7ََ؛11ََََ:1ََََمرقسََانظر)ََفَهذاَالجنيلََورغمَأنَيسوعَُعرف
بذلكَعلىَمضضََ أنهَيعرتفَ لديه،َوجندَ املفضلةَ الكنيةَ 14ََََ)ليستَ :62)َ432ََ أنهَ. نعرفَ أنَ املهمَ منَ

"ابنَللا القدماءَمصطلحَ لليهودَ املقدَسابلنسبةَ الكتابَ أشياءَكثية.َفَ يعينَ قدَ العربي،َمصطلحََََ"َ
7ََََاألولََََ)صموئيَلأوَإىلَملكَاسرائيلََ،433َََ(11ََََ:1)هوشعََ"ابنَللا"َقدَيعودَإىلَأمةَاسرائيلََ فَهذهََ.434ََ(14:

األرض.ََ علىَ إبرادتهَ ويتواسطَ بعملهَ يقومَ حىتَ للاَ منَ خاصاًَ خمتاراًَ شخصاًَ للاَكانَ ابنَ الاالتَ
 املطلقة.َََذَإرادةَللاهوَالشخصَالذيَنفَ َ–وعَكانَكلَماَذكرََوابلنسبةَملرقس،َفبالتأكيدَفإنَيس

ويوحناَليسَفقطَأنَيسوعَيتحدثََََ.َوالختالفَبنيَمرقسوهناكَأشياءَخمتلفةَفَاجنيلَيوحنا
.َففكرةَجميءَعنَنفسهَفَيوحناَولكنَأيضاًَيسوعَالَيعلمَماَيعلمهَفَمرقس،َعنَجميءَملكوتَللا

موجودةَفَيوحنا.َبداًلََََغيامللكوتَاملستقبليةَعلىَاألرضَحيثَسيحكمَللاَوسُتدمرَالقوىَالشريرةََ
مَيسوعَأنَالناسَحيتاجونَللحياةَاألبديةَفَالسماءَالعلياَعنَطريقَحصوهلمَعلىَالوالدةَمنَذلكَيعلَ 

ََالثانيةََ 3ََََ)يوحنا قليلةَجداً:ََ.َوهذاَهوَمعىنَ"ملكوتَللا435َ(5ََ–3ََ: "َفَيوحنا،َحيثَتظهرَفَمواضعَ
وليسَمساءَوأرضَجديدينَفَاألسفلَهنا.َالميانََََ–حيثَتعىنَحياةَفَاجلنة،َفَاألعلى،َمعَللاََ

بيسوعَهوَماَمينحَالياةَاألبدية.َهؤالءَالذينَيؤمنونَبيسوعَسيعيشونَمعَللاَإىلَاألبد؛َهؤالءَالذينَ
 .436َ(3ََ:36)يوحناَيهلكونَالَيؤمنونَس

،َملَيعدَيتحدثَعنَآخرَاألانجيلَاألربعةَتدويناًَ،ََهذاَمنطقيَابلنسبةَللنق ادَالتارخيينيَأنَيوحنا
فَاململكةَاليتَالَأملَفيها.َميلكََالوشيكَعلىَاألرضَحىتَجيلسَلقضاءَالعامل،َحىتََََظهورَابنَالنسان

؛9ََََ:1َ)مرقسََ،َيتنبأَيسوعَأبنَالنهايةَستأيتَحااًل،َفَجيلهَالاضر،َبينماَماَزالَتالميذهَأحياءََفَمرقس

13ََََ :30ََ بنيََ(. ماَ يوحنا،َرمباَ فيهَ الذيَُكتبَ الوقتَ قدَماتَََم95إىل90ََََولكنَفَ املبكرَ اجليلَ فإنَ َ،
 

ةِ، يَِمينِ  عَنْ  َجاِلس ا  انِ َس اإِلنْ  ابْنَ  تُبِْصُرونَ  َوَسْوفَ . هُوَ  أَنَا :»يَسُوعُ  فَقَالَ " 62:  14 قس . مر432  " .السََّماِء« َسَحاِب  فِي  َوآتِي ا  الْقُوَّ
ّبِ  قَْولُ  " 1:   11. هوشف 433 يَّا  أَيَّامِ   فِي بِئِيِري، بْنِ  هُوَشعَ  إِلَى   َصارَ  الَِّذي  الرَّ   َمِلكِ  يُوآشَ  بْنِ  يَُربْعَامَ  أَيَّامِ   َوفِي يَُهوذَا،  وكِ ُملُ   َوَحَزقِيَّا  َوآَحازَ  َويُوثَامَ  عُّزِ

 " .إِْسَرائِيلَ 
  يَدِ  ِمنْ   تُُخوَمَها إِْسَرائِيلُ  َواْستَْخلَصَ . َجتَّ  إِلَى َعقُْرونَ  ِمنْ  إِْسَرائِيلَ   إِلَى َرَجعَتْ   إِْسَرائِيلَ  ِمنْ  الِْفِلْسِطينِيُّونَ   أََخذَهَا الَّتِي   َوالُْمدُنُ  " 14:   7األول  . صموئيل434

 " .َواألَُموِريِّينَ  إِْسَرائِيلَ   بَيْنَ  ُصلْحٌ   َوَكانَ . ينِيِّينَ الِْفِلْسطِ 
  لَهُ   قَالَ  4. «للاِ  َملَكُوتَ   يََرى أَنْ  يَقِْدرُ  الَ  فَْوقُ  ِمنْ   يُولَدُ  الَ  أََحدٌ   َكانَ  إِنْ : لَكَ   أَقُولُ   الَْحقَّ   الَْحقَّ :» لَهُ َوقَالَ  يَسُوعُ أََجابَ  3 "  5 – 3:   3 . يوحنا 435

هِ   بَْطنَ  يَدُْخلَ  أَنْ  يَقِْدرُ  أَلَعَلَّهُ  َشيٌْخ؟  َوهُوَ  يُولَدَ  أَنْ  انَ اإِلنْسَ   يُْمِكنُ  َكيْفَ :»نِيقُوِديُموسُ    الَ   أََحدٌ  َكانَ  إِنْ : لَكَ   أَقُولُ  الَْحقَّ  الَْحقَّ :»يَسُوعُ أََجابَ   5 َويُولَدَ؟«  ثَانِيَة   أُّمِ

وحِ  الَْماءِ  ِمنَ  يُولَدُ   "  الَ  َوالرُّ
 " .« للاِ  َغَضبُ   َعلَيْهِ  يَْمكُثُ  بَلْ  َحيَاة   يََرى لَنْ  بِاالبْنِ  يُْؤِمنُ  الَ  َوالَِّذي  أَبَِديَّةٌ،  َحيَاةٌ  لَهُ بِاالبْنِ  يُْؤِمنُ  الَِّذي   " 36:   3 يوحنا . 436
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نَيفعلَبتعاليمََأجميءَامللكوت.َفماذاَميكنَالشخصََومعظمَالتالميذَتني حوا.َهذاَمعناه،َأهنمَماتواَقبلََ
َقط؟َميكنَإعادةَتفسيَالتعاليم.َفقدَفسرَيوحناَ تتحدثَعنَاململكةَاألبديةَعلىَاألرضَإذاَملَأتت 

 النصَعنَطريقَحتريفَالفكرةَاألساسية.َ

(.َفاململكةَفَالسماء.َوحننَنستطيعَالوصولََاألرضَ)فَإجنيلَيوحناملَتعدَاململكةَقادمةَعلىََ
إليهاَعنَطريقَالميانَابلواحدَالذيَجاءَمنَهناكَليعلمناَالطريق.َهذاَتعليمَخمتلفَمتاماًَعنَماَجندهََ

علىَاألرض،َوإمناَأصبحَميكنَللمرءَأنَيصعدََََ.َمبعىنَآخرَملَيعدَهناكَنزولَملدينةَأورشليمفَمرقس
َ.َإىلَأورشليمَعنَطريقَقبولهَاخلالص

سفرََاليتَتتحدثَعنَعودةَإسرائيلَمثلََََولكنَماذاَنفعلَابلنصوصَاملوجودةَفَالعهدَاجلديَد

ُمَ ََي  ُقولَََُأل ن ه8َََُ"8ََََالعربانني مَ ََُهو ذ ا:»ال ئ ًماََهل  ،ََأ اي  ،ََي  ُقولَََُأت  يت  نيَ ََالر بُّ ر ائ يلَ ََب  ي تَ ََم عَ ََُأك م  لَََُح  ََب  ي تَ ََو م عَ ََإ س 
ًداََي  ُهوذ ا دَ َاَلَ 9ََ.ََج د يًداََع ه  ئ ه مَ ََم عَ ََع م ل ُتهَََُال ذ يََك ال ع ه  ر ج ُهمَ ََب ي د ه مَ ََأ م س ك تَََُي  و مَ ََآاب  َ،م صَ ََأ ر ضَ ََم نَ ََأُلخ  ََر 
ُمَ  ََي  ث  بُ ُتواَمل َ َأل هن  د يَ،َف  اَأل نَ 10َ.َالر بََُّي  ُقولََُأ مه  ل تُ ُهم ،َو أ انَ َع ه  دََُُهوَ َهذ  ر ائ يلَ َب  ي تَ َم عَ َأ ع ه ُدهََُال ذ يَال ع ه  ََإ س 
،ََت ل كَ ََب  ع دَ  م  ع لَُ:ََالر بَََُّي  ُقولَََُاأل اي  يََأ ج  َََن  و ام يس  تُ بُ ه اََأ ذ ه اهن  م ،ََف  ُمَ ََأ ُكونَََُو أ انَ ََقُ ُلوهب  م ،ََع ل ىََو أ ك  ََو ُهمَ ََإ هلًاََهل 

َََي ُكونُونَ  ََش ع ًباََيل  دٍَََُكلَََُّيُ ع ل  ُمونَ ََو الَ 11ََ. دٍَََو ُكلَََُّق ر يب ُه،ََو اح  ََق ائ الًَََأ خ اهَََُو اح  ،ََاع ر فَ : ََاجل  م يعَ ََأل نَ ََالر ب 
ي  ع ر فُون ين َ  "ََ.ك ب ي ه مَ ََإ ىل ََص غ ي ه مَ َم نَ َس 

َ

 املسيحية الصهيونية   
حسناً،َهذاَيعتمدَعلىَاملدرسةَالفكريةَأوَالطائفةَاليتَينتميَإليهاَاملسيحي،َفكماَذكرانَسابقاًَ

إسرائيلَهلاَال أنَ يعتقدَ فالتفسيَالرفَ املقدس،َ للكتابَ املعنويَ التفسيَالرفَوالتفسيَ قَفََهناكَ
ََماَهوَإالَحتقيقاًَللوعد.م1948َحىتَولوَابلقوةَوأنَماَحدثَفَعامََأخذَأرضَفلسطني
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ََ ف 9ََََََدانيالذُكرَ رَ ََُخُروجَ ََم نَ ََأ ن هَََُو اف  ه مَ ََف اع ل مَ 25ََ"27ََََ–25ََ: د يدَ ََاأل م  َإ ىل َََو ب ن ائ ه اََل يمَ أُوُرشَ ََل ت ج 
يحَ  ب  ع ةَََُالر ئ يسَ ََال م س  تُّونَ ََو اث  ن انَ ََأ س اب يعَ ََس  ُبوًعا،ََو س  َََو خ ل يجَ ََُسوقَ ََو يُ ب ىن َََي  ُعودَََُُأس  يقَ ََف  ََو ب  ع دَ 26ََ.ََاأل ز م ن ةَ ََض 

 َ ت  نيَ ََاث  ن ني  ُبوًعاََو س  يحَََُيُ ق ط عَََُُأس  ،ََال م د ين ةَ ََخُي ر بَََُآتٍَََر ئ يسٍَََو ش ع بَََُل ُه،ََو ل ي سَ ََال م س  س  ََو ان ت ه اُؤهَََُو ال ُقد 
ر بَ ََح ر بَ ََالن  ه اي ةَ ََو إ ىل َََب غ م ار ٍة، يَ ََو خ  ََهب  اََُقض  ًداََو يُ ث  ب  ت27َََُ. َََك ث ي ينَ ََم عَ ََع ه  ُبوعٍَََف  ٍد،ََأُس  َََو اح  ََو س طَ ََو ف 
ُبوعَ  ب يح ةَ ََيُ ب ط  لَََُاأُلس  يَََُّو ُيص بَ ََي ت مَ ََح ىت َََخُم ر بَ ََاأل ر ج اسَ ََج ن احَ ََو ع ل ىََو الت  ق د م ة ،ََالذ  َع ل ىََال م ق ض 

» هلذاََ.ال ُمخ ر  ب  الرفينيَ لتفسيَ وتبعاًَ َ"
النصَفإهنمَيعتربونَأنَهذهَالنبوةَتتكلمَ
عنَثالثَمراحل،َاملرحلةَاألوىلَوميثلهاََ
بعودةََ ختتصَ أسابيع،َ سبعةَ النبوةَ فَ

الََاليهود البابليمنَ املرحلةََََسيبَ يليهاَ
َ وتشملَ 62َالثانيةَ وختتصََ أسبوعاًَ

بتاريخَإسرائيلَإىلَالزمانَالذيَسيدخلََ
ََف أ ت  ي َا7َََ"11ََََمرقسفيهَاملسيحَأورشليمَ"ََ

جل  ح شَ  ُم َاََع ل ي هَ ََو أ ل ق ي اََي ُسوع ،ََإ ىل َََاب  ََث ي اهب 

ََع ل ي هَ ََف ج ل سَ  ُمَ ََف  ر ُشواََو ك ث يُونَ 8ََ. َََث ي اهب  ََف 
َالط ر يقَ  َو آخ ُرونَ .َ َق ط ُعواَ َأ غ ص اانًََ ََم نَ َ
َََو ف  ر ُشوه اََالش ج رَ  ََالط ر يقَ ََف  ََو ال ذ ينَ 9ََ.
ُموا، َت  ق د  َو ال ذ ينَ َ ُرُخونَ ََك انُوَاََت ب ُعوَاَ َي ص 

َََُمب ار كَ !ََأُوص ن ا:»ق ائ ل نيَ  مَ ََاآليت  س  !َب َ الرَ ََاب 
مَ ََاآلت ي ةَََُد اُودَ ََأ ب ين اََمم  ل ك ةَََُُمب ار ك ةَ 10ََ س  ََاب 

َالر ب َ  َأُوص ن ا!َ ََ َََف  وبعدَ!«.األ ع ايل  َ،"
يتوقفَاتريخَالنبوةَاخلاصَََصعودَاملسيح

عالقةََ فَ األممَ ويدخلَ اليهودَ بشعبَ
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الكنيسةمعَللا زمنَ الفكر،َ هذاَ أصحابَ يسميهاَ الفرتةَ هذهَ فرتةََََ،َ املدةَوهيَ حمددةَ غيَ فرتةَ وهيَ
ََ العارضة هذهَ وبنهايةَ التاريخ،َ يعودََفَ اثنية،َ املسيحَ جميءَ فَ الكنيسةَ ابختطافَ ستنتهيَ اليتَ فرتةَ

دخلهَفَضيقةََيَُمرةَأخرىَللتعاملَمعَشعبه،َفالتاريخَمرةَأخرىَليحققَاألسبوعَاألخيَحيثَيعودَللاََ
 437عظيمةَمدهتاَسبعَسنواتَهيَمدةَاألسبوعَاألخيَمنَنبوةَدانيالَ.

املذهبَالرف إسرائيلََََيؤمنَأصحابَ املسيحََََ–أبنَ أحناءَََ–قبلَجميءَ تتجمعَمنَ أنَ جيبَ
ََ لنبوة حتقيقاًَ ويقسمون37َََحزقيالالعاملَ الدينية،َ شعائرهمَ وميارسونَ جديدَ منَ اهليكلَ سيبنونَ وأهنمَ َ،

بهَوأخياًَتبشرَإسرائيلََََحسبَأسباطهمَالثينَعشر،َإىلَأنَأييتَاملسيح،َحينهاَسيؤمنَاليهودََفلسطني
َكماَيقولََ 66ََََََأشعياَءابلجنيلَلألمم ع لَُ  "19ََ: لَََُآي ًة،ََف يه مَ ََو أ ج  ن  ُهمَ ََو أُر س  نيَ ََم  ،ََإ ىل َََان ج  يشَ ََإ ىل َََاألُم م  َت  ر ش 

َََالن از ع نيَ ََو لُودَ ََو فُولَ  ،ََف  لَ ََإ ىل َََال ق و س  و ان ،ََتُواب  ةَ ََاجل  ز ائ رَ ََإ ىل َََو اي  م عَ ََمل َ ََال يت َََال ب ع يد  َجم  د ي،ََر أ تَ ََو الَ ََخ رب  يََت س 
ُونَ  رب  د يَف  ُيخ  َ َمب  ج  ََ"َ.األُم مَ َب ني 

أَ ََالز م انَ ََذل كَ ََم نَ 17ََ"4ََََمىت ر زَََُي ُسوعَََُاب  ت د  «ََم ل ُكوتَََُاق رت  بَ ََق دَ ََأل ن هَََُتُوبُوا:»و ي  ُقولَََُي ك  "َ..َمنََ.الس م او ات 
العاملََ بنهايةَ لليهودَ خاصةَ رسالةَ هذهَكانتَ فهلَ السموات،َ مبلكوتَ املسيحَ أرادَ ماَ معرفةَ الصعبَ

أهناَالسماءَ)اجلنة(؟َميكنناَأنَنستعنيَبنص الالهويتَمنَهنايةََََرؤايَيوحناََواستعالئهمَعلىَاألرضَأمَ
َكيفَأتيتَملكوتَالسمواتََالكتابَاملقدس الالهويت:ََملعرفة يوحناَ َََو ذ ه بَ 10ََ"21ََََرؤايَ لرُّوحَ ََيب  ََج ب َلََإ ىل َََاب 

َََع ال،ََع ظ يمٍَ ز ل ةًَََال ُمق د س ةَ ََل يمَ أُوُرشَ ََال ع ظ يم ةَ ََال م د ين ةَ ََو أ ر اين  ََللا َ،ََجم  دَََُهل  ا11ََََ،للاَ ََع ن دَ ََم نَ ََالس م اءَ ََم نَ ََان 
ب هَََُو ل م ع اهُن ا ر مَ ََش  ََب  لُّور ي ٍَََي ش بٍَََك ح ج رَ ََح ج رٍَََأ ك  اًبَ،ََع ش رَ ََاث  ن اََهل  اََو ك انَ ََو ع ال،ََع ظ يمَ ََُسورَ ََهل  اََو ك انَ 12ََ. ََاب 

َ"َع ش رَ َاث  ن اَاأل ب  و ابَ َو ع ل ى

َكانتَهيَالقدس،َوكانَفيهاََََهيَأورشليمََملكوتَالسموات املقدسة،َوأورشليمَمنذَزمنَبعيد
اليهودََهيكلَسليمان فيهاَ ميارسَ حبُل ةَجديدة،َوماَجيدرََََحيثَ أهناَستنزلَ النصَ شعائرهم،َونرىَفَ

منَالسفرَيصفَهذهَاملدينةَبشكلَاملكعبَوهلاَإثينَعشرَابابً،َوالَيدخلهاَإال21َََابلذكرَإصحاحََ
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َج ب لَ ََع ل ىََو اق فَ ََخ ُروفَ ََو إ ذ اََن ظ ر تََُمثَُ 1ََ"14َالالهويتََََيهوديَفقط.َرؤايَيوحنا144،000َََاملؤمنونَمع
ي  و ن ، ه  ُمََُأ ل ًفا،َو أ ر ب  ُعونَ َو أ ر ب  ع ةَ َم ئ ةَ َو م ع هََُص  مََُهل  ُتوابًََأ ب يهَ َاس  ب اه ه مَ َع ل ىَم ك   َ".ج 

املقدس الكتابَ فَ املشاهدَ تلكَ نرىَ اليهوَدإذاًَ أورشليمََ:َ األرض،َ إىلَ اجلديدةَََيعودونَ
)املستقبلية(،َحيلَالسالمَواألممَاألخرىَاألقلَحظاًَتتباركَهبم.َوماذاَعنَالوعدَاملشروطَالذيَذكرانهَ

َكاتبَسفرَالعربانينيفَالتثنية اليهودََََيؤكدَعلىَإمتامَالوعدَبعدَأنَيطهرَللاََمنَالعهدَاجلديدََ،َجندَأن
َكحالتهمَاألوىل..َمبعىنَآخرَيعطيهمَفرصةَأخرى؟َ! َمنَالرجسَويعيدهم

ُمَ ََي  ُقولَََُأل ن ه8َََُ"8ََََالعربانيني مَ ََُهو ذ ا:»ال ئ ًماََهل  ،ََأ اي  ،ََي  ُقولَََُأت  يت  نيَ ََالر بُّ ر ائ يلَ ََب  ي تَ ََم عَ ََُأك م  لَََُح  َو م عَ ََإ س 
ًداََي  ُهوذ اََب  ي تَ  ََج د يًداََع ه  دَ َاَلَ 9ََ. ئ ه مَ ََم عَ ََع م ل ُتهَََُال ذ يََك ال ع ه  َي  و مَ ََآاب 

ر ج ُهمَ ََب ي د ه مَ ََأ م س ك تَُ ،م صَ ََأ ر ضَ ََم نَ ََأُلخ  ُمَ ََر  َََي  ث  بُ ُتوَاََمل َ ََأل هن  ََف 
د ي، ََالر بَََُّي  ُقولَََُأ مه  ل تُ ُهم ،ََو أ انَ ََع ه  اََأل نَ 10ََ. دَََُُهوَ ََهذ  ََال ذ َيََال ع ه 
ر ائ يلَ ََب  ي تَ ََم عَ ََأ ع ه ُدهَُ ،ََت ل كَ ََب  ع دَ ََإ س  م  ََالر بَََُّي  ُقولَََُاأل اي  ع لَُ: َأ ج 

ي َََن  و ام يس  تُ بُ ه اََأ ذ ه اهن  م ،ََف  ُمَ ََأ ُكونَََُو أ انَ ََقُ ُلوهب  م ،ََع ل ىََو أ ك  َو ُهمَ ََإ هلًاََهل 
َََي ُكونُونَ  ََش ع بًاََيل  دٍَََُكلَََُّيُ ع ل  ُمونَ ََو الَ 11ََ. دٍَََو ُكلَََُّق ر يب ُه،ََو اح  ََأ خ اهَََُو اح 

،ََاع ر فَ :ََق ائ الًَ ي  ع ر فُون ين َََاجل  م يعَ ََأل نَ ََالر ب  .ََك ب ي ه مَ ََإ ىل َََص غ ي ه مَ ََم نَ ََس 

12َََ م ه م ،ََع نَ ََص ُفوًحاََأ ُكونَََُأل ين   ُهمَ ََأ ذ ُكرَََُو الَ ََآاث  هت  مَ ََخ ط ااي  َو ت  ع د  اي 
َ َ".ب  ع ُد«َم اَف 

فَواشنطن:َ"يقولَرئيسَََاملعمدانيةَاجلنوبيةََقسيسَالكنيسةTom Strodeََيقولَتومَسرتودََ
َ الدينيةَ للحريةَ املتخصصةَ اجلنوبيةَ  The Ethics & Religious Libertyاملعمدانيةَ

CommissionََََريتشاردَالندRichard Landََ"ََملَيكنَدعمَاملسيحينيَالجنيلينيَلسرائيلَأكثر
إىل يرجعَ وهذاَ اليوم"،َ عليهَ هوَ مماَ املتشددونانتشاراَ أتسيسَ عندَ عشرَ السابعَ القرنَ ََاملتطهروَنَََ

Puritans.َ 

 Richard Land الند ريتشارد
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الريةََ أخالقياتَ جلنةَ ورئيسَ لسرائيل،َ مؤيدةَ منظمةَ برعايةَ صحفيَ مؤمترَ فَ متحداثًَ وقالَ
دونَقيدَأوَشرطَهوَ"القناعةَاملستقرة"َ:َ"إنَإعطاءَاألرضَاملقدسةَلليهودَإىلَاألبدَفَالعهدََالدينية

 ابلنسبةَملعظمَالجنيليني.َ"

حولَالدينَوالياةَالعامةَأنَالجنيلينيَالبيضَدعمهمَأقوىPew Forumَََيذكرَمنتدىَبيوََ
االستطالع،ََ ففيَ أخرى.َ أيَجمموعةَ منَ إسرائيلَ%54ََلسرائيلَ معَ البيضَ الجنيلينيَ تعاطفَ منَ

 فقطَمعَالفلسطينينيَ.%7ََ،َفَحنيَأقلأكثرَمنَمعَالفلسطينيني

،َحيثَيزعمونَأنهَقدReplacement Theologyََََ"هناكَمنَيؤمنَبالهوتَاالستبدالََ
معَإسرائيلَالَيزالَََالجنيلينيَالذينَيعتقدونَأنَ]عهدَللاَ."َقالَالند."أمامتَاستبدالَإسرائيلَابلكنيسة

لوثرَ عهدَ منذَ الربوتستانتيةَ العقيدةَ اتريخَ أيَوقتَمضىَفَ منَ أكثرَ اليومَ أعدادهمَ فإنَ موجودا[،َ
الناخبنيَاألميكينيَمنَأيَوقتَمضىَفَاتريخََ ]مارتن[،َوهؤالءَاالجنيليونَيشك لونَنسبةَعاليةَمنَ

َنا."أمت

  هلذه األسباب يدعم معظم املنصرون إسرائيل 
،َوللاَيباركَأعطىَأرضَإسرائيلَلشعبهَاملختارَاليهودََواتبعَالند:َ"ومنَقناعةَدينيةَراسخة،َللا

اليهود...ََ يلعنونَ الذينَ أولئكَ ويلعنَ اليهودَ يباركونَ الذينَ أولئكَ
ََ هو واليهود،َالوقوفَلسرائيلَ للمسيحينيَ الدوليةَ الزمالةَ منَ مبادرةَ

واليتَتسعىَإىلَبناءَتفاهمَبنيَاجملموعتني،َومساعدةَاليهودَفَمجيعَ
438َََأحناءَالعاملَودعمَإسرائيل."

املسؤولَفَالسياساتBarrett Dukeََََََيقولَابريتَديوك
التابعةَللمعمدانيةَاجلنوبيةَواليتَ الدينيةَ للجنةَاألخالقَوالريةَ العامةَ

صوتتَاألممَم1947َتعتربَمركزَالفتوىَالدينيةَللمعمدانيني:َ"فَعامَ

 
438  . Source: Website:   The Ethics & Religious Liberty Commission. Under: Land: Evangelical support for Israel 
stronger than ever 

 Barrett Dukeباريت ديوك 
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.َوقدَلسطني،َوكانتَالرؤيةَتشكيلَأمةَجديدةَلليهودَعلىَأرضَفاملتحدةَلعادةَأتسيسَدولةَإسرائيل
 يهوديَيعيشونَعلىَاألرضَاملقدسة.600,000َحولَالعاملَليشاركواََُدعيَاليهود

،َوقدَهامجهاَالعربَجياهنمَفَاليومَالتايل،ََم1948مايو14ََََرمسيةَفََََأصبحتَدولةَإسرائيل
 نفسه.َََبقوهتاَوإمناَهناكَقوةَأكربَوراءهاَوهوَللاولكنَإسرائيلَأثبتتَأنهَليسَ

أنهَأعطىَهذهَاألرضَلنسلَيعقوب،َََيؤكدَللا28ََََ:13ََََفَالتكوينََألنهاترخييًاََََأدعمَإسرائيل
ماَهوَإالَجناحَوتطور،َوجناحََم1948َومنذَذلكَالوقتَوعدَللاَانَيعيدهاَهلم.َوعودةَإسرائيلَفَعامَ

 فَالدفاعَعنَنفسهاَضدَاألعداءَمبعونةَللاَ.

أَََُ:اثنياًَ لقدَ فكرية.َ ألسبابَ إسرائيلَ دميقراطي.ََأدعمَ بشكلَ نفسهاَ لتوظفَ إسرائيلَ سستَ
اَالعامةَتشاركَفَمجيعَاألعمالَاحمللية.َوالعاملَحيتاجَإىلَأمثلةَأكثرَمنَهذاَالنوعَللدميوقراطيةَفمؤسساهت

الناجحة.َفكلَجمموعةَأقليةَتعاينَمنَسلطةَالكوماتَالَبدَهلاَأنَتناديَبتأسيسَحكوماتَخاصةََ
َكالريةَاملوجودةَلدىَإسرائيل.َ  هبا

إسَر تؤمنَ اقتصادية.َ ألفكارَ إسرائيلَ السرائيليونَأدعمَ يتمتعَ وبذلكَ الرة.َ ابألسواقَ ائيلَ
الفقر.ََ منَ الناسَ تنتشلَ الرةَ األسواقَ فإنَ العامل.َ أخرىَفَ فئةَ أيَ منَ أكثرَ مرتفعَ معيشيَ مبستوىَ

 والعاملَحيتاجَإىلَأسواقَحرةَأكثرَوليسَأقل.ََ

املختار.َََعبَللاأدعمَإسرائيلَألسبابَالهوتية،َمنَخاللَإمياينَبيسوع.َفأانَمتعلقَابليهود.َفهمَش
وإسحاقَويعقوب.َوللاَأعلنَذاتهَمنَخالهلم،َومنَخالهلمَيبار كَالعامل.ََََوقدَأقامَللاَعهداًَمعَإبراهيم

َكانَاألنبياء َكبارَالكنيسةَوبعدها َكانَقولَابريتَديوكَأحد ََ.املعمدانيةَاجلنوبيةَمنَنسلهم."َهذا
 

 

 

َ
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 بتأسيس دولة إسرائيل  معتقد الكنائس العربية الربوتستنتية: 
َ

اليتََ اجملتمعَ لتالئمَ نفسهاَ وقدَكونتَ التبشي،َ فَ تساهمَ العربيةَ الكنائسَ أنَ فيهَ شكَ الَ مماَ
والََ إسرائيلَ أعمالَ علىَ توافقَ الَ السالميةَ وخاصةَ العربيةَ اجملتمعاتَ أنَ املعروفَ فمنَ فيه،َ تتواجدَ

(َربوتستنَتتدعمها،َبلَتناهضهاَوبشكلَعنيف.َوإنَمنَالس ذاجةَإشراكَالعربَاملسيحينيَ)وخاصةَال
فإنَنصوصَالكتابََمعَماَيؤمنَبهَالربوتستنتَالغربينيَعنَأتسيسَدولةَإسرائيل .َوكماَذكرانَسابقاًَ

َكانَابلغصب،َولكنَجندَأنَالكنائسَََعلىَأرضَفلسطنَيََالرفيةَتؤيدَتواجدَاليهودََاملقدس وحىتَلو
َالعربيةَتتخذَأحدَاملوقفنيَمنَهذاَاألمر:

 األول لتفاديَاملوقف  ابلسياسةَ نفسهاَ ُتشر كَ والَ األمر،َ هبذاَ تتحدثَ جتدهاَ فالَ اليادية،َ َ:
الجتماعية الفكرَََاملشاكلَ معتنقيَ فأغلبَ اجتماعي.َ أوَ سياسيَ بشكلَ لألمرَ رؤيتهاَ وعدمَ

لكمةَمعينةَََ،َيرونَأنَماَحيدثَهوَتدبيَمنَللاالياديَهمَمنَاتبعيَمدرسةَالتفسيَالروحي
ََاتبعنيَللكنيسة،َفإنَالكنيسَةgentilesََََقدَالَيفهمهاَاملرء،َومباَأهنمَيرونَأنفسهمَمنَاألمميني

َكعربَمسيحينيَبشكلَخمتلفَعنَاليهود،َيؤمنونَأنهََََمنفصلةَعنَاليهود وأنَللاَيتعاملَمعهم
فَهنايةَاألمرَسيكونونَمعَاليهودَجنباًَإىلَجنبَعندَجميءَاملسيح،َوأنَاململكةَاليتَاندىَهباََ

أورشليم أنَ يؤمنونَ أهنمَ )اجلنة(،َكماَ السماءَ وإمناَ إسرائيلَ ليستَ هيَ معناََ–ََيسوعَ هاََواليتَ
ََ األصلية ابللغةَ السالمَ مجيعََََ–مدينةَ منَ والقديسنيَ املؤمننيَ مجيعَ ستشملَ اليتَ السماءَ هيَ

هبمَ وتتربكَ اجلميعَ فوقَ ليكونواَ اليهودَ قبلَ منَ احتكارَ هناكَ يكونَ ولنَ والفئات،َ األلوانَ
 الشعوبَاألخرى.َ

 الكتابيةَبشكلَروحيَومعنويََ:َاملناهض،َيعتقدَمعتنقيَاملدرسةَاليتَتفسرَالرموزََاملوقف الثاِن
اليهود لتخليصَ األولَملَيكنَ املسيحَ الشرقَأبنَجميءَ إىلَمسيحييَ الستعمارََََابلضافةَ منَ

أوَأتسيسََََالروماينَوابلتايلَفإنَجميئهَالثاينَلنَيكونَملكاًَأرضياًَأوَاستيالءَعلىَأرضَاملوعَد
َكوكبَاألرض،َفه ََذهَاألرضَزائلة،َوإمناَاململكةَهيَدخولَالذينَيطلبونَاخلالَصدولةَعلى
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العهدَانتقلَمنَالشعبَََهذاَاملذهبَأبنََواالروحية(،َويعتقدَمعتنقََ)أورشليمإىلَمدينةَالسالمََ
الكنيسةََالسرائيلي املفهومََََإىلَشعبَ هذاَ ََويفهمونَفَضوءَ من اليتَََوالنصوصََالوعودكثيَ

َكماََإىلَشعبَالكنيسةُوعدتَلسرائيلَأهناَانتقلتََ ،َفهمَالشعبَالسرائيليَالقيقيَاملعنوي،
3َََغالطيةفَََيؤمنَمسيحيوَهذاَاملعتقدَأبنَفَاملسيحيةَالَتوجدَفوارقَعنصريةَحيثَيقولَبولس

َ ََو الَ ََي  ُهود يَ ََل ي سَ 28َ" دَ ََمج  يًعاََأل ن ُكمَ َو أُن  ث ى،ََذ ك رَ َل ي سَ .ََُحرَ ََو الَ ََع ب دَ ََل ي سَ .ََيُوان ين  َََو اح  يحَ ََف  َال م س 
ُتمَ ََف إ نَ 29ََ.ََي ُسوعَ  ،ََُكن   يح  لَََُإ ًذاََف أ ن  ُتمَ ََل ل م س  َكانَللَا.و ر ث ةَ ََال م و ع دَ ََو ح س بَ ََه يم ،إ ب  ر اََن س  اختارََََ"َفإن

إسرائيلَفَالقدميَلتكونَنوراًَلألممَفإنَالكنيسةَاليتَهيَجسدَاملسيحَهيَاملعطىَهلاَأنَحتملََ
)التبشي(َفَكلَََرسالةَللاَللعاملَأمجع.َويعتقدَمعتنقواَهذاَاملذهبَأبنهَمعَانتشارَرسالةَالجنيل

 َ.لعامل،َسيزدادَالشرَايضاًَوحيدثَالرتدادا

زكراي نصرللاَ الجنيلينيَََيدافعَ العربَ مسيحييَ عنَ للمسيح"َ الثاينَ "اجمليءَ مؤلفَكتابَ
العريبََ)الربوتستنت الوطنَ بروتستنتَ "كانَ ويقول:َ ََأ(َ الكتاب ترجمَ منَ اللغةََاملقدَسولَ العربيةَََإىلَ

الفاندايك يطلقَمصطلحََ"نسخةَ منَ َ... طوائفهاَ اختالفَ علىَ العربيةَ الكنائسَ واملتداولةَفَمجيعَ َ"
الصهيوينَ ابلتوظيفَ يؤمنَ الَ منَ منهاَ واليتَ املتعددة،َ الربوتستانتيةَ املذاهبَ بنيَ يفرقَ الَ بروتستانتَ

الثاينَللمسيحَويدينَبشدةَالعتداءاتَالصهيونية وشعبَفلسطنيََََسطنيعلىَأرضَفلََلعقيدةَاجمليءَ
هؤالءَ ومنَ املسيحينيَ منَ بفكرهمَ يؤمنونَ ومنَ الصهاينة،َ يسوقهاَ اليتَ الججَ أمامَ بقوةَ ويقفونَ
الرفََ األصويلَ التفسيَ ويرفضونَ املسيحية،َ لعقائدَ الصهيوينَ ابلتوظيفَ ينددونَ الذينَ الربوتستانتَ

الكنيسة املقدس،َ الكتابَ فََاََلنبواتَ سواءَ وغربيةَ عربيةَ أخرىَ ومذاهبَ وكنائسَ املشيخية،َ لجنيليةَ
السماك "حممدَ اللبناينَ الكاتبَ موقفَ نذكرَ أنَ بدَ الَ وهناَ الغرب،َ اوَ "األصوليةََالشرقَ فَكتابةَ َ"

 Nationalالجنيلية"َأنَأهمَقاعدةَهلذهَاملعارضةَالجنيليةَتتمثلَفَاجمللسَالوطينَلكنائسَاملسيحََ
Council of the Churches of Christََََ40َغَعددَأتباعهاَحنوََطائفةَيبل24ََويضمَهذاَاجمللس

439َمليونَمسيحيَإجنيلي."
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 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 428 صفحة

 

الصهيونية العربَضدَ املسيحينيَ أغلبيةَ أنَ منَ أنََوابلرغمَ وجدانَ األخيةَ اآلونةَ فَ أنناَ إالَ َ،
الذينَيناصرونَسياساتَإسرائيلَآلتَابلزدايد،َوخاصةَهؤالءَالذينَفَأرضََالعربََأعدادَاملسيحينيََ

فََ مساندهتاََاملهجرَ تربرَ اليتَ الغربيةَ الكنائسَ ارتيادهمَ هوَ السببَ ولرمباَ األمريكية.َ املتحدةَ الوالايتَ
للدولةَالسرائيلية اليهودََومتويلهاَ للعودةَإىلَأرضََََوتعملَعلىَغسلَمخَالشعبَفَالديثَعنَحقَ

َومنَهذهَالشخصياتَالقيادية:َ،َاملوعدَحسبَزعمهم

َصحفية،ََلبنانيةََأمريكيةََوهيََ،َم1964ََأكتوبر21َََََفََجربايلََبرجييتََُولدت:ََبرجييت جربائيل
"تقولََيَلئجرباََالسالم،ََضَدََوتعملََ،"Because They Hateََيكرهونََألهنم"ََكتابََمؤلفة َإن:َ

ََالرهابََويعلمهمََمتخلفةََالعربيةََالشعوبََيبقيََالسالم َالكوجنرسََمؤسسة"ََيلئجرباََأسستََوقد"
َالغربيةََوالثقافةََوإسرائيلََبلدهمََوحيمونََحبريةََيتحدثواََأنََاألمريكيونََاملواطنونََليستطيع"ََللحقََاألمريكي

ََإاَلََهوََمَاََيلئجرباََتصرفََإن.ََزعمهاََحسبََ–
َإفشاء َالكرهَ َفَ َقلوبَ َاألمريكانَ َبدالًََ َمنَ

َالسالم، َوترهيبهمَ َابملسلمنيَ َوإخافتهمَ ََمَنَ
َعليهََالضغطََمعََابستمرارََذلكََوتكرارََالسالم،

ََالعلمانينَيََبنيََماََداخليََانقالبََإىلََيؤدي
ََكبيَةََفتنةََإىلََيؤديََممَاََاملسلمني،ََعلىََالالدينيني

ََالسالميَةََاملنظماَتََعلَىََشديدةََومضايقاَت
ََوقَدََالغربية،ََالدولَََفََللاََدينََإىلََتدعوََاليت

َاملخابراتََأفرادََوجودََطريقََعنََذلكََنرىََبدأان
ََأهنَمََكماََالدعوية،ََاملراكزََهذهََونشاطاتََشؤونََفََوتتدخلََاجلمعة،ََُخط بََحتضرََاملساجدََفََاألمريكية

ََََيستجوبون الذين منَ ََغطاَءََحتتََخيايًَََعمالًَََونيعملََأوََاملنابرََعلىََوَنويقفََلإلسالمََنيدعَوالكثيَ
ََعدَدََاستقالةََإىلََأدىََممَاََاملبطنة،ََواألسئلةََالتحقيقاتَََفََعليهََابلضغطََوخييفونهََالسالميةََاملؤسسات

ََاملتحدَةََالوالايَتَََفََالقامةَََفََحقهَمََفقدانََمَنََخوفهَمََالدعوةَََفََالعمَلََعَنََالدعاَةََمنََكبي
ََابجلماعاَتََصلةََهلمََأنََعلىََدليلََأوََهتمةََأيََوجودََدونََالسجنََإىلََمنهمََكبيََعددََجرََأوََاألمريكية،

 جبرائيلبريجيت 
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َمنََاألمريكانََترهيبََنتيجةََهيََهذه.ََاألمريكيةََاملخابراتََألفرادََتُرقََملََإجابتهمََأنََبسببََالرهابية
ََ-ََالسالمََمنََاخلوف"ََمرضََضحيةََمنهمََالكثيََيوقعََمماََاملسلمنيََمعََالتعاملََمنََوإخافتهمََالسالم

 َ"إسالموفوبيا

درويش ََنوِن  ََمصطفَىََالشهيدََوالدهاََ،م1948ََعامََمصرََفََالقاهرةََفََدرويشََنوينََُولدت:
ََََمؤسسََحافظ الفدائي ََََغزةََفالعملَ ثورة أعقابَ ََإىَلََعائلتهاََمعََنوينََانتقلتََوقدََ،م1952فَ

ََالفلسطينينَيََحريةََسبيلََوَفََللَاََسبيلَََفََجياهدََوهَوََوالدهاََوشاهدَتََاخلمسيناتََفََاحملتلةََفلسطني
ََالصهاينةََالسرائيلينيََوحماربة ََالديَنََمنََوحتولتََاملتحدةََالوالايتََإىلََانتقلتََسنواتََعدةََبعد.َ

ََإسرائيلََأجلََمنََعرب"ََمنظمتهاََوأسستََاملسيحيَةََالداينةََإىلََالسالمي َالنشطاءََمنََجمموعةََمع"
َتنتسبََأهناََرغمََ،الصهيونيةََوخدمَةََالسالمََحملاربةََجهودهَاََكَلََوسخرتََاملتحدةََالوالايَتََفََالعرب
َََفََإليهاََسبُنَََمَاََوأكدت.ََم1956ََعامََالسرائيليََاملوسادََأيديََعلىََمصرعهََلقَيََمسلمََجماهدََألب
ََمؤسسيهَاََموتََبعدََصغيةََدولةََإىلََإسرائيلََتتحولََأنََأخشى:"قالتََأبهناََإسرائيليةََصحيفةََمعََحوار

ََوقالَت".َأكثرَمنهَاَطلبواَالعربَوأعطتَحقوقهَاَعنَتنازلتَكلماََألهناَنفسهاَعنَتدافعَأنَتستطيعَال
ََإىَلَمرجعهََاآلمنَالعيشََفَوإسرائيلَاليهودَحقَعنَدفاعيَإن"

َاألوسَطََابلشرَقََاملساجدََأئمةََكَلََمنََيواجهوهناََاليتََالكراهية
ََكانوَاََأينماََإبابدهتمََويطالبونََوخنازيرََكالابََاليهودََيعتربونََالذين

ََوضَعََمبقارنة"ََمواقفهَاََفسرتََكمَا".ابلعاملََمكاَنََأقصىََفََولو
ََانحيَةََمنََالغربََبالدََفََوالعربََانحيةََمنََإسرائيلََفََاليهود
َالقََوهلمََبالدهمََهيََاملهجرََبالدََأنََيؤمنوَنََفالعربََأخرى

َوالشيوَخََاألئمةََواَنََ،ََعليهاََدخالءََكوهنمََمنََالرغمََعلىََفيها
ََحَدََعلىََ،"روماََوحيكموَاََاسبانيَاََيرجعوَاََعايزين"ََالكبارََومنهم
ََقوهلا Obsessionََََ"ََفيلمََفََدرويشََتقول. َأنََينبغيَ"":
ََالسالمية،َالثقافةَإىلمشيةَ"َالرهابَأنتجتَاليتَالثقافةَنفهم

 نوني درويش
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ََبعَدََأيضاًَََاليهوَدََتعاليمََمنََُولد تََاليتََاملسيحيةََمثََالتوراةََفََوتعاليمهمََاليهودََثقافةََأنََذلكََعلىََوالرد
ََو الش ابَ َا لش ي خَ :َ"واحدةَمنهَاَأذكرَكثيةََوالدالئلََالرهاب،َأنتجتَاليَتَهيَالسالمَعليهَاملسيَحَصعود

ر اءَ   "َََل ل ه ال كَ َاق  تُ ُلواَو الن  س اء ،َو الط  ف لَ َو ال ع ذ 

َاملسيحيةََحياربََجتدهََالََالسالمََإىلََاملسيحيةََمنََيتحولََشخصََكلََأنََفعالًَََمنهََأستغربََما
َوالسالم،ََالصالةََأفضلََعليهمََاألنبياءََعلىََنُ ز  لتََاليتََللاََكتبََوالزبورََوالتوراةََالجنيلََأنََيؤمنََألنه
َيطعنونََالالدينيةََأَوََاملسيحيةََويعتنقونََالسالميََالديَنََيرتكونََالذينََاألشخاَصََمعظمََأنََجتدََبينما

ََرغَمََالعداَءََأشدََويعادونهََوسلَمََعليهََللَاََصلَىََحممدََالكرمَيََابلنيبََويستهزئونََصورتهََويشوهونََابلسالم
 األمرَ؟َهذَاَمنَاملغزىَفماَذلك،َعليهمَحير  مَاجلديدَدينهمَأن

َََفََ،م1958ََفََولدت)ََ:سلطان  وفاء
ََنفسيَةََطبيبةََهيََ،(سورايََساحلََفََابنياس
ََأجنيلوسَ،َلوسََفَتعيشَمستقلةَسوريةَ–َأمريكية
ََمنَذََمشهورَةََأصبحت.ََأمحدََوفاءََالقيقيََوامسها

َأحداث َ11َ َسبتمربَ َملشاركتهاََم2001َ َفَ
َمناقشات َسياسيَةَ َعنَ َالشرقَ ََكمَاََاألوسط،َ
َاملنتشرةََالعربيةََاملقاالتََبعضََلكتابتهاََاشتهرت
ََعلَىََالتلفازََشاشةََعلىََوظهورهاََواسع،ََبشكل

.ََوغيهاََالفرنسيةََوالقناةCNNََََوال ََاجلزيرةََقناة
ََومهَاََم1989ََفََاألمريكيةََاملتحدَةََالوالايتََإىل(ََديفيد:ََبلقبََيعرف)ََمفيَدََوزوجهَاََسلطانََهاجرت

 .َأمريكينيَمواطننيَاآلن

ََدينَاََليسََالسالمََوأنََتعاليمه،ََفََالقويةََجذورهاََهلاََالسالمََمعََاملشكلة"ََأنََسلطانََتعتقد
ََأَنََواد عت.ََابلقوةََأعمالهََجدولََويطبقََالعنفََيعظََسياسيةََايديولوجيهََأيضاََالسالمََأنََكماََفحسب،

 وفاء سلطان
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متعللةَفَذلكَابلنصَالقرآينَالذيَيصفَماَحدثََََوخنازيرََقردةََوالنصارىََاليهوديعتربونََََاملسلمني
قردةََ ُمسخواَ أنَ عقاهبمَ فكانَ السبتَ يومَ العملَ عدمَ فَ شرعَللاَ خالفواَ الذينَ إسرائيلَ بينَ لبعضَ

أمةَََ-قبلَجميءَالنيبَحممدَصلىَللاَعليهَوسلمََََ–املسلمنيَيعتربونَبينَإسرائيلََوخنازيرَوملَتذكرَأنََ
منَأممَالسالم،َوابلتايلَفإنَاعتقادَاملسلمنيَذلكَالَيُعتربَمعاداةَللسامية،َبلَوأمجعَعلماءَاملسلمنيََ

عاملَ  يوجدَ فالَ يتناسلونَ الَ املسخَ القردةََأنَ منَ ُنسخواَ منَ نسلَ منَ الالينيَ اليهودَ يعتربَ مسلمَ َ
 واخلنازير.ََ

ََتركوَاََالذينََالعاملينيََالقادةََمنََوغيهمََالسالمََعليهََواملسيحََوغانديََلوثرََمبارتنََنفسهاََتشبهََمث
َتركواََهلََأمََهدام؟ََانتقاداًَََهبمََاحمليطةََاجملتمعاَتََانتقاَدََطريقََعنََآاثرهمََتركواََفهلََاألرض،ََعلىََأثراًَ

ََاجلانَبََعلىََالرتكيزََمَنََبدالًَََإظهارهََوحماولةََجمتمعهمََفََسلبياًَََرأوهََماََعلىََالرتكيزََطريقََعنََأاثرهم
ََوالحنطاَطَابلتخلفََأبكملهاَأمةَعلىَحتكمَأنَالنسانيةََمنَفهَلَالنسانية،َمعََأهناَتقولَمنه؟َالجيايب

َعادلة؟َغيَإرهابيةَشريعةَالسالميةَالشريعةَأنَمد عيةََقوانينهاَعَنَختتلفَقواننيَحتتَيعيشونَأهنمَجملرد
ََويهاجروَنََالسالمََيعتنقوَنََالذينََاملئاتََعنََانهيكََالشريعةََهذَهََإىلََالنتماءََالناسََمالينيََيرضىََوملاذا

َختلف؟َهذاَفهلَشريعتها،َحتتَليعيشواَالبالدَتلكَإىلَبرغبتهم

"نفسهََيصفََكما)وََاألمريكي،ََواملواطنََالفلسطيينََالكاتبََ:شعيبات  وليد َإرهايبََمسلم(َ
َسابق َوقد".َ َأسسَ َمؤسسةَ َوليدَ ََشعيباَتَ

Walid Shoebat Foundation،َ ََاليَتَ
الساميةََََمقاومةََإىلََتدعو َإىلََوالسعيمعاداةَ

ََانقدأًَََأصبحََحيثََ.األوسطََالشرقََفََالسالم
ََكعضَوََنفسهََيصف.ََلسرائيلََومسانداًَََلإلسالم

َكذابًَويدَ ََالفلسطينيَةََالتحريرََمنظمةََفََسابق عي
َأهدافََضدعسكريةََََعملياتََفََشاركأنهََ

إنََإسرائيلية إنَ السيَ مذيعَ وقدَكشفَكذبهَ َ،
 وليد شعيبات
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َكالمهَإذَأنهَيدَ  َكوبرَفَإحدىَاملقابالتَعندماَواجههَابلتناقضَف عيَأحياانًَأنهَقدَالشهيَأندرسون
القنبلةََ تراجعَعنَزرعَ أنهَ قالَ أخرىَ إسرائيليني،َوفَمرةَ قتلَ إسرائيليَوتسببَفَ بنكَ قنبلةَفَ زرعَ

440َََ.عندماَشاهدَأطفالَعربَيلعبونَعندَالبنك

َََ،ََاحملامينيََبنقابةََعضواََوصارََابحملاماةََواشتغلََم1943ََعامََصادقََموريسََولد:ََموريس صادق
َََم1999ََعامََاألمريكيةََاملتحدةََالوالايتََإىلََوأسرتهََهوََهاجر
َحيملَولكنهَطلبهَرفضَومتَاألمريكيةَاجلنسيةَعلىَالصولَطلب
.َأمريكىََكمواطنََوليسََديىنََكالجىءََأمريكىََسفرََجواز

.َوسلمَعليهََللَاَصلَىَحممَدَاملصطفَىَللنَبَاملسىَءَالفيلَمَصاحب
َكمنربََاختذهاََوالىتََاألمريكيةََالقبطيةََالوطنيةََاجلمعيةََأسس

َإىَلََاألمرََوصلََبلََورموزهََوعلمائةََالسالمىََالدينََعلىََللتطاول
َاألمريكيةَالدارةَطالب.َابهللَوالعياَذَالهليةَالذاَتَوسبَالتطاول

ََاملصريةََالكومةََعلىََللضغَطََمصرََعنََاالقتصاديةََاملعونةََبقطع
ََمثاَلََالصهيوىنََالكيانََدولةََمنََوجعلََاألقباطََجتاهََمطالبهََبتنفيذ

َتقاريَرََوكانت.ََالعربََبهََحيتذىَأنََجيبََالذىََوالريةََللدميقراطية
ََاخلارَجََىفََاملهجرََألقباطََمنظماتََهناكََأنََإىلََأشارتََقبطية
َصهيونيةََومنظماتََجهاتََمنََالقبطيةََاملنظماَتََهذهََمتويلََويتمََالعامليةََالصهيونيةََمظلةََحتتََتعمل

ََولكنهَاَََيالقبطََالشكلََظاهرهاََىَفََأتخَذََاملهجرََأقباطََإليهَاََيينتمََالىَتََاملنظماَتََهذهََوأنََوأمريكية
َ.العامليَةَالصهيونيةَمنَكثياًَََوتقرتَبَاملسيحيةَعنَبعيدة

مماَيدلَعلىَأنَاملسألةَليستَخالفَعقائديَوإمناَهناكَأجندةَسياسيةَقبيحةَتريدَتفكيكََ
ََكبيَةََمفاجأَةَصادق،َموريسَ–َاملصريةَاجلنسيةَعنهَواملنزوعَللجدَلَاملثيَالقبطَيَاحملاميَفجرفقدَمصرَ

ََمصَرََأقباطََدولة"ََعالنهإب  َبوزاراتََذايتََحكمََوذاتََ،ََاملركزيةََالكومةََعنََمستقلََسياسيََبتنظيم"
 

Terrorist” Walid Shoebat as -Anderson Cooper Exposes “Ex. لمن يريد مشاهدة الفيديو يمكنه البحث في يوتيوب عن العنوان التالي: 440
Fraud (CAIR) 

 موريس صادق
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ََاملسلمنَيََبنيََالنزاعاتََفََتنظرََخرىأَوََوجنائيةََمدنيَةََحماكمََهلاََوسيكونََالكومية،ََللوزاراَتََمقابلة
ََالقبطيةََابللغةََالتعليمََمعََقبطيةََومدارَسََجامعاتََوكذلكََ،ََقباطواأل ََصادَقََموريسََإجتماعََوأسفر.ََ
َالدكتورََانتخاَبََعنََالقبطيةََللدولةََالتأسيسيةََاهليئةََمَعََنيويورَكَََفََمريكيةاألََالقبطيةََاجلمعيةََرئيسََ–

َيوالعالمََالقبطيةََللدولةََتنفيذايََسكرتياََصادقََموريَسََواملستشارََالقبطيةََللدولةََرئيساََزقلمةََعصمت
.َََالقبطيةََللدولةََالدويلََللتنسيقََعاماًَََمفوضاًَََابسيلىََايلياََواملهندسََالقبطيةََللدولةََعاماًَََأميناًَََبسادةََنبيل

ََالسودانََجنوبََدولة"ََشاكلةََالقبطيةََالدولةََفكرةََمؤسسيََوأختذ "ََالعراَقََأكرادََدولة"وََاجلديدة"
ََلقاَءََعزمهمََالقبطيةََالدولةََمؤسسيََوأكد.ََمصرََصعيَدََمَنََالبدايةََوتكونََتطبيقه،ََميكَنََهلمََكنموذج

ََدعَمََإمكانيةََلبحثََاألمنََجملسََفََعضاءاألََاخلمسةََالدولََوسفراءََالستََبقاراتهََالعاملََدولََسفراء
 .الفاتيكانَدولةَمَنَوبتأييدَللنورَوظهورهاَاجلديدةَالقبطيةَالدولة

َفيهاََاتربأَوََبياانتََاأصدرَوََالشرفاءََاملهجرََأقباَطََمنََوكثيََمصرََوأقباطََاملصريةََالكنيسةََوكانت
َصلىََللاََعبدََبنََحممدََالعداننََوللنيبََالسالميةََللمقدساتََإساءةََيألََالتامََورفضهمََموريسََأفعالََمن
َ.وسلمَعليهَللا

َ ََيوسف   حسن  مصعبوأخياًَ
ََم1978ََمواليد) َأحدََوابنََفلسطيينََهو(

َمؤسسي َمحاسَ َوالزعيمَ َالشيخَ َحسنَ
َكانََ،م2007ََحىتََم1997ََمَنََ،يوسف
َيعمل ََ َايًَسَرجاسوساًَ َمنألابَ ََالداخلَيَ

َ،م2010ََمارَسََوفََ)املوساد(.ََالسرائيلي
ََ.َ.محاسََابنََبعنوانََالذاتيةََسيتهََبنشرََقام

ََواليَةََإىلََوانتقَلََاملسيحيةََإىَلََحتولََكما
ََللحصوَلََطلبَهََعلىََمنحَتََوقد.ََكاليفورنيا

ََ.املتحدةَالوالايتَفَالسياسيَاللجوءَعلى
 مصعب حسن
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املتنصرينَأوَاملنصرينَالذينَيزورونَالكنائسَالغربية،َويد عيَوهناكَغيهمَالكثيَمنَالقيادينيََ
مستشهدينَببعضَالنصوصَاليتَتتحدثََََمنهمَأهنمَمنَخلفيةَإسالمية،َومجيعهمَيدعمونَالصهيونية

الثاين املسيحَ جميءَ ََعنَ وأن أرضَ،َ لعطاءَ ومساندهتمَ لعهودَللاَ حتقيقاًَ إالَ هوَ ماَ التنصييَ عملهمَ
َكانتَابلقوة.ََلَالفلسطينيني َسرائيلَحىتَلو

َ

 اخلالصة 
َ

إسرائيل دولةَ قيامَ تفسيَ ميكنَ مباذاَ القدمَيََأخياًَ العهدَ فَ للنبواتَ حتقيقاًَ يكنَ ملَ إنَ ََالديثة،َ
واجلديد؟َوخاصةَوأنَهلذهَالعودةَمضمونَديين؟َوهلَتالحظونَأنَالنظامَالعامليَيتحولَويتغيَمتماشياًََ

القوةَالربيةَالعسكريةََََنَيستخدمَللاأاجمليءَالثاينَللمسيح؟َهلَميكنََََمعَالرؤيةَالرفيةَلتفسيَعقيدة
:18ََََفَسبيلَحتقيقَاحتاللهَلألرض؟َهلَيُعقلَأنَيبتغيَللاَملكواتًَأرضياًَرغمَأنَاملسيحَقالَفَيوحنَا

َ"مملكيتَليستَمنَهذاَالعامل"36َ

َكانواَعلىَاملذهبَالرَف الثاينََََإنَالقيقةَاليتَستبقىَلدىَاملسيحينيَإن أوَاملعنويَأبنَاجمليءَ
اليهودََ–للسيدَاملسيحَحاصل،َوانَهناكَإسرائيالًَستملكَمعهََ َكانَاملعىنَإبسرائيلَ أوََََإن القيقينيَ

 ،َوأتركَالبقيةَللقارئَ.مسيحييَالكنيسة
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نُ  الَفْصلُ  ري  َعلى احلَقّي  ُضوءي  إيْلَقاءُ : الثّامي  الت َّْنصي
َ

 

 

َ

 أدُرْس عقيدتك أوالً قبل أن تدرس عقيدة اآلخرين 
املسيحيةَ العقائدَ أشرحَ وبينماَكنُتَ القاهرة،َ فَ متنصراً"َ حتاورَ "كيفَ حماضرةَ إعطائيَ أثناءَ
وبعضَالسرتاتيجياتَاليتَيستخدمهاَاملتنصرونَفَحواراهتم،َبدأَبعضَالطالبَابلتساؤل:َ"هلَهذاَ

َكانواَابلعشريناتَمنَعمرهم،َوقلتَهلم:ََ "ابلطبعََصحيح؟َهلَالذيَيقولونهَحق؟"َتعجبُتَمنهم،َوقد
ال!"َأدركُتَبعدهاَخطورةَمقارنةَاألداينَعلىَاجملتمعَوخاصةَعلىَاجملتمعَالسالمي،َفمنَاخلطرَعلىََ
أيَإنسانَأنَيدرسَمقارنةَاألداينَإنَملَيكنَمرتسخاًَبعقيدته،َوقدَيبدأَهذاَالدارسَابلتوفيقَماَبنيََ

الشبهات أوَ غََاعتقاداتهَ اعتقاداتَ معَ لديهَ إميانهََاليتَ يفقدَ حىتَ تدرجيياًَ ابلنزالقَ ويبدأَ يهَ
Syncretismََفيما العلمَ لديهَ يكونَ وأنَ عقلهَ حيك مَ أنَ املختلفةَ األداينَ دارسَ جداًَ املهمَ ومنَ َ،

ْلَقاُء ُضوءي احَلقّي  لُ الفْص  ُن: إي ريالّثامي ْنصي  َعلى الت َّ
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َكانَهذاَالدارسَاملسلمَلديهَشبهةَفَموضوعَمجعَاملصحف،َوإذاَملَيكنَلديهَالعلمَ يدرسه،َفمثالًَإن
،َفإنهَذهَالقصةَالتارخييةَاملهمةَفَالسالم،َفإنهَعندماَيدرسَقضيةَمجعَالكتابَاملقدسالكافَعنَه

وابلتايلَ املقدس،َ الكتابَ فَمجعَ املسيحينيَ تفكيَ وطريقةَ زاويةَ منَ املصحفَ قصةَمجعَ يرىَ سيبدأَ
أنَ املسلمَ القيقي،َوكانَعلىَهذاَ ليسَابملنظورَ آخرَ يراهاَمنَمنظورَ عادلةَألنهَ املقارنةَغيَ تصبحَ

يقارنَمعَكيفي منهاَوالميانَهبا،َومنَمثَ املصحفَوالتأكدَ املقدس،ََيدرسَقضيةَمجعَ الكتابَ ةَمجعَ
َوسيجدَفرقاًَواضحاًَوكبياًَماَبنيَالثننيَوطريقةَميزانَاألمورَمنَالناحيتني.َ

َكانَفقطَمثاالًَعلىَماَأردُتَقوله،َفإذاَملَيكنَالشخصَالباحثَلديهَمعلوماتَكافيةَعنَ هذا
يَيدرسه،َوابلتايلَقدَموضوعَما،َفسيبدأَيسدَالثغراتَاليتَلديهَأبفكارَومعتقداتَمنَالدينَاآلخرَالذ

إىلَهالكهَروحياً.ََ يؤديَ قدَ أنهَ األمور َكماَ ماَبنيَ التشويشَواخللطَ إىلَ عندهَويؤديَ العقائدَ ختتلطَ
فاختصاصَمقارنةَاألداينَالَيتقنهَإالَقل ةَمنَالناس،َولهَأسسَمعينةَجيبَاتباعهاَقبلَالشروعَفَالنقدَ

َوإلقاءَاألحكامَوالتعميم.ََ

تَعنَالتنصيَبشكلَموضوعي،َمعَوضعَاملصادرَواملراجع،َحىتَالَيقالَأينََوقدَطرحُتَاملعلوماَ
مادةََ هيَ الكتابَ فَ املوجودةَ املعطياتَ وإمناَ التنصي،َ أهو لَ وأينَ حجمه،َ منَ أكربَ املوضوعَ أعطيَ

ََ الالهوت جامعاتَ فَ السرتاتيجياتَََعلىُتدر سَ هذهَ مجيعَ أنَ ومباَ والدكتوراة.َ املاجستيَ مستوىَ
َيَبشريةَفمنَالسهلَجداًَنقدهاَوإظهارَاخلطأَفَصورهتمَومعرفةَأهدافهمَالقيقية.َوضع تهاَأيد

املسيح يسوعَ العاملَوتعريفهمَ الرئيسيةَخالصَ أهدافهمَ أنَ إالَأنَعواقبََََوابلرغمَمنَ كربَوإله،َ
َاليتَسنتحدثَعنهاَفَهذاَالفصل.َهذاَاألمرَأفادَاملصاحلَاألخرىَكاملصاحلَاملاديةَوالسياسيةََو
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َ

 املعتقد 
َ

  هل تكفي وحدة األساسيات األخالقية الّدعاء متاثل دينني؟ 
ََ الدينية التعدديةَ دورَ أنخذَ أنَ السذاجةَ واملسلمنيPluralismََََمنَ املسيحينيَ أنَ ونقولَ

الوالدينََ َكتحرميَالزىنَوبرَ يعتقدونَالعتقادَنفسه،َفيمكنناَالقولَأنَلديهمَاملباديءَاألخالقيةَنفسها
املسلمنيَفَ املسيحينيَخيتلفونَمعَ املسيحي،َولكنَ املسلمَمعَ فيهاَ اليتَالَخيتلفَ األمورَ وغيهاَمنَ

ال هوَ الداينةَ هويةَ حيددَ فماَ أنفسهمََالعتقاد،َ عنَ قالواَ لوَ فحىتَ األخالقية،َ املبادئَ وليسَ عتقادَ
.َموح دينَإالَأنَمجيعَاملعطياتَالالهوتيةَفَالعقيدةَاملسيحيةَالَمتيزَماَبنيَالوحدانيةَوماَبنيَالثالوث

َكالمَالكتابََوعدمَالتمييزَهذاَيشتتَاملرءَفَالعبادة إلهَترتيبَالَتشويش:ََََأنَللَاََاملقدَس،َولنتذكر
ءٍَََُكلَََُّو ل ي ُكنَ "14ََََ:40ََاألوىلََََكورنثوس ََ-ََمنَيضعَشريكاًَآخرَمعَاآلب"،َفإنََ.ت  ر ت يبٍَََو حب  س بَ ََب ل ي اق ةٍَََش ي 

عليهَالسالم،َوخالفَفطرةَََ)للا(َفإنهَابلتأكيدَخالفَالوصيةَاألوىلَاليتَنزلتَعلىَسيدانَموسىََهيهَو
القرآَن للاَ وخالفَكالمَ قلبه،َ فَ ومعتقداهتاََََاملرءَ القبائلَ دراسةَ عنَ النامجةَ للتقاريرَ فطبقاًَ الكرمي.َ

ايانتَاجتهاداتَبشريةَلإلتصالَالروحاينَمعَللا،َومجيعهاََوالدايانتَاملذهبيةَاألخرى،َفجميعَهذهَالد
تدلَعلىَأنَهناكَللاَخالقَهلذاَالوجودَومدب رَهذاَالكونَوهوَواحدَيستحقَالعبادة،َولكنَماَمييزَ
السالمَعنَمجيعَهذهَالدايانتَوالعقائد،َأنهَالَيشركَأيَإلهَآخرَمعهَوأنَطريقةَالوصولَهللَعزَوجلََ

املث الطريقةَ وأعماهلاََهيَ والقراءات(َ )كاألدعيةَ وأقواهلاَ )كالعقيدة(َ معطياهتاَ مجيعَ فَ اليتَ لىَ
واحد إلهَ علىَ تدلَ والعبادات(َ )كالصالةَ وممارساهتاَ األخالقية(َ له،ََََ)كاألساسياتَ شريكَ الَ يُعبدَ

اًَماَبينهمَوبنيََفعندماَيصليَاملسلمونَويسجدونَعلىَاألرضَهللَالواحد،َفالَيضعونَشفيعاًَأوَوسيط
للاَسبحانهَوتعاىل،َوإنَالشهادةَاليتَينطقهاَاملرءَللدخولَإىلَالسالمَهيَ"الَإلهَإالَللا"َوهذاَيدلََ
علىَالوحدانيةَاخلالصةَهللَعزَوجل.َبينماَجندَمجيعَالدايانتَاألخرىَالَبدَأنَتضعَوسيطاً،َشفيعاً،ََ

ََلعبادهَ.ولي اًَعندماَتدعوَاخلالق،َوهذاَماَالَيرضاهَللا
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وابنَللاَ)والعياذَابهلل(،َفهذاَمعناهَأنناَدجمناَاخلالقَابملخلوق،ََََوعندماَنقولَأنَاملسيحَهوَللَا
َكاملَمقدسَملَمتسهَاخلطية َكانَهذاَاملخلوق ،َفليسَمنَالالئقَأنَللاَيتخذَجسداًَأوَصورةََفحىتَلو

َكمثلهَشيء،َم نَمثلهَفَالسمواتَأوَعلىَاألرض؟ حصرَََوالَميكَن441ََجسدَليكونَعبداً،َفاهللَليس
َللاَغيَاحملدودَفَاحملدودَالزمين،َفاهللَفوقَالزمنَواملكانَوالَحيد هَشيء.ََ

يريدَأنَيربرَجتسدَللا فَاملسيح،َفأراينَكأساًَفارغاًَوقالَيل:َ"أليسَََطرحَأحدَاملسيحينيَمثاالًَ
َكلَمكانَوفَجسدَاملسيحََ َكذلكَللاَفهوَموجودَف اهلواءَميألَهذهَالكأسَوماَحولَهذهَالكأس؟
النجسيةَ األماكنَ يتواجدَفَ أنَ أنَللاَوالعياذَابهللَميكنَ معناهَ أيضاً"َسبحانَللاَعماَيصفون.َهذاَ

َكدوراتَاملياه،َوالعيا فََََوماذاَعنَقولهَفَالكتابَاملقدس442ََذَابهلل؟َأهكذاَميكنَأنَيوصفَللا؟أيضًا
؟"َقدَيقولَاملسيحي:َ"ملَي  ر واَُروح ه"َحسناًَأالَيؤمنَاملسيحيَأنَللاََ.ق طََُّأ ح دَ َي  ر هََُمل َ َا هللَُ ":1َََيوحنَاإجنيلَ

ََ العقيدةََجتس د؟َهذا ثناايَهذهَ إنسانيةَميكنَرؤيتها!َ...َوابلتايلَجتدَفَ لهَصورةَ معناهَأنَللاَأصبحَ
املسيح"َفََ ورؤيةَللاَفَجسدَ السي،َ اجلسدَ رؤيةَللاَفَ إمكانيةَ "عدمَ بنيَ ماَ تناقضَ )املسيحية(َ

َكلهَيناقضَوصاايَوشريعةَموسى تعاليمَاملسيحَعليهَالسالم،ََعليهَالسالم،َويناقضََََالوقتَنفسه!َوهذا
ملعرفةَحقيقةَللا.َيقولَفََََالكرميَوالفطرةَاليتَتئن َفَداخلَالنسانََوفوقَكلَهذاَيناقضَتعاليمَالقرآن

23ََََالعددََسفرََ َ،ََإ ن س اانًَََللاَََُل ي سَ "19ََ: ذ ب  مَ ََإ ن س انٍَََاب نَ ََو الَ ََف  ي ك  ََو الَ ََي  ت ك ل مَََُأ وَ ََي  ف ع ُل؟ََو الَ ََي  ُقولَََُه لَ .ََف  ي  ن د 
ََ"ي ف ي؟

يطلبََ نفسهَاترةَواحدة،َوملَ يؤل هَ السالمَملَ عليهَ املسيحَ فإنَ الثاين،َ الفصلَ أوضحناَفَ وكماَ
َكانَدائماًَماَيوض حَللناسَأنهَجمردَإنسانَوأنهَيفعلَمشيئةَللالنفسهَالعبادة الذيَأرسله.َلذلكََََ،َبل

ََ املسيح تعاليمَ بنيَ ماَ مييزواَ أنَ املسيحينيَ منَ دائماًَ ََأطلبَ األربعة األانجيلَ فَ تعاليمََالواضحةَ وبنيَ
َ.ََالكنيسة

 
ك إلى العلياء يا للا 19:  71 . المزامير441  ائم، يا للا من مثلك؟"، الذي صنعت العظ"وبِرُّ
 سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بعلمه وإنما ليس حسيا  أو فيزيقيا .  . إن للا 442
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ََواألمرَاآلخرَعندماَيعرضَاملنصرَأفكارهَعلىَاملسلم،َفإنهَيتفادىَويتجنبَذ كرَألوهيةَاملسيَح
فَعظاتهَودروسه،َََ،َالَيركزَالقسيسَأوَاملعلمَعلىَقضيةَالثالوثوث،َفبطبيعةَالالَفَالكنيسةوالثال

فهذاَأمرَمسل مَابلنسبةَإليهمَالَيُناقش،َوالَحياولَتشتيتَأعضاءَالكنيسةَهبذهَالعقائد،َبلَاألهمَهوََ
التواصلَمعَللا َكيَيستطيعواَ ابلضافةَإىلَالرتبيةَوالتقوميَاملسيحي.َوهذاَعكسَبعضَََقيادهتمَروحيًا

لهاَالشاغلَالتحدثَعنَالتوحيدَفقط،َوجيبَإشراكَهذاَاملوضوعَفََالفئاتَالسالميةَامللتزمةَاليتَشغ
َأيَموضوعَآخرَفَعظاهتمَوتعاليمهم.َ

  رات العقول  خمدّي
ولوَالحظتمَفَالفصلَاألولَعنَخطواتَعرضَاملباديءَالروحيةَاألربعة،َلوجدانهاَخاليةَمنََ

والَميكنَََإالَموضوعَالصلبَألنهَحمورَاخلالصَ–معَعقيدتهََاملواضيعَاليتَقدَتشتتَاملستمعَوتتناقضََ
للا هوَ "املسيحَ للمستمع:َ يقولونَ فالَ مباشر،َ غيَ بشكلَ ُعرضتَ العقائدَ هذهَ إنَ بلَ أوَتفاديه.َ َ،

الثاينَمنَللا،َاخل."َوإمناَيقولون:َ"املسيحَهوَاملخلص،َاملسيحَهوَالشفيع،َاملسيحَهوَالذيَ األقنومَ
َكمخدرَالعقلَمعَابتسامةَمجيلةَومحاسةَوحيويةَوحمبةَُمرهفة.َواللعبَعلىََ يعطيكَالياةَاألبدية،َاخل"

َكاٍفَألنَجيذبَشخصاًَلإلستماعَإىلَعقائ َكانتَخاطئة.ََالعواطفَوالنفسية،َوهذا َدهمَحىتَلو

 تكفرييّون لطفاء 
للشخصَ يقولَ الَ فهوَ املنصر،َ وخاصةَ "علناً"َ الناسَ تكفيَ يتجنبَ )النصراين(َ املسيحيَ إنَ
الذيَأمامه:َ"أنتَخاطيءَوستذهبَإىلَالنار"َهكذا،َوإمناَيقولَله:َ"أانَشاعرَحبزنكَوكآبتك،َوهذاََ

الطريقةَاملثلىَلتكونَسعيداًَوتتخلصَمنَخطاايكَاليتَتسببََََ،َوسأدلكَعلَىبسببَابتعادكَعنَللا
َلكَهذهَاملعاانة"َهذهَهيَالطريقةَاليتَيستخدمهاَاملبشر.َفليحذرَالقارئَ.

َ
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َكَ ََ–وحسبَتعاليمَالكتابَاملقدسََ–فَالقيقةَيؤمنَالنصارىََ ََبَ رَ أنَاملرءَإذاَملَيؤمنَابملسيح
وخملصَفإنهَلنَتكونَلهَالياةَاألبدية.َماَمعىنَهذاَالكالم؟َلنَتكونَلهَالياةَاألبديةَأيَأنهَسيذهبََ

!َإىلَاجلحيم!َإىلَبئسَاملصي!َولكنَالنصارىَالَيستخدمونَهذهَاأللفاظَويتحاشوهناَألهناََإىلَجهنم
َكلَاألوقات.َولكنَالكتابَاملقدسَتؤذيَاملستمعَ)عاط فياًَونفسياً(،َوحىتَتكونَرسالتهمَإجيابيةَف



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 442 صفحة

 

َكافرَموجودةَعلناًَفَالكتابََ َكلمة َكماَأن َكثيةَتتحدثَعنَمصيَهؤالءَالُكف ار.. حيتويَعلىَدالئل
يحَ الَ َي ُسوعَ َالر بَ َحيُ بََُّالَ َأ ح دَ َك انَ ََإ نَ "16َ:22األوىلََكورنثوساملقدس.َ اَف  ل ي ُكنَ َم س  ث يم  "444ََ.أ اثَ َم ار انَ 443ََ!أ ان 

ُكمَ ََإ نَ ََو لك نَ 8ََ"1ََََغالطية ُكم ،ََم اََب غ ي َ ََالس م اءَ ََم نَ ََم ال كَ ََأ وَ ََحن  نَََُب ش ر ان  ث يم ا«»ََف  ل ي ُكنَ ََب ش ر ان  ََأ ان  َك م ا9ََ!
ب  ق ن ا رُُكمَ ََأ ح دَ ََك انَ ََإ نَ :ََأ ي ًضاََاآلنَ ََأ قُولَََُف  ُقل ن اََس  ث يم ا«»ََف  ل ي ُكنَ ََق ب ل ُتم ،ََم اََب غ ي َ ََيُ ب ش   "َيقولَاملسيحَفَ!أ ان 

مرقَس ََف اق ط ع ه اََي ُدكَ ََأ ع ث  ر ت كَ ََو إ نَ 43ََ"9ََََإجنيلَ ُخلَ ََأ نَ ََل كَ ََخ ي َ . انَ ََل كَ ََت ُكونَ ََأ نَ ََم نَ ََأ ق ط عَ ََال  ي اةَ ََت د  ََي د 

يَ  ََُتط ف أَََُالَ ََال يت َََالن ارَ ََإ ىل َََن م ،ج هَ ََإ ىل َََو مت  ض  ُوتَََُالَ ََُدوُدُهمَ ََح ي ث44َََُ. ََُتط ف أَََُالَ ََو الن ارَََُمي  َأ ع ث  ر ت كَ ََو إ نَ 45ََ.
ُلكَ  ُخلَ ََأ نَ ََل كَ ََخ ي َ .ََف اق ط ع ه اََر ج  ال نَ ََل كَ ََت ُكونَ ََأ نَ ََم نَ ََأ ع ر جَ ََال  ي اةَ ََت د  َََو ُتط ر حَ ََر ج  َََن مَ ج هَ ََف  ََال يت َََالن ارَ ََف 

ََُتط ف أَََُالَ  ُوتَََُالَ ََُدوُدُهمَ ََح ي ث46َََُ. ََُتط ف أَََُالَ ََو الن ارَََُمي  ُخلَ ََأ نَ ََل كَ ََخ ي َ .ََف اق  ل ع ه اََع ي  ُنكَ ََأ ع ث  ر ت كَ ََو إ نَ 47ََ. َت د 
ن انَ ََل كَ ََت ُكونَ ََأ نَ ََم نَ ََأ ع و رَ ََللاَ ََم ل ُكوتَ  َََو ُتط ر حَ ََع ي   ََالن ارَ ََن مَ ج هَ ََف  ُوتَََُالَ ََُدوُدُهمَ ََح ي ث48َََُ. ََالَ ََو الن ارَََُمي 

َو إ نَ 27ََ"10ََكورنثوسَاألوىلََ"َأليسَهذاَتشبيهاًَخميفاًَمنَاملسيحَعليهَالسالمَعنَالعذابَيومَالقيامة؟ََ.ُتط ف أَُ
ُعوُكم ،)أيَالُكف ار(ََََال ُمؤ م ن نيَ ََغ ي َ ََم نَ ََأ ح دَ ََك انَ  ه ُبواَ،ََأ نَ ََو تُر يُدونَ ََي د  َغ ي َ ََم ن هَََُُكُلواََل ُكمَ ََيُ ق د مَََُم اََف ُكلَََُّت ذ 

ص ني ، لَ ََم نَ ََف اح  ََالض م يَ ََأ ج  ا:»أ ح دَ ََل ُكمَ ََق الَ ََإ نَ ََو لك نَ 28ََ. بُوحَ ََهذ  لَ ََم نَ ََأت  ُكُلوَاََف الَ ََل و ث ٍن«ََم ذ  ََذ اكَ ََأ ج 
َكافرَمعناهاََو م أل ه ا«ََاأل ر ضَ ََل لر ب َ »ََأل نَ .ََو الض م يَ ََأ ع ل م ُكم ،ََال ذ ي َكلمة "ولألسفَالكثيَالَيفهمَأن

مَؤ فاملسلمَكافرغيَ اآلخر.َ بعقيدةَ فلماذاََََمنَ للمسلم،َ ابلنسبةَ واملسيحيَكافرَ للمسيحي،َ ابلنسبةَ
َيتحسسَبعضَالناسَمنَهذهَالكلمة؟َ

  توبة املرتد ِف املسيحية 
تُقبلَتوبته،َ َكافراًَوفَبعضَالاالتَالَميكنَأنَ للمسيحيةَفإنَالذيَيرتدَيكون أماَابلنسبةَ

َ،ََجن  اس اتَ ََم نَ ََه ر بُواََب  ع د م َاََك انُوا،ََإ ذ اََأل ن ه20َََُ"2ََََالثانيَةََبطرسوهذاَموجودَفََ ََو ال ُمخ ل  صَ ََالر ب َ ََمب  ع ر ف ةَ ََال ع امل  
،الَ ََي ُسوعَ  يح  ُمَََُص ار تَ ََف  ق دَ ََف  ي  ن  غ ل ُبون ،ََف يه ا،ََأ ي ًضاََي  ر ت ب ُكونَ ََم س  رَََُهل  َك انَ ََأل ن ه21َََُ.ََاأل و ائ لَ ََم نَ ََأ ش رَ ََاأل و اخ 
ًا ُمَ ََخ ي  ُمَ ََم نَ ََال رب   ،ََط ر يقَ ََي  ع ر فُواََمل َ ََل وَ ََهل  ي ةَ ََع نَ ََي  ر ت دُّونَ ََع ر فُوا،ََب  ع د م َاََأ هن  ُمَ ََال ُمس ل م ةَ ََال ُمق د س ةَ ََال و ص  َق دَ 22ََ.ََهل 

 
 . أناثيما كلمة يونانية معناها واقع تحت لعنة أي ملعون أو خارج من رحمة للا 443
 . ماران أثا: كلمة سريانية معناها الرب آتٍ 444
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ُمَ  َََم َاََأ ص اهب  ن ز ير ةَ ََق  ي ئ ه «،ََإ ىل َََع ادَ ََق دَ ََك ل بَ :»الص اد قَ ََال م ث لَ ََف  »خ  ل ةَ ََو  أ ة «ََم ر اغ ةَ ََإ ىل َََُمغ ت س  فإذاًََ.ال  م  َ"
َهَاتركَالنصارىَعندَاملسيحينيَأبنهَجن  سَكالكلبَأوَاخلنزيرَ!ُيش بَ 

  خسرُت شهاديت املاجستري ورحبُت هللا 
كنتَقدَعدُتَإىلَالسالمَمنَخاللَمناقشيتَمعَأحدَاملتنص رينَعنََم2011ََََفَأغسطس

املسيح صلبَ َقضيةَ ماَ كنُتَ ولكنَ اجلنوبيَة،َ املعمدانيةَ الالهوتَ جامعةَ فَ أدرسَ ََزلُتَ
Southwestern Baptist Theological Seminaryََ،إسالمي عنَ املتنصرَ هذاَ ع ل م َ وأخياًَ َ،

فقدَالحظَالتغياتَاليتَطرأتَعليَوالحظَال ذينَحويلَالطرحةَاليتَكنُتَألبسهاَابستمرارَعلىَالرأس،َ
يريدََ اجلامعةَ إدارةَ اتصلَمكتبَ إىلَالسالمَحىتَ اجلامعةَعنَعوديتَ املتنصرَمديرَ أخربَهذاَ إنَ وماَ

َلمُتَأهناَستكونَجلسةَحامسة.ََمقابليتَأبسرعَوقتَممكن،َحينهاَع

ََ َكنُتَقدَعدُتVice Presidentََََوابلتأكيد،َلقدَبدأَانئبَرئيسَاجلامعة إذاَما استجوايبَ
َكنُتَ َإعتقاديَوأعربُتَلهَأنينَملَأكنَأخدعَأحداًَوإمنا إىلَالسالم،َوهناكَاعرتفتَلهَبذلكَوملَُأخف 

الَحمالةَألنكَالتؤمننيَابملسيحَََََإىلَانرَجهنمفَمرحلةَضياع،َقالَيل:َ"تعرفنيَايَُرىبَأنكَستذهبني
أيضاً."َعندماَمسعَهذاََ َكمسلمنيَنؤمنَأبنكَستذهبَإىلَانرَجهنمَ بثقة:َ"وحنن كإلهَورب"َأجبتهَ
الكالم،َطلبَمينَأنَُأسق طَمجيعَمواديَالدراسيةَوأخرجَمنَاجلامعةَوهكذاَخسرُتَشهاديتَودراسيتَ

للَا ولكنَ منََََاملاجستيَ والعربةَ المدهلل.َ عنها،َ أحبثَ اليتَكنُتَ األبديةَ الياةَ عو ضينَ بلَ يضي عينَ ملَ
َكافرَوذاهبَإىلَانرَجهنم.ََََالقصةَأنَالنصارىَيعتقدونَأبنَالذيَالَيؤمنَبرسالةَاخلالص



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 444 صفحة

 

تعرفَ "هلَ املنصر:َ يسألَ عندماَ
فتجدََ موتك؟"َ بعدَ ذاهبَ أنتَ اينَ إىلَ

يقول:َ"الَأدري"َأوَ"فََقليلَالعلمََاملسلمََ
َكثيةََ أنَلديهَذنوب النار"َألنهَيعلمَمتاماًَ
ثقةََ تتجلىَ وهناكَ بعد.َ عنهاَ يُتبَ وملَ
نفسَاملنصرَأمامَاملسلمَالضعيف،َفيفكرَ
أنهَمتأكد َاملسلم:َ"واو!َهذاَاملنصرَيبدوَ

والضعيفَ اجلنة."َ إىلَ سيذهبَ أنهَ منَ
بطبيعةََ بهَ وحيتميَ القويَ إىلَ ينجذبَ
املسلمَ هذاَ يبدأَ لذلكَ النفسية،َ الالَ
املدر بَ املنص رَ إىلَ ابلجنذابَ الضعيفَ
يفعلهَحىتََ ماَ متاماًَ يعرفَ وامل ربم جَوالذيَ
النهايةَجيعلَهذاَالضعيفَجيلسَعلىَ فَ

بدموعَغزيرةَويطلبَيسوعَخملصَش املتنصرينَركبتيهَ منَقصصَ دوماًَ ماَنسمعهَ خصيَلياته..َهذاَ
وكيفَتنصروا،َفمعظمهمَقادهمَأحدَإىلَالنصرانيةَوملَيدخلوهاَأبنفسهم،َفالتأثيَالبشريَالعاطفيَهوَ
َكماَقالَأحدَاآلابء:َ"ملعونَمنَيتكلَعلىَذراعَ الغالبَفَمعظمَاألحيان،َوهناَأقولَهلؤالءَاملتنصرين

َََ.3َ–31ََ:1ََأشعياءبشر"َ

علىََ موجودةَ العقيدةَ فَ وخاصةَ التنصيَ خدعةَ تكشفَ اليتَ والرائعةَ املهمةَ اجملموعاتَ ومنَ
فاضلَسليمان للمهندسَ مؤسسةَجسورَ عليهاَعنَطريقَ أوَميكنَالصولَ اجملموعة:ََاليوتيوبَ إسمَ َ،

ََ املسلمَالتبشَي"خدعة معَ جالساًَ املتنصرَ يكونَ أنَ السلسلةَ هذهَ مشاهدةَ عندَ جداًَ املهمَ ومنَ َ".
َكلهاَقبلَأنَيتخذَقرارهَالاسم.َ  والتأكدَأنهَقدَحضرها

َ
َ
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 الشبهات 
َ

َكثيَمنَغيَاملسلمنيَمنَينظرَإىلَالسالمَنظرةَتشاؤمية،َسلبيةَومقززة،َ مماَالَشكَفيه،َأن
ََ ابلشبهاتََألن ويهامجونهَ املسلمَ يُغر قونَ جتدهمَ منهم،َ وجهالًَ خاطئ،َ بشكلَ وصلهمَ قدَ السالمَ

القرآن منَ النصوصَ ويقتطعونَ للمسلمََََويقتبسونَ وابلنسبةَ مشو ه،َ قالبَجديدَ ويضعوهَفَ والديثَ
تحدثَعنَالعالجَفََالذيَيسمعَهذهَالفرتاءاتَألولَمرة،َقدَتزعزعَعندهَثقتهَبنفسهَوإميانه.َوسن

َ،َولكنَاآلنَسنكتفيَابلتحدثَعنَاملشكلةَوأعراضهاَالنفسية.ََالفصلَالقادمَإبذنَللا

بدينهََ ملتزماًَ يبدوَ أحدمهاَ مسل م ني،َ رأواَ إذاَ الذينَ رينَ املنص   منَ هناكَ أنَ ابلذكرَ اجلديرَ ومنَ
دوَشاابًَمسلماًَولكنَالَتبدوَعليهَمالمحََ)يريبَليته،َأوَيلبسَاجلالبية،َأوَماَإىلَذلك(َواآلخرَيب

اللتزام،َفإهنمَيتوجهونَحبواراهتمَمعَامللتزمَأكثرَمنَاآلخر،َألنهَإذاَطرحَأحدَاملنصرينَشبهةَما،َستجدََ
به،َويقولَله:َ"مستحيلَأنَحيصلَهذاَاألمرَمعََأنَالشخصَغيَامللتزمَوالذيَقدَالَيعرفَدينهَيكذَ 

عليهَوسلم"َأماَالذيَلديهَعلمَفإنهَقدَيعرفَالقصة،َوحياولَتربيرهاَابلرغمَمنََََالكرميَصلىَللَاََالرسول
أنهَقدَالَيدريَمسبباتَفعلَهذاَالدث،َولرمباَأنهَغيَحميطَابلرواايت،َفيحاولَتفسيَاألمر،َوابلتايلَ

ميشَمنَقبلَاملنصر.َوقدَيكونَهذاَالرجلََقدَيقعَفَاألخطاءَأثناءَالوار،َويتعرضَإىلَالتهكمَوالته
َالذيَتبدوَعليهَمعاملَاللتزامَأكثرَعرضةَللتنصيَمنَاملسلمَاآلخر،َفليحذرَالقاريء.ََ
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إىلََ استمعَ أنهَ املسلمَ هذاَ يكونَ قدَ
قدََ يكنَ ملَ ولكنَ سابقاً،َ الفرتاءاتَ هذهَ
تكونَ قدَ أهناَ أوَ الصحيح،َ عاجلهاَابلشكلَ

م يتمكنَ وملَ لديهَ سابقةَ معرفةَشبهةَ نَ
الجابةَلديه،َوعندماَأاثرهاَاملنصرَسب بتَلهََ
إميانهَقدَضعفَفلمَتعدََ أزمةَنفسية،َأوَأنَ
الجابةَمقنعةَابلنسبةَإليهَوابلتدريجَانزلقَإىلََ

مثَ  هبذاَ وأضربَ اآلخر.َ اينعةَالطرفَ فتاةَ لَ
فَ صيدليةَ فَ تعملَ العشريناتَ مقتبلَ فَ
شاابًََ هناكَ وكانَ العربية،َ الدولَ إحدىَ

نفسه،ََمسيح احمللَ فَ معهاَ يعملَ وسيماًَ ياًَ
وفَيومَمنَاألايمَدارَبينهماَنقاشَفَالدين،ََ
السالم،ََ عنَ أتعلمَ أنَ "أودَُّ الشاب:َ فسألَ

َكثياً،َوكانَبود هاَأنَيسلمَأحدَعلىَيديهاَورح بتَبه،َمثَقالََ َأنَتساعديين؟"َفرح تَالفتاة فهلَلك 
!"َفطلب تَمنهَأنَيعرضَسؤاله،َوإذاَهوَيلقيَشبهةَزواجََحتيينالشاب:َ"ولكنَلديَبعضَاألسئلةَاليتَ

رضيَللاَعنها،َمعَالعلمَأهناَملَتكنَََعليهَوسلمَبطفلةَ)يقصدَهباَالسيدةَعائشةََحممدَصلىَللاََالرسول
َكيفَجتيبه،َفذهبتَإىلَأخيهاَامللتزمَوسألته،َفأجاهباَولكنهَملَيكنََ طفلةَعندماَتزوجت(،َفلمَتعرف
َكاٍف.َوفَاليومَالتايلَذهبتَإىلَالصيدليةَوكانتَمتحر جةَمنهَوملَتعرفََ مقنعاً،َوملَجتدَأنَهذاَجواب

ال "حسناً،َ هلا:َ فقالَ جتيبه،َ أخرى،َوهكذا.َوفََََكيفَ شبهةَ عليهاَ فطرحَ آخر!"َ لديَسؤالَ أبس،َ
ََ الفتاة فقدتَ أايمَ عشرةَ ََاملناعةخاللَ املقدس، الكتابَ منَ روحانيةَ أجزاءًَ املنصرَ هذاَ هلاَ قد مَ ،ََمثَ

علىَهذهَاألسئلة.َََََوتنص رتَألهناَملَجتدَردوداًَصحيحة(،5ََََوابلتحديدَبدايةَاملوعظةَعلىَاجلبلَ)مىَت
فَموضوعَتنصرها،َوبتوفيقَمنَللا،َوبعدََََولكنَالمدهللَذهبتَوحتدثتَمعَاملهندسَفاضلَسليمان

َرؤيةَفيلمَ"خدعةَالتبشي"َعادتَإىلَالسالم،َألهناَعرفتَالق.ََ
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ََ الجة لديهَ تثبتَ منَ فليسَكلَ مهمةَجداً،َ القَ معرفةَ النيةَفَ إنَ يرتاجعَابلطبعَ أنَ ميكنَ
بناتناَوأبناءانَوأنََََبسهولة،َفمنهمَمنَيستكربَويصرَعلىَخطأه،َولكنَأسألَللا عزَوجلَأنَحيميَ

َيهديهمَإىلَصراطهَاملستقيم.َ
َ

رون  )العابرون(؟   من هم املتنصّي
َ

َكما َُكثُر ليسوا الذينَيتنصرونَ نسمعَونرىَعلىَالشاشاتَاملعاديةَلإلسالمََََفَالقيقةَإنَهؤالءَ
الياةَوغيهاَمنَوسائلَالعالم أبناءاَنََكقناةَ لدىَ التنصرَ فكرةَ لتسويقَ إالَ ََاألجنبية،َولكنَماَهذاَ

شرحيةََ همَ فمنَ للواقع.َ خمالفَ هوَ يظهرَ ماَ أنَ ينتجَ وابلتايلَ اخلطوة،َ هذهَ ألخذَ وتشجيعهمَ وبناتناَ
َاملتنصرين؟َهلَهمَمنَفئاتَاجملتمعَالفقية،َوحثالةَالناسَكماَنسمعَدائماً؟ََ

هباَ أبسَ الَ فئةَ وقابلتَ الغريب،َ أوَ العريبَ العاملَ فَ إنَكانَ املتنصرينَ درسُتَشخصياتَ لقدَ
ألنهَالق،َوإمناََََلةَاخلالصإنَمعظمَاملتنصرينَملَيقبلواَرساهاَووصلتَلنتيجةَواحدةَوهي:َ"وحتدثتَمع

َ"لشيءَمفتقدبديلَككانََ

إنَاجملتمعَومنهمَأهلَاملتنصرَينظرونَإىلَهؤالءَالذينَتغيتَوجهاهتمَعلىَأهنمَعمالءَأوَخونةَ
التغيَالسريعَالذيَحدثَمعهمََ َكيفَحدثَهذا،َولكنَالقيقةَليستََألهنمَُصدمواَمنَ والَيدرون

َفَمراحلَنفسيةَخمتلفةَإىلَأنَ كذلك،َفالَيوجدَإنسانَتنص رَأوَحتو لَمنَداينةَإىلَأخرىَإالَوقدَمر 
وصلَإىلَماَهوَعليه.َوالَيشاركَهذاَاملتنصرَتغياتهَالنفسيةَمعَعائلتهَوجمتمعهَإالَبعدَأنَأيخذَهذهََ

ََ اجملتمع غفلَ وقدَ بعدَاخلطوة،َ إالَ سابقاًَ اهتمامَ أيَ يعطه َ وملَ عنهَ والتكافل(َ احملبةَ إىلَ يفتقرَ )الذيَ
ذكرُتَ فكماَ املتنصرين.َ السالمَ أعداءَ معَ حتوالتهَ املتنصرَ هذاَ شاركَ قدَ يكونَ القيقةَ وفَ تنصره،َ
سابقاًَقصةَالفتاةَاليتَتعملَفَالصيدليةَتعرضتَإىلَصدمةَجعلتهاَتدخلَفَأزمةَنفسيةَوتساؤالتََ

احملاولةَفَإجيادَاألجوبةَواللولَاليتَتشفيَغليلها.َملَجتدَمنَيعطيهاَاجلوابَالصحيح،َوملَجتدََََومن
بريبة،َ وتفكيَ وتكفيَ تعنيفَ دونَ تساؤالهتاَ عنَ وجييبَ برفقَ معهاَ التعاملَ يستطيعَ منَ حوهلاَ ممنَ
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تَومشاكلَملََفشك لتَفَداخلهاَالفرضياتَأنَهناكَأسئلةَفَالسالمَالَميكنَحلها،َوهناكَمعضال
تستطعَصدهاَبسببَقلةَعلمها،َفشعرتَابملفقودَوالفراغ،َوملَتستطعَأنَمتألهَبعلمَالسالمَألنَاملواردََ
عرضهاََ اليتَ النصرانيةَ أيَ به،َ وتشبثتَ رأتهَ أولَشيءَ وهوَ البديلَ عنَ تبحثَ فراحتَ موجودة،َ غيَ

يهاَالقَفعادتَعابدةََالشابَعليها.َولكنَماَإنَحك متَعقلهاَوقابلتَمنَاستطاعَأنَيعرضَعل
َوشاكرةَهللَتعاىل.ََ

هذاَماَحيدثَمعَاملتنصرينَفَمعظمَاألحيانَوخاصةَمنَالفئةَالعمريةَمنَالشبابَوهيَالفئةَ
َاليتَميكنَالتأثيَعليهاَبسهولةَأكربَمنَغيها.َإذاًَمنَهمَاملتنصرون؟َوماَسببَتنصييهمَ؟

َاألسبابَاليتَدعتهمَإىلَالتنصي:َََميكنَتقسيمَاملتنصرينَإىلَعدةَفئاتَإجتماعيةَحسب
َ

  أواًل: أسباب روحية 
َ

َالشخصََجتعلََأسبابََمخسََهناكََأنََوودبييََداديلََالقسيسََقال
"املسيحيةََإىلََيتحولََأنََاملسلم َإىلََداينتهََغ يََمسلم750ََََ لََإحصائية:َ

ََاملسيحية  َ:445َيسوعَال تباعَرئيسيةَأسبابَمخسةَتبني 

إنَسببَحتولَاملسلمَإىلَاملسيحيةََ:َ"املسيحيََداديلََالدكتورََيقول .1
َب َََفََحمبةََهناكََأنََرأواََنيفاملسلمََاملسيحيني؛ََحياةََطريقةانبهارهَ
 ."ََالرجلَمعَمتساويَةَاملرأةَمعَومعاملتهمَاملسلمنيَغيَمعََحىتَوالعائليةَاألخويةَالعالقات

 
445  . Source: Russell G. Shubin, and G. Marks J. Dudley Woodbury" .Reasons for Muslims coming to Faith  ".
ChristianityToday.com  ،2006 .  

 J. Dudley Woodburyدادلي وودبيري 
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َقبلََتكساسََريتشاردسونََفََالعربيةََاملعمدانيةََالكنيسةََمن446ََسناءََعرفتَُ:ََعلىَذلكََمثال
َوأحدََسنوات،ََلعدةََالكنيسةََفََختدمََوهيََمسيحية،ََوأصبحتََمسلمةََكانَتََوهيََالسالم،
اََحمبةََجتدََملََأهناََ–ََتزعمََكماََ–ََالرئيسيةََاألسباب ََوحدَ ََالقتلََعلىََوحيرضونََملسلمني،بنيَ

ََهذاَ–َشديداًََكرهاًَََوالنصارىَاليهودَيكرهونَواملسلموَنَقتل،ُيََيرتدَوالذيَقتل،ُيََفالقاتلَالردة،
ََََاخلاصََرأيهاََكان ََأرجَعكيََََلتقنعيَنََإسالميََبعَدََمرةََمَنََأكثَرََيَبََالتصالََحاولتََوقد..

 َ.للمسيحية

ََالرَد تعلمواََ: ولألسفَ طفولتهم،َ أثناءَ قاسيةَ حياًةَ عاشواَ الذينَ املسلمنيَ منَ بعضاًَ هناكَ أنَ لرمباَ
السالمَمنَخاللَمعامالتَمنَحولهَبطريقةَسيئةَجداً،َفلمَيصلهَالسالمَالقيقي،َوإمناَوصلتهَتعاليمَ

ََ-ََداينةََكلََفََدجتهؤالءَالذينَيسيؤونَللدينَمنَخاللَتعاليمهمَالعقيمةَابسمَالسالم،َفالَبدَأنََ
ََابلطريقَةََالدينََتعاليمََيطبقونََوالََالنفاق،ََميارسونََالناسََمنََنوعََ-ََإسالميةََأوََمسيحيةََكانتََإن

َوهذاََاملصدرََوهوََالدينََهوََالسالمََ.املسلمنيََحَلومصطََالسالمََمصطلحََبنيََماََخنلطََوهلذاََالسليمة،
َأنََعليناََجيبََوالََكاملنيََوغيََبشرََوهمََالدينََهذاََيتبعوَنََفهمََنياملسلمََأماََدراسته،ََعليناََجيبََما
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َكمنهجََأنخذهم َكمنَالَيؤمنَجبدوىَعلمَالطبَألنهَتعاملََََكمقياسَعلىَصحةَالسالم وإالَنكون
َمعَطبيبَفاشلَأوَأكثرَ.

"املسيحيةََإىلََالتحوَلََأسبابََشارحاًَََداديلََالدكتورََيتابع .2 ََوالشفاءَ؛ََالصالَةََإستجابةَََفََللَاََقوة:َ
َابلحساسََاملهتمََللمسلمََابلنسبةََمهمةََالعملََفََالعاديةََغيََللاََقدرةََأنََالشخصيََاختبارهم

 .َ"إليهمَيتحدَثَابملسيحَحيلمونَأكثرهمَأنَوخاصةَللا،َلقدرةَاجلسديَأوَاملادي
َأنََقالتََالعربية،ََالدولََإحدَىََمَنََمسلمَةََسنة19ََََعمرهَاََتنصرت،ََفتاةََعرفتَُ:ََعلىَذلكََمثال

َقرآنََعليهََليقرأواََشيوَخََعدَةََإىلََوعائلتهَاََتذهبَ ََوقدََابلصرع،ََمريضاًَََكاَنََهَااأخََأنََهوََتنصرهاََسبب
ََولكنهََالقسيس،ََعنَلواأسََدخوهلمََوعندََ،الكنيسةََإىلََالذهابََقررواََالنهايةََفََفائدة،َالََولكنََشفى،ويَُ

ََعَنََ-ََهناكََيعملََََكانََ-ََكن اسََسأهلمََخروجهم،ََأثناَءََوفََمقابلتهم،ََيستطعََوملََجداًَََمشغوالًَََكان
ََفعَلََيستطيعواََفلمََلشفاءهََشيوخََعدةََإىلََذهبواََوقدََعالجََإىلََحيتاجََإبنهمََأنََلهََفشرحواََالزايرة،ََسبب
َََفََالغالمََفُشفيََيسوع،ََإبسمََأجلهََمنََوصلىََيدَهََعليهََووضعََالبنََهذاََالكناسََفأمسكََشيء،
ََالال !ََ هذا إكراميةورفضَ أيَ ذَ أخ  ََالكن اسَ الفتاةََََرتأتثَ ََالفتاة،ََهذهََيلََقالتهََماََهذا.. َكثياًَهذهَ

ََيكَنََومَلََأصالًَََعلمانياًَََكاَنََالذيََزوجهَاََتنصيََعلَىََجاهدَةََعملَتََزواجهَاََوبعدََرت،وتنصَ ََابلادثة
 .ََابلسالمَملتزماًَ

َمتحركةَ،ََرسومََفيلمََحتضرََوكأنكََأقواهلم،ََفََللقراءةََالنسانََتشدََاليتََالعاطفيةََالطريقةََالحظ
َجيدةََكنيسةََجتدََلنوفَالقيقةََ!ََعاطفيةََحادثةََمعها،ََحصلتََحادثةََمنََأتثرتََأهناََهذاََمنََواألسوأ

 ََكذلك؟ََأليسَفيها،َجيدَةَموسيقىَوجودَدون

ََأَنََجيبََالََولكَنََحياته،َََفََالنسانََومسارََوجهةََتغييََفََكبيََأثرََهلَاََالعاطفةََإنََابلتأكيد
ََوالعجائَبََاملعجزاتََوإنََأيضاً،ََالعقلََحتكيمََمنََبَدََفالََالنسان،ََسلوكَََفََواملتحكمََالقائدََهيََتكون

ََاهلندوَسََفهناَكََالدين،ََمَنََخروجهََأوََالنسانََدخوَلََفََالسببََهيََتكوَنََأنََجيبََالََوالظهورات
َكانَإنََهبمََنؤمنََالََفلماذاََبكثي،ََواملسيحينيََاملسلمنيََمنََأكثرََخوارقََيعملونََالذينََوالبوذيني
َسببََجددََمسلماتََهناكََأنََجتدََآخرََصعيدََعلىََواملعجزات؟ََاخلوارقََعلىََقراراتناََأخذََفََاعتمادان
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ََأهنَاََيوماًَََحلمتََاليتََبالنكاََاملكسيكيةََأخيتََمثلََبذلكََوأضربََاألحالم،ََأوََالرؤىََهوََإسالمهن
ََكاَنََوهذاََاملكانَ،ََهذاَََفََتبقىََأنََوأرادتََاتَمََبسالمََتشعرََالشريفةََالكعبةََأمامََاملكرمةََمكَةََفََجالسة

َالكعبة،ََصورةََورأتََبيتهاََودخلتََاملسلماتََالصديقاتََإحدىََعلىََتعرفتََحىتََإسالمها،ََقبل
َالسالم،ََعنََحديثهَاَََفََمعهاََانتقلتََمثََومنََوالجََالكعبةََماََهلاََفشرحتََاملكانََهذاََعنََفسألتها

ََأَنََحتلَمََزالتََوماََهلا،ََديناًَََالسالمََواختذتََبهََاقتنعتََحىتََأكثرََابلبحثََبالنكاََبدأتََهناََومن
 ...ََاألايمَمَنَيومَفَللحجَتذهب

ََتلَكََعنََماذاََولكنََالقيقة،ََإىلََتوصلتََحىتََوحبثتََالسالمََدرستََبالنكاََاألقلََعلى
َحاولتَََُلقدََحبثت؟ََهلََتعاىل؟ََللَاََإبذنََكانََوالذيََهاَيأخََشفاءََأجَلََمنََالسالمََتركتََاليتََاملتنصرة
ََََأكثرََمعهَاََالديث مرة ََهلَاََكمنفذََالقصةََهذهََكانتََوإمنَاََاجلديدََبدينهاََعلَمََلديهاََأنََأجَدََومَلمنَ
َغيََجديدََشيءََعندهاََأجدََالََالدينََعنََمعهَاََأحتدَثََمرةََوكل!ََفيهََكانتََاليتََاجملتمعََمنََللهروب

ََاجلديدَ،ََوضعهاََفََالفتاَةََهذَهََأصبحتََاآلنََحسناًَََوأقول..ََعنهََبسلبيةََوالتحدثََالسالمََعلىََالشتم
ََسبَبََعنََفلتحدثينََابلسالم،ََدعوةََهلاََوليسََابملاضي،ََةدعَوََهلَاََوليسََاجلديدََوضعهاََعنََثينفلتحدَ 
َ..َأبداًََمنطقيَغيَهذا!َفقطَالعاطفةَعلىَالعتمادهاَاملسيحية؟َملاذاَاملسيحية؟َدخوهلا

ََ األايم، منَ يومَ سليماَنفَ فاضلَ املهندسَ فََََبينماَ الصغيةَ القرىَ إحدىَ لإلسالمَفَ يدعوَ
لهَأعرجاًَوأعمىَفشفامهاَبعدماََإفريقيا أنهَيستطيعَشفاءَاملرضى،َفأحضرواَ يد عيَ َكانَهناكَقسيساًَ ،

فعلتهَشيءَرائع،َولكنََََوضعَيدهَوصلىَعليهما،َفجاءهَاملهندسَفاضلَمذهوالًَمباَرآهَوقالَله:َ"ما
لديَمشكلةَعويصةَالَأستطيعَحلها،َفهلَلكَمساعديت؟"َأجابهَالقسيس:َ"ابلطبع!َماَهي؟"َقالََ
َكيلوغرام،َفهلَلكَأنَتصليَعليَكيَأخس؟"َضحكََ له:َ"لقدَزادَوزين،َوأريدَأنَأخسسَوزينَعشرة

َأنَتشفيَأعرجاًَاستنكرََالقسيسَوقال:َ"مستحيل"ََ ََ–َوتفتحَعيونَأعمىََاملهندسَفاضل:َ"استطعت 
َ َكيلو؟َأينَقدرتكَاليسوعيةَفَهذا؟"َََ–كماَاد عيت  َوالَتستطيعَأنَختسسينَعشرة

ُفضحََ فقدَ العاطفية،َ الضعيفةَ النفوسَ التدليسَعلىَ املنصرينَهوَ النوعَمنَ مثلَهذاَ يفعلهَ ماَ
عددَالَأبسَبهَمنَهؤالءَاملنصرين،َالذينَيقيمونَمؤمتراتَتضمَفيهاَحشودَهائلة،َولكنَهناكَرجالََ
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لواَإليهَمجاعةَمعينةَمنتقاةَمنَالناسَ)متثلََ َكيَيُدخ  أمامَاآلخرينَأهنمََاألمنَالذينَحييطونَهبذاَاملنصر
منََ فعالًَ يعانونَ أهنمَ آخرينَميكنَ أانساًَ األمنَ لَرجالَ يُدخ  عليهمَويشفيهم،َوالَ مرضى(َكيَيصليَ

َأمراٍضَمستعصية.َ

فنجدَأنَمسألةَالشفاءَهذهَإماَأنَتكونَنصباًَواحتياالًَعلىَالشعوبَالبسيطةَاليتَُتصد قَماََ
َكمغص،َأوَيقالَهلاَبسذاجة،َأوَحالةَنفسية.َفقدَيكونَامل رءَيشعرَأنهَمريضَوأنهَحيتاجَإىلَالعالج،

صداعَأوَماَإىلَذلك،َفعندماَيضعَالقسيسَيدهَعلىَهذاَاملرءَويصليَعليه،َفيشعرَأنَهذاَالقسيسََ
َلديهَطاقاتَمعينةَإجيابيةَتشفيهَمنَالالةَاليتَعليه.َ

ََالمياَنََإىلََوقادهمََحركهمََالذيََهوََالروحََوأنََ،القدسََالروحََقوةََهيََهذهََأنََيقولََبعضهم
ََالروَحََأنََأجدََمَلََ،تؤمنَبقوةَالروحَالقدسََحيايَتََمعظَمََاجنيليةََكنيسةََفََعشتَََُلقد!ََكمخلصََبيسوع
ََرأَىََالكنيسةََفََشابََهناكََأنََفأذكرََالسالم،ََفََوجدتُهََمماََأكثرََشيءََيعطيََلديهمََالذيََالقدس

"وقالََإليهاََفاقرتبََجداًَََمجيلةََفتاة "َمنكََالزواجََوأريدََحيايتََعشيةََأنتَ ََأنكََالروحََكلمينَلقد:َ
َ"َعنديَ؟َالليَأوالدَواألربعَبزوجيَأفعلَوماذا:َ"وقالتَبتهكمَوجههَفَالفتاةَتابتسمَ 

"املصطلحاتََهذهََيستخدمََمنََوهناك ََالربََكلمين:َ ََََالروحََوكلمين.. "ََقليبََعلىََوثُ ق لَ ..
َنفسيةََتوقعاَتََإىَلََهذَهََماََالشخصيََرأييََوفََاآلخرينَ،ََعنََخمتلفَةََكراماتََلديهمََأنََليقولواََوهكذا
َابلنسبةََمألوفََغيََالشيءََهذَاََأنََيرونََللذينََوخاصةََاآلخرينََجيذَبََحىَتََاستخدامهَااملنصرََََحياول

ََفََكاملسلمني،ََهلم ََََأييتمثاًل "لهََويقولََاملسلمََمعََويتحدَثاملنصر َأنكََوأشعرََضيقَ،ََفََأنكََأشعر:َ
ََابملسيحََإالََحريةََوالََخالصََوالََاكتئابك،ََسببََوهذاََابخلطيةََمربوط َأنهََالسالمََإىلََويشيون.."
ََالشباَبَوخاصةَاملسلمنيَبعضَعلىَيوقعوهاَأنَيريدونَنفسيةَتدليساتَإالَهذهَوما..ََوالكآبةَالضيق
ََيفكَرَأنهَميكنَالَوَ،ابلضبط،َاآلنَالنفسيةَحاليَتَيصَفَإنهَنعم:َ"الضعيفَاملسلَمَالشابَفيفكرَمنهم،

ََالقارَئََفليحذَرََلذلكََشباكهم،ََفََيقعََقدََوهكذا.."ََخارقةََقوىلديهََََكانََإذاََإالََلديََالذيََالتفكي
ََفهمََاملنصرون،ََمعيََيستخدمهاََعندماََابلغثيانََأشعرََأحياانًَََاليتََالعقيمة،ََنفسيتهمََشباكََفََيقعَ ََالََأن
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ََمحالنََبلباسََكالذائب َابلعاطفةََتُقاسََالََالداينةََإنََسابقاًَََقلتََوكماََشيءَ،ََكلََليستََالعاطفة.
َ.القويةَالراسخةَابلعقيدةَتُقاسَوإمناَاألخالقية،َواملبادئ

َحياةََطريقةََمنََالرضىََعدم:َ"داديلََراملنصَ ََيقولََاملسيحية،ََإىلََالسالمََمنََالتحولََأسبابََومن .3
ََعَنََويتحدثََسليبََأنهََيشرحونََابلقرآنََقناعتهمََعدمََعنََواعربَ ََمنهمََالكثي.ََوالسالمََاملسلمني
ََفََالسالميةََالشريعةََتطبيقََصعوبةََعنََربواعَ ََوآخرينََخلليقته،ََحبهََمنََأكثرََوبطشهََللاََعقوابت
 ."الكومةَأوَاجملتمع
ََ واملسلمنيالرد: السالمَ بنيَ ماَ داديلَ خيلطَ أخرىَ هوَمرةَ املسلمنيَ ختلفَ سببَ أنَ ويقولَ َ،

املسلمنيََ أنَ والقيقةَ وملََالسالم.َ العريب،َ الربيعَ دولَ الثوارَفَ طليعةَ الدينَكانواَفَ بتعاليمَ امللتزمنيَ
َعلىَالاكمَالظامل،َبلَرأواَالدينَدافعاًَللقيامَبواجبهمَالوطين.ََمينعهمَدينهمَمنَاخلروج

سلمنيَالَيعكسونَصورةَالسالمَالقيقية،َفكماَقالَابنَتيميةَرمحهََاملَمنَكثيََولألسفَأنَهناك
:َ"والعجبَمنَقومَأرادواَنصرَالشرعَبعقوهلمَالناقصة،َوأ ق ي س تهمَالفاسدة،َفكانَماَفعلوهَمم  ر اًَجر أََللا

َكسروا.َ" َامللحدينَأعداءَالدينَعليه،َفالَالسالمَنصروا،َوالَاألعداء

َإىَلََعربيةََدولةََمنََابألحرىََبلََاملسيحيةََإىلََالسالمََمنََليسََأنتقاهلَا..447ََََرحاَبََقصة:ََالمث
َتقريباًَََسنواتََأربعََمنََبدأتََالقصهََاوالًَ:َ"القصةََيسردََالذيََهوََزوجهاََ–ََاألمريكيةََاملتحدةََالوالايت

ََطريَقََعنعدوَالسالمََََمعََتعملََاليتََفيهاََالوكيلََونعمََللاََحسيبََ،ابملتنص رةَاملنص رةََتعارفهاََطريقََعن
ََوطنهَاََىفََاجللوسََتطلبَ ََوفجأةََاخلليج،ََىفََأعملََأينََمعََالكاملهََالثقهََزوجيتََأعطيتَََُقَدََوكنتََالنت
ََالسنَهََفََهلَمََأعودََوكنتََسنوات،ََأربَعََملدةََوعملتَََُووافقتَ،ََحاجه،ََأبَيََأشَكََومَلََاألوالدََمعََالعريب
َواالفرتاءََوالكذبََاملشاكلََواختلقتََتعاشرىن،ََأنََتردََومَلََجنسياًَََعينََتبعدََبدأتََفجأةََولكنََمراتََأربع

ََم2004ََسنهََوفََرفضت،ََولكنهاََمعهاََالصطالحََوحاولتََتشاءه،ََماََتفعلََأنََهلاََأقولََوكنتََعلي،
للََالََتعلمنيََوكماََخلع،ََقضيةََرفعتََأبسبوعََسفريََوبعد َكانتَتقطنَََفََخلعيوجدَقانونَ البلدَاليت
َفقدََأبسََالََيلنفسََوقلتََابداً،ََمنهاََانفرََوملََمستمرةََمازالتََالعالقهََوكانتََحمالة،ََالََخاسرةََفهيََ،فيه
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ََواألوالدََشرهالعَ ََأجلََمنََسأصربََشيطانََوسوسةََتكون ََومَلََشقيت،ََىفََجتلسََالطالقََبعدََوكانت.
ََمَنََالصالحََوحاولواََاملعرفة،ََحقََيعرفوينََألهنمََصفيََىفََأهلهاََوكانََالصالَحََأملََعلىََمنهاََأخرجها

ََاالوالَدََوتركتََ،م2006ََعامََمنََالسادسََالشهرََىَفََهربتََوفعالًَََللهروب،ََختطَطََكانتََولكنهاََطرفها
ََوعندمَاََالمارات،ََىفََأعملََزلتََماََوأانََأسابيع،ََثالثةََملدةََتدريبيةََدورةََستسافرََأهناََحبجةََأهلهاََعند

ََأتشيَةََأيََهلاََأجدََوملََاالمريكيةََابلسفارةََوحبثتَََُابألمرَ،ََوشككتَََُبسفرهاََعلمتَََُاسبوعنيََبعدََنزلتَُ
ََهلهاَ،أََإىَلََالتلميحََحاولتَُ.ََحملهََفََكانََشكيََيعيَنََالدويل،ََاملطارََمَنََخروَجََاسمََهلاََليسََوكذلك
ََعلَىََضغطَتََإبنيتََولكنََاألمريكية،ََاملتحدَةََالوالايتََإىَلََإبنتهمََسفرََفرحةََمَنََغيبوبةََىَفََكانواََولكن
َوإبينََإبنيتََوكانتََ-ََللاََرمحهاََ–ََوالديتََلوفاةََمصرََنزلتَََُقدََالثاين،ََتشرينََشهرََىفََالديثََىفََأمها
ََتنصرَتََقدََأهناََمنهاََعرفواََحىتََعليهَاََوضغطتََمعهمََموجودَةََزايرَةَََفََكانتَزوجيتََوأختََهنا

 َ"االصالحَاىلَنصلَحىتَآخرَأحداًََخنربَملَولكنناَوالداهاَعلمَذلكَوبعدَمسيحية،َوأصبحت

املنصرينَمنَالدولَالغربيةَاليتَتتآكلَفيهاَاملسيحيةَلصاحلَالسالمَواللادََجندَأنَمعظمََ:ََالرَد
معاً،َولكنَبسببَفشلهمَفَنشرَاملسيحيةَفَاجملتمعاتَالغربيةَاليتَتتمتعَابلرايتَوابلثقافةَذهبواَإىلَ

َلينشرواَاملسيحيةَهناك.ََمستغلنيَسذاجةَالبسطاءََاجملتمعاتَالفقيةَضعيفةَالثقافة

"املسيحيََالدينََاملسلمنَيََاعتناقََسببََعَنََمعرباًَََيقولََداديل .4 َََفََاملوجودَةََالالهوتيةََالقيقة:َ
.ََحتريفهماََمتََولكنََللاََمنََمنز النََمهاََوالجنيلََالتوراةََأنََاملسلمنيََمعظمََملَ تعََ؛املقدسََالكتاب

ََوشخصيتهََللَاََحقيقةََعنََكشفََاملقدَسََللكتابََقراءهتمََأنََيقولونََاملسيحيةََإىلََاملتحولونََهؤالء
 "هلم

َوأرَدََالشايََأحتسيََالكمبيوترََأمامََفيهاََجالسةََكنتَََُاليتََاألمسياتََإحدىََف:ََعلىَذلكََمثال
ََاملتحدةَ،ََالوالايتََمنََهاتفيةََمكاملةََدامهتينََنصارى،ََمنََألسئلةََاللكرتونيةََالرسائلََبعضََعلى
ََيَلََقالتََالبعض،ََلبعضناََحديثناََخاللََومنََاملسيحية،ََواعتنقتََمسلمةََكانتََأهناََيلاملتصلةََََتحَ وصرَ 

ََاللحظَةََتلكََفََلياهتا،ََشخصيََخملصََيسوعََاختاذهاَََفََرئيسياًَََسبباًَََكانََاملقدسََالكتابََقراءةََأن
َقلتَََُبلََحتريفه،ََموضوعََهلاََأجلبََفلمََكتاابته،ََوفََحقائقهََفََنتحاورََورحناََاملقدسََالكتابََهلاََفتحتَُ
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ََََنأبََأؤمنََأينََهلا املقدس الكتابَ َََََ،للاََمنبعضَ ََكَلََهلاََأفص لََوجلستَََُصحيحة،ََغيََترمجتهوأن
َوفََابهلل،ََوالعياذََ–ََوصلبهََوفداءهََ،املسيحََألوهيةََلتربيرََنَواملسيحيََهباََيستعنيََاليتََاملوجودةََالنصوص

َحتللينهََوأنتََالطريقة،ََهبذهََاملقدسََالكتابََفيهاََأقرَأََاليتََاألوىلََاملرةََهذهََإن:َ"يلََقالتََالديثََهناية
ََاملسيحيََالدينََوعلماءََالالهوتينيََطريقةََبغي َولكينََأفتنها،ََأوََأحرجهاََأنََخيفةَ ََمعيََالوارََنهَ ُتَََومل"

 .حقيقتهََعلىَاملرةَهذهَاملقدسَالكتابَرأتَأهناَمتأكدة

ََالكتاَبَََفََاملوجودةََالفظيعةََالتناقضاتََبسببََالسالمََاعتنقتََاليتََالوحيدَةََأانََأكنََمل:ََالرَد
َتصفحََوميكنََ،و/أوَأبنائهمََالهوتينيََأوََدين،ََرجالََأوََقسيسنيََومعظمهمََاملئات،ََهناكََبلََ،املقدس

قصصهمََََاليوتيوبََقنايَتََعلَىََلغاَتََبعدةََجددََومسلماَتََملسلمنيََصورهتَاََاليتََالفيديوهات ملعرفةَ
www.youtube.com/rubaqewar.ََ

،َبلَإنَالكتابَاملقدسَيوحدََفَالقيقة،َحننَكمسلمنيَنؤمنَأنَهناكَحقَفَالكتابَاملقدس
َكثيةَأخرىَفَهذاَالكتابَتشو هََََاملسيحَوقضيةَالثالوث،َوألوهيةََللا غيَوارداتن،َولكنَهناكَأشياء

َكمشر عَللحياةَوالعقيدة،َوإمناَالطريقةَاألضمنَواملثلىَفَمعرفةََ الصورةَالعامة،َوالَميكنَالعتمادَعليه
َكتابَللَا الشريفة.َلذلكَجندَأنَالذينَيتنصرونَََوالسنةالقرآنَالكرميََََللاَعزَوجلَوالتقربَإليه،َهي

،َألنَماَمسعهَفَاجملتمعَعنَالنصارىَوالنصرانيةَبشكلَمبالغَفيه،َولكنExtremistََمنَالنوعَاجلانحََ
التشابهَفََ يبدأَبقراءةَالدينَاملسيحيَوإجيادَ فيتفاجأَلوجودََعندماَ العقائد،َواملبادئَاألخالقية،َ بعضَ

ََ بُنيت اليتَ األفكارَ فَ الكتابََالتناقضَ فَ يقرأهاَ اليتَ اجلديدةَ واألفكارَ النصرانيةَ الداينةَ عنَ عندهَ
ََ والُُكمَاملقدس، التعميمَ هوَ املسلمَ اجملتمعَ فيهَ يقعَ اليتَ الكبيةَ األخطاءَ ومنَ تدرجيياً،َ يبدأَابلنزالقَ

ماَزالََبشكلَُمفرطَعلىَشيءَما،َوإمناَجيبَأنَنُفه مَأوالدانَأنَاملسيحيةَأصوهلاَالعقائدَالسالمية،ََو
َكداينةَوحياةَألنهَدينَشركي،َوهذاَهوَالصحيح.َ َفيهاَمنَاخلي،َولكنَالَميكنَاعتناقَاملسيحية

َعنََاملقدسََالكتابََتعاليم:َ"املسيحيةََإىلََال تحولََسببََعنََُمفصحاًَََداديلََالدكتورََيقولََوأخياًَ .5
َأعنيََفتحََفََسببََاملقدسََالكتابََفََللاََحمبةََأماََومشروطة،ََحمدودةََالقرآَنََفََللاََحمبة.ََللاََحمبة
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َعبادَةََي تبعونََوابلتايلََ،الجنيلََفََهلمََواملسيحََللاََمبحبةََأتثرََمنََمنهمََالكثيََهناكََاملسلمني،
 ."هلمَوفداءهَحمبتهَبسببَاملسيح

ََمثال َوََ،م1996ََعامََالصيف،ََأمسياتََإحدىََف: منصرةَ معَ ََابلسَنََطاعنةََامرأةََمعهاكنُتَ
الكبيةَابلسنََََأنََواكتشفتَََُقصتها،ََعنََوحتدثناََبشدَةََتبكيََوهيََتدخ ن املرأةَ ََبيَتََأكربََتقودهذهَ

َهربََأشهر،ََعدةََقبلََاملسيحيةََاعتنقََأنهََحيثََ،الكنيسةََفََمعروفََوابنهاََ،تلكَاملنطقةََفََللدعارة
َأنََالعائلَةََهذهََمَنََالفقرََوجعَلََالسجن،ََأمهََدخولََبسببََكنيستناَفَالزرقاءَََفََالزمنََمَنََلفرتةََوعاش
ََترتكَيََأنََبشرطََأساعدكََأنََمستعدةََأانََهلاََوقالتََحنوها،املنص رةََََمشاعرََتوحتركَ ََالفواحش،ََحنوََتنقاد

ََتقَعََمهتهاََبكلََاملرأةََهذهََرأيتََشريف،ََوعملََلكََبيتََتدبيََوسأحاولََ،(الدعارةََتقصد)ََهذاََعملك
ََََأماَمََاألرضََعلى ََََأمسكتََتشكرها،املنصرة "العجوزََقالتََوأوقفتها،ََهبااملنصرة ََشخَصََيلمسيَنََمَل:َ

َأريدََأفضل،ََحياةََأريدََأنظف،ََأنََأريدََأتوب،ََأنََأريدََأتغي،ََأنََأريدََأتغي،ََأنََأريدََحيايت،ََفََنظيف
ََ ََََأريد... ََََأريد.. ََوابلفعَلََاملسيحية،ََواعتنقتََحنيبها،ََحتشرجاتََحتتََتتالشىََكلماهتاََوأخذت.."

ََمَنََقريبةََلتسكنََسكنهَاََمكانََوغيتََوالشرب،ََالدخانََحىتََوتركتََالوقت،ََذلكََمنَذََحياهتاََتغيت
َعيشةََإىَلََكلياًَََالعائلةََهذهََحياَةََجمرىََوانعطَفََاألكرب،ََأخوَهََعندََأمريكَاََإىلََابنهاََوسافرََالكنيسة،

ََم2012ََعامهذهَاملتنصرةَالكبيةَابلسنََََتُ ُوف  ي تََوأخياًَ.ََأفضلََدنيوية ََمَنََأحدََيصلهاََملََأنهََوابلرغم.
َوكانتََوعاونتهَاََساعدهتاََمسيحيَةََواحدَةََإمرأةََولكَنََالسيئة،ََمسعتهاََبسببََاملسلمنيََوالََاملسيحيني

ََولكنهَاََقبل،ََمَنََالسالمََعنََتسمعََأَوََتعرفََملََلرمبا..ََآخرََموقَفََأتخذََجعلتهاََدوريََبشكلََتتفقدها
 َ.سابقةَمسلمَةَنفسهاَتسميَكانت

ََونكرَمَالبعض،َببعضنَاَنعتينَأَنَفََوسلمَعليهَللَاََصلىَالرسولَأوصااَنَلطاملَا:َللمسلمنيَرساليت
ََوالتعاونَاحملبةَأساسهَجمتمعَنقيمَماَكيََالبعضَبعضناَمعَونتكافَلَاملسلمنيَإخواننَاَعلىَونعطفَاجلار،

"تعاىلََقالََوالتضامن، و انَ ََال  مث َ ََع ل ىََت  ع او نُواََو ال َََۖ  ََو الت  ق و ىَ ََال رب  َ ََع ل ىََو ت  ع او نُوا:َ "َ هَ اللَ ََو ات  ُقواََۖ  ََو ال ُعد 
:ََقالََقالََبشيََبنََالنعمانََعنََالشعييب،ََعنََزكرايءََحدثنَاََأيبََحدثنَاََمنيََبنََللاََعبدََبنََحممدََحدثنا
ََمنَهََاشتكىََإذَاََاجلسَدََمثلََوتعاطفهمََوترامحهمََتوادهمََفََاملؤمننيََمثل:َ"ََوسلمََعليهََللاََصلىََللاََرسول
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ََاملرأَةََهذَهََاعتبارهاََفََاختذتََأخرىََمسلمةََهناكََأَنََولو"ََوالمىََابلسهرََاجلسدََسائرََلهََىتداعََعضو
ََالكنيسةََفََهباََاألمرََانتهىََملاََحاجاهتاََوسددتََاجملتمعََفََاملنسية ََإىَلََاجلددََاملهاجرينََعنََانهيك.

َحيثََالكنائسََإىلََاللجوءََإىلََفيضطرونََاملسلمنيََمَنََاملساندةََإىلََيفتقرونََالذينََاملتحدةََالوالايت
َ.َاملسيحيةَاعتناقهمَاملطافَهبمَينتهيَوقدَوالسند،َاملأوى

ََبدَرََخاطئََتصرفََبسببََأَوََهلا،ََسيئةََمسعةََبسببََاملسلماَتََخواتنَااََعنََنبتعَدََكثيةََأحياانًَ
ََمنَدََالََفلماذا!ََحالتهنََسوءََرغمََإليناََالاجةََأمسَ َََفََاملسكيناتََالنساءََهؤالءََأنََنعلمََأالََولكنََمنها،

َ؟ََاملساعدةَيد

ل كَ عزَوجل:َ"ََقالَللَا ُلونَ ََمب  َاََك انَ ََ هَ اللَ ََإ نَ ََۚ  ََف  ت  ب  ي  ُنواََع ل ي ُكمَ ََ هَُاللَ ََف م نَ ََق  ب لَََُم  َنََُكنُتمََك ذ   ََت  ع م 
َفالَتتعاىلَعلىَالعاصي.َََ"َ﴾٩٤النساءََ﴿َخ ب يًا

َ

ََحركاَتََعنََوحبثيََدراسيتََخاللََمن
ََالعربيَةََالصحفََفََأخبارهاََومتابعةََالتنصي،

َاملسيحيةََوالتلفازََالراديوََوقنواتََواألمريكية،
ََخربيَتََإىلََابلضافةََمنهمََبعضََمعََواحتكاكي
ََهذَهََأنََجندََالسالم،ََقبلََالقدميةََالشخصية
ََهبَاََأبسََالََقياسيةََأرقامََإىلََوصلتََقدََالركات

ََالعتناقهَمََاملسلمنيََمنََكبَيََعددََشحدََف
َََفََمتنصرََألفََمنََأكثرََهناك:ََفمثالًَََاملسيحية،

ََ:األسبابَهذَهَمنَبعضَهناَوأستدرج.َالصنيَفَاملوجودةَاأللوفَعنَانهيكَاجلزائر
َ

  :ًالتجربة السيئة مع املسلمني اثنيا 
ََنفسيَةََفعلََردةََإىلََأدىََمماََاملتنصر،ََالشخصََأمامََحدَثََ-ََالسالمََاسمََحتتََ–ََإرهايبََموقف

ََوالسالمََاملسلمنيََحملاربةََعنيفة العلمانياتََََقصةََهبذاََوأذكَر: َالسالمََتعاديََأنََعاهدتََاليتإحدىَ
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ََإىَلََواستطالََمناََهذاََوخوفهاَََ،عينيهاََأمامََاجلامعةَََفََدكاترهتاََأحَدََمقتلََرأتََأهناََبسببََكان،ََمهمَا
ََعلَىََحتر ضََالصحفيََمؤمترهاََفََقالتََأهناََوأذكرََوشتمه،ََالسالمََملهامجةََخاصةََمؤسساتََتنظيمََحد

َمجيعَوإغالقَالكرميَالقرآنَأوَالعربيةَاللغةَتدر سَمدارَسَأيَوإلغاَءَاملتحدةَالوالايَتَفَاملساجدَإغالق
 .الغربَفََاملوجودةَالسالميةَاملنظماَت

ََََهؤالءََأنََجداًَََالغريبََمن لإلسالم مََأهنََونسواََوالليربالية،ََوللحريةََللسالمََيدعوناملعادينيَ
ََمواطيَنََعقولََفََالنيفََالدينََهذاََعنََالرهابيةََالصورََأقبحََزرعَََفََالسالمََملعاداةََالشعبََونحير  ض

لوجدانهمَبطبيعةَالالَيعيشونَََاألوسط،ََالشرقَََفََاملسيحينيََإىلََنظراَنََلوََأخرىََجهَةََومن.ََالغرب
(Islamo-Phoabesََ)املعادينيَلإلسالمََهؤالءَخبطاابَتَولكَنَ،بسالمَمعَاملسلمنيَدونَأيَمشاكل

ََالبعَضََبعضهمََمَعََعاشواََمَاََطاملَاََالذينََواملسيحينيََاملسلمنيََبنيََمَاََالساسيةََتلَكََازدايدََعلىََونيعمل
َََ.بينهمََماََفََالطيبةََالعالقاتََوينشرونََالبعضََبعضهمََويزورونََالبعض،ََبعضهمََيواسونََجنب،ََإىلََجنباًَ
ََاجملتمَعََوتفككََاحملبةََهذَهََنزَعََعلىََيعمَليفعلهَمعادييَالسالمَ)وخاصةَالعربَمنهم(ََََمَاََالقيقةََوف

ََم.أبحاديثهَالفكريَالرهابيرهبونناَبكالمهمَوينشرونََمإهن!َنعم.ََبينهمَماَفَالكراهيةَوشحن

الرهايبَهوَالشخصَالسليبَفَالتفكي،َالذيَيرىَمجيعَالناسَمنَحولهَعلىَخطأَوأنهَالوحيدََ
أماََ العنف.َ واستخدامَ اآلخرينَ إيذاءَ خاللَ منَ الناسَ يصححَ أنَ يستطيعَ أنهَ ويعتقدَ حق،َ علىَ

الفكري منََََالرهابَ حيط َ سليبَ ونقدَ بذيئةَ بكلماتَ عليهمَ ابلتهجمَ اآلخرينَ إيذاءَ طريقَ عنَ إماَ
َوايتَاآلخر،َأوَإلزامهَبعملَماَهوَعكسَالطبيعةَوعكسَالق.َمعن

العدائيََ األسلوبَ يستخدمَ منَ هوَ السالمَ يهاجمَ الذيَ فنجدَ الصورة؛َ هذهَ لنتأملَ واآلنَ
يتعدىَفيهَعلىَمقدساتَاملسلمني،َويستخدمَألفاظاًَسيئةَللتعليقَعلىَآيةَقرآنيةَأوَحديثَشريف،ََ

َكماََ قَعليهاَبطريقةَسيئةَسلبيةَتزعجَاملستمعَهيَوإمناَالَبدَلهَأنَيعلَ فهوَالَيكتفيَبوضعَاملعلومات
أوَالقارئ،َويعتقدَأنهَبذلكَيصححَعقلياتَاملسلمنيَويفعلَماَهوَحق،َوحياولَإلزامَاملسلمنيَبعملََ

الثقافة البشريةَوعكسَ الطبيعةَ املََعكسَ هنا؟َ والرهايبَ السليبَ هوَ فمنَ والتقاليد.َ أمَوالعاداتَ سلم؟َ
يصل حونَ الَ أنفسهمَ وهمَ األممَ وإصالحَ تغييَ مسؤوليةَ عليهمَ أنَ يعتقدونَ وملاذاَ لإلسالم؟َ املعاديَ
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أنفسهم؟َفَالقيقةَهمََ عقوهلمَاملريضةَالسلبية؟َملاذاَيعتقدونَأهنمَيعرفونَالسالمَأكثرَمنَاملسلمنيَ
َاألرهابيونَالذينَيرهبونناَأبفكارهمَالسقيمة.َ

َفلنتوقفََالرهاب،ََإيقافََفََواحملاولةََالتفكيََمنََتعبنا:َ"انجلرََمايكلََقالََكماََاألنسبََوالل
َالقتداءََإىلََالََ،ََاالسالمََإىلََندعوََأنناَأذكرََانََبدََالََوهنا448َََ"السالمََبنشرََونبدأََالرهابََإيقافََعن

ََابلتباَعََجديرََللاََدينََأنََذلكََنفسها،ََظلمتََأمهََسيةََإىلََالََوالسنة،ََالكتابََإىلََندعو!!ََابملسلمني
َ......!!والبعدَابلنقدَفجديرةَحننَوأعمالناَمسالكناَأما

َ

  :ًدينهم   نياملسلم جهلاثلثا 
ََإمياهنمََوضعف َوالعداءََالتهجمََأسلوبََيستخدمََالسالمية،ََالدولََفََالنصارىََمبشريََأكثر:

ََفأوَلََالنقاش،ََويبدأََاملسيحي،ََأوََاملبشرََهذاََيواجهََماََكيََاملسلمنيََيستفزََهذاََوابلتايلََالسالم،ََعلى
َالقارئََأوََللمستمعََتظهرََاليتََالقرآنيةََاآلايتََمجيعََالطاولةََعلىََيلقيََأنهََهذهََلعبتهََفاملنصرََََيفعلهََما

َعلىََحترضََاليتََالكرميةََالقرآنيةََابآلايتََيستشهدونََفمثالًَََاملبادئ،ََأوََاألخالَقََأوََالنسانيةََضدََأهنا
ََقرآنيَةَآايَتَأَوَ–َيزعمونَكمَاََ–َحقوقهاَوانتقاصَالسالَمَفََاملرأةَضرَبَأَوَهلم،َوالساءَةَالك فارَقتل

ََالناحيَةََمنََجمن دََاملسلمََيكَنََملََوإنََاملخلدون،ََاألبناَءََأوََاجلنةََفََواألزواجََالعنيََحوَرََعنََتتحدث
ََفإَنََهذا،ََعندََاألمرََينتهيََوال.ََبطريقتهمََريفكَ ََوابتدأََاليهمََوالجنرفََشباكهمََفََلوق عََوالعلميةََالفكرية
لويََوََالشريفةََاألحاديثََطرحََخالَلََمَنََوسلمََعليَهََللاََصلَىََالرسولََحتقيََإىلََيصلََاملبشرََتطاول
ََاألصليةََالصورةََغيََقبيحةََصورَةََوإعطاءهََالقارئََتن فرََبطريقةََمعانيهَا ََأسلوَبََهذَاََإىلََوأضيف.

مََكسالحََاالجتماعيةََأوََالسياسيةََاألخبارََابستخدامهََاملسيحي ََخالَلََمنََالسالمََتصويرََفََمهاج 
ََالواَرََأسلوَبََيستخدَمََفإنهََطريقتهََهذَهََتكَنََمَلََوإن.ََالسالميةََاألمةَََفََحتصَلََاليتََواألحداثََاجلرائم

ََبنَيََماََاملقارنةََأسلوبََيستخدمََأوََأفضلََحياةَََفََيعيشونََألهنمََمسلمََايََمنكََأفضلََاملسيحينيََأن
ََالضعيفََاملسلمََهذاََإليهمََينقادََقدََوابلتايلََواملسيحيةََالسالم دولةََََمن449ََهديلََقصةََهناََوأسرد.

 
448  . 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 .  
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ََتعيَشََكانتََفقدََم1998ََعامََالكنيسةََفََالنساءََإحدىََيدََعلىََاملسيحيةََاعتنقتََأهناََحيثََ،عربية
َالوقتََيقضياَنََتَاوأصبحََاملدرسةََفََاملسيحيةََهذهََعليهاََفتوتعرَ ََوامرأته،ََأبيهَاََمعََالكنيسةََمَنََابلقرب

ََدينهَاََعَنََشيئاًَََتعرفََوملََتصمََوملََحياهتَاََفََتصل َ ََملََالفتاةََهذهََأنََأخفيََوالََالبعض،ََبعضهمَاََمع
َأنََحىتََدونََقياسيََوقتََفََالنصرانيةََواعتناقهاََاملسيحيةََات باعََإىلََالصداقةََهذهََأدتََمماََالسالمي

َفََانقشتهاََلرمباََإسالمهاََعرفتََهديلََأنََلوََفأختيلََاألسئلة،ََأوََاحملاوراتََمنََنوعََأيََهناكََيكون
 َ.حيدثَملَهذاَولكنَعقيدهتا،َمَنَبعضاًََشاركتهاَأوَاألسئلة،َبعضَسألتهاَأوَالدين،

َبسببََإالََهوََماََوضعفََوانقسامََتفككََمنََالعربيةََبالدانََفََحيصلََماََأنََالدينََعلماءََأمجع
الذيََََأبناءانََومتسكََابلدين،ََمتسكناََوعدمََوتعاىلََسبحانهََللاََعنََابتعادان الوقتَ وتضييعَ ابألخالقَ
ََ ََوابلتايَلََالدينَ،ََعنََإليهمََالتحدثََعندََبنفسهمََوثقتهمََشخصيتهمََوضعفََعلمهَمََقلةََإىليؤدي
َ.َهلمَوخسارتناَبسرعةَاجنرافهم

ََولكَنََاملسلمنيََأخالقََلديهمََالناسََأنََجتَدََالياابنََأوََالغربيةََالدوَلََإىلََنذهبََعندماََوفعالًَ
َاعتنقََمنََالكثيََوهناكََقليل،ََوالسالمََاألغلبيةََهمََاملسلمنيََجندََالعربيةََدولناََفََولكنََقليل،ََالسالم
"قالََالعربيةََالدولََإىَلََجاءََوعندمَاََالغربيةََالدولََفََالسالم ََأَنََقبلََالسالمََعرفتََالذيََالمدهلل:َ
ََاملسلمنيََعلىََأتعرف ََنعمَمََأنناََكماََالعظيم،ََوالسالمََاملسلمنيََبنيََماََخنلطََأنناََهناََاملشكلةََفنجد"
َفََجيدةََوأخالقهمََالطبيعيةََحياهتمََيعيشونََالعاملََدولََفََاملسلمنيََأكثريةََأنََمبعىنََالكثيَ،ََعلىََالقليل

ومنهمََََكالتكفيينيََاألقليةََمَنََصغيةََجمموعةََهناكََولكنََالبعض،ََبعضهمََمَعََالتعامل املتشددينَ أوَ
ََأنخَذََوابلتايلََأهدافهمََلتحقيقََالدينََاسمََويستخدمونََسيئةََخالقاتصفواَأبََمنالذينَمعَفسادَاألمةََ

ََمَنََكثيََفََحقاًَََحيدثََأراهََمَاََهذاََأبكملها،ََالصورَةََونشوهََهذهََأحكامنَاََونعممََسيئةََفكرةََعنهم
ََاألحيان َتوجدََفالََضعفاً،ََوليسََالسالمََفََقوةََإىلََهيََماََالسالميةََالشبهاتََإنفََ،التحقيقََوف.

 َ.العلمَأهلَمنَعليهاَردَدونَشبهة

ََالسالَمََعنَيسمعونََوعندماََلإلسالم،ََأقربَجتدهمََساميةََأخالقََذوَواملسيحينيََالالدينينيََإن
َيتحلىََظاهرهاََالغربيةََالدولََأنََومباََالدين،ََهذاََفََيدخلونََوابلتايلََالقََالدينََأنهََيعرفونََعنهََويبحثون
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َدينََفََيدخلونََجتدهمََ–ََالقيقةََعنََالباحثََصفاتََأحدََوهيََ–ََواألمانةََكالصدقََجيدةََأبخالق
َالََوشخصيتهمََأخالقهمََألنََسنوايًَََاآلالفََإىلََتصلََوأعدادهمََالنيفََالدينََويعتنقونََأفواجاًَََللا

ََرسوَلََقالََكمَاََالسمات،ََهبذَهََيتحلونََاملسلمنيََأنََواملفرتضََعليهَاََيشجعََالذيََالسالمََمعََتتعارض
"وسلمََعليهََللاََصلىََللا ََفقهواَ،ََإذاََالسالمََفََخيارهمََاجلاهليةََفََخيارهمََ،معادنََالناسََجتدون:َ

ََهؤالَءََأييتََالذيََالوجهني،ََذاََالناسََشرََوجتدونََكراهية،ََلهََأشدََالشأنََهذاَََفََالناسََخيََوجتدون
450ََ".بوجهَهؤالَءَوأييتَبوجه،

َ

  :ًللمساعدة املاسة وحاجتهم الفقررابعا  
َاليتََالفقيةََالسالميةََالدولََفََتتمركزََالتنصييةََالركاتََهذهََمعظمََجندََأنناََسابقاًَََذكرتَََُكما

ََََالكومَةََوتفتحََوالتخ لف،ََابجلهَلََتتصف ََاجملموعاَتََلعطاَءََاجملاَلََالغنيةََاألجنبيَةََللدولالسالمية
ََََالكنسية الدخول ََهذَهََأنََالشخصية،ََخربيتََخاللََومنََالبلد،َََفََالسياحةََإحياَءََراجيةأتشياتَ
ََلشَدََاجملالََيفتحََكيََبدينهََمتمسكََمسلمََبلدََفََمسيحيََواحدََلشخصََإالََحتتاجََالََالركات
رين َهيئةََرئيسََأَوََالقسََفهناكََالسالمية،ََالدوَلََفََاملنصريَنََقاعدةََتثبيتََخطواَتََهيََفهذه..ََاملنص  
ََابلتصالََيبدأََ-ََاألجنبيةََالدولََفََ–ََمعينةََمسيحية

َيكونََقدََالعربية،ََالدولةَََفََاملسيحيََالشخصََهذاََمع
ََََخورَيََأوََقسيساًَ ََحىتََأَوََدينََرجَلََأو)أبَكنيسة(
َوعلىََلدينهاََمتعصبةََمسيحيةََعائلةََتكونََأنََميكن
ََأتيتََمَثََومنََللتبشي،ََمفتوحََبيتََولديهَاََاخلدمةََقلبها
َوضعََلتقييمََفقطََكسياحةََالعريبََالبلدََإىلََاجلماعةََهذه
َسلسلةََوعمَلََالكنائسََوزايرَةََاملسيحينَيََوزايرَةََالبلد

َوقدََ،الربوتستنتََكنائسََفََخاصةََ–ََمسيحيةََهنضات
َللحكومة،ََابلنسبةََواضحَةََاجلماعةََهذهََحركةََتكونََال
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ما يوجد داخل الصناديق من هدايا، كأقالم، وحلوى، ولعب مبطنة، 
 وغيرها من الهدايا وفرشاة ومعجون لألسنان، وكرات صغيرة
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َأوََللقريَةََابلنسبَةََواضحةََتكونََولكنََكهذا،ََشيءََأوََمسيحيََمؤمترََلضورََأوََ،كسياحََقادموَنََألهنم
َالصغية،ََابلُقرىََتبدأََالتنصييةََالركاتََمعظمََأنََفنرَىََاجلماعةَ،ََهذهََفيهاََتكونََاليتََالشعيبََاملكان

ََاملنطقَةََفغرابءََََهناكََأنََوغيهمََواجليانََالتجار،ََيالحظََوابلتايلََاملكتظة،ََواألماكنََالشعبية،ََواألحياء
ََيبدَأَوابلتايَلَاملسلمنيَوبنيَبينهمَمَاَاحتكاَكَهناكََحيدثَوقدَعنهم،َخمتلفةَوأشكاهلمَبشرهتمَأنَبسبب
َََ،مساعدةَالناسََوحيبونََواحملبةََالسالمََعليهمََيبدوََالناسََهؤالءََأنََاملسلمنيََلدىََأويلََوكإنطباعََالوار،

َأكربََجماالًَََيفتحوَنََوابلتايلََوالعطاء،ََوالسخاءََالكرمََويظه رََاهلداايََحيضرََمَنََاألجانبََهؤالءََفمن
َََفََاملوجودينََالعربََاملسيحينيََتدريبََفََاألجانبََاملبشرينََهؤالءََويعمَل.ََمعهمََللتحدثََأكثرََألانس

َالتدريبََوهذاََالنهجَ،ََنفسََعلَىََيعملواََمَاََكَيََاملنطقةََتلك
ََهذَهََمعََتروجََومناهجََكتبََهناكََوإمناََعمليََفقطََليس

َأوََأسبوعنيَبعدََبلدهمََإىلَرجوعهمََوعند.ََالتعليميةََالربامج
ََأَوََاملنطقةََنفسََإىلََأخرىََمجاعةََتُرسلََشهر،ََأوََثالثة

ََوجيبَآخرينَأانسََيكونواََأنََبشرطََولكنََهلاََجماورةََمنطقة
َاألقلََعلَىََتبلغََاجلماعتنيََبنيََمَاََاملسافةََأوََالوقتََإعطاء

َآالَفَبَلَمئاتَأنَأذكرَالقبيلَهذاَوعلى.َشهرَعشرَإثين
َتُرسلََاملتحدةََالوالايتََمنََقادمةََاجمليدََامليالدََلعيدََاهلدااي

ََكَلََفيهَاََالعربية،ََالكنائسََإىلََالتبشييةََالرسالياَتََمن
َعلبََفََموضوعةََوألعابََومساعاتََمسجالتََمثلََوالكرتونياتََمالبسََوبعضهاََاللوايت،ََأنواع

َفََتتزايدََاألطفالََأعدادََأنََسابقةََأحدََمدرسةََكمعلمةََوأجدََاملنظر،ََةمجيلََهداايََبورقََوملفوفةََاألحذية
ََمَنََأعدادََوهناكََالقيمةَ،ََاهلداايََهذَهََلوجودََتوقعهمََبسببََ-ََامليالدََعيدََ–ََالسنةََمنََاألخيََالشهر
ََاهلداايََهذهََألخذََأييَتََمنََاملسلمنيََاألطفالََءهؤال ََعلَىََحتتويََالصناديقََهذهََمعظمََأنََأنسىََوال.

ََاملرسلنَيََاألطفالََ–ََالغربيةََالكنائسََفََموجودينََآخرينََأطفالََمنََصغيَةََرسائَلََأوََمعايدَةََبطاقات
َبريديََعنوانََأوََهاتفََرقمََأوََمعينةََصالةََأوََدعاءََعليهاََمكتوبََبطاقاتََوفيهاََ–ََاهلداايََهلذه

صناديق الهدايا التي تصل إلى بالد المسلمين )باآلالف منها( 
وتوزع على األطفال )الصندوق الذي على اليمين هو للذكر 

سنوات، والصندوق  9 – 5مكتوب عليها أنها لعمر ما بين 

ما بين سنة  الذي على اليسار لألنثى مكتوب عليه أنه لعمر
 سنوات( 5إلى 
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ََللتواصل ََهناََاملوقفََخطورةََالحظ. َصغيةََثغراتََإالََهيََماََاملباشرة،ََغيََالصغيةََالرسائَلََفهذه!
َ!َهلمَاجلوَوهتييءَدولنا،َفَالتنصيَحركاتَلقبولَومنافذ

 لقد اشرتوِن 
ََالفتياَتََمنََثالثََإيلََجاءَتََ،م2009ََعامدولةَعربيةََََإىلََجئتََعندماََأخرىََقصةهناََََوأذكر

ََمَنََجمموعةََهناَكََأنََفقلنََالسبب،ََعنََفسألتهنََاملسيحي،ََالالهوتََأدرسهنَ ََأنََيردنَ ََاملسلماَت
ََََاملسلماتََواليتيماتََاللقيطاتََالفتيات فاشرتتََََيكفلهن،ََمنََيوجدََاَلَوََعشرة،ََالثامنةََسنالاليتَبلغن 
هذهََََعدَةََشقَقََإىَلََمقسمةََعمارةََجداًَََالثريةََالعائالَتََمَنََاملسيحياَتََالنساءََإحدى فَ وأسكنتهنَ
ََالجنليزيَةََاللغةََنَ سهَُيدر َ ََمنََالغربيةََالدولََمنََهلنََوأحضرتََوآوهتنََالرفاهيةََأنواعََكلََهلنََووفرتالبنايةََ

ََتدعَوََكتبََعدةََوأعطوهنََأنفسهن،ََعلىََيعتمدنََأنََويستطعنََاجملتمعََليواكنبََتدريبيةََدوراَتََويعطيهن
َالداينةََإىلََالسالميََالدينََمنََحتولنََمنهنََفتياتََمثانيةََولألسفََ،املقدسََالكتابََمنهاََاملسيحيةََإىل

ََالنصرانية ََاللقيطاَتََالفتياتََهؤالءََإحدىََوكانتََفتياتََعدةََأمامََحماضرةََألقيتَََُأشهرََعدةََوبعد.
:َسألتها"ََأيضاًَََمسيحيةََكنَتََأان:ََ"وقالتََجبانيبََتسَ جلَ ََاحملاضرةََمنََانتهائيََوبعدََإيل،ََتستمعََجالسة

ََمسيحَيََوليسََإسالميََوإمسكََذلكََيكونََكيف" "داخليََفََكبياًََأثراًَََأبقتََكلمةَقالت" َلقد:َ
ََأَنََفعالًَََيهمهَمََوالََمباهلمََواحملتاجنيََواألطفالََالنساءََيشرتونََفإهنمََابلضبط،ََحيدثََمَاََوهذا"ََ!اشرتوين

ََ.السالمَيرتكَأنََعندهمَفاألهمَالنصرانية،َالشخصَهذاَيعتنق
ََالفقيةَ؟ََالدولََفََالتبشييةََواملؤسساتََالرسالياتََهباََتقومََاليتََالتبينََجتارةََأيضاًَََأسردََوهل

ََوجيدةَ،ََمرفهةََحياةََسيعطوهنمََأبهنمََدوهنمويعَ ََأهلهمََمنََمبكرََسَنََفََاألطفالََأيخذونََأهنمََحيث
ََالوالايَتََفَثريةَمسيحيةَلعائالَتَويبيعوهنمَهلم،َأهلَاَلَأيتامَأبهنمََصورهمَمَعَابألطفاَلَتقاريرَويرسلون
 .َالسالميَوالدينَأهلهمَعنَوإبعادهمَلرتبيتهمَاألمريكيةَاملتحدة

ََبفيزَاَبلدَهَمنَوخيرجَاملسيحيةَيعتنقَمنَالكثيَفهناكَشيء،َكلََليسَهذاَأنَأذكرَأنَيلَبدَوال
ََمعظَمَََفََ–ََللخروَجََحجتَهََوتكوَنََسياسي،ََكلجوءََاألوروبيَةََأوََاألمريكيةََالكومَةََمنََاملساعدَةََطالباًَ

ََرسالَةََيرسلََاملتنصرََأنََهوََالفيزاََإعطاَءَََفََالسفاراتََهذَهََحي فزََفماََالردة،ََحَدََمنََاخلوفََ–ََاألحيان
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َفََوهوََاملسيحيةََاعتنقََأنهََتثبتََمسيحيةََعائلةََأوََالكنيسةََقسيسََمنََوشهاداتََتقاريرََمعََإستنجاد
َابلنسبةََرابَحََإعالمََإنهََبلََالََألمريكا،ََالصعبََابلشيَءََليسََوهذاََوطنه،ََمَنََخيرجوهََكيََداهمََخطر
ََتتلقاَهََحىَتََاملتحدَةََالوالايتََإىَلََالوصولََاملسيحيةََواعتنقََالسالمََتركََالذيََالشخصََيلبثََفماََهلم،

َأهلهََنويقنعونهَأبَدماغهَويغسلونَالردةَمنَاخلوفَوازعَقلبهَفَويضعونَوجيندونهَوالرسالياتَالكنائس
ََعلَىََويظهرونهََاملتنصرينََأفكارََبرتويجََويبدأََوعشيتهََوأهلهََبلدهََيكرهََوابلتايلََقتلهََيريدونََعنهََيبحثون
َهبذاََأضربََوهالَ .ََهجوميةََسلبيةََبطريقةََواملسلمنيََالسالمََعنََيتحدثََكيََالعالمََووسائلََالتلفاز
َ.جداًََكثيةََفهيَمثاًل؟

ََكانَتََإنََاجملموعاتََهذهََأنََأذكرََأنََبدََالََولكنََالتبشييةََالرسالياتََعنََالديثََيطول
ََ–ََومراكزهمََكنائسهمََفََتدربواََفقدََظاهريََبشكلََأوََعربيةََدولََفََخييةََمؤسساتََإسمََحتتََتعمل

ََََالصمودََعلىََ–ََالتدريبيةََومؤمتراهتمََالصيفيةََخميماهتمََخاللََمن التبشيية أداءَمهمتهمَ ََكلَفََمهمافَ
َاملظهر،ََفََوسعيدينََمبتسمنيََيبقواََوأنََجيدةََنفسيةََحالةََفََالبقاءََعلىََيتدربََمنََمنهمََفهناكََاألمر،

ََبَلََالََقوية،ََجسديةََحالةََفََاليومََكلََتبقيهمََاليَتََالصباحيةََالتأمالتََعلىََخميماهتمََفََتدربواََوقد
ََيزوروهناَ،ََبلدََأَيََفََالاالتََأصعبََايتحملَوََكيََاجملهدةََاجلسديةََواألعمالََالقليلََالطعامََعلىََيتدربون

ََعاَمَََفََمعيََحدثتََقصةََهناََوأذكرََاألمر،ََكلفَمهمَاََأهدافهمََحتقيقََفََالرتكيزََعلىََويتدربون
َنيأمريكيتََبشابتنيََوإذاََاجلمعَةََيوَمََاألمريكيةََاملتحدةََالوالايتََمساجَدََإحدَىََفََكنتََعندماََم2008

ََ حمجبتني َسياقََوفََعليهما،ََألتعرفََإليهماََاقرتبتَََُالصالةََوبعدََللخطبة،ََتستمعانََنيجالستَ غيَ
ََمنصراتن)ََمبشراتنََأهنماََصرحتاََالديث ََمَاََكيََالسالمََدينََوتع لمََإسالميةََوعظاَتََلسماعََقدمتا(

َفعالًَََأدهشينََومَاالنصراينََََللدينََواجتذاهبمََاملسلمنيََمَعََالوارََخالهلَاََمنََاليتََاملداخلََمعرفةََتستطيعان
َتعمالنََومهاََأساتذيتََهمََكانواََالالهوتََعلمََفََواألساتذَةََالدكاترةََبعضََأمساءََإحدامهاََذكرتََعندما
َ.العربيةَالدولَفَالتنصيَفَمعهم
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   )خامساً: اهلروب من التكاليف )أسباب أخالقية 
ََ ََََوعدَمََابلتحفظََاملتنصرينََبعضيتصف ََأخالقيَةََمشاكلََوجوَدََبسببََداخلهمَََفََماالبوح

َوابلرغم.ََعنهاَيتوبواََأوََيرتاجعواََأنََهلمََتسمحََالََواليَتََتنتهيََالََاليتََاملعاصيََدائرةَفََدخوهلمََأوََلديهم،
ََالسليم،ََالطريقََهوََالسالمََأَنََمنََويتأكدواََحبثهَمََفََيصلواََقَدََأهنم كونََََقضيَةََأنََيكتشفونََولكنهمَ
 .َالبعدَعنَاحملرماتَواتباعَالدينَمسؤوليةَتفرضَمسلماًََاملرء

ََفَاملسيحيةَالَيوجدَشيءَإمسهَحاللَوحرام،َوالَتوجدَشرائعَحقيقية،َهناكَمنَيقولَأَنأماََ
َكلهاَمباحةَولكنَليستَكلَاألشياءَالئقة،َفأينَالتنظيمَفَحياةَالبشرَ؟  األشياء

ََََووملرت" كََاألمريكيََالسوقََإىلََإذهب ََََسيفوي"ََأو" ََََمثبََتوم"ََأو" ََاحملالَتََمنََغيهاََأو"
ََشيئاًََتشرتيَأنَنيتَكَوفَاحملَلَتدخَلَفقدَوالبضائع،َالسلعَفيهاَيعرضونَاليتَالطريقةَإىلَوانظرَالكبية،
َمغريةََبطريقةََاألشياءََيعرضونََألهنمََوذلكََتوقعت،ََمماََأكثرََوتدفعََأشياَءََبعدةََخترجََولكنكََواحداًَ
ََحتتاَجََاليتََاألشياَءََمنََأكثرََتتمناهاََاليتََأوََتريدهاََاليتََاألشياءََتشرتيََأنََمنكََتودََالشركةََأنََحبيث
َيفك رََجتعلَهََورائعَةََمغريةََأشياَءََاملرَءََعلىََيعرضََالشيطانََالدنياَ،ََعلىََالسياسةََهذَهََطب َق..ََََفعالًَََإليها
َاللتزامََأنََجيدََقدََإليهََابلنسبةََألنهََقليالًَََيتنفسََجتعلهََقَدََاليتََالصغائرََأحَدََفيمكَنََمتعةََأهناََعلَىََفيها

ََََمملََشيءََوالدين ََلشراَءََتدفعهََالصغيةََهذَهََعلىََللحصوَلََاملتاهةََتلَكََيدخَلََأنََيلبثََمَاََولكَن..
ََإاَلََمنهاََالنفاذََيستطيَعََوال.ََكبيةََبفاحشةََابلتورطََاألمرََبَهََينتهيََوقَدََأخرىََواحدَةََمَث..ََََأخرَىََصغية

َ..َابلتنصر

َأ ي ُّه اََايَ "ََجلََوََعزََللاََقال..ََََللاََمعََالتجارةََهيََالراحبةََالتجارةََراحبة؟؟ََجتارةََعلىََأد لكََأال
يُكمََجت  ار ةٍَََع ل ىَ َأ ُدلُُّكمَ ََه لَ ََآم ُنواََال ذ ينَ  لل  هَ ََتُ ؤ م ُنونَ ﴾١٠ََ﴿ََأ ل يمٍَََع ذ ابٍَََم  نَ ََتُنج  َََو جُت اه ُدونَ ََو ر ُسول هَ ََاب  ََس ب يلَ ََف 

ُكمَ ََأب  م و ال ُكمَ ََ هَ اللَ  ل ُكمَ ََۖ  ََو أ نُفس  ل ُكمَ ََُذنُوب ُكمَ ََل ُكمَ ََي  غ ف رَ ﴾١١ََ﴿ََت  ع ل ُمونَ ََُكنُتمَ ََإ نََل ُكمَ ََخ ي َ ََذ   خ  ََج ن اتٍَََو يُد 
َََط ي  ب ةًَََو م س اك نَ ََاأل  هن  ارَََُحت  ت ه اََم نََجت  ر ي نٍَََج ن اتَ ََف  ١٢ََ﴿ََال ع ظ يمَََُال ف و زَََُذ  ل كَ ََۖ  ََع د  ر ىَ ﴾ َۖ  ََحتُ بُّوهن  اََو ُأخ 
َاََ هَ اللَ ََأ نص ارَ ََُكونُواََآم ُنواََال ذ ينَ ََأ ي ُّه اََايَ ﴾١٣ََ﴿ََال ُمؤ م ن نيَ ََو ب ش  رَ ََۖ  ََق ر يبَ ََو ف  ت حَ ََ هَ اللَ ََم  نَ ََن ص رَ  َع يس ىََق الَ ََك م 
َََم  َنََط ائ ف ةَ ََف آم ن تََۖ  ََ هَ اللَ ََأ نص ارَََُحن  نَََُال  و ار يُّونَ ََق الَ ََۖ  ََ هَ اللَ ََإ ىل َََأ نص ار يََم نَ ََل ل ح و ار ي  نيَ ََمي َ م رَ ََاب نَُ ََب ين 
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ر ائ يلَ  انَ َۖ  َط ائ ف ةَ َو ك ف ر تَإ س  ََصلَىَقاَلَو"ََ﴾١٤َسورةَالصفَ﴿َظ اه ر ينَ َف أ ص ب ُحواَع ُدو  ه مَ َع ل ىَ َآم ُنواَال ذ ينَ َف أ ي د 
 451َ"موبقهاَأوََفمعتقهاَنفسهَفبائعَيغدوَالناسَكل"َسلمَوَعليهَللا

َ

  :ًالتشدد الديين سادسا 
يرتكَبعضَالناسَالسالمَنتيجةَعقدةَنفسيةَتصيبهمَبسببَطريقةَتقدميَالدينَبصورةَمتشددةََ

َالتشددََبنيََماََيفر قونََالََاملتنصرينََهؤالَءََمنََفالكثيََولألسف.ََوكأنهَالَتوجدَلإلسالمَمساحةَأوَمرونة
َعنََوالبتعادََأوامرهََبتنفيذََطاعتهََعلىََتعملََوأنََوجلَ،ََعزََهللََختلصََأنََهوََابلدينََفاللتزامََواللتزام،
َعليهََللاََصلىََالرسولََقالََوقدََأوسطها،ََاألمورََخيََأنََواملعروفََ.التطرفََفهوََالتشددََأماََنواهيه،
ََبرفقََفيهََفأوغلواََمتنيََالدينََهذاََإن:َ"وسلم "فقالََاملناويََالديثََشرحََوقد" "ََمتنيََالدينََهذاََإن:َ

ََوترتكوَاََفتعجزواََتطيقونه،ََالََماََأنفسكمََعلىََحتملواََوالََبرفق،ََفيهََسيواََأي:ََفأوغلواََشديد،ََصلب:ََأي
ََالعمل ََالغزايلََوقال.َ ََيكوَنََبَلََالعادة،ََخيالَفََمَاََالدينيةََأعمالهََفََنفسهََيكلفََالََأنََبذلكََأراد:

ََنقلَهََميكنََوالََنفور،ََالطبعََفإنََالتبدل،ََفََاألقصىََالطريقََإىلََواحدةََدفعةََينتقلََفاَلََوتدريج،ََبتلطف
َالتدريجََيراعََملََومنََفيه،ََالراسخةََاملذمومةََاألخالقََتنفصمََحىتََفشيئاََشيئاََإالََالرديئةََأخالقهََعن

ََكاَنََوماََممقوات،ََعندهََحمبوابََكانََماََفيصيََأمورهََفتنعكسََعليهََتشقََحالةََإىلََترقىََواحدة،ََدفعةََوتوغل
ََ.عنهَينفرَالَهنيئاَمشرابَعندهَمكروها

 

 

 

 

َ
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   استغالل املواطنني
َ

للقاريَء املهمَجداًَ إنََََمنَ الناس،َ إصدارَكتاابًَكهذاَهوَحتذيرَ الرئيسيَمنَ اهلدفَ أنَ معرفةَ
كانواَمسلمنيَأوَمسيحينيَعلىَحدَسواء،َفإنَاملنصرينَيستغلونَمواطننيَالبلدَعلىَأوجهَعدةَأذكرهاََ

 فَالنقاطَالتالية:َ
َ

 املتنصرين ََإستغاللَ عام أذكرَ تنصرتَفََم2007:َ فتاًةَ أنَ تبلغَمنََ،َ األمريكية،َ املتحدةَ الوالايتَ
أهلهاََ علمَ لوَ املسيحيَأبنهَ أرهبهاَصديقهاَ بعدماَ أهلها،َ وهربتَمنَدارَ عاماًَ تسعةَعشرَ العمرَ
أبمرهاَفلسوفَيقتلوهنا،َوبقيتَخارجَالبيتَمثانيةَأشهر،َوابلرغمَأنَأهلهاَأانسَأفاضلَمعروفنيَفََ

َأنَالفتاةَرفضتَفَبدايةَاألمرَالتحدثَمعَأهلهاََالدعوةَالسالمية،َومشهودَهلمَأبخالقهم،َإال
والتواصلَمعهمَخوفاًَمنَأهنمَسيقتلوهناَألنَاملنصرينَقدَغسلواَدماغهاَوأقنعوهاَأنهَلوَعادتَإىلََ
أهلهاَفإهنمَسيطب قونَحدَالردةَعليهاَحسبَزعمهم.َولكنَماَجيدرَابلذكرَأنهَفَفرتةَأسابيعَقليلةََ

ضائيةَوأعلنواَتنصرهاَواستغلواَوجودهاَمعهمَفَإقامةَمقابالتَشخصيةََهتافتتَعليهاَالقنواتَالف
معها.َوماَهذاَإالَليقبضواَالدوالراتَعليها.َفكلماَأحضرواَأخباراًَمثيةَووضعوهاَفَقالبَيسيءَ

املسيحية التنصييةَ اهليئاتَ منَ أكثرَ فلوساًَ قبضواَ أكثر،َ واملسلمنيَ للقناةََََلإلسالمَ تربعاتَ ومجعواَ
ا منَلصاحلَ التربعاتَ زادتَ وعربية،َكلماَ إسالميةَ خلفيةَ منَ املتنصرَ وكلماَكانَ التبشيي،َ لعملَ

.َفالَبدَللمقابلةَأنَتبدأَبقصةَحياةَاملتنصرَقبلَتنصره،َوجيبَأنَيظه رَأبنهََاملسيحينيَاملتعاطفني
َكانَقاسياًَفَالبيت،َأوَأنَالشيخَالذيَدرسَعلىَيدهََ متشددََكانَيعيشَحياةَمعاانة،َوأنَوالده

جداً،َوأنَالتعاليمَمشوهة،َوأنهَبعدماَتنصرَبدأتَاملشاكلَتثارَمنَحوله،َوأنهَاستلمَعدةَهتديداتََ
وهكذاَإىلَأنَوصلَإليهَالالَأبنهَالَيكرتثَويقفَأمامَالكامياَليشهدَأمامَاجلميعَابملسيح!!!ََ

املكررةَمنََ القصةَ املشروخةَواليتهذهَهيَ أشخاصاًََاحفظناَهََإسطواانهتمَ لكنَ نفسهاَ القصصَ َ..
ََ ََخمتلفني. عام مسيئةََم2010أذكرَ مسيحيةَ قناةَ مؤسسَ قابلتَ النساءَ إحدىَ تنصرتَ عندماَ َ،

لإلسالم،َجلستَفَالفندقَمعهَومعَمقدمَالربانمجَاملسيءَلإلسالمَوامرأةَأخرىَكانتَمرافقةَهلا،َ
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َكمَستدفع؟"َقالَمؤسسَالقنااملرافقةََوفجأةَقالتَاملرأة ة:َ"الَتقلقوا،َستأخذونَحقكمََ:َ"حسناً،
َكانتَداعيةَلإلسالمَملَأتخذَفلساًَأمحرََ َهذهَاملتنصرةَعندماَمسع تَاخلرب،َفعندما وزايدة!"َُصعق ت 

أحد،َولكنَسبحانَللَا تكنََََمنَ أشياءَملَ أعينهاَعلىَ اخلبيثةَويفتحَ ليعر فهاَللاَطرقهمَ كانَهذاَ
ََ قالت تسمعها.َ عندماَكانتَ فََتصدقهاَ وتتحدثواَ الربَ ختدمواَ أنَ جترؤونَ "كيفَ غاضبة:َ هلمَ

هذهََ أخذهتاَ فرتةَ بعدَ للمسيح؟"َ اخلدمةَخالصةَ هذهَ تكونَ أنَ املفرتضَ منَ أليسَ املال؟َ موضوعَ
يقبضونََ فإهنمَ فالنة،َهذهَهيَطريقتهم،َ لوحدمهاَوقالت:َ"ايَ الفندقَ إىلَغرفتهاَفَ بسببكَاملرأةَ

َالقاألموالألوفَمؤل فةَمنََ أنَتطليبَحقك!"َ..َوهذاَماَيفعلونهَحقاًَفإهنمَيقبضونَعلىََََ،َفلك 
أكثر.أيَخربَإعالمي،َفكلماَزادَعد اليومَالذيَأعلن تَفيهَََدَاملتنصرين،َاستلمواَماالًَ والَأنسىَ

تلكَاملرأةَارتدادها،َفلمَتبق َقناةَمسيحيةَإالَواتصلتَهباَليستولواَعلىَالس ب قَالعالمي..َهذاَهوَ
ال لنَخيرجواَعلىَالعالمالستغاللَ أبهنمَ املنصرونَطمأنتهمَ لوَحاولَ للمتنصرين،َحىتَ فََََفعليَ

الشاشاتََ أمامَ ليقفواَ يشجعوهنمَ أمان،َ فَ أبهنمَ وُيشع روهنمَ منهمَ يتمكنواَ ماَ ولكنَ األمر،َ بدايةَ
ََ املسيحَكمخلص قبولَ فَ الشخصيَ ابختبارهمَ العاملَ مشاركةَ األقلَ علىَ أوَ شخصيََوالتبشيَ

َكأنهَاستحىَبشهادتهَابملسيحَوسيستحيَبهَللاَأمامَاملالئكةَ)نصََ لياهتم،َفعدمَالعالنَيكون
 .452كتايب(

 

 املسيحيَوإست الضطهادََ:نغاللَ بدعوىَ السياسيَ اللجوءَ حقَ علىَ الصولَ ازدادتَلفرصةَ َ:
يشكونَللدولَالغربيةَاملشاكلَماَبنيَاملسيحينيَواملسلمنيَفَاآلونةَاألخية،َوراحَنصارىَالعربََ

مضطهدَو الربيعَأبهنمَ ثوراتَ ظروفَ ظلَ وفَ الغرب.َ واستوطنواَ بالدهمَ غادرواَ منهمَ والكثيَ ن،َ
َكلهمََََ–العريب،َجتدَأنَالكثيَمنَالنصارىََ لبائدةَألهنمَيعتقدونََموالينيَلألنظمةَالقدميةَاََ-وليس

الواقعََ أرضَ الشريعةَعلىَ طُب  ق تَ لوَ أنهَ النظامَالسالمي،َويعتقدونَ األنظمةَحتميهمَمنَ أنَهذهَ
قلةَمنَهؤالءَالنصارىَمنََقوقهم.َوأستطيعَأنَأقولَأنَهناكََفإنَالُك امَاملسلمنيَلنَيعطوهمَح

َفيكأقلية.َوأذكرَبذلكَمثااًل،َفََاملسلمني،َوذلكَبسببَشعورهمَابلنقصجتاهََيشعرَابلكرهَوالقدََ
ََ ََََعائلةََتذهبَ ََم2010شتاء َحبجةََسياسيََجلوءََطلبََلتقدميََاهلجرةََملكتبََجديدةمسيحية

 
يِسينَ  الَْمالَئَِكةِ  َمعَ  أَبِيهِ  بَِمْجدِ  َجاءَ  ى َمتَ   بِهِ  يَْستَِحي  انِ سَ اإِلنْ  ابْنَ  فَإِنَّ  الَْخاِطِئ،  الْفَاِسقِ  الِْجيلِ  هذَا  فِي  َوبَِكالَِمي  بِي  اْستََحى  َمنِ   ألَنَّ "  38:   8 مرقس .  452  " الِْقدِّ
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ََالديينََالضطهاد ََواهنَمََإرهابينيََأبهنمََاملسلمنيََالزوجةََتاهتمَ ََإثبااتتََأوََدالئلََأيََوجودََدون.
َجسدها،ََعلىََحرقََآاثرََأيََتوجدََالََأنهََالعلمََمعََأحرقها،ََمماََانرََماءََعليهاََورشقواََقتلهاََأرادوا

ََمَنَإثننيَفيهاَسيارةَمطاردةَسببهَكاَنََسيارَةَحادثَبعَدَالسجنََفَزوجهَاَمعَاحُتجزتَأهناَوقالت
ََاليَتََأنََلدرجةََبرجليهم،ََإبصبعََوشبشبََ،ءبيضاََجالبيةََوالبسنيََ،الصالةََزبيبةََجبينهمََعلىََالرجال

"سألتهاََاملقابلَةََمعهمََتقيم يلبسانهََالشبشبََرأييتََوكيف:َ ََرجليهَمََرافعنيََكانوَاهلََََ؟الذيَكاانَ
ََسيحصلوَنَكيفََأدريَال:َ"العائلةَقابلتَاليتَاملكتبَمديرةَقالتَاجللسة،َهنايةَوف"َمثاًل؟لألعلىَ

ََأدالهَاََاليتََالجاابتََفََتناقضََعشرََسبعةََوهناكََهلم،ََالثانيةََاملقابلةََهذهََولكنََ،حقَاللجوءََعلى
 "َوالثانيةَاألوىلَاملقابلَةَبنيَماَالزوجني

َ

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

ََ من ََإنَ ََالسهل أن ََينخدعََجداًَ ََاملرء أن ََبدعوىَ األقلية وتعامَ فئةَ ََُمضط هدةَ سيء،ََل بشكلَ
النصراينََابلرغمَمنََ األكادمييةَوالعمليةَفََأنَ النواحيَ اجملتمعَفَكثيَمنَ علىَعامةَ متفوقاًَ يكونَ قدَ

ََ الشعب،َومنََََ–حياته عامةَ أكربَمنَ لديهمَ املتعلمنيَ أقل،َونسبةَ املسيحينيَ عندَ الفقرَ نسبةَ فمثالًَ
والذينَهمَمنَالفئةَاألقليةَالناجحةَََ-فَالدولَالسالميةَبشكلَعامََََ–أنَنسبةَاملسيحينيََاملعروفََ

أكربَمنَنسبةَاملسلمنيَفَالدولَالسالميةَوالذينَهمَمنَالفئةَالعامةَللشعب،َألهنمَوظ فواَشعورهمََ
نفسه،َجندَأنَالنسبةََََابلنقصَفَاحملاولةَواجلُهدَفَإظهارَأنفسهمَفَاجملتمعَوتركَبصمةَهلم.َفَالوقت

اهتامَ أصابعَ يُلقواَ أنَ يريدونَ النجاحَ يستطيعونَ الذينَيشكونَحاهلمَوالَ األقليةَ الفئةَ منَ القليلةَجداًَ
علىََ املشاكلََاملسلمنيفشلهمَ ويصطنعواَ الفنتَ فيثيواَ َ،-ََََ للفئةََََ-عنَجهل العامةَ الصورةَ ويشوهواَ

يشكونَمنَالضطهادَالديينَابلرغمَمنَأنَالقيقةََََاألقلية،َفيظهرَعلىَسبيلَاملثالَأنَمجيعَاملسيحيني
َ.ََوأنَاملسيحينيَفَالدولَالعربيةَحيصلونَعلىَمناصبَالسياسةَمنَوزراءَوحمافظنيعكسَذلكَ

ََ نستطيع الَ تفجياتََوإنناَ منَ السالميةَ الدولَ بعضَ فَ حتدثَ اليتَ الكوارثَ بعضَ جتاهلَ
َكالكنائسَواملساجد،َواليتَمتَالك شفَعنَحقيقتهاَبعدَثوراتَالربيعَالعربيةَواليتَهيَلألماكنَالدينية

تَُ اليتَكانتَ البائدةَ األنظمةَ علىََمنَصنعَ مثالَ تسد.َ فر قَ مببدأَ إالَ الستمرارَ تستطيعَ الَ أهناَ عرفَ
ََ.م2010/2011ذلك:َتفجيَكنيسةَالقديس نيَفَالسكندريةَرأسَالسنةَ
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  كيف يتم خداع أعضاء الكنائس الكبرية ِف الغرب 
 َكماَقلناَسابقاًَفإنَالكنيسة الجنيليةَتعملَعلىَسرقةَأبناءَالكنائسََسرقةَأعضاءَالكنائسَاألخرى:

الكنيسةَ والطقوسَ تتصفَابجلمودَ الَ الجنيليةَ الكنائسَ فإنَ والكاثوليكية،َ األخرىَكاألرثوذكسيةَ
َكا نتَتستغرقَعلىَاألقلَساعتنيََالطويلة،َفأذكرَأينَحضرتَعدةَتسابيحَللكنيسةَالقبطيةَواليت

الكنائسَ أماَ والشاابت،َ الشبابَ منَ لكثيَ ابلنسبةَ مملةَ الطقوسَ وهذهَ اجتماع،َ فَكلَ ونصفَ
الجنيليةَففيهاَاملوسيقىَاملبهجةَاملتحض رةَواليتَتناسبَجيلَالشباب،َوفيهاَاملعلمنيَالذينَيتصرفونََ

ََ عاديةَكاجلينز مالبسَ ويلبسونَ الشبابَ مستوىَ فَ َََووكأهنمَ ََالقمصان تناسب اليتَ أذواقَامللونةَ
فتصبحَهذهَفرصةَإىلَهذاَالطابعَمنَالكنائس،ََََاملسيحينيَينجذبوَن،َفتجدَأنَالكثيَمنََالشباب
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املسيح قبلتَيسوعَ اليتَ تقاريرَخادعةَابألعدادَ لكتابةَ الغالبيةََََللمبشرينَ أنَ هلاَابلرغمَمنَ خملصاًَ
منه أالعظمىَ إىلَ التقاريرَ هذهَ وتُرسلَ الشرقيةَ الكنائسَ مسيحييَ منَ هذهََمَ وتُعلنَ وأوروابَ مريكاَ

عشرينَألفَفَدولةَعربيةَماَقدَاعتنقواَاملسيحيةَفينفعلَأعضاءََفَالكنائسَالكبيةَأنََاألرقام مثالًَ
سخيةَجداًَمنَقوتَأوالدهمَوهمَالَيعلمونَََأبموالالكنائسَالكبيةَفَالوالايتَاملتحدةَويتربعواََ

 َمنهمَمسيحينيَأصاًل.%95ََأنهَرمبا
َ

   الالندماركية
َ

َهلاَمثيالًَمصرفَأثناءَجتويلَشوارعََ منَقبل،َوالَحىتَفََََ،َرأيتَمباٍنَشاهقةَللكنائس،َملَأر 
َكلَمبىن،َفمثالًَميكنَأنَترىََ الوالايتَاملتحدةَاألمريكية،َوماَشدَانتباهيَعددَالصلبانَاملوجودةَعلى

َكعالمةَأوَرمزَلوجودَمسجدَفَتلكَاملنطقة،َولكنَماذاَعنَالعشرينَص ليبَعلىَرأسَاملسجدَهالل
ابينََ يريدَ اليتَ الرسالةَ هيَ ماَ فوقَكلَكنيسة؟َ املبىنََاملوجودَ سَهذاَ تُؤس   وعندماَ للمار؟َ يوصلهاَ أنَ

اجلمعيةََ ذلك:َ علىَ أمثلةَ الطائفة،َ ابسمَ املؤسسةَ إسمَ جتعلَ فإهناَ اخلييةَ مؤسساهتاَ النصرانيةَ الطائفةَ
َكاريتاسCatholic Charityََََاخلييةََالكاثوليكية الراهباتَالوردية،َأو أوَماCaritasَََ،َأوَمدرسةَ

شابهَذلك.َفإنَملَيكنَهناكَأيَمآربَتنصييةَ)كماَيزعمون(َفلماذاَاألمساءَوالرموزَذوَالطابعَالديينََ
َكبياًَفَمؤسساهتم؟ََ َأتخذَحيزًا

ََ مؤسساهتم فلهمَ نفسه،َ الشيءَ يفعلونَ الغربَ دولَ املسلمنيَفَ إنَ املعرتض،َ يقولَ أبمساءَقدَ
فََ وأرحييةَ حريةَ بكلَ السالمَ إىلَ يدعونَ بلَ الَ ومساجدهم،َ مراكزهمَ بناءَ فَ القَ وهلمَ إسالمية،َ

َاألماكنَالعامةَواملناسبات،َفلماذاَالَنرىَهذاَالقَلدىَاملسيحيني؟َ

عزَوجلَعلىَهذهَالنعمةََََواجلوابَعلىَهذا:َإنَاملسلمَالذيَيعيشَفَالدولَالغربيةَحيمدَللا
ولكنَماَيغفلهَاملعرتضَأنَاملسلمَالَيستطيعَبناءََوالدعوة،ََََاليتَأنعمهاَإايهَفَإعطاءَالريةَفَالعبادة

املساجدَاليتَيريدهاَفَالغربَحبرية،َفعلىَاجملتمعَاملسلمَتقدميَالتربيراتَالكافيةَمنَأعدادَاملسلمنيَوقلةََ
ف املساجدَ متََََعددَ فإذاَ للمدينة،َ احملليَ اجمللسَ إذنَ أخذَ بعدَ املسجدَ ببناءَ هلمَ ُيسمحَ املنطقةَحىتَ
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املآذنَ ببناءَ سويسراَالَتسمحَ فمثالًَ يريدون،َ أيَطرازَمعماريَكماَ قدَالَيسمحَهلمَ بذلكَ السماحَ
َبينماَأيَطائفةَدينيةَأخرىَتستطيعَأنَتبينَبرجاًَلدارَعبادهتا.َ

سباتَدعويةَفَأماكنَعامةَفَالغربَفالَبدَلهَأنَيكونَعضواًَفَوإذاَأرادَاملسلمَتنسيقَمنا
لفيديوَ تصويريَ أثناءَ ففيَ املختصة،َ اجلهاتَ منَ رمسياًَ إذانًَ وأيخذَ معينةَ إسالميةَ منظمةَ أوَ مؤسسةَ

ََ شتاء تكساس،َفَ داالس،َ مدينةَ القطارَفَ عندَحمطةَ إىلَم2012دعويَ ونظرتَ أوقفتينَشرطية،َ َ،
منَ منعتينَ وبعدهاَ أقابلهم،َ الذينَ الناسَ وأصورَ الكامياَ أمحلَ أينَ رأتَ عندماَ واستجوبتينَ هوييت،َ

َكهذا.ََ َالتصويرَماَملَأحصلَعلىَكتابَرمسيَمنَقسمَالشرطةَليأذنواَيلَبعمٍل

هنا العربية؟َهلَ الدولَ أيَكنيسةَفَ أيَمراقبةَعلىَ هناكَ اآلن:َهلَ ماََوسؤايلَ يعلمَ أحدَ كَ
اليتَتصرف؟َوتصرفَ األموالَ درايةَعنَكميةَ أحدَعلىَ هناكَ األديرةَوالكنائس؟َهلَ فَ حيدثَحقاًَ
اهليئاتَ وحترتمَ تثقَ السالميةَ األنظمةَ ألنَ جيدَ وهذاَ األمورَ هذهَ عنَ معلوماتَ أيَ يوجدَ الَ ملن؟َ

َاملسيحيةَاملوجودةَحتتَسقفَتلكَالدولة.َ

َكانتَمؤسساتَالغاثةَواخل فَََييةَتُعىنَابحملتاجني،َوتتبعَقواننيَمنظمةَحقوقَالنسانمثَإن
بينماَالَجتدَاملؤسساتَالسالميةَ إعطاءَحقَحريةَالعتقاد،َفلماذاَتعطيَنفسهاَتسمياتَنصرانية؟َ
ابلفعلََ هذهَ جداً.َ واضحةَ ومآرهباَ إسالميةَ دعويةَ هويةَ وهلاَ إالَ السالميةَ ابلتسمياتَ تسمىَ واليتَ

.َفالطوائفَتريدَأنَيكونَهلاَحظاًَمنَأرضَالوطنَوتضعَبصمتهاَفَاجملتمعَبغضَالنظرَلالندماركيةا
َعنَالعملَالذيَمنَاملفرتضَفعلهَ)كالغاثةَأوَاملساعدةَأوَالتعليم،َاخل.(َ

أقولهَأنَهذهَاملؤسساتَاخلييةَمرح بَهباَفَالدولَالسالميةَماَدامتَتعط يَحقَحريةََماَ
لديهاَاتصالَمباشرَأوَغيَمباشر،َولكنَإنَملَيكنَهدفهاَتنصييَفالَداعيَاليتََالعتقادَلألشخاصََ

َلوضعَمسمياتَتنصييةَتعكسَللمجتمعَفيهَعنَخلفيتهاَالدينية.َ

والخوانََ الرسولية،َ والكنيسةَ الجنيلية،َ والناصريَ العربية،َكاملعمدانية،َ للكنائسَ ابلنسبةَ أماَ
اآلنََواخلمسي فهيَ الكنائسَ منَ وغيهاَ والكاثوليكيةَ واللوثريةَ األسقفيةَ والكنيسةَ املسيحَ وكنيسةَ نيةَ
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ميكنَ والَ نفسه،َ الوطنَ مسيحيواَ همَ يراتدهاَ ومنَ يرأسهاَ منَ ألنَ اجملتمعَ فَ متجذرةَ وطنيةَ كنائسَ
املسيح وطنناَ أبناءَ إخوانناَ اهتامَ ميكنَ الَ لذلكَ أجنبية،َ أصوهلاَ أنَ منَ ابلرغمَ الجنيلينيَإقتالعهاَ ينيَ

َكيفيةَالتعاملََََ(َأبهنمَعمالءَلألجانب،َوالَميكنَأبداًَختوينهم.َوإنَشاءَللَا)الربوتستنت سأحتدثَعن
َمعهمَفَالفصلَالقادمَ.

َ

 Creative Access Platformالتسلُّل 
َ

القضاايَاليتَطُرحتَفَجمامعَالتنصيَفَالغربَإنَكانَمنَاألخالقيَأنَيدخلَاملبشرَالبلدََمنَ
وإجيادَإقامةَدونَالبوحَأبنهَمنصر،َوإنَكانَمنَاملمكنَأنَيكذبَإنَسؤلَعنَعملهَالقيقي.َوابلطبعََ

ميَحياةَاملنصر،َوالَيطردهَخارجََأنَهذاَاألمرَأخالقيَماَدامَحيم1974ََعامََََفقدَصر حَمؤمترَلوزان
هلمََ مسحناَ منَ فنحنَ السالمية،َ الدولَ علىَ اللومَ ألقيَ أنَ بدَ الَ القيقةَ وفَ مهمته،َ ليكملَ البلدَ
ابلكذبَألنناَمنعناَدخوهلم،َوملَندر َأهنمَسيدخلونَعلىَأيةَحالَابلرغمَمنَالتشديدَفَمراقبتهمَفََ

فَالتبشيَبشكلَعلينَوليسَبشكلَسري،َفإنَأُمسكَاملبشرَََالبلد.َورأييَاملتواضعَأنَنفتحَهلمَاجملال
َكانَعلين،َفيمكنََ وهوَيبشرَابلسرَفإنهَجي ر مَوتوضعَعليهَأقسىَالعقوابتَألنهَخالفَالقانون،َأماَإذا

إىلََ فيهاَ ويدعوَ قاعةَكبيةَ للردََعقيدتهاستئجارَ وعلمائهمَ املسلمنيَ لعقالءَ يسمحَ أنَ بشرطَ ولكنَ َ،
ََ ومناظرهتم ومواجهتهمََعليهمَ عليهاَ ويُ ر دَ ومعتقداهتمَ أفعاهلمَ ستكشفَ القيقةَ فَ الطريقةَ وهذهَ علناً،َ

ابلجةَوالربهان..َوهذاَفقطَرأييَالشخصيَوقدَأكونَخمطئة.َأماَابلنسبةَلرماهنمَمنَالتبشيَفهذاَالََ
امل بقصصَ يتأثرونَ فقدَ مرغوب،َ املمنوعَ أنَ املواطننيَجيدونَ الشبابَ منَ ولكثيَ عملهمَ بشرينَيوقفَ

َعندماَيشكونَحاهلمَأبهنمَمضط ه دينَويتعاطفونَمعهمَويعتنقونَداينتهم.َ

  التقّية على الطريقة املسيحية 
َكالعملَفَمؤسساتَخييةَأوَتعليمَاللغَة ََوإنَطريقةَالتسللَإىلَالبلدَإبقاماتَألسبابَظاهرية

الجنليزيةَيبديَُخبثاًَمنَاملنصرينَأنفسهمَحىتَفَتعامالهتمَمعَالبشر.َفدعوينَأطرحَلكمَقصةَحصلتَ
ََ شخصياً. ََاملسجَدََفََكنتََم2007ََ/ََه 1428ََََاملاضيََرمضاَنََمَنََوعشرينََسبعةََليلةََففَيمعيَ
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ََََالرتاويحََأص لي ََالنقالََاهلاتفََأغلقََأنََونسيت.. َمخسةََيبلغََالذيََأخيََهوََوإذاََاهلاتفََرنََفجأة.
َألهناََكثياًَََتضايقتَُ..ََمعيََالتحدثََتريدانََالكنيسةََمنََامرأتنيََهناكََأنََيلََيقولََالعمرََمنََعاماًَََعشر
ََمَعََأتناجَىََأنََأردتَََُوإمناََاجلدال،َََفََإضاعتهَاََأريدََوالََ،يلََابلنسبةََنوعهَاََمَنََوفريدةََجداًَََخاصَةََليلة
.َقريبََمبكانٍَََأوََاملسجَدََفََمقابلتهماََقبلتَََُالتفكيََوبعَدََالنهايةَََفََولكينََوعبادايت،ََصلوايَتَََفََريب

َأقولهََماََكلََيكونََوأنََاهلدايةََللَاََمنََطالبةًَََ–ََقليبََصميمََمنََ–ََركعتنيََوص ليتََأفك رََقليالًَََجلستَُ
ََوبعدهَاََتقريباً،ََساعةََربعََبعَدََقادمتانََفهمَاََالساعةََإىلََنظرَتََمثََدعوهتماَََفََيوفقينََوأنََحقَ،ََهلمَا

ََمخَسََتقريباًَََيبعدََوالبيتََ–ََالدعوَةََفََابستمرارََأمحلَهََالذيََاملقدسََكتايبََأحضرََكيََبييتََإىلََغادرت
َ.ََاملسجدَمنَدقائق

َالالهوتََفََالربوفيسورةََتلكََمعََعملتهاََمناظرةََمنََوأمجلََأقوىََأشهدََملََأنينََالتحقيق،ََفََأقول
َالديثَََفََنفسهاََإقحامََوحتاولََوتسمعناََإليناََتتنصتََكانتََاليتََكيمربيلََاألخرىََوصديقتهاََاملسيحي،

ََوأاَنََمسجدي،ََكانََاملسجدََهذا:َ"متحمسةََكيمربيلََاسطردتََاهتمامي،ََأاثرََشيئاًَََيلََقالتََولكنها..ََ
ََدائماًَََأقولََكنت"ََمداعبةََتمَ تبسَ ََمث"ََمسلمََابكستاينََشخصََمنََمتزوجةََوكنتََارتددت،ََمثََأسلمت

ََابكستانََلنزفتََجرحتموينََلوََأنكمََللناس "هلاََفقلَت!" ََتقولَ ََوملََابكستانََقلتََأنكََالغريبََمَن:َ
ََإسالم َقصتهاََمعرفةََوأردتََتراين،ََأنََوأرادتََكيمربيلََمعيََاتصلتََالادثةََتلكََمنََشهرينََوبعد!"

ََللَاََصوتََامسعََأنََأستطَعََمل:َ"بساطةََبكَلََجواهباََوكانََالسالمي،ََالدينََعنََارتدادهاََوسببََابلضبط
..ََََقهقهيَتََسببََعَنََسألتين..ََََضحكتََمث"ََارتددت؟ََحقاًَََأهلذا:َ"متعجبةََسألتهَا"ََصاليتََفََحيدثين

!"ََصالةََكلََفََامسعهََوأانََوكالمهََللاََصوتََتسمعنيََالََكيفََاستغربََألنين:َ"صراحةََبكلََفأجبتها
ََوالقرآنََصالة،ََكلََفََالقرآنََأقرأ:َ"أجبتها.ََاألمرََمستنكرَةََالكيفيةََعنََوسألتينََهذاََكالميََمنََتعجبت

ََهَيَالصالةَأَنَهلاَوشرحتَُ!"َيلَورسالتهَللَاَمساعََفَطريقيَتَهيَهذَهَكلها،ََوللبشريةَيَلَاملنزلَللاَكالم
ََودعاءاَنَوذكرهَبتسبيحاتنَاَنناجيهَمثَالكرمَيَكتابهََخاللَمَنَحيدثنَاَفهوَللا،ََوبنيَبينناَمَاََاملباشرَالتصال

 َ.بيتهاَإىلَأدخلتينَحىَتَأسبوعياًََنتقابلَوصرانَكالميََوأعجبهاَله،
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َغريبة،ََأبلوانََاملدهونةََاملريبةََالشقةََحيطانََإىلََأنظرََاجللوسََغرفةَََفََجلستََاألمسيةََتلَكََف
ََتراتَحََأهناََالكتاابَتََهذهََعلَىََتعليقهاََوكانََالكنائسية،ََوالرتانيمََالجنيلََنصوصََمَنََكتاابَتََوعليها
َالكتبَمَنََعشراتَوعليهاَاخلشبَمَنَكبيةََطاولةََورأيتَحويَلَتلف تََُّمَثَترت لها،َأَوَتقرأهاَعندمَاَنفسياًَ
ََوبعَضََوعائلتهََلقسيسََصورَةََهناكََوكانََلوثرََمارتنََالنصراينََللعاملَ ََوأكثرهاََالبعض،ََبعضهاََفوقََاملرتبة

َأهناََواكتشفتَََُاللوثرية،ََالكنيسةََمَنََأهناََوعلمتََالطاولة،ََعلىََدَةمستنَ ََاألخرىََاملسيحيةََالعائالت
ََورزقهَاَقوهتَاَعلىَمنهََحتصلَالذيَوعملهاَوتنصيهم،َاملتحدَةَالوالايتََفَاملسلمنيَبتبشيَخمتصةَمبشرة

َالكنيسة،ََإىَلََجديداًَََشخصاًَََحُتضرََمرَةََكلَََفََزائدَةََعمولةََهلاََويدفعونََوالتبشي،ََالكنيسةَََفََهو
منَخلفيةَإسالميةَعربيةََََالقسيسََوقالتََالصورة،ََفََاألشخاصََعنََسألتهاََعندماََأكربََصدميتََوكانت
َوعراقينيََوابكستانََإيرانََمَنََاآلخريَنََواألعضاءََكاملة،ََلكنيسةََاًَراعيََورمسوهََمتنصر،ََأمريكيةََمَنََمتزوج

 َ.النصرانيةَإىلَاملتحدةَالوالايتَفَداينتهمَوغيواَمسلمنيَابألصلَمولودون

َإيلََالتحدثََمستوىََعلىََفقطََ،تتكس بَمنَوراءَعالقتهاَهذهََأهناََوعلمتَََُنفسيََفََاحرتتَُ
َوسألتهاََبدقة،ََمرسومةََاخلطةََنعمََسابقاً،ََابهلاتفََمعيََالتحدثََحاولََعندماََاملتنصرََالقسيسََرتوتذكَ 
ََخالَلََمنََحينهاََفعرفتََهذه،ََوعالقتناََهذاََحديثناََمنََاهلدفََهوََوماََمعها،ََوجوديََسببََعن

ََوإضعافهَمََاملسلمنيََهؤالءََإىلََالدخولََكيفيةََخاليلََمنََتدرسََكانتََأهناََإيلََالتقربََوحماولةََجماملتها
ََهاتفتهَاََمثََومَنََابهلدايةَ،ََهلَاََودعوَتََاملكانََوغادرتَََُهلَاََاعتذرتَََُأنينََفعلتهََمَاََكل.ََللنصرانيَةََوحتويلهم

ََسبباًَََأعطيهاََأنََدونََأخرىََمرةََتدعوينََأوََيبََتتصَلََالََأبنََهاحدَ ََعندََاايهاََموقفةًَََالتايلََاليومََف
 َ.وجيهاًَ

ََأتملََوقفة ََوالتودَدََالوجه،ََعلىََوالبتسامةََاحملبةََعنصرََتظهرََالصداقة،ََابسمََحقيقتهاََختفي:
َضحيةََأينََأحسستَََُأساسهم،ََهوََوهذاََأسلوهبمََهوََهذََاملسيحية،ََمعتقداتََحنوََجرهََسبيلََفََلآلخر

َاملسيحية،ََإىلََوارتدادهمََالناَسََمعتقداتََتغييََهلدفََتعملََاليتََاملنافقة،ََاملتخفيةََالتنصييةََالمالت
َََ.مقصدهمَإىلَللوصولَأوَللناس،َتعاليمهمَلبثَالتقيةَأسلوبَيستخدمون
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َكورايَ تستخدمَاملؤسساتَالتنصييةَسياسةَانتهازَالفرص،َفلرمباَأنهَمينعَللمبشرينَالدخولَإىل
اآلن،َوإذاَُوجدَأيَمنصرَفقدَيُقتلَعلناً،َفلذلكَماَيفعلهَاملنصرونَهوَجتهيزَالعدة،َحىتَإذاََََالشمالية

َكنائسهم.َوأقصدَابلتجهيزَلذلك،َتنصيَمج يعَالبلدانََفُتحَالبابَهلمَفإهنمَسيدخلونَويبدأونَبتأسيس
َكورايَاجلنَوََاليتَحوهلا،َفقدَوصَل بيةَماَيقربَتسعنيَابملئة،َوجامعاتَالالهوتَتستقبلَأيََالتنصيَف

َكورايَاجلنوبيةَلتدريبهَليكونَقسيساًَأوَمعلماًَأوَمرشداًَنفسياً،َوذلكَبسببَأنَلغةَوثقافةََ شخصَمن
كورايَاجلنوبيةَمشاهبةَلكورايَالشمالية،َفماَأنَحتصلَأزمةَماَوتُفتحَاألبوابَحىتَجتدَهؤالءَاملبشرينََ

مت وتُعترباجلنوبينيَ وقت.َ مسألةَ والقضيةَ لتنصيها،َ الشماليةَ إىلَكورايَ السعوديةجهنيَ اململكةَ البلدَََََ
،َومنَاملفرتضَأنَالَينفقواَالكثيَ)اليتَذكرانهاَفَالفصلَالسابق(ََعلىَقائمةَاألبوابَاملفتوحةََالثاين

منَاألموالَفَالتنصيَاعتماداًَعلىَمبدأَالقبولَالذيَحتدثناَعنهَفَالفصلَالسابق،َولكنهمَفَالقيقةََ
مكةََ إىلَ الوصولَ يستطيعونَ الَ وإنَكانواَ حال،َ أيةَ علىَ ويدخلونَ القواننيَ ويكسرونَ يكرتثون،َ الَ

واجلنوبيةَوجد ة،َوتنتشرَأكثرهاَوالشرقيةََقدَوصلواَإىلَاملناطقَالشماليةََاملكرمةَأوَاملدينةَاملنورة،َإالَأهنمََ
يكونََ الَ قدَ السعودية،َ فَ والنساءَ للشبابَ وابلنسبةَ )كالكومباوند(،َ لألجانبَ السكنيةَ املناطقَ فَ
التنصيَمباشر،َوإمناَيكونَمنَخاللَبرامجَالدردشة،َوالقنواتَاملسيحيةَالفضائيةَوقدَوصلَالتبشيَفََ

يعادَلا ماَ ََ%0.5ََلسعوديةَ للمؤسساتََ. ابلنسبةَ إجنازَ يعتربَ ولكنَ نسبةَكبيةَ املرءَ يراهاَ الَ وقدَ
َالتبشيية،َوبدايةَجيدةَوحافزَلعملَمستقبليَأكرب.َ
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أماَفَالدولَالعربيةَاألخرى،َفنجدَأنَبعضَاملسيحينيَالعربَبدأواَفَاملشاركةَابلتبشيَالعلينََ
املسلمََ بنيَ ماَ واملواطنةَ السالمَ إىلَ تدعوَ املنشوراتَ وهذهَ واملطبوعات،َ املنشوراتَ بعضَ نرىَ وبدأانَ

إليهاَنصوصَمنَالجنيلواملسيحي القرآنََ،َوُيضافَ القاهرةَ.ََوماَيوافقهاَفَ َكنُتَفَمعرضَ .َفمثاًل
ََللكتابََ َكانَهناكََم2013عام تبيعَالكتبَاملسيحية، َجبانبَإحدىَاخليمَاملنصوبةَاليتَ أمرُّ ،َوبينماَ

املسيحيةَالتنصيية،َمثال:َ"املباديءَالروحيةَاألربعة"َ"كيفَحتصلََشباابًَوبنااتًَيوزعونَبعضَاملنشوراتََ
 ."َعلىَحياةَأبدية"َومنَهذهَاملنشوراتَكتيباتَصغيةَبعنوانَ"أخوايَاملسلم،َعايزَأقولكَإينَحببك

 إنجيل من أنها على عَنَْونَتها ثم المسيح، وليس )رسالة أفسس( بولس أقوال من نص الصفراء الدائرة في الحظ" بحبك اني أقولك عايز المسلم، أخويا" حملة
 .هذا يومنا إلى يوجد لم الذي المسيح
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أهناََ للقارئَ توحيَ )امل رتو(،َ القطاراتَ أوَ التكسي،َ املنشوراتَفَسياراتَ بعضَ توزعَ أنهَ كماَ
َسياسيةَوأهناَستتحدثَعنَأمرَهامَفَالسياسة،َولكنَإنَدققناَفَهذهَالعالانتَلوجدانهاَتنصيية.َ

 مصر، حيث المتكلم قسيس ومعه فريق ترنيم مسيحي معروف جدا  في مصرإحدى المنشورات التنصيرية التي كانت توزع بالمترو في 
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السرَت إىلَ أنََوعودةَ سابقةَ فصولَ فَ قلُتَ فكماَ السالمية،َ الدولَ فَ التنصييةَ اتيجياتَ
الدورََ ليمثلواَ نفسها(َ البلدَ منَ )وأكثرهمَ املنصرينَ بتدريبَ خاصَ بشكلَ تعتينَ التنصييةَ املؤسساتَ
التدريبَاخلاصَقدََ أنهَمبشر،َوهذاَ بشكلَجيدَفَالدولَاألخرى،َفاملنصرَفَطبيعةَالالَالَيقولَ

التمييزَماَبنيَرجلَأعمالَعاديَيريدَأنَيستثمرَفلوسهَفَالبلدَملصالهَالشخصيةََََجيعلَمنَالصعب
َكانَاملبشرَجيدَعدمَإمثارَفََو ماَبنيَمبشرَجاءَللتبشيَحتتَغطاءَالعمل.َولكنَمعَمرورَالوقتَوإن

وسيعودَإىلَبلده.َورغمَالعهودَاليتَأوَإرهاقَوتعبَونفور،Burnoutََََعملهَفإنهَسيصيبهَالنضوبََ
تضعهاَاملؤسساتَالتنصييةَللمبشرينَأهناَستهتمَهبمَوترعاهم،َإالَأنَهذاَاألمرَليسَصحيحاً،َفماَأنََ
يعودَاملنصرَإىلَبلدهَحىتَتستغينَاملؤسسةَعنهَألنهَملَيفعلَماَهوَاملفرتضَأنَيفعلهَفَالبلدَاألخرى،َ

،َوقدَالَتتسىنَلهَالفرصةَأنَيعودَللسفرَوللتبشيَمرةَأخرى،َوإمناَةفتقتصرَخدماتهَفَبلدهَفَالكنيس
إنََ ماَ لذلكَ أكرب،َ املاديَ أكثر،َكانَمردودهاَ أانساًَ التبشييةَهتمهاَمصالهاَوكلماَنص رتَ املؤسسةَ

َكانَعمل هَفَفتحََيصيبَاملبشرَالنضوبَالنفسيَحىتَتستبدلهَمببشرَآخرَوتستغينَعنَاألولَالذيَرمبا
األبوابَوالطرقَأكربَبكثيَمنَالثاين،َمبعىنَآخرَهذاَيظهرَطمعَوجشعَاملؤسساتَالتنصييةَفَإجنازََ
َكانواَخملصنيَمعهم،َوجندَأنَاملنصرينَهمَضحيةَأيضاًَهلذهَ العملَوعدمَتقديرهمَلعملَاملنصرينَالذين

ََ مبلغ هوَ شهريةَ مرتباتَ منَ املنصرونَ أيخذهَ فماَ اجلشعة،َ اليتََاملؤسساتَ للمالينيَ ابلنسبةَ رمزيَ
تتقاضاهاَاملؤسساتَالتنصييةَاألم،َوجندَأنَالرؤساءَوالعاملنيَفَهذهَاملؤسساتَيعملونَعلىَتوسيعََ

َملكوهتمَالَتوسيعَملكوتَالربَكماَيزعمون.ََ
َ

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

َا أنَ السابقةَ الفصولَ عدةََذكرانَفَ إىلَ الواحدَ اجملتمعَ داخلَ املسيحيةَ الفئاتَ يقسمونَ ملنصرينَ
( ب َ أمسوهاَ جمC1-C6أقسامَ خلقَ املنصرونَ وحياولَ َ)( املسلمَ اجملتمعَ داخلَ مسيحيَ (،C5َتمعَ

َكاملسلم،َولكنهَفَصالتهَ حيثَأنهَالَيتعارضَمعَثقافةَالبلد،َوميكنَأنَيبقىَهبويتهَوعاداتهَوتقاليده
َكربَوأنهَخلصهَمنَاخلطيةيدعوَاملسيح،َويؤمنَ َ.ََمبوتهَعلىَالصليبَبه
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ألنَ واجلزائر،َ وكينياَ السالميةَكباكستان،َ املناطقَ بعضَ فَ انجحةَ السياسةَ هذهَ تكونَ وقدَ
نسبةَاملسيحينيَاألصلينيَقليلةَجداًَوغيَمؤثرة،َولكنَلدَاآلنَملَتنجحَهذهَاخلطةَفَالدولَالعربيةََ

ي أنَ يقبلونَ الَ األوسطَ الشرقَ فَ فاملسيحينيَ والعراق.َ ولبنانَ ومصرَ وسورايَ معََكاألردنَ تشاركونَ
العاداتَوالتقاليد،ََ فبالرغمَمنَوجودَتشابهَمنَانحيةَبعضَ املسلمنيَابملصطلحاتَاليتَيستخدموها،َ
َككلَماَزالتَمنغلقة،َفإنَاملسيحينيَالَيرضونَأنَيسمونَ"يسوع"ََ إالَأنَالفئةَاملسيحيةَداخلَاجملتمع

مرمي بنَ املعيسىَ "نصارى"َ يسميهمَ أنَ أحدَ حيبونَ والَ طريقةََ،َ حىتَ للمسيحيني،َ السالميَ صطلحَ
معََ وبناهتاَ أبناءهاَ خيتلطَ أنَ ترفضَ املسيحيةَ العائالتَ وبعضَ األحيان،َ منَ فَكثيَ خمتلفةَ اللباسَ
منََ ويصبحَكواحدَ ثقافتهَ يغيَ أنَ لهَ بدَ الَ النصرانيةَ إىلَ يتحولَ الذيَ املتنصرَ أنَ فتجدَ املسلمني.َ

َألنَينتقلَإىلَبلدَآخرَألنهَغيَالنصارىَاألصلينيَحىتَيشعرَأنهَمقبولَفََم اَبينهم،َومنهمَمنَجُيرب 
مرغوبَفيهَمعَاملسلمنيَأوَاملسيحيني،َوالكثيَمنَاملتنصرينَالَيتزوجونَمنَالعائالتَالنصرانية،َوإمناَ
َكماَأنَالكثيَمنَالكنائسَالشرقيةََ يسهلَعليهمَإجيادَمتنصرينَمثلهمَخيوضونَمعهمَالظروفَنفسها.

ابحتض تقبلَ املسلمنيََالَ بنيَ ماَ ذلكَ جر اءَ حتصلَ قدَ اليتَ الطائفيةَ املشاكلَ منَ خوفاًَ املتنصرينَ انَ
ََ َكاململكةَالسعوديةََََ–واملسيحيني،َرغمَأنَالقواننيَالسالميةَبشكلَعام الَََ–ماَعدىَبعضَالدول

حتاسبَأيَشخصَيرتكَالسالمَويتحولَإىلَاللادَأوَالنصرانية،َوإمناَاملضايقاتََاملرتتبةَمنَتنصرَ
أتسيسَ فَ فشلواَ املتنصرينَ فإنَ لذلكَ عام.َ بشكلَ احمليطَ واجملتمعَ األهلَ منَ تكونَ ماَ عادةَ املسلمَ

التَن الكنائسَ وإمناَ املسلمني،َ عامةَ لثقافةَ مشاهبةَ مستوطنةَ متنصرةَ الدولََجمتمعاتَ فَ املوجودةَ صييةَ
العربيةَماَزالتَأتخذَطابعهاَوأسلوهباَاخلاصَوغيَمندجمةَومنخرطةَفَاجملتمعَالسالمي،َوملَتستطعَ
التنصييةَ َكبي.َوحتاولَبعضَاملؤسساتَ إىلَوقتناَالايلَأنَيكونَهلاَأتثيَتنصييَفَاجملتمعَبشكل

َكنائسَخاصةَللمتنصرينَألهنمَخمتلفنيَعنَال َكنُتَأحتاورََخلق نصارىَاألصليني،َففيَمرةَمنَاملرات،
َكأيَنصرانيةَأخرىَوطبيعةَحياهتاَاآلنَأصبحتَمثلََ َكمتنصرةَتتنصر معَمتنصرة،َوكنُتَأقولَهلاَأهنا
ابقيَالنصارى،َفقالتَيلَحبزم:َ"الَأانَخمتلفة!"َفسألتها:َ"كيفَذلك؟"َقالت:َ"حننَاملتنصرونَخمتلفنيََ

َكالشخصَالذيَاكتسبَعنَابقيَالنصارى،َولناَط بيعتناَاخلاصةَوطريقةَحياتنا!"َوهذاَصحيح،َفهم
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الراجعة،َفالَهمَمسلمني،َوالَيستطيعونَأنَيعودواََََاَفَالصدمةَالثقافيةهالشخصيةَالثالثةَاليتَحتدثناَعن
َيني.ََإىلَحياهتمَاألوىل،َوالَهمَنصارىَوالَيستطيعونَالندماجَمعَالنصارىَاألصل

َكنيسًةَ لوجدت  بنيَكنائسها،َ ماَ َ وجتولت  األمريكيةَ املتحدةَ الوالايتَ إىلَ َ ذهبت  لوَ ولذلكَ
للمكسيكانََ وكنيسةَ للكوريني،َ وكنيسةَ للصينيني،َ وكنيسةَ للسود،َ وكنيسةَ للبيض،َ وكنيسةَ للعرب،َ

ََ الضخمة الكنائسَ هناكَفَ يكونَ أنَ ميكنَ أنهَ اجتماعاتَخاصةMega Churchََََوهكذا،َحىتَ
َكنائسَتقيمَاجتماعاتَاسبوعيةَ بلغاتَخمتلفةَتناسبَالفئاتَاملوجودةَفَذلكَالي،َوأذكرَأنَهناك

َخاصةَللمتنصرينَوتتناولَقضاايهمَوطبيعةَحياهتمَاخلاصةَلتجاريَالياةَاملسيحية.َ

جنليزيةَحىتَيفهمََوقارنَهذاَمعَاملساجدَالسالميةَاملوجودةَفَالغرب،َفاخلطبةَتكونَابللغةَال
الناسََ متعددةَللحضور،َوعندماَيقفَ اجلميع،َوفَبعضَاملساجدَتوجدَوسائلَخاصةَللرتمجةَبلغاتَ
للصالةَفَاملسجد،َفالَفرقَبنيَأبيضَوأسود،َوالَفرقَبنيَصيينَوعريب،َومجيعهمَيقفونَصفاًَواحداً،ََ

بنيَعريبَوأعجميََََالَفرقَعندَللَاََالطويلَجبانبَالقصي،َالغينَجبانبَالفقي،َالطفلَجبانبَالشيخ،
َإالَابلتقوى،َفالسالمَالَيفعلَأيَتفرقاتَبنيَفئاهتاَويعملَعلىَالتوحيدَوالتكافلَفيماَبينهم.

الشرقَ السالميةَفَ العربيةَ الدولَ بعضَ املتنصرينَفَ توطنيَ املنصرينَفَ فشلَخطةَ وابلرغمَ
َكاجلزرَالفريقيةَوالساحليةَاملذهبية،َفمعظمَهذهَالقبائلَاألوسط،َإالَأهناَالقتَجناحاًَفََ مناطقَأخرى

الكعبةَََالبدائية حنوَ وتتجهَ املسلمنيَ صالةَ تصليَ وكانتَ واحد،َ إبلهَ تؤمنَ مسلمةَ ابألصلَ كانتَ
الطقوس بعضَ لونَ يدخ  الناسَ بدأَ املتابعة،َ عدمَ وبسببَ الزمنَ منَ فرتةَ بعدَ ولكنَ الشركيةَََبصالهتا،َ

األخرىَواملعتقداتَاليتَتتعلقَابلسحرَوالشعوذة،َولكنَلوَدرسناَهذهَاملعتقداتَوالطقوسَلوجدانَأنَ
هلاَأصولَتوحيديةَإسالمية،َولألسفَاشتغلتَاألممَالسالميةَعنهاَحىتَُنسيتَهذهَالقبائلَوملَيعدََ

الت المالتَ دخلتَ الستعمارَ امتدادَ معَ وهكذاَ قبل.َ منَ عنهاَ يسمعَ تلكَأحدَ فَ وغيتَ نصييةَ
ََ وابلرغم الكاثوليكيَةالشعوب،َ المالتَ احنسارَ بدأتَألََمنَ ومكشوفة،َ ومعروفةَ قدميةَ أصبحتَ هناَ

الكاثوليَك وحتويلَ ابلدخولَ بروتستنتيةَ توطنيََََمحالتَ وحماولةَ طائفتهمَ إىلَ األخرىَ املذهبيةَ والفئاتَ
،َأيََطق،َفالَيسمونَأنفسهمَمسيحيني،َوإمناَأصبحَإمسهمَالعيسوينيَاملسلمنيكنائسهمَفَتلكَاملنا
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َكإلهَورب،َوحىتََ ويذهبَإىلَاألبيضنيََََوالطاقيةََالثوبيلبسََملنصرََأنَاأهنمَمسلمونَيؤمنونَابملسيح
اجملتمعاتَاألخرىََََالكنيسة بثقافةَ املتنصرونَ تلو نَ الشركية،َوهكذاَ عبادتهَ ليمارسَ اليتَتسمىَمسجدَ

َالسائدةَحىتَيستطيعواَإخرتاقهمَوالتأثيَعليهم.َ
َ

 والوقوع ِف الفاحشة   ِف التنصري عالقات احلب 
َ

لرمباَمنَأكثرَالناسَالذينَميكنهمَإخباركمَعنَحماولةَإيقاعَاملنصرينَابلشبابَهمَدعاةَمقارنةََ
األداين،َفلألسفَهناكَمنصرينَإنَملَيستطيعواَاليقاعَابلداعيةَأوَاملسلمنيَالبسطاءَفَشباكَالتنصيَ

امل يرسلَ فقدَ ابلفاحشة،َ إيقاعهمَ وهوَ أقذر،َ آخرَ أسلوابًَ معهمَ يستخدمونَ لإليقاعََفإهنمَ ابغيةَ نصرَ
َابملسلم،َأوَشابَليوقعَاملسلمةَفَشباكَالعاطفةَوالغرام.َ

ولألسفَهناكَبعضَالفضائحَالظاهرةَعلىَقنواتَاليوتيوبَلبعضَاملتنصرين،َفكماَقلتَسابقاًََ
أنَواحدةَمنَأسبابَالتنصرَهيَالوقوعَفَاخلطيئة،َوأذكرَأنَهناكَفتاةَمسلمةَمنَدولَاخلليجَأحبتََ
شاابًَمسيحياً،َوكاانَيقضيانَالوقتَمعَبعضهماَالبعض،َوملَتكنَملتزمةَابلسالم،َفجر هاَذلكَالشابََ
أمامهاَوراحَيعتذرَعماََ وطمعَهباَحىتَأوقعهاَابلفاحشة،َوبعدَتلكَالادثةَمباشرًةَبدأَالشابَيبكيَ

أضعفتهاَج نفسيةَ أزمةَ الفتاةَفَ فعلهَخطيئة،َووضعَ ماَ أنَ منه،َوقالَهلاَ تشعرَبدرَ بدأتَ داً،َألهناَ
ابلذنبَالعظيمَالذيَارتكبته،َوراحَالشابَيقولَهلاَأنَهذاَفَالسالمَحد هَالرجمَ)القتل(،َأوَأقسىََ

،َوقالَهلاَأيضاً:َ"نبيكمَرجمَالعقوابتَكاجللد،َوراحَيرهبهاَابلنارَوهوَيبكيَألنهَيشعرَمعهاَأنهَمذنب
َكانَمنكمَبالَخط هناَفَمأزقَوالََ،َوعندماَتشعرَالفتاةَأيئةَفليمهاَحبجر"الزانية،َبينماَاملسيحَقالَمن

خمرجَالتنصُّر،َويقولَهلاَأهناَََيغلقَهذاَاملنصرَأمامهاَمجيعَاملخارج،َفالَيفتحَأمامهاَإالتستطيعَالتوبة،َف
األبدية،َوأنَللَا الياةَ فإهناَستنالَ اخلطََإنَطلبتَيسوعَخملصَشخصيَلياهتاَوتنصرتَ ََيَةسيمحوَ

َويعفوَعنها،َوابلتايلَجتدَهذاَاألمرَمنفذاًَهلا.ََ

َكانواَغارقنيَفَشهواتَالياة،ََ فَالقيقة،َوالَبدَيلَأنَأصر حَأنَهناكَشباابًَمنَالذينَتنصروا
حبالوةَالميانَألنَتوبتهمَملَتكنَصادقة،َيشعرواََوالعودةَإىلَالسالم،َولكنهمَملََََوحاولواَالتوبةَإىلَللا
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هوَ أنفسهمَ علىَ افتعلوهَ الذيَ العارَ لغسلَ األسهلَ الطريقَ أنَ ووجدواَ هلل،َ خملصةَ تكنَ ملَ وعودهتمَ
َكربَوقبولهَخملصاًَله،َهيَتذكرةََ للجنةَ)الياةَاألبدية(َسهلةَابلنسبةَجمانيةََالنصرانية،َفالميانَبيسوع

َإليهم.ََ

الفتاةَفَأيَنوعَمنَاحملرماتَينظرَإليهمَاجملتمعَنظرةََوخاصةََلشابََولألسفَعندماَخيطيءَا
أعودَإىلَقصةَالفتاةَاليتَتنصرتَوغابتَعنَالبيتَ كراهيةَودونية،َوميكنَأنَيُنبذَمنَاجملتمع.َفمثالًَ

إىلَََوأعلنتَتنصرها،َفعندماَعادتََمثانيةَأشهرَبسببَعالقتهاَبشابَمسيحي،َوخرجتَعلىَالعالم
فََ معهاَ التحدثَ حىتَ والَ معها،َ الختالطَ منَ صديقاهتاَ أهايلَ منعَ وجل،َ عزَ هللَ اتئبةَ السالمَ

سيئةَتطعنَبسمعتها، ابلرغمَأنهَالَيوجدَأيَََاملسجد،َونظرواَإليهاَنظرةَدونيةَولرمباَقالواَعليهاَأشياءًَ
أنَهذهَالفتاةَبقيتَقويةَوأهلهاََََإثباتَأهناَفعلتَأيَحمرماتَأثناءَغياهباَعنَالبيت.َولكنَحبمدَللَا

املسلمنيَمحوهاَحىتَتزوجتَوأجنبتَأطفال.َولكنَماذاَلوَملَتكنَقوية؟َماذاَلوَأنَأهلهاَملَيستطيعواََ
محايتهاَبعدَعودهتا؟َالَأعتقدَأهناَقدَتتحملَأقاويلَاجملتمعَالذيَحوهلاَعليها،َولرمباَقدَتغوصَأكثرَ

َمرحلةَالَتستطيعَالعودةَفيهاَإىلَالسالم.ََوتبتعدَأكثرَحىتَتصلَإىلَ

؟َالشركَأمَالفاحشة؟َالشركَطبعاًَولكنَعندَاجملتمعَأمرَآخر..َأيَالمثنيَأعظمَوأكربَعندَللا
ََاَي"ََ:يومََفََلهََالطالبََقالََحىتََاخرى،ََمرةََشرحهََأعادََأهناهََوكلماََالتوحيدََكتابََيشرحََإماماًَقيلَأنََ

ََفخرَج..ََََ."آخرََشيءََيأََوأََالفقهََاَوََالسيةََعنََنسمَعََانََنريدََالتوحيَدََكتابََتغيََانََمنَكََنريدََإمام
ََببناَءََقامََرجلََأنََقيَل"ََ:هلمََقاَل..ََََ"إمام؟؟ََايََحزنَََفََانَتََملاذا"ََ:التالميذََفسأله..ََََحزيَنََوهَوََالمام
َالردََفكانََ"!!اجلنََإىلََتقرابََالبابََعتبةََىعلََديكََبذبحََقام((ََََاجلن))ََََمنََخوفهََومنََاملدينةََفََبيت
َالرجلََتتذكرونََهل"ََ:هلمََوقالََالثاينََاليومََفََعادََمث((ََََولهََلناََللاََغفر((َ))ََََللاََهداه))ََََالتالميذََمن

َ"!!!زىنََالرجلََانََوالقيقةََخطأََكانََعنهََقيلََماََأنََيبدو"ََ:قال..ََََ"نعم"ََ:قالوََ؟؟ََالديكََقتلََالذي
ََََقتلَهََعلىََيقبلونََوكادواََمسعوَاََمَاََهوَلََمنََغضباََالطالبََفانفجر َََ:هلمََوقاَلََالماَمََسكتهمأََلوال..

ََََتغضبواََملََالديكََبذبحََاجلنََإىلََتقربََحينماََابهللََشركأََنهأََلكمََقلتََحينما" ََانَهََقلتََوحينما..



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 485 صفحة

 

ََنعيَدََكيََالتوحيدََكتاَبََايبيَنََهاَت...ََََيقتلََعلىََتقبلوَاََكدمتََبزانَهََالداينةََمنََخترجهََملََكبيةََارتكب
َ"َشرحه

ََالقيقة،َإنَالزانَوالشركَمنَأكربَالذنوب،َولكنَإنَماتَاملرءَعلىَالشركَوملَيعودَإىلَللَافََ
َكتابهَالكرمي:َ" ر كَ ََأ نََي  غ ف رَََُال َََ هَ اللَ ََإ نَ ليوحدهَفإنَهذاَالذنبَلنَيُغتفر،َألنَللاَقالَف ََم َاََو ي  غ ف رَََُب هَ ََُيش 

ر كَ َو م نَۖ  َي ش اءََُل م نَذ  ل كَ َُدونَ  لل  هَ َُيش  ًاَاف رت  ىَ َف  ق دَ َاب  ََ"﴾٤٨َسورةَالنساء﴿َع ظ يًماَإ مث 

وأتعجبَمنَسلوكَبعضَاملسلمنيَعندماَعادتَامرأةَإىلَالسالمَبعدَارتدادهاَفَالوالايتََ
للعملَفََ العودةَ األمريكية،َوحاولتَ وطُرد تَاملتحدةَ فرُفض تَ عهدها،َ السالميةَكسابقَ املؤسساتَ

اتبَعنََََحىتَمنَاملساجد،َوُمنعتَمنَدخولَبعضَاملراكزَالسالمية!َأالَجيدرَهبمَأنَيفرحواَأنَللا
َهذهَاملرأةَوأنَيساندوهاَويقفواَمعهاَبعدَكلَالبتالءاتَاليتَمرتَهبا؟ََ

العالق موضوعَ إىلَ وعودةَ حال،َ ابلسن،ََعلىَكلَ عندماَكنُتَصغيةَ فأذكرَ التنصي،َ فَ اتَ
أكثرَاحتشاماًَعنَماَهوَعليهَاآلن،َفكانَجديَالقسيسَمينعَأيَفتاةَتدخلَالكنيسةَََكانتَالكنيسة

إنَملَتغطيَرأسها،َوإنَملَتكنَتلبسَشيئاًَحمتشماً،َفكانَمُينعَللفتاةَالدخولَإىلَالكنيسةَإذاَلبستََ
)جيبة مينعََتنورةَ الكوع،َوكانَ فوقَ الُكمَ طولَ أوَكانَ فاضحاًَ مفتوحاًَ القميصَ أوَكانَ الركبةَ فوقَ َ)

َكالطبول،َواليقاعاتَاليتَتشبهَاليقاعاتَاليتَيستخدمهاَاملغنيني،ََ استخدامَاآلالتَاملوسيقيةَالعاملية
الن عنَ منفصلنيَ الرجالَ وكانَ فقط،َ البيانوَ علىَ فُتقتص رَ موسيقيةَ آلةَ هناكَ قاعةََوإذاَكانَ فَ ساءَ

الكنيسة،َفالرجالَوالشبابَجيلسونَفَانحيةَوالنساءَفَانحيةَأخرى.َأماَاآلنَفتغيتَاألحوال،َوصارََ
عندَاملسيحينيَحريةَأكثرَفَاللباسَفَالكنيسة،َوملَيعدَوضعَغطاءَالرأسَفَالكنيسةَفرضاً،َوميكنََ

الكنائسَابلختالطَم املوسيقى،َومسحتَبعضَ نوعَمنَ أيَ الشبابَوالفتياتََاستخدامَ معََََ–اَبنيَ
العلمَأنَهناكَبعضَالكنائسَالشرقيةَاليتَالَزالتَحتتفظَبقانونَفصلَالرجالَعنَالنساءَفَالكنيسة..َ
فلماذاَُيسمحَللكنيسةَأنَتتحولَوتتغيَحسبَاملوضةَوحسبَتغياتَالعاملَالدنيوي؟َأالَيسمحَهذاَ

َواليقاعَابلفاحشة؟َََابلنسياب
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ََ واخليانة الزواج،َ قبلَ اجلنسَ فعلَ وحترمَ تعيبَ الكنائسَ معظمَ فإنَ القيقةَ ََوفَ الزواج،َخارج
ََ،َوعندماَالَحترمَالكنيسة453ولكنهاَالَتُردَأوَحترمَهذاَاخلاطئَ)العاصي(َمنَأنَميارسَالطقوسَالدينية

علىََ تكونَ الدينية،َ املمارساتَ منَ الََاخلاطيءَ أهناَ أوَ ويتغي،َ سيتوبَ الشخصَ هذاَ أنَ أملَورجاءَ
تتدخلَأبفعالَاملرءَالشخصية.َوهذاَالفعلَيناسبَالكثيَمنَالعصاةَواخلطاةَذويَالضميَامليت،َفإهنمََ
يفعلونَالفاحشة،َولكنهمَيومَاألحدَيذهبونَإىلَالكنيسةَويعرتفونَخبطاايهمَويتوبونَعنها،َوالَيوجدََ

َاملرءَللتوقفَعنَفعلَالسيئات.ََهناكَموقفَجديَلدىَهذا

الََ أمرَ أيَ أوَ اخلمرَ شربَ أوَ الفاحشةَ فعلَ التنصرَ فَ دافعهمَ يكونَ الذيَ املتنصرينَ وإنَ
َكذلكََََ–أخالقيََ جيدونَأنَالنصرانيةَمنفذَلعملَماَحيلوَهلم،َََ–وهمَاألقليةَطبعاً،َفليسَكلَاملتنصرين

فَالسالم،َوالَيشعرََََرءَألنهَقدَقنطَمنَرمحةَللَاابلرغمَمنَأنَاملسيحيةَبريئةَمنهم،َوأحياانًَيتنصرَامل
أبنَللاَغفرَلهَألنهَملَخيلصَلهَوالَجيدَمنَيشجعهَفَاجملتمع،َفيجدَأنَالنصرانيةَهيَاليتَفيهاَالرجاءَ

َكانَيفعلهَمنَشرور،َولكنَاألمرَالسيءَأنَهذاَاملتنصرَيلومَالسالمَعلىَماََََفَاخلالص منَمجيعَما
كانَيفعلهَابلسابق،َفيبدأَابلفرتاءَوالقولَأنَالسالمَيبيحَالزىنَوالَيعطيَاملرأةَحقوقها،َوالعقابَواردََ

القرآن رمحةََفَ يوجدَ إالوالَ هذاَ وماَ منه.َ بريءَ والسالمَ لهَكماَمََ،َ نفسيَوغسيلَمخَحصلَ رضَ
َسنتحدثَعنَهذاَاألمرَالحقاً.ََ

 التنصري والسحر 
َ

ََللتنصي؟َالسحرنَهلَيستخدمَاملسيحيَو

الكنيسة آابءَ عامةََََميحقَ املعلمونَ وحيذ رَ عليها،َ املتعارفَ والسحرَ الشعوذةَ والقساوسةَ
العقيدةَ يوجدَفَ أنهَالَ املشعوذين(َوالعرافني،َوابلرغمَ )يُقصدَهبمَ الشيوخَ إىلَ الذهابَ املسيحينيَمنَ
النصرانيةَماَيسمىَاجلن،َولكنَيسموهناَأرواحَشريرة،َوالَيوجدَأرواحَمحيدةَأوَمؤمنةَلدىَالنصارىَ

،َملاََاملسلمَمثاًل(.َولألسفَفإنَاملنصرينَيعتقدونَأنَعامةَالشعبَالسالميَيستخدمَالسحرََ)كاجلن
 

 المناولة  – القداس  من  الزاني  هذا  يحرم  أن  الحق  له  القسيس  فإن  اإلعتراف، بعد  والكاثوليكية  كاألرثوذكس   األرمينية الكنائس  عدا  ما .  453
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َكيَيعملواَهلمَمتائمَوخلطاتَمعينةَلتحميهمَشائعاٍتََمسعهَمنََ عنَاملسلمنيَالذينَيذهبونَإىلَالشيوخ
تقدهَاملنصرونَعنَعامةَالشعبَمنَاجلنَأوَللبحثَعنَبركتهم،َويدفعونَأمواالًَطائلةَهلم.َهذاَماَيع

ََ Folk Religionََالسالمي إال هذهَ وماَ َ،ََ منَشائعات هناكَ أنَ ننكرَ والَ املسلمني.َ عنَ تُقالَ
ََ املسلمني ََََ–اجلاهلنيَ أقلية السالميةَََ–وهمَ التعاليمَ بنيَ ماَ خيلطونَ

جيبََ قلناَ كماَ ولكنَ الشعوذة،َ السالمََوممارساتَ بنيَ ماَ الفصلَ
اآلايتَ منَ الكثيَ وهناكَ وميحقه،َ السحرَ حير مَ فالسالمَ واملسلمني.َ
القرآنيةَواألحاديثَاليتَتعيبَالشعوذة،َوحتذرَمنَأيَنوعَمنَالسحر،َ

ذلكَفإنَالسالمَالعظيمَالَيقبلَوالَيوافقَعلىَأيَعملَيكونَخمالفََفل
َكماَهوَمكتوبَفَالقرآنََلعبادةَللا والسنة.َوقدَعلمناَللاَعزَََعزَوجل

الرسول وعلمناَ فَكتابه،َ ومنََََوجلَ اجلنَ منَ أنفسناَ حنميَ وسلمَكيفَ عليهَ للاَ حممدَصلىَ الكرميَ
َالسحرَوكيفَنرقيَأنفسناَمنَأيَحسدَأوَأتثيَشيطاين.ََ

الفنجان،َوقراءةَالكف،َواخلرزةََََأماَاملنصرونَفقدَالَيوافقواَعلىَأعمالَالسحر َكفتحَ املعروفة
الزرقاء،َوالتبخي،َوالتمائم،َوعملَالجابَ)لفائفَورقيةَصغيةَمكتوبَعليهاَطالسم،َوخُتيطَابللباسََ

معينةَ بقولَكلماتَ يقبلونَ والَ الرقبة(،َ حولَ توضعَ أوَ
العبادة فَ طريقتهمَ ولكنَ أجلََََوتكرارها،َ منَ والصالةَ

فمثالًَاآل ذلك.َ يعرفونَ الَ وهمَ سحرَ بذاهتاَ هيَ خرينَ
(َ)كاملسيح،َأوَالروحَالقدسََعندماَيطلبونَابسٍمَغيَللا

أوَ املريض،َ علىَ يضعوهناَ أوَ ابلصالةَ أيديهمَ ويرفعونَ
أهنمَ أعمالَسحر،َكماَ مجيعهاَ فهذهَ ابلزيت،َ ميسحونَ

ويشرب املقدسَ للاَ جسدَ املسفوكَأيكلونَ الربَ دمَ ونَ
الصليب فهذهَمجيعهاَمشاهبةَََعلىَ )القداس(َ املناولةَ فَ

اليتَ الظهوراتَ تكونَ وقدَ والشيطانية.َ القبليةَ للطقوسَ

 وضع األيدي في الصالة عند النصارى

أحد قساوسة الكنيسة )الكاريزماتيك( يرفع يده فيقع الحضور  
األرض كأنها قد أصابتهم صعقة كهربائية، ويقول بعض  على

الناس من الذين اختبروا هذه الحادثة أنهم يشعرون كان كائن 
 دخل بهم، أو نار أحرقتهم.
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فنتََ فتنةَمنَ الكنائسَ الرسولََالشيطانحتصلَفَبعضَ عنهاَ أخربانَ حممدَصلىَللاَعليهَوسلم،ََََاليتَ
َوحذرانَمنهاَاملسيحَعليهَالسالمَمنها.ََ

اخلالقَيعتربَسحرَوشركَابهلل،َوقدَحير كَشياطنيَاجلنَََفأيَشيءَيصلىَعليهَابسٍمَآخرَغيَللَاََ
أَن اخلارقةَفَملسَاألشخاصَوالوقوع،َويدل سونَويقولونَ القدرةَ لديهَ أجلهم،َوهناكَمنَ ََلعملهمَمنَ

معَالعلمَأنَالتجديفَعلىَالروحَالقدسَحسبَالعقيدةَاملسيحيةَالَََ–ََهذاَالعملَبقوةَالروحَالقدس
يُغف رَله.َحىتَصناديقَالغاثةَاليتَتُرسلَإىلَالدولَالفقيةَتوضعَعليهاَاألايديَوُيصلىَعليهاَابسمَرهبمََ

املسيح فإيسوعَ مؤمتراتَ أوَ انتعاشيةَ اجتماعاتَ هناكَ يكونَ وعندماَ اليتََ،َ الكراسيَ علىَ يصلونَ هنمَ
يضعوهناَفَالقاعةَحىتَتكونَاخلطبةَأوَالوعظةَاليتَيلقوهناَمؤثرةَعلىَمنَجيلسَعلىَذلكَالكرسي،ََ

َكالقسيسَأوَاألب وماَبنيَاملستمعَاملتلقيَعندَماَيسمونهََََفإهنمَيعقدونَالعقودَالروحيةَماَبنيَاملتكلم
َذةَوسحر.َالروحَالقدس،َوماَهذاَإالَشعَو

معيََ حتصلَ اليتَكانتَ األخطاءَ ومنَ
اجللسةَ تنتهيَ عندماَ أنهَ املنصرين،َ حماوريتَ عندَ
يطلبَاملنص رَمينَالذنَكيَيصليَبصوتَعاٍل،ََ
لعقائدهَ احرتاماًَ بذلكَ أقبلَ بدوريَ وكنُتَ

وجدُتَأنَهذاَخطأَوالََوممارستهَالدينية،َولكنََ
َكنُتَفََجيبَأنََ َكمسلمةَلو أقبل،َفأانَمتأكدة

علىََ السجادةَ أفردَ أنَ يقبلَ لنَ فإنهَ كنيستهَ
القدس الروحَ "أيهاَ مثل:َ هذهَ صلواهتمَ أنَ وأصلي،َكماَ إىلََََاألرضَ وأرجعهاَ ُرىب،َ قلبَ فَ اعملَ

َلرتىَالقَوتؤمنَإببنكَالسماويَأطلبَمنَروحكَالقدوسَأنَتفتحَعيونَُرىبََحظيتك،َأيهاَاآلب
أيََََخملصاًَشخصياًَ يوجدَ قيمةَهلا،َوالَ إالَصلواتَواهيةَالَ هيَ الصلواتَماَ منَ .."َوغيهاَ لياهتاَ

َواألذكار.َََمحايةَمنهاَإالَعنَطريقَالميانَابهللَوالتوحيدَوقراءةَالقرآن
َ

 وضع األيدي في الصالة عند النصارى
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 والطلبة املغرتبني  البوست موديرنزم 
َ

التغياتَاليتَتطرأَعلىَذلكَولكنَأيضاًََ،ََفحسبإنَاخلطورةَعلىَالطلبةَاملغرتبنيَليسَالتنصيََ
الشبابَ عامةَ تغيَ هيَ وإمناَ الطلبة،َ علىَ فقطَ خطيةَ ليستَ موديرنزمَ البوستَ أنَ ولرمباَ الطالب،َ

العَمأيضاًَََوالبنات فَ املادية؛َ ابألمورَ فاحتكاكهمَ العالم،َ بوسائلَ أتثرهمَ التلفاز؛َ مشاهدهتمَ ،ََل،َ
وفَ يتغي،َ للحياةَ منظورهمَ جيعلَ الغربيني،َ اآلخرينَ الطالبَ معَ وتعامالهتمَ إلادية،َ لكتبَ دراستهمَ

وخاصةَالذينَيعيشونََََ–معظمَاألحيانَيتغيَبطريقةَإجيابية،َولكنَهناكَأيضاًَنسبةَقليلةَمنَالشبابََ
لإلنزالق،َبسببَأتثرهمَابلصدمةََ أكثرَعرضةَ بطريقةَسلبيةَويكونواَ يتغيونَ قدَ األهل،َ لوحدهمَدونَ
تصبحَ الليليةَ النواديَ إىلَ فاخلروجَ لإلختبار،َ وقابلَ للغاية،َ مشو قاًَ الطالبَ يراهَ ماَ فيصبحَ الضارية،َ

األمرَفَبلده،َويصبحَالدخانَوشربَاخلمرَوحىتَََابلرغمَأنهَقدَيكونَممنوعاًَمنَممارسةَهذاََ–للتسليةََ
،َفهوََليضيَهباَشهواتهاملخدراتَشيئاًَجيلبَالسعادةَاملاديةَواجلسدية.َوجتربةَأنَيكونَللشابَصديقةَ

يرىَالشبابَوالبناتَالغربينيَالذينَميارسونَهذاَعنَجهلَأبهنمَسعيدونَفَحياهتمَالدنيوية،َوجيدَأنهََ
همَيعيشونَحياهتمَبشكلَطبيعي،َيعملون،َويكسبونَرزقهم،َويذهبونَللتسليةََ،َفعقابهبمَأيََحيلََملََ

ملاذاََ يعلمونَ يغرتبونَالَ الذينَ الشبابَوالنساءَ الليل،َوالَشيءَحيد هم..َوالكثيَمنَ والفرحَواملرحَفَ
ََ؟َالَيفهمونَخطورةَاملخدرات!َويعتقدوَنحيرمَعليهَأنَيتخذَصديقةشربَاخلمرَحرام؟َالَيعرفونَملاذاََ

ألهناََ األم،َ بلدهمَ فَ هبمَ احمليطةَ البيئةَ منَ ذلكَ تعلمواَ ألهنمَ هكذاَ همَ الغربَ فَ النصارىَ مجيعَ أنَ
ُشرحتَهلمَبطريقةَنظرية،َولكنَماَيراهَعلىَالواقعَفَالغربَقدَالَيكونَابلضبطَكماَُشرحَله.َوعندماََ

وإنَوجودَعالقاتَحمرمةَماََََيتقابلَاملغرتبَمعَاملنصرين،َويقولونَلهَإنَهذهَاألمورَحرامَأوَخطيئة،
بنيَالشابَوالشابةَليستَمنَالعقيدةَاملسيحية،َفإنهَيتفاجأَحقاًَألنَهذاَاألمرَملَيكنَيدريهَمنَقبل،ََ

الغربيةَنصرانيةَوأنََََوجهلهَهذاَقدَيزلقهَإىلَالتعاطفَمعَالعقيدةَاملسيحية،َألنهَُعل  م َفَوطنهَأنَالثقافة
رةَفَالغربَهيَثقافةَالنصارىَالغربينيَاملتعصبني،َويتفاجأَأكثرَعندماَجيدَأنَاملنصرينََالفاحشةَاملنتش

قدََ بلده،َوابلتايلَ املسلمنيَفَ أفضلَمنَكثٍيَمنَ أخالقَساميةَكالتعاليمَالسالمية،َوبعضهمَ لديهمَ
ََ الشخصية. خربتهَ خاللَ منَ التنصيَ فَ معتيقعَ الشخصَ يبينَ أنَ موديرنزمَ البوستَ هوَ قداتهَفهذاَ
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اجلديد،َفقدََََ،َوبسببَصدمتهَالثقافيةَوإرادتهَابلشعورَابلقبولَفَجمتمعهمعتمداًَعلىَخربتهَالشخصية
َأوَالنصرانية.َََينساقَإىلَاللاد

والكتئابََ ابلضعفَ ويشعرَ هش ة،َ تكونَ فإنَشخصيتهَ الضارية،َ ابلصدمةَ املغرتبَ ميرَ وعندماَ
ألنَجيدَبدائلَميألَهباَالفراغَاملوجودَفَداخلهَمنَحننيَََوالضغطَالنفسي،َومجيعَهذهَالعواملَقدَتقوده

َكافيةَألنَتغطيَبعضاًَمنَهذهََ وشوق.َوبسببَعدمَالتزامهَابلدينَالسالمي،َقدَجيدَالعقائدَاألخرى
َكنُتَأعملَفَإحدىَالشركاتَاألمريكية،َوكنتَأرتبَالبضاعةَ املفقوداتَاملوجودةَلديه.َوأذكرَحينما

ا أنهَعريبَمنَأصولَإسالميةَمنََََ–خلضراواتَوالفواكه،َمرَجبانيبَشابََعلىَالرفَفَقسمَ علمُتَ
َكنتَألبسَالجابَفَََ–مالمحَوجههََ َمسلمة؟" وملَأحتدثَمعه،َولكنهَاقرتبَمينَوسألين:َ"هلَأنت 

وابتسامة:َ بثقةَ أجبتهَ الغربية،َ الدولَ فَ مسلمنيَ جيدَ أنَ يتوقعَ وملَ جديد،َ طالبَ أنهَ ويبدوَ العمل،َ
أانَمسلمة."َقالَيلَابرتباكَوقلقَشديدينَوبصوتَيدلَعلىَارتعاشه:َ"أانَمسيحي،َأانَصرتَ"ابلطبعََ

َكانَخائفاًَهلذهَالدرجة؟ََ َكثياً،َملاذا مسيحي"َمثَراحَيركضَبعيداًَعينَمرجتفاً.َفَالقيقةَمنظرهَأث رَيب
َكانَيعتقدَأنَهذاَسيغوهوَفَبلدَالريةَأمريكا،َملاذاَيشعرَأنهَمالحَ  ضبينَوجيعلينَأشتمهَأوََق؟َهل

قاله؟َ وملاذاَ ذلك،َ يلَ قالَ عندماَ لهَ خُيي لَ ماذاَكانَ أعرفَ أنَ ابلفعلَ أردُتَ جارحاً؟َ لهَكالماًَ أقولَ
اليتَختللتَََوشعرتَابلشفقةَمنَأجله،َملاَيعيشهَمنَختبطَوصراعَداخليَابلضافةَإىلَالصدمةَالثقافية

َنفسهَوأضعفته.َ

اخلربةََ تكونَ أنَ وجيبَ سليمة،َ بطريقةَ يُ و ظ فَ ملَ إنَ سلبيةَ جوانبَ لهَ موديرنزمَ البوستَ إنَ
والدَر العلمَ معَ فالطيشمصاحبةَ العمل،َ قبلَ والتفكيَ النساَنََاسةَ يوقعَ قدَ األشياءَ فعلَ فَ ََوالتهورَ

يستطيعَالقيامَمرةَأخرى،َلذلكَعلىَاملغرتبنيَالذر،َوأنَيبقواََابخلطأ،َوقدَيشع رَهذاَاملرءَابليأسَوالََ
بشكلََ األمرَ هذاَ والسالميةَوسنتحدثَفَ الدعويةَ النشاطاتَ يتشاركواَفَ وأنَ الطيبة،َ اجلماعةَ معَ

َ.ََمفصلَفَالفصلَالقادمَإبذنَللا

َ
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 أين ُتْصَرُف األموال؟  
َ

خُتص صَثروةَطائلةَمنَقبلَمسيحييَالغربَوالكنائسَهلدفَتنصيَالناسَالواقعنيَعلىَخ ط يََ
أنَمنَواجباتََ(10/40انفذةََ)العرضَعشرةَوأربعنيَعلىَخريطةَالكرةَاألرضيةََ ،َفكماَأوردانَسابقاًَ

إلإىلََراتبهََأنَيدفعَُعشرََََعضوَالكنيسة ،َفلوَافرتضناَأنَراتبَأحدََيهااملؤسسةَاملسيحيةَاليتَينتميَ
َكلَشهر،َفتخيلَمعيَأنَهناكَمئةَعائلةَفَ العائالتَألفيَدوالر،َفإنَالكنيسةَتستلمَمنهَمئيتَدوالر
امليغاََ ابلكنائسَ ابلكَ فماَ ابلشهر،َ دوالرَ ألفَ عشرينَ تستلمَ أهناَ معناهَ فهذاَ الصغية،َ الكنيسةَ هذهَ

ََ من أكثرَ أعضائهاَ عددَ يضمَ اليتَ ََََثالثنيالضخمةَ اجلنوبيةألف املعمدانيةَ والكنائسَ تنفقََََشخص.َ
ثالثنيَابملئةَمنَمدخوهلاَلتنصيَالعاملَالسالمي،َبغضَالنظرَعنَمبدأَالقبولَومبدأَاألبوابَاملفتوحةََ

َكانَدخلَالكنيسةَاملعمدانيةَاجلنوبيةَعامََ ماَيعادلَم2012ََاليتَتعرفناَعليهاَفَالفصلَاخلامس،َوقد
69َدوالر،َهذاَمعناهَأنَالكنيسةَاملعمدانيةَاجلنوبيةَ)لوحدها(َتنفقَعلىَاألقلَماَيعادلََََمليون188ََ
َدوالرَعلىَالعاملَالسالمي.َفالسؤالَاآلن:َأينَُتصرفَهذهَاألموال؟َوإىلَأين؟ََمليون

ذلكََ للمكوثََومعَ شهاداتَ لديهمَ مبشرينَ إجيادَ التنصييةَ املؤسساتَ الدولََحتاولَ فَ
ََمَنالسالمية،َحىتَتوف رَعلىَنفسهاَنفقاتَاملبشرين،َلذلكَجندَأنَمعظمَاملبشرينَمنَالطبقةَالعلياََ

َكماَأنَاملؤسساتَالتنصييةَحتاولَأنَجتعلَهؤالءَاملبشرينَيعتمدونَعلىَأنفسهمَحىتَ اجملتمعَواملثقفة،
ََ هذا فَ فشلواَ قدَ اآلنَ إىلَ ولكنَ هلم،َ إقاماٍتَ إجيادَ خططَيستطيعواَ وضعَ حماوالتَ فرغمَ العمل،َ

الستبدالَالنظامَاملدفوعَللمبشرينَواملتنصرينَابلنظامَاجلديدَوالذيَحتدثناَعنهَفَالفصلَالسادس،َإالََ
أهنمَماَزالواَيدفعونَأمواالًَطائلةَللمبشرينَفَالدولَاألخرى،َويصرفونَعلىَتعليمَأوالدهمَفَاملدارسََ

الثمن ابهظةَ )كاألمريكية(َ عمليةََاألجنبيةَ وتسهيلَ السكنَ توفيَ فَ األموالَ هذهَ ينفقونَ أهنمَ ،َكماَ
القبائلَ إىلَ للوصولَ الضخمةَ الستوائيةَ الغاابتَ تنقلهمَعربَ اليتَ املواصالتَهلمَكالسياراتَوالطائراتَ

ستااليت،َوغيهاَمنَ،َووسائلَتوليدَالكهرابء،َوحفرَاآلابر،َابلضافةَإىلَالنرتنتَعنَطريقَاَلالبدائية
2,500َماَيعادلََ–َكماَفَالصنيََ–املصاريف،َوفَبعضَالدولَيكونَالدَاألدىنَمنَمرتبَاملنصرَ

َََدوالرَأمريكيَشهرايً.
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َ

َ
454َ

َ

آخر صعيدَ املساعداتَعلىَ علىَ التبشييةَ املؤسساتَ قبلَ منَ ُتستلمَ اليتَ األموالَ ُتصرفَ َ،
تنصيَالالجئني.َوقدَوالغااثتَفَالدولَالفقية،َوقدَالَتُفصحَهذهَاملؤسساتَأنَهدفهاَاألولَهوََ

َكتباًَََم2012سورينيَعامََََوردينَعدةَتقاريرَمنَالجئني منَاألردنَومصر،َأنَمبشرينَزاروهمَوأعطوهم
نصرانيةَحملاولةَتغييَداينتهم،َهؤالءَالالجئنيَمعظمهمَمنَاألراملَواألطفال،َفيستغلونَأوضاعهمَاملاديةَ

أ هلمَ ويظه رونَ السيئة،َ أبهنمَوالنفسيةَ يع ُدوهمَ مثَ ألجلهم،َ ابلزنَ يشعرونَ وأهنمَ معهمَ متعاطفونَ هنمَ
سيدفعونَهلمَإجيارَالشقةَاليتَيسكنونَفيها،َأوَإجيادَمنفذَهلمَليخرجوَإىلَبلدَغريب،َولكنَعلىَشرطَ

َئعاً.ََ،َوهناكَمنَالالجئنيَمنَيضطرَألنَيقبلَهبذاَحىتَالَيبقىَجاأنَيستمعواَإىلَرسالةَاخلالص

ولكنََ اجملتمع،َ فَ وظاهرةَ جداًَ واضحةَ الطريقةَ هذهَ لرمباَ
هناكَطرقَأخرىَيستخدمهاَاملنصرونَفَإبقاءَالالجئنيَعلىَصلةََ
معهم،َوهذهَالطريقةَهيَالتحفيز،َفمثالًَممكنَللمنصرَأنَجيدَعمالًَ
يدفعونَ الشركات،َحيثَ إحدىَ املتعلمنيَفَ البسطاءَغيَ لالجئنيَ

يثَأهنمَابلكادَيستطيعونَأنَيوفرواَلقمةَالعيشَهلمَأقلَاألجور،َحب
فراغهمََ أوقاتَ فَ يعملواَ أنَ عليهمَ يعرضونَ مثَ ومنَ ألنفسهم،َ

 
454  . Source: J. L. Nevius .The planting and development of missionary churches  .New York: Foreign mission library  ،
1899.  

 هذه ومن القديم، النظام سياسات بعض على الذي عاش كمبشر أكثر من عشرين سنة في الصين نيفيوس اعترض
 : اإلعتراضات

 أن الجديد المتحول فعلى معهم، للعمل أو لمساعدتهم كان إن ،(العابرين) الجدد المسيحيين للمتحولين مرتبات دفع.1
 . ماديا   وليس روحيا   للمسيحية للتحول دافعه يكون وأن نفسه على يعتمد

 متعلمين، غير المتحولين هؤالء فمن الجديد، المسيحي هذا يفسد مادية مساعدات الجدد المتحولين إعطاء إن.2
 يكونوا أن يمكن وال وقيمها، للكنيسة أعداء   يصبحون وبالتالي غيرهم، على تكبرهم إلى يؤدي المال وإعطائهم
 . للكنيسة أعضاء  

 تركوا الذين األذكياء األعضاء من الكثير فهناك وخاطئ، صائب هو ما بين يحكم أن القديم النظام على الصعب من.3
 . الدعم لهذا يستحق من ومعرفة الحذر يجب لذلك مادي، دعم هناك يوجد ال أنه علموا عندما الكنيسة عضوية

 بلدهم خارج من أناسا   وسماع لرؤية يتحمسون العابرين فهؤالء الجدد، المسيحيين روح يحّمس القديم النظام.4
 . مثمر غير التبشيري العمل ويكون الرسالة، بمضمون يهتمون وال غريبة، لغة يتحدثون

 حمالت بأنها التبشيرية اإلرساليات إلى ينظرونالمواطنين اآلخرين )غير العابرين(  هؤالء يجعل القديم النظام.5

 هناك أن أي( Rice Christians) رزاأل مسيحيو يسمونهم المال أجل من للكنيسة أعضاء لجمع فقط قادمة رخيصة

 السكان يعرف عندما أيضا  . رزاأل مسيحيو فسموهموالطعام والمساعدات  األموال وتغريهم القيم يهمهم ال مسيحيون
 .فقط المال يهمه رخيص خسيس بانه عليه فيُحكم األجنبية، الكنيسة من مرتبه له يُدفع المحلي القسيس ان األصليين

م تظهر 2012الجئة سورية في األردن 

اليوتيوب وتشرح على إحدى قنوات 
استغالل المنصرين لها، وفي يدها إنجيل 
وكتب تنصيرية أخرى أعطاها إياه أحد 

 المنصرين
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.َوهذهَكمتطوعنيَيُدفعَهلمَمبالغَرمزيةَفَالكنيسة
الَ املنصرينَ هؤالءَ فلرمباَ التحفيز،َ تسمىَ الطريقةَ

فََ املباشرةَ الطريقةَ ولكنَيستخدمونَ التنصي،َ
قضاءَالوقتَمعَالالجئنيَلفرتةَطويةَتفتحَاألبوابََ
والتحدثََ الالجئنيَ هؤالءَ ثناايَ إىلَ ليدخلواَ هلمَ
رسالةََ إىلَ وقيادهتمَ الشخصيةَ أمورهمَ فَ معهمَ

َ.ََاخلالص

أجدهََ احملتاجني،َولكنَماَالَ الغذاءَومساعداتَ إىلَ تذهبَ ُتصرف،َ اليتَ الطائلةَ فاألموالَ إذاًَ
عادالًَعندماَيُعطىَالُفتاتَهلؤالءَاحملتاجنيَواملنكوبنيَوتُنفقَأقلَاملبالغَلوائهمَوتغذيتهم،َبينماَيذهبَ

دارسَأوالدهمَابهظةَالثمنَووسائلَتنقلهم.َفتجدَاملبشرَثريَوالَالقسمَاألكربَعلىَمرت باتَاملبشرينَوم
َينقصهَشيءَبينماَاحملتاجَيستنجدَبه.َ

َ

 غسيل املخ 
َ

وكماَذكرتَفَالفصلَالثالث،َأنَمعظمَاملبشرينَيدرسونَمادةَالرشادَالنفسي،َفهمَيعلمونَ
منَ يعانونَ طبيعي،َ بشكلَ يعيشونَ الذينَ اجملتمعَ شبابَ وحىتَ واحملتاجنيَ الالجئنيَ أنَ املعرفةَ حقَ

ََ املنصرونَكيفية ويعرفَ وقلق،َ نفسيَ وضغطَ فعنََالوصولاكتئابَ ابلنصرانية.َ وإقناعهمَ قلوهبمَ دماَإىلَ
،َالَيستطيعَأنَيت خذَقراراتَسليمة،َوالضعيفَدائماًََواقعاًَحتتَضغوطَعصبيةَونفسيةََيكونَالنسان

الناحيةََ أقوىَمنهمَمنَ أانسَجتدهمَ إىلَ تلجأَ معينةَ اليتَفَحاجةَ الناسَ أنَ ماَحيتميَابلقوي،َوجندَ
بدأواَابلوقوفَعلىَأرجلهمَمرةَأخرى،َيتوقفونَالروحيةَوالدينية،َويشكونَحاهلم،َوماَأنَجيدواَالدواءَوي

َعنَاللجوءَإىلَاألشخاصَالذينَكانواَفَحاجةَهلم.َ

الجئون من العراق يدرسون اللغة اإلنجليزية )لغير الناطقين بها( 
ESL م(2010داخل كنيسة لوثرية )عام  مع إحدى المنصرات 
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بدََ الَ لذلكَ األمرَ هبذاَ املبشرونَ ويعلمَ
ماََ معنيَ نفسيَ رابطَ هناكَ جيعلواَ أنَ منَ هلمَ
تنصيهم،ََ حياولونَ الذينَ األشخاصَ وبنيَ بينهمَ
والقضبانَ كالسالسلَ يكونَ الرابطَ وهذاَ

نفسية،َحىتَيبقىَهؤالءَالناسَعلىَتواصلَمعَال
َكالستعبادَابلضبط.ََ َاملبشرينَويرجعونَهلم.

ََ يقن ع أنهَ املنصرَ يفعلهَ الذيَوماَ املسلمَ
داخلهَمنَأفكارَوأحزانََفَإالَإذاَابحَمباَمنهاَوحزنَوالَميكنَأنَخيرجَاكتئابَأبنهَفَدوامةَميرَبضيقَ

هلذاَاملنصر،َفيعطيهَاملنصرَشبهَحلول،َومنَخاللَالكالمَيعكسَاملنصرَموضوعَحديثهماَإىلَخرباتهََ
للتخلصَمماَأشعرَبهَإالََ الشخصيةَفيقولَمثاًل:َ"لقدَمررُتَبنفسَحالتك،َولكنَملَأجدَأيَطريقةَ

َإىلَاملسيح،َأوَعندماَصليتَهلل."َفيبدوَأنَاملنصرَيعطيهَحلَجزئيَللمشكلة،َوقدَيعينهََعندماَجلأتَُ
ََ املبشر هلذاَ مدينَ أنهَ املسلمَ فيشعرَ مثاًل،َ عنهَ الجيارَ رسومَ دفعَ أوَ عملَ إجيادَ أنََََ–فَ منَ ابلرغمَ

يتَيعملَمعها.ََالفلوسَاليتَدفعهاَاملبشرَليستَفلوسهَاخلاصة،َوإمناَمدعومةَمنَطائفتهَأوَاملؤسسةَال
تدرجيياً،َويشعرَابلتعاطف،َوبعدهاَ له،َ يبدأَابلنقيادَعاطفياًَ للمنصر،َ أنهَمدينَ املسلمَ يشعرَ وعندماَ
يلقيَاملبشرَشبهةَمعينةَأوَيوقعهَمبشكلةَأوَخيربهَأبنهَملَيستطعَأنَيساعدهَمنَانحيةَمعينة،َرغمَأنََ

يفعل أنَ املبشرَ لهَ قالَ فعلهَكماَ ماَجيبَ فعلَ قدَ وقدَاملسلمَ أنهَفَورطةَومشكلة،َ املسلمَ فيشعرَ َ،
أوَ ابلشبهات،َ إماَ املبشرَ عليهَ يضغطَ
معنيَ لسلوكَ لهَ معينةَكانتقادهَ بطريقةَ
املبشرَ يتحكمَ وقدَ إسالمي،َ سلوكَ ألنهَ
ابملسلم،ََ واحمليطةَ الجتماعيةَ ابلبيئةَ
كطلبَاملبشرَمنَاملسلمَأنَالَخيتلطَمعََ
إىلََ يذهبَ الَ أنَ أوَ معينني،َ أصدقاءَ

مثالًَاملسج منََدَ املبشرَ يطلبَ وقدَ َ،

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

 (المحتاجين لمساعدة يستخدمونها والتي خلفهم الرفوف على الموجودة

 مبشر يعطي طفال  رغيف من الخبز وإنجيال   -التبشير من أجل لقمة العيش 
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الكنيسة أنَحيضرَمعهَدروسَفَ املسيحية،َوقدََاملسلمَ الفكرَوالعقيدةَ تعرضَ أماكنَمشتبهةَ أوَفَ َ،
حياولَاملبشرَتذكيَاملسلمَابألوضاعَالسيئةَالذيَكانَيعيشَفيهاَفَأولَجميئهَوطلبهَاملساعدة،َوبعدَأنََ

نفسي مبأزقَ املسلم َ لَ يشعرََيُدخ  مراتَ عدةَ األمرَ هذاَ يكررَ أنَ بعدَ ولكنَ ويساعده،َ بعيداًَ يشدهَ َ،
،َوابلتايلَيصبحََالذيَخيلقَاملشكلةَمثَحيلهااملبشرََوالَيرىَأنََاملسلمَابلعرفانَللمبشرَلنقاذهَحياته،ََ

البدائلَمعََ ريناملسلمَفَوضعَيشكَبهَفَعقيدتهَالسالمية،َويبدأَابلبحثَعنَ ،َوتنتهيَهذهََاملنص  
،َمثَمرحلةَالتجميدَاليتَتتبلورَفَقبولَآراءََكمسلمرحلةَابلعرتافَابألخطاءَالسابقةَاليتَكانَيقرتفهاََامل

ويقومَاملنصرَبربطَالشخصَاملسلمَابلكنيسةَأوَاملنظمةَالتنصييةَعنَطريقَالعملََاملؤثرينَ)املبشرين(.ََ
ابملكانََََلمَتركَاملاضيَاخلاصَبهَوالنسجاَمويسهلَعلىَاملسالتطوعيَأوَالعملَبراتبَرمزي،َوابلتايلََ

َ.َأصبحَاحمليطَاجلديداجلديدَالذيَ

ُتستخدم اليتَ الدماغَ غسلَ أساليبَ يََ:ومنَ الذيَ واخلوفَ الباحثَالوهنَ أوَ السائلَ بهَ شعرَ
والتغييَ الضغطَ عواملَ منَ تستغلَكعاملَ نفسيةَ عواملَ وهذهَ والتقمص،َ اآلخرينَ علىَ والعتمادَ
أنهََ َكاملنصرَالذيَيطمئنَاملسلمَ العاطفةَومنطقةَالالشعور، القريبةَمنَ املرغوب.َأوَأسلوبَالشعاراتَ

َكم اَيستخدمَاملبشرونَأساليبَغسلََمعهَوسيساندهَوأنهَحيبهَوسيفعلَأيَشيءَمنَأجلَمساعدته.
والتحفيزَكماََ املسلمَ معَ الرتغيبَ اسلوبَ املنصرَ فيستخدمَ يكره،َ وماَ املسلمَ ماَحيبَ معرفةَ هوَ املخَ

َذكرانَسابقاً.ََ

 استخدام التنوي املغناطيسي 
وابلطبع،َيستمرَغسيلَاملخَبعدَالتنصي،َفاملنصرينَالَيتوقفونَعندَاملسلمَاملتنصر،َوإمناَجيبَ

ََ يسمى النفسيَ ابلرشادَ متخصصَ آخرَ منصرَ إىلَ فيحولونهَ معه،َ فمعظمSoul Careَاملتابعةَ َ،
وقدَفَبيتَإحدىَالعائالتَالتنصيية،ََََ–لعدةَأشهرََََ–املتنصرين،َبعدَسفرهم،َيقيمونَلفرتةَوجيزةََ

ومعاجلةَ املاضي،َ عنَ الديثَ ضمنهاَ منَ النفسية،َ اجللساتَ مبثابةَ تكونَ يومية،َ ساعاتَ خيصصواَ
إضفاءَ معَ النفس،َ معَ واملصالةَ الفكري،َ والصالحَ والغضبَ والزنَ النفسيةَكالكتئاب،َ املشاكلَ

املقدَس الكتابَ منَ بتأمالتَ أشبهَ اجللساتَ هذهَ تكونَ وقدَ عليها،َ النصرانيةَ الصالةََالصبغةَ َأوَ
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خيتزنَفَذاكرتهَمصدراًََََاجلماعية.َويستخدمونَمعَاملتنصرينَخربةَ)التأثيَالنائم(َوملخصهاَأنَالنسان
ََأوَحداثًَيبقىَانئم مشابهَلذلكَاملخزون.َفعلىَسبيلَاملثالََاًَفَداخلهَإىلَأنَيوقظهَمصدر َأوَحدث 

َكانَوالدهَيضربهَضرابًَمربحاًَفََ َكهذاََطفولتهلنفرتضَأنَهناكَمتنصر ،َوبعدَأنَتنصرَقدَيرىَمشهدًا
والدهَكانَ أنَ نفسهَ فَ ويقررَ داخلهَ فَ يعلنَ وبعدهاَ نفسية،َ أزمةَ فَ فيدخلَ آخرَ طفلَ معَ حيدثَ

ضَر علىَ اآلابءَ حير ضَ السالمَ فإذاًَ تنصرت،َمسلماً،َ قدَ فتاًةَ أنَ وأذكرَ مؤذي.َ بشكلَ أبناءهمَ بَ
رأسََ علىَ ابلسكان،َ املكتظةَ املدينةَ عنَ بعيداًَ وزوجته،َ قسَ معَ لتعيشَ املتحدةَ الوالايتَ فُأخذتَفَ
جبلَأمامهمَمنظرَمجيلَجداًَلألشجارَوغروبَالشمس،َفكانتَزوجةَالقسَجتلسَمعَهذهَاملتنصرةََ

تغيبَعنَوعيه يومياً،َوأحياانًَ تنزلَََ.الساعاتَ تستيقظَكانتَتشعرَابلدموعَ أهناَحينماَكانتَ تقولَ
ََ أهنمَكانوا معناهَ وهذاَ معها،َ شيءَحدثَ أيَ اجللسةَ منَ تذكرَ والَ وجنتيهاَ التنوميَعلىَ يستخدمونَ

َ.ََنفذواَإىلَالعقلَالباطينَويربطواَالذكرايتَاملؤملةَابلسالمياملغناطيسي،َل
َ

 على ظهر الداببة التنصري 
َ

ََ أن جندَ العالمملاذاَ وسائلَ علىَ يظهرونَ الذينَ أنََََاملتنصرينَ فإماَ إسرائيل؟َ يساندَ معظمهمَ
يكونَاملتنصرَإبنَلقائدَمنَقادةَمحاس،َأوَإمامَمعروف؟َهؤالءَهمَالورقةَالراحبةَللمنصرين،َفهمَالذيَ

ولةَحتطيمَمعنوايتَاألمةَجينونَعليهمَأمواالًَطائلة،َوهمَالضحيةَاليتَيستخدموهناَللطعنَابملسلمنيَوحما
َالسالمية.َ

وأنهَ ابهلل(َ )والعياذَ الداينَ املسيحَكاهللَ مبجيءَ اعتقادهمَ هوَ واملفرتضَ الروحيَ السببَ إنَ
ألفَسنة الدجالََسيحكمَعلىَاألرضَ املسيحَ قتلَ لإلميانََبعدَ أخرىَ فرصةَ ،َوهناَسيكونَلسرائيلَ

َكماَأعربناَفَالفصلَالسابق.َلذلكَيعتقدونَأنهَوالكمَمعَامل سيح،َحيثَتتباركَهباَمجيعَالشعوب،
َالَسالمَإالَمبجيءَاملسيحَالثاين.َأماَالسببَاآلخرَفهوَسياسيَحبت.ََ
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َيتحدثونََإهنم:َ"فقالتَاملذيعةََاآلنََحيدثََماََعنََم2006ََعاَمََاألملانيةََالقنواتََإحدىََذكرت
َأنفسهمََيسمونََالََ.هرطقاتََهلمََابلنسبةََاألخرىََالدايانتََ.كشهداءََأنفسهمََيرونََاجلهاد،ََعن

ََهَمََهؤالءََاألمريكية،ََاملتحدةََالوالايتَََفََنَومتواجدََن،َومتعصبََونمتطرفََنَومسيحيََهمََوإمناََمسلمني،
َالوالايتََعلىََمقتصراًَََليسََاملتعصبنيََهؤالءََوجودََلكنََالرائسة،ََمنصبََإىلََبوشََجورجََأوصلواََالذين

ََهلَمََأاتحتهاََابلسبانََتكنََمَلََاليتََالفرصةََملذهبهم،ََالعامَلََحتويلََيودونََإهنمََفقط،ََاألمريكيةََاملتحدَة
ََحىَتََيومياًَََالناَسََميوتََحيثََهناكََاملبشرونََجاَءََالحتالل،ََبعَدََمباشرةََابلذات،ََاآلنََالعراقََحرب
َيوزعونََوهمََاألمريكية،ََالكومةََمبوافقةََلكنََالسر،َََفََغالباًَََاملسلمنيََتنصيََهؤالءََحياولََهذا،ََيومنا

َََفََاجلائعةََالفئاتََتنصيفإنََََالفكري،ََالرهابهذاَهوََ"َ..ََالنسانيةََواملساعداتََمسيحيةََمنشورات
 َ.والتوترَالعداءَخيلقونَالسياسينيَاملتطرفنيَاملبشرينَهؤالءَنوإَأخالقيغيََعملَالعيشَلقمةَسبيل

املوجودَفَبعضََََعلَىََتعملََالتنصييةََالمالَتََهذهََأنََالعالمََوسائلادعتََ التخلفَ إزالةَ
اجملتمعاتَالسالميةَوالقبائلَالفريقيةَمنَأجلَحتض رهمَفتعملَفَجمالَحموَاألميةَوتوفيَاملاءَالنظيفََ

َالسوداءََالقبائلََهذهََإىلَاألبيضََالرجلََمبجيءََولكن.ََلديهمََتكنََملََاليتََاخلدماتََمنََوغيهاوالكهرابءََ
ََََالعاداتََمَنََالكثيََتغييََعلىََعملواََهلم،ََالجنيلََكلمةََرشَ ونَ  كثقافةَََهباََيفتخرونََكانواََاليتوالتقاليد

 .وتراث

ََََأفغانستانََفََاالمريكيََاجليشََرجالََمَنََجمموعةََاجلزيرةََقناةََعرضتََأيضاًَ َالزييرتدون
ََعلَىََالنارََلطالقََواخلروجََسالحهمََأخذََقبلََاملبشرينََمنََجمموعةََمعََمجاعيةََصالةََويقيمونََالعسكري

ََرسالَةََلبالغََالبعضََبعضهمََحيرضونََحيثََ،املقدسََالكتابََفََخاصةََدروسََويقيمونََيعرتضهم،ََمن
َاجلنودَهؤالءَيفعلَهَومَاَاملواطنني،َفيهَاَيتحدثَاليتَواللغاَتَالباشتَوَبلغةَاملقدسةَالكتبَوتوزيعَ،الجنيل

َََفََاملوجودَةََالقواَتََمجيعََوأنظمةََوظيفتهمََوقواعدََاملتحدَةََالوالايتََلدستورََمباشراًَََخرقاًَََيكونََقد
َاملمنوعة،ََاألعمالََمنََقائمةََفيهََالوضوح،ََغايةَََفََالرئيسيةََاألوامرََالئحةََمنََالعامََاألمرََأفغانستان،

ََفيوزعوَنََالقوانني،ََيعرفونََالرجالََهؤالءََأنََشكََواَلََعبادة،ََأوََنإمياََأوََدينََأليََالتبشيََمنهاََواحدة
َعشراتََيعل موَنََملبشرينََاليوتيوبََموقعََعلىََفيديوََوانتشر.ََواضحةََقواعدٍَََعلَىََللتحايلََكطريقةََاهلدااي
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َيسوعََحيبك،ََيسوعََالرب،ََوسب حََيديكََارفعََآمني،ََهليلواي،ََهليلواي،:َ"مثلََالكلماتََبعضََاألطفال
 "حيبك

فَََابتدأتََاليتََاملقدسةََوالروبََالصليبيةََللحمالتََامتدادََهوََالعالمََوسائَلََعلىََنراهََماََفهل
ََدعوَةََفعلََردةََاملبشرينََاجلنودََهؤالَءََظهورََهلََأمََاألخرى؟ََاألممََعلىََللسيطرةََالوسطىََالعصور
 .ََالحقاًََعليهَسنجيبَماَهذاَوالرهاب؟َابلسيفَأتسستَأهناَيقالَإسالمية

َ 
  :نظرة املسيحية احلقيقية ومعتقداهتا عن احلرب 

َ

َدولةََأيََيوجدََالََلذلك!ََالربََمل ُكهاََاألرضََعلىََمعاصرةََدولةََأيََهناكََيوجدََالََالقيقةََف
ََالكتاَبََفََالنصوصََبعضََهناكََأنََورغم.ََدينياًَََمتحفظاًَََشعبهاََكانََمهمَاََمسيحيةََأهناََتعرتفََغربية

ََفإَنََ،(ملكهمََهَوََالربََأنََحيث)ََوالقتاَلََالسالحََالستخدامََالسرائيليََالشعبََحتر ضََاليَتََاملقدس
:ََفمثالًَ.َالاضرَوقتنَاَفََسياسيةَأهدافاًََلتخدمَخاطئةََبطريقةَوُفس  ر تَاستخدامهاَسيَءَقدَالشرائعَهذه
ر اءَ ََو الش ابَ ََا لش ي خَ "9ََََ:6ََََحزقيال رُبُواََو الَ .ََل ل ه ال كَ ََاق  تُ ُلواََو الن  س اء َ،ََو الط  ف لَ ََو ال ع ذ  م ُة،ََع ل ي هَ ََإ ن س انٍَََم نَ ََت  ق  َالس  

ي«ََم نَ ََو اب  ت د ئُوا أُوا.ََم ق د س  لر  ج الَ ََف اب  ت د  ََهَوََهؤالَءََبقتلََأيمرََمنََإنََفأوالًَ"ََ.ال ب  ي تَ ََأ م امَ ََال ذ ينَ ََالشُُّيوخَ ََاب 
َهذهََجتاهََوالشدةََابلقسوةََإحساسََهناكََالثاينََوالشيءََ،مسؤولََأوََرئيسََأوََملكََوليَسََنفسه،ََالرب
 َ.اآلية

ََالجنيلََفََذُكرََحيثََابلقتَلََأمرََاملسيحََأنََوالقولََالعرتاضََاملمكنََومنََ 10ََََََمىت: ََالَ »34ََ:َ
َََت ظُنُّوا ئ تَََُأ ين   يَ ََج 

ََاأل ر ضَ ََع ل َىََس ال ًماََألُل ق  ئ تَََُم َا. يَ ََج 
ًفاََب لَ ََس ال ًماََألُل ق  ي   ََس  .35َََ ئ تَََُف إ ين   َألُف  ر  قَ ََج 

ن سَ  دَ ََانَ ال  دَ ََو االب  ن ةَ ََأ ب يه ،ََض  دَ ََو ال ك ن ةَ ََأُم  ه اَ،ََض  اء36َََُ.ََمح  اهت  اََض  ن سَ ََو أ ع د  لَََُانَ ال  َأ ابًَََأ ح بَ ََم نَ 37ََ.ََب  ي ت هَ ََأ ه 
ث  رَ َأُمًّاَأ وَ  ،َف الَ َم ين  ََأ ك  قُّين  ت ح  ث  رَ َاب  ن ةًََأ وَ َاب  نًَاَأ ح بَ َو م نَ َي س  قُّين ََف الَ َم ين  ََأ ك  ت ح   "ي س 

ََ:12ََََلوقاََوأيضاًَََ ئ تَُ»49َََ يَ ََج 
رًاََألُل ق  ،ََع ل َىََان  ؟ََل وَ ََأُر يدَََُف م اذ اََاأل ر ض  50َََََاض ط ر م ت  ب  غ ةَ ََو يل  ََص 

رَََُو ك ي فَ ََأ ص ط ب ُغه ا، م ل ؟ََح ىت َََأ حن  ص  َََأ ت ظُنُّونَ 51ََََُتك  ئ تَََُأ ين   ؟ََع ل ىََس ال ًماََأُلع ط يَ ََج  َأ قُولَََُك ال ،ََاأل ر ض 
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َََمخ  س ةَ َاآلنَ َم نَ َي ُكونََُأل ن ه52ََُ.َان ق س اًماَب لَ :َل ُكمَ  دٍََب  ي تٍََف  م نيَ َو اح  ََع ل َىَو اث  ن انَ َاث  ن ني  ،َع ل ىَث ال ث ةَ :َُمن  ق س 
م53َََُ.ََث ال ث ةٍَ َ،األَ ََع ل ىََو االب نَََُن ،االبَ ََع ل ىََبَُاألَ ََي  ن  ق س  ،ََع ل ىََو األُمَََُّب  ،ََع ل ىََو ال ب ن تَََُال ب ن ت  َع ل ىََو ال  م اةَََُاألُم  

ائ ي،ََأ م ا"19ََََ:27ََََولوقا.ََمح  اهت  ا«ََع ل ىََو ال ك ن ةَََُك ن ت ه ا، ََهب  مَ ََف أ تُواََع ل ي ه م ،ََأ م ل كَ ََأ نَ ََيُر يُدواََمل َ ََال ذ ينَ ََأُولئ كَ ََأ ع د 
ام يَو اذ حب ُوُهمَ َُهن اَإ ىل َ  َ"ُقد 

َاملستقبل،ََفََسيكوَنََمباََوإمناََهذاََيومناََعنََتتحدثََالََأهناََيقولََالنصوصََهلذهََاملفسرينََبعض
َمنََوكلََابلسيف،(ََالدجالََاملسيح)ََالكذابََالنيبََويقتلََاألرضََعلىََالقََويضعََاملسيحََسيأيتََحيث
ََالعادَلََالداينََهوََألنهََالعقاب،ََأشدََسُيعاقبََيستنكرهََأوََوينكرهََاألرضََعلىََاملسيحََحكمََيرفض
ََاخلََأوََالرئيسََأوََالقائدََأوََاخلليفةََوليسََاألرضََعلىََذلكََيفعلََكيََالسلطانََلهََأُعطيََالذي َأما.

ََمَنََمقاومةََجندََأنََجداًَََالطبيعيََفمنََاألصدقاء،ََأوََالعائلةََأفرادََبنيََحتصلََاليتََلإلنقساماتََابلنسبة
ََمَنََتبدأََالََهذهََوالنقساماتََإليه،ََالناسََأقربََمنََحىتََالبتالءاتََأبشَدََيُواج هََالقيقيََفاملؤمنََالشر،

هذاَهوَتفسيَََ.جداًَََطبيعيَوهذاَالقَإىلَاملتحولنيَويضطه دونَالتغييَيالحظونَالذينَمنَبلَاملؤمنني
 الالهوتينيَللنصوصَالسابقة.ََ

ََالعصوَرََفََكاَنََهذاََأنََيعرتفونََاملقدسََالكتاَبََمنََالنصوصََهبذهََاملتنصرينََنواجهََوعندماََ
ََمهجَيََأسلوَبََيعكسََوإمناََ،الجنيلََتعاليمََيعكسََاَلََوالضطهادََوالقتلََكالدانةََالكنائسََفََالوسطى

َيربرََمَاََالدنيَاََهذَهََفََشيَءََيوجدََوالََالقيقيةََالكنيسةََصورَةََوشو َهََاملسيحيةََاسمََحتتََتغطَىََسفاح
 َ.الوقتَذلكَفَالكنسيةَالدولةَعمل

َالربََلتربيرََاملسيحينيََاملتطرفنيََبعضََيستخدمهاََ–ََسابقاًَََاملذكورةََ–ََالكتابيةََالنصوصََهذهََ
ََفنرَىََمقدسة،ََحربََأوََصليبيةََحربََدتفغ.ََالغربيةََالقواتََمعََواملشاركةََالسالحََلملََسبباًَََوجعلها
ََحيمَلََواآلخرََالسالحََحيملََأحدهمََبينهما،ََالتمييزََنستطيعََوالََاألمريكانََاجلنودََمعََخمتلطنيََاملبشرين
ََعشاًَََالسياسيةََاألوضاعََأصبحتََلألسف.ََذلكََعلىََاألخرىََالشعوَبََتلومواََالََقتلهمََمتََفإنََ،الجنيل

 َ.دينيةَأفكارَلرتبية
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َالشرقََفََإسرائيلََدولةََسيسأتََملساعدةََالدولةََمتويلََفََتساهَمََاليتََالكنائسََبعضََهناكََ
َوهمََإلهًَََعليهمََيكونََوالربََالقدسََسيأخذونََاليهودََأنََاملقدسََالكتابََبنصوصََمستعيننيََاألوسط،
ََإرادَةفإنََََجداًَََواضحاًَََكانََاملقدسََالكتابََأنََالشرقيةََالكنائسََآابءََذلكََعلىََيردَو.ََشعباًَََلهََيكونون

ََعملََفيهاََيتدخلََالََوخطتهََالرب ََلكماَلََالعملََهذاََإعجالََفََالنسانََيستطيعََواَلََإنسان،ََيدََأوَ
ََََيكنََمهماََاخلطةََهذه 18ََََََيوحناََففي.. »ي ُسوعَََُأ ج ابَ 36ََ: اََم نَ ََل ي س تَ ََمم  ل ك يت َ:َ ََال ع امل َ ََهذ  ََك ان تَ ََل وَ .

اََم نَ ََمم  ل ك يت َ َ،ََهذ  ام َيََل ك انَ ََال ع امل   َََل ي س تَ ََاآلنَ ََو لك نَ .ََودَ ال ي  هَََُإ ىل َََُأس ل مَ ََالَ ََل ك يَ ََجُي اه ُدونَ ََُخد  ََم نَ ََمم  ل ك يت 
دَ ََو إ ذ ا51ََ"54ََََ–26ََََ:52ََََمىت:ََالسيفََالستخدامَهََبطرسََاملسيحََبأنَ ََوقد.ََُهن ا« ََي ُسوعَ ََم عَ ََال ذ ينَ ََم نَ ََو اح 

هَََُم دَ  ت لَ ََي د  ي  ف هَََُو اس  ي  ف كَ ََُردَ :َ»ي ُسوعَََُل هَََُف  ق الَ 52ََ.ََأُذ ن هَََُف  ق ط عَ ََال ك ه ن ة ،ََر ئ يسَ ََع ب دَ ََو ض ر بَ ََس  .ََم ك ان هَ ََإ ىل َََس 
لس ي فَ ََالس ي فَ ََأي  ُخُذونَ ََال ذ ينَ ََُكلَ ََأل نَ  ل ُكونَ ََاب  َََأ ت ُظن53َََُّ!ََي  ه  ت ط يعَََُالَ ََأ ين   َََإ ىل َََأ ط ُلبَ ََأ نَ ََاآلنَ ََأ س  َف  يُ ق د  مَ ََأ يب 
َ ث  رَ َيل  َ"َال م ال ئ ك ة ؟َم نَ َج ي ًشاَع ش رَ َاث ين َ َم نَ َأ ك 

َََو َفََكماََالروحََجهادََعنََليعربََعسكريةََمصطلحاتََيستخدمََاجلديدََالعهدََأنََنرىلكن
رت  كَ 3ََ"2ََََ:3ََََالثانيةََتيمواثوس َََأ ن تَ ََف اش  ت م الَ ََف  يحَ ََل ي ُسوعَ ََص ال حٍَََك ُجن د ي ٍَََال م ش ق اتَ ََاح  َو ُهوَ ََأ ح دَ ََل ي سَ 4ََ.ََال م س 
يَ ََل ك يَ ََال  ي اةَ ََأب  ع م الَ ََي  ر ت ب كَََُي  ت ج ن دَُ هَََُم نَ ََيُ ر ض  َجُي اه دَ ََمل َ ََإ نَ ََُيك ل لَََُالَ ََجُي اه ُد،ََأ ح دَ ََك انَ ََإ نَ ََو أ ي ًضا5ََ.ََج ن د 
 .ََالنصوصَالكثيمنَوغيها"َ.ق انُون يًّا

ََبعَدََاألرضََعلىََاملسيَحََتالميذََعاشََكيفََونشاهدََ،تعاليمَالسيدَاملسيحََأصلََإىلََعدانََولوََ
َوملََوالغريق،ََالرومانََمنََدينمهدَ ََكانواََأهنمََرغمََسالحاًَََحيملواََملََجندهمََ،الرسلََأعمالََفََصعوده
ََوراثَةَأَوَالعامَلَلتوحيَدَالَوسالمَ،َتواضعَبكلَالجنيلَبشارَةَينشرونَكانوَاََبلََ،لكٍَمَُ لَيطمحوَاَومَلَيقاتلوا،
َ.ََوالروحاينَالسماويَلَك َُاملَفَللاَعندَأجرهمَهلمََسالمَصانعَيَللمسيَحَتالميذٍََوُصنعَلعملَبلَاألرض

ََأبيوانيتيني)ََموحدينََمسلمنيََكانواََالتالميذََهؤالءََأنََرأيي َأَنََماََولكنََسلميني،ََكانواََلذلك(
ََبدأَتََحىتََوالرابعََالثالثََالقرننيََفََاملقدسََوالثالوثََاملسيحََكتأليهََاألخرىََاملعتقداتََدخلت

 َ.املتوحشَالسياسيَالطابعَأتخَذَاملثل  ثةَاملسيحيةَاجلماعات
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ََاملسيحيَ،َالدينَمعَالدولةَإدماجَفكرةَتتطورَبدأتَاألرضية،َالكرةَعلىَاملسيحينيَعددَوبزايدةََ
ََمسيحيةَ،ََدولةََالرومانيةََدولتهََوأعلنََالرابع،ََالقرنََفََالعظيمََأغسطنيََاألمرََهذاََفََانقشََمنََأولََوكان
ََووجودهمََالسلميةََاخلدماتََكعملََالدولة،ََأمنََفََيشاركونََالذينََاملسيحينيََاملواطننيََمنََهناكََوكان

ََاملشاركَةََيستطيعونََاملسيحيونََكانََإنََفيمَاََوالنقاشََالوارََوبدأََأمن،ََكرجالََداخلينيََشرطةََأوََكجنود
ََوابلتايَلََ؟املقدسََالكتابََبتعاليمََيتعلقََوهلََإجباري؟ََعملََهذاََوهَلََالََأمََلوطنهمََوالقتالََالربََف

ََسبيَلََفََوالقتالََأراضيهمََعنََللدفاعََاملسيحينيََفيهاََأمرََواليت"ََالعادلةََالرب"ََنظريةََأغسطينوسََكتب
ََيُفرتَضََالربََأنََقاَلََوقد.ََالرببرََق ب َلََمنََمهددةََكانتََالرومانيةََاإفريقيََمشاَلََأراضَيََأنََحيثََوطنهم

َوبدافعََالقائدََسلطةََحتتََالربََهذهََتكونََأنََوجيبََالسالم،ََونشرََاألرضََعلىََالقََلوضعََتكونََأن
ََعلَىََالتعديََوعدمََالقتاَلَََفََالنصاَفََعلىََيشجعََمتناهيََالالََالبََوهذاََلآلخرين،ََاملسيحينيََحب
ََالغي "كالتايلََرسالتهََوكانت. ََبعَدََقالََاملسيحََألنََالربََفََاملشاركةََعنََينهاانََللاََأنََافرتضناََلو:َ

َأنََوإمناََابجلسدََفعلياًَََجناهدََأنََيريدانََالََللاََأنََذلكََعلىََفاجلواب...ََََالشرََنقاومََالََأنََعدةََعصورٍَ
َليسََابملوَتََاملذنبنيََعلىََحكمََموسىََأنََنرىََكما..ََََإبليسََضدََروحيَةََحربََفهيََالروح،ََفََجناهد
َالشر،ََيفعَلََمَنََوانتهرََالشياطنيََأخرجََعندماََبولسََفعَلََكماََالب،ََبدافعََوإمناََوالقدََالكرهََبدافع

َأيضاًَََهَيََعنيفةََبطريقةََكانتََلَوََحىتََالشرََعملََعَنََفالنهيََالرب،َََفََاخليََعملََيتجنبََالََفالب
َحبََأنََكمَاََأواًل،ََقلبهََمَنََوالقَدََالكرهََيقمَعََملََمَاََأحداًَََيعاقبََأنََيستطيعََأحَدََالََالب،ََعنََتعرب َ

َرأَيََهوََهذا455ََ"اخليََأجلََمنََالرمحةََحربََيستثينََالََالبََهذاََولكنََللاََمنََأمرََهوََاألعداء
ََأغراضَهََليخدمََاملقدسََالكتابََكالمََأخذََأنهََأغسطنيََفعلهََفماََكذلك؟ََأليسََمجيلََكالمََ،أغسطني
 َ.الربَفَيشاركواَأنَوالرهبانَللكهاَنَمسموحاًََيكنَملَأغسطنيَوقتَوف.َالسياسية

ََََكانََعندماََ ََالدولَةََهذهََفََيعيشونََأصليونََمسيحيونََهناكََكانََ،األندلسََاملسلمونحيكم
ََالقرآَنََنَواملسيحيََبعَضََتعلمََالزمان،ََذلكََموديلََالعريبََاللباسََوكانََالعربية،ََاللغةََوتعلمواََالسالمية،
َماََاو)ََبسلبيةََالقرآنََوتعاليمََالسالمََرسولََحياةََوإظهارََالسالمََضدََالفرتاءاتََببثَوبدأواََوالديث،

ََفقتلوَاََبشدةََواسُتف زُّواََكثياًَََاملسلمونََتضايقََوقد(َ..ََاملسلمنيََمفهومََحسبََالسالمََرسولََشتمََيسمى
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َالكنائسََببطاركةََواستنجدواََاملضط ه دََدورََولعبواََنَوياملسيحََقامََوهبذاََاملتشدد،ََاملسيحيََذلك
ََََالطريقةهيََََهذهََأنََالكنيسةََرأيََفكانََ،الكاثوليكية ََوحر ضوَاََالَقََكلمَةََوإظهارََللتبشيالصحيحة

ََعدَدََبزايدةََولكنََعليهم،ََوالشهداءََاجملاهدينََإسمََوإطالقََاألجرََلكسبََللخطرََحياهتمََتعريضََعلى
ََواحتدَتََواملسيحينيََاملسلمنيََبنيََالتوتَرََأيضاًَََزادََاملسلمني،ََعلىََالشبهاتََيلقونََالذينََاملسيحيني

ََكاَنََالذيََالباجيََالشهيََالعاملَ ََظهرََهناََومنََاملسيحيني،ََاملتناظ رينََهؤالءََاملسلمونََوقتلََبينهمََالفتنة
ََشهداءَهمَاملقتولنيَهؤالءَكانََاملسيحيةَالكنائسَمنظوَرَفَولكن.َالسالميةَالشبهاتَعلىَردَمنَلأوَ 

 َ.الصليبينيَالفرسانَقيامَوتبعهاَاملقدسةَالربَوأعلنواَللمسيح

ََبتشجيَعََوعظََمنََأولََالثاينََأورابناببَالفاتيكانََََكانََكليمونت،ََجملسََفََم1095ََعامََفََ
ََإبخبارَهََمشاعرهمََنفضََوقدََ،(املسلمنيََيقصد)ََالنجسنَيََسيطرةََمنََاألوسطََالشرقََلتحريرََمستمعيه

ََََأن ََالكنائسََويهدمونََالنساءََويغتصبونََبشدة،ََاملسيحينيََيضطهدوناملسلمني ََأورابَنََحر ضََوقد.
ََللَاََمنََاملطلقةََاملغفرةََعلىََحيصلََذلكََيفعلََمنََأَنََواد عىََالعدو،ََملواجهةََبعضهاََمعََالكنائسََلتوحيد
 !َ"للاَشاَء!َللاَشاء:َ"صراخهمَاملتحمسَاجلمهوَرَردَكانََوقد.َاملقدسةَاألرضَعنَيدافعَحيث

موريسََ مايكلَ بروفيسورَ العراقََيعتقدَ إىلَ املبشرينَ إرسالَ فادحاًََََأبنَ خطأًَ الربَكانَ أثناءَ
عامََ اجلامعةَ حماضراتهَفَ إحدىَ وقالَفَ هناك،َ مبشرَ األلفَ يعادلَ ماَ قُتلَ فقدَ مرتب،َ غيَ وعمالًَ

ََكالَمََتوصيلََفََحكمةََهناكََيكونََأنََجيب:َ"م2008ََعامََالعراقََفََاملبشرينََقتلََعلىََقاًَمعلَ ََم2011
ََ)الجنيلََالسارَةََاألخبار ََللخطرََتعريضهمََدونََلآلخرين( َغيََظروَفََحتتََيُقتَلََالذيََهَوََفالشهيد"
 .َتطوعاًََوليسَوإجباريةَمتوق عة

َالرهابية،ََالصليبيةََوإىلََالتشددََإىلََاملسيحيةََحتولََسببََمعرفةََفََالتارخيينيََالعلماءََحاولََوقد
َالفرسانََيستطعََمَلََفإنََاورواب،ََغربَََفََالاصلََوالعنفََالفتنةََتقليلََحماولةََهوََاألسبابََهذهََأحدََوكان

ََوالسبَب.ََاملسيحينيََغيََأعدائهاََقتالََتستطيعََفإهناََ،األندلسََفََالاصلةََاألهليةََالشتباكاتََإيقاف
ََالشرَقََفََاملقدسةََاألراضيََعلىََالستيالءََأنََاعتقدواََالذينََاملسيحينَيََمنََجمموعةََهناكََأنََاآلخر

ََكرميةََوحياةََفاحشََبغىنََهلمََيعودََاألوسط "أحبواَََاملسيحََتعاليمََأنََنَوسيحياملََاعتقدََالفرتةََتلَكََف.
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ََ العنيكم..." ابركواَ ََتعاليَمََاختذواََلذلكََقوهتا،ََالََالدولةََضعفََإىلََوتؤديََعادلةََليستأعدائكم،َ
ََتطوَرََوابلتايَلََفيهاَ،ََُملك الََووضعََاألرضََعلىََواستيالئهمََانتصارهمََسيكوَنََهبذاََأنََظاننيََمضادة
ََالرمحَةََإظهارََأنََواعتربواََوتعظيمهمََلتبجيلهمََخاصةََحفالتََهناكََوصارََالصليبينَيََالفرسانََمتجيد
 .ََعظيمَإمثَوارتكابَضعَفَإالَهوَمَاَللعدوَواحملبة

َالناريةَاألسلحةَالغربَاخرتعَعندماَعشر،َاخلامسَالقرنَف
ََيدعونََرجالََق ب لََمنََللحربََمناهضةََثورةََقامتََالقاضية،
ََاستخدَمََحيثََروتردام،ََوإيرامساسََموَرََثوماَسََمثلََلإلنسانية
ََالعنفََلنقدََالفذةََمهاراتهََإيرامساس َالتشكيلََإبعادةََاندىََوقد.
َرََ-ََوتعل مهََالجنيلََلدراسةََالشعبََحثََخاللََمنََوالتجديد ََاحملتك 

ََاملسيَحََحياَةََواتباعََ-ََالوقتََذلكََفََالكنائسََأابءََق ب لََمن
َالدينََاسمََيستخدمونََالذينََالالهوتينيََانتقدتََوكتاابته.ََالقيقية

َََفََالكنيسةََمنهاََعانتََاليتََالنشقاقاَتََورغم.ََالربََإقامةََليربروا
َعلىََيشجعونََكانواََبلََالسالم،ََحيققواََملََاملتجددينََأنََإالََ،الربوتستنتََوظهورََالوسطىََالقرون

ََأمَرََواستمر..ََََوالربوتستنتََالطقسينيََاملسيحينيََبنَيََفظيعةََأهليةََحروبََإىلََأدىََمماََالسالحََاستخدام
َلوثرََمثل)الربوتستنت(ََََنياحملتجَ ََفالقادة.ََالعشرينََالقرنََحىتََاملسيحيةََإبسمََالسالحََابستخدامََالسماح
ََاألعواَمََفََالدينيةََالروبََواستمرت.ََالربََفََوالعنفََالسالحََاستخداَمََعلىََوافقواََوكالفنيََزوينغلي

ََم1648ََ–ََم1550ََبنيََما َأشكالهََجبميعََالسالحََاستخدامََرفضتََواحدَةََطائفةََهناكََكانََولكن.
ََوطالبوَاََالدولةََمَعََالدينََإدماجََرفضواََوقدََواخلمسينينيََوالتنويرينيََالكويكرََمثََاألاناببتيستََوهي

ََأحَدََوقال.ََلناََاملقدسََالكتابََينقلهاََكماََوحياتهََاملسيحََتعاليمََابتباعََواندوا.ََالسياسةََعنََابلنفصال
ََان،أملَجََهوََاملسيح:َ"األاناببتيستََقادة ََسيفناَ،ََهَو(ََاملقدسََالكتاَب)ََللاََوكلمةََدفاعنا،ََهوََوالصربَ

 ..."َََنصرانَهوَللمسيحَوإخالصنا

 Erasmus Rotterdamإراسماس روتردام 
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َفهناكََالرب،ََفََاملسيحينيََمشاركةََموضوعََفََآراءََثالثةََهناكََأنََجندََاملوضوعََخالصةََوفَ
.َوهمَاألكثريةََأشكاهلاََمجيعََفََالربََفََللمشاركةََاملسيحينيََحير ضََالذيActivistsََََالفعاليةََمذهب
َوإزالةََالَقََلوضعََتكوَنََأنََجيبََالربََأنََيعتقدونََالذيَنSelectivistsََََالنتقائينيََمذهبََوهناك
َنتائجََمنََتؤودََملاََأشكالَهََبشىتََالربََفََاملشاركةََميقتََفهوPacivistsََََالسلميََاملذهبََأما.ََالظلم

َ.ََالربَفََيفوزَأحدَفالَوخيمة،

َمتويلََفََتساهمََأوََاألسلحةََتصنعََشركاتََفََالعملََيرفضونََالذينََالسلمينيََبعضََهناك
 .ََاجليش

َالربََهدفََأنََحيثََ،أوغسطنيََتعاليمََمنََالنتقائينيََمذهبََمصدرََفإنََسابقاًَََذكرتَََُوكما
َالسلمينيَمذهبََأنَمنَوابلرغم.َوالوطنَالنفسَعنَوالدفاعَالطغاةَ،َوإزالةَاألرضَعلىَالسالمَنشرَهو
َاتيلرََهدسونََجوزيف.ََعاملياًَََاألمرََهذاََفََنشاطاًَََهلمََكانََمنََهناكََولكنََاملعاصر،ََوقتناََفََاألقليةََهم

الطوائفَََتبنتََوقدََ،م1917ََعامََاألوىلََالعامليةََالربََلهناءََاملناداَةََفََعالياًَََصواتًَََلهََكانََاملعمداين
ََحىَتََوالثانيةَاألوىلَالعامليةَالربَفَاألوضاعَوانقشتَوجمامعهاَاجتماعاهتَاَف"َوالربَالسالم"َموضوع

ََََاستطاعت إبداء اجلنوبيةَ ََََرسالتهاََونشرََرأيهَااملعدانيةَ "م1941ََعاَمََالسنويََجممعهَاف ََعَنََنعلن:َ
ََوعنَدََالدبلوماسية،ََاملتحض  رَةََالواراتََطريقََعنََحُت لََأنََتستطيَعََأهناََالعامليةََابلروبََاملتعلقََمعتقدان

ََالقناَعََسبلََواستخداَمََالوارََطريقََعنََاألمرََملتابعةََجلنةََإبنشاءََاحملاولةََمَنََبَدََفالََالواراتََهذهََفشل
:ََابلتايلََالسنويََاجملمعََاندىََم1963ََعاَمََوفوجندَأنَدعمهمَلسرائيلَيثبتَعكسَذلك،ََ"ََاملتحض رة

الحظَأهنمَيدعونَجمليءَرهبمَاملسيحَعليهَالسالم،َ"ََالسالمََلنشرََالربََجميءََأجلََمنََوالدعاءََالصالة"
ََوَفاملتعلقةَآبخرَاألايم،ََََذُكرتَفَالكتابَاملقدَسوحىتَيسر عونَفَجميئهَالَبدَمنَاختالقَالفنتَاليتََ

ََالعامَلََفََالناسََمجيعََعلَىََوميلكََاملسيحََأييتََأنََأجلََمنََوالدعاءََالصالة:َ"دعوهتاََاتبعتََم2000ََعام
فلسطنيََ"األرَضََعلىََالسالمََوينشر أخذَ منَ متكنتَ قدَ إسرائيلَ اآلنَ الفلسطينينَينعم!َ ودفعتَ َ،ََ

 مقرَإقامةَالفلسطينينيَكماَقالَهلمَالرب.َََوالذيَكانَفَالعهدَالقدميَليعيشواَفَقضاءَغزة
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َتعاليمََالناسََتعريفََطريقََعنََاجملتمَعََعلىََللتأثَيََاملسيحينيََينادي"ََوالربََالسالم"ََمقاَلََوإنََ
َأوََبروتستنتيةََكانتََإن)ََالعربيةََالشرقيةََالكنائسََوتتقمص.ََالجنيلَََفََهَوََكمَاََواتباعهََوحياتهََاملسيح
 456ََ:عدةَنقاطَفَينصَوهوَاملعتقد،َهذا(َأرمينية

ََقاَلََحيث"ََالقََأساَسََعلىََالناسََبنيََالسالمََنشر:َ"هيََالتبشيََفََاملسيحينيََطريقةََإن:ََأوالًَ
،ََل ص ان ع يََطُوىب َ"5ََََ:9ََََمىتََفََاملسيح ُمَ ََالس ال م  ع و نَ ََللاَ ََأ ب  ن اءَ ََأل هن  َالرومانََاملسيحينيََبولسََىحتدَ ََوقد"ََيُد 
14ََََََروميةَََفََقالََعندما ،ََُهوَ ََم اََع ل ىََإ ًذاََف  ل ن  ع ُكفَ "19ََ: ي انَ ََُهوَ ََو م اََل لس ال م  ََل ب  ع ضٍَََب  ع ُضن اََل ل بُ ن   ََوهذَا"

 .صامتنيَاجللوسَمنَبدالًََ-َابلسيفَالَ–ََابلكلمة(َالجنيل)َالسارةَاألخبارَنشرَعلىَيشجعنا
ََعالقةََفََالق"ََالقََأساسََعلى:َ"السالمََنشرََوطريقةََآدابََحتدد"ََوالسالمََالرب"ََرسالة:ََاثنياًََ

وابلتايلََََوللَاََالناسََبنيََالعالقةََهذَهََانكساَرَََفََسبباًَََكانتََوالذنوَبََاخلطيةََأنََحيثََ،النسانََمَعََللا
 .انتشارَالختالفاتَوالروب،َوالَبدَمنَتعريفَالناسَابخلالصَحىتَتنتهيَهذهَالروبَويعمَالسالم

ََاثلثاًََ "القيقيةََالسالمََرسالةََالرسالةََتشرح: َحربََوليستََإبليسََمعََروحيةََحربََهيََحربنا:َ
ََبولَسََأعربََوقدََلبعض،ََبعضهمََالبشرََبنيََاملصالةََحدودََتتخطىََللاََمعََاملصالةََوإن"ََعامليةََجسدية
 .للكنائسَ–َرسائلهَوآخرَأولَفَ–َسالمهَبطريقةَالفكرةَهذهَعنَالرسول
َرابعاًََ َتشجَع:َ َالكنيسَةَ

ََنشرََأجلََمنََللصالةََاملعمدانية
َالسالم َوجميءَ َرئيسَ َالسالَمَ
ََاملسيحََيسوع 9ََََََأشعياَء: َأل ن هَُ"6ََ:
َو ت ُكونَََُاب  نًا،ََو نُ ع ط ىََو ل دَ ََل ن اََيُول دَُ

س ةَُ ع ىََك ت ف ه ،ََع ل ىََالر  اي  ُهَََُو يُد  ََامس 
يبًا، يًا،ََع ج  َأ ابًَََق د يرًا،ََإ هلًاََُمش 
، َأ ب د ايًّ َر ئ يسَ َ َالس ال مَ َ َ.7َ َل ُنُمو َ َ

 
456  . Source: MARK A. RATHEL  .Point of View: BF &M Commentary 24—Peace and War .  Florida: Florida Baptist 
Witness  ،2009 .  

جماعة "أخويا المسلم، عايز أقولك إني بحبك" التنصيرية، رفعت الفتاتها في الشوارع بعد حادثة 
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س ت ه ، ي َ ََع ل ىََهن  اي ةَ ََالَ ََو ل لس ال مَ ََر اي  ل  ق َ ََو ي  ع ُضد ه اََل يُ ث  ب  ت  ه اََمم  ل ك ت ه ،ََو ع ل ىََد اُودَ ََُكر س  ََإ ىل َََاآلنَ ََم نَ ََو ال رب   ،ََاب 
ََ.األ ب دَ  َ ََف  ي  ق ض ي4ََ"2ََََأشعياء" ك ًكَاََُسُيوف  ُهمَ ََف  ي ط ب  ُعونَ ََك ث ي ين ،َل ُشُعوبٍَََو يُ ن ص فَََُاألُم مَ ََب ني  ََو ر م اح ُهمَ ََس 

لَ  ي  ًفا،َأُم ةٍََع ل ىَأُم ةَ َت  ر ف عََُالَ .َم ن اج  ََال  ر بَ َي  ت  ع ل ُمونَ َو الَ َس  َََ".ب  ع دََُم اَف 
َكانَنصَرسالةَ"السالمَوالرب  "َواليتَتؤمنَمجيعَالطوائفَهبا.ََهذا

السالحََآخراً؛ََوليسََوأخياًَََ محلَ علىَ الغربيةَ الكنائسَ حتريضَ هوَََإنَ الروبَ فَ واملشاركةَ
،َويؤمنونَأنَدعمهمَلسرائيلَهوَدعمهمَلرهبمَالذيَسيأيتَالثاينجميءَاملسيحََََنبواتإرادهتمَفَحتقيقََ

َََ.وحيكمَعلىَاألرض

 اخلالصة 
َ

املبتكرةَابلتبشي،َفقدَظهرتَمؤخراًَحركةَجديدةَتسمىََ ماَزالَاملنصرونَيطلونَعليناَأبساليبهمَ
"َوهوَدعوةَجمموعةَمنَاملسلماتَإىلَحفلةَحن اء،َوفَأثناءَالرسمَعلىHenna Storyَ"قصةَال ن اََ

،َوقدَترسمَبعضَالرموزَوالعالماتَوهيَتشرحَهلمَرسالتها،َفمثاًلََاجلسد،َختربهمَاملبشرةَبقصةَاخلالص
َ،َوصورةَقوسَالقزحَرمزَلعهدَللاوسقوطهماَفَاخلطيةالثمرةَرمزَآلدمَوحواءَعندماَأكالَمنَالشجرة،ََ

أنهَلنَيدمرهَابلطوفانَمرةَأخرى،َرسمَشكلَمعنيَليبنيَأنَهذاَهوَالعهدَالذيَأعطاهَللاََََمعَالنسان
لبراهيمَعليهَالسالمَأبنهَ
بهََ وتتباركَ نسلهَ سيكثرَ
إىلَ )ليشيواَ األممَ

إبراهيمإ أبناءَ (،َسرائيلَ
هوَجميءََ الثالثَ والعهدَ
فُيسمََ املسيح،َ املخلصَ
والدتهَ إىلَ لرتمزَ جنمةَ
ليدلَ والصليبَ املعجزيةَ

قصة آدم وحواء .1

 )صورة تفاحة(

نوح      قصة . 2

 (قوس قزح)صورة 
عهود هللا مع . 3

 اإلنسان بالخالص

. والدة المخلص 4

 المسيح )صورة نجمة(

. موت المسيح   5

 )صورة صليب(

. الحياة باإليمان 6

 بالخالص )صورة زهرة(
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أنَهذهَ املنصرينَ الياة،َويقولَبعضَ البشريةَ قيامتهَومنحَ ليدلَعلىَ البشرية،َوزهرةَ علىَموتهَوفداءَ
َكاهلندَوابكستان،َوبعضَاملسلماتَمنَاملغرب،ََالطريقةَقدَالقتَجناحاًَمعَاملسلماتََم نَشرقَآسيا

ملََ أزواجهمَ ألنَ إليهمَ للوصولَ صعوبةَ القواَ قدَ أهنمَ املبشرونَ بعضَ فيقولَ العراقيات،َ الالجئاتَ أماَ
َيسمحواَهلمَهبذهَالجتماعاتَوهبذهَالفالت.ََ

نصونَالفرص،َويستجيبونََوهذهَالطرقَاملبدعةَواملبتكرةَماَهيَإالَتسويقاًَألفكارهمَالشركية،َفيقت
أليَمناسبةَحىتَيشاركواَاآلخرينَمباَيؤمنونَبه،َوحياولونَبشىتَالطرقَالوصولَإىلَالعاملَالثالثَماَبنيَ

َكانَعنَطريقَالعالم40و10ََََخطيَالعرض ،َأوَعنَطريقَإرسالَأشخاصَليقومواَهبذهَالعمليةََ،َإن
َبعدَدراسةَأجناسَاجملتمعَوفئاهتاَوطرقَاخرتاقهاَوالتواصلَمعها.ََ

َكماَبينتَقدَفشلواَفَالوصولَإىلَعامةَاملسلمنيَوإمناَ َكلَهذهَاألساليب،َإالَأنين وابلرغمَمن
إبمياهنم ضعيفنيَ همَ منَ أصابتهَََيتصي دونَ قدَ أوَ جمتمعهَ يكرهَ منَ إىلَ ويستميلونَ ابلسالم،َ وعلمهمَ

السابق،َ يقلَعنَ فإنَعددهمَ املبشرينَ لصالهم.َوحىتَ للتأثيَعليهَوليعملَ نفسيةَ أوَ صدمةَعاطفيةَ
الكنيسة قادةَ موقعَ تقريرَ Church Leaderََََفحسبَ فإن املدى1700ََََ،َ طويليَ املبشرينَ منَ

تُفتحََ كنيسة،7000ََََكنيسةَجديدة،َبينماَتُغل ق4000ََََكالقساوسةَيرتكونَعملهمَالتبشيي،َوسنوايًَ
َفذكرَاملوقعَعشرةَأسبابَمنها:َََ

 ََيشعرونَابلضغطَالنفسيَوالتثبيط.مخسنيَابملئةَمنَالذينَيرتكونَخدمتهمَ .1
 سبعنيَابملئةَمنهمَيشعرونَابلفشل.ََ .2
أهنمََثالثةَوثال .3 يعرتفونَ منهمَ ََثنيَابملئةَ يشعَروقعوا يكملواَألهنمَ أنَ يستطيعواَ أهنمََابلفاحشةَوملَ ونَ

 ليسواَأهالًَهبذاَاملنصبَ.
شعرونَأنَمرتبهمَقليلَابلنسبةَللعملَالذيَيعملونه،َفمنهمَمنَيعملَأكثرَمنََيابملئةَمنهمََسبعنيََ .4

 سبعنيَساعةَابألسبوع.َ
 والَيوجدَمنَيواسيهمَويقفَجبانبهمَ.سبعنيَابملئةَمنهمَيشعرونَابلوحدةََ .5
 الختالفَمعَاملبشرينَاآلخرين. .6
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 تسعنيَابملئةَمنهمَيعانونَبنضوبَالطاقةَلديهم. .7
 صحيةَوالَيستطيعونَالكمالَ.ََمخسةَوسبعنيَابملئةَمنهمَلديهمَمشاكل .8
 عالقتهمَالزوجيةَوالعائلية.مثاننيَابملئةَمنهمَيعتقدونَأنَخدمتهمَفَالتبشيَأثرتَسلبياًَعلىَ .9

 457َتسعنيَابملئةَمنهمَالَيستطيعونَالجناز. .10
وابلرغمَمنَمجيعَالعهودَوالوعودَاليتَتعطيهاَهلمَاملؤسساتَالتنصيية،َأبهناَهتتمَهبم،َوتوفرَهلمَ
مجيعَاحتياجاهتم،َولكنَماَينزلَاملبشرَعلىَأرضَالواقعَحىتَيتفاجأَوُيصد مَابلقيقة:َ"أنَالَأحدَيهتمَ

No body caresاملبشَر معظمَ اعرتفَ وقدَ الوقت،َ معَ تتدهورَ نفسيتهَ وتبدأَ الصعبََ"َ منَ أنهَ ينَ
تنصيَاملسلمنيَبسببَجداهلمَالعقليَاملنطقيَاملستمرَأبلوهيةَاملسيحَوالثالوثَلذلكَيضطرونَللجوءََ
إىلَالعاطفة،َوإنفاقَاملالَلغراقهمَابملعوانتَوليشع رواَاملسلمنيَأهنمَمدينونَللمبشرينَجبميلَوقدَيقعَ

َبعضاًَمنَالنفوسَالضعيفةَفَالشباكَويتنصرون.ََ

التنصي،َوتستغلَالنصارىَمنَالكنائسََيبشتاَأنَاملؤسساتَالوكم البشريةَفَ يةَتستغلَاملواردَ
أخذََ فَ الغرب،َ فَ النصارىَ يستغلونَ أيضاًَ أهنمَ إالَ الغربية،َ الكنائسَ فَ عضويتهمَ جلعلَ الشرقيةَ

وامل الغاثةَ فَ استخدامهاَ منَ فبدالًَ وصدقاهتم،َ الشهري(َ مرتبهمَ منَ ابملئةَ )عشرةَ عوانتََعشورهمَ
أصبحََ وابلتايلَ الغرب،َ فَ جداًَ الباهظةَ ومرتباهتمَ الشخصيةَ ألغراضهمَ يستخدموهاَ جتدهمَ والتنصي،َ

َاهلدفَليسَتوسيعَملكوتَاملسيح،َوإمناَتوسيعَملكوهتمَالشخصية.ََ

وابلرغمَمنَأنَهناكَمنَاملبشرينَاملخل صنيَلدينهم،َدؤوبنيَفَالتنصيَبغضَالنظرَعنَطبيعةَ
َهلمَاهلداية.ََهنمَلألسفَعلىَعقيدةَخاطئة،َونسألَللا،َإالَأمطائفته

َ

َ

  
 

457  . Source: George W. Peters .A Biblical Theology of Missions   .Chicago: Moody Press .1972 ، 
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ع الَفْصلُ  ه َكْيفَ :  التَّاسي ري نُواجي ْنصي  اخلامتة   – الت َّ
َ

 

َ

َ

،َومعتقداته،َواترخيه،َوتقسيماته،َواسرتاتيجياته،َالََبشكلَمفصلََبعدَأنَاستعرضناَلكمَالتنصي
نواجههَوحنميَأجيالناَمنََنتعلمَمنهَالعربَواملعاينَاليتَختدمنا،َوفَالنهايةَنعرفَكيفَلبدَلناَأنَنتوقف،َ

َ.ََخطره

املسلمَو يقولَ ماَ فلمَوقدَحبثُتَفَعدةَكتبَومواقعَوفيديوهاتَألرىَ التنصي،َ نَفَمقاومةَ
ابلدليلََ ابلفيديو،َ ابلصور،َ ابستمرار،َ التنصيَ فضحَ هوَ األعمَ والصورةَ وجدتهَ ماَ بلَ الكثي،َ أجدَ
والربهان،َوالَيوجدَشيءَميكنَأنَأستفيدَمنهَألمحيَنفسيَوأوالديَوأصدقائيَوجمتمعيَمنَالتنصي.ََ

تثب فهذاَ املتنصرين،َ أخبارَ فَ الوقتَ طوالَ اشتغلناَ فحىتَفإذاَ له..َ لزومَ الَ وتعبَ وأرقَ للنفس،َ يطَ

ري  ُل الفْص  ْنصي ه الت َّ ع: َكْيَف ُنواجي اسي  اخلامتة -التَّ
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ََ متاماً، العكسَ نفعلَ أنَ جيبَ للتنصيَ التصديَ ََنستطيعَ فقط النشغالَ عدمَ أخبارَفيجبَ مبعرفةَ
َ.بوضعَحلولَعمليةَملواجهةَاملشكلةاملتنصرينَودحضهمَوفضحهمَابستمرار،َوإمناَ

َ

 تغليب خطاب احلب على خطاب الرتغيب والرتهيب 
َ

للا "حبَ وأنَ السالم"َ فَ خالصَ "الَ أنَ وبناتنا،َ شبابناَ لقناعَ املتنصرون،َ يرددَ فََََلطاملاَ
السالمَمشروطَوإمناَحبَللاَفَاملسيحيةَغيَحمدود"َوقدَوقعواَفَمتاهةَاخلطيئةَاألصليةَوادعاءاتََ

أنَاخلالص نسيناَ املسيحَغيَاحملدودةَحىتَجيعلوانَايئسنيَمنَحمبةَللاَورمحته،َوقدَ القيقيَفََََحمبةَ
بعبادتناَله،َفالقرآنَالكرميَمليءَابآلايتَاليتَتتحدثََََالسالمَهوَحمبةَللاَأوالًَوتذوقَرمحتهَالعظيمة

عداَسورةَالتوبة،َمبدوءةَب "بسمَللاَالرمحنَالرحيم،"َحىتََََكلهَاََالكرميََالقرآنسورََعنَالرمحة،َفيكفيَأنََ
النملَقدَذُكرتَفيهاَهذهَاأليةَمرتني،َوأولَسوَر الرمحنََفَترتيبَاملصحف،َيكونَفيها:َ"ََةأنَسورةَ

َكتابهَاملبني:َ"...ََالرحيم ع تَ ََو ر مح  يت َ"َوالربَيتحدثَعنَنفسهَف ءٍَََُكلَ ََو س  .َوللاَ(156)األعرافََ..."ََش ي 
فَالقرآنَالكرميَيقولَأنَرمحتهَالواسعةَالَحمدودةَفاضتَعلىَمجيعَالناسَدونَاستثناء.َوبعدَأنَخلقَ

العرَش علىَ استوىَ الوجود،َ هذاَ وتعاىلَ سبحانهَ "ََللاَ حمكمَكتابه:َ فَ َ ذُك ر  ََال ع ر شَ ََع ل ىََالر مح    نَُكماَ
ت  و ىَ  ََاس  "ََ 5ََ)طه أنَللاَحمبة،َوملََ( منهمَ يقولَ نفسهَابلرمحن.َوللذيَ الكونَيصفَ املدبرَهلذاَ تعاىلَ فإنهَ

َكتابه:َ" يمَ ََر يب  َََإ نَ ...تذكرَمعَتعاليمَاملسيح،َيقولَللاَعزَوجلَفَحمكم سبحانكَ"ََ﴾٩٠هودََ﴿ََو ُدودَ ََر ح 
إعطاءََ فَ املبشرينَ بعضَ يفعلَ بنا،َكماَ شفقةَ فقطَ ليسَ فرمحتكَ بودك،َ رمحتكَ أقرنتَ الذيَ ريبَ

َ.ََاَرمحتكَكانتَألنكَحتبناَايرباملعوانتَللمحتاجني،َشفقةَهبم..َوإمن

هَ ََعل ىََكتب هَََُكتابٍَََفََكتبَ ََاخللقَ ََالل َََُخلقَ ََمل اوذُك رَفَالديثَالشريف:َ" ََفوقَ ََم رفوعَ ََفهوََنفس 
ومجيعَاآلايتَاليتَتذكرَوصفَالرحيم،َإمناَتصفَذاتهَوليسَفعله458َََ".غ ضيبَتغل بََُر محيَتَإنَ :ََالع رشَ 

ر فُواََال ذ ينَ ََع ب اد يَ ََايَ ََُقلَ فحسب.َويقولَللاَعزَوجل:َ" ه مَ ََع ل ىَ ََأ س  َإ نَ ََۚ  ََ هَ اللَ ََر مح  ةَ ََم َنََت  ق ن طُوَاََال َََأ نُفس 

 
 صحيح : المحدث  حكم خالصة ،21: الرقم أو  الصفحة  العلو،   مختصر:  المصدر  األلباني، : المحدث هريرة، أبو:  الراوي .  458
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نُوبَ ََي  غ ف رَََُ هَ اللَ  يمَََُال غ ُفورَََُُهوَ ََإ ن هَََُۚ  ََمج  يًعاََالذُّ ابهلل،َ﴾٥٣ََالزُّمر﴿ََالر ح  الشركَ حىتَ تشملَ هناَ الذنوبَ َ"
َكلها.َالَبلَيبدلَالسيئاتَإىلَحسنات،َفهوَالَجيعلَهذاََ والفواحشَوأيَخطاايَأخرى،َفاهللَيغفرها

َكأمناَجيبَأنَيبينَنفسهَمنَالصفر،َوإمناَيعطيهَرصيداًَمنَالسناتَ)رأسَمال(ََََالنسان َله الذيَُغف ر 
َليستثمرهَويشتغلَبهَويضاعفهَفَعملهَاجلدَفَإرضاءَللا.َ

فَيومَمنَاألايم،َجاءينَأحدَالشُّب انَيعرتفَيل،َملَيتجاوزَالثامنةَعشرَمنَعمره،َقائاًل:َ"لقدََ
أرتدَعنَالسالمَوأتنصر،َوأفعلَماَفعلُتَاألفاعيل،ََو أريدَأنَ أفعل،َ الفاحشةَوالَأدريَماذاَ مارسُتَ

غفرَيل."َوقدَيعتقدَالقارئَأنَهذاَالشابََََأفعل،َمثَأعودَإىلَالسالمَبتوبةَنصوحةَحىتَأشعرَأنَللا
لناَحقاً؟َوأنناَسعد أنَللاَغفرَ نشعرَ أنَ نريدَمجيعناَ أالَ اءَفَعالقتناَمعهَعزَيهذيَوجمنون،َولكنَ

عنَدينَللاَوتركهَليسَابلل،َوالنغماسَأكثرَفَالفواحشَيزيدَاملشكلةَسوءا،َبلَََوجل؟َوإمناَالرتداد
أنهَيغفرََ َكبية.َهذاَماَيقولهَللاَعزَوجلَ أو لوَفعلتَصغيةَ أيساًَمنَرمحةَللا!َفاهللَيغفرَلكَحىتَ

َُكت ب تَعلىَالذينَآمنواَابهللَعزَوجلَالذنوبَمجيعاًَدونَاستثناء ،َلذلكَإنَمغفرتهَورمحتهَغيَاملشروطة
وملَُيشر كواَبهَشيئاً،َولكنَعليناَأنَنريَحمبتناَلهَابملقابل،َعليناَأنَنثمرَابلعمل،َواألعمالَدونَإميانَالََ

نَالميانَابألعمال،ََخالص،َوإمناَاألعمالَجاءتَبعدَومعَالميانَابهللَعزَوجل،َفهناكَآايتَكثيةَتُقرَ 
" تعاىل:َ َو ال ذ ينَ كقولهَ َآم ُنواَ

َو ع م ُلوا َالص ال  اتَ َ َأُول   ئ كَ َ
َأ ص ح ابَُ َاجل  ن ةَ َ َ  َۚ َُهمَ َ َف يه اَ
َ"َ.﴾٨٢َالبقرة﴿َخ ال ُدونَ 

مثَإنَاملنصرينَيؤمنونَأنَ
عليهََ تظهرَ وملَ آمنَ إذاَ املرءَ
فهوََ عمله،َ فَ الميانَ عالماتَ
خملصََ يسوعَ يطلبَ وملَ منافقَ
حقاً،َ قلبهَ منَ لياتهَ شخصيَ
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علىَاألرض،َأوَأنهَمنافقَويدخلَالنارَإىلََََإذاَآمنَوأخطأَفإماَأنَيعاقبهَللاََويؤمنونَأيضاًَأنَالنسان
.َوأستطيعَأنَأرىَملاذاَيقولونَهذا!َفهمَيعتقدونَأنَالنسانَعندماَخيطيء459ََاألبد!َهذاَهوَقوهلَم

إىلَاألبد!َََفإنهَخيطيءَهلل،َوللاَغيَحمدود،َلذلكَتكونَخطيئةَالنسانَتعديَلالَحمدودَفيدخلَجهنم
إنَاملسلمَإنَأخطأَفإنهَالَخيطئَهلل،َفاهللَعزَوجلَغينَعنه،َوإمناَخيطيءَلنفسه،َلكنَسبحانَللا!َف

فاملرءَيظلمَنفسهَخبطاايه،َيظلمَنفسهَالبشرية،َوالَيظلمَللاَعزَوجل،َفإنَاملسلمَالَخُي ل دَفَالنارَعلىََ
نفسه فيهاَ ظلمَ اليتَ أعمالهَ قدرَ علىَ يعذبهَللاَ وإمناَ واجلماعة،َ السن ةَ أهلَ فغداَمذهبَ وليسَللا!َ َ،

َكالذهبَاملصفى.َونسألََ عذابَللاَللمسلمَالعاصيَرمحةَلهَوليسَنقمةَألنهَيصف يهَوميح صهَهبذهَالنار
َللاَالس المة.َ

إذاَ إالَ نستطيعَدخوهلاَ لناَحنن،َوليسَهلل،َولكنناَالَ اجلنةَهوَ فإنَطموحناَفَدخولَ لذلكَ
َكلَشيء.ََختليناَعنَاألان،َوضحيناَأبنفسناَمنَأجلهَهوَا َلذيَسخرَلنا

أراانََََلذلكَاخلالص القيقيَهوَأنَنؤمنَابهللَالقَالواحدَالذيَخلقنا،َونعبدهَابلطريقةَاليتَ
َكماَحنبَأنفسناَوأنَنعملَجاهدينَبقلبَحمبَلدعوهتمَهلذاَ إايها،َواخلالصَالقيقيَأنَحنبَغيان

َكتبهاَعلىَنفسهَللمؤمننيََالدينَالعظيم..َاخلالصَالقيقيَهوَالسالم.َو للاَعزَوجلَذكرَرمحتهَأنه
ت ن اََيُ ؤ م ُنونَ ََال ذ ينَ ََج اء كَ ََو إ ذ اكماَقالَعزَوجل:َ" اي  مَ ََف  ُقلَ ََآب  هَ ََع ل ىَ ََر بُُّكمَ ََك ت بَ ََۚ  ََع ل ي ُكمَ ََس ال  ََالر مح  ةَ ََن  ف س 

يمَ ََغ ُفورَ ََف أ ن هَََُو أ ص ل حَ ََب  ع د هَ ََم نََات بَ ََمثَُ ََجب  ه ال ةٍَََُسوءًاََم نُكمَ ََع م لَ ََم نَ ََأ ن هَََُۚ   "َوقدَفتحَأبوابََ﴾٥٤األنعامَََ﴿ََر ح 
بُوكَ ََف إ نالرمحةَلغيَاملسلمنيَبوصفهَعزَوجلَأبنَرمحتهَواسعة:َ" ع ةٍَََر مح  ةٍَََُذوََر بُُّكمَ ََف  ُقلََك ذ  ََيُ ر دََُّو ال َََو اس 

ر م نيَ َال ق و مَ َع نَ َأب  ُسهَُ ََ"َ﴾١٤٧َاألنعامَ﴿َال ُمج 
َ

َ

َ

َ

َ
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 الرتبية
َ

ابلفعلَالَابلقولَفقط.َحىتَتستطيعَمواجهةََ التنصيَالَبدَلكَأنَتكونَمسلماًَ كيَتواجهَ
فََ النفس،َ علىَ ابلشتغالَ وإمناَ مقاضاهتم،َ أوَ وصفعهمَ ومناظراهتم،َ املنصرينَ مبواجهةَ ليسَ التنصي،َ

الصالة علىَ القرآناملواظبةَ قراءةَ فَ الخالص،َ فَ اآلخرين.ََوتدبََ،َ معَ املعايشةَ فَ الدعاء،َ فَ ره،َ
َو املعايشةَ فيناَ يرونَ الَ وأبناءانَ بناتناَ منَ الكثيَ فإنَ املنصرينََالرتاحمولألسفَ إىلَ يلجؤونَ لذلكَ َ،

الكرميَصلىَللا احملبةَوالرمحة،َوالرسولَ بزيَ البعض:ََََاملتنكرينَ بعضناَ أمرانَبرمحةَ الذيَ عليهَوسلمَهوَ
"460َََ"فتضلواََتباغضواََوالََترامحوَاََوارمحواََللاََاتقوا" والسالم:َ الصالةَ أفضلَ عليهَ ََحىت َََتؤمنواََلنوقالَ

وا وقدَعل منا461ََََ"العام ةَ َرمحةََُولكن هاَصاحب هَأحد كمَبرمحةَ َليسَإن هَقالَرحيمَ َكلُّنَاَللَاَ ََرسولَ َايَقالواَترامح 
َكماَحنبَأنَنعام ل:َ"ََالرسول ََيرحَمََالََمنََللاََيرحمََالالكرميَالقاعدةَالذهبية،َوهوَأنَنعام لَاآلخرين
ََََبلفظََأخرىََطريقََفََوََ،ََالناس بعض462ََََ"للاََيرمحهََالََالناسََيرحمََالََمن: أنَ العظمىَ واملصيبةَ

إىلَ ينظرونَ القرآنَوالَ آيٍةَفَ واحدَفَ شٍقَ إىلَ ينظرونَ البعضَ بعضهمَ معَ يتعاملونَ الذينَ املسلمنيَ
" هو:َ األولَ الشقَ اآلخر.َ ن االشقَ لن  ف سَ ََالن  ف سَ ََأ نَ ََف يه اََع ل ي ه مَ ََو ك ت  ب   َ ََاب  َ ََو ال ع ني  ل ع ني  أل  نفَ ََو األ  نفَ ََاب  َاب 

ُُذنَ  ُُذنَ ََو األ  أل  لس  ن َ ََو الس  نَ ََاب  ُُروحَ ََاب  أهمَوفيهَكفارةََ...ۚ  ََق ص اصَ ََو اجل  الشقَاآلخرَوالذيَهوَ "َوينسونَ
"ََ﴾٤٥املائدةََ﴿ََالظ ال ُمونَ ََُهمَََُف أُول   ئ كَ ََ هَُاللَ ََأ نز لَ ََمب  اََحي  ُكمََمل َ ََو م َنََۚ  ََل هَََُك ف ار ةَ ََف  ُهوَ ََب هَ ََت ص د قَ ََف م نومغفرة:َ"

وهوَأنَنرحمَبعضناَبعضَونغفرَملنَخيطيءَإلينا!َوقدَيعتقدَاملرءَأنَاملساحمةَضعف،َوالقصاصَابلعنيَ
ََر هب   مَ َو ع ل ىَ َآم ُنواَل ل ذ ينَ َو أ ب  ق ىَ َخ ي َ ََ هَ اللَ َع ندَ َو م َاابلعنيَقوة،َوإمناَهوَالعكسَمتاماً،َفيقولَللاَعزَوجل:َ"

شَ َال  مث َ َك ب ائ رَ ََجي  ت ن ُبونَ َو ال ذ ينَ ﴾٣٦َ﴿َي  ت  و ك ُلونَ  ُبواَم َاَو إ ذ اَو ال ف و اح  "َوهذاَالَأييتََ﴾٣٧الشورىَ﴿َي  غ ف ُرونَ َُهمَ َغ ض 
َإالَابلصرب.َ
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الصدق،َوالتواضعَالقيقي،َفيجبََولتصديَمحالتَالتنصيَالَبدَلناَأنَنرو ضَأنفسناَعلىََ
لناََ إنشاءَجمتمعَفاسد،َالَبدَ البشرَاآلخرين،َخمطئونَفَ أنناَخمطئونَفَطريقةَتعاملناَمعَ أنَنعرتفَ
َكيفَنعاملَبعضناََ َكافة،َمسلمنيَومسيحينيَفَاجملتمعَالواحد،َدونَاستثناء،َلنرى التوقفَمعَأنفسنا

َكنا حننَنكذبَعلىَأنفسناَونقولَحننَخيَأمةَأخرجتََََالبعض.َفكيفَسنتصدىَمحالتَالتنصيَإذا
ََللناس،َوفيناَمنَيكذب،َومنَيسرق،َومنَيؤيدَالكامَالظلمة؟َأينَاعرتافناَابخلطأ؟َأينَتوبتناَإىلَللَا

َكمَمرةَذُكرَفَالقرآن َكتابهَإثينَعشرَمرة:َ"ََعزَوجل؟َأنظر ََف  و ي لَ   تنبيهَوحتذيرَللكاذبني؟َوردَفَحمكم
ب نيَ ََي  و م ئ ذٍَ "َوأكثرَمنَمئيتَمرةَعنَعقابَالكذب..َفكفىَضحكاًَعلىَأنفسنا،َودعوانَنكونََل  ل ُمك ذ  

َصادقني،َنعرتفَأبخطائناَونصححها.َهذهَهيَالرتبيةَالميانيةَالق ة!َ

أنفسناَبقبولَكفىَوض بنا،َوغي بناَ اللومَعلىَالغربَابستمرار،َفنحنَمنَمسحناَهلمَابلعبثَ عَ
ََفنحنَلألسف463َََ"بدالًَمنَأنَنتعلمَعلومهم،َنبدأَابلستهزاءَهبمَوتقليدَزابلتهم."إعالمهم.َولألسفََ

الَنقلدَمنَالغربَإالَتفاهاتَاألمور،َوالَيوجدَلديناَثقةَأبنفسناَلنصنعَأجمادان،َبلَننتظرَاملددَمنََ
َاخلارجَدائماً.ََ

وحىتَنستطيعَأنَنقومَمرةَأخرىَعلىَأرجلنا،َجيبَأنَنعيدَتقييمَأنفسنا،َوننظرَإىلَاألمام..ََ
اولَأنَنصلحها.َفإذاَأخطأتَبنتَفَحقََطاءانَوحن،َونعرتفَلبعضناَالبعضَأخجيبَأنَنتوبَإىلَللا

أوَشابَفَحقََ نفكرََأمها،َ أنَ بدَ يعمَاخليَالَ املساحمة.َحىتَ هلماَابلعرتافَوطلبَ بدَ فالَ أبيه،َ
،َمعَالعلمَأنَهذهََنَذهبواَإىلَبعضَالقرىَاملسلمةَفَإفريقياهناكَمنص رَوابآلخرينَونتضامنَونتكافل.َف

متلكَمسجداًَواحداً،َوملَيستطيعواَهؤالءَاملنصرينَأنَينصرواَمسلماًَواحداً.َأتعرفونَملاذا؟َألنَالقرىَالََ
َتضامنَوتكافلَوتراحمَوحمبة!ََاهذهَالقريةَعادلةَمعَنفسها،َوألنَفيه

ابلطبع،َعندماَيراانَأبناءانَنظلم،َفهمَيبنونَعقيدهتمَعلىَخرباهتمَالشخصيةَمعَاملسلمني،َوقدََ
لك،َألنَالسالمَوصلَعقوهلمَوقلوهبمَبطريقةَمشوشة،َوصلهمَشعاراتَوكالمَمنمق،َولكنََيرتد ونَلَذ

َأنَتريبَطفاًل،َفال أنَتقولَلهَافعلَوالَتفعل،َوإمناَلزمكَأنَمتثلَهذاَالفعلَََيكفيَالَعمل.َفإنَأردت 
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ىلَالسالم."َولكنََقول:َ"الَجيبَأنَننظرَإىلَاملسلمنيَونتأثرَهبم،َجيبَأنَننظرَإوكثياًَماَنأمامهَ..ََ
فالدينَليسَفَحقيقةَاألمرََ علىَخرباتناَالشخصية،َ نبينَمعتقداتناَاعتماداًَ الدينَمعاملة،َوأحياانًَ أنَ

َدينناَالنيفَأبعمالنا،َالَفقطَأبلسنتنا.ََنظه رجمردَاعتقادَعقلي،َوإمناَهوَأيضاًَحياةَعملية،َفيجبَأنَ

العلمَجيبَأنَيقتصرَعلىَمجاعةََ العلم،َوقدَيعتقدَالكثيَمناَأنَطلبَ لناَأنَنطلبَ والَبدَ
وجتلسَفَاملساجد،َوهكذاَهوَطلبَالعلم!َولكنَفَالقيقةَطلبَاألثوابََمعينةَتطلقَاللحىَوتلبسََ

َالنظرَعنَوجهتهَأوَمذهبه،َفالَيكفيَأنَيكونَالنسان َكلَمسلم،َبغض  لديهََََالعلمَهوَواجبَعلى
إميانَابهلل،َويتعبدَليلَوهنارَولكنَليسَلديهَالعلم،َوالعكسَصحيح.َفالثنتنيَمتالزمتني.َفلنَتستطيعََ

َكتابهَالعزيزَوفَالتدبرَفَخلقهَََأنَحتبَللا وتعبدَللاَإنَملَتعرفَللا.َفيجبَأنَتعرفَللاَآبايتهَف
ََ َكتاب،ََسبحانهَوتعاىل،َوالعملَفَما نتعلمه،َالَقراءةَاملصحفَدونَفهم.َفوللاَعندماَيقرأَاملرءَأي

َكتابَيُفه م..َلذلكَيقولَََفإنهَعلىَاألقلَحياولَفهمه،َإالَالقرآن َكتابَيُقر أَولكنَأقل ..َفهوَأكثر
ب  ُرونَ ََأ ف ال َللاَعزَوجل:َ" "َوكلماَزادَالعلمَمعَالتطبيقَالعمليَ﴾٢٤ََحممد﴿ََأ ق  ف اهُل اََقُ ُلوبٍَََع ل ىَ ََأ مَ ََآنَ ال ُقرَ ََي  ت د 

ََع ز يزَ ََ هَ اللَ ََإ نَ ََۚ  ََال ُعل م اءَََُع ب اد هَ ََم نَ ََ هَ اللَ ََخي  ش ىََإ من  الهَوالتفاعلَمعه،َزادَالميان،َفيقولَللاَعزَوجل:َ"
اَمنتصبةَمغرورةَبذاهتا،َفأيََ﴾٢٨َفاطر﴿َغ ُفورَ  َكانتَفارغةَوجدهت  َكالسنبلة،َفإذا "َفهذاَاملرء،َطالبَالعلم،

رايحَهتبَمتيلَمعهاَوقدَتذروها،َأماَالسنبلةَاملألىَابلبوب،َجتدهاَمنحنيةَلألسفلَمتواضعة،َتعرفََ
مَجتدهَيطلبََقدرها،َفإذاَهبتَالرايحَالَتنجرفَحنوها.َفطالبَالعلمَيعرفَقدره،َفمهماَوصلَمنَعل

َأكثرَوأكثرَوهوَعارفَأنهَمهماَوصلَمنَعلمَجيدَنفسهَليسَبعاملَحىتَآخرَرمقَفَحياته.ََ

  حتصني الشباب املسلم وتوعيتهم ضد التنصري 
علىَ تدريباتَ تدربواَ الذينَ للمنصرينَ سائغةَ ولقمةَ فريسةَسهلةَ املسلمَ الشبابَ تركَ منَ بدالًَ
أعلىَمستوىَحىتَأجادواَفنَاخلداعَعليناَأنَحنص نَالشبابَاملسلمَضدَمعتقداتَالتنصيَوأفكارهَاليتَ

تخدامهاَفَهذاَقدَتبدوَمقنعةَومجيلةَوروحانيةَعندَمساعهاَللوهلةَاألوىلَومنَاألدواتَاليتَميكنَاس
َكتيباتََ التحصنيَمقطعيَفيديوَاخلطيئةَاألصليةَوخدعةَالتبشيَللمهندسَفاضلَسليمانَابلضافةَإىل

َالعاملنيَذاكرَانيكَوأمحدَديداتَرمحهَللا.ََ
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األوقافََ وزاراتَ وعلىَ
هبذاََ املعنيةَ اخلييةَ واجلمعياتَ
ونشرََ ترمجةَ علىَ العملَ األمرَ
اللغاتََ كلَ إىلَ األدواتَ هذهَ

ََ منها،ََحىت املنتشرةَ غيَ اللغاتَ
يكثرَ حيثَ األمازيغيةَ اللغةَ مثلَ
التنصيَفَأوساطَالرببرَفَمشالََ
الفريقيةََ احملليةَ واللغاتَ إفريقيا،َ
واللوغانداََ والسواحيليَ كاهلوسةَ

َوالزولوَوغيها.ََ

   الدعوة إل هللا 
َ

عََ السالمَ إىلَ الناسَ معظمَ واستخدامَينظرَ الثوب،َ ولبسَ الجاب،َ مظاهر،َكلبسَ أنهَ لىَ
ليستَكلَشيءَفَالسالم.َ منَالسالم،َولكنهاَ األشياءَمجيعهاَ األمور.َوهذهَ املسواكَوغيهاَمنَ

َكلهَهوَتوعيةَالناسَاملسلمنيَوغيَاملسلمني،َأيَاألمرَابملعروفَوالنهيَعنَاملنكر.ََ َفاألهمَمنَهذا

ي ةٍَََع ل ىَ َۚ  َالل  هَ ََإ ىل َََأ د ُعوََس ب يل يََه   ذ هَ ََُقلَ "يقولَللاَعزَوجل:ََ َو ُسب ح انَ َۚ  َات  ب  ع ين َََو م نَ ََأ انَ ََب ص 
ر ك نيَ ََم نَ ََأ انَ ََو م اََالل  هَ  ََال ُمش  يعرفََََ(108ََيوسفََسورة)" ملَ فإذاَ تعل مه،َ املسلمنيَ علىَ جيبَ فنَ الدعوةَ إنَ

َكيفيةَالدعوة،َفقدَيؤذيَنفسهَواآلخرين.َفالذ يَميشيَعلىَخطىَالرسولَالكرميَحممدَصلىَالشخص
َللاَعليهَوسلمَالَبدَلهَأنَيتعلمَمنهَطرقَالدعوة،َويعل مَاآلخرين.َ

فماَهيَالدعوة؟َهلَهيَحتويلَالناسَإىلَالسالم؟َابلطبعَال،َوإمناَهيَتوعيةَالناسَوتثقيفهمَ
َوتعليمهمَالسالم.ََ
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ر اًجاَإب  ذ ن هَ َالل  هَ َإ ىل ََو د اع يًا"يقولَللاَعزَوجل:َ ولوَأتملناَهذهَاآليةَلوجدانَََ﴾٤٦َاألحزاب﴿َ"مُّن يًَاَو س 
نوح،َإبراهيم،َموسى،َاملسيحَوحممدَعليهمَالسالمَأمجعني.َوقدََََأنَأفضلَمخسَدعاةَفَالتاريخَهم،

الذينَ فعددَ الناس.َ منَ القليلَ إالَ بهَ يؤمنَ وملَ عام،َ تسعمئةَ منَ السالمَألكثرَ عليهَ نوحَ سيدانَ دعاَ
َأسلمواَعلىَيدهَالَجيعلهَداعيةَفاشل،َوإمناَذُكرَعلىَأنهَأفضلَالدعاةَعلىَالطالق.َ

َكبيةَتصلَإىلََإىلَأخرى،َفيمكنَعلىَسبيلَاملثالَأنَترىََوقدَخيتلفَالناسَمنَثقافةََ أعداد
الفريقيَة الدولَ دولةَمنَ أثرَحماضرةَفَ ََاملئاتَتدخلَالسالمَعلىَ بينما يدعوَفَ،َ النسانَ يظلَ قدَ

َكلهَيعتمدََبعضَالدولَاألوروبيةَملدةَعدةَأسابيعَولرمباَشهورَحىتَيثمرَذلكَعنَإسالمَأحدهم .َوهذا
َعلىَالثقافةَوطريقةَتقبلَاألشخاصَإىلَرسالةَالسالم.َ

،َولكنَللاَعزَوجلَيعاتبَسيدانَحممدَصلىَللاََاملرءَالذيَيدعوَفَالغربَابليأسوقدَيشعرََ
عَ ََف  ل ع ل كَ "،َفقالَلهَسبحانهَوتعاىل:ََدعوتهأهلَقريشََرفضََعليهَوسلمَبسببَشعورهَابلزنَعلىََ خ  ََاب 

ر ه مَ ََع ل ىَ ََكَ ن  ف سَ  َاََيُ ؤ م ُنواََمل َ ََإ نََآاث  ََأ س ًفاََال  د يثَ ََهب    ذ  يوماًَابلجبار،ََََ(6ََالكهف)" يكنَ إنَالسالمَملَ مثَ
ََال  قَََُّو ُقلَ "والدليلَعلىَذلكَأنَللاَخاطبَرسولهَالكرميَحممدَصلىَللاَعليهَوسلمَفَالسورةَنفسها:ََ

ُفرَ ََش اءَ ََو م نََف  ل يُ ؤ م نََش اءَ ََف م نََۚ  ََر ب  ُكمَ ََم ن ََف  ل ي ك  ََََ(29ََالكهفََسورةَ)" َكَ ر بََُّش اءَ ََو ل وَ "وقدَقالَعزَوجل:
م نَ  ََم نَآل  ر هََُأ ف أ نتَ َۚ  َمج  يًعَاَُكلُُّهمَ ََاأل  ر ضَ َف  َ َالن اسَ َُتك  ََ(99َيونسَسورة)"َُمؤ م ن نيَ َي ُكونُواَح ىت 

س نَََُو م نَ " ًَاََو ع م لَ ََالل  هَ ََإ ىل َََد ع اََمم   نََق  و اًلَََأ ح  ل م نيَ ََم نَ ََإ ن ين َََو ق الَ ََص ال  ََال ُمس  إنَََ(33ََُفص لتََسورة)"
فقدَخلقَللاَهذاَالعاملَوجعلَفيهَنظاماًَوهوَأنََأعظمَهديةَأعطاهاَللاَعزَوجلَلإلنسانَهيَالسالم.َ

العكس وليسَ الرتبةَ فَ منهَ األعلىَ املخلوقاتَ خيدمَ خملوقَ ََكلَ .ََ الية غيَ النبااتتََفاألشياءَ ختدمَ
َكاليوانَوالنسان،َوخيدمَاليوانََكالضوء،َواملاء،َوالرتبة،َواهلواء،َاخل.َوختدمَالنبااتتَماَهوَأعلىَمن ها

َكالنبات.َوقدَجعلَالسالمَالنسانَأنََ ماَهوَأعلىَمنه،َأيَالنسان،َوالَخيدمَاليوانَماَهوَأقلَمنه
َكاليوان،َأوَأنَيعبدَإنساانًَآخراًََهذاََيكونَفَأعلىََ اهلرم،َوالَيصحَلإلنسانَأنَخيدمَماَهوَأقلَمنه

جعلَالنسانَخيدمَخالقهَللاَعزَوجلَوالذيَهوَاألعلى.َلذلكَعلىََََفَنفسَمستواه.َوإمناَالسالم
َاملسلمَمسؤوليةَإخبارَاآلخرينَعنَالسالمَليساعدهمَفَاخلروجَمنَعبادةَالعبادَإىلَعبادةَربَالعباد.ََ
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ََأنذرََولقدََ فقدَجاءَفَحمكمَكتابه: النيف،َ دينهَ إىلَ الدعوةَ منَعدمَ املسلمَ ََال ذ ينَ ََإ نَ "للاَ
ُتُمونَ  ُد ىَ ََال ب ي  ن اتَ ََم نَ ََأ نز ل ن اََم اََي ك  َََل لن اسَ ََب  ي  ن اهَََُم اََب  ع دَ ََم نََو اهل  ََو ي  ل ع نُ ُهمَََُالل  هَََُي  ل ع نُ ُهمَََُأُول   ئ كَ ََۚ  ََال ك ت ابَ ََف 
ع ُنونَ  بُواََال ذ ينَ ََإ ال ََ*ََالال  يمَََُالت  و ابَََُو أ انَ ََۚ  ََع ل ي ه مَ ََأ تُوبَََُف أُول   ئ كَ ََو ب  ي  ُنواََو أ ص ل ُحواََات  ََ-159ََََالبقرةََسورةَ)"ََالر ح 

160)ََََ َ ََاد عَُ"لذلكَأيمرانَللاَعزَوجل: م ةَ ََر ب  كَ ََس ب يلَ ََإ ىل  ل  ك  ََََال  س ن ةَ ََو ال م و ع ظ ةَ ََاب  قدَََ(125ََالنحلََسورة)"
يقولَالبعضَأنهَليسَلديهَالعلمَللدعوةَإىلَللاَعزَوجل.َوالسؤالَهنا:َ"مىتَيكونَاملرءَلديهَعلم؟؟"ََ

ََ العلم طالبَ املسلمَ سيبقىََفإنَ أنفاسه،َ منَ رمقَ آخرَ التعلمَحىتَ الساعاتَفَ أمثنَ حياتهَ منَ ينفقَ
َشاعراًَأنهَماَزالَجيهلَالكثي.ََ

"َولنتذكرَقصةَالنيبَيوسفََبلغواَعينَولوَآيةللاَعليهَوسلم:َ"قالَالرسولَالكرميَحممدَصلىََ
وعندماَقالَرسولَللاَحممدََعليهَالسالمَالذيَكانَيدعوَإىلَللاَعزَوجلَحىتَأثناءَوجودهَفَالسجن.َ

"َفليسَابلضرورةَهدايتهََألنَيهديَللاَبكَرجالَواحداًَخيَلكَمنَمحرَالنعمصلىَللاَعليهَوسلم:َ"
إىلَالسالم،َوإمناَيُقصدَهبذاَتوعيةَالناسَوهدايتهمَملعرفةَالسالمَالصحيحَومساندةَالق،َفإنَعملَ

َاملسلمَفَالدعوةَهوَالبالغ،َأماَالنتيجةَفهيَعلىَربَالعاملنيَوهوَأعلمَابملهتدين.ََ

هناكَحافزَلدىَاملسلمَلدعوةَغيَوالدعوةَإىلَللاَمهمةَجداًَلردعَالتنصيَوصده،َفإنَملَيكنََ
املسلمَإىلَللاَعزَوجل،َفماَسيحدثَأنَاملنصرينَسيستغلونَهذهَالفرصةَوسيستميتونَلدعوةَاملسلمنيََ

وكماَيقولَبعضَالدعاةَفَالغرب:َ"إنَاملسلمَالذيَالَيدعوَاآلخرََََإىلَتركَالسالمَواعتناقَاملسيحية.
 إىلَدينهَيكونَأكثرَعرضةَلدعوةَاآلخرَ"

ََThe one who is not doing Da’awah is receiving Da’awahَََ

 النية قبل العمل 
إنَعملَبهَوكانَمنَأجلَنفسه،َفالعلمََالَينفعهََإنَطلبَالعلمَالَجيديَإنَملَيعملَبهَاملرء،ََو

.َفإنَتكربَهذاََجيبَأنَمُي ر رَلآلخرين،َملصلحةَاآلخرين،َوقبلَكلَشيءَلنيةَصالةَيبتغيَهباَمرضاةَللا
َكيَيطريهَالناسَهبذاَالعلم،َفإنَعلمهَلنَيُثمر،َوإمناَأصبحَعبارةَعنَتعاليمَعقيمةَالََ العاملَوتعلمَعلمه
العلمَلآلخرينَابلعملَوالتضحيةََ فيها.َفالَبدَمنَأنَيكونَمتريرَ فيها،َوالَخيَ فيها،َالَعاطفةَ روحَ
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َنفسه.َفحىتَنبينَأنفسناَالَبدَلناَأنََالقيقيةَوحبَالغيَوالدرايةَعلىَمصالهمَالَعلىََم صلحةَالعامل 
وإمناََ وحدهاَكفرد،َ مصلحتناَ نرىَ تقكجماعةالَ لديناَ يكونَ وأنَ لألمورَكي،َ ََََديرَ التوقعََنستطيع

َابملستقبلَونتوقعَماَسيحصلَلألجيالَالقادمةَفَاملستقبلَإثرَاختاذَقراراتناَالاضرةَوالعملَهبا.ََ
َ

  كن مسلماً ابلقول والعمل 
أيَ املبشرين،َوالَوضعَ فضحَ ليستَ التنصي،َهيَ لردعَمحالتَ اختاذهاَ اليتَجيبَ الطرقَ منَ
فيديوهاتَوكالمَجارحَيسيءَهلمَويستهزيءَهبم،َبلَجيبَعليناَأنَنكونَلي ننيَابلقول،َفماذاَلوَأنََ

أسلم؟َهلَسنذ اليوتيوبَ قناةَ "املفضوحني"َعلىَ املنصرينَ الفيديوهاتَأحدَهؤالءَ رافعَهذهَ هبَوراءَ
ونلغيهاَبرفعَشكوى؟َوماذاَحصلَهبذاَالذيَأسلمَبعدَأنَعن فهَالناسَوقالواَعليهَاألقاويلَواستهزأوا؟ََ

َلقدَوضعَهؤالءَالمقىَأنفسهمَفَموقفَحمرج،َأليسَكذلك؟ََ

الشوارعَونتظاهرَعليهم،ََإىلََففيَالقيقةَبعضَهؤالءَاملبشرينَيستفزونناَلكيَنغضب،َوخنرجََ
وحنرقَأعالمَونشتمَحىتَفَالنهايةَيقولون:َ"هذهَهيَأخالقَاملسلمني"َفأقولَابلتحقيقَأهنمَيعلمونََ

ونَهناكَردةََجون،َوسيكحدوثها،َويعلمونَأنَاملسلمنيَسيهيماذاَيفعلون،َوهمَيتوقعونَردةَالفعلَقبلَ
َمهجية؟َعلىَتشويهَالسالمَأبفعاٍلَغيَمنطقيةََوفعلَعنيفة،َفلماذاَنعينهمَ

َاللَ عزَوجل:َ"ََيقولَللا س ُنَق  و اًلَمم   نَد ع اَإ ىل  َأ ح  ل م نيَ و م ن  َال ُمس  َم ن  َإ ن ين  ًاَو ق ال  ََ ه َو ع م ل َص ال 
،َوالسالمَليسَفقطَأنََوإمناَأيضاًَعمالًَصالاًَََقوالًَحسناًَليستَفقطََللاََإىلََ"َفالدعوةََ﴾٣٣﴿سورةَفص لتََ

أشهدَأنَالَإلهَإالَللاَوأنَحممداًَرسولَللا،َوإمناَهوَاللتزامَأبوامرَللاَواملعاملةَالسنةَليسَملصلحةََ
اآلخَر منَ أنتظرَ أنَ إنينَالَجيبَ مثَ عزَوجل.َ ألبتغيَوجهَللاَ وإمناَ فإنََما،َ ابلعمل،َ يقومواَ ينَحىتَ

َكتابه:ََ َ»استطعتَجيبَأنَأكونَأانَاملبادرَفَهذاَالعملَمبعونةَللاَعزَوجل،َفقدَجاءَفَحمكم َو ف 
ََ.«َ﴾26َاملطففنيَسورة﴿َال ُمت  ن اف ُسونَ َف  ل ي  ت  ن اف سَ َذ  ل كَ 

حىتَأستطيعَالتصديَلمالتَالتنصيَالَبدَمنَتوعيةَنفسي،َالَبدَيلَأنَأرىَأخطائيَقبلَ
أنَأرىَأخطاءَاآلخرين،َفإذاَجاءكَمتنصراًَفالَتعن فه،َبلَاستمعَإليه،َاستمعَإىلَأتوهاتهَمنَاجملتمعََ
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ََ تفهم أنَ ولكنَ أفعاله،َ علىَ توافقَ أنَ معناهَ ليسَ والتعاطفَ معه،َ وتعاطفَ فيهَ يعيشَ مشاعرهَالذيَ
وتستقريءَأسبابَتركهَلإلسالم،َقلَلهَمثاًل:َ"أانَأفهمَماَمترَبه،َوأشعرَمعك،َوأانَآسفَأنكَمررتََ
َكهذه."َفعندماَتفعلَذلكَفأنتَفتحتَمداركهَليستمعَإليك،َهذهَهيَالطريقةَالصحيحةَفََ بظروف

َالدعوة.َ
َ

  ًكيف تواجه مبشرا 
َ

َجلهدَتبشييَوأنتَتتجولَفَََماذاَلوَ اَتقولَهلذاََمعرضَكتابَما،َأوَفَالشارع؟َماذتعرضت 
َكماَأنتَلكَالقَفَالدعوةَإىلََاملبشر َكيفَتتعاملَمعه؟َهذاَالشخصَيرىَأنَلهَالقَفَالتبشي ؟

َالسالم،َفماذاَتقولَله؟َ

"ََيقولَللَا ال ك تَ عزَوجل:َ ل َ أ ه  جُت اد لُواَ َ ََو ال  ن  ُهم  م  ال ذ ين َظ ل ُمواَ َ إ ال  س ُنَ أ ح  ي َ
َه  ل يت  َاب  إ ال  َ َۚ  اب 

ل ذ يََآم ن اََو قُولُوا دَ ََو إ ل   ُهُكمَ ََو إ ل   ُهن اََإ ل ي ُكمَ ََو أُنز لَ ََإ ل ي  ن اََأُنز لَ ََاب  ل ُمونَ ََل هَََُو حن  نَََُو اح  "َومنََ﴾.٤٦﴿سورةَالعنكبوتََََُمس 
َهذهَاآليةَالكرميةَنستنبطَالتايل:َ

ًَََمثلكََ:َالَتنظرَإىلَالكتايبَبنظرةَإحتقارَودونية،َفقدَيكونَلديهَإنسانيةَفَالتعاملََكنَمتعاطفا
فعاملهَكإنسان،َوحاورهَكنفسََأوََ الق،َ إميانَهوَ لديهَمنَ ماَ يعتقدَأبنَ املنص رَ أكثرَمنك.َهذاَ

ومعتقداته،َوجيبَأنَيكونَلديكَإحاطةَنفسيةَبه،َواستمعَلهَأكثرَمماَتتكلم،ََبشرية،َواحرتمَآراءهََ
العاملَ  أنتَ إعطاءَحقائقَابستمرارَوكأنكَ منَ بدالًَ األسئلةَ ُتشع رُهَواسألَ الَ يعلمَشيء،َ الَ وهوَ َ

سيملَ  وإالَ برسولكَََبذلك،َ وأتسىَ السالم.َ إىلَ ادعوهَ أنتَ ليبشرك،َ جاءكَ إذاَ ويرتكك.َ منكَ
جاءهَأهلَجنرانَوجالسهمَوأخذَمنهمَحديثهمَوأعطى،َفمنهمَمنَأسلمَومنهمَمنَملََََالكرميَعندما

َكانتَأمَلديهاَطفل،َوكانََ َكفره،َفإذا َكإنسان،َولكنَاكره يسلم.َفُكنَحمباًَهلمَ)ابلنسانية(،َفأحبه
لذلكَََالطفلَمشاغباًَوعاصياً،َفإنَاألمَالَتتوقفَعنَحمبةَطفلهاَولكنهاَتكرهَاألفاعيلَاليتَيفعلهاَ،

 َهَابلكلمةَالطيبةَوابلكمة.شرَوردَ كنَمتعاطفاً،َواصربَعلىَقولَاملب
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وأذكرَأنَفتاةَارتدتَعنَإسالمهاَوالتحقتَجبامعةَالالهوت،َوبينماَهيَفَمكتبةَاجلامعة،َاتصلََ
مرةََ هلاَ يقلَ وملَ والربكة،َ هلاَابخليَ يدعوَ وراحَ عنها،َ ويطمئنَ يسألَ آخرَ بلدَ منَ مسلمَ شيخَ هباَ

َللاواحدة:َ" "َفَوجهها،ََهداك 
قوله "أسألَََوإمناَكانَ كالتايل:َ

قلبك،ََ سؤلَ َ يعطيك  أنَ للاَ
الدنياَ يسعدكَفَ أنَ وأسألَللاَ
واآلخرةَوأنَيهبكَاخلي"َفتأثرتَ
تعرفَ "أملَ وسألته:َ الفتاةَ هذهَ
ارتددُتََ أينَ تدريَ أملَ أخباري؟َ
"نعم،ََ قال:َ السالم؟"َ عنَ

طي إنساانًَ فيكَ أرىَ ََباًَولكنَ
سينيََ وللاَ الق،َ عنَ يبحثَ

تقولَََقلبك والسعادة"َ ابلميانَ
َكالمه،َملَأستطعَحتملَنفسي،َذهبتَإىلَالم امَ)أجل كمَللا(َوبكيُتََ هذهَالفتاة:َ"عندماَمسعُت

انتحبت،َوبعدَفرتةَقصيةَعدُتَإىلَالسالم كلماتَهذاَالشيخََََعوديتََوكانَأحدَأسبابََ،حىتَ
 ين."اليتَماَزالتَتطنَُّفَأذ

َََأنَتوصلَاملعلومةَلغيَاملسلمَابلطريقةَاليتَيفهمهاَهوَاليتَيراتحَهلاَاملنصرَواحرصَاستخدمَاللغة:
َ َق  و م هَ َب ل س انَ َإ ال ََر ُسولٍََم نََأ ر س ل ن اَو م َايقولَللاَعزَوجل:َ" ُمَ َل يُ ب ني   لََُّۚ  َهل  د َيَي ش اءََُم نَالل  هََُف  ُيض  ََو ي  ه 

معظمَاملنصرينَوخاصةَاملسيحينيَمنهمَالَحيبونَأنَ"ََ﴾٤ََإبراهيَمََسورة﴿ََال  ك يمَََُال ع ز يزَََُو ُهوَ ََۚ  ََي ش اءَََُم ن
القرآن فإنَ ونعمَ مسيحيني.َ بلَ نصارى،َ النصارىَََندعوهمَ نسميَ عندماَ ولكنَ نصارى،َ أمساهمَ

(،َوعندماَنتحدثَبلغةَأخرىَمعَالنصراينَفنستخدمَلغته،َفلماذاChristiansَابلجنليزيَفنقولََ)
عندماَنتحدثَابللغةَنفسها،َََهموحننَنفهمَناالَنستخدمَلغةَالعربَاملسيحيني.َفبالرغمَأهنمَيفهمون

عندََََغةَاملسيحينيَخمتلفةَعنَلغةَاملسلمني.َفمثالًَالصالةولكنَعندماَيتعلقَاألمرَابلدين،َجتدَأنَل
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لذلكََ املسلمني.َ عندَ الدعاءَ النصارىَهيَ عندَ فالصالةَ املسلمني.َ عندَ ليستَكالصالةَ النصارىَ
لغةَعامليةَأخرى.َفمعظمَاملسيحينيََ َكماَنتقنَأيَ لغته عندَالتحدثَمعَالنصراينَالَبدَأنَنتقنَ

يفهموَن لغةَعربيةَفصحى،َوإمناََََالعربَالَ ليسَألهناَ الكالم،َ أوَطريقتهمَفَصياغةَ الشيوخَ لغةَ
 .َاألسلوبَخيتلفَعنَالطريقةَاليتَيستخدمهاَاملسيحيونَفيماَبينهمَفَالكنيسة

َاملنصر لبناءَجسرَبينكَوبنيَ َكانتََابدأَبنقاطَالتالقيَواملشرتكةَ :َلقدَمسعُتَبقصةَالَأدريَإن
حقيقية،َولكنَفيهاَالعربةَالقي مة؛َركبَداعية َالقطارَيريدَأنَيعودَإىلَالبيتَبعدَيومَطويل،َفجلسََ
جبانبهَرجل َمثلَحيملَفَيدهَزجاجةَمنَاخلمر،َورائحتهَاملنتنةَتعمَاملكان.َملَيتفو هَالداعيةَبكلمة،ََ

َكلَمرةَتلتقيَعينهَبه.َوبعدَقليلَولكنَبعدَقليلَانتبهَإليهَالثمل،ََ وكانَالداعيةَيبتسمَفَوجههَف
قد مَالثملَللداعيةَزجاجةَاخلمرَوقالَله:َ"تفضل!"َأجابهَالداعيةَوماَزالتَالبتسامةَتعلوَحمياه:َ
َكرمي،َ "شكراًَلك"َنظرَإليهَالثملَحمتاراًَوقال:َ"علىَماذاَتشكرين؟"َأجابهَالداعية:َ"أشكركَألنك

قدمتََ الََفقدَ الداعيةَ هذاَ أنَ علمَ فقدَ الداعية،َ هذاَ مبعاملةَ الثملَ هذاَ أتثرَ زجاجتك"َ منَ يلَ
له وقالَ يعن فهَ فلمَ ذلكَ ومعَ حرام،َ ألنهَ اخلمرَ هذا"ََ:يشربَ تفعلَ ََََ؟"ملاذاَ وحُسن  بعدهاَ وأسلمَ

َكلمةَطيبةَفَمكنوانتَشخص،َوماَفعلهَهذاَالداعيةَأنهََوإسالمه.َسبحانَللا جدَنقطةََ!َقدَتؤثر
إجيابيةَيبدأَهباَليدعوَهذاَالثملَالعاصي،َفوللاَإنَالعاصيَيعرفَأنهَعاصي،َوالطريقةَفَنصحهَ

منك،َوإمناَالطريقةَاملثلىَهيََوإرشادهَالَأنَتقولَلهَهذاَخطأ،َفقدَيصدَ  كَأوَميتنعَأمامكَخجالًَ
َكيَنواجهَالتنص ي،َوندعوَإىلَللا:َالََتشجيعهَعلىَماَيفعلَمنَإجيابيات.َوهذاَماَجيبَأنَنفعله

َكيَنبينَجسراًَبينناَوبنيَهؤالءَاملبشرين،َفردعهمَوتسفيههمَوطفسهمَ بدَلناَأنَنبدأَبنقاطَالتالقي
الَحيلَالقضية،َوإمناَيزيدها،َفهمَسينجزونَهدفهمَرضيتَأمَأبيت،َوسيبقونَعلىَحاهلمَمنصرونََ

ف هيَ ملواجهتهمَ طريقةَ أفضلَ لذلكَ ابلسر،َ أوَ ابلعلنَ تكونَإنَكانَ أنَ أيَ الوار،َ أبوابَ تحَ
 حواراهتمَمكشوفةَونستطيعَالردَعليها،َالَبقلبَانقمَعليهم،َبلَبقلبَحمبَيريدَهلمَاهلداية.َ

وقدَرأيتَمنَهؤالءَاملسلمنيَالذينَحيبونَحوارَالدايانت،َوخاصةَدعوةَالنصراينَمنَكتبهَ)الكتابََ
يءَفَالسالم،َفبعدماَحياورَاملسلمَهذاَالنصراينَويقنعهَوخيرجهََ(،َولكنَلألسفَالَيفقهَشاملقدس

َكيفَيعرضَعليهَالسالمَويدعوهَإىلَالق،َوإمناَوض عَالنصراينَفَمتاهةَوفََ عنَدينه،َالَيدري
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اللاد،َوهذاََ أوقعهَفَ لقدَ خطرَكبي،َ
عندماََ لذلكَ النصرانية.َ منَ أشدَكفراًَ

لي النصراينَ املسلمَاجلسورَحنوَ ناقشهََميدَ
هذاََ علىَ يبقىَ أنَ اخلطأَ منَ دينه،َ فَ
يالقيََ أنَ وإمناَجيبَ طويلة،َ فرتةَ اجلسرَ

والسنة.ََََماَانقشهَبهَويوجههَإىلَالقرآن
معََ املسلمَ يتحدثَ عندماَ فمثالًَ

املسيح ألوهيةَ عنَ ََاملسيحيَ له بدَ فالَ املقدس،َ الكتابَ منَ املعتقدَ هذاَ ويدحضَ منََ،َ يقابلهَ أنَ
َكقولهَتعاىل:ََ" ت نك فَ ََل نآايتَفَالقرآنَالكرمي يحَََُي س  "َوابتعدََ(172)النساءََ...ََل  ل  هَ ََع ب ًداََي ُكونَ ََأ نََال م س 

َكلمةَ"كافر"َألنهَلوَحبثناَفَالقرآنَالكرمي،َفلنَجندَأنَللَا يناديَالكافر،َوإمناَيناديهَأبحبََََعن
األمساءَإليهَمثل:َ"ايَبينَإسرائيل..."َأيَايَأبناءَالنيب،َأوَ"ايَأهلَالكتاب..."َأوَ"ايَقومي.."َإالََ
َكيَيرتكَدينهَأوَأنَيتنازلَعنَمبادئهَفهناَنزلتَاآلايتَكسورةََ فَحالةَتعرُّضَاملسلمَللضغوطَعليه

َالكافرون.ََ
ََََإىلَللا،َوالَتغضبَإنَملَير دَالستماع:َفالذيَيدعوَكَتدعوَأخاكَالنصراينكنَسعيداًَوراضياًَأن،

فإنَ النور،َ دائرةَ إىلَ الظلماتَ منَ املسلمَ غيَ دعوةَ وهيَ األرض،َ وجهَ علىَ مهمةَ أعظمَ يؤديَ
َ،َوإمناَأنتَتذكرَللاأوَقراءةَالقرآنََفَالدعاءَأوَالصالةَوكرََالطمأنينةَفَالقلبَليستَفقطَفَالذ َ 

أثناءَ أكثرَ وآايتهَ وجلَ عزَ عنَللاَ تتعل مَ أيضاًَ فأنتَ الق،َ لدينهَ اآلخرينَ تدعوَ وأنتَ وجلَ عزَ
السالمََ إىلَ شخصاًَ لتهديَ تفعلهَ الَ فإنكَ الدعوةَ فَ للاَكثياًَ تذكرَ فعندماَ للا.َ إىلَ دعوتكَ

 لهَسبحانهَوتعاىل.ََمرضاةََ،فحسب،َوإمناَتفعلهَلوجهَللاَأوالًَ
ََكانَاملنصرَيعتقدَعلىَسبيلَاملثالَأنَالسالمَدينَإرهاب،َأوَدينَالسيفَوحاولََالَتربر إذا َ:

وقل:ََ املوضوع،َ فَ ابق َ بلَ املوضوع،َ وتغيَ لهَ تربرَ أنَ املثلىَ الطريقةَ فليستَ ابلشبهات،َ الطعنَ
َكالمي"َأوَقلَله :َ"قبلَأنَأبدأَلكَابلشرحََ"حسناً،َانتظر،َسأجيبكَعلىَهذاَبعدَأنَأنتهيَمن

أوَ أركانَ عليهَ واعرضَ به."َ أؤمنَ الذيَ السالمَ عليكَ أعرضَ أنَ يلَ بدَ الَ والجابة،َ والتفصيلَ
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النتيجةَ تكونَ ولنَ احملاور،َ يرهقَ آخرَ إىلَ موضوعَ منَ والقفزَ الجابةَ فمحاولةَ الميان.َ أساسياتَ
 جمدية.َ

ََداعيةَإرجتالياً،َوإمناَعليهَأنَيكونَمرتباً،َقدَ:َالَجيبَأنَيكونَاملسلمَالكنَمرتباًَفَطرحكَللحوار
يفكرََ الصمتَحىتَ منَ قليالًَ قسطاًَ املسلمَ فليأخذَ املنصر،َ قولهَمسبقاً،َوإذاَسألهَ يريدَ ماَ حض رَ
ابلجابةَقبلَالندفاع،َفالسرعةَليستَجيدة،َوخاصةَإنَتعلقَاألمرَابلدعوةَإىلَالسالم،َفأنتَالَ

تعلوََََتريدَأنَتزرعَبذورَالشيشَاليت تنبتَألايمَقليلةَمثَتيبسَبسرعة،َوإمناَتريدَأنَتزرعَأشجاراًَ
اََايَ   عزَوجل:َ"ََوترتفع،َفالكالمَجيبَأنَيكونَسديداًَوبليغاً،َفيقولَللا ََ هَ اللَ ََات  ُقواََآم ُنواََال ذ ينَ ََأ ي ُّه 

"َوهذاَالَأييتَإالَمعَ﴾1٧﴿...ََۚ  َُذنُوب ُكمَ َل ُكمَ َو ي  غ ف رَ َأ ع م ال ُكمَ َل ُكمَ َُيص ل حَ ﴾٧٠َ﴿َس د يًداَق  و اًلََو قُولُوا
التحضيََ منَ بدَ فالَ أكرب.َ أثرَ ولهَ أبلغَ يقوله،َكلماَكانَكالمهَ مباَ عاملاًَ املرءَ فكلماَكانَ العلم،َ
التوكلَعلىَللاَعزَوجل.َوفَالقيقةََ النتاجَأكربَبعدَ أوَالعملَحىتَيكونَ والتهييءَقبلَالكالمَ

بضع أوَ أايمَ خاللَ جنحواَ هلَ واملنصرين،َ التنصيَ أخذواََراقبواَ إهنمَ بلَ ال!َ عملهم؟َ فَ أشهرَ ةَ
سنواتَمطولةَحىتَوصلواَإىلَالدراساتَوالحصائياتَاليتَلديهم.َلذلكَالدعوةَحتتاجَإىلَن  ف ٍسََ
َالنظرَعنَ طويل،َوأنَيكونَضمنَاجلماعةَاليتَهلاَاألهدافَنفسها.َفمثالًَمؤسساتَالتنصيَبغض  

النا تنصيَ وهوَ واحدَ هلدفَ سنوايًَ جتتمعَ علىَطوائفهاَ تطغىَ فهيَ السالميةَ املؤسساتَ أماَ س،َ
بعضهاَالبعضَعلىَأرضَالدعوة،َوكلَداعيةَيعملَلوحدهَوالَيوجدَهناكَوحدةَفَالعمل،َفالَبدََ

 منَالتنظيم.َ
ََكانَالختالفَبنيَاملسلمَواملنصر :َقدَحيتدَالنقاشَ،َفالَيرتكَأحدمهاَاآلخرَإالَوقدَتصالامهما

دَيؤولَاألمرَإىلَجتريحَأحدمهاَاآلخر،َوهذاَخطأ،َبلَجيبَأنَيكونََماَبنيَالنصراينَواملسلم،َوق
لهََ ماَبنيَالطرفني،َوأنَالَيرتكَاملسلمَاملسيحيَإالَوقدَتصالا،َوفتحَاجملالَ متساحماًَ هناكَحواراًَ
ألنَيعودَمرةَأخرىَويستأنفَالوار.َوقدَيقولَاملرء:َ"هذاَصعب!َفماذاَلوَأنهَملَيستمعَيل،َوكانََ

امل النسحاب،ََكالمَ ميكنَ بلَ صعب،َ ليسَ إنهَ هذاَ علىَ والجابةَ الوقت؟"َ طوالَ سلبياًَ نصرَ
فاملواجهةَهيَضعفَوليستَقوة،َأماَالنسحابَلتفاديَاملواجهةَهيَالقوة،َواملواجهةَالَتنتجَإالَ
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دينَاآلخرَوهذاََ أحدهمَعلىَ يتهجمَ أنَ األمرَ التحدي،َوقدَيؤولَ الطرفنيَفَ طاقاتَسلبيةَبنيَ
ر ُكَابلعنف.منافَلدينن  اَالسالمَالعظيم.َفُيدر ُكَابللطفَماَالَيُد 

 

 الرد على الشبهات  
َ

دخلَالشكَفََ،َأحدهمَاشتبهتَعليهَشبهةَمماَأَُهناكَنوعانَمنَالناسَالذينَيلقونَالشبهات
قلبه،َوهذاَالنوعَالباحثَعنَالقيقةَهوَمنَأفضلَالناس،َألنهَراعىَضميه،َوبدأَيسألَحىتَيطمسَ
هذاَالشكَابليقني،َولكنَهذاَالباحثَالقيقيَالَبدَلهَأنَيكونَصادقاًَفَحبثه،َالَأنَحياولَإجيادََ

تنصرينَالذينَيقولون،َلقدَحاولتَإجابةَقدَتكونَمتطرفةَوختدمَأعذارهَلرتكهَالسالم،َفهناكَبعضَامل
القتناعََ حاولَ أوَ الجابةَ تروقهَ ملَ ولكنَ وجدهاَ هوَ القيقة،َ وفَ أجدها!َ وملَ الجابة،َ عنَ البحثَ
ابلرأيَاملتطرفَحىتَخيدمَماَفَنفسهَمنَهوىَويرتكَالسالم.َأماَالباحثَالقيقيَفيكونَموضوعيََ

َابليقني.َفَالبحثَويكونَهدفهَهوَمعرفةَالقيقةَودفعَالشَك

،َبلَهيَافرتاءات،َهمَأعداءَالسالمَواملسلمني،َفهم همَوالنوعَالثاينَمنَالذينَيلقونَالشبهات
فََ ووضعهاَ القيقيَ معناهاَ منَ وتفريغهاَ النصوصَ اقتطاعَ طريقَ عنَ السالمَ وتشويهَ والشتم،َ الطعنَ
تقدميََ طريقَ عنَ إماَ معرفتهم،َ جداًَ السهلَ ومنَ سياستهم.َ هيَ هذهَ مشوهة.َ تقدميهاَ مثَ آخرَ قالبَ

"رسولكََ مثاًل:َ لكَكقولهَ سلميََالشبهةَ بشكلَ يبدأَ أوَ أدب،َ قلةَ وهذهَ ابهلل،َ والعياذَ الزىن!"َ يبيحَ
التطرفَوالشتمَوالسبَوالََ يبدأَ أثناءَالديثَ مثَ منه"َ التحققَ "لديَسؤالَفَالسالمَوأريدَ فيقول:َ
يعطيكَاجملالَابلجابة،َبلَيقاطعكَابستمرار،َوهناَجيبَإيقافَهذاَاملتكلمَعندَحده،َوالنسحابََ

املَو ليشوشكَمباشرةَوعدمَ يلقيَعشرينَسؤالَمرةَواحدة،َ بلَهوَ ليستمع،َ إليكَ َ فهوَملَأيت  اجهة.َ
ويستفزكَويقولَلك:َأحتداكَأنَجتيب!َويتوقعَمنكَأنَجتيبَعنَاخلمسنيَافرتاءَبعشرةَدقائق.َهؤالءََ

اجللوسَمعهمَوإضاعةَوقتك،َفقدَقالَللَا َََع ل ي ُكمَ ََن  ز لَ ََو ق دَ عزَوجل:َ"ََالطاعننيَالَيستحقونَأصالًَ ََف 
تَ ََمس  ع ُتمَ ََإ ذ اََأ نَ ََال ك ت ابَ  ف رَََُ هَ اللَ ََآاي  ز أَََُهب  اََُيك  ت  ه  َ ََم ع ُهمَ ََت  ق ُعُدواََف ال َََهب  َاََو ُيس  ُوُضوَاََح ىت  َََخي  ََۚ  ََغ ي  هَ ََح د يثٍَََف 

ََ﴿...ََم  ث  ُلُهمَ ََإ ًذاََإ ن ُكمَ  للا،ََ﴾١٤٠النساء بكتابَ يستهزئونَ يعم َأبانسَ جملسَ ي قعدَفَ أنَ اخلطأَ منَ فإنَ َ"
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وحماولةَالرد،َوالثورانَوالشتيمةَهيَخطأَأكربَبلَجيبَعلىَاملرءَأنَينسحبَفَهذهَالالة.َيقولَللاََ
ُعونَ ََال ذ ينَ ََت ُسبُّواََو ال َعزَوجل:َ" ًوَاََ هَ اللَ ََف  ي ُسبُّواََ هَ اللَ ََُدونَ ََم َنََي د  "َفكماَقالََ﴾١٠٨ََاألنعام﴿...ََع ل مٍَََب غ ي َ ََع د 

َالنيةََمعلوَلََأنهََفاعلمََويغضبََويسبََفيشتمََالقََعنََيدافعََالرجلََرأيتََإذاالمامَمالكَرمحهَللا:َ"
ََو ل ُكمَ ََأ ع م الُن اََل ن اََو ق الُواََع ن هَََُأ ع ر ُضواََالل غ وَ ََمس  ُعواََو إ ذ ا"َويقولَسبحانهَوتعاىل:َ"هذاََإىلََحيتاجََالََالقََألن

مَ ََأ ع م اُلُكمَ  "َواتركهمَبسالمَوالَحتاولَاملواجهة،َودعهمَيقولواََ﴾٥٥ََالقصَص﴿ََاجل  اه ل نيَ ََن  ب  ت غ يََال َََع ل ي ُكمَ ََس ال 
َماَيقولون،َفهذاَالَيؤثرَابملسلمَشيئاًَإالَأنهَيزيدهَإمياانً.َ

 كالتايل:ََََومنَاألمورَجيبَعلىَاملسلمَاختاذهاَأثناءَالجابةَعلىَالشبهات

 وجيبَعلىَاملسلمَالتأكيدَعلىَهذهَولهَحل،ََإالََ:َفالَيوجدَسؤالَفَالسالمََُكنَواثقاًَبنفسك
عزَوجلَوسنةَرسولهَملَيرتكَأيَقضيةَأوَسؤالَََاملعلومةَعلىَالسائل،َفالسالمَالعظيمَفَكتابَللا

َكاملَمنَمجيعَالنواحيَوالَنقصَفيهَأبداًَألنهَرابينََ أوَحىتَشكَإالَوقدَأجابَعليه،َفالسالم
 ليسَمنَصنعَإنسان.َ

 ل مشاركاًَ عنََلسائلكنَ السائلَ معَ لتبحثَ نفسكَ فَ السؤالَ هذاَ فضعَ السائل،َ سألكَ فإذاَ َ:
حبثناَمعَبعضناَ الجابة.َفيمكنَالجابةَبشكلَقطعيَوحتمي،َولكنَمنَاألفضلَأنَتقول:َ"هالَ 

"َوبذلكَُتشعرَالسائلَوخاصةَالشخصَالذيَلديهَشكَوعلىَحافةَالتنصرَأنََالجابةالبعضَعنََ
 داًَفَإنفاقَوقتهَفَالبحثَوالتنقيبَمعه.هناكَمنَيشعرَبه،َومستع

 َوقوة مصداقيةَ يعطيكَ بدالئلَ الكرميَالردَ ابلقرآنَ الستشهادَ جداًَ املهمَ منَ أنهَ معناهَ وهذاَ َ:
ابلواقع،َ النصَ روحَ تربطَ حىتَ واقعية،َ حقيقيةَ أمثلةَ إعطاءَ منَ بدَ والَ إجابتك،َ لدعمَ والديثَ

اليت فقطَابملعلوماتَ يسل مَ أنَ يريدَ منطقيَوعقليَفَمعظمََفالسائلَالَ يريدَشيءَ يتلقاها،َوإمناَ َ
قالَذلك"َوتكتفيَبذلك،َولكنََََاألحيانَلإلميانَوالتصديق،َفأحياانًَالَينفعَأنَتقولَله:َ"ألنَللَا

بعدََ العدةَ عنَ النساءَ إحدىَ تسألَ عندماَ فمثالًَ به،َ يعيشَ الذيَ بواقعهَ قلبهَ تلمسَ أنَ جيبَ
 مرَمنَالناحيةَالشرعية،َومنَالناحيةَالنفسيةَوالبيولوجيةَأيضاً.َالطالق،َفالَبدَتبينيَاأل
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 بنصوصه الطرفَاآلخرَ عليهَمنََردعَ تردَ أنَ فيمكنكَ للسائل،َ العقائديةَ اخللفيةَ تعلمَ َ فإذاَكنت  َ:
للا أمرَ لهَ نبنيَ أنَ فبعدَ الجاب،َ عنَ النصراينَ يسألَ قدَ مثالًَ الكتابَََنصوصه،َ منَ وجلَ عزَ

مي املقدَسوالسنة،َ الكتابَ بنصوصَ الستشهادَ أنَََكنَ النساءَ أيمرَ املقدسَ الكتابَ فَ للاَ أبنَ
 يغط نيَشعرهن،َوهكذا.َ

والَضيَأنَيكونَالداعيَجاهالًَبنصوصَاآلخر،َفهذاَالَيلزمه،َوإنَالدعوةَهللَالَتفرضَعلىَاملرءَ
فليسََ األخرى،َ الدايانتَ بكتبَ عاملاًَ يكونَ هجومياًَأنَ أوَ دفاعياًَ املرءَ يكونَ أنَ وإمناَابلضرورةَ َ،

َكماَهوَعلىَاآلخرين.َ َيكفيَأنَيعرضَدينه
 ًَََوهذاَمعناهَأنهَلوَهامجهَالطاعنَابلسالم،َفيجبَأنَيكونَقوايًَابلردَلكنَدونَالَتكنَإعتذاراي:

َكأنَجتريحَأوَشتيمة،َأوَحماولةَاجتذابَالطاعن،َفمثالًَعندماَيبدأَالطاعنَبتشويهَصَو رةَالسالم
كانَيقط عَألسنةَاألقباطَحىتَالَََيقول:َ"السالمَدينَالسيف..َعمروَبنَالعاصَعندماَدخلَمصر

اللغة إالَ الردَََيتحدثواَ بلَجيبَ بذلك!َوهذاَغيَصحيح"َ نؤمنَ تقول:َ"ال،َحننَالَ فالَ العربية!"َ
قوايًََ تكونَ وأنَ والربهانَ املسلمنيََكالسؤالابلدليلَ منَ يؤمنَ منَ هذا؟َ قالَ منَ دليلك!َ "أعطينَ َ:

عزَوجلَوإعطاءَأمثلةَمنَالتاريخَعنَمعاملةَاملسلمنيَفَأوقاتَالربَََهبذا؟"َواجلوابَآبايتَللا
 وهكذا!

 ََفقدَختطيءَوبدالًَمنَأنَإذاَملَتعرفَالجابة،َفالَحتاولَأنَجتيبَارجتالياًَمنَعندكَدونَعلم،
دينك،َقدَجتعلَمنَنفسكَأضحوكة،َفاألفضلَأنَتقرَأنكَالَتعرفَالجابة،َوتع دَالسائلََتنصرََ

َفالَبدَلكَأنَتفيَهبذاَالوعد،َوالَتنسىَاألمر،َفقدََ أنَحتضرَلهَالجابةَالصحيحة.َوإذاَعاهدت 
معَالسائلَوالَتل فَوتد ليأخذَالجابةَمنهم.َوكنَصادقاًَ ورَيذهبَالسائلَإىلَاألشخاصَاخلطأَ

"نعم،َ وتقول:َ صادقاًَ تكونَ أنَ جيبَ وإمناَ السالم،َ تشوهَصورةَ قدَ الجابةَ أنَ معتقداًَ إبجابتكَ
هناكَشقَفَاجلهادَحيثَعلىَالقتال،َوهوَاجلهادَاألصغر"َوتشرحَلهَأنهَدفاعاًَعنَالنفس،َوأنهََ

هادَإالَاخلليفة،َوماَيوجدَمنََلزالةَالك امَالطواغيت،َوأنهَالَأحدَيستطيعَأنَأيمرَابجلََأمرَللا
 توابعَلإلجابةَعلىَهذاَالسؤال.َ
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 ََكانَهوَإنَاملناظرةَفن ،َوحتتاجَإىلَصربَوحكمةَفَالتحدث،َفالَجيوزَالتهجمَعلىَاآلخرَحىتَلو
َكماَأعربناَسابقاًَ.  املهاجم،

 ََفهناكَعدةَقواعدَميكنَاستخدامهاََأخياً،َالَبدَمنَاستخدامَالوسائلَاملناسبةَللردَعلىَالشبهات،
عندماَيواجهناَالسائلَبشكوكه،َومنهاَأنَنعلمَنفسيةَهذاَالسائلَوحناولَأنَنفهمَماَيقصدَحقاًََ
منَسؤاله،َفقراءةَلغةَاجلسدَوتعابيَالوجهَمهمةَجداً،َأيضاًَالَبدَمنَاستخدامَلغةَالعاطفةَأحياانً،َ

انحيةَمنطقيةَوإمناَخياطبَأيضاًَالقلب،َوخاصةَعندماَََألنَدينناَالسالمَالَخياطبَفقطَالعقلَمَن
شبهةََ السائلَ يرميَ وعندماَ العملية،َ األمثلةَ وطرحَ الجتماعيةَ القضاايَ وعنَ الرمحة،َ عنَ نتحدثَ
تتعلقَابملرأةَفالَبدَفَإجابتناَأنَنراعيَأمرَمحايةَاملرأة،َفجميعَاآلايتَاليتَنزلتَتتعلقَابملرأةَهيََ

.َأوَعندماَيرميَالسائلَشبهةَتتعلقَابجلهاد،َأوَالرهابَأوَالعنفَمستعيننيََلمايتهاَالَلهانتها
ابآلايتَالقرآنية،َفالَبدَللعودةَإىلَالنصوصَوالتحققَمنها،َفمعظمَالذينَيسألونَالَجيلبونَالنصََ
كامالًَوإمناَيقتطعونَمنه.َوهناكَوسائلَأخرىَميكنَاستخدامهاَمهمةَجداًَفَالردَعلىَالشبهات.ََ

 عزَوجلَوإرشادَوعلمَوحكمة.َََهذاَيتطلبَمعونةَمنَللاوكلَ
املعاديةَلإلسالم،َفمنَاخلطأََََاليتَتطرحهاَبعضَوسائلَالعالمََأماَابلنسبةَللردَعلىَالشبهات

كتسبَشهرةَفََألنَهذهَالوسائلَفَكثيَمنَاألحيانَيكونَغرضهاَأنَتالردَعليهاَبشكلَمباشر،َ
سليمةَخارجَنطاقََوإمناَيكونَالردَفَأخذَهذهَالشبهاتَوالجابةَعليهاَبطريقةََأوساطَاملسلمني،ََ

َكثياًَببعضَالدعاةَاملسلمنيَ هذهَالقنواتَحىتَالَتكتسبَالشهرةَاليتَتريدها،َوهذهَالقنواتَتتصل
نَالشبهاتَولكنَمنَاخلطأَأنََويعدوهمَأبهنمَسيعطوهنمَاملساحةَاليتَيريدوهناَعنَالسالمَوللردَع

ََوأفضلَردَعليهاَهوَالدعوةَالسالميةَوالعملَلوجهَللَايقبلَأحدَهذاَحىتَالَتزدادَنسبةَمشاهدته.َ
َفَتوعيةَالناسَوتعريفهمَابلسالمَالعظيم.

َ

َ

َ

َ

َ
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 : كيف نتعامل مع املنصرين العرب  املواطنة
َ

جداًَالتعاملَمعَاملبشرينَاألجانب،َفهمَيظهرون،َونناقشهم،َمثَيرحلون.َولكنََلرمباَمنَالسهلََ
َكماَيعتقدَالبعض؟َهلَهمَأعدائنا؟َ ماذاَعنَهؤالءَالعربَالذينَهلمَجنسيةَوطنيةَمثلنا؟َهلَهمَخونة

َهذاَماَسنناقشهَفَهذاَاجلزءَمنَالفصل.

مسيحيي خدمةَ فَ مصلحةَ هلمَ الغربينيَ املنصرينَ أنَ أعتقدَ ََََالَ هؤالءََهذه عاىنَ فقدَ األمة،َ
فَالتاريخ،َفقدَهنبتَكنائسهمَََكماَعاىنَاملسلمونَمنَاهلجماتَالصليبيةاملسيحيونَاألرثوذكسَخاصةََ

حيميََ "منَ فَكتابهَ اللبناينَ املسيحيَ الكاتبَ سحابَ فيكتورَ ويقولَ املسلمني.َ معَ وُذحبواَ وقُتلواَ
واحداملسيحي نفٍطَ برميلَ "إنَ العرب":َ مسيحييََنيَ محايةَ يد عونَ الذينَ الغربينيَ حسابَ فَ يعدلَ َ،

نَالدولةَالسالميةَهيَالدولةَالوحيدةَاليتَكانََوفَالقيقةَفإ464ََالشرق،َعشرةَمنَاملسيحينيَأوَيزيد"
منشأهاَديين،َوقدَأعطتَمجيعَغيَاملسلمنيَحقوقهم،َوأبقتهمَعلىَدينهمَدونَأدىنَإزعاج،َفالَيوجدَ
البلدانَوأزيلتَالطواغيت،ََ انتشرَابلسيف،َوإمناَعندماَدخلَالسالمَ التاريخَماَيثبتَأنَالسالمَ فَ

َكافةَفَالسالمََ الناس الفتوحاتَملََدخلَ َكنائسَقدميةَجداًَمنَأايمَ ألجلَمساحته،َبلَماَزالَهناك
أصوهلاََ واليتَ الرومانيةَ واملدرجاتَ اهلولَ وأبوَ القدميةَكاألهراماتَ اآلاثرَ أنَ ويكفيَ املسلمني،َ يلمسهاَ
ابلكَ فماَ الوثنيةَ ابآلاثرَ املسلمونَ يعبثَ ملَ فإذاَ مسلم.َ يلمسهاَ وملَ اآلنَ إىلَ ابقيةَ زالتَ ماَ وثنية،َ

َملقدساتَاملسيحية؟َاب

للَا "ََويقولَ وجل:َ ن اََو ل ق دَ عزَ ََ...مَ آدَ ََب ين َََك ر م  النسان(70)السراء قد رَ فالسالمَ مهماََََ"َ وكرمهَ
الناسَهوَاألتقىَلقولهَََكانتَداينتهَوخلفيتهَالعتقادية فبالنسبةَهلل،َفإنَأكرمَ العرقيةَأوَاملذهبية،َ أوَ

ر م ُكمَ ََإ نَ تعاىل:َ"...ََ "َهذاَابلنسبةَهللَعزَوجل،ََ﴾١٣ََالجرات﴿ََخ ب يَ ََع ل يمَ ََ هَ اللَ ََإ نَ ََۚ  ََأ ت  ق اُكمَ ََ هَ اللَ ََع ندَ ََأ ك 
َكبشرَالَنعرفََ نواايَالناسَوقلوهبم،َفليسَلناَالقَأنَنعاملَأانساًَأفضلَمنَأانس،َففيَحكمََومباَأننا

َكلناَواحد،َالَفرقَبنيَمسلمَومسيحي،َفاهللَعزَوجلَقالَفَاآليةَنفسها:ََ" ََإ انَ ََالن اسَََُأ ي ُّه اََايَ النسانية
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ن اُكم "َوالشعوبَوالقبائلَمسلمنيَ﴾١٣ََالجرات﴿...ََل ت  ع ار فُواََو ق  ب ائ لَ ََُشُعوابًَََو ج ع ل ن اُكمَ ََو أُنث ىَ ََذ ك رٍَََم  نََخ ل ق 
وغيَمسلمني،َوفَحكمَالعالقةَفَماَبينهمَفهيَللتعارف،َومبادلةَالعلمَواخلربات،َوهذاَالَحيدثَإالََ

َابملعاملةَالسنة.َ

سيطرهت وإمناَ حيكموننا،َ اجنليزَ نرىَ أنَ حسي،َ شكلهَ يعدَ ملَ الستعماريَ التخطيطَ فَإنَ مَ
َكيفَيشاء.ََ َكاللحمَامليتَحتتَاملشرطَيقطعنا َتقسيمنا،َفأصبحنا

ضغوط،ََ حتتَ أهنمَ األقلياتَ ويومهونَ الطائفية،َ التفرقةَ بورقةَ يلعبَ الغربَ أنَ النتباه،َ وجيبَ
مستثمرينَبذلكَوضعَالضطهادَالذيَيتعرضَلهَاملسيحيونَفَبعضَالبالدَاليتَيتعرضَفيهاََواضطهادََ

َََوالظلم،َوليسَاملسيحيونَبصفةََخاصةَ.كلَالشعبَلإلضطهادَ

ولطاملاَعاشَاملسلمَمعَاملسيحيَفَالدولَالسالميةَجنباًَإىلَجنب،َولكنَفَاآلونةَاألخيةََ
املسلم،َواملسلمَأصبحَيتحسسَمنَوجودََََزادَالتوترَفَماَبينهما،َفأصبحَاملسيحيَيشكوَمنَاضطهاد

فج رواََ الرهابيون!َ "السببَهمَالسالميونَ قدَيقولَ املسيحيَ األسباب.َ فيجبَمعرفةَ املسيحيَمعه.َ
كنائسناَواختطفواَبناتنا!"َوبعضهمَيستنجدَابلغربَللقضاءَعلىَهؤالءَالسالميني..َواملسلمَقدَيقول:ََ

نجدونَمنَالَشيء"..َالحظَأنَالثننيَيضعَإصبعَالهتامََ"املسيحيونَيوالونَالغرب،َويصرخونَويست
أخطاءه؟ََ ورأىَ نفسهَ إصبعهَعلىَ فيهمَ الصورةَووضعَكلَواحدَ انقلبتَ لوَ فماذاَ واللومَعلىَاآلخر!َ
الشعورََ يتخلصواَمنَ أنَ املسيحيني،َواملسيحينيَجيبَ يغيواَطريقةَخطاابهتمَجتاهَ أنَ فاملسلمنيَجيبَ

َإىلَاآلخر.َََاوجيبَأنَيصغيَكلَواحدَفيهمابألقليةَوالنقصَابستمرار،َ

القدمية،َألهنمَالَيشعرونَإبخواهنمََ األنظمةَ املسيحينيَيوالونَ )وليسَكل(َ الكثيَ أنَ كماَجندَ
أعيشَحيايتَ ابلفقر،َكنتَ أشعرَ ملَ مسيحية،َ وأانَ دولةَعربيةَ أقطنَفَ عندماَكنتَ فأذكرَ املسلمني.َ

ه القوق،َوبعدهاَ لديَمجيعَ العائلةطبيعيةَوأشعرَأنَ فيهاََََاجرُتَمعَ املتحدة،َومكثُتَ الوالايتَ إىلَ
ََ-بثالثَسنواتََبعدَإسالميََََ–منَهجريتَإىلَأمريكاََألكثرَمنَعشرَسنوات.َوفَالسنةَالسابعةََ

األرض،ََ إىلَ نزلُتَ أراهَكمسيحية،َ أكنَ ملَ ماَ رأيُتَ فيها،َ تربيُتَ اليتَ العربيةَ الدولةَ إىلَ النزولَ قررُتَ
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أتوهاتَالناس،َورأيتَاجلوعَالذيَيفتكَفَاملسلمني،َوالحظتَالفساد!َوقدَيقولَقائلَأنينََومسعُتََ
َكنتَمسيحيةَفلمَأعَ  ََحىَتمباَحيدثَحويل.َممكن!َولكنَماَزلُتََََكنتَماَزلتَصغيةَوشابةَعندما

علىََََاآلنَوبشكلَنسيبَأرىَبعضَاملسيحينيَماَزالواَيعيشونَفَعاملَآخرَألهنمَمنغلقنيَغيَمنفتحني
َكو نواَاجملتمعَاخلاصَهبمَداخلَاجملتمعَالكبي،َولذلكَعندماَترىَمنَ األقليةَََهذهاجملتمعَالسالمي،َفقد

َكاملةَعنَمعاانةَالشعبَالعام.َََاليتَتوايلَاألنظمةَالاكمةَاملستبدة،َفلرمباَألهناَليسَعندها َالصورة

َكمواطننيَعادينيَفَالدولَالسالميةَماَدامَاألمرََ كماَأنَاملسيحينيَهلمَالقَأنَيبدونَبرأيهم
بشكلَسلمي،َوليسَعلىَاملسلمَأيَحقَعلىَالعتداءَعلىَأيَمسيحيَألنهَخالفهَالرأي.َوكماَقلناََ

أنَنطالبَحبقوقََََسابقاًَفإنَالدولةَاليتَحتكمَبينهمَفَحكمَالدميوقراطية،َبلَجيبَعليناَحننَكمسلمني
َاملسيحينيَفَالبلدَوأنَالَنضي قَعليهم.َ

تناسبََ اليتَجعلوهاَوطنيةَ أيضاًَفَبالدهم،َوهلمَكنائسهمَ فهمَمواطننيَ العرب،َ املنصرينَ أماَ
البلد،َوابلنسبةَهلم،َفهذهَالكنائسَحصادَعملهم،ََو أنََتقاليدَوأعرافَ َكماََيرونَ التبشي هلمَالقَفَ

وة،َماَدامواَالَيتعدونَعلىَحقوقَاآلخرين،َوالَيُرغ مونَأحداًَعلىَالنصرانية.َللمسلمنيَالقَفَالدع
بشكلَ يبشرَ أحدهمَ َ أُمسك  فإذاَ املقدسة.َ أماكنهمَ الَسري،َوفَ علينَ بشكلَ التبشيَ القَفَ وهلمَ
َكبية،َواجلميعََ قاعة يفعلَهذاَبشكلَعلين،َفَ دامَ ماَ أماَ أنَيقاضىَوجير مَعمله،َ فهناَجيبَ سري،َ

َتطيعَمساعه،َفللمسلمنيَالعقالءَالعلماءَالقَفَالردَعليهَعلناً،َوإظهارَالق.َيس
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عليهَوسلم،َفهوَملَمينعَنصراينَمنَالتنصي،َوعندماَََحممدَصلىَللاََولوَعدانَإىلَأايمَالرسول
نفعلَهذاََ فلماذاَ مينعهم،َ يرد همَوملَ داينتهمَوحياورونه،َبشكلَعلين،َملَ عليهَ ليعرضواَ أهلَجنرانَ جاءهَ
املنص رين."َفََ وراءَ ينقادواَ أنَ املسلمنيَ منَ النفوسَ علىَضعيفيَ "ألنناَخنشىَ قائل:َ يقولَ قدَ اآلن؟َ

النفوسَهلم،َألنهَسيىَأنَاملنصرينَمظلومنيَومضطهدينَفََالقيقةَمنعهمَهوَا لذيَسيقودَضعيفَ
اجملتمعَوقدَيتنصرَتعاطفاًَمعهم.َفلماذاَمننعهم؟َهلَخنافَمنهم؟َهلَدينناَالسالمَضعيفَهلذهَالدرجةََ

ََو ل دَ ََمح    نَ ل لرَ ََك انَ ََإ نََُقلَ حىتَمننعَالدايانتَاألخرىَمنَإبداءَرأيهماَومعتقدها؟َبلَيقولَللاَعزَوجل:َ"
َصلىَللاَ"َفإنهَيتحدىَالنصارىَليبينواَويوض حواَدينهمَوحياولواَإقناعَالنيب﴾٨١ََالزخرف﴿ََال ع اب د ينَ ََأ و لَََُف أ انَ 

والسالمَبدينهم.َولكنهمَملََََفإنَاستطاعواَإقناعهَفسيؤمنَالنيبَعليهَأفضلَالصالةعليهَوسلمَمبعتقدهم،ََ
َيستطيعواَألنهَليسَالقَ.

َكفرهمَََمثَإنَجوازَالتنصيَالعلين فَالدولَالسالميةَليسَابلضرورةَمعناهَأنَاملسلمنيَيقبلون
الََلسالمية:َ"ويرضونَبه،َأبداً!َوإمناَمعناهَحريةَالعتقادَوالرأيَاليتَفرضهاَالسالمَمنذَبدايةَالدولةَا

الدين الثقافةإكراهَفَ عليهَمنَاببَ هََ"َوميكنَمساعَمعتقدهمَوالطالعَ أنََالعامة،َولكنَ يعينَ ذاَالَ
املسلمَو بدَيوافقَعليهَ لذلكَالَ ن،َ

العقالءَ منَ هناكَ يكونَ أنَ
ادعاءاهتمََ علىَ يُردَ منَ املسلمنيَ
أوََ سبَ أوَ جتريحَ دونَ وعقيدهتمَ

َ ابلدليلَ وإمناَ واملوعظةََشتم،َ
السنة،َوهذاَفَالقيقةَيفتحَاببََ
للمبشرين،َ املسلمنيَ دعوةَ الدعوة،َ
البلدَ فَ السياحةَ سيحس نَ وهذاَ
كانتَ لوَ فماذاَ اقتصادايً،َ
هؤالءََ تستقبلَ إسالميةَ مؤسساتَ
نشرََ اجملالَفَ هلمَ املبشرين،َوتفتحَ
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لوَكا وماذاَ عليهم.َ يردَ منَ الدعاةَ منَ هناكَ ويكونَ حماضرات،َ منََمعتقدهمَفَ الدعاةَ منَ هناكَ نَ
أليسَهذاَأفضلَ يسقبلَهؤالءَاملبشرينَفَاملطارَويوزعواَعليهمَمنشوراتَإسالميةَتدعوهمَلإلسالم؟َ

َمنَحماولةَإيقافَالتنصي؟َففيَالقيقةَلقدَتعبناَمنَاحملاولةَفَإيقافَالرب،َفلنبدأَنشرَالسالم.ََ

للتعريفَابل املثال،َفقدَجر بتَمؤسسةَجسورَ سالمَفَمصرَأنَتفر دَمساحةَفََعلىَسبيلَ
إحدىَفعالياهتاَألحدَاملبشرينَاملصرينيَواعطوهَالفرصةَأنَيتكلمَعنَمفهومَاخلالصَفَاملسيحيةَفََ
املؤسسةَ مديرَ بعدهَ تكلمَ مثَ معظمهم،َ املسلمنيَفَ الشبابَ منَ آالفَ ثالثةَ عنَ يقلَ الَ ماَ حضورَ

استقص نفسه،َمثَحدثَ املوضوعَ فاضلَسليمانَفَ أنَهذاََاملهندسَ اجلمهور،َوُوجدَ الرأيَبنيَ اءَفَ
األسلوبَهوَأفضلَطريقةَفَحتصنيَالشبابَاملسلمَمنَالتنصي،َبدالًَمنَتركهمَفريسةَألنَيتالعبَ
هبمَأحدَسراً.َومنَيريدَأنَيشاهدَهذهَالتجربةَفهيَموجودةَابلكاملَعلىَموقعَاليوتيوبَحتتَعنوانََ

َلَسليمان."ََ"حوارَإسالميَمسيحيَبنيَانجيَموريسَوفاض

رأيهمَ إبداءَ فَ اجملالَ إعطائهمَ هيَ معهم،َ للتعاملَ طريقةَ فأفضلَ العرب،َ للمنصرينَ وابلنسبةَ
بشكلَعلين،َولكنَفَاملقابلَيكونَهناكَتواصلَماَبينهمَوبنيَالدعاةَاملسلمنيَبشكلَسلمي،َومقابلةََ

َبعضهمَبعضاًَاببتسامةَوبطريقةَإسالميةَمهذبةَوجاذبةَهلذاَالدينَالعظيم.َََ
َ

  العمل اإلغاثي ِف التنصري إستغالل 
التأهيل،َفجميعهاَتساعدََ التنصييةَلإلغاثةَومساعدةَاملعاقني،َوإعادةَ أماَابلنسبةَللمؤسساتَ

وهذاَشيءَجيد،َولكنَجيبَأنَمُينعََ،املرضىَوعالجَالضعفاءَورعايةَاأليتامَوكفالةالضعفاءَواحملتاجني،َ
َكانَالقائمونَعليهاَمنص رونَع رب،َفيمكنَمساعدةَاجملتمع،َولكنَجيبَمراقبتهاََالتنصيَفيهاَحىتَلو

املؤسساتََ تكونَ أنَ جيبَ وإمناَ مباشر،َ غيَ بشكلَ املسيحيةَ العقائدَ وبناتناَ أبنائناَ فَ تبثَ الَ حىتَ
التعاملَمعها،َومُينعَ َكيفيةَ التنصييةَمستقلةَعنَالغاثةَواملساعدةَوتكونَنشاطاهتاَظاهرةَحىتَيُعرف

َهذهَاملؤسساتَالديني َكانَاستغالالًَلظروفَاحملتاجنيَفَالتأثيَعليهمَتسرتُّ ةَحتتَغطاءَاملساعدة،َوإال
َعاطفياًَوغسلَأدمغتهم.َ
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أماَاستغاللَحاجةَالناسَوفقرهمَلتغييَمعتقداهتمَفهذاَعملَغيَأخالقي.َإماَأنَتعملَاملنظمةََ
لثننيَفهوَعملَغيَفَنشرَمعتقداتَبشكلَعلينَوإماَأنَتعملَفَالعملَالغاثي،َأماَاخللطَبنيَا

ََأخالقي.َ
َ

َ

َ

َ

َ
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 تعيش ِف جمتمع فاسد 
َ

َكيفَميكنينَأنَأدعوَإىلَللا وأكونَمسلماًَجيداً؟َفاجملتمعَحويلَالَيشجعينََََقدَيتساءلَاملرء،
أمَنصفََ فارغةَ الكأسَنصفَ يرونَ الذينَ أنتَمنَ هنا:َهلَ للغاية.َوسؤايلَ األمرَسيءَ ذلك!َ علىَ
ممتلئة؟َحىتَتكونَمسلماًَجيداًَالَبدَلكَأنَتكونَمتفائاًل،َأنَحتاولَقدرَاملستطاعَرغمَامكانياتكََ

قراءَواملشردينَمنَصنعواَأنفسهمَوصارواَمنَأغىنَاألغنياء؟َوكمَالقليلةَأنَتصنعَمستقبلك.َفكمَمنَالف
فالََ لوَرأيتَنفسكَوحيداًَ َكلها؟َوحىتَ البشرية أغبياءَصارواَخمرتعنيَوأفادواَ َكناَنظنَأهنمَ الذين منَ

َتعتمدَعلىَاجملتمعَ.

البالوعة،َ منَ يطلَ أخضرَ شيءَ الحظتَ واألواين،َ الصحونَ أغسلَ األايمَكنتَ منَ يومَ فَ
َكانتَقدَوقعتَوبقيتَهناكَحىتََاقرتبتََو تفحصتَماَهو،َوإذاَهوَبرعمَصغيَمناَمنَحبةَمح ص،

أنبتت.َوابلطبعَلوَأبقيناهاَهناكَفقدَمتوتَبسرعة،َلذلكَجيبَنقلهاَإىلَتربةَخصبةَحىتَتعلوَوتنموََ
ه،َولكنَعندماََأكثرَوتثمر.َواملرءَفَاجملتمعَينموَمنَالعلومَواخلرباتَاليتَيكتسبهاَمنَالبيئةَاحمليطةَحول

يصلَإىلَحدَمعنيَويرىَأنهَالَجديدَيصيبهَاملللَوتدخلَفَنفسهَخيبةَاألمل،َلذلكَجيبَأنَينقلَ
وأنََ اجملتمع،َ وتطبيقهاَفَ املعرفةَ اكتسابَ إىلَ العلم،َ إىلَطلبَ اخلصبة،َ األرضَ إىلَ نوعيةَ نقلةَ نفسةَ

َيكونَاملرءَمتميزاً.

َكلَواحدةَعسؤلتَمسلمتانَمه ،َوكاانَقدَنزلتاَإىلَدولةَعربيةَوعاشاَلىَحدةتديتانَغربيتان،
مشاكل هناكَ أنَ مسعناَ إليها؟َ نزليتَ اليتَ ابلبلدَ رأيكَ "ماَ سؤلتا:َ سنوات.َ بضعَ طائفيةَكثية"ََََهناكَ

فقالتَاألوىل:َ"نعم،َإهناَسيئةَجداً،َواملشاكلَقائمةَابستمرار،َوهناكَنصبَواحتيالَوسرقةَفَاجملتمع،ََ
اجملتمعََ فَ خاطئَ هوَ ماَ ننتقيَ دائماًَ ذلك؟َ نفعلَ ألسناَكلناَ األجانب!"َ استغاللَ املواطنونَ وحياولَ

ََ خي، إالَكلَ َ أر  "ملَ فقالت:َ األخرىَ أماَ ونظهره؟َ واآلاثرََلنفضحهَ لذيذ،َ وطعامهمَ بسيطون،َ الناسَ
برحلتيهماََ منهماَسعداتَ منَ َ.. اليوم"َ مراتَفَ اآلفاقَمخسَ يدويَفَ اآلذانَ وتسمعَصوتَ مجيلة،َ
َكلََ أكثر؟َمعَأنَالثنتنيَذهبتاَإىلَاملكانَنفسه،َوتعاملتاَمعَالناسَنفسهم،َوأكلتاَالطعامَنفسه،َلكن
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رأتهَ ماَ عنَ تَ عرب  واحدةَ
َ ماَ تعكسَ فَبطريقةَ

أوَ إجيابيةَ منَ داخلهاَ
التحقيق،َ ففيَ سلبية.َ
جتدهاََ الَ القيقيةَ السعادةَ
فََ جتدهاَ بلَ حولك،َ
عنََ حبثكَ فَ قلبك،َ

ََالقيقة.

لنََ الدينَ إنَ
َكاملاءَحىتَتصبحَمنهجََ بتناغم يصنعك،َوالَأنتَتصنعَالدين،َبلَأنتَجيبَأنَتتجانسَمعَالدينَ

حاستكَالسادسة.َاجعلَنفسكَمتميزاً،َوالَتقلَوطريقةَحياةَمنسجمةَمعَواقعك.َاجعلَفطرتكَهيََ
َكبقيةَهؤالءَالناس،َبلَاستثمرَماَعندكَواعملَبهَللخيَ..َهكذاَميكنكَصدَالتنصي.ََ َأان

نقياًَمنَالينابيعََ َكالشجرةَالطيبة،َجذورهاَمتشبثةَبعمقَفَأرضَالعلمَوالعبادة،َتشربَماءًَ كن
َكتابَللَا ماَيقولهَََومنَسنةَرسولهَصلىَللاَعليهَوسلم،َالَمنَابلوعةَاجملتمعََعزَوجلََوََواآلابرَمن

ََ وفرعها اثبتَ أصلهاَ اليتَ السماءالبشر،َكنَكالشجرةَ ََفَ ََََالنتيجةََتنتظرََوالََرَوالبذََابذَر، ََواعمَل..
َ.ََالقيامةَيومَالعملَهبذاَيذكركَللاَودع..ََالناسَمنَالشكرَتنتظرَوالَالعمل

َ

َ

َ

َ



 دَِليُل التَّْنِصير 
 

 577 من 538 صفحة

 

 اخلالصة 
َ

ََ التنصي، املثلىَفَصدَوردعَ الطريقةَ القيقيةَفََإنَ املسلمنيَيشعرونَابلسعادةَ هيَفَجعلَ
،َهذهَالسعادةَالَجتدهاَابملادة،َوالَجتدهاَفَاجملتمع،َوإمناَجتدهاَفَداخلك،َفَفطرتك،َجتدهاََقلوهبم

لتنصيَوالتحدثَعنهَابستمرارَعزَوجل،َفَصدقكَوفَحبثكَعنَالقيقة.َوإنَفضحَاََفَمعرفةَللَا
النساَن حيصلَ عندماَ األعصاب.َ حرقَ وإىلَ الكآبة،َ إىلَ إالَ يؤديَ الَ سلبيةَ السعادةََََبطريقةَ علىَ

القيقية،َفإنَأيَمؤثراتَخارجيةَلنَتؤثرَبه،َفحىتَلوَاستطاعَهذاَاملسرورَأنَيرىَاملنصرينَويستمعََ
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إليهمَوحياورهم،َولكنَلتجدَأنهَهوَيسحبهمَإليه،َفكمَمنَقصصَلقساوسةَومبشرينَدخلواَالسالم،ََ
َالذينَمبثابةَاملغناطيسَهلم.َالسعداءَألهنمَتالقواَهبؤالءَ

مبشرة املسلمَوََتقولَ هؤالءَ أحسدَ "كنُتَ الذينََنََأسلمت:َ الياةَ وقناعتهمَفَ علىَسعادهتمَ
َكنُتََأكنتَأبشرهم َكيفَحصلواَعلىَهذهَ،َهذهَالسعادة فتقرَأانَإليها،َوكنتَأتعجبَوأقولَلنفسي:

اليوتيوب،َملبشرَفََ أبشرهمَابلسعادة؟"َوأث رَيبَفيديوَعلىَإحدىَقنواتَ السعادة،َوأانَاليتَجيبَأنَ
عشرَسنوات،َوراحَََََاالوالايتَاملتحدةَاألمريكيةَحاولَتنصيَغالمني،َقدَالَيتعدىَعمرَالواحدَفيهم

لَله:َ"يسوعَحيبك،َأنتَخاطيء،َوحتتاجَألنَتقبلَيسوعَحىتَيدخلَإىلَقلبكَوجتدََهذاَاملبشرَيقَو
"أنتََ املبشر:َ ذلكَ عيينَ فَ وحيدقَ يقولَ وهوَ منتصباًَ الطفلَ وكانَ ليقنعه،َ يرتجاهَ وراحَ السعادة.."َ
َكيفَاستطاعَهذاَالطفلَالتمييزَبنيَالقيقةَوالباطل؟َهلَهيََ كاذب!َيسوعَليسَإله،َيسوعَإنسان!"

َكبيَمنَشخصيةَهذاَالولد،َولكنَاجلزءَاألكربَأنَالطفلَعادَإىلَفطرته،َفالََََجمرد تربية؟َنعمَهذاَجزء
َكالبالغنيَتشوشه،َوالَعواطفَمتخبطةَتذلهَوتطمسَلهَالقيقة.َسبحانَللا َ!ََتوجدَلديهَخطااي

ََ دعاة ولديهَ وعظيمَ وكبيَ ومهد  د،َ خميفَ شكلهَ التنصيَ َومهماَكانَ ََأكربَ ولكنََأموال طائلة،َ
مقدورَعليه.َوهذاَالَحيدثَإالَإذاَاجتمعتَاألمةَالسالميةَوعملتَبيدَواحدةَالَليقافَالتنصي،َ
بلَلدعوةَاآلخرينَإىلَالسالم،َوالصالحَفَاجملتمع.َوكمَآملينَأنَأحدَالدعاةَملَيستطعَأنَيكملََ

ابلناسَويسلمَمنهَالكثيونَألنهَملَجيدَمنَََتصويرَفيلمَواثئقيَدعويَمصنوعَبشكلَاحرتافَقدَيؤثر
إفريقيا قرىَ إىلَ ليذهبواَ ابخلليجَ العلمَ طلبةَ بعضَ إىلَ الدعوةَ وصلتَ عندماَ آملينَ مادايً.َكمَ َيدعمهَ
الدنيويةََ وحياهتمَ هواهمَ ألنَ رفضواَ ولكنهمَ اجلددَكاملبشرين،َ املسلمنيَ ومتابعةَ لتعليمَ هناكَ ويعيشواَ

آ العيشَمنََغلبتهم.َكمَ لقمةَ لطلبَ أنفسهمَ يذل ونَ العاملَ دولَ املسلمنيَفَ الالجئنيَ أرىَ عندماَ ملينَ
التنصيية،َوجياهنمَاملسلمَواملَؤ تقو لونَعليهمَويطعنونََينَيعيشونَفَقصورَالَأيهبونَهبم،َبلََسساتَ

الفيديوهاتَاليتَتذمََ مئاتَ اليوتيوبَفأجدَ قناةَ أفتحَ َكمَآملينَعندماَ املنصرين،َمبحصناتَالالجئات.
َكمَآملينََ وتسف هَأعداءَالدين،َوأجدَفيديوهاتَقليلةَبنوعيةَرخيصةَوإبخراجَخبسَيتحدثَعنَالسالم.

رونَبعضهمَالبعض،َعندماَأفتحَالتلفازَوأجدَمنَالشيوخَمنَيلمزونَببعضهمَالبعض،َويفس قونَويكفَ 
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الح.َفَالقَأقول،َأحياانًََويلتهونَابلردَعلىَبعضهمَالبعض،َونسواَعامةَالشعبَالذيَحيتاجَإىلَإص
َأريدَأنَأبريءَنفسيَمنَهؤالء،َفهذاَليسَالسالمَالذيَتعلمته.ََ

َكاثوليكيةََتطل ََالذيَنَالسودَاألطفالَأولئكَإىلَتنظرَالكنيسةَفَالنافذةَخلَفَمنَأمريكيةشابة
طهكينياَََفََهاراميبََفََالطنيََحبيةََجبانبََيلعبون أميةَ امسهاَ َالراهباتََإحدَىََمعََاستطردتََمثََ،،َ

َالكنيسةََفََأدرسهمََالذينََالصبيانََعنََخمتلفنيََاألوالدََهؤالء:َ"محراءََلفحةََابلصوفََختيطََاجلالسات
ََحىَتََيلعبوَنََوهمََترمقهمََطفقَت."ََاملسلمونََجيانناََهمََهؤالء:َ"الراهبةََقالت"ََهناََقبلََمنََأراهمََفلم
َََلوقبَ ََالكبيََاجلدََوعانَقََأصدقائهََمَعََإليهََفهرعََأحدهمََعلىََواندَىََابلسنََالطاعننيََالرجاَلََأحدََأتى
ََتراقَبََأنَوقررتََالغربية،ََالبالدََفََمألوفاًَََاملنظرََهذاََيكنََفلمَألمية،ََابلنسبةََاًَحميَ ََاملوقفََهذاََكان.ََيده

 َ.كثبََعنَاألوالدَهؤالء

ََالشيَخََفنجدََابليوية،ََمفعمَةََتكونََالقريةَََفََالظهرََبعدََأوقاتََأنالشابةَاألمريكيةََََالحظت
ََيلعَبََابنهََمَعََاألبََأوَََ،الكمةَويستمعونَإىلَجتاربهَفَالياةََمنهََيتعلموَنََاألطفالََمنََجمموعةََمع

ََمَاََتقارَنََوبدأتََالدار،ََعتبةََعلىََجالسةََابنتهاََشعرََجتدلََاألَمََأنََأَوََالطرقات،ََبنيََمَاََخارجاًَََابلكرة
يومَاألحدَفََََجتدهمََالعادينيََاألمريكاَنََفمعظمََاألمريكان،ََبنيََومَاََالبسطاَءََاملسلمنَيََهؤالَءََحياَةََبني

َ،َوهذاالبيةََمنََصندوقََمعََاألمريكيةََالقدمََكرةََمباراةََيشاهدونََالتلفازََأمامََجالسنيََالظهرََبعدََأوقات
َوََأنََإىلََدفعها شيءَ ََأَنََوالحظتََعائليََجوََفيهاََيعمََوشريفةََنظيفةََبسيطةََحياةََتعيشترتكَكلَ

 َ.األخالقَمنَعايلَمستوىَولديهمَاألمريكيةَالعائالتَمنَأكثرَمرتابطةَالسالميةَالعائالت

ََوبدأَتََالسالمََعَنََتتحدثََكتبَعنََتبحثََوأخذَتََاألفكارََومشوشةََمضطربةََرجعت
َالطريقََهوََأنهََوعلمتََقلبهاََفََالميانََووقرََابلسالمََاقتنعتََحىتََوتلهفََواجتهادََجبدََبقراءهتا

 .ابلشهادتنيَفنطقتَالدنياَهذهَفَللخالص

ََأقارهباَ،ََأَوََأهلهاََمنََكثيةََمصاعبََهناكََيكنََفلمََالسالمََبعدََطبيعيةََحياهتاََأميةََعاشت
ََبدأَت(ََالسالمََمَنََأعوامََستََبعد)ََم1994ََعامََوفََملتزم،ََمسلمََطبيبََمَنََتزوجتََأعواَمََعدةََوبعد
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ََالشهَمََالطبيَبََفكانََاملكسيكان،ََمعََالفقية،ََاألقلياتََمعََوزوجهاََهيََدعوهتا
ََاحتاَجََإنََومادايًَََمعنوايًَََتساندهمََأميةََوكانتََ،جماانًَََمرضاهمََويعاجلََيساعدهم

ََالناسََمَنََفكثيََاملتحدة،ََالوالايَتََإىلََاجلددََالالجئنيََإىَلََاألمرََوامتدََاألمر،
ََ،ةالدعَوََفََمكاهنَاََوجدتََوهناََاملادية،ََاملساعدَةََطالباًَََأميةََأختنَاََإىلََيلجأََمن

ََمصلَىََفيهََلالجئنيََصغيََمركزََببناءََوالتربعاتََزوجهاََومبساندةََقامتََحيث
ََالعشراتََأييَتََحيَثََلألطفال،ََأخرَىََصفوفََوفيهََوالنساءَ،ََللرجالََغرفتنيََمن
ََعطلَةََفََالعربيةََواللغةََالقرآنََلتعلمََالالجئنيََواآلسيوينيََاألفارقةََمَنََاملئاَتََبل

ََوالديينََواملاديََالجتماعيََوالرشادََاملأوى،ََهلمََأميَةََوتقدمََاألسبوع،ََهناية
ََ.أيضاًََالسالمي

تفعلَذلكَلمايةَالالجئنيَاجلددَالذينَينبهرونََََلتَعنَسببَماَتفعلهَقالتَأهناوعندماَُسئ
فيهَ يعل مَ له،َ أنَيبدأَكلَمسلمَفَتشكيلَجمتمعَصغيَمسلمَ التنصي،َمثَنصحتَ الغربَمنَ بثقافةَ

،َويساعدَاآلخرين،َمعَالعلمَأنَمؤسساهتاَتعتربَمنَأصغرَاملؤسساتَالسالميةَفَواليةَتكساسََالقرآن
َؤسسةَمنَقلةَالتربعاتَواملساعداتَمنَاملسلمنيَاآلخرين.ََوتعاينَهذهَامل

نورَسعادة أوبراَمشهورة،َختلتَعنَكلََوماذاَعنَ أسلمتَكانتَمغنيةَ أمريكيةَ أيضاًَ ؟َوهيَ
وأتليفََ الصوتية،َ لإلصداراتَ مؤسسةَ وفتحتَ إسالميةََشيء،َ أانشيدَ

" تقول:َ َتربيةَََفََعندهاََماََأفضلََإعطاءََاملسلمةََاملرأةََعلىََوجيبلألطفال.َ
َالنساءََمنََالكثيََأرىََوأانََالسالم،ََفََكبيةََمسؤوليةََألهنمََوفهمهم،ََاألطفال

ََكالتلفازََاألمورََمنََكثيََفََوقتهمََيضيعونََ–ََالعربيةََالدولََفََخاصةََ–
َالعالميَةََالتكنولوجياَََفََانشغلناََقَدََفنحنََاملختلفة،ََالرتفيهيةََواأللعاب
ََولكَنََأوالدكََوتدرسيََوتلبسيََتطعميََكنتََإنََعظيمََلعملََوإنهََالديثة،

أميرة طه: مسؤولة عن المركز 
اإلسالمي في شمال داالس في 

الواليات المتحدة األمريكية لرعاية 
 الالجئين

نور سعادة مسؤولة عن مؤسسة 
 نورآرت للتسجيالت الصوتية
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ََوالدهتمَ،ََمنذََوعلميهَمََأفضل،ََبطريقةََوقتكََواستغليََالسالمية،ََللعقيدَةََومعنوايًَََروحياًَََبقيادهتمََعليكَ 
ََتعبأهتاََمنكََتنتظرََاليتََالفارغةََكاألواينََفهم َنريدهََماََلجنازََيومََكلََالعاملََهذاََحماربةََعليناََفيجب.

َ".ألطفالنا

يعم واملتمي زاتَ املتميزينَ هؤالءَ املؤثرَومجيعَ وهمَ التنصي،َ ضدَ حقاًَ اجملتمع.ََلونَ فَ أكثرَ نَ
َوهي"ََإقرأ:َ"هيََالقرآنََفََنزلتََكلمَةََأولََفإنََوالتعليم،ََالتعلمََعلىََحيثََودينفالسالمَدينَالبداع،ََ

َ.َهذهَهيَالطريقةَاألمثلَفَصدَالتنصي.َوتعليمهاَالنفسَتثقيفَعلىَحتث

َوابهللَالتوفيقَ

َ
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 التذييل: كيف نواجه خطر التنصري 
 

 

 التنصيَ؟َخطرَنواجهَكيف

 َ.كثياًَََفكرانََوَكثياََحللناَوَكثياًَََحبثناَالسؤالَهلذاَ

 َ.كثياًَََسافرانَوَكثياََغامرانَوَكثياًَََاملعلوماَتَمجعنَاَو

ََكبياًَََجهداًَََقعوارََرىبََاألستاذةََالفاضلةََأخيَتََفيهََذلتب َََالذيََالكتابََقرأمتََالسؤالََهلذاََوَ
ََكليَةََفََدراستهاََمَنََاكتسبتهمَاََاللذانََعلمهاَََوََخربهتاََترتجمََلياليهَاََوََأبايمهاََأشهرََعشرةََفيهََأمضت

ََامللَفََهذاََهمََحيمَلََمَنََلكلََعنهََغىَنََالََكتابََإىلََالتنصيََعاملَََفََاألمساءََأبكربََاختالطهَاََوََالالهوت
 َ.اخلطي

ََفهمنَاَََوََجيدَاََاملنصرينََفهمنَاَََوََجيدَاََفهمناَهََإذاََصعبةََمسألةََليستََالتنصيََمواجهَةََإنَ
 َ.جيداَجمتمعاتنا

 ًَََهوََالتنصيََمنََمنعهََوََاملسيحيََعقيدةََمنََيتجزأََالََجزءََالتنصيََأنََرىبََاألختََلناََأثبتتََ:أوال
َفالََبهََللقيامََفرصةََأولََسيتحنيََأوََسراًَََإمَاََبهََسيقومََالصوم،ََأوََالزكاةََأداءََمنََاملسلمََكمنع
َالقرآنََفََبهََمأمورََأنهََوََخاصةََدينهََأركانََمنََركنََعنََبسهولةََاملسلمََيتنازلََأنََأبداًَََيتصور

 .هباَيعيشَاليتَالدولةَحكومةَمنعتهَإنَوَحىت
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ََالتبشَيََأوََابلتنصيََأيمرهََللاََمَنََبهََموحىََأبنهََيؤمَنََالذيََكتابَهََفََنصََعندَهََأيضاََاملسيحي
ََاألمَمََمجيعََوتلمذواََإذهبوا:َ"قالََأنهََاملسيحََللسيدََاملقدسََالكتابََينسبََإذََاملسيحيون،ََيسميهََكما

 َ.دينيةَشعيةَللمسيحينيَابلنسبةَإذاًََفالتنصي(١٩:٢٨ََمىت)"َالقدسَالروحَواالبنَاآلبَابسمَوعمدوهم

ََإىَلََالنورََمنََبناتناََوََأبنائناََإخراجََيستهدفََأخالقيََغيََعمالًَََحننََنراهََماََأنََهيََاملشكلة
ََسنغَيََحنَنََفالََالنور،ََإىَلََالظلماَتََمَنََأبنائناََإنتشاَلََيستهدفََنبيالًَََعمالًَََاآلخَرََيراهََالظلماَت
 َ.معتقدانَفيناَسيغيواَهمَالَوَهذاَمعتقدهم

ََمَنَدائرتهََفَهمَمنَلدعوةَالفرصةَسيتحنيَدينهَبتعاليمَامللتزمَاملتديَنَاملسيحيَأنَسبقَممَاَنفهم
ََاألستاذَةََحبثََمَنََوضحََكماََجداََالكثيََعليهاََتدرَبََاليتََاخلطواتََوََاألدواتََمنََعندَهََوََاملسلمني

 َ.رىب

 ًََوََاألردنََوََمصرََمثلََمسيحيةََأقليةََذاتََشعوبََإىلََتنقسمََالسالميةََالدولََشعوبََ:اثنيا
ََميكَنَفماَالعريَبَاملغربَدولََوَليبياََوَاخلليجَدوَلَمثلََمسلمةََالعظمىَغالبيتهَاَشعوَبََوَسوراي

ََسيحرَمََألنهََأخرىََدولََفََإجحافاََإصدارهََيعتربََالدولََهذهََفََقواننيََوََتشريعاتََمنََإصداره
َميكنََالََالدولََهذهََفضائياتََوََإذاعاتَََفََبثهََميكنََماََوََدينيةَ،ََشعيةََممارسةََمنََشعبيةََأقلية
َدميوجرافيةَوََطبيعةََفهمََعليناَلذلكََللخطر،ََاالجتماعيََالسلَمََتعرَضََإالََوََتلكََإذاعاتََفََبثه

 َ.التنصيَفيهَنواجهَأنَنريدَالذيَاجملتمع
 َََكلفة،ََأقلََوََالعالجََمنََخيََالوقايةََ:اثلثا ََمستوَىََعلىََالتنصيََضدََللتحصنيََوسائلََهناكَ

ََكَيََمنهَاََنوَعََأَيََهنملََأنََعلينَاََجيبََالَََوََاجلماعَيََاملستوىََعلىََأخرَىََوسائَلََهناَكََوََاألفراد
 َ.أخطارهَحماصرةَمنَنتمكن

َََ 
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 الفرد  مستوى  على للمكافحة ابلنسبة 
َللشخصََيعطىََالذيََاملصلََمثلََمتاماًَََللفرد،ََحتصنيََمبثابةََالفرديََاملستوىََعلىََاملواجهةََتعترب

َكبيََجلهدََحتتاجََكانتََإنََوََاملكافحةََطرقََأفضلََهيََوََمعدََمرضََخطرََمنََلتحصينهََاملعاىف
 َ.نقاطَعدةَفهمَعليناَجيبَبذلكَللقيامَوَمَاَنوعاًََكبيةََوميزانيات

ََمَنََاخلروجََفإنََذلكََمنََوابلرغمََاملنطقيةََوََالعقليةََالناحيةََمنََقبوالََاألداينََأكثرََهوََالسالم .1
ََفيهَاََيزيدََاليتََاجملتمعاَتَََفََخاصَةََملحوظاًَََأصبَحََأخرَىََأداينََإىلََأَوََاللادََإىَلََإماََالسالم
ََجيعَلََجافََمنفرََخبطابََوََصحيحةََغيََبصورةََللشبابََالسالمََيقدمََحيثََالديينََالتشدد

ََالكتئاَبََمَنََبروحهََهرابًَََالنسانََإليهََيلجأََملجَأََمَنََبدالََاملمنوعاَتََمَنََقائمَةََالدينََمن
َمنََيتواصلََنورََطاقةََمنََبدالًَََأسفلََإىلََالنسانََيشدََعبئاًَََالدينََفيصبحََالياة،ََومشاكل

 َ.عالياًََحتلقَوَروحَهَوتسمَوَقلبهَفيسرتيحَالسماءَمَعَالنسانَخالهلا

َالنصحََبعمليةََلنقومََالدينََمنََخرجتََحاالتََأتتيناََحيثََجسورََمؤسسةََفََجتربتناََمنََو
َاخللفيةََهذهََمنََاألبوينََأحدََأنََأوََمتشددةََخلفيةََمنََالاالتََهذهََمن٪٩٥ََََأنََوجدانََوالرشاد
 .الدينَمنَالشخصَتنفيَإىلَأدتَاليتَاملتشددة

ََتبكَيََأخذَتَََوََسنواتََالثالثََذوََطفلهَاََمَعََمكتيبََفََزارتينََاليتََالندونيسيةََاملرأةََأنسىََال
ََمنهَاََفطلبتََاملسيحيةََإىلََيعودََأنََقررََقدََأعوامََمخسةََمنذََالسالمََإىلََاملهتديََاألمريكيََزوجهاََألن
َواسعاًَََسرواالًَََيرتديََطويلةََليةََذوََايفعاًَََطويالًَََشاابًَََوجدَتََالتايلََاليومََفََملقابليتََحضرََفلماََأقابلهََأن

 َ.النصرانيَةَإىلَالسالمَيرتكَأنَيريدَالذيَالندونيسيةَاألمَزوجَهوَأبنهَفوجئتَوَقصياًَ

 َ.السالمَأتركَأنَأريد:َقال
 السبب؟َماَو:َقلت
 .وقتهاَمنَواحداًََيوماًََحييايتَأستمتعَمَلَوََسنواتَمخسَمنذَأسلمت:َقال

 َ.حبياتكَاالستمتاعَمنَمينعكَالذيَماَو:َقلت
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 َ.تفاصيلَ،ََتفاصيَلَتفاصيل،َابلتفاصيل،َملئَدينَالسالم:َقال
 تعين؟َماذا:َقلت
َإىلََأنظرََحىَتََأصلَيََالََاملسجدََدخلتَََُإذاََوََاملسجد،ََفََكونأََأنََجيبََصالَةََكلََأنََعلموين:ََقال

َسروالهََكانََفإنَََ،ََخلفهََأصليََال(ََطويالََسرواالََيرتدي)ََإزارهََمسبالًَََكانََفإَنََالمامََمالبس
ََملتحياًَََكانََإنََوََخلفهََأصليََالََحليقاًَََكاَنََفإنََليتهََإىلََأنظرََلكنََوََأصليََالََأيضاًَََقصياًَ
 .أطولَأوَالقبضةَطولَفَليتهَتكونَحىَتَأصليَالَفأيضاًَ

ََاملتنطعونََهلَك"ََقائالََعليهمََدعاََعندماََللاََرسولََصدَقَََوََمأساَةََالديينََالتشدد ََأَي"
ََمَاََأبنََيومهوهنمَََوََحوهلمََيلتفونََالذينََالعوامََيهلكونََبلََفقطََأنفسهمََيهلكونََالََفهمََاملتشددون

ََاختاروَاََوََإالََأمرينََبنيََخيواََفماََاحملرمات،ََمنََجمموعةََهوََالسالمََأنََوََالعلمََهوََهلمََيقدمونه
 َ.األحوطياتَمنَجملموعةَالدينَحولواَحىَتَابألحوطََاألخذَهوَذلكَفَحجتهمَوََأصعبهما

ََسنتقابَلََكناََإنََأعرفََال:ََقائالََالسالمََإىَلََيهتديََجديَدََمسلمََكَلََأوصيََاليومََذلكََمنذََو
ََغَيََأنكََوقتََأيَََفََشعرتََإذاَََوََجدَاََممتَعََدينََالسالَمََأنََتعلمََأنََعليَكََلكنَََوََاَلََأمََأخرىََمرة

 ََََ.الصحيحَالجتاهَفَلستَأنكَفاعلمَابلسالمَمستمتع

ََواألمهاَتََاآلابءََنلزمََوََروحانيةََأكثرََوََمتوازانََيصبحََحبيثََالديينََاخلطابََنغيََأنََعليناََلذلك
ََتدرَبََاليتََاألطفالََتربيةََفََعامليةََأسسََعلىََحديثةََدوراتََحبضورََالعربيةََاللغةَََوََالدينََمدرسيََو

َإنساانََينشئََحبيثََالنفسيةََاحتياجاتهََوََعقليتهََفهمََخاللََمنََالطفلََمعََالصحيحََالتعاملََعلىََاملريب
 َ.الباطلَوَالقَبنيَالتفريقَعلىَقادراَمتكامال

ََإخفاَءََعلىََمدرَبََمنصرََمَنََاملسيحيةََالداينةََعَنََمرَةََألولََيسمَعََاملسلمََالشباَبََتركََمنََبدال .2
ََللشباَبََنتيحََأنََعليناََفقطََاجلميلةََالروحانياتََمواطنََإبرازََوََإظهارَََوََضعفهاََنقاطََوََعيوهبا
َيسمعهاََلنََاليتََالقائقََلهََتوضحََفيديوََأفالمََأوََكتيباتََخاللََمنََحقيقتهاََعلىََالتعرفََفرصة
ََمؤسسَةََإنتاجََمنََمهاََوََاألصليةََاخلطيئةََحلقَةََوََالتبشيََخدعةََفيلمََمثَلََاملنصرينََمنََأبدا

 والجنليزيَةَالعربيةَابللغتنيَاليوتيوبََموقعَعلَىَجماانًََموجودانََوَابلسالمَللتعريفَجسور
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َحمركََعلىََعنهاََالبحثََميكنََدقيقة٢٨ََََمدهتاََالعربيةََابللغةََحلقةََهوََاألصليةََاخلطيئةََفيديو
 التايَلَابلرابطَأوَ(سليمانَفاضلَاألصليةَاخلطيئة)َالكلماتَهبذهَاليوتيوبَموقعَحبث

http://www.youtube.com/watch?v=WMvR8JCzmXAََ 

َاليوتيوبََفََعنهاََالبحثََوميكنََبكينياََنيويبََإستادََفََألقيتََكلمةََعبارةََالجنليزيةََابللغةََوَ
 َ(The original sin Fadel Solimanَ)َابلكلمات

 ابلرابَطَأو
http://www.youtube.com/watch?v=8uKU0ZO6XNoََ 

َاليوتيوبََموقعََعلىََعنهاََالبحثََميكنََوََقصيةََمقاطع٨ََََمنََمؤلفََالتبشيََخدعةََفيلمََفيديو
 َابلكلماتَابلجنليزيةَو(ََسليمانَفاضلَالتبشيَخدعة)َالتاليةَابلكلمات
(Missionaries' deception Fadel Soliman)َ 

 ابلرابَطَأو
http://www.youtube.com/BridgesFoundationََ 

َجسورََملؤسسةََأتتََاليتََالاالتََمن٪٩٧ََََعالجََفََ-للاََبفضل-ََاألفالمََهذهََجنحتََقدََو
ََطريَقَفََلكنَوََتضليلهاَمتَاليتَالاالتَنسبةَهيََوَالتعميَدَوشكَعلىَكانتََأَوَابلفعلَتنصرتَقدَو

َاملتنصرينََرونحيذَ ََأصبحواََالعربََاملنصرينََمنََكثيََأنََلدرجةََاألفالمََهذَهََشاهدتََالقيقةََعنََحبثها
ََكمَاََالعابرينََتضليلََوََاملسيحيةََعلىََالكذبََفََحمرتفنيََأصبحنَاََجسورََفََأنناََهلمََقائلنيََمشاهدهتاََمن

ََأَنََالتنصيََشباكََفََوقعواََالذينََأبوالدهمََأيتونََالذينََاألمهاتََوََاآلابءََننصحََأصبحناََلذلكََيسموهنم
 .شاهدوهاَأهنمَيتأكدواَحىَتَحضورهمَوفَمعهمَاألفالمَيشاهدوا

ََحاالَتََكلهاََكانتََلإلسالمََإعادهتاََفََاألفالمََهذهََتنجحََملََاليتََالاالتََأنََابلذكرََجديرََو
ََعَنََيرتدََبهََفإذاََخلعتهََوََخلعََقضيةََزوجتهََعليهََرفعتََفهذاََالقيقة،ََعنََابحثةََليستََوََنفسية

http://www.youtube.com/watch?v=WMvR8JCzmXA
http://www.youtube.com/watch?v=8uKU0ZO6XNo
http://www.youtube.com/BridgesFoundation
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َدونََأبخرىََمتزوجََحتبهََالذيََزوجهاََأنََاكتشفتََهذهََوََهبذاََمسحََالذيََالنظامََمنََانتقاماًَََالسالم
َََفََترىََكانَتََهذهَََوََطفولتهََفََاغتصابهََالقرآنََحمفظََحاوَلََهذاَََوََسنواتََعشرََمَنََأكثرََمنذََعلمهَا

ََكلهَاََفكانتََارتدائهََعلىََهلاََزوجهاََإجبارََمعََمنهََتتأففََوََالجابََارتداءََمنََتشكوََأمهاََطفولتها
 .القيقةَعنَتبحثَحاالتَليستََوَالسالمَمنَتنتقمَنفسيةَحاالت

َومناظراهتماََانئقََذاكرََالدكتورََوََديداتََأمحدََالشيخََفيديوََمقاطعََوََبكتيباتََأيضاََننصحََكما
 َالشهية

َََوََاملنصرَبنيََوَبينهَدارَحبوارَلتنصيهمَحملاوالتَتعرضوَاَالذينَاملسلَمَالشبابَأحَدَأخربيَنَقَدَو
ََممَاََجداهلماََأثناءََالفيلمَََفََوردتََأسئلةََاستخدمَََوََالتبشيََخدعةََلفيلمََمشاهدتهََمنََكثياََاستفادََقد

ََيلهَثََكانََأنََبعَدََاألسئلةََهذَهََعلَىََالجابةََعلىََقدرتهََلعدمََاثنيَاََمقابلتَهََمنََاملنصرََهذاََلتهربََأدى
 ََللقاءهَوراءه

 ََكالتايلََبينهمَاَالوارَكانََو

 .خملصكََوَإهلكَاملسيَحَبيسوعَالميانَفَخالصك:َاملنصر
 ََ؟َالوجودَفَماَأعظمَهَوَللاَأنَتؤمنَهل:َالشاب
 .الوجودََفَماَأعظمَهوَللَاَاملسيحيةَفَطبعاًَ:َاملنصر
 ََشئ؟َكلََعلىَقادرَللاََأنَتؤمنَهلَو:َالشاب
 إهلا؟َيكونَفكيفَإالَوَابلتأكيد:َاملنصر
 األرض؟َوَالسماواتَغيبَيعلمََشئ؟َكلََيعرَفَللاَأنَاملسيحيَيؤمنَهلَو:َالشاب
 البديهية؟َاألسئلةَهذهَمَاَطبعاًََطبعاًَ:َاملنصر
 للا؟َهَوَاملسيحَأنَتؤمنَهل:َالشاب
 .املسيحيةَلدخولَشرطَهذاَطبعا:َاملنصر
 الجنيل؟َفَاآليةَهذهَهل:َالشاب
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 ١٨:٢٤َيوحناَ"مينَأعظمَأيب"ََ
 َ.نعم:َاملنصر
 قائلهاَ؟َمنَو:َالشاب
 .املسيح:َاملنصر
 يكذب؟َاملسيحَهلَللا؟َهوَيكونَفكيفَالوجودَفَماَأعظمَليسَاملسيحَإذا:َالشاب
 َ.الَابلطبع:َاملنصر
 الجنيل؟َفَاآليةَهذهَهل:َالشاب

َاََي  ع ل مَََُف الَ ََالس اع ةَََُو ت ل كَ ََال ي  و مَََُذ ل كَ ََو أ م ا"َ َََال ذ ينَ ََال م ال ئ ك ةَََُو الَ ََأ ح دَ ََهب  م  ب نَََُو الَ ََالس م اءَ ََف  "ََاآلبَََُإالَ ََاال 
 َ(٣٢:١٣َمرقس)

 َ.مرقسَإجنيلَفَهيَنعم:َاملنصر
 إهلا؟َيكونَكيفََأجبين،َالقيامة؟َيومَعنَشيئاََيعلمَالَأبنهََيقرَهوَوََللاَهَوَاملسيحَهلَو:َالشاب
 الكنيسةَآابءَأحدَأسألَأنَبعدََالتايلَاللقاءَفَابلجابةَسآتيكَلكينَأعلمَال:َاملنصر
 أيضا؟َالجنيلَفَاآليةَهذهَهلَو:َالشاب

 (٣٠:٥َََيوحنا)"َشيئَنفسيَمَنَافعلَانَاقدرَالَاان"
 َ.موجودةَهيَنعمَاملقدس،َالكتابَأفتحَدعينَأعرفَال:َاملنصر
ََمساعدَةََدونََشئََفعَلََعلىََقدرتهََبعدَمََيقرََهوَََوََللاََهوََاملسيَحََأنََعلَىََمصراََمازلتََهل:ََالشاب

 للا؟
 .القادمَاللقاَءََفَالجاابتَبكلَسآتيك:َاملنصر
 .اجملموعةَهذهَعلىَالجابةَلنيَاألسئلةَابقيَأؤجلَإذاَحسنا:َالشاب

ََأَوََحتصنيََمبثابةََتقومَََوََعليهَاََمقنعَةََإجابةََأليََوجودََالََاليَتََاألسئلةََمنََعينةََهيََهذهََكانت
ََاخلطيئَةََفيديوََوََالتبشيََخدعةََفيلمََمبشاهدةََننصحََلذلكََاملبشرينََخداعََضدََاملسلمََللشبابََمصل

 .املنصرينَشباَكَفَيقعَأنَقبلَاملراهقةَسنَالعمرَمنَيبلغَمنَلكلَاألصلية
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َالفتنةََقلَتََالشبابََأوساطَََفََانتشرََإنََالذَيََالصحيحََالفكرَََوََالوسطيَةََمبادئََضمَنََمَنََو .3
َعنََالعزوفََأسبابََمنََألنََخيطئونََوََيصيبوَنََبشرََالدعاةََوََالشيوخََأنََمبدأََهوََالدينََف

َعيبَََظهورََعندََشيخهمََفََاملريدينََلبعضََحتدثََاليتََالصدمةََهوََالسالمََعنََالردةََوََالدين
 .تشويههَوََلفضحهََأخطائهَألحدَالعالمَاستثمارَأوَعيوبهَمن

 

 الدولة مستوى  على للمكافحة ابلنسبة 
َََفََإليناََوردتََاليتََاملسلمنيََمنََالساحقةََاألغلبيةََذاتََاخلليجََدولََفََالتنصيََحاالتََأكثر

ََاملسيحيَةََالداينةََأتباعََمَنََعليهَاََالوافدينََالعاملنيََمَنََابلزمالءََاالختالطََبسببََتكوَنََجسورََمؤسسة
َحتذيرََالكوماتََهلذهََميكنََلذلكََالفلبينيةََاجلنسيةََوََاملصريةََاجلنسيةََمثلََخاصةََاملتدينةََالشعوبََومن

ََأدَىَإالَوََبذلكَتعهدَعلىَالتوقيعَمعَالتبشيَحماولةَوَالديَنَفَالديثَمَنَاملسلمنَيَغيَمنَالوافدين
ََالسياسَةََوََالدينََفََالديثََمتنعََإذََالعامليةََالشركاتََكربىََفََحيدثََمباََأسوةََعقودهمََلهناءََذلك

ََمَنََللعمَلََاملتقدمنيََانتقاَءََالعمَلََأصحابََاستطاعََإذاََوََالعملََمبناخََيضرََألنهََاجلنسََوََواللون
 َ.احملليةَللقواننيَخمالفاًََذلكَيكنَملَإنَأفضلَوَأسلمَذلكَفسيكونَاملسلمني

َالشبابََحتصنََاليتََاألدواتََاستخدامََميكنهاََابلكاملََاملسلمةََالشعوبََذاتََللدولََابلنسبة
ََعَنََالتالميذََتثقيفََمنظومةََضمنََاملدارسََفََاألصليةََاخلطيئةََوََالتبشيََخدعةََأفالمََمثلََالتنصيََضد

ََطبيعَيََأمرََالعقائديََاخلالفََأنََاألطفالََعلىََالتنبيهََمعََاملختلفةََالنحلََوََاملللََوََاألداينََوََالثقافات
ََأهَلََجيادلََأنََجيبََالََاملسلمََأنََوََاملسلمنيََغيََمنََبزمالئهمََبعالقتهمََخيلََأنََجيبََالََذلكََوأن

 َالكرميَالقرآنَأمرَكماََأحسنَهيَابليتَإالَالكتاب

 قانوانً  التنصري منع 
ََبعيداًَََاألرضََحتتََبهََسينزلََإمناََوََالتنصيََيوقفََلنََقانوانًَََالتنصيََمنعََأنََقبلََمنََأوردانََكما

ََالتعبَيََحريةََمبادئََضدََأنهََنرىََألنناََابلضافةََسرايًَََعمالًَََليصبحََالسلطاتََوََاألمورََأولياءََأعنيََعن
ََقواننَيََبسنََننصَحََفنحَنََلذلكََدينهمََإىلََابلدعوةََللمسلمنَيََتسمَحََسالميةالََغيََالدوَلََمعظمََوأن
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َعلناًَََبهََيسمحََبينماََاالجتماعيََاألمنََوََالسلمََيهددََألنهََشديدةََعقوابتََلهََتضعََوََسراَََُممارستهََجترم
ََللفكَرََليسمعواََاجلمهورََفيهَاََجيلسََمناظراتَََوََمفتوحةََندواَتََلعقدََاملسارَحََوََالقاعاتََحجَزََإبمكانية

َََفََكبياًَََمسرحَاََابلسالمََللتعريَفََجسورََمؤسسةََحجزتََإذََجتربةََذلكَََفََلنَاََوََاملخالفََالفكرََو
ََأكرَبََأحدََهلَاََدعتََاملسيحيةََوََالسالمََبنيََاخلالصََعقيدَةََحولََمناظرةََنظمتََو٢٠١٠ََََعامََالقاهرة

ََشاَب٢٠٠٠ََََمَنََيقربََماََأمامََالصداقةََوََاألخوةََمَنََجوََفََمعهََفيهاََحتدثتََوََاملصرينيََاملنصرين
ََأَنََاملمكَنََمَنََكانََأبنهََأقرََمعظمهمََأنََوجداَنََاجلمهورََرأيََاستقصاءََبعدَََوََاملسلمنيََمنََمعظمهم

َالرأيََمسعوَاََقَدََوََأمَاََاملسلمََاملتحدَثََتعقيبََعنََبعيداًََََوََخاصاًَََاللقاءََهذَاََكانََلَوََاملنصرََبكالمََيتأثر
ََالسالميَةََاألفكارََثبتتََالعكسََعلىََبلََمنهمََأيََعقيدةََعلىََسليبََأتثيََأيََحيدثَفلمََاآلخرََالرأيََو

ََابلكلماَتََعنهََابلبحثََاليوتيوبََموقعََعلىََكامالًَََاللقاءََهذاََمشاهدةََميكنََوََقلوهبمََوََعقوهلمََفََأكثر
 .(موريسَانجيَوَسليماَنَفاضلَبنيَمسيحيَإسالميَحوار)َالتالية

 

 األجنبية  اخلريية اجلمعيات 
ََمستغلنَيََالالجئنيََأوََالفقراءََلتنصيََغطاءََالغاثيةََاخلييةََاجلمعياتََاملنصرينََمنََالعديدََيتخذ

َََفََالسورينيََالالجئنيََإيواءََمعسكراتَََفََحيدثََماََذلكََعلىََمثاَلََخيََوََللمعوانتََحاجتهمََوََفقرهم
 َ.مصرَريفَقرىَفَكذلكََوَاألردن

َحتتََمعوانهتَاََبتوزيَعََتقومََحبيثََالدوليةََاخلييةََاجلمعياتََلعمَلََضوابَطََوضَعََالكوماَتََفعلى
ََمَنََحيدَثََماََأماََاجلمعيَةََمَنََإبشرافََتوزيعهاََفََبدورهاََتقومََاليَتََللحكومةََتسلمهَاََأوََالدولةََإشراف
 َ.بهَيسمحَأنَجيبَفالَالتنصيََوَاخلييَالعمَلَممارسةََأوَاملعوانتَتوزيعَفرصةَانتهاز

َوذلكَالدولةَأقاليمَكاملََتغطيَحبيثَالغاثيةَالسالميةَاجلمعياَتَعمَلَرقعةَتوسيعَأيضاَجيب
َالشرقََفََاألمواَلََمجعََعلىََالسالميةََالغاثةََمثَلََالعامليةََالسالميةََاجلمعياَتََتشجيعََخالَلََمن

ََعدَدََوََعملََحجمََمنََنقللََبذلكََوََالسالميََالعاملََدولَََفََاخلييََالعملَََفََاستثمارهَاََوََوالغرب
َ.السالميةَالبالدَفَالعاملةَالسالميةَغيَاملؤسسات
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 العرقية  األقليات   
َمثلََعربيةالََغيََالعرقياتََأفرادََبَهََيشعرََاهلويةََمسحََحماوالتََوََابالضطهادََمستمرََشعورََهناك

ََفتبدَأََاملرتبصة،ََالتنصَيََمنورََفمََفََسائغةََلقمةََجيعلهمََمماََآسياََفََاألكراَدََمثلََوََإفريقياََمشالََفََاألمازيغ
ََفتقدَمََاخلارَجَََفََالعليَاََالدراساَتََوََاجلامعيةََالدراسةََعلىََاألقلياَتََهذَهََتشجيعَََفََالتنصييةََاجلمعيات

ََلباقَيََابلنسبةََالالََعكسََعلىََبسهولةََالتأشياتََهلمََمتنحَََوََأورواَبََفََالدراسيةََالبعثاتَََوََاملنَحََهلم
 َ,تنصيهمَعلىَللعملَبرامجَهلمَتوضَعَهناكَوَالبلد،َأبناء

ََالَسََتنميةََوََتوعويةََبرامَجََخاللََمنََالعرقيةََاألقلياتََهذَهََتدمجََأنََالسالميةََالدولََعلى
ََلغتهَمََحترتمََأنََجيبََبَلََالثقافيةََاهلويةََحموََحماولةََعدمََمَعََالعرقيََاالنتماءََحسابََعلىََالديينََوََالوطين

 .أجنيبَذلكَيستثمرَالَحىتََاملعاملةَفَاملساواَةَوَابلعدلَتشعرهمَأنََوَمناسباهتمَوَعاداهتمَو

ََكانوَاََاألمازيغََفمثلََعنهََالدفاعََوََالسالمََمحايةََفََاترخييََدورََالعرقياتََهذهََلبعَضََكانََقدََو
ََالروماَنََقاتلواََوََسلمََوََعليهََللَاََصلىََالنيبََمولدََقبلََقرونََلعدة(ََاآلريوسية)ََاملوحدَةََالنصرانيةََتعتنقََأمة

ََاملثلثة ََالديَنََصالحََقيادةَََفََاملمثلََالرايديََدورهمََوََاألكرادََكذلكََالتوحيدََلواءََحتتََطويلةََمدةَ
ََجيداًَََمدخالًَََالتاريَخََكانََفلطاملَاََالقدس،ََحتريرَََوََالصليبينيََطردََوََالسالميََللعاملََالكرديََاأليويب
ََالسالَمََاعتناقََإىلََالتارخييةََجذورهمََفََالبحثََقادهَمََإذََاألمريكينيََالسودََمَعََالالََهَوََكماََللدعوة
َلتلكََالقوميةََاهلويةََمنََأصيلََكجزءََالسالميََاملكونََترسيخََفََالتارخييََاملدخلََاستخدامََعليناََكذلك

َ.األقليات
 

 املبتعثني  الطلبة 
ََبعَضََسفرََلقائبََاجلماركََرجالََتفتيشََعندََأهنمََمنََاخلليجيةََاملطاراتََأحدََمديرََيلََشكا

ََقاَلََالطالبََسألواََفلماََاملقدسََالكتابََمَنََنسخاََوجدوَاََأمريكاَََوََأورواَبََفََللدراسةََاملبتعثنيََالطالب
ََهذَاََهلََفسألوهََالعذراءََللسيدَةََجمسماتَََوََصلباانََذلكََبعَدََوجدواََمثََاالطالعََوََالفضولََابَبََمن

 َاالطالع؟َوََالفضولَاببَمنَأيضاًَ
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ََمهاراَتََعلَىََفيهَاََيتدربونََاخلارَجََإىلََاملبتعثنيََللطالَبََعمَلََورشاَتََعملََالدولةََعلىََجيب
ََهدفَاَهَوَيكوَنَاآلخرَبدعوَةَيقومَالَفالذيَاملسلمنيَلغيَالسالمَتقدمَيَوََاآلخرَمَعَالتواصَلَوَالدعوة
َََفََتستخدَمََاليتََالصعبةََاملسلمنيََغيََأسئلةََعلىََالجابَةََوََالشبهاتََردََعلَىََكذلكََوََاآلخرََلدعوة
ََالدوراَتََهذهََخالَلََيتمََوََعليهََاملسيحيةََاملفاهيمََتعرضََأنََقبلََأوالًَََاملسلمََقلبََفََالميانََزعزعة

 .غيهاَوَاألصليةَاخلطيئةَوَالتبشيَخدعةَأبفالمَالتنصييَالفكرَضدَالطالبَحتصني
 

 املرتد قتل 
ََمَنََالكثيَََفََموجودََالقانونََهذَاََفإنََيقتلََاَلََأوََيقتَلََاملرتدََكانََإنََالفقهَيََالنقاَشََعنََبعيدا

َليتدواََالنفوسََضعافََبعضََقبلََمنََكأداةََفقطََيستخدَمََفهوََلذلكََمفعلََغيََلكنهََالسالميةََالدول
َالسالمََملهامجةََيتفرغواََمثََلمايتهمََهلمََيعطىََالذيََأمريكاََوََأوروابََدولََفََالسياسيََاللجوءََيطلبواََمث
 َ.العالمََفَبذلكَللقيامَكبيةََمساحاتَهلمَتفردَوَالغربَف

َعلىََبلََالسالمََعقيدةََتركََعلىََالعقوبةََتكونََالََحبيثََالقانونََصياغةََإعادةََمتتََلوََوددت
َََ.لإلسالمَالساءَةَوَابجملتمعَيقعَالذيَالضرر

 

 األطفال على التأثري 
ََللعبََاألطفالََحبََاملبشرونََيستغلََكيفََالرابعََالفصلََفََقعوارََرىبََاألختََلناََأوضحت

ََالفصحََبيضََمجع"ََمثَلََاملسابقاتََهلمََفينظمون َابلنشوةََشعورهمََعندََوََاليومََطولََاألطفالََفيلعب"
ََالسبَبََعنََاألطفالََفيسأله"ََالبيض؟ََهذاََمجعناََملاذَاََتعلمونََهل"ََفيسأهلمََاملبشرينََأحدََيقفََوالفرح

َترىََكانَتََأهناََرىَبََاألخَتََتقولََوََالصلبَََوََالفداَءََقصةَََوََالفصَحَََوََاملسيَحََحكايةََهلمََفيحكي
ََمَاََيدرينََاَلََوََالبيتََإىلََألخذهمََالسياراَتََفََأوالدهنََينتظرنََهنَََوََاحملجباتََاملسلماَتََالسيدات

 .أبوالدهنَيفعلَكان
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َحالةََفََوََالرايضيةََوََالرتبويةََالشبابََخميماتََوََلألطفالََالرتفيهيةََالربامجََتشجيعََجيبََلذلك
ََغَيََمجعياتََأبنشطَةََاألطفالََإلاقََمنََمفرََالََيصبحََحبيثََأوروابََدولََفََالعيشََبسببََوجودهاََعدم

ََآخَرََثقافََنشاطََأيََليسََوََمتارسََاليتََهيََفقطََالرايضةََأوََاملسابقاَتََأنََمنََالتأكدََفيجبََإسالمية
ََ.األوالدَإرسالَقبلَذلكَو

 

 التنصريية  الفضائية القنوات 
ََكلمَاََالسبََزادََكلماََوََالسالم،ََسبََمنََيقتاتونََالذينََاملرتزقةََمنََالعديدََالقنواتََهبذهََيعمل

َعاطفةََيستغلونََفهمََتربعاهتمََتقلََكيََفسادهمََفضحََهَوََهؤالءََمعََاللََوََالتربعات،ََزايدةََمنََاملالََزاد
ََيوسعوَنََهَمََبينماََالربََملكوتََتوسيعَََوََللَاََكلمةََتوصيَلََهبدَفََاملالََليجمعوَاََاملتديننيََاملسيحيني

 َ.الشخصيَملكوهتم

ََمَعََخالَفََبعَدََللاََيفضحهََالقرآنَََوََالنيبَََوََالسالمََهاجمََطاملاََالذيََالشهيََالقمصََفهذا
َزوجََابسمََمنهاََثالثةََبتسجيلََقامََمثََأمريكاََوالايتََأغلىََفََكبيةََفيلالتََأربعَاشرتىََقدََبهََفإذاََحماميه
 َ.أمرهَيفتضحَالَكيََابنته

ََالسلطاَتََقامتََتنصرهََبعدََأنهََوََاملصريةََالعائالتََأكربََإبنََأنهََادعىََالذيََالشابََهذاََو
َبعدََيفتضحََاألصليةََهويتهََإثباتََقدرتهََعدمََليخفيََاملواطننيََتسجيلََسجالتََمنََمتاماََمبحوهََاملصرية
ََغسيَلََفََاترخياََلهََأنََوََمسلماًَََأبداًَََيكنََملََأنهََيتضحََوََأخرىََتنصييةََفضائيةََقنواتََمَعََخالف
َ.األموال

 

 .الصهيوينَابلكيانَعالقتهمَفضحَوَعليهَاَالقائمنيَبفضَحَهوَالقنواتَهذهَمعَاللَلذلك
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َعلىََالفاظََوََللاََدينََخدمةََبغيةََقرأهََمنََكلََاملرجعََهبذاََينفعََأنََللاََأدعوََاخلتامََفََو
ََقعواَرََرىَبََالفاضلةََاألختََميزانَََفََجيعلهََأنََتعاىلََأدعوهَََوََللباطلََالشيطانََتزينيََمنََاملسلمََالشباب
َََ.نلقاهَحىتَدينهَعلىَيثبتناَأنَوََمجيعاَوميزاننا

 

 َربهَلعفوَالفقي

ََ 
 سليمانَفاضل
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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 
 473 ,واملسلمنَيَالسالمَبنيَاخللط

 113 ,َللاَعيالَاخللق

 540 , اإلسالم  إلى   الدعوة
 537 ,  للا  إلى   الدعوة

 Puppets, 231َ املتحركةَالدمى

 581 ,434 ,399 ,138 ,137 ,136 ,132 ,131 ,62 ,48 ,َالذابئح

 flashback, 353 َالذكرايت

ب ُلونَ  ال  ق َ  م ع ر ف ةَ  و إ ىل َ خي  ُلُصون ، الن اسَ  مج  يعَ  أ نَ  يُر يدَُ ال ذ ي  159 ,85 ,َيُ ق 

 436 , األلفي للملك الرافضون

 436 , التوفيقي الرأي

 531 , اإلسالم  في الرحمة
  على   الرد )  والسنة   القرآن   من  المسيحية  المعتقدات   على   الرد 

 144 , العقيدة  شبهات

 ,169 ,160 ,150 ,149 ,147 ,146 ,130 ,93 ,85 ,80 ,الرسول
173, 384, 389, 465, 466, 476, 479, 486, 507, 508, 

525, 534, 553, 581 
 ,59 ,57 ,56 ,54 ,39 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,القدَسََالروح

73, 75, 86, 87, 88, 114, 125, 137, 167, 181, 224, 
435, 472, 507, 508 

 87 ,للمبشر  وقيادته القدس  الروح 
 525 ,520 ,426 ,421 ,182 ,176 ,174 ,164 ,109 ,الروماَن

 163 ,َالرومانيني

 425 ,107 ,106 ,ََاألشوريَالسيب

 441 ,139 ,107 ,البابلَيَالسيب

 507 ,506 ,394 ,391 ,السحَر

 526 ,523 ,519 ,518 ,السالح

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

 581 ,184 ,183 ,َالنبويةَالسية

 ,480 ,465 ,456 ,409 ,295 ,280 ,188 ,144 ,69 ,الشبهات 
522, 546, 547, 549 

 102 ,الثالث الشخص 
 160 ,َاملبشر ف توافرها جيب اليت الشروَط

 419 ,417 ,121 ,98 ,املوسويةَالشريعة

 ,133 ,115 ,114 ,113 ,112 ,108 ,100 ,62 ,السرائيليََالشعب

152, 162, 163, 399, 417, 419, 420, 421, 425, 426, 
435, 447, 518 

 Folk Religion, 507 السالميَالشعب

 Hidden Peoples, 334َ املخبأةَالشعوب

 53 ,الشعور 
 271 , األمريكية المتحدة  الواليات   في الشرقي  الشمال

 57 ,  املسيح أجل من الشهادة

 ,430 ,161 ,154 ,153 ,130 ,129 ,73 ,72 ,37 ,34 ,الشيطاَن

433, 436, 485, 508 
 Trauma, 243َ الصدمة

 510 ,502 ,354 ,351 ,349 ,  الثقافية  الصدمة
 164 ,َالصديقيون

 ,67 ,65 ,60 ,59 ,55 ,51 ,46 ,44 ,41 ,38 ,29 ,28 ,الصالة
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 
 Prayerdriving, 232َ الصالة

 ,135 ,123 ,89 ,79 ,75 ,67 ,66 ,65 ,64 ,35 ,33 ,32 ,الصليب

137, 139, 140, 141, 143, 155, 160, 178, 179, 389, 
399, 429, 500, 507 
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 الصليبيَة

 550 ,522 ,518 ,376 ,196 , الصليبيين
 454 ,452 ,449 ,448 ,447 ,440 ,  الصهيونية

 380 ,َصومالال

 511 ,477 ,414 ,381 ,370 ,366 ,347 ,203 ,187 ,َالصني

 Stress, 243َ النفسيَالضغط

 434 ,432 ,429 , العظيمة الضيقة

 287 ,281 ,َاملغرتبونَالطلبة

 23 ,ََالربوتستنتيةَالطوائف

 ,476 ,354 ,352 ,349 ,244 ,230 ,66 ,44 ,43 ,28 ,العائلة
489, 490, 519, 551 

 ,148 ,119 ,116 ,112 ,92 ,44 ,38 ,37 ,34 ,28 ,21 ,العبادة

150, 157, 167, 224, 271, 286, 344, 374, 382, 385, 
458, 459, 492, 507 

 418 ,ََالعربانيون

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

 426 ,121 ,112 ,107 ,95 ,َالعربية

 178 ,53 ,49 ,48 ,39 ,َاألبديَالعذاب

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

 433 ,األبيضَالعرش

 213 ,العشور 
 425 ,421 ,اهليلييَنَالعصر

 28 ,املسيحية العقيدة

 30 ,باختصار  المسيحية العقيدة 
 417 ,اليهوديةََالعقيدة

 ,110 ,108 ,106 ,105 ,104 ,87 ,77 ,66 ,41 ,اجلديدََالعهد

113, 114, 128, 136, 160, 180, 224, 365, 401, 405, 
418, 425, 435, 440, 443, 520 

 ,113 ,110 ,108 ,107 ,106 ,104 ,97 ,96 ,95 ,33 ,القدميََالعهد

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 
 ,Social Factors—Relational Responseََ الجتماعيةََالعوامل

244 
 417 ,العويوَن

 502 ,املسلمنيَالعيسويني

 272 ,األمريكية المتحدة   الواليات في  الغرب
 179 ,178 ,155 ,122 ,الغنوصيَة

 516 ,435 ,433 ,432 ,430 ,428 ,427 ,39 ,سنَةَألف

 202 ,الفاتيكان

 163 ,الفارسيني

 Distress, 243 الفجيعة

 420 ,الفراعنَة

 164 ,الفريسيني

 األولَالفصل

 (التنصي)َالتبشيَفََاملستخدم(َاملعتقد)َالالهوت

 28 ,املسيحيةََالعقيدة

 524 ,454 ,449 ,444 ,439 ,418 ,417 ,الفلسطينينَي

 511 ,502 ,401 ,397 ,البدائية  القبائل
 401 ,المتنصرة  البدائية  القبائل
 115 ,95 ,47 ,35 ,33 ,31 ,القداسة

 81 ,القدر 
 ,138 ,130 ,129 ,127 ,118 ,93 ,92 ,91 ,75 ,72 ,68 ,القرآَن

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 
 203 ,106 ,103 ,التاسعَالقرن

 176 ,الثاينَالقرن

 182 ,اخلامَسَالقرن

 180 ,الثامن إلى  الرابع   القرن
 187 ,والعاشر  التاسع  القرنان
 176 ,للميالد  األولى  الثالثة  القرون
 196 ,عشر  الخامس  إلى   عشر  الحادي  القرون
 162 ,34 ,القضاة

 180 ,القوَط

 533 ,502 ,270 ,265 ,202 ,الكاثوليك

 ,289 ,286 ,215 ,212 ,207 ,203 ,196 ,81 ,21 ,الكاثوليكية

297, 366, 375, 411, 414, 435, 492, 502, 522 
 Catholic Charities, 21 الخيرية الكاثوليكية

 141 ,ال ك أ سَُ

 84 ,الكاملينيَة

 ,39 ,38 ,37 ,36 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,28 ,24 ,المقدس   الكتاب
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 
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 94 ,حمرَفَاملقدسَالكتاب

 164 ,143 ,الكتبَة

 347 ,التبشير  في  الكذب
 432 ,الكرازَة

 417 ,الكفتوريوَن

 Indigenous Church, 334 (َاحملليةَأوَاألصلية)َاملتأصلةَالكنائَس

 417 ,108 ,الكنعانينَي

 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,38 ,37 ,28 ,23 ,22 ,21 ,الكنيسة
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 
 164 ,املتنسكنَيَالكهنة

 523 ,الكويكَر

 404 ,402 ,401 ,346 ,344 ,333 ,285 ,107 ,الالتينيَة

 393 ,286 ,285 ,284 ,281 ,272 ,الالجئوَن

 الندمارَكال

Landmark, 22, 207 
 493 ,492 ,الالندماركية

 Self-Theologizing, 334 (َالحقاًََأضيفت) الذايتَالالهوت

 Systematic Theology, 425, 435 النظاميَالالهوت

 175 ,الالودكيَة

 581 ,416 ,136 ,135 ,99 ,95 ,62 ,الالويني

 Executive Committee, 220 المنفذة اللجنة
 ,267 ,261 ,257 ,256 ,250 ,245 ,235 ,234 ,227 ,51 ,اللغة

283, 286, 337, 340, 342, 343, 345, 351, 352, 356, 
382, 383, 385, 392, 394, 410, 426, 447, 478, 483, 

495, 521, 542, 548 
  Second ESL (English as aهباََالناطقنيََلغيََالجنليزيةََاللغة

Language), 227 

 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,26 ,25 ,24 ,23 ,21 ,14 ,12 ,11 ,للا 
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, 

119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 
162, 163, 165, 166, 167, 168, 177, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 208, 212, 213, 222, 224, 
225, 226, 234, 245, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 258, 284, 290, 345, 346, 377, 383, 384, 388, 
389, 391, 398, 399, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 
421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 433, 434, 
435, 436, 437, 438, 439, 442, 443, 444, 445, 446, 
447, 454, 458, 459, 460, 462, 463, 465, 466, 467, 
470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 480, 481, 
485, 486, 488, 492, 494, 495, 502, 503, 504, 505, 
506, 507, 508, 510, 520, 521, 522, 523, 525, 526, 
528, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 

553, 556, 557, 558, 559, 580, 581 

 76 ,69 ,حم  ب ةَ  للاَ 

نيَ  األ  نُفسَ  ت  و ىفَ ي َ  الل  هَُ ُتَ  مل َ  و ال يت َ م و هت  ا ح  َ مت   155 ,م ن ام ه ا ف 

 45 ,يحبك للا 

 178 , املارقيون

 346 ,275 ,260 ,203 ,80 ,العظمىَاملأمورية

 The Great Commission, 80 العظمىَاملأمورية

 ,59 ,58 ,57 ,56 ,51 ,46 ,45 ,29 ,األربعة  الروحية  المبادئ
60, 61, 62, 67 

 221 ,الطويلَاملدىَذويَاملبشرون

 294 ,والجامعات الكليات   في المبشرون
 377 ,228 ,القصير   المدى  ذوي المبشرين
 Puritans, 443 املتشددون

رون   المتنّصِ
 467 ,العابرون 

 ,International Mission Board IMB العامليََالتبشيَيََاجمللَس

261 
َاجمللَس َالوطينَ َلكنائَسَ  National Council of the املسيحَ

Churches of Christ, 447 

 ,SBC Southern Baptist Convention اجلنويبََاملعمداينََاجملمع

210 
 531 ,اإلسالم   في المحبة

 425 ,111 ,105 ,104 ,103 ,101 ,96 ,95 ,30 ,املخطوطات

 103 ,السبعينيَةَاملخطوطة

 103 ,املاسوريتيةَاملخطوطة

 Sports Camps, 229 الرايضيةَاملخيمات

 Craft Camps, 230 الفنيةَاملخيمات

 Camp, 229 الكشافيةَاملخيمات
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 Music Camps, 230 املوسيقيةَاملخيمات

 275 ,274 ,272 ,270 ,للتبشيَاملستهدفةَاملدن

 454 ,442 ,الرفَاملذهب

 Pacivists, 524 السلمي املذهب

 459 ,115 ,62 ,34 ,32 ,30 ,املزامَي

 280 ,األمريكية  المتحدة الواليات   في المسلمون 
 426 ,425 ,424 ,177 ,المسيا 
 ,516 ,433 ,432 ,430 ,429 ,428 ,427 ,140 ,الدجالََاملسيَح

519 
 117 ,الخليقة بكر  المسيح
 151 ,للا  هو  إذا  محيي؟ الغيب؟ عالم شافي؟ خالق؟ المسيح

 119 ,العبادةَلنفسهَيطلبَملَاملسيح

 ,للا   هو  إذا    الشياطين،  تهابه  كانت  بل  شيطان،  يمسه  لم  المسيح
153 

 501 ,العرب المسيحيون
 381 ,اإلسالمية  المجتمعات  في المسيحيون
 ,485 ,478 ,406 ,339 ,293 ,250 ,176 ,172 ,102 ,المشاكل

528, 556 
 156 ,املصلوب

 291 ,84 ,املطلقَةَاملعرفة

 Baptists, 336 املعمدانية

 ,211 ,210 ,208 ,207 ,41 ,24 ,23 ,22 ,11 ,اجلنوبيَةََاملعمدانية

212, 213, 242, 270, 272, 273, 275, 338, 443, 445, 
463, 511 

 22 ,(Southern Baptist) اجلنوبيةَاملعمدانية

 167 ,137 ,87 ,64 ,37 ,28 ,المعمودية
 Fight or Flight, 244 اهلروبَأوَاملكافحة

 436 ,435 ,434 ,432 ,األلفيَامللك

 497 ,379 ,370 ,السعوديةَاململكة

 Working in Local Festivals, 231 احملليةَاملهرجاانت

 176 ,املهرطقني

 materialism, 376 املاديةَاملوارد

 Car Care, 237 اجملانيةَاملواصالت

 550 ,المواطنة
 348 ,التبشير  سبيل في الموت 

 Passion Conference, 204 الوجداينَاملؤمتر

 International العامليةََالعدلََبعثةََمثلََالرقيقََجتارةََتواجهََاليتََاملؤسسات
Justic Mission, 404 

 ,Episcopal Migration Ministries األسقفيةََالتبشييةََاملؤسسة
286 
 187 ,املونوفوزيَة

 Window, 370 10/40 النافذة

 ,128 ,121 ,117 ,102 ,100 ,80 ,43 ,42 ,33 ,32 ,30 ,الناموس

131, 170, 225, 417, 419, 434 
 98 ,موسى شرائع

 519 ,433 ,432 ,430 ,429 ,428 ,427 ,140 , الكذاب النيب

 146 ,70 ,  مرة مئة اجمللَس ف يستغفر كان النيب

 103 ,96 ,السبعينيةَالنسخة

 187 ,النسطوريَة

 Burnout, 500 النضوب

 41 ,اإلجتماعي  النظام 
 408 ,407 ,القدميَالنظام

 Globalization, 335 العامليةَالنظرة

 Worldview, 335َ العامليةَالنظرة

 Localization, 335 احملليةَالنظرة

 417 ,املتوارثَةَالنعمة

 111 ,95 ,األعلىَالنقد

 66 ,54 ,الروحي النمو 
 419 ,لسرائيلَخاصَإله

 419 ,كوينََإله

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

 121 ,آهل  ةَ 

 187 ,اهلنَد

 220 ,210 ,209 ,208 ,207 ,206 ,التنظيميَاهليكل

 425 ,421 ,420 ,419 ,174 ,164 ,107 ,الثايَنَاهليكل

 اهليلينيَة

 164 ,هيليني
 434 ,432 ,430 ,429 ,الوحَش

 269 ,األمريكية  المتحدة الواليات   في الغربي الوسط 
 الوسيَط

 397 ,333 ,115 ,32 ,الشفيع
 339 ,336 ,166 ,40 ,28 ,الوكالة 
 42 ,40 ,35 ,33 ,اجلديدةَالوالدة

 544 ,475 ,460 ,295 ,182 ,152 ,138 ,119 ,74 ,املسيَحَألوهية

 163 ,153 ,99 ,إليشع

 ,147 ,139 ,121 ,120 ,115 ,113 ,109 ,104 ,80 ,38 ,اليهود

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 
 ,170 ,168 ,164 ,131 ,125 ,109 ,108 ,104 ,34 ,اليهودية

176, 185, 370, 374, 385, 420, 422, 423, 424, 427, 
434 
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 418 ,168 ,اليواننيوَن

 25 ,التنصير   على أمثلة

 ,276 ,274 ,271 ,263 ,261 ,260 ,258 ,235 ,الشمالية  أمريكا

287, 344, 345, 346, 365, 366 
 402 ,الالتينيَةَأمريكا

 424 ,172 ,أمميني

 560 ,طه أميرة
 531 ,َغ ضيب تغل بَُ ر محيت إنَ 

ث لَ ََالل  هَ َع ندَ َع يس ىَ َم ث لَ َإ نَ   118 ,َآد مَ َك م 

 486 ,َبرفق فيه فأوغلوا متني الدين هذا إن

يَ َإ ال ََُهوَ َإ نَ   126 ,يُوح ىَ َو ح 

ةَُ أ انَ  م  ُكنَُ ال  ك   119 ,الذ ك اءَ  أ س 

 119 ,َإ ن س انَ  أ انَ 

 122 ,فيّ  واآلب  اآلب في  أنا

 118 ,و ال  ي اةَُ و ال  قَُّ الط ر يقَُ ُهوَ  أ انَ 

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

 185 ,اإلسالم إنتشار 
 23 ,حرَةَإجنيلية

 Andreas Kostenberger, 77 كوستنبيغرََأندريَس

 420 ,اإلسرائيلية  المملكة  انشقاق
 418 ,اململكةَانقسام

يحَُ إ من  ا  150 ,الل  هَ  ر ُسولَُ م ر مي َ  اب نَُ ع يس ى ال م س 

َ َ أ انَ  أ ين   ، ف   122 ,ف يُكمَ  و أ انَ  ف  ، و أ ن  ُتمَ  أ يب 

 162 ,إهود
ي هَ  ي هَ  ال ذ ي أ ه   112 ,أ ه 

 181 ,أورثوذكسي

 ,174 ,171 ,170 ,169 ,140 ,125 ,120 ,100 ,98 ,34 ,أورشليَم

418, 422, 423, 425, 434, 440, 441, 442, 443, 446, 
447 

 167 ,املسيحيَة ف شهيدَأول

ت بَ ََأُول   ئ كَ  ََك  ُهمَال  مي انَ َقُ ُلوهب  مََُف   157 ,126 ,م  ن هََُب ُروحٍََو أ ي د 

 Edesius, 183 إيديسيوس

 163 ,99 ,إيليا

 162 ,132 ,أيوب

 ب
 72 ,  للا  بإذن
 151 ,َالل  هَ َإب  ذ نَ 

 103 ,َابروخ

 Barrett Duke, 444َ ديوكَابريت

 394 ,َابكستان

 175 ,َبرغامَس

 172 ,171 ,170 ,َبراناب

 448 ,َجربائيلَبرجييت

 ,152 ,143 ,137 ,97 ,80 ,54 ,43 ,37 ,34 ,32 ,31 ,30 ,بطرس

166, 167, 168, 170, 462, 520 
 462 ,97 ,34 ,31 ,30 ,الثانيةَبطرس

 107 ,بلشاصر

 162 ,بلعام

 416 ,بنيامني

 386 ,هايربت.َجَبول

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

521, 525 
 177 ,الشمشاطيَبولَس

 109 ,لمَبيت

 Paige Paterson, 242 ابترسونَبيج

 417 ,سبَعَبئر

 181 ,111 ,بيالطَس

 Pentacostal, 88 بينتاكوستال

 ت
 109 ,اتستوس

 424 ,تبشيات

 481 ,معادن الناس جتدون

 168 ,العالم  وتبشير  الخنزير   أكل تحليل
 79 ,المبشر  تربية
 534 ,المسلم  تربية
 Interpretation, 233 ترمجة

 187 ,تركستان

 428 ,102 ,101 ,57 ,44 ,36 ,34 ,30 ,تسالونيكَي

 172 ,المسيحية تسمية
 Self-Propagating, 334 نفسهاَتسويق

 374 ,كرافتََتشارلز

 67 ,البالغ للمسلم  األربعة  الروحية  المباديء  تقديم
 520 ,330 ,170 ,164 ,80 ,39 ,تالميَذ

 153 ,ب  ع ضٍَ ع ل ىَ  ب  ع ض ُهمَ  ف ض ل ن ا الرُُّسلَُ ت ل كَ 

 171 ,162 ,80 ,تلميذ
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 Self-Financing, 334 نفسهاَمتويل

 111 ,110 ,تناقضات
 110 ,الروايات في  تناقضات

 462 ,المسيحية في المرتد  توبة
 137 ,الس ماو اتَ  م ل ُكوتَُ اق رت  بَ  ق دَ  أل ن هَُ تُوبُوا،

 402 ,العالمية التبشير   توجهات
 Jesus DVD Distribution, 231 يسوعَعنَأفالمَتوزيع

 Bible Distribution, 235 املقدسةَالكتبَتوزيع

 Supply School Supplies, 237 املدرسيةَاألدواتَتوفي

 Tom Strode, 443 سرتودَتوم

 107 ,تيماء

 ,102 ,101 ,95 ,85 ,77 ,44 ,39 ,37 ,33 ,31 ,30 ,تيمواثوس

115, 159, 222, 223, 224, 225, 520 
 520 ,102 ,101 ,95 ,85 ,77 ,39 ,31 ,30 ,الثانيَةَتيمواثوس

 ث
 175 ,ثياتيا

 Theodosius, 182 ثيودوسياس

 ج
 382 ,6َجَ–1َج

 416 ,جاد

 162 ,جدعوَن

 417 ,جرار

 Justinian von Welts, 203 ولتزَفونَجستينيون

 418 ,جلعاد

 202 ,املقدسَالكتابَمجعية

 ,462 ,461 ,436 ,430 ,252 ,145 ,70 ,68 ,63 ,48 ,39 ,جهنم

463, 533 
 553 ,العلينَالتنصيَجواز

 430 , وماجوج جوج

 John Eliot, 203 إليوتَجون

 John Travis, 381 ترافيَسَجون

 John Calvin, 203 كالفنيََجون

 202 ,مارتنَجون

 Jere Philips, 289 فيليبَسَجي

 ح
 365 ,املقدسَالكتابَترمجةَحالة

 368 ,املسيَحَالسيدَفيلمَترمجةَحالة

 164 ,حبقوق

 164 ,حجي

 ,The Student Volunteer Movement التطوعيةََالطالبََحركة
202 

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

 453 ,415 ,يوسَفَحسن

 Block Parties, 229 العازبنيَحفالت

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

 خ
 Refugee Services, 286 الالجئني خدمات

 Servant Evangelism, 78 التبشيَخدمة

 Deaf Ministries, 239 والبكمَالصمَخدمة

 365 ,العامليةَالتبشيَخريطة

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

 381 ,6َج-1جََخواص

 د
 107 ,داريوس

 416 ,دان

 580 ,442 ,441 ,163 ,108 ,107 ,دانيال

 163 ,داود

 162 ,دبورة

 108 ,املوعَد أرض إىلَالسرائيليَالشعبَدخول

 362 ,العامَلَفَالتبشيَحركةَدراسة

َألمريكاََاجلنويبََاملعمداينََالتبشييََللمجلَسََالتابعََاملنكوبنيََإغاثةََخدمةََدليل
 Disaster Relief Chaplain Training Manual الشمالية

2008, 243 

 Marriage Seminar, 233 الزوجيةَالياةَفَلإلرشادَدورات

 520 ,454 ,446 ,445 ,415 ,140 ,إسرائيلَدولة

 386 ,ماكريَدون

 Donald McGavran, 204 مكغافرانَدوانلد
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 Donald McGavran, 376 مكغافرينَدوانلد

 Folk Religion, 391شعبيةَداينة

 375 ,فريزر.َأََديفيد

 David Brainerd, 203 براينيدََديفيد

 ذ
 142 ,139 ,138 ,ذبيحَة

 ر
 Ralph D. Winter, 203 ونرت.َدَرالف

 355 ,ونرتَرالف

 416 ,رأوبنَي

 172 ,بولس رحالت
ََمدَىََعلىََاخلالصََرسالةََوقبولََلسماعََقابليتهمََومدىََالناسََفعلََردة

 366 ,التاريخ

 ,377 ,376 ,367 ,366 ,243 ,229 ,91 ,38 ,24 ,اخلالَصََرسالة

385, 391 
 110 ,يهوذاَرسالة

 101 ,خاصة شخصية رسائل
 88 ,روبرتسوَن

 72 ,للا  روح
 151 ,73 ,72 ,للَاَمنَروح

 ,71 ,63 ,54 ,48 ,47 ,42 ,38 ,37 ,36 ,34 ,33 ,31 ,30 ,روميَة

75, 76, 102, 115, 122, 128, 178, 224, 423, 525 
 170 ,بولس رؤيا

 442 ,427 ,175 ,الالهويتَيوحناَرؤاي

 Ryan Stokes, 95 ستوكَسَراين

 Richard Land, 443 الندَريتشارد

 ز
 416 ,زبولوَن

 107 ,زكراي

 InterVarsity Fellowship, 202  انرتفارسييتَزمالة

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

 س
 Pre-Millennium, 432 سنةَاأللفَسابقوا

 175 ,ساردس

 207 ,كريكََساندي

 21 ,الكاثوليكيَةَفشلَسبب

 527 ,الكنيسة  قادة فشل سبب
 372 ,مونيهامَستانلي

 182 ,الرومانية  الدولة سقوط
 224 ,النساء  سلطة
 ,163 ,132 ,131 ,130 ,120 ,119 ,100 ,98 ,97 ,14 ,سليمان

164, 177, 180, 182, 442, 464, 466, 471, 581 
 433 ,جديدَةَوأرضَجديدةَمساء

 156 ,القيوايَنَمسعان

 saudades, 354 سوداديَس

 505 ,155 ,150 ,72 ,النساَءَسورة

 418 ,370 ,172 ,109 ,سوراي

 175 ,سيميان

 ش
 384 ,تيرب.َرَشاريل

 Shamans, 333 شامانَس

 170 ,163 ,116 ,شاول

 98 ,باهلل  والعياذ - باهلل  سليمان شرك
 416 ,اختار  الذي  للا  شعب
 416 ,المختار  للا  شعب
 521 ,393 ,372 ,370 ,344 ,226 ,إفريقياَمشال

 162 ,مششوَن

 416 ,مشعون

 Street Witnessing, 229 الشوارعَشهادة

 Shuv, 137 شوف

 ص
 441 ,435 ,400 ,167 ,166 ,املسيَح صعود

 73 ,للاَصفات

 164 ,صفنيا

 ,426 ,374 ,155 ,140 ,139 ,138 ,137 ,75 ,38 ,املسيَحََصلب

463 
 439 ,418 ,272 ,163 ,136 ,132 ,116 ,99 ,96 ,95 ,صموئيَل

 424 ,224 ,43 ,34 ,للَاَصورة

 Easter Egg Hunt, 232 الفصحَبيضََصيد
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 ط
 للا  طبيعة

 112 ,الثالوث 
 ,Creative-access Platform (التسلل)  الخاّلقة  اإلقامة   طرق

345 
 Creative-access Platform, 332 (التسلل)َاخلالقةَالدخولَطرق

 61 ,األربعة  الروحية  المبادئ  توصيل طرق
 61 ,لألطفال  األربعة  الروحية  المباديء  توصيل طرق

 ظ
 432 ,املسيَحَضدَظهور

 ع
 466 ,150 ,70 ,عائشة

 370 ,275 ,274 ,273 ,272 ,270 ,267 ,265 ,262 ,السكانَعدد

 104 ,عزرا

 416 ,عس اكر

 434 ,429 ,اخلروف عرس عشاء

 177 ,74 ,التوحيدََعقيدة

 503 ,التنصير   في الحب  عالقات
 427 ,423 ,420 ,39 ,28 ,الساعةَعالمات

 422 ,اخلالصَعلم

 81 ,(القدر ) الحرة اإلرادة  ونظام  التبشير  عملية
 164 ,110 ,عوبداَي

 غ
 524 ,418 ,417 ,415 ,167 ,غزة

 Free Car Wash, 236 اجملاينَالسياراتَغسيل

 513 ,المخ غسيل
 462 ,447 ,224 ,171 ,102 ,101 ,33 ,32 ,31 ,غالطية

 Glocalization, 335 غلوكال

 ف
 107 ,فابونيداس

 182 ,180 ,سليمانَفاضل

 129 ,ع ل ي هَ َف  ت ابَ َك ل م اتٍَََر ب  هَ َم نَآد مََُف  ت  ل ق ىَ 

 Frumentius, 183 فرومنتيوس

 424 ,فريدريكسن

ن ُكم اَف ال َ ق ىَ َاجل  ن ةَ َم نَ َخُي ر ج   129 ,ف  ت ش 

 ,416 ,398 ,370 ,176 ,172 ,167 ,164 ,161 ,132 ,فلسطني

417, 418, 437, 440, 442, 445, 446, 447, 524 
 418 ,فلسطينة

 246 ,اإلنصات فن
رت  و اَ َظُُهور ه مَ َو ر اءَف  ن  ب ُذوهَُ  112 ,ق ل يالًََمث  ناًََب هَ َو اش 

 57 ,األربعة   الروحية املبادئ فوائد

 162 ,فوطيفار

َ ءَ  ف   118 ,117 ,73 ,72 ,ال ب د 

 PeopleGroups, 355 الناس فئات
 175 ,فيالدلفيا

 167 ,123 ,33 ,فيلبَس

 102 ,41 ,33 ,فيلييَب

ُيونَُ  183 ,ف  ي م 

 ق
 Church Leader, 527 الكنيسةَقادة

 421 ,129 ,103 ,32 ,الربَقال

ت ين ََم  ن هََُخ ي َ َأ انَ َق الَ  رٍََم نََخ ل ق  ت هََُان   130 ,ط نيٍََم نََو خ ل ق 

 181 ,األورثوذكسي اإليمان  قانون
 Watch List, 379 مراقبةَقائمة

 399 ,132 ,قايني

 139 ,المسيح قبر 
 335 ,التبشير  قبل
 118 ,كائنََاانَابراهيمَيكونَانَقبل

 97 ,37 ,قديسنَي

 100 ,للاَلغيَقسم

 Henna Story, 526 ال ن اَقصة

 23 ,قعوار  ُربى حياة قصة
 24 ,22 ,ُربى اختبارات

 463 ,95 ,قعوار  ُربى قصة
 104 ,الزانيَةَواملرأةَيسوع قصة

 103 ,قمران

 Miracle Channel, 297 املعجزةَقناة

 297 ,الكاثوليكيةَوالنورَامللحَقناة

 ك
 Carpocrates of Alexandria, 155 السكندرينيَكاربوكريتَس

 462 ,كافر
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 Cam Townsend, 204 اتونسندَكام

 109 ,مجهولين  كُتّاب
 The Wordless Book, 62 كلماتََدونَكتيب

 169 ,109 ,كرنيليوس

 38 ,37 ,(المناولة) الخبز  كسر 
 101 ,للَاَمنَبهَموحىَهوَالكتابَكل

 ,427 ,225 ,151 ,150 ,148 ,144 ,121 ,95 ,72 ,للا   كلمة
428 
 150 ,للا =  للا  كلمة
 267 ,265 ,كندا

 418 ,417 ,416 ,162 ,161 ,132 ,كنعاَن

 207 ,100 ,41 ,37 ,23 ,اجلديَدََالعهدََكنيسة

 ,101 ,95 ,78 ,57 ,54 ,41 ,38 ,37 ,34 ,33 ,31 ,كورنثوس

102, 113, 122, 160, 172, 212, 224, 225, 458, 462 
 497 ,379 ,370 ,الشماليةَكوراي

 Count Zinzendorf, 203 زينزندورفَكونت

 541 ,مبشرا   تواجه كيف
 The Camel – How Muslims are ابملسيحََاملسلمونََيؤمنََكيف

Coming to Faith in Christ, 67 

 Kevin Greeson, 67 غريسونَكيفني

 118 ,األزلية المسيح كينونة

 ل
 100 ,ال ب  ت ةَ  حت  ل ُفوا الَ 

 512 ,284 ,281 ,الجئني

 Post-Millennium, 435 سنةَاأللفَالحقوا

َ أل نَ   152 ,م ين  َ أ ع ظ مَُ أ يب 

 71 ,48 ,اخلطيةَاجرةَالن

َ ي، م نَ  آتَ  مل َ  أل ين    119 ,أ ر س ل ين َ ذ اكَ  ب لَ  ن  ف س 

 Replacement Theology, 444 االستبدالَالهوت

 Search Theology, 332 البحثَالهوت

 Harvest Theology, 332 الزراعةَالهوت

 The Ethics and اجلنويبََاملعمدانيةََجملمعََواألخالقيةََالدينيةََالريةََجلنة
Religious Liberty Comission of the Southern 

Baptist Convention, 211 

 483 ,اشتروني لقد 

ُهمَ َام ر ئٍََل ُكل َ   71 ,يُ غ ن يهَ َش أ نَ َي  و م ئ ذٍََم  ن  

 148 ,69 ,للَاَبرمحةَإالَأحدَاجلنةَيدخلَلن

 161 ,لوَط

 ,143 ,114 ,110 ,109 ,108 ,101 ,73 ,54 ,42 ,32 ,30 ,لوقا

164, 165, 182, 231, 240, 377, 518 
 535 ,الغرب لوم 

 Luis Molina, 83 موليناَديَلويَس

ن ُكمَ  م نَ  ل ي سَ  ث  رَ  ك و   419 ,الشُُّعوبَ  س ائ رَ  م نَ  أ ك 

 م
 21 ,(Postmodernism) املعاصرةَبعدَما

ُمَ  قُ ل تَُ م ا  124 ,93 ,ب هَ  أ م ر ت ين َ م ا إ ال َ هل 

 153 ,72 ,الشيطاَنَخنسه إالَيولدَمولودَمنَما

 Receptivity Principle, 376 القابليةَمبدأ

 Native Missionary, 372 أصليَمبشر

 Follow up of New Converts, 237 اجلددَاملسيحينيَمتابعة

 ,57 ,54 ,44 ,43 ,42 ,40 ,39 ,38 ,37 ,34 ,32 ,31 ,30 ,مىت

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 
 476 ,اجلسَد مثل وتعاطفهم وترامحهم توادهم ف املؤمنني مثل

 556 ,فاسد مجتمع
 التبشَيَجملَس

 23 ,والعالمي المحلي  التبشير  مجلسي
 ,454 ,436 ,428 ,427 ,415 ,260 ,32 ,الثاني   المسيح  مجيء

526 
 92 ,النصارى  كتب  استخدام عند  للداعية محاذير 

 447 ,السماكَحممد

رات  460 ,العقول   مخدِّ
 423 ,140 ,110 ,106 ,103 ,102 ,33 ,خمطوطات

 103 ,امليَتَالبحرَخمطوطات

 508 ,385 ,213 ,60 ,57 ,55 ,50 ,24 ,شخصياًََخملصاًَ

 228 ,واألحداثَلألطفالَصيفيةَمدارس

 228 ,لألطفالَبيتيةََدينيةَمسيحيةَمدارس

 432 ,احلرِف التفسري مدرسة

 446 ,435 ,الروحي  التفسري مدرسة

 Selectivists, 524 النتقائيني مذهب

 Activists, 524 الفعالية مذهب

 ,111 ,110 ,106 ,105 ,101 ,79 ,74 ,73 ,72 ,38 ,32 ,مرقَس

113, 116, 119, 140, 166, 169, 171, 427, 437, 438, 
439, 440, 441, 462, 488 
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 ,144 ,127 ,124 ,116 ,108 ,105 ,72 ,68 ,34 ,32 ,21 ,مرمَي

150, 151, 153, 154, 155, 177, 181, 183, 184, 374, 
485, 501 

 181 ,154 ,151 ,32 ,21 ,العذراَءَمرمي

 HIS (Helping Indegenous األصليني (املبشرين أي) اماخلد مساعدة
Servants), 371 

 414 ,بروتستنَتَمسلمني

 Community Projects, 238 اجتماعيةَمشاريع

 Joshua Project, 360 يشوعََمشروع

 108 ,تاريخية مشكالت
 157 ,145 ,121 ,86 ,43 ,للَاَمشيئة

 ,329 ,230 ,180 ,172 ,169 ,162 ,151 ,98 ,14 ,12 ,مصر

370, 380, 394, 419, 422, 434, 440, 443, 474, 492, 
548 
 449 ,415 ,حافظ مصطفى

 453 ,415 ,حسنَمصعب

 213 ,164 ,110 ,مالخي

 ,123 ,89 ,75 ,67 ,64 ,63 ,39 ,38 ,37 ,28 ,السموات ملكوت
384, 433, 436, 442 

 462 ,439 ,438 ,437 ,377 ,165 ,79 ,للاَملكوت

 439 ,430 ,164 ,163 ,153 ,132 ,116 ,98 ,ملوك

 420 ,إسرائيَلَمملكة

 420 ,يهوذاَمملكة

 131 ,مغفرةَحتصلَالَدمَسفكَدونَمن

 123 ,اآلب   رأى فقد  رآني من
 416 ,الفراتَهنرَالكبيَالنهرَاىلَمصرَهنرَمن

 Special Evangelistic Events, 233 خاصةَتبشييةَمناسبات

 Pew Forum, 444 بيوَمنتدى

 416 ,منس ا

 USCWM United األمريكيةََالعامليةََالتبشييةََالرسالياتََمنظمة
States Center for World Mission, 204 

 Preventing Abortion, 239 الجهاضَمنع

 187 ,منغوليَا

 33 ,روحيَةَمواهب

 494 ,355 ,346 ,203 ,لوزاَنَمؤمتر

 Moravian Brethren, 203 بريذرينَمورافيان

 581 ,522 ,367 ,84 ,11 ,موريَس

 452 ,صادقَموريَس

 Open Doors, 379 املفتوحةَاألبوابَمؤسسة

 Gospel for Asia, 371 آسياَإىلَالجنيلَمؤسسة

 National Religious Broadcasters احملليََالديينََالبثََمؤسسة
(NRB), 296 

 NTM New Tribe Mission, 395 اجلديدةَللقبائلَالتبشيَمؤسسة

 Lutheran Immigration, 286 اللوثريةَاهلجرةَمؤسسة

 ,128 ,113 ,104 ,103 ,102 ,100 ,98 ,95 ,71 ,36 ,30 ,موسى

132, 136, 138, 153, 162, 397, 419, 424, 425, 458, 
459, 521, 534 

 222 ,والمبشرين الكنيسة  مدراء مؤهالت 
 Methodists, 336 ميثوديست

 ن
 Window, 333, 369 10/40 انفذة

 526 ,434 ,424 ,420 ,نبوات

 420 ,نفرتييتَنبوات

 419 ,ماريَنبوة

 107 ,نصرَنبوخذ

 185 ,(حممد)َالسالمَنيب

 Ladies Activities, 233 للنساءَنشاطات

 110 ,100 ,99 ,95 ,األنشاد  نشيد
 447 ,زكرايَنصرللا

 352 ,249 ,248 ,نضوب
 Burnout الطاقةَنضوب

 248 ,  نضوب
 416 ,نفتايل

 Revivals and Crusades, 236َ مسيحيةَهنضات

 397 ,132 ,71 ,نوَح

 561 ,َسعادةَنور

 375 ,هورنَرَنورمان

 449 ,415 ,درويَشَنوين

 ـه
 374 ,كون.ََمَهارف

 481 ,(الكريسماس)  الميالد  عيد هدايا
 Hadrian Saravia, 203 سرافياَهدراين

 Hudson Taylor, 203 اتيلرَهدسون

 241 ,ماسلوَهرم

 433 ,430 ,هرجمدون

يُكم جت  ار ةٍَ ع ل ىَ  أ ُدلُُّكمَ  ه لَ   485 ,أ ل يمٍَ ع ذ ابٍَ م  نَ  تُنج 
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 ,يستغفر؟  حتى  يخطيء  وسلم  عليه  للا   صلى  الرسول  كان  هل
146 

 144 ,النار   سيدخلون المسلمين  كل هل
 156 ,وحلول؟ اتحاد عقيدة  اإلسالم   لدى هل

 426 ,109 ,هيودس

 418 ,داجونَهيكل

 و

ُدونَ  و ال ذ ينَ  ه   106 ,ي ش 

 144 ,68 ,و ار ُده اَإ ال ََم  نُكمَ َو إ ن

 Admonitionist Pour, 420 وثيقة

 122 ,الوجوَدَوحدة

 507 ,األيادي  وضع
 450 ,سلطان وفاء

 118 ,نُورَ  ف ك انَ  ،«نُورَ  ل ي ُكنَ » :للاَُ و ق الَ 

ةَُ و ك انَ   118 ,117 ,73 ,72 ,للاَ  ال ك ل م 

 156 ,74 ,أحبَهَحىتَابلنوافلَإيلَيتقربََعبديَيزالَوال

 109 ,34 ,32 ,يسوَعَوالدة

دٍَ ي  ُقل نَ  و مل َ  ئًا أل ح  ي    105 ,ش 

 451 ,شعيبات وليد

 William Carey, 203 كاريََوليم

 155 ,ص ل ُبوهَُ و م ا ق  ت  ُلوهَُ و م ا

 Wesleyans, 336 ويسليني

 ي

 155 ,إ يل َ  و ر اف ُعكَ  ُمت  و ف  يكَ  إ ين َ  ع يس ىَ  ايَ 

 املسيَحَيسوع

 ,42 ,40 ,39 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,29 ,المسيح  يسوع،
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 
 425 ,397 ,360 ,162 ,108 ,103 ,102 ,30 ,يشوع

 162 ,اجللعاديَيفتاح

 416 ,يهوذا

 418 ,املكايبَيهوذا

 136 ,112 ,يهوَه

 162 ,يهوى

 ,47 ,46 ,44 ,43 ,42 ,40 ,38 ,36 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,يوحنا

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 
انَُ يُوح ن ا ع م د   164 ,ال م 

 K. P. Yohannan, 371 يوحنان

 580 ,416 ,186 ,177 ,162 ,120 ,113 ,108 ,32 ,يوسَف

 421 ,يوسيفَس

 109 ,يوسيفوس

 Eulogius, 188 يولوغياس

 434 ,167 ,اخلمسنَيَيوم

 38 ,28 ,الرب   يوم
 418 ,املكايبََيواناثن

 162 ,يوانَن

َ
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 معرفته عن التنصريكل ما تريد 
 المعلومات التي ال يذكرها المنصرون لك!

َاملسيحيةَ َالشعائر َأهم َمن َواحدة َعن َيتحدث َالتنصي دليل
َيسوعَ َيقبلوا َألن َاملسيحيني َغي َدعوة َأو َالتبشي َوهي َاملسيحيني لدى
َملكوتَ َلدخول ص َوخمل   َلياهتمَكربٍ  َشخصي َخملص َاملسيح )عيسى(

 منَالتبشيَحيلَاملشكلة؟!ََالسمواتَ)اجلنة(.َفهلَمنعهم
َمستجداتَ َآخر َيكشف َتفصيلية، َدراسة َهو َالكتاب هذا

 واسرتاتيجياتَالتبشي،َوكيفيةَمواجهته.

 ُرىب داهود قعوار    َ
َوابحثةَفَجمالَمقارنةَاألداين،     مفكرة

 ومتخصصةَفَالداينةَاملسيحية.َمنَخلفيةََََََََ
كانتَتؤمنَأنمسيحيةََََََََ  إجنيليةَمتشددةَ،
َالنظرَََََََ كلَمسيحيَبغض   َواجبَعلَى  التبشي
السالمَائفتهَأوَخلفيتهَالوطنية.َاعتنقتَعنَطَََََََََََََََََََََََََََ

َوتعمقَفَاألداين.َم2005َعامَ  بعدَدراسة
َالسالمية َالدراسات َف َالبكالوريوس َشهادة َعلى ،2009ََحاصلة
َوساعاتَمعتمدةَمنَالتعليمَالعايلَف:َ  وحاصلةَعلىَشهادات

َالتنصيَمحالت)َالتبشييةَالرسالياتَفَمقدمة- َمن( َجامعة:
 َ.املتحدةَالوالايتَتكساسَ-َغربيةَاجلنوبَاملعمدانيةَالالهوت

َمنَاملعمدانيةَاتريخ- َ-َغربيةَاجلنوبَاملعمدانيةَالالهوتَجامعة:
 .2011َاملتحدةَالوالايتَتكساس

َالتنصي)َللتبشيَالعمليَالتطبيق- َمن( َاملعمدانيةَالالهوتَجامعة:
 .2011َاملتحدةَالوالايتَتكساسَ-َغربيةَاجلنوب

َمنَالقدميَللعهدَوالنصيَاألعلىَالنقد- َاملعمدانيةَالالهوتَجامعة:
 َ.2011َاملتحدةَالوالايتَتكساسَ-َغربيةَاجلنوب

 َ.األردنَفَالجنيليةَالالهوتَجامعة:َمنَوالكنسيةَالتعبديةَاملوسيقى-
َأملانياَ-َاملسيحيةَالرجاءَنداءَمجعيةَمن،َاملقدسَالكتابَاتريخ-

 .1996َاملراسلةَطريقَعنَالغربية،
َتنصي)َتبشيَخدمة- َمنَاملسلمني( َالكنيسةَفَالصاحلَالطريق:

 .1996َاألردن–َالرةَالجنيلية
َُرىبَعنَطريقَموقعهاَاللكرتوينَ  www.rubaqewar.com للتواصلَمع
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