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حُت تدخل إذل مكتبو الفاخر يف الكنيسة الكريستالية بلوس 
أ٧تلوس يفاجئك ما دل تكن تتوقعو، فمن بُت مظاىر األّٔة كالفخامة 
اليت ٖتيط بآّمع الديٍت الذم بٍت بالكامل من الكريستاؿ، كنصبت 
على حواشيو ٖتف فنية فريدة تؤرخ ألحداث األنبياء كما كردت يف 

الكتاب ا١تقدس، حيث ترل موعظة اٞتبل، كخرب الراعي الصاحل، 
كثورة الفىت الناصرم على الفريسيُت كالكتبة، كل ذلك يف شخوص 
حقيقية باٟتجم اٟتقيقي من الربكنػز، تتناثر بُت حدائق غناء فريدة 
تسكب نوافَتىا ا١تاء يف أحواض قرمزية، كأهنا لفائف ضمتها نوتة 
موسيقية ٤تسومة، ال تند منها قطرة عن السبيل الذم رٝتت لو، 

كفراشات ترقص فوؽ زىور تتفتح كأمنا رٝتها فناف عاشق لليلة ميبلد، 
من ذلك ا١تشهد الذم خيتصر لك أفخم ما قدمتو التكنولوجيا يف فن 
العمراف، كأعجب ما ٨تتتو يف الطبيعة يد اإلنساف، يف تزاكج أسطورم 

-  Camp- نادر بُت اٟتضارة كالثقافة، تدلف إذل مكتب كامب 
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حيث يقـو السيد كليم بيكر ٔتمارسة نشاطو يف رسالة اإلخاء  
. اإلسبلمي ا١تسيحي

يف مكتبو أنت مباشرة يف سفارة فلسطُت، سيفاجئك الرجل 
الذم يسكن يف أكرانج كاكنيت بلوس أ٧تلوس أنو يسكن يف الواقع 
يف بيت جاال كبيت حانوف كالناصرة، كحيييك بطبلقة عربية ككأنو 
للتو كصل من ٥تيم الَتموؾ بعد أف شارؾ يف مظاىرة الىبة لدعم 

. القضية الفلسطينية

يف مكتبو خريطة فلسطُت بالتماـ كالكماؿ من النهر إذل 
يف  (أكاددييان )البحر، كىي خريطة صار مشكوكان فيها كلؤلسف 

!!.. عدد من اٞتامعات العربية

كعلى جداره األيسر كوفية فلسطينية كمسبحة فلسطينية 
كنارجيلة فلسطينية، كعدد من األكٝتة اليت قدمها لو زعماء بارزكف 

يف ا١تقاكمة الفلسطينية كاللبنانية تقديران ٞتهوده ككتاباتو يف خدمة 
. فلسطُت

أما أعجب سؤاؿ كاجهٍت لدل حديثي عن شخصية كليم 
أليس من ا١تريب اندفاع رجل أمريكي من أصوؿ أكربية : بيكر فهو
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يعيش يف كسط مسيحي ٤تكم، إذل نصرة القضية الفلسطينية ّٔذا  
 !..اٟتماس؟

كىو أعجب سؤاؿ ألف السائلُت ىنا حُت يبدكف استغرأّم 
من كجود ىكذا رجل، يعكسوف تلقائيان ريبتهم يف عدالة قضيتهم 

أف يكوف - من كجهة نظرم - أك يف فطرة اإلنساف، كينبغي 
١تاذا دل يبلغ سائر ا١تثقفُت يف األرض رتبة ىذا الرجل يف : التساؤؿ

. اٟتماس للقضايا العادلة كنصرة ا١تظلومُت

، فطرتو النقية أقرب (1)اهلل خلق اإلنساف على صورتوإف 
شيء إذل ٤تامد اهلل سبحانو، كىذا شيء اتفقت عليو الديانات، 

كإف من سوء الظن باهلل أف نتصور شيوع الشر يف عباده، حىت 
!!.. يكوف ىو األصل كيكوف ا٠تَت ٤تض حاؿ طارئ

ىذا ىو باختصار انطباعي عن السيد كليم بيكر من خبلؿ زيارٌب 
لو مرتُت يف لوس ا٧تلوس، كلقائي بو ىنا يف دمشق، كىو انطباع يشاركٍت 

كىو الكتاب  (Theft Of A nation)فيو األصدقاء الذين قرؤكا كتابو 
الذم يتحدث بالتفصيل عن تاريخ القضية الفلسطينية، كا١تظادل اليت 

                         
عدلت يف ىذه الطبعة إذل عبارة صحيح مسلم دفعان للتوىم الناشئ من ركاية  (1)

 ". وجه الرحمنةإن صورة اإلنسان على صور": ا١تناكم عن أيب ىريرة
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مارستها السياسة األمريكية يف دعم الغاصب الصهيوين على حساب  
أصحاب األرض من العرب، كقد طبع كتابو عدة مرات، كترجم إذل العربية 

. (سرقة كطن)يف دار طبلس بدمشق ٖتت عنواف 
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  (كادم األمل، كادم ا١توت: كشمَت): كأما كتابو اآلخر

(Kashmir: Happy Valley; Valley Of Death)  فقد
كتبو ليدٌكف رحلتو الفريدة إذل كشمَت، كما صوره بنفسو من معاناة 
الشعب ا١تسلم يف كشمَت الذم طوحت بو مكائد السياسة فجعلتو 

شعبان يعيش يف آّهوؿ، يعاثف القدر العاثر، تسحقو مظادل 
ا٢تندكس، الذين رأكا فيهم بقية مناسبة لبلنتقاـ من األمة 

الباكستانية اليت قررت ذات يـو أف تنسلخ من القارة ا٢تندية الرازحة 
بالقهر الثقايف ٖتت األقنـو ا١تثلث برامها كأفشنو كسيفا إذل جنة 

 .ال إكراه يف الدين: الرسالة ا٠تالدة، أمة

( More In Common Than You Think)كتابو اٞتديد 
نقدمو لك اليـو طليعة إصدارات مركز الدراسات اإلسبلمية لعاـ 

، يتجو فيو بيكر إذل إثبات حقيقة اٞتوانب ا١تشًتكة بُت ـ2002
اإلسبلـ كا١تسيحية كيشرع يف نصب اٞتسور ا١تتينة بُت الثقافتُت، 

على أساس تعزيز ا١تشًتؾ كاإلعذار يف ا١تختلف، كىو منطق 
نتعاكف فيما اتفقنا فيو، )مشهور يف الفكر اإلسبلمي ٖتت عنواف 

. (كيعذر بعضنا بعضان فيما اختلفنا فيو



 -13- 

إف الصيغ السائدة يف ا٠تطاب التقليدم عن العبلقة مع  
اآلخر تطرح مبدأ نسخ الدين بالدين، كإبطاؿ حكمة السابقُت 
ْتكمة البلحقُت، كىذا النمط من ا٠تطاب ال يشبو يف شيء 

قاً لٍَّما بَ ْيَن : ا١تنهج القرآين الذم تكرر فيو قولو تعاذل ُمَصدٍّ
َ َدْ هِ 

 يف أربعة عشر موضعان، كالذم يشَت إذل إخاء األنبياء ()
:  يف مئات ا١تواضع من التنػزيل العزيز

 ِا ِإَلْي َ إ َ َ ا ِإَلى ُنوٍح َوال َّنِبيٍّيَن ِمن بَ ْعِدِه  نَّنا َ ْوَحي ْ َكَما َ ْوَحي ْ
َ ا ِإَلى ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َو َ ْعُقوَب َواأَلْسَباط  َوَ ْوَحي ْ

َ ا َداوَد زَُبورًا   َوِعيَسى َو َ ُّوَب َوُ وُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَماَن َوآتَ ي ْ
َوُرُساًل َقْد َقَصْصَ اُهْم َعَلْيَ  ِمن قَ ْبُل َوُرُساًل لَّنْم نَ ْقُصْصُهْم 

 [164-163: النساء] َعَلْيَ  وََكلَّنَم ااُ ُموَسى َتْ ِليماً 

 َا  رََ  َلُ م مَن الدٍّ نِ ش َ َما َوصَّنى ِبِه ُنوحاً َوالَّنِذي َ ْوَحي ْ
َ ا ِبِه ِإبْ َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َ ْن َ ِقيُموا الدٍّ َن َوال  ِإَلْيَ  َوَما َوصَّني ْ
تَ تَ َفرَّنُقوا ِفيِه َكبُ َر َعَلى اْلُمْشرِِكيَن َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه ااُ َ ْجَتِبي ِإَلْيِه 

 [13: الشورل] َمن َ َشاا َو َ ْهِدي ِإَلْيِه َمن  ُِ ييُ 

                         
. 47-46/، كا١تائدة97/البقرة: من بعض ا١تواقع (1)
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َو َنَزْلَ ا ِإَلْيَ  اْلِ َتاَب : ىنا يتعُت القوؿ إف قولو تعاذلك 
قاً لٍَّما بَ ْيَن َ َدْ ِه ِمَن اْلِ َتاِب َوُمَهْيِم اً َعَلْيهِ    ِباْلَح ٍّ ُمَصدٍّ

إمنا يراد بو أنو جاء ميتممان كمكمبلن كليس ناسفان أك  [48: ا١تائدة]
 .ملغيان أك مبطبلن 

 َُك الًّ ن َّنُقصُّ َعَلْيَ  ِمْن  َنَباا الرُُّسِل َما نُ َثبٍُّت ِبِه فُ َؤاَدَك و
 [120: ىود] َوَجااَك ِفي َه ِذِه اْلَح ُّ َوَمْوِعَ ٌ  َوِ ْكَرى ِلْلُمْؤِمِ ينَ 

كاآليات يف مثل ىذا ا١تعٌت أكثر من أف حيصيها ا١ترء يف 
مقدمة كهذه، كمن ا١تعلـو أف عقيدة اإلسبلـ ترتكز على ٜتسة 

، كال شك (اإلدياف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر)أركاف 
أنك ترل أف ركنُت اثنُت من أركاف اإلدياف يتوقفاف على العبلقة 

كقد أٚتعت األمة اإلسبلمية على ذلك  (الكتاب كالنبيُت)باآلخر 
. إٚتاعان ال يعلم لو ٥تالف

ما ىي : كلكن التساؤؿ الذم ينشب ىنا من خبلؿ سؤاؿ برمء
!.. اٟتكمة من كجوب اإلدياف باألنبياء الكراـ ككتبهم ا١تقدسة؟
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إف اٞتواب البدىي ىنا ىو أهنا إرادة اهلل يف ٖتقيق تواصل  
األنبياء كتكامل رساالهتم، كلكن بكل تأكيد سيبدك ىذا اٞتواب 

بغَت معٌت عندما نكتشف أف الثقافة الدينية السائدة يف الوسط 
 فيما تتجو يف ا١تسيحي تتجو إذل عدـ االعًتاؼ بنبوة ٤تمد 

 كىيمنتو لشرائع األكذلؿ اإلسبلـ بإلغاءالوسط اإلسبلمي إذل القوؿ 
، كىو قوؿ يتبعو بالضركرة إلغاء كل تراث ىيمنة نسخ كإبطاؿ

!!.. األنبياء

كىكذا فإف اٞتواب البدىي لذلك التساؤؿ الربمء يبدك 
منفصمان أشد االنفصاـ مع الواقع الذم اختار التوجيو الديٍت 

 .التقليدم أف حيملك عليو

ما الفائدة من اإلدياف باألنبياء إذا كاف ا١تطلوب أف نواجو 
 أتباعهم بالكراىية؟ 

كما الفائدة من اإلدياف بالكتب إذا كاف ا١تطلوب أف نتلف 
أقبلمنا كنبح أصواتنا باٟتديث عن ٖتريفها كتبديلها كتغيَتىا كتبياف 

!.. ما فيها من تناقضات؟
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إف إدراج ركٍت اإلدياف باألنبياء كاإلدياف بالكتب يبدك يف غَت  
معٌت إف ٨تن مضينا يف اإلمعاف باٟتديث عن ضياع شرائعهم، 

كالتأكيد على ا١تختلف بيننا كبينهم، كلو كاف ذلك كذلك لكفتنا 
يف ذلك إشارة عابرة إليهم إذ ا١تطلوب حينئذ أف نعلم أف ٜتسة 

كعشرين شخصان عاشوا يف مراحل ٥تتلفة من التاريخ بشركا باإلدياف 
كرحلوا إذل اهلل، كىو معٌت متحقق بكل تأكيد يف عشرات األلوؼ 

من ا١تصلحُت يف التاريخ، فما ىو ا١تربر ٞتعل ىذه ا١تعرفة ركنان 
.. حاٝتان من أركاف اإلدياف؟

ما الفائدة من اإلدياف بنبوة عيسى إذا كاف ا١تطلوب أف نكفر 
بكل تراثو الباقي، كأف نتبادؿ صيغ االهتاـ كالتكفَت مع أتباعو إذل 

 !..آخر الدىر؟

كأم غركر باهلل أشد من أف تتصور أف بيدؾ مفاتيح اٞتنة 
كالنار، كأنك ٘تلك ا١تعرفة جزمان بأىل كل سبيل، مع أننا ننتمي إذل 

ُقِل اللَّنُهمَّن َفاِطَر السَّنَماَواِت َواأَلْرِض : كتاب مقدس يقوؿ
َعاِلَم اْلَغْيِي َوالشَّنَهاَدِة  َنَت َتْحُ ُم بَ ْيَن ِعَباِدَك ِفي َما َكاُنوا ِفيِه 

 َ ْ َتِلُفونَ 
 

 [46: الزمر]
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واا ما  دري و نا ): كننتمي إذل نيب كرًن صرح مراران بقولو 
 ()(!!..رسول اا ما فعل بي

احت ار "إهنا مأساة مرة أف يتورط ا١تؤمنوف باٟتديث عن 
 كاحتكار ا٠تبلص ىذا مرض يذكيو التعصب يف كل زماف، "ال الص

كقد سبق رل أف عاٞتت ىذه ا١تسألة يف عدد من األعماؿ من قبل، 
كلست أدرم إف كاف حيق رل أف أٌدعي أنٍت سبقت إذل التنبيو إذل ىذا 

يف اللغة العربية كيف اللغة االنكليزية " احت ار ال الص"ا١تصطلح 
كذلك خبلؿ ٤تاضرٌب ( The Monopoly Of Salvation)أيضان 

ـ بدعوة من 1998اليت ألقيتها يف جامعة ىلسنكي بفنلندا شتاء 
. اٞتامعة ا١تذكورة

كلكن ما ا١تثَت يف ىذا األمر؟ أليست اللغات اٟتية قد   
اعتادت أف تغتٍت كل يـو باٞتديد كا١تفيد حىت تبقى يف نضارهتا 

كحيويتها؟ 

                         
(. 1186)صحيح البخارم كتاب اٞتنائز  (1)
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إف ا١تسألة يا سيدم ليست نػزاعان لغويان، تقبل فيو الكلمة أكترد  
إنو ٖترير مباشر ألخطر مرض تسلل إذل أدبيات األدياف عرب التاريخ، 

كحوؿ جهاد رجا٢تا الذم يفًتض فيو التكامل كالتعاكف إذل تنافس 
. خرينإدياف اآل٤تمـو يتعبد فيو دعاة كل دين بنسف 

إال منو فهل ىذه الفرقة قدر الـز ْتيث ال سبيل للخبلص 
! عرب بوابة كاحدة يقدرىا اتباع كل نيب على مقاسهم؟

إف خطابان كاضحان قدمو الرسوؿ الكرًن يكشف عن رفض تاـ 
مثلي ومثل األنبياا من قبلي ):  كىو قولو"احت ار ال الص"لفكرة 

 ف ان ،كمثل رجل ب ى دارًا فأحس ها و جملها إال موضع لب  
ال اس إ ا مروا بتل  الدار  قولون ما  حسن هذه الدار لوال موضع 

 ()(. و نا خاتم ال بيين، ف  ت  نا تل  اللب  ،هذه اللب  

ثبلثة أمراض ذكرىا اهلل يف القرآف ابتليت ّٔا األمم األكذل 
َوَقاَلِت اْليَ ُهوُد َلْيَسِت ال َّنَصاَرى : كسرل داؤىا إذل ىذه األمة

َعَلَى َشْيٍا َوَقاَلِت ال َّنَصاَرى َلْيَسِت اْليَ ُهوُد َعَلى َشْيٍا َوُهْم 
ُلوَن اْلِ َتابَ   !!.. كقلنا ٘تامان مثلما قالوا[113: البقرة]  َ ت ْ

                         
 (.2286)أخرجو مسلم يف صحيحو برقم  (1)
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َوَقاُلوْا َلن َ ْدُخَل اْلَج َّنَ  ِإالَّن َمن َكاَن : كيف موضع آخر 
ُهودًا َ ْو َنَصاَرى تِْلَ  َ َمانِي ُُّهْم ُقْل َهاُتوْا بُ ْرَهاَنُ ْم ِإن ُك ُتْم 

 !!.. كقلنا ٘تامان مثلما قالوا[110: البقرة] َصاِدِقينَ 

َوَقاَلِت اْليَ ُهوُد َوال َّنَصاَرى َنْحُن  َبْ َ اا : كيف موضع ثالث
ُبُ م ِبُذُنوِبُ م َبْل  َنُتم َبَشٌر مٍّمَّنْن  الّلِه َوَ ِحبَّناُؤُه ُقْل َفِلَم  ُ َعذٍّ

 [18: ا١تائدة]  َخَل َ 

. بل ٨تن أىل اهلل كأحباؤه خيلدكف يف النار كندخل اٞتنة: كقلنا

لتتبعن س ن من ): إهنا السنن اليت تنبأ ّٔا النيب الكرًن بقولو
قبل م شبرًا بشبر و راعاً بذرا  حتى لو سل   حدهم حجر 

 .(ضي لسل تموه

كمن العجيب أف نصوص القرآف طافحة ٔتثل ىذه الدالالت 
كما يطفح ّٔا " احت ار ال الص"األكيدة اليت تنفي عقيدة 
قاً لٍَّما بَ ْيَن َ َدْ هِ اإل٧تيل كىو توكيد لعقيدة  .   ُمَصدٍّ

  َبَ َلى َمن َكَسَي َسيٍَّئً  َوَ َحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه َفُأْوَلِئ
  [81: البقرة] َ ْصَحاُب ال َّناِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
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 َبَ َلى َمْن َ ْوَفى ِبَعْهِدِه َوات َّنَقى َفِ نَّن الّلَه ُ ِحيُّ اْلُمتَّنِقين 

  [76: آؿ عمراف] 

 َفَمن  َ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َ رَّنٍة َخْيرًا  َ َرُه   َوَمن  َ ْعَمْل
 [8-7: الزلزلة] ِمثْ َقاَل َ رَّنٍة َشّرًا  َ َرهُ 

كاألمر نفسو يف اإل٧تيل يف أعماؿ الرسل يقوؿ بطرس 
. يف كل أمة الذم يتقي كيصنع الرب مقبوؿ عند اهلل: الرسوؿ

بل إف ا١تسألة نفسها طرحت يف منتهى الوضوح زمن الرسالة 
لن يدخل : يـو قاؿ بعض ا١تسلمُت ما قالتو األمم األكذل من قبل

اٞتنة إال من كاف منا، كعلى الفور يتنػزؿ القرآف منبئان ببطبلف ىذا 
لَّنْيَس ِبَأَمانِيٍُّ ْم َوال َ َماِنيٍّ َ ْهِل اْلِ َتاِب َمن : التصور بقولو

 َ ْعَمْل ُسواًا ُ ْجَز ِبِه َواَل َ ِجْد َلُه ِمن ُدوِن الّلِه َوِلّياً َواَل َنِصيرًا 
 َوَمن  َ ْعَمْل ِمَن الصَّناِلَحاَت ِمن  ََكٍر َ ْو  ُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن 

 َوَمْن َ ْحَسُن ِد  اً َفُأْوَلِئَ  َ ْدُخُلوَن اْلَج َّنَ  َواَل ُ ْ َلُموَن َنِقيرًا 
مٍّمَّنْن َ ْسَلَم َوْجَهُه ا َوُهَو ُمْحِسٌن وات َّنَبَع ِملَّنَ  ِإبْ َراِهيَم َحِ يفاً 

 [ 125-123: النساء]َواتَّنَ َذ الّلُه ِإبْ َراِهيَم َخِليالً 
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خييل إرل أنو ال داعي ألدىن تعليق بعد إيراد مثل ىذه اآلية ألهنا  
من حيث الظهور كالبياف كاستيفاء ا١تقاصد قد بلغت الغاية اليت ال مزيد 

عليها، كلكن ديضي اإلرث التارخيي من راسب ا١تاضي ليحوؿ بُت 
 .الناس كبُت فهم كثَت من مقاصد النص ا١تقدس

احت ار كأجد من الواجب ىنا أف أشرح موقفي من مسألة 
، كىي مسألة كثر اٞتدؿ حو٢تا، كلقيت فيها رىقان كثَتان ال الص

: فأقوؿ

إف اٞتنة اليت كعد ا١تتقوف يف صريح القرآف الكرًن كما فيها من 
سدر ٥تضود كطلح منضود كجنات ٕترم من ٖتتها األهنار ىي 

للمؤمنُت الذين صح إدياهنم باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كعلى رأسهم 
:  كعملوا الصاٟتات، كفق ما أخرب القرآف الكرًن بقولوالنيب ٤تمد 

 َفَمن َكاَن  َ ْرُجو ِلَقاا رَبٍِّه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاِلحاً َواَل ُ ْشِرْك
. ِبِعَباَدِة رَبٍِّه َ َحداً 

كلكن ذلك ال يقتضي ضركرة أف عمل اآلخرين زاىق باطل، بل 
إف اهلل يبطل عمل األشرار آّرمُت ا١تفسدين يف األرض، كفق ما دلت 

 َوَقِدْمَ ا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَ اُه َهَباا : عليو أدلة الشرع
:   كيتقبل من الطيبُت كاألخيار من أم ملة أك دين كانوامَّن ُثوراً 
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 ِْوَلِئَ  َلُهْم َ ْجُرُهْم ِع َد رَبٍِّهْم ِإنَّن الّلَه َسرِ ُع اْلِحَساب ُ كفق 

ِإنَّن الّلَه اَل َ ْ ِلُم ِمثْ َقاَل َ رَّنٍة َوِإن َتُ  ظاىر نص الكتاب العزيز 
. َحَسَ ً  ُ َ اِعْفَها َو ُ ْؤِت ِمن لَّنُدْنُه َ ْجرًا َعِ يماً 

كىذه ا١تعاين من إحياء ركح العدؿ يف تطبيق الشريعة كجدت 
.  كفهمو للقرآف الكرًنسبيلها للتحقق عرب سنة النيب الكرًن 

 عبلقة ٥تتلفة ٘تامان من خبلؿ لقد رسم النيب الكرًن ٤تمد 
صلتو ا١تستمرة بالنجاشي ملك اٟتبشة، فقد أمر الصحابة الكراـ 

با٢تجرة إذل اٟتبشة حفاظان على دينهم من اضطهاد مشركي قريش، 
لو  هبتم إلى الحبش  ف ن بها مل اً ال   لم ع ده  حد "  :كقاؿ
  ." بداً 

كعندما استمع النجاشي إذل جعفر بن أيب طالب دل خيلع 
إف ىذا كالذم جاء : عنو دينو كإمنا أثٌت على النيب ثناء طيبان كقاؿ
. بو عيسى بن مرًن ليخرج من مشكاة كاحدة

كعاش ا١تسلموف يف كنفو حيبهم كحيبونو، كيودىم كيودكنو، 
كحُت أدركو ا١توت نعاه النيب الكرًن كقاـ بأصحابو يصلي عليو 

 .صبلة الغائب
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يصلي : كعندما اعًتض بعض الصحابة على ذلك بقو٢تم 
عى علج من علوج الرـك دل يصل صبلتنا، كدل يستقبل قبلتنا، أنػزؿ 

َوِإنَّن ِمْن َ ْهِل اْلِ َتاِب َلَمن  ُ ْؤِمُن ِبالّلِه : اهلل قرآنان يتلى فيو قولو
اَل َ ْشتَ ُروَن        َوَما  ُنِزَل ِإَلْيُ ْم َوَما  ُنِزَل ِإَلْيِهْم َخاِشِعيَن ِلّلِه 

ِبآ َاِت الّلِه َثَم اً َقِلياًل ُ ْوَلِئَ  َلُهْم َ ْجُرُهْم ِع َد رَبٍِّهْم ِإنَّن الّلَه 
 [199: آؿ عمراف] َسرِ ُع اْلِحَسابِ 

" احت ار ال الص"كىي آية جلية كاضحة تنسف فكرة 
كتقرر أف باب القبوؿ عند اهلل مفتوح لسائر ا٠تَتين كالطيبُت الذين 

.. حيسنوف إذل اٟتياة كالناس

ٙتة ركايات ٖتدثت عن نطق النجاشي بالشهادتُت كلكنو بكل 
تأكيد دل يصل صبلتنا، دل يستقبل قبلتنا كدل حيج إذل البيت كقد كجد 

إليو سبيبلن، كدل يهاجر إذل ا١تدينة مع قدرتو على ذلك كدل يصم صيامنا، 
كدل يستبدؿ بطارقتو كرجاؿ دكلتو بصحابة كمهاجرين كدل يبدؿ كنائس 

ببلده ٔتساجد، بل إف ابن كثَت أكرد يف تفسَته أف بعض الصحابة 
 :  يـو صلى على النجاشي قائلُتاعًتضوا مرة أخرل على النيب 
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إنو دل يكن يصلي ٕتاه الكعبة بل كاف يصلي .. يا رسوؿ اهلل 
َوِلّلِه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفأَ ْ َ َما : صوب بيت ا١تقدس فأنػزؿ اهلل

 [115: البقرة]  تُ َولُّوْا فَ َثمَّن َوْجُه الّلِه ِإنَّن الّلَه َواِسٌع َعِليمٌ 

:   كيف أصحاب النجاشي من البطارقة نػزؿ قوؿ اهلل تعاذل
 ُلوَن آ َاِت الّلِه َلْيُسوْا َسَواا مٍّْن َ ْهِل اْلِ َتاِب ُ مَّنٌ  َقآِئَمٌ   َ ت ْ

  ُ ْؤِمُ وَن ِبالّلِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر آنَاا اللَّنْيِل َوُهْم َ ْسُجُدوَن 
َراِت  َهْوَن َعِن اْلُم َ ِر َوُ َسارُِعوَن ِفي اْلَ ي ْ َو َْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َ   ْ

[  114-113: آؿ عمراف] َوُ ْوَلِئَ  ِمَن الصَّناِلِحينَ 

كيزداد األمر كضوحان كتوكيدان ْتيث ال حيتاج ألم تعقيب يف 
َوَما  َ ْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر فَ َلن ُ ْ َفُرْوُه َوالّلُه اآلية التالية مباشرة 

 [115: آؿ عمراف]  َعِليٌم ِباْلُمتَّنِقينَ 
إف العودة إذل جوىر العقيدة اٟتق تكشف لك أف سائر 

رساالت السماء جاءت لتؤكد ىذه اٟتقيقة كىي اليت أكدىا القرآف 
ِإنَّن الَّنِذ َن آَمُ وْا َوالَّنِذ َن َهاُدوْا َوال َّنَصاَرى : الكرًن بقولو

َوالصَّناِبِئيَن َمْن آَمَن ِباللَّنِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحاً فَ َلُهْم 
: البقرة] َ ْجُرُهْم ِع َد رَبٍِّهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َ ْحَزُنونَ 

62] 
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فهل حاف الوقت ١تراجعة الذات كاإلعًتاؼ ّترأة كيقُت أننا  
كأهنا يف العمق " احت ار ال الص"منارس يف أحياف كثَتة عقيدة 

:  سوء ظن باهلل الذم عرؼ نفسو يف مطلع القرآف الكرًن بقولو

 َاْلَحْمُد لّلِه َربٍّ اْلَعاَلِمين  [1: الفاٖتة] 
فكرة خطَتة، كىي سبب " احت ار ال الص"إف فكرة 

رئيسي على الئحة مربرات اٟتركب الدينية يف التاريخ، إذ ما داـ 
فما الذم  (حطب جهنم)اهلل الرحيم ال يرل يف ىذا اآلخر إال 

يدعو إذل الرٛتة أك الرأفة ّٔذا اآلخر؟ 

إف ما نقرره ىنا يف إطار الواقع حيظى باحًتاـ القادة الدينُت 
كافة يف لقاءات اٟتوار كآّاملة يف اإلطار الربكتوكورل، كلكن ىل 
٘تكنا من كضع أيدينا على مكامن اٞترح الغائر فيما يتلقاه الطلبة 

من مناىج على مقاعد الدرس، ككذلك يف الكنائس كا١تساجد 
الذم ىو من  (الناجي)كىي مناىج تكرس اٟتديث عن الفريق 

٨تن بالطبع، كال تبارل بعدئذ با١تصَت األسود : كجهة نظر كل فريق
. الذم ينبغي أف يساؽ إليو اآلخركف

إف ا١تسيحيُت كا١تسلمُت يشكلوف اليـو ثبلثة أرباع سكاف 
جبهة ٤تبة كسبلـ بُت األرض، كىذا كحده يقدـ مربران كافيان لقياـ 
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 ، كيوفر جانبان كبَتان من أسباب ٧تاحهاا١تؤمنُت يف األرض 
، كلكن البداية اليت ال بد منها يف تقديرم ىي التأكيد كفعاليتها

. على اٞتانب اإلجيايب يف طبيعة ىذه اٟتوارات

كلكن ىل لدل أتباع الدينُت من اٟتس ا١تشًتؾ ما يهيئ 
 لقياـ ىكذا جبهة؟؟

 كىل من ا١تمكن أف يقود اٟتوار يف البلىوت إذل أم بارقة كفاؽ؟

فيما كنت أتابع أعماؿ ندكة اإلخاء الديٍت اليت أقيمت يف دمشق 
، كاليت أعدت ٤تاكرىا بعناية لبلستفادة من كل 25/1/2000ك24يف 

ما ىو إجيايب يف اٟتوار، كاف يطوؼ ٓتاطرم مشهد اٟتوار الذم نظمو 
ا١تركز اإلسبلمي يف شيكاغو بُت كل من الشيخ أٛتد ديدات كالقس 

جيمي سواجارت، ككاف بالطبع لقاء ىائجان انصرؼ فيو كل من 
ا١تتحاكرين إذل ٖتقَت خصمو كسحقو، كدل يباؿ كل طرؼ يف توجيو 

. الشتائم القذرة ١تقدسات الطرؼ اآلخر
كمع ذلك كلو راج ىذا الشريط يف ا١تنطقة ركاجان كبَتان، 

كما ًب إصداره على ىيئة كتب مطبوعة  كطبعت منو نسخ كثَتة
كركج للرجلُت على طريقة صناعة النجـو اليت حيًتفها جيدان أباطرة 
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بعدئذ يف الًتكيج لفضائح كمضى اإلعبلـ الغريب ا١تاؿ كاإلعبلـ،  
أخبلقية كسلوكية يف سعي فضائحي ٤تمـو آخر ما يتصور منو كجو 

 !اهلل

. .. االٕتاه ا١تعاكس...إنو يف الواقع اٟتوار على الطريقة األمريكية

يقود إذل - الديداٌب السواغارٌب - كىكذا فإف منهج اٟتوار 
صداـ ينسف بالتأكيد سائر خيارات ا١تشًتؾ بُت الرسالتُت 

السماكيتُت، كإين آسف ىنا لضرب ىذا ا١تثاؿ الذم قد ال يتبلءـ 
مع ما أبتغيو ىنا من التقدًن ٢تذا الكتاب الوفاقي التصاٟتي، كلكن 
ال بد من بعض اٞتراحة إذا أردت للدكاء أف يبلغ غايتو يف الشفاء، 

كليس باإلمكاف أف ندرؾ أخطاءنا ما دل نتنبو ٢تا يف الصورة اليت 
. تستغل فيها ا٠تطايا كاألخطاء

كيف مقابل ذلك فإف السيد بيكر يرسم لنا مبلمح اٟتوار ىنا 
من زاكية أخرل، زاكية ال تتجو إذل ا١تختلف بقدر ما تتوجو إذل 

مكامن ا١تشًتؾ، كتبحث عن نقاط اللقاء أكثر ٦تا تبحث عن 
الفراؽ، كىو لوف قد نكوف نسيناه يف غمرة ما نػىٍنجىرُّ إليو عادة من 

اكتشاؼ مواطن االختبلؼ كالشقاؽ، حىت تصبح لغة اٟتوار ا١تعتاد 
ىي لغة البحث عن مزالق اآلخر كأكجو االختبلؼ معو، كىو ما 
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يرغب باركنات اإلعبلـ إظهاره دكمان على أنو النموذج األكثر  
 .(اٟتقيقي)٧تاحان يف اٟتوار 

الكتاب يطرح صيغة أخرل للحوار، صيغة تؤسس على 
كقد رأيت أف نصوص القرآف ا١تشًتؾ كتدعو إذل تعزيزه كالبناء عليو، 

الكرًن مضت يف التوكيد على ا١تشًتؾ، كإظهار رباط التكامل بُت 
 .رساالت األنبياء

إننا نطرح اٟتوار عادة على أساس الكشف عن مكامن الفراؽ 
الديداٌب )ا١تتصورة يف العبلقات االجتماعية، كىنا يبدك النمط 

كىو اٟتوار الذم يرمي ( الددياغوجي)أبرز أشكاؿ اٟتوار  (السواغارٌب
إذل إىانة ا٠تصم كإذاللو، تلبية ١تطالب اٞتمهور ا٢تائج ا١تتحفز أصبلن 

لسحق اآلخر بغرض ٖتقيق استعبلء أيديولوجي مهما عاد ذلك برىق 
 .على ا١تتحاكرين كا١تستمعُت ٚتيعان 

يقدـ بيكر يف دراستو قراءة سريعة لظاىرة ا١تشًتؾ يف العقيدة 
ا١تسيحية كالعقيدة اإلسبلمية، كىنا أٝتح لنفسي أف أستبق األمور إذ 

من كجهة نظر البعض ٘تييعان للمسألة، كخلطان بُت اٟتق سيبدك ذلك 
كلكن جولة سريعة كالباطل كما تعودنا أف نقوؿ يف كل حوار مع اآلخر، 
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يف نصوص الكتاب العزيز ستجعلك تدرؾ أف ما نتحدث عنو من  
.ا١تشًتؾ ىو يف الواقع منهج القرآف الكرًن كالسنة النبوية  

قاً لٍَّما بَ ْيَن َ َدْ هِ : يف القرآف الكرًن ترد صيغة  ُمَصدٍّ
أربع عشرة مرة، ككاضح أف تكرار ىذا التعبَت يتصل مباشرة 

با١تقصد القرآين ا٢تادؼ إذل تعزيز ا١تشًتؾ، كمع أف ىذه الصيغة 
كاضحة يف التعبَت عن ذلك كلكن من ا١تؤكد أف أثرىا ظل يتخافت 

تارخييان يف ٛتى اإلرادات السياسية ا١تتناقضة، حىت غلب على 
ناسخان ١تا بُت يديو، أك ناسفان ١تا بُت : ا٠تطاب التقليدم صيغة

يديو، أك مبطبلن ١تا بُت يديو، أك ملغيان ١تا بُت يديو، إذل آخر ما 
فالقرآف الكرًن جاء ىنالك من صيغ أنانية ال تتفق كمقاصد القرآف 

كما  (قد قيل للرسل من قبلك ما إال لك يقاؿ ما) :كاضحان بطرحو
ذكر  أف بعد بقولو البليغ النبوم التعبَت يف أكضحتو السنة النبوية

 (!!ف  ت  نا تل  اللب   و نا خاتم ال بيين): أسبلفو من األنبياء
كىو موقف تواضع رائع، جيعلك تؤمن بتكامل سعي األنبياء، 

كتدرؾ أف اإلسبلـ يعًتؼ بثقافة اآلخر كيؤمن بتكامل ا١تعرفة، إنو 
!! دل يقل أنا البناء كلو كإمنا قاؿ أنا لبنة يف ىذا البناء
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من البداية رأل النيب الكرًن أف يتوجو بقبلتو إذل قبلة أىل  
الكتاب نظران للمشًتؾ الذم يبدك بشكل ظاىر بُت الديانتُت، األمر 

الذم أثار قومو يف مكة من الوثنيُت كلكنو استمر على ذلك أكثر من 
نصف عمر الرسالة كقد فهم أىل الكتاب ذلك خطأ، حُت ٖتدثوا 

 من عن قصور يف رسالة النيب الكرًن كحاجة الرسالة إذل ظهَت
 الكعبة إذل مناسكهم، ٍب ٘تت النعمة على النيب الكرًن بتحوؿ القبلة

. يف مكة ا١تشرفة

يكشف ا١تؤلف عن جانب من جوانب الدعاية ا١تضادة 
لقد تلقينا على مقاعد الدرس يف أمريكا أف : لئلسبلـ فيقوؿ

اإلسبلـ يكٌرس لكراىية السيد ا١تسيح من خبلؿ إنكار صلب 
ا١تسيح، كقد كاف ىذا ا١تعٌت من البداىة ْتيث ال يفكر أحد 
بتجاكزه مع أف التأمل البسيط يكشف لك أف إنكار حادثة 

الصلب دل يكن أبدان بدافع الكراىية أك التخالف بقدر ما كاف 
بدافع زيادة االحًتاـ للسيد ا١تسيح عليو السبلـ، كاالعتقاد بعصمة 

. اهلل تعاذل لو كمعونتو ْتيث ال ديسو السوء

ٍب يتجو الكاتب إلجراء مقارنات مقاربة بُت الصبلة كالصـو 
كالزكاة يف كعي كل من الديانتُت كيظهر ا١تشًتؾ يف كل من 

ا١تنهجُت التشريعيُت، كدكر العبادة ا١تشًتؾ يف دفع ا١تؤمنُت للعمل 
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الصاحل، ٍب يورد سياقان متجاكران للنص ا١تقدس من القرآف كاإل٧تيل،  
مشَتان إذل ا١تواضع الكثَتة اليت تشًتؾ فيها اآليات با١تقاصد العظيمة 

. للرسالتُت

كيعقد بيكر فصبلن خاصان للحديث عن ا١ترأة يف اإلسبلـ 
كيستعرض الشبو اليت تثار يف الغرب عن اضطهاد ا١ترأة يف اإلسبلـ 

كيقدـ األدلة ا١تتضافرة على أف اإلسبلـ أطلق ا١ترأة من مظادل 
اٞتاىلية كمنحها أعظم أنواع اٟتريات، كيستدؿ لذلك با١تشاركة 

الكبَتة للمرأة يف عصر الرسالة، ٍب يستعرض مسألة العنف يف فصل 
خاص ٖتت عنواف اإلسبلـ كاٞتهاد فيتناكؿ ا٢تجـو الغريب على 

اإلسبلـ على أساس أنو دين العنف كالسيف كيقدـ األدلة ا١تتتابعة 
على أف اٞتهاد ما ىو يف الواقع إال الدفاع ا١تشركع الذم تقره شرائع 

األرض كافة، كيبُت أف خطاب العنف الذم يغلب على الشارع 
اإلسبلمي ما ىو إال نتيجة طبيعية للقهر كالغركر الثقايف الذم ديارسو 

 .الغرب كل يـو على الببلد النامية كالضعيفة

يف الفصل األخَت يتحدث بيكر عن مستقبل العبلقة بُت 
الغرب كاإلسبلـ، كيكشف الستار عن التضليل اإلعبلمي الذم 

ديارس يف الغرب على اٞتاليات اإلسبلمية حُت يصوركف على أهنم 
٤تض مهاجرين شاردين أك الجئُت سياسيُت ليقدـ األدلة على أف 
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الوجود اإلسبلمي يف الغرب أصبح اليـو جزءان من النسيج  
االجتماعي اٟتقيقي للحياة العامة، كحيدثك عن ا١تسلمُت يف 

 بيل كلي تونأمريكا ىذه ا١ترة بلساف الرئيس األمريكي السابق 
خبلؿ حفل  - ىجرم 1419- الذم ٖتدث يف يـو عيد الفطر 

لقد أصبح من : "خاص أقامو للجالية اإلسبلمية يف أمريكا قائبلن 
إف : الواضح أف اإلسبلـ ىو أسرع األدياف منوان يف أمريكا، كقاؿ

ىذه الظاىرة مدعاة سركر للحكماء، إذ ديكنٍت أف أقرر ىنا أف 
األحياء اليت يسكنها مسلموف يف أمريكا تصبح مباشرة أنظف 

كٖتدث مطوالن " األحياء من الكحوؿ كا١تخدرات كالعنف كاٞتنس
 .عن حياة ا١تسلمُت ا١تتحضرة يف ٣تاؿ النظافة كالطهارة

ٍب يتحدث بيكر عن زياراتو ا١تتكررة لسوريا كعن تأثره البالغ 
بالشيخ أٛتد كفتارك ا١تفيت العاـ للجمهورية، كيعقد فصبلن إضافيان 

للحديث عن اٟتوار ا١تاراثوين الذم جرل بينو كبُت الشيخ يف 
دمشق ١تدة ٜتس ساعات كالذم كشف لو عن كثَت من ٤تاسن 

. اإلسبلـ اليت يتعمد الغرب تشويهها كإخفاءىا

إف منطق تعزيز ا١تشًتؾ الذم يطرحو ا١تؤلف مؤىل أف يكوف 
حاضران يف كل خطاب ٖتاكرم كديكنك التماس إرىاصاتو يف منهج 

الرسوؿ الكرًن الذم كاف يطرح تعزيز ا١تشًتؾ على أساس من 
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ُقْل  َا َ ْهَل اْلِ َتاِب تَ َعاَلْوْا ِإَلى : الوعي ٓتصوصيات اآلخر 
َ ُ ْم َ الَّن نَ ْعُبَد ِإالَّن الّلَه َواَل ُنْشِرَك ِبِه َشْيئاً  َكَلَمٍ  َسَواا بَ ي ْ َ َ ا َوبَ ي ْ

: ، ككذلك قولوَواَل  َ تَّنِ َذ بَ ْعُ َ ا بَ ْع اً َ ْربَاباً مٍّن ُدوِن الّلهِ 
 ُم ُ َ َوُقْل آَم ُت ِبَما  َنَزَل اللَّنُه ِمن ِكَتاٍب َوُ ِمْرُت أَلْعِدَل بَ ي ْ

اللَّنُه رَب َُّ ا َورَبُُّ ْم َلَ ا َ ْعَمالَُ ا َوَلُ ْم َ ْعَماُلُ ْم اَل ُحجَّنَ  بَ ي ْ َ َ ا 
َ ُ ُم اللَّنُه َ ْجَمُع بَ ي ْ َ َ ا َوِإَلْيِه اْلَمِصيرُ   [15: الشورل] َوبَ ي ْ

كىو منطق ال يتعارض مع منهج ا١تسلمُت يف عصر آّد يف 
قبوؿ اآلخر، كالبحث عن ا١تشًتؾ، فقد ظلت اٟتواضر اإلسبلمية 

شاىدة عرب التاريخ على أركع صور اإلخاء الديٍت بُت أبناء 
كبقيت ا١تنائر كا١تآذف شاىدة على ذلك يف تطبيق عملي .. األنبياء

لدالالت القرآف الكرًن الذم جعل من أركاف العقيدة اإلدياف 
باألنبياء ٍب أكرد نصوصان كثَتة يف الثناء على ا١تنصفُت من أىل 

َوَلَتِجَدنَّن َ قْ َربَ ُهْم مَّنَودَّنًة : الكتاب كخص منهم النصارل بقولو
ُهْم ِقسٍّيِسيَن  للَّنِذ َن آَمُ وْا الَّنِذ َن َقاُلَوْا ِإنَّنا َنَصاَرى َ ِلَ  ِبَأنَّن ِم  ْ

 [82: ا١تائدة]  َورُْهَباناً َو َن َّنُهْم اَل َ ْسَتْ ِبُرونَ 

كمن العجيب أف بعض ا١تفسرين جيعل الثناء ىنا مقصوران 
بأكلئك الذين تركوا دينهم كٖتولوا إذل اإلسبلـ، مع أف اآلية كاضحة 

الداللة يف أف القـو على دينهم، كإمنا يتحلوف باإلنصاؼ 
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كالتسامح، كىو دل يقل الذين قالوا كنا نصارل بل قاؿ إنا  
نصارل، كىو دل يقل ذلك بأف منهم صحابة كتابعُت كأئمة 

ُهْم ِقسٍّيِسيَن َورُْهَباناً َو َن َّنُهْم اَل : كخطباء بل قاؿ َ ِلَ  ِبَأنَّن ِم  ْ
 َوِإَ ا َسِمُعوْا َما  ُنِزَل ِإَلى الرَّنُسوِل تَ َرى َ ْعيُ  َ ُهْم َ ْسَتْ ِبُروَن 

َ ا  َتِفيُض ِمَن الدَّنْمِع ِممَّنا َعَرُفوْا ِمَن اْلَح ٍّ  َ ُقوُلوَن رَب َّنَ ا آَم َّنا َفاْكُتب ْ
 [83: ا١تائدة] َمَع الشَّناِهِد نَ 

لدل تسلمو مهامو يف دمشق قاـ السفَت الكندم بزيارة إذل 
مفيت سورية الشيخ أٛتد كفتارك كيف ذلك اللقاء الربكتوكورل سأؿ 

 : السفَت

يا ٝتاحة ا١تفيت كم عدد ا١تسيحُت يف سورية؟ 
. إهنم سبعة عشر مليونان : ا١تفيت

عفوان ٝتاحة الشيخ أنا أسأؿ عن ا١تسيحُت فقط كليس : السفَت
 .عن سائر ا١تواطنُت

!!.. كأنا أجيبك بدقة، إهنم سبعة عشر مليونان : ا١تفيت
عفوان ٝتاحة الشيخ لقد سألت بعض ا١تتخصصُت : السفَت

كأخربكين أف العدد أقل من ذلك بكثَت إهنم نسبة ٤تدكدة من 
%. 15ا١تواطنُت ال تبلغ 
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!! من ىم ىؤالء ا١تتخصصوف؟ أنا ىنا ا١تفيت العاـ للببلد: ا١تفيت 
!!.. إنٍت ال أفهم ماذا تقصد.. أرجو ا١تعذرة: السفَت
إنو ال يقبل إسبلـ مسلم حىت يشهد بنبوة .. سأشرح لك: ا١تفيت

السيد ا١تسيح كطهارة أمو، كأنو بعث باٟتق كأنو رفع إذل السماء 
كأنو يعود إذل األرض حكمان عدالن يتبعو الناس، كىي عقيدة كل 

مسلم كمسيحي ىنا كىكذا فإف سائر الناس ىنا مسيحيوف 
 !..كمسلموف هلل

كىكذا فإف ىذا الفهم التقدمي للمشًتؾ بُت اإلسبلـ با١تسيحية 
ليس طارئان على الثقافة اإلسبلمية، بل ىو طارئ على الثقافة 

. التقليدية اليت تتجو إذل ا٠تبلؼ أكثر ٦تا تتجو إذل الوفاؽ
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 : ْزا انكزبة

يأٌب ىذا الكتاب يف ىذه ا١ترحلة من مطلع القرف اٞتديد 
ٕتاكبان مع جهود كثَتة يبذ٢تا ا١تخلصوف إلطبلؽ رسالة اإلخاء 

الديٍت خياران عقائديان كرساليان كليس ٤تض صيغة بركتوكولية 
 .مؤ٘تراتية

- من كجهة نظرم - كسوريا بالذات ىي البلد ا١تؤىلة 
لريادة ىذه الرسالة من اإلخاء، ذلك أف سوريا ٖتديدان ىي األرض 
اليت كانت مركز انطبلؽ الرسالتُت األعظم اإلسبلمية كا١تسيحية، 

فالسيد ا١تسيح يف الواقع ىو مناضل فلسطيٍت عظيم، بدأ إصبلحو 
يف القدس كبيت ٟتم كالناصرة كامتد يف سوريا، كقد أصابت 

دمشق جانبان عظيمان من بركتو كنوره، يـو ٛتلتو أمو طفبلن إذل ربوة 
دمشق كما أكرده ابن كثَت نقبلن عن ابن عباس كابن ا١تسيب بأف 
مرًن العذراء أكت إذل ربوة دمشق ١تا خافت على كليدىا الطاىر 

َوَجَعْلَ ا اْبَن من غدر اليهود كىو ما عرب عنو القرآف الكرًن 
  َمْرَ َم َوُ مَّنُه آَ ً  َوآَو ْ َ اُهَما ِإَلى رَبْ َوٍة َ اِت قَ َراٍر َوَمِعينٍ 

 [50: ا١تؤمنوف]
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كدمشق أيضان شهدت ٖتوؿ بولس الرسوؿ يف الطريق  
. ا١تستقيم إذل ا١تسيحية بعد أف كاف عدكان ٢تا

اللهم بارك ):  غمرهتا بركة دعائوكدمشق ىي منية النيب 
 ،( نفذوا بعث  سام ): كمات كىو يقوؿ ،(ل ا في شام ا و م  ا

كعندما كصلها الفتح اإلسبلمي ٖتولت بسرعة إذل عاصمة ا٠تبلفة 
. األموية كمنها انطلق ا٢تدل إذل العادل كلو

ندكة اإلخاء "كىذا اٞتانب من الرسالة تألق بوضوح يف 
 اليت ٚتعت القادة الدينيُت للٌديانػىتػىٍُت يف دمشق برعاية كردية "الديٍت

. من الدكتور بشار األسد
اليت كانت " ندكة اإلخاء الديٍت"كىنا أكد أف أشَت باعتزاز أف 

حدثان الفتان يف مطلع ىذا القرف كانت يف الواقع مبادرة مٍت شخصيان 
قمت بإعدادىا ككفػٍّْقتي يف تقدديها للدكتور بشار األسد الذم اىتم ّٔا 

اىتمامان فائقان كأمر بتنفيذىا كاملة كفق احملاكر اليت اخًتهتا بالتماـ 
كالكماؿ دكف تعديل كذلك عرب ا١تؤسسات ا١تعنية يف سوريا كوزارات 

. األكقاؼ كالثقافة كاإلعبلـ ككلية الشريعة كدار اإلفتاء
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إين أعتقد أف كتاب السيد بيكر ىذا يأٌب استكماالن لرسالة  
اإلخاء الديٍت ا١تعاصرة اليت شكلت ندكة دمشق إحدل معا١تها 

البارزة كاليت تتواصل اليـو يف أشكاؿ متعددة نأمل أف تستمر 
: لتحقيق قولو تعاذل الوارد مباشرة بعد اٟتديث عن عيسى ابن مرًن

 َوَجَعْلَ ا اْبَن َمْرَ َم َوُ مَّنُه آَ ً  َوآَو ْ َ اُهَما ِإَلى رَبْ َوٍة َ اِت قَ َراٍر
  َا  َ  َُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّنيٍَّباِت َواْعَمُلوا َصاِلحاً َوَمِعيٍن 

 َوِإنَّن َهِذِه ُ مَّنُتُ ْم ُ مَّنً  َواِحَدًة َو َنَا ِإنٍّي ِبَما تَ ْعَمُلوَن َعِليٌم 
 [52 - 51: ا١تؤمنوف] رَبُُّ ْم َفات َّنُقونِ 

كآمل أف تكوف اللغة السهلة اليت اعتمدىا ا١تًتٚتاف السيد ٤تمد 
أبو الشرؼ كحفيدتو اآلنسة ربا أجداد كافية بالغرض، إليصاؿ فكر 

.ا١تؤلف إذل اللغة العربية، بعد ترٚتتو من األصل اإلنكليزم  

   
 محمد الحبش.د         
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 عزٚز٘ انمبسئ 

يهدؼ ىذا الكتاب إذل إعطاء تعريف موجز كسريع عن الدين 
العظيم اإلسبلـ، كال يهدؼ أف يكوف ْتثان شامبلن موثقان، كال رسالة أك 

.  أطركحة أكادديية، إمنا نيسّْقى ىذا الكتاب على شكل سؤاؿ كجواب
ّتمع أكثر - عرب ٜتسة كعشرين عامان - كقد قاـ الكاتب 

األسئلة ترددان عن اإلسبلـ كىي أسئلة تلقاىا خبلؿ ٤تاضراتو اليت 
ألقاىا أماـ ٚتاىَت متعددة يف أرجاء العادل، كسيأٌب السؤاؿ أكالن ٍب 

. تليو اإلجابة
كقد قمنا يف هناية الكتاب بإٟتاؽ قائمة للكتب ا١تقًتح قراءهتا 

.  للمهتمُت بدراسة أكسع عن اإلسبلـ
كقد أكردنا أيضان قائمة موجزة لشرح ا١تصطلحات كمرجع 

 .سريع للقارئ
عسى أف دينحك اهلل قلبان كعقبلن منفتحُت كأنت تقرأ كتتعلم 
عن صدؽ اإلسبلـ كتعاليمو األساسية، كتدرؾ األرضية ا١تشًتكة 

.  ا١توجودة بُت اإلسبلـ كا١تسيحية
 وليم بي ر : المؤلف
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 يذخم 
 

علَّها من أىم الكلمات كأشهرىا يف قاموس ؿاإلسبلـ، كلمة 
القرف العشرين، كتزداد أمهيتها على مدل القرف اٟتادم كالعشرين 

. ا١تقبل
كاإلسبلـ، كلمة ٢تا مدلو٢تا عند معظم سكاف العادل، فهي 

يف حُت  العدؿ كاحملبة: تعٍت ألكثر من بليوف كمائيت مليوف إنساف
أهنا ٘تثل ١تبليُت أيخرل من البشر ما يعتربكنو ا٠تطر األعظم الذم 

. يهدد أمنهم كحريتهم كأسلؤّم اٟتياٌب ا١تعاصر
االستسبلـ كا٠تضوع، : كاإلسبلـ كلمة عربية تعٍت حرفيان 

ك٘تثل الصدؽ الديٍت ٟتوارل ربع سكاف العادل، كبسرعة ينتشر 
اإلسبلـ ليصبح الدين األكؿ يف أكربا، آسيا، االٖتاد السوفييت 

. السابق كالقارة اإلفريقية
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 ائزالف أو اخزالف؟  

ما زالت الديانة ا١تسيحية كاإلسبلمية أسرع األدياف انتشاران يف 
: العادل، كما زاؿ الرجاؿ كالنساء ا١تسيحيوف منهم كا١تسلموف يتساءلوف

أف تتعارضا؟  - ا١تسيحية كاإلسبلـ - ىل جيب على ىاتُت الديانتُت
أال توجد أرضية مشًتكة فيما بينهما؟ 

ككثَت من ا١تسلمُت قد تعلموا أف الديانة ا١تسيحية تسعى 
للقضاء على اإلسبلـ، كأف ا١تسيحيُت ليس لديهم علم كال إدراؾ 
لعقيدة ا١تسلمُت، كأف ا١تسيحية تشجب اإلسبلـ، كتؤكد على أف 

 إف دل نقل عن كل -األصولية اإلسبلمية ىي ا١تسؤكلة عن بعض 

. أعماؿ اإلرىاب يف العادل- 
كتػىعىلَّم كثَت من ا١تسيحيُت أف اإلسبلـ يدين بعبادة إلو 

ينتشر بالقوة كاإلرىاب، - كاف كما زاؿ  -كاذب، كأف اإلسبلـ 
كأف ا١تسلمُت كلهم عرب، كالعرب كاإلسبلـ كبلمها ييعارضاف 

. سياسة الواليات ا١تتحدة، كمبادئ الدديقراطية األساسية
لقد ليقّْن ا١تسيحيوف كعلى مر العقود أف اإلسبلـ ىو دين 

. التعصب، كدين البلَّ تسامح، دينع حرية االختيار كاتباع أم دين آخر
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عٌلموا الظبلمات كاألغلبية العظمى من ا١تدنيُت الغربيُت  
بتدعها مدنيوف االيت كاالفًتاءات حوؿ اإلسبلـ ككرركىا، كىي الشبو 

. أكربيوف منذ عصور قددية كعرَّفوا اإلسبلـ على أنو العدك التقليدم
كقد صيوّْر اإلسبلـ بصور كاذبة نظمتها أعماؿ أدبية منها 

()ركايات 
Roland ،El Cid ،Don Juan  يف كصف معركة

Lepanto كأعطتو طابعان فاسدان مركبان لقصص رىيبة عن مكايد 
اٟترًن، كعن السماكات الفاسقة، كاألرض ا٠تطَتة، كمن زمن آلخر 

كانت الكتب اليت ٖتكي عن ا١تدنية األكربية تيعرّْؼ اإلسبلـ بأنو 
الدين الذم قضى على ا١تراكز ا١تسيحية األكذل يف الشرؽ األكسط 

قسطنطينية فحلَّت مكاهنا الكنيسة الشرقية يف اؿ، كيف مشاؿ إفريقيا
يف شرؽ ا١تتوسط كالبلقاف، كأف اإلسبلـ احتل إسبانيا تسعمئة 

  .سنة

                         
شاعر ا٧تليزم من رجاؿ الكنيسة، يعترب  (1631-1572)دكف جوف  (1)

مؤسس ا١تدرسة ا١تيتافيزيقية كأعظم شعرائها كىي ا١تدرسة الشعرية ا١تعركفة بطابعها الديٍت 
ا١تنطقي، دل يعرؼ الكثَت عن نشأتو إال أنو ترىب يف جو متزمت، كأنو كاف كاثوليكيان ٍب 

ٖتوؿ إذل الكنيسة اإل٧تيلية، عمل سكرتَتان للسَت توماس اجرتوف، فاكتسب شهرة بفضل 
 .أشعاره الشهوانية يف الغالب، كمقاالتو ا٢تجائية، اشتهر ٔتواقفو ا١تعادية لئلسبلـ
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كبطريقة ما حيذؼ أك نيسي التعاكف العلمي ا١تثمر كا١تناقشات  
البلىوتية اليت جرت يف بغداد يف القرنُت التاسع كالعاشر بُت العلماء 

ا١تسلمُت كا١تسيحيُت الذين عملوا معان يف ترٚتة كشرح العلـو 
كىي أف أكؿ ترٚتة مهمة كدل تيذكىر حقيقة ، كالفلسفة اإلغريقية

ت أثناء حكم الشماليُت يف صقلية كاليت كاف ٢تا ، للفلسفة العربية ٘تى
األثر العميق يف مؤلفات ألبَت العظيم، كالقديس ا١تسيحي الشهَت 

()توماس أكويٍت 
Thomas Aquinas 

                         
فيلسوؼ كالىوٌب إيطارل، من أشهر  (ـ1274-1225) توماس األكويٍت  (1)

كأىم قادة الفكر الكاثوليكي، يلقب باسم الدكتور ا١تبلئكي داللة على صفاء ذىنو، 
كلد ألسرة ذات نفوذ اجتماعي كسياسي كتعلم يف دير مونت كسينو، ٍب يف نابورل، 

كتتلمذ أليبػىٍَت الكبَت يف باريس، كتبعو يف كولوين  (1244)كانتظم يف رىبنة الدكمينيكاف 
ٍب سافر  (1259-1252)فأصبح من أشهر تبلميذه، عُت أستاذان يف جامعة باريس 

إذل إيطاليا حيث علم عدة سنُت كعاد إذل باريس حيث ناضل ضد أنصار الرشيدية 
مؤلفاتو كثَتة تناكؿ فيها الفلسفة  (1274)ليوف  البلتينية، كتويف يف طريقو إذل ٣تمع 

كالبلىوت، كفسر معظم كتب أرسطو، كشرح معظم أجزاء الكتاب ا١تقدس كلو 
ا٠تبلصة البلىوتية كىي عرض شامل للعقيدة ا١تسيحية كفقان - 1: ٣تموعتاف ىامتاف

١تنهج علمي دقيق كىي موجهة إذل ا١تؤمنُت ليتبينوا حقيقة إدياهنم من ناحية صدكره عن 
كيعترب توماس األكويٍت أحد ا١تؤذنُت  ،ا٠تبلصة ضد األمم- 2. الوحي غَت ٥تالف للعقل

ا١تبكرين لنهوض أكربا، كأعمالو من الناحية العملية تعترب أكؿ إشارة ألفوؿ العصور الوسطى 
كقياـ العصور اٟتديثة، كقد أشار يف أعمالو مراران إذل تأثره باٟتضارة اإلسبلمية، كحاجة الغرب 

.إذل اإل٧تازات اٟتضارية عند ا١تسلمُت  
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لقد نسي التاريخ كدل يذكر آالؼ ا١تناسبات اليت عاش فيها  
ا١تسيحيوف كا١تسلموف كعملوا معان لصاحل ٣تتمعهم البشرم ا١تشًتؾ، 

كيربىن على ذلك الزيارة اليت قاـ ّٔا فرانسيس األسيزم لسلطاف 
مصر ا١تملوكي أثناء اشتداد الصراعات يف اٟتركب الصليبية، 

كاٟتوارات اليت جرت يف القرف السادس عشر بُت العلماء ا١تسلمُت 
اإلمرباطور  ،أكرباإلمرباطور بادرة من كا١تسيحيُت كاليت نيظّْمت مب

 .ا١تغورل للهند كالباكستاف
سنُت عديدة مع كتعامل ؿكلكوين مسيحيان عاش كدرس 

مسلمُت مؤمنُت، فإين أجد من دكاعي سركرم كمسؤكلييت أف أيبُتّْ 
تاريخ كتعاليم اإلسبلـ األساسية، أليثقّْف ا١تخلص الذم يريد 

كبصدؽ أف يفهم عقيدة ا١تسلم كعملو، فلعلو عندما يدرس ىذه 
ينضم إذل ا١تسيحيُت اآلخرين من لعل ذلك الشخص األشياء، 

أجل بناء جسور السبلـ كاٟتوار كالتفاىم مع األخوات كاإلخوة 
 .ا١تسلمُت
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كأحب أف أعرب عن شكرم ا٠تاص للدكتور ركبرت شولر  
Robert H. Schuler 

(  : مؤسس، (
 Crystal Cathedral in Garden Grove in California 

ساعة القوة، كلتعهده  Hour of Powerكتقديرم لربنا٣تو التلفزيوين 
من أجل ا١تسلموف كا١تسيحيوف  Campبدعم كتأسيس منظمة 

. السبلـ
من أجل د اهلل يعيش االدكتور شولر مثاؿ نادر لعبد من عب

. عاصرةاجات كقضايا العادل ادلىتم بالنهوض بحكماإلدياف 
بدافع من فهمو لواقع كحقائق العادل الدكتور شولر ككاف 

أٌكؿ من عربَّ عن خوفو من اليـو كيف القرف اٟتادم كالعشرين القادـ 
ـي  ٕتهوف حتمان إما إذل مزيد من الصداـ أك أننا مسيحيُت كمسلمُت 

 . إذل مزيد من الوئاـ

                         
الىوٌب أمريكي معاصر، ذك نفوذ كبَت يف ا١تؤسسة الدينية : ركبرت شولر (1)

كالسياسية يف أمريكا، أسس الكنيسة الكريستالية يف لوس ا٧تلوس كىي ٖتفة معمارية 
ىائلة، سائر جدراهنا كأسقفها من الكريستاؿ، لو اىتمامات كاضحة باٟتوار بُت األدياف 

مع اإلسبلـ خاصة، كاف من ا١تبادرين إلعبلف االعتذار للمسلمُت عن ا١تآسي اليت 
 .جلبتها اٟتركب الصليبية



 -46- 

١تواصلة كإين أليصلّْي كي تنضمَّ إلينا أيها القارئ الكرًن،  
السعي إذل التآلف ْتيث ٕتتمع كلمة الرجاؿ كالنساء يف سائر 
األمم كالشعوب الذين يطيعوف اهلل اٟتي، عسى أف ٧تتمع على 

كيف كحدة تواجو ٚتيع شركر البشر، كأف تتكاتف مشًتكة  يةأرض
 .السبلـ كاٟترية كالعدؿ كالًقيىم األخبلقيةالسعي ٨تو األيدم يف 
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 انفصم األٔل

 أصٕل اإلصالو
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 اإلسبلـ، كسنلقي أصلسنطَّلع يف ىذا الفصل على معٌت ك 
الضوء باختصار على خلفية حياة النيب ٤تمد كسنركز بشكل خاص 
على مراحل حياتو كالظركؼ اٞتغرافية كالتارخيية اليت كاف ٢تا الدكر 

. الفعاؿ يف بداية اإلسبلـ

 
 ٔيب أصهٓب؟ ؟يب يعُٗ كهًخ اإلصالو

، كىي يف ال  و  واالستسالم: تعٍت كلمة اإلسبلـ حرفيان 
. السلم: اللغة العربية مشتقة من ا١تصدر

كتعٍت يف اللغة العربية الطهارة كالطاعة، لكن معناىا األمثل 
من خبلؿ كالتعريف الصحيح لئلسبلـ ىو السبلـ ، ىو السبلـ

 .ا٠تضوع إلرادة اهلل

 للتحية يف ٚتيع أ٨تاء (السبلـ)كتستعمل الكلمة العربية 
السبلـ ، العادل اإلسبلمي بُت ا١تسلمُت، كا١تسيحيُت ا١تؤمنُت

. تعٍت السبلـ من اهلل عليكم أك لكم: عليكم
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ال يعٍت ، إسبلـعبارة كمن ذلك نتعلم أف ا١تعٌت اٟتقيقي ؿ 
 السبلـيعٍت ربان، كال إرىابان، كال عدكانان، أك عدـ تسامح، كلكن ح

أف يتمتع يستطيع إلسبلـ ىو أف اإلنساف اف مفهـو كإفقط، 
قيقي ٞتسده كعقلو من خبلؿ خضوعو كطاعتو هلل، كأف احلسبلـ باؿ

حياة الطاعة ىذه تؤكؿ إذل طمأنينة القلب كإقامة سبلـ حقيقي 
 . لعمـو آّتمع

إف فكرة السبلـ كما يػيبىشّْر ّٔا اإلسبلـ، ٕتاىلتها كتغاضت 
ف ممكثَت كيف كل مناسبة يىًصمي عنها كسائل اإلعبلـ ا١تعاصرة، 

اإلسبلـ بأنو دين ييدعوف بالعلماء من اليهود كا١تسيحيُت 
.. !!افطالشي

ختاـ إف ، كالسلم كاإلسبلـ كلمتاف مًتادفتاف من مصدر كاحد
الصلوات اليومية عند كل مسلم ىي كلمات السبلـ، كالتحية بُت 

 . اإلسبلـ ىي دار السبلـيف إلقاء السبلـ، كاٞتنة ىي ا١تسلمُت 

أف الرجاؿ ذكم اإلدياف اٟتق كا١تبادئ اإلسبلـ ككذلك يبُت 
اٟتقة ال يعجزكف عن جعل ىذا العادل عا١تان أفضل كأف يعيدكا إليو 

 .دائمان اإلنسانية كيقيموا العدؿ لتسود األيخوُّة كيبنوا سبلمان كرامة 
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ذٍٚٛ؟  ًَّ  ْم رصر رضًٛخ انًضهًٍٛ ثبنًس

 

فاإلسبلـ ىو اسمه للدين كدل ييسمَّ باسم مؤسسو ! كبلَّ مطلقان 
خبلفان للمسيحية أك البوذية، أك أم دينو آخر يف العادل، كإذا أردنا 

أف نيسمي اإلسبلـ باحملمدية لكاف ذلك كما لو ٝتينا ا١تسيحية نسبةن 
. إذل القديس بولص البولصية ا١تقدسة

كمع أف ، دينهمؿمؤسس ؾفا١تؤمنوف يف اإلسبلـ يؤمنوف باهلل 
إال أف ىذا الدكر يأٌب بعد ، اإلسبلـصياغة أساسيّّ يف  ٤تمد دكر

ٕتسيدان ك٤تمد ليس إ٢تان كال كا١تكانة، اهلل كالقرآف من حيث األمهٌية 
. ييعبد بأم شكل من اإلشكاؿهلل، كال 
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 يبرا رعُٙ كهًخ يضهى؟ 

من خيضع كيستسلم إلرادة اهلل كالشخص : تعٍت كلمة مسلم
. كا١ترأة تسمى مسلمة، الذم يتبع اإلسبلـ يسمى مسلمان 

كل من خيضع كيطيع أكامر اهلل بشكل كلي :  التعريفيفك
 . يعترب مسلمان 

لذا فاإلسبلـ يعترب إبراىيم كٚتيع األنبياء عليهم السبلـ 
 . ا١تذكورين يف الكتاب ا١تقدس مسلمُت

كمؤلف ىذا الكتاب ألقى ٤تاضرات يف عدة مراكز كمساجد 
 . إسبلمية كقد ديعي مرات عديدة با١تسلم

كىكذا فإف ا١تسيحيُت الصادقُت الذين يطيعوف قوانُت اهلل 
َ ا آُقوُلوا : كأكامره، ىم ببل شك مسلموف َم َّنا ِباا َوَما  ُن زَل ِإَلي ْ

َوَما  ُن زَل ِإَلى ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َو َ ْعُقوَب َواأَلْسَباِط 
َوَما ُ وِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُ وِتَي ال َّنِبيُّوَن ِمْن رَبٍِّهْم اَل نُ َفرٍُّق بَ ْيَن 

ُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ   [136: البقرة] َ َحٍد ِم  ْ
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كما تيفهم كتعٍت اليـو بأدؽ معانيها - كتطلق كلمة مسلم  
ال إله إال اا،   ن تشهد  نْ : كىي، على كل من نطق بالشهادة- 

 .و ن محمداً رسول اا

كىذا البياف بصدقو كتأكيد مضمونو يسعى با١تسلم كي 
كا١تسلم ىو من يتبع ، يعيش حياة التقول اليت ٘تيز كل من يطيع اهلل

 .دين اإلسبلـ كتعاليمو



 -54- 

 يٍ ْٕ يسًذ؟ أٍٚ ٔيزٗ عبط؟ 
 

كيلد يف البلد ، كقد ٤تمد يف العربية احملمود جدان يعٍت اسم 
كتاريخ كالدتو الصحيح ٥تتلف فيو إال ، العريب كا١تركز التجارم مكة

كىذا الشك أك قلة اإلثبات ، ـ٨570تو : أف األغلب كا١تتفق عليو
ليس أمران غَت عادم يف الشرؽ األكسط، فمثبلن من الصعب تعيُت 

 -  سعودابنا١تعركؼ ب- تاريخ كالدة ا١تلك عبد العزيز بن سعود 
حكم أكثر من ٜتسُت ، كقد اٞتزيرة العربية كميوحدىاحاكم كىو 

أف شخصيتو كسلوكو كسَتتو معركفة ، مع ـ1953عامان كتويف سنة 
. بأدؽ تفاصيلها

، ك٤تمد ابن لزكجُت من قبيلة قريش كمن نسب بٍت ىاشم
تويف كالده عبد اهلل قبل ، كيلد يف اليـو الثاين عشر من ربيع األكؿ

كأمو آمنة ماتت كعمره ست سنوات، كأبواه كبلمها ، كالدتو بشهرين
جده عبد ا١تطلب سيدىا كاف ينحدر من أشراؼ كزعماء مكة، ك

كبيده سدانة الكعبة اليت ىي أكؿ بيوت العبادة، بناىا إبراىيم عليو 
كإليها ، كىي من أقدس ا١تقدسات اليت حيج إليها ا١تسلموف، السبلـ

 . يتوجهوف يف صبلهتم
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ًفل ٤تمدان   ككاف عبد ا١تطلب سيد سادات قريش، كقد كى
بعد كفاة كالده، كعندما تويف جده عبد ا١تطلب كفلو عمو أبو 

. طالب

يتيمان يف مكة اليت كانت تقع على الطريق  عاش ٤تمد
 يف الشماؿ، كاليمن يف نافبالتجارم الواصل بُت األردف كسوريا كؿ

تداكؿ ككانت مكة مركزان للهو كا١تتعة، كقوافل اٞتماؿ، كاٞتنوب، 
كأسواقان دائمة للمقايضة كالتبادؿ التجارم، كزيارة ، اللغات األجنبية

 . كمكافى اجتماع العرَّافُت كالشعراء، مقاـ اٟتجر األسود يف الكعبة

سافر ٤تمد الشاب برفقة عمو أيب طالب إذل مشاؿ اٞتزيرة 
كأغنت ىذه الرحبلت التجارية كزادت من مهاراتو ، العربية كسوريا

 . كأكسبتو ا٠تربة يف أعمالو، السياسية

بلغت مهارة ٤تمد مسامع السيدة خدجية، كىي أرملة غنية 
من أشراؼ قريش برعت يف ٥تتلف األعماؿ كالنشاطات التجارية، 

ٍب أصبح فيما بعد القائم ، فاستعملت ٤تمدان على بعض ٕتارهتا
. على ٚتيع أعما٢تا التجارم
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كمع أهنا كانت يف األربعُت من عمرىا ك٤تمد يصغرىا  
فقد تزكجا، - إذ كاف يف ا٠تامسة كالعشرين - ٓتمس عشرة سنة 

صبيُت توفيا كمها صغَتاف، كأربع بنات، البنت : كريزقا بستة أكالد
 . عاشت فقط إذل ما بعد كفاة كالدىا الصغرل فاطمة

منتقدم اإلسبلـ تيوجَّو إذل كىنا ٕتدر اإلشارة إذل حقيقةو 
أف السيدة خدجية بقيت الزكجة الوحيدة حملمدو طيلة ٜتس كىي 

 أم حىت كفاهتا، رغم أف تعدد الزكجات كاف عادة ؛كعشرين سنة
 حُت بلغ ا٠تمسُت أصابو ـ620مألوفة يف تلك الببلد، كيف عاـ

. حزف كأسىن عميقاف بوفاة زكجتو اٟتبيبة خدجية كعمو أيب طالب
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:   نٛهخ انٕزٙ.....الشأ 

اعتاد ٤تمد لسنُت عديدة أف يأكم إذل مكاف ىادئ، ليجد 
فيو الوحدة كييطيلى فيو التأمل كالتفكُّر، ككاف ذلك ا١تكاف ىو غار 

حراء الواقع على جبلو قريب من مشارؼ مكة، كيف إحدل الليارل، 
: ككاف قد بلغ األربعُت من عمره ٝتع صوتان قطع ىدأة الليل قائبلن 

 َ اقْ َرْ  ِباْسِم رَبٍَّ  الَّنِذي َخَل   ٍ َخَلَ  اإِلْنَساَن ِمْن َعَل 

[2 - 1: سورة العلق] 

كقد أنػزؿ اهلل ، كىكذا بدأ نػزكؿ الوحي بالقرآف على ٤تمد
عليو كلمات القرآف بواسطة جربيل خبلؿ فًتة ثبلث كعشرين سنة، 

بُت يدم زكجو عائشة سنة  حزيراف 8يف  كقد تويف الرسوؿ 
كدفن يف داره يف مدينة يثرب اليت ، إثر إصابتو باٟتمىـ 632

ٌيت بعد ىجرتو إليها با١تدينة ا١تنورة . ٝتي

عاش فيو مهمة للغاية، الذم  كالزمن إف حياة النيب ٤تمد 
كلذا فقد أفرٍدتي يف قسم القراءة ا١تقًتحة بعض أىم ا١تصادر عن 

. حياة الرسوؿ 
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رٛتة الفضائل كالتواضع كاؿحتمان رجبلن فريدان بلقد كاف  
الواحد اهلل كدعوًة ٚتيع الناس لعبادة ، ، كالتعطش للعدؿكالطاعة

  .األحد خالًق األكواف

 أبدان أم نوع من األلوىية، ككذلك دل يأمر دل يىدًَّع ٤تمد 
 . أك يطلب يومان احًتامان أك اعًتافان خاصان لنفسو

زالت رسالة رٛتة ك٤تبة،   كانت كالإف رسالة النيب ٤تمد 
 . رسالة تسامح كتعايش سلمي كما سنرل يف الفصل الثالث

 ككفاتو كسنختم ىذه الدراسة ا١تختصرة ٟتياة النيب ٤تمد 
بكلمات أيب بكر كىو أكؿ من آمن برسالتو، ككاف تاجران معركفان 

بإعبلف كفاة قاـ كقد ، ك٤تًتمان يف مكة، كىو أكؿ خليفة للمسلمُت
، كيتضح  على اٞتموع احملتشدة خارج بيت رسوؿ اهلل النيب 

من كلماتو إذل تلك اٞتموع ا١تسلمة أف ا١تؤمنُت يعلموف منذ البداية 
يقوؿ ،  سيموت كغَته من األنبياء الذين جاؤكا قبلوأف ٤تمدان 

من كاف يعبد ٤تمدان، فإف ٤تمدان قد مات، ! أيها الناس: أبو بكر
. كمن كاف يعبد اهلل، فإف اهلل حي ال ديوت
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 انفصم انثبَٙ

 ربسٚخ اإلصالو
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كٛف ٔنًبرا أخز اإلصالو ٚضشة خزٔسِ 

 ُٔٚزشش؟
بدأ اإلسبلـ يف اٞتزيرة العربية ألف ٤تمدان كاف عربيان يعيش 

 (Arav)يف مدينة مكة، ككلمة عرب مشتقة من الكلمة السامٌية 
  .كتعٍت بدكم

ف الكلمة مأخوذة من اسم ا١تدينة الصغَتة عىرىبى إكيقاؿ 
 . الواقعة مشاؿ شرؽ منطقة هتامة

ٌيت نسبة إذل مكاف إقامة يعرب بن  كييركل أف ىذه ا١تدينة ٝتي
كيىعرب ىو ، قحطاف، كالذم كرد ذكره يف الكتاب ا١تقدس يقطاف

. الذم أىطلق اٝتو على شبو اٞتزيرة العربية كسكاهنا
َد اب ان) ِِ  ألن في   امه ؛الواحد فالج اسم: ولعابر ُوِل

 و قطان ولد  ْلموداد  سم َ خيه  قطاناو. قسمت اأَلرض
جميع ، حو ل  و وبَابوو وفير  وشالف وح رموت و ارح 

 (29، 26، 10/25سفر التكوين ) (هؤالا ب و  قطان

كالسبئيُت إف أقدـ ا١تدنيات يف اٞتزيرة العربية تشمل اٟتمَتٌيُت، 
 كمنذ األلف الثاين بعد ا١تيبلد كانت ىذه ا١تدنيات ()(الكهبلنيُت)ك 

تعتمد بشكل أساسي على الزراعة كالتجارة، أما من الناحية السياسية 
. فقد أسس العرب نوعان من اٟتكم البلىوٌب األرستقراطي

                         
 .كدل يظهر رل مراده (Minaean)عرب ا١تؤلف عن الفرع الثالث لعرب اليمن بقولو  (1)
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حصلت ىجرات ّٓموعات كبَتة من اٞتزيرة العربية كاليت ك 
ـ عقب اهنداـ سد مأرب .ؽ 535كاليت حصلت سنة ، ذكرىا التاريخ

ئة سنة، كانت اـ كما بعده، ككل ٜتسم.كمن األلف الثالث ؽ، العظيم
 أقدـ اٟتضاراتأنشأت ٖتصل ىجرات كبَتة من مشاؿ اٞتزيرة العربية، 

 كالكنعانيُت كلدانيُتالعموريُت كاؿمثل : ما بُت النهرين كأرض يف سورية
كالفينيقيُت كاآلراميُت، كالعربانيُت كالنبطيُت كالغساسنة، كأخَتان ا١تسلمُت 

كىذه اٟتضارات تشكل القاعدة األساسية للقبائل الساميَّة ، العرب
الكنعانيوف، : التسع اليت ا٨تدرت منها ٥تتلف األمم الساميَّة

كالعموريوف، كالعربانيوف، كاليت صورت نصوصي الكتب ا١تقدسة 
. الصراعات فيما بينها

كيؤكد التاريخ أف اٞتزيرة العربية احتلت موقعان جغرافيان 
متوسطان بُت مراكز اٟتضارات القددية ا١تدىشة يف ببلد ما بُت 

كىكذا ، النهرين ككادم ا٢تند كساحل ا٢تند الغريب كمرتفعات اٟتبشة
كانت ٘تر باٞتزيرة العربية ، حيث يف التجارةكسطاء صار العرب 

 . فضل الطرؽ التجاريةأ

كإين أقًتح على القارئ ا١تهتم بزيادة االطبلع متابعة قراءة 
الواقع الثقايف كالقبلي للشعب العريب، ألف بعض العادات 

. كا١تمارسات كانت بالطبيعة جزءان من بداية اإلسبلـ



 -63- 

 
 فٙ اندزٚشح  ْٙ انعمبئذ انزٙ كبَذ صبئذحيب

انعشثٛخ؟ 

كاف الوضع الديٍت للجزيرة العربية يف فًتة ما قبل اإلسبلـ 
يعتمد مزجيان من بعض اآل٢تة كالطوائف مقركنة بالركحانيات 

. كاإل٢تيات

كمع ذلك فإف دين التوحيد حيتوم على بعض الدالئل أك 
كتقديس ا١تسلمُت للحجر ، الشواىد اليت تقٌدس األحجار كاٞتداكؿ

، كتقدًن الدماء يف األضاحي،  األسود يف الكعبة، كتقديس بئر زمـز
ككذلك بعض الشعائر الدينية ا١تختلفة اليت اعتنقتها كطبَّقتها الديانة 

ا١تسيحية كاليهودية كاإلسبلمية، ككانت ىذه الشعائر موجودة يف 
 ().ةفًتة ما قبل اإلسبلـ يف اٞتزيرة العريب
                         

ال شك أف تكرًن ا١تسلمُت للكعبة كاٟتجر األسود كبئر زمـز ال ينطوم على  (1)
شيء من األكىاـ الوثنية، فا١تسلموف ٚتيعان يعلموف أهنا ٤تض أحجار ال تنفع كال تضر، 
كلكنها رموز لدالالت كبَتة يف الوحدة كاٞتماعة، كىذا خيتلف بالطبع عن عقيدة العرب 
يف طلب النفع كالضر من األكثاف آنئذ، كىنا نورد كلمة عمر ا٠تطاب عندما قبل اٟتجر 

 كاهلل إين أعلم أنك حجر ال تضر كال تنفع، كلوال أين رأيتي رسوؿى اهلل : األسود
.  ييقٌبلك ما قٌبلتك
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كاختارت قبائل اٞتزيرة العربية من تلك اآل٢تة ما عكس  
طموحاهتا كٝتاهتا ا١تميَّزة، فقد صنع ىؤالء الساميُّوف آ٢تتهم حسب 
٥تيلتهم، ككاف مزاج كطبع آ٢تتهم إمنا ىو انعكاس مباشر لصانعيو 

نو كاف يف إكعابديو، ككاف للجزيرة العربية مئات من اآل٢تة، كحىت 
  -.صنمان -إ٢تان سبعة كستوف ئة كاالكعبة يف يـو ما ثبلٍب

كرغم مركر كقت طويل على ظهور أنبياء العهد القدًن كرسل 
العهد اٞتديد، إال أف ا١تسيحية كاليهودية كاف ٢تما أثر يف ا١تنطقة، 

كلكن يف القرف السادس ا١تيبلدم كانت ظاىرة الوثنية كالعبادة 
لدرجًة أف اإللو يف الكتاب ا١تقدس قد طيوّْر إذل إلو ، الزائفة منتشرة

. العربعند اآل٢تة 

 - اإللو- كىكذا فكلمة اهلل اليت تعٍت يف اللغة العربية الرب 
كعند الكنعانيُت ، (الرب) (ًإؿٍ )تيدعى كذلك من قبل البابليُت 

 .(ًإيلٍ )كاإلسرائيليُت 

 ألشهر ثبلثة آ٢تة (اآلب)كفيما بعد اعترب اإلسرائيليوف اهلل 
- لكالعيزٌ -  اإللوػيكتعن-البلت : مكه ذيكرت يف القرآف الكرًن

 .كتعٍت القدر-كمىناة - كتعٍت القوة
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كقد أنكر القرآف الكرًن كل ا١تعلومات اليت تتعلق  
، باألساطَت كالرموز كالشعائر اليت أكجدىا العرب يف ذلك الوقت

 . كأشار القرآف إذل فًتة ما قبل اإلسبلـ على أهنا فًتة اٞتاىلية

ا١تذىب األركاحي سائدان بشكل خاص، كىو اتباع ككاف 
مذىب يؤمن بشكل جوىرم أف كل مظاىر الطبيعة ٢تا قولن 

مقدسة كأف كل شيء حي ٦تتلئ باٟتياة أك مسكوف بقولن ركحية، 
كأف أفضل مثاؿ ديكن أف نتناكلو ىو تبجيل األحجار اليت يينظر 

، إليها من قبل األركاحيُت على أهنا تػيؤىمّْن اٟتماية من اٟتيوانات
كييستخدـ بعضها لبناء ، ك٘تدىم بالظبلؿ اليت تقيهم مشس الصحراء

كديكن أف ينطبق ذلك على اٟتجر األسود يف ، بيوت كمبلجئ ٢تم
، الكعبة حيث ييعتقد أنو شهاب سقط على األرض منذ قركف
. ككضعو النيب إبراىيم يف زاكية من زكايا الكعبة كحجر أساس

كّٔذا ديكن أف ندرؾ كيف أف مثل ىذا ا١تناخ الوثٍت ديكن 
أف يكوف أرضان خصبة لوالدة مثل ىذه ا٠ترافات، كإف أسطورة 
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، اٟتجر األسود كانت مبعث شجب ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب 
  ().حىت أنو أراد أف ينتزعو بكاملو من جدار الكعبة

كإذل اليـو حيتفظ ا١تسلموف ا١تيثولوجيا ال ٘توت بسهولة، 
بعادة تقبيل اٟتجر األسود ك١تسو إف أمكن كجزء من شعائر 

الطواؼ حوؿ الكعبة، مع أنو ال يتصل ّٔذا اٟتجر أم نوع من 
. األلوىية أك القداسة مطلقان 

                         
دل أعثر على مصدر يشَت إذل رغبة عمر بن ا٠تطاب يف رفع اٟتجر األسود من  (1)

كاليت بايع ٖتتها الصحابة النيب  (الرضواف)البيت، كاشتهر عن عمر أنو قطع شجرة 
 يف اٟتديبية، ١تا رأل تربؾ الناس ّٔا، كخشي على التوحيد كلعل الكاتب الكرًن 

كاهلل إين : التبس عليو ذلك، أك لعلو فهم ذلك من خبلؿ قوؿ عمر عند اٟتجر األسود
 .ألعلم أنك حجر ال تضر كال تنفع، كلوال أين رأيت رسوؿ اهلل يقبلك ما قبلتك
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  انزبسٚخٙ يب ْٕ انشاثظ 

 ثٍٛ اإلصالو ٔانٕٛٓدٚخ ٔانًضٛسٛخ؟ 

الديانتاف اليهودية كا١تسيحية يف اٞتزيرة العربية قبل كجدت 
بعدة قركف، ككاف اليهود كا١تسيحيوف يعيشوف على  كالدة الرسوؿ

شكل ٣تتمعات منفصلة غرب كجنوب اٞتزيرة العربية بشكل 
 . أساسي

ككاف التجار اليهود كا١تسيحيوف يسيطركف على التجارة يف 
مدينة يثرب، كيف الوقت الذم كلد فيو ٤تمد كاف نصف سكاف 

ا١تدينة يهودان، كيعود تاريخ كجود ىذه القبائل اليهودية يف ا١تدينة إذل 
ـ عندما ا٨تدرت ىذه القبائل من راحيل أثناء .ؽ/1200/عاـ 

. التيو يف سيناء

ـ 135- 132يف ٘تردىم ضد الرـك الذريع كبعد فشلهم الثاين 
مصطحبُت معهم معارؼ عظيمة يف ، فر معظم اليهود إذل ا١تدينة كمكة

كبسرعة أصبحوا أكثر ، مقركنة ٔتهارات ٕتارية كاسعة، ٣تاؿ الزراعة
. السكاف قوةن كثراءن 
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منذ بدء رسالتو ا١تواطنُت كتعامل الرسوؿ ٤تمد مع اليهود  
. تباع الكتاب ا١تقدسأكعىٌت بأىل الكتاب ، كٝتاىم أىل الكتاب

كلكن كاف أثرىا أقل على ، ككانت ا١تسيحية أيضان يف ا١تدينة
- كمنذ بدايتها - كذلك يعود إذل حقيقة أف ا١تسيحية ، اإلسبلـ

كانت تتمركز يف ا١تناطق احمليطة باٞتزيرة العربية مشاؿ اليمن كيف سوريا 
كىناؾ بعض الركايات التارخيية اليت ٖتكي عن ٣تتمع ، كأطراؼ العراؽ

ككذلك ، مسيحي صغَت كاف ينمو كيزدىر يف مكة قبل ظهور اإلسبلـ
ككاف ىذا آّتمع يتألف من أصحاب قوافل ، خبلؿ حياة الرسوؿ

كرىباف كٕتار كأطباء كأطباء أسناف كحدادين ك٧تارين كمفكرين من 
. معلمُت كخطباء ككتَّاب

كتأسست الديانة ا١تسيحية بشكل قوم كراسخ بعد رسالة 
مباشرة إذل الشماؿ من الكائنة كسوريا  بولس الرسوؿ إذل الشاـ

كتيظهر أدلة تارخيية أف امتداد ا١تسيحية ا١تبكر يف ، اٞتزيرة العربية
، إذل منطقة مكةكذلك آّتمعات يف سورية كاف ناجحان، كامتد 

ىي صغَتة - كقد أكد بعض الرسامُت القدماء ّٓموعات مسيحية 
على كجود أدلة أثرية مرسـو عليها صورة - نسبية لكنها ىامة 

. ا١تسيح كأمو مرًن العذراء على اٞتدراف الداخلية للكعبة
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ككانت فئة من الرىباف ا١تسيحيُت ا١تنشقُت ا١تعتقدين بوحدة  
طبيعة ا١تسيح مع ٣تموعة من رىباف متصوفُت قد اٗتذكا مساكن 

. ٢تم يف سهوب مشاؿ اٞتزيرة العربية اليت ٘تر منها طرؽ التجارة

كتؤكد الركاية الشفهية ا١تتناقلة أف ٤تمدان بصفتو قائد قافلة 
ٍَت  ، حىت أنو لبس لكاف صديقان ألحد ىؤالء الرىباف كا١تدعو ْتًى

  ().أردية ركمانية أىداىا إليو رىباف مسيحيوف آخركف

كقد أقامت يف ىذه ا١تنطقة قبيلتاف مسيحيتاف جذاـ كعذرا، 
ككانت األديرة الواقعة على طرؽ القوافل التجارية تستقبل البدك 

 . الرحَّل كالعديد من القوافل التجارية ا١تسافرة

كاٞتدير بالذكر أف سجبلت األديرة القددية تيظهر أف الزكار 
كإمنا كانوا يقيموف ، رغم تػىنػىوًُّعهم دل يتلقوا الطعاـ كالشراب فقط

                         
ال ديكن القوؿ إف ٤تمدان كاف صديقان للراىب ْتَتل، إذ لقيو مرة أك مرتُت كىو  (1)

غبلـ مع عمو أيب طالب، فيما كاف ْتَتل راىبان ٥تضرمان يسكن بصرل الشاـ، كيبشر 
بقرب مبعث نيب آخر الزماف، كقد تفرس يف شخصية ٤تمد أنو قد يكوف ذلك النيب 

. ا١توعود
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 أركاف من أركاف ةالصبلة كييعطوف الزكاة كيصوموف، تلك ىي ثبلث 
 . اإلسبلـ ا٠تمسة

كىكذا مهدت اليهودية كالنصرانية الطريق لرسالة اإلسبلـ 
 .(التوحيد)

كا عا١تُت بدعوتو ١تعرفة افؾـ مد ال بد كأنواستمعوا ١تحإف مىًن 
. كعبادة اإللو رب كل البشر



 -71- 

ْم اَزشش اإلصالو عٍ طشٚك انخٕف ٔانمٕح  
ٔانسشة؟ 

الثقافة لو ٣تلد كامل ألف  إف ىذا السؤاؿ جدير أف ييفرد
تقريبان كعند مقارنة األدياف تؤكد كْتـز أف السائدة يف ٣تتمعاتنا 

عقيدة اٞتهاد كاٟترب ا١تقدسة تيثبت أف اإلسبلـ انتشر عن طريق 
. التهديد با١توت

كمؤلف ىذا الكتاب يتذكر أف بركفسور الكلية اليت كاف 
يدرس فيها، يف يـو من األياـ كأثناء الدرس استشاط غضبان كاٛتر 
كجهو كصاح بأعلى صوتو كىز بقبضة يده كىو يؤكد مراران كتكراران 

للتبلميذ أف التحوؿ إذل اإلسبلـ دل يكن أبدان باإلرادة اٟترة أك 
االختيار، إمنا كاف الرجل ييؤخذ من شعره كيسلَّط السيف على 

. إما اإلسبلـ أك السيف: عنقو كيعطى ا٠تيار

ظلت فقد هنوا دراستهم، كأما اٞتامعة ىذه أأما التبلميذ فقد 
ٖتكم على الدين اإلسبلمي بالظلم كالعداكة دكف أف تعلم على 

األقل أم شيء عن مبادئ كتعاليم اإلسبلـ كاٟتقائق التارخيية اليت 
 . ىي األكثر كاقعية
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على - كلو مرة كاحدة - كخبلؿ الفصل بكاملو دل نيشىجَّع  
أك سجبلت القركف الكثَتة قراءة القرآف أك أمو من الوثائق التارخيية 

. ا١تاضية اليت تػيفىصّْل انتشار اإلسبلـ

كاحملزف أف كثَتان من أنظمة التعليم يف عادل الغرب دل تتغَت كما 
كيتحكم التحيز كا١تغاالة إذل ، زاؿ التحامل كالتحيُّز بازدياد مستمر

خصوصان على ضوء تطورات القرف العشرين اليت ، أقصى حد
. شهدت إعادة استجبلء كإحياء اإلسبلـ اٟتي كالديناميكي

كىذا اإلسبلـ ا١تعاصر يتحدل الوضع الراىن االقتصادم 
ئة ا١تاضية، كيينظر إليو من قبل الغرب كسكانو اكالسياسي للسنُت ادل

. على أنو أمر خطَت ييهدد استمرار سيطرهتم على العادل

 أف يبتدع مكمن خبلؿ أقواؿ النيب ٤تمد ٧تد أنو دل يكن ينو
كإمنا كاف ىدفو دعوة العرب لئلقرار بالتوحيد كعبادة ، دينان جديدان 
. مثلما كاف يعبد جَتاهنم ا١تسيحيوف كاليهود، اهلل الواحد

كدل يكن النيب ينظر إذل مهمتو كرسالتو بأهنا نسخه ١تا جاء بو 
 عليهما السبلـ- مىٍن سبقو من األنبياء، منذ إبراىيم كحىت ا١تسيح 

بل األحرل أف رسالتو جاءت لتيتمّْم كلتحمي ىذين الدينُت - 
 .العظيمُت
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استقبل اليهود النيب ٤تمد يف ا١تدينة بالًتحاب بادئ ذم  
بدء، كما سنرل يف الفصل القادـ، كقد تضمنت رسالتو رسالة 

،  لوخوة كأخواتإإبراىيم كموسى كالتوراة، ككاف يعترب اليهود 
يتجهوف يف صبلهتم األكائل كلييظهر تضامنو معهم كاف ا١تسلموف 

 .٨تو بيت ا١تقدس

دل يقبل اليهود اإلسبلـ كيعتنقوا الدين كفيما بعد عندما 
األحبلؼ العسكرية كا عقداٞتديد دبت الريبة كالشكوؾ، كعندما 

مع أعداء النيب طردىم من ا١تدينة، كطلب من أتباعو االمتناع عن 
كأف يتوجهوا ٨تو مكة يف  - أك بيت ا١تقدس- التوجو ٨تو القدس 

صبلهتم، اعترب النيب نفسو ٤ترران كحاميان للمسيحيُت كاليهود، ككاف 
يعتقد أف رسالتو ال بد أف ٖتل ا٠تبلفات بُت ا١تسيحيُت كاليهود يف 

َوَقاَلِت اْليَ ُهوُد َلْيَسِت ال َّنَصاَرى َعَلى َشْيٍا : اٞتزيرة العربية
ُلوَن اْلِ َتاَب  َوَقاَلِت ال َّنَصاَرى َلْيَسِت اْليَ ُهوُد َعَلى َشْيٍا َوُهْم  َ ت ْ

اَل  َ ْعَلُموَن ِمْثَل قَ ْوِلِهْم َفاا َ ْحُ ُم       َكَذِلَ  َقاَل الَّنِذ َن 
 [113: سورة البقرة] بَ ي ْ َ ُهْم  َ ْوَم اْلِقَياَمِ  ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َ ْ َتِلُفونَ 

كانت بداية اإلسبلـ يف حياة الرسوؿ ٤تاطة بالكفر 
كالعصياف كاالهتامات الباطلة كقياـ الصراعات القبلية مع من 
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يريدكف االحتفاظ بأشكاؿ العبادة القددية آل٢تة الوثنية، كلنتذكر أنو  
. ئة كستوف صنمان احىت يف الكعبة كاف يوجد ثبلٍب

لو يف تاريخ  كبعد كفاة النيب انتشر اإلسبلـ بشكل ال مثيل
األدياف، كحيث أف ٤تمدان قد ٧تح خبلؿ حياتو يف جعل كطنو األـ 
بلدان إسبلميان، فخبلؿ العشرين سنة اليت تلت كفاتو، انتشر اإلسبلـ 

القدس، كشرقان إذل فارس، كبسرعة من اٞتزيرة العربية مشاالن إذل الشاـ 
. كغربان إذل مصر كأخَتان إذل القارة اإلفريقية

ـ كبعد مركر مائة عاـ فقط على العصر 715كيف عاـ 
اٞتديد لئلسبلـ، كاف اإلسبلـ قد توسع إذل ما حوؿ البحر األبيض 

.  يف أكرباا١تتوسط كإسبانيا

ـ عمَّ اإلسبلـ األرجاء من سويسرا إذل شرؽ 800كيف عاـ 
كمساحة ىذه الببلد أكرب من أعظم إمرباطورية ركمانية يف ، ا٢تند

. قمتها

كمرة أخرل ظهر اإلسبلـ بقوة متجددة يف القرف السادس 
. عشر بفضل اإلمرباطورية العثمانية
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كاٟتقيقة أف عدة معارؾ جرت خبلؿ قركف ما بُت ا١تسلمُت  
، كإين أقًتح على  سببت حالة الريبة كالشك بينهماكا١تسيحيُت

القارئ أف يتابع تلك اٟتركب كالصراعات بقراءة دقيقة للتاريخ، 
علمان أف بعض ىذه ا١تصادر أيدرجت يف قائمة ا١تصادر ا١تقًتح 
قراءهتا الواردة يف آخر ىذا الكتاب، كيكفي القوؿ أف أخطاء 

عديدة كأعماالن بربرية ارتيكبت ٖتت اسم اهلل كالكنيسة، كذلك 
يف تطبيق - ا١تسلموف كا١تسيحيوف - عندما أخفق رجاؿ الدين 

. ركح كجوىر أدياهنم

لقد سجل التاريخ أف كثَتان من الببلد اليت فتحها اإلسبلـ 
حكمتها اإلمرباطورية البيزنطية كملوؾ بعد ما  يررحبت ّٔذا التغي

 شعوب الببلد اليت ًب فتحها تفارس الطغاة لقركف عدة، كقد ديعي
، كعاملهم اإلسبلـ بكل (الذميُت)بػ ظلوا على دينهم كالذين 

كٝتاىم ، معاملة خاصةتسامح، كعومل اليهود كا١تسيحيوف منهم 
. أىل الكتابالقرآف 

ح لكل الذميُت أف حيتفظوا بدينهم كحقوقهم ا١تدنية،  كقد ٝتي
كمقابل ىذه االمتيازات فرضت عليهم ضريبة تشبو ضريبة الدكلة يف 

 .ىذه األياـ
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كلعل أفضل صورة للتسامح كالتعايش السلمي اليت صورىا  
كىي ، ٢تاـ منوإ٤تمد، كانت ميثاؽ ا١تدينة الذم ًب بإرشاد ك

ا١تعاىدة بُت اليهود كا١تسلمُت كبقية سكاف ا١تدينة، فيو ضيمنت 
كأيقرت حقوؽ ككاجبات أىل كل األدياف، فاإلسبلـ ، اٟترية الدينية

 السبلـ كاحملبة كالعدؿتورل اٟتقة كا١تسيحية اليهودية كما اٟتق 
اَل ِإْكَراَه ِفي الدٍّ ِن َقْد تَ بَ يَّنَن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيٍّ أكلوية خاصة 

َفَمْن َ ْ ُفْر ِبالطَّناُغوِت َو ُ ْؤِمْن ِباا فَ َقِد اْسَتْمَسَ  ِباْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى 
[256: البقرة] اَل اْنِفَصاَم َلَها َواا َسِميٌع َعِليمٌ 

()
 

                         
أكرد ا١تؤلف ىذه اآلية ىنا، كالبد من التنويو أهنا آية قرآنية كليست جزءان من  (1)

. ميثاؽ ا١تدنية ا١تنورة الذم أشار إليو
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 انفصم انثبنث

 انمشآٌ 

 ٔأسكبٌ انعمٛذح اإلصاليٛخ
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سنطٌلع يف ىذا الفصل على خلفية القرآف؛ أصلو، أسلوبو  
ق، ٍب ندرس أركاف العقيدة اإلسبلمية ا٠تمسة األساسية، اليت ػكنػزكؿ

. أكثر من مليار كمائيت مليوف مسلم مؤمن حوؿ العادلديارسها 

 

 يب ْٕ انمشآٌ؟ ٔكٛف ٔيزٗ رى ظٕٓسِ؟

 ؛كييعرؼ بالكتاب - القراءة- التبلكة إف كلمة القرآف تعٍت 
أم كتاب اهلل، كالقرآف ىو الوحي الذم نػزؿ بو جربيل على ٤تمد 

كعشرين عامان، يف الفًتة ما ة يف مكة كا١تدينة، على مدل ثبلث 
ـ ككاف الصحابة يٌدكنوف ما ييتلى عليهم أكالن 632 - 610بُت 
. بأكؿ

كييطلق يف اللغة العربية على تبليغ القرآف من جربيل إذل ٤تمد 
 (التنػزيل) و إذل ، كيعٍت حرفيان نػزكؿ الشيء، كطا١تا أف القرآف كيجّْ

كمع أف القرآف ترجم -  عربيان سكاف اٞتزيرة العربية ككاف ٤تمد 
لكي ، فعلى كل مسلم أف يتعلم العربية كيفهمها- إذل لغات عدة 

. حيظى بفهم صحيح للقرآف



 -80- 

 أنى ٚكزت يسًذ انمشآٌ؟ 

لذلك دل يكتب القرآف كدل يدكّْنو، ،  أمٌيان كاف ٤تمد 
ككاف يتلو اآليات اليت يتلقاىا من جربيل على أصحابو الذين كانوا 

 كاف أكثر حيفظوف ما ييتلى عليهم، كيف هناية حياة النيب ٤تمد 
من ثبلثُت ألفان من األصحاب قد حفظوا كامل الوحي الذم أينػزؿ، 

  .حيفاظان  كالذين حفظوا القرآف ٝتيُّوا

الذم خلف - قاـ ا٠تليفة أبو بكر   كعقب كفاة الرسوؿ
اليت دكهنا  اآليات ّتمع ٚتيع-  بقيادة ا١تسلمُت  ان النيب ٤تمد

حرصان منو ، كجعلها يف كتاب كاحد، الصحابة كحفظها اٟتفاظ
 .الرسالة نشر كاإلسهاـ يف، على سبلمة نص التنػزيل

كحقيقة كوف اللغة العربية ىي اللغة األصلية اليت نػزؿ ّٔا 
القرآف، حقيقةه كاف ٢تا الفضل يف حفظ القرآف من أف يػىؤيٍكؿ إذل ما 

آلت إليو الكتب السماكية األيخرل من تغيَت للمعاين األصلية 
.  اخل....كتعليقات الكتُّاب كاإلضافات إذل النص األصلي

كنظران لنػزكؿ الوحي باللغة العربية فقد حافظت اللغة العربية 
 ، على كياهنا من أف تتغَت منذ أف دُّكف النص القرآين كإذل ىذا اليـو
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كرغم مركر أربعة عشر قرنان كنيف ظلت لغة القرآف العربية لغةن  
. كينطق ّٔا كل العرب ا١تعاصرينصرفها، ٢تا قواعدىا ك، فصحى

 كبإشراؼ ا٠تليفة  كبعد عشرين عامان من كفاة الرسوؿ
، ـ نيسخ عن القرآف نسخه عديدة/656 – 644/عثماف بن عفاف 

، أيرسلت إذل عدد من األمصار مثل العراؽ كسوريا كببلد فارس
كدل يتغَت ، كبالشكل الذم كصل إلينا كالذم أٚتع عليو ا١تسلموف

ترقيم كتسمية - كألكؿ مرة - حىت يومنا ىذا، كأثناء ىذه الفًتة ًب 
. سور القرآف كترتيبو ألجزاء

كتتألف السورة الواحدة ، كيتألف القرآف الكرًن من عدة سيوىر
من عدة آيات، كحجمو قريب من حجم العهد اٞتديد، كالقارئ 

. يتقرب إذل اهلل كيسمو كلما قرأ القرآف كتفهمو

 ()(6236 )مؤلفة من، سورة( 114)كيتألف القرآف من 
 (323,671 )كأحرفها،  كلمة(77934)كتعداد كلماهتا ، آية

                         
، كال أدرم ا١تصدر (6616)ىذا ىو العدد الصحيح، كقد ذكر ا١تؤلف أنو  (1)

. الذم استند إليو
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ما عدا ، حرفان، كٚتيع سور القرآف تبدأ ببسم اهلل الرٛتن الرحيم 
. كبسم اهلل الرٛتن الرحيم ىي جوىر اإلدياف: سورة التوبة

: سورة البقرةكما يف  آية (286)كيًتاكح طوؿ السورة بُت 
فمنها ما ، كخيتلف طوؿ اآلية، سورة الكوثركما يف كثبلث آيات 

 يف حُت أف بعضها يصل إذل نصف صفحة، يتألف من كلمتُت
. قرآنية

عنواف يشَت إذل موضوع بارز يف السورة،  كلكل سورة اسم أك
 كالسبب يف ؛كتسمية أك عنونة السُّوىر يرجع للقرف الثاين بعد ا٢تجرة

ٕتزئتو إذل ثبلثُت جزءان ككل جزء إذل حزبُت ىو تسهيل حفظ 
. القرآف

ٛتد ػكقد نػزلت أطوؿ سور القرآف يف الفًتة اليت كاف فيها ـ
يف حُت أفً قصار السور كاليت ،  قائدان للدكلة يف ٣تتمع ا١تدينة

نػزلت خبلؿ إقامتو يف مكة كانت تيعَت اىتمامان خاصان بالتعاليم 
األخبلقية، كيف أعلى كل سورة أيشَت إذل مكاف نػزك٢تا، فإف نػزلت 

لييعرؼ ، كإف نػزلت يف ا١تدينة يكتب مدنٌية، يف مكة يكتب مكٌية
. كالقرآف ىو كلمة اهلل ا١تعصومة للمسلم ا١تؤمن، مكاف نػزك٢تا
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كالذم ، الكتب السماكيةأـ كيعترب ا١تسلموف أف القرآف  
سيبقى إذل األبد ْتفظ اهلل كرعايتو، كحيتل القرآف عند ا١تسلمُت 

ا١تكانة نفسها اليت حيتلها ا١تسيح عند ا١تسيحيُت، لذا فعندما تقرأ 
لذلك فإف أم إىانة أك ٖتقَت أك ، القرآف فكأف اهلل يقرؤه عليك

تشويو لسمعة القرآف تعدؿ عند ا١تسلمُت كما لو أهنا موجهة 
ٟتضرة اهلل، لذلك كانت ٗترصات سلماف رشدم الفاسدة يف كتابو 

.  سبب غضب العادل اإلسبلمي بأسره(آيات شيطانٌية)
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انمشآٌ؟ إنٗ خبَت  ٖخشأْم نهًضهًٍٛ كزت  

،  بشر كسائر البشر كما بيَّنا يف الفصل األكؿ ٤تمد النيب
كٔتا أنو عاش حياة ترضي اهلل كخدـ أتباعو ا١تسلمُت خدمات 

لذا صارت أقوالو كأفعالو كأخبلقو كعاداتو كما حكى عن ، جيلى
كعلى األخص كل أحكامو يف - اإلدياف كاٟتياة الصاٟتة 

مصدران كمرجعان ىامان للرجل العادم كالفقيو، - ا٠تصومات الشرعية 
. ، كللفيلسوؼ كرجل الدينك١تن يهتم بالقانوف كيرل

ألفت كتب منفصلة يف اٟتديث مع أهنا ككنتيجة ١تا تقدـ 
الثانية عند ا١تسلمُت كمرجع ليست كالقرآف، إال أهنا تأٌب يف ا١ترتبة 

كال يتضمنها ،  جزءان من الوحي اإل٢تيتهنا ليسأبعد القرآف، كما 
كالسنة تعٍت كل ، عادلو، فاٟتديث يعٍت أقواؿ الرسوؿ تالقرآف كال 

قوؿ أك فعل أك إقرار أك هني أخذىا عنو أصحابو الذين رافقوه خبلؿ 
. فًتة الثبلث كالعشرين سنة اليت نػزؿ خبل٢تا القرآف

عند الرجوع إذل على السواء حيانان يطبق اٟتديث كالسنة أ
كىذا صحيح ٘تامان فيما ييطبق اليـو عند ، عمل أك قوؿ الرسوؿ 

 . أم ْتث يف الشريعة اليت ىي القانوف األساسي أك دستور اإلسبلـ
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 مئات األلوؼ من األحاديث  لقد نيسب إذل الرسوؿ 
كدل ييبذؿ أٌم جهد جٌدٌم إلثبات صحتها إال بعد مركر ، بعد كفاتو

قرنُت تقريبان، كمن بُت الكثَتين الذين قاموا ّٔذا العمل رجل مسلم 
ييدعى البخارم الذم قضى حوارل ستة عشر عامان جيوب الببلد 

ئة ألف حديث منسوبة إذل ااإلسبلمية دييٌحص يف أكثر من ستم
، كييعترب اليـو كتابو أىم ا١تؤلفات لدل ا١تسلمُت، كيضم الرسوؿ 

. حوارل أربعة آالؼ حديث صحيح

كديكن شرح كيف ينظر ا١تسلموف إذل اٟتديث كيطبقونو 
با١تثاؿ التارل؛ فالقرآف يأمرىم بالصبلة كيأٌب اٟتديث مبينان ٢تم كيف 

كيأٌب اٟتديث ، يصلوف، ككذلك فالقرآف كتب عليهم الصياـ
شارحان بالتفصيل عن الصياـ يف شهر رمضاف، كرمضاف شهر 

يصـو فيو ا١تسلموف كل يـو من طلوع الفجر إذل غركب ، مقدس
كاٟتديث ىو ، الشمس، كىكذا فالقرآف ىو اٟتق من كبلـ اهلل

.  حكمة كتأسو بالنيب ٤تمد
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 ؟يبرا ُٚعهِّى اإلصالو عٍ هللا 

ْٔم أَّ ْٕ َفضّ انز٘ ركش فٙ انكزبة انًمذس؟ 

 كيعٍت يف السريانية ؛اهلل جل جبللو ىو لفظ اٞتبللة لئللو
، (ًإؿٍ )ػكالعربية الرب، ككاف جل جبللو ييدعى عند البابليُت القدماء ب

 إذل (إؿ)، كدخلت (ايلوىيم) أك (إيل)صبح بعدىا عند العربانيُت أك
صبح لفظ اٞتبللة اهلل، أ (آه)، كمع (أىؿٍ  )العربية كأداة للتعريف

 Allah: كاستعملت يف اللغة اإلنكليزية ْتسب لفظها يف العربية
(. اإللو الواحد ا١تعبود)كتعٍت حرفيان 

كمن كقت آلخر تيطلق أكاذيب كتشوىات مقصودة مؤداىا 
ىو إلو للمسلمُت فقط، أك أنو مثل - سبحانو كتعاذل - أف اهلل 
الذم كاف ييعبد يف عصر البابليُت القدماء، كىذه ا١تزيف اإللو 

التشوُّىات كاألكاذيب ال تستند إذل إثباتات تارخيية، حىت أف 
ا١تراجع كا١تؤلفات ا١تعتمدة يف ىذا العصر ٘تيل إذل تكرار دعايتها 
 : ا١تعادية لئلسبلـ كما يشهد بذلك ا١تقطع اآلٌب الوارد يف معجم

New Websters Collegiate Dictionary  1973لعاـ : 
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 : اهلل الكائن األعلى للمسلمُت 
 Allah The supreme Being of Muslims 

الفصل السابق حيث الكرًن سًتجع مع القارئ أكال بد أف 
أدركنا كبوضوح أف دعوة اإلسبلـ للجزيرة العربية الوثنية كما حو٢تا 

كانت دعوة ٞتميع البشر لينسىوا ، كاليت كانت تعبد آ٢تة متعددة
إلو البشر   -آ٢تتهم ا١تتعددة كأف يتحولوا إذل عبادة اإللو الواحد

كىو الرب الذم يعبده اليهود  اهلل، ؛ ال إلو آ٢تة أيخرل- كاألمم
، Elohim: كإيلوىم، Jehova: كا١تسيحيوف كاٝتو عندىم يهوه

كاإللو الذم يعبده ا١تسلموف كا١تذكور يف القرآف ىو نفس اإللو 
العليم ا١توجود كا٠تالق ا١تذكور يف الكتاب ا١تقدس، كيشهد 

. أف ال إلو إال اهلل كأف ٤تمدان رسوؿ اهلل: ا١تسلموف

ف أساس إىذه ىي شهادة التوحيد كتعٍت كحدانية اهلل، 
اإلسبلـ ىو العقيدة الصلبة بوحدانية اهلل، الواحد األحد كاليت 

ال -  سبحانو كتعاذل - يف اللغة العربية، كاهلل (التوحيد)ػتيدعى ب
لو شريك أك مثيل، كمع أف اهلل  كليس، تدركو األبصار كال يتجزأ

  .لو أٝتاء عديدة كاحد فإف سبحانو
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كقد كرد لفظ األٝتاء اٟتسٌت يف القرآف الكرًن يف سورة  
كبلغ عدد ىذه األٝتاء تسعان كتسعُت اٝتان، كمن  [180: 7]األعراؼ 

لعدؿ، اا٠تالق، الرحيم، اٟتفيظ، القدكس، اٟتكيم، : ىذه األٝتاء
كالعظيم، كقد كردت ىذه األٝتاء متفرقةن ، البديع، الودكد، الرؤكؼ

ُهَو اا : يف عدة سورو من القرآف الكرًن، مثل سورة اٟتشر
 الَّنِذي اَل ِإَلَه ِإالَّن ُهَو َعاِلُم اْلَغْيِي َوالشَّنَهاَدِة ُهَو الرَّنْحَمُن الرَّنِحيمُ 

  ُهَو اا الَّنِذي اَل ِإَلَه ِإالَّن ُهَو اْلَمِلُ  اْلُقدُّوُس السَّناَلُم
اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِ ُز اْلَجبَّناُر اْلُمَتَ ب ٍُّر ُسْبَحاَن اا َعمَّنا 

ُهَو اا اْلَ اِلُ  اْلَباِرُئ اْلُمَصوٍُّر َلُه اأَلْسَماُا   ُ ْشرُِكونَ 
اْلُحْسَ ى ُ َسبٍُّح َلُه َما ِفي السَّنَمَواِت َواأَلْرِض َوُهَو اْلَعزِ ُز 

 [24 - 22: اٟتشر] اْلَحِ يمُ 

اا اَل ِإَلَه ِإالَّن ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اَل َتْأُخُذُه : كسورة البقرة
ِسَ ٌ  َواَل نَ ْوٌم َلُه َما ِفي السَّنَمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َمْن َ ا الَّنِذي 

َ ْشَفُع ِعْ َدُه ِإالَّن ِبِ ْ ِنِه  َ ْعَلُم َما بَ ْيَن  َْ ِد ِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل 
ُ ِحيُطوَن ِبَشْيٍا ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّن ِبَما َشاَا َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّنَمَواِت 

 [255: البقرة] َواأَلْرَض َواَل  َ ُئوُدُه ِحْف ُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِ يمُ 
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ككذلك يف سورو أخرل من القرآف الكرًن، باإلضافة لؤلٝتاء  
  .اليت كردت يف اٟتديث

كمن بُت التُّهم اليت تيوجو لئلسبلـ هتمة شائعة كىي اٟتالة 
اليت تتكرر كثَتان بُت ا١تسلمُت، إذ أف ا١تسلمُت حيملوف بأيديهم 

كيفركوهنا بأصابعهم بسرعة ككتَتة، كقد شبهها الكثَت بسبح ، سيبىحان 
صبلة الكثلكة الركمانية، كٚتيعهم ٥تطئوف يف ذلك، فالسبحة ىي 
خيط نيًظم بواسطتو ثبلث كثبلثوف حبة كبرأسها شرَّابة، ديرر ا١تسلم 

كيذكر مع كل حبة اٝتان ، حباهتا بُت أصابعو الواحدة تلو األخرل
من أٝتاء اهلل اٟتسٌت، كعند تكرار ىذه العملية ثبلث مراتو يكوف 

. قد ٘تكن من ذكر أ ٝتاء اهلل اٟتسٌت التسعة كالتسعُت كاملةن 

كلقد رأيت كثَتان من ا١تسلمُت يف ٚتيع أ٨تاء العادل يف 
راغبُت ، ًجدّْىم كلىًعبهم، ليبلن كهناران، دكمان يداعبوف سيبىحىهم بأيديهم

. كبصدؽو حضور اسم اهلل يف قلؤّم كأركاحهم كضمائرىم

ف كحدانية اهلل كتوحيده ينعكساف يف كحدة ا٠تلق كنظاـ إ
العائلة البشرية، كيعترب اإلسبلـ أف ٚتيع كحدة العادل، كىذا يتضمن 

لذا فجميع البشرية ىم ، أفراد البشر ىم أفراد عائلةو كاحدة أماـ اهلل
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ىو رب ك، كىو اٟتاكمالرزاؽ، كىو ، كىو الذم خلقهم، عباد اهلل 
 .ٞتميع البشر

نا كمصَتنا ا٨تن كلنا عائلةه كاحدةه من حيث خلًقنا كأبو
فَّ إف دعوة اإلسبلـ ىي دعوةه مشوليةه كىي نداءه عا١تي، إالنهائي، 

فػىٍهمى كحدانية اهلل تيساعدنا على فهم كيف أف اإلسبلـ قد ٗتطى 
.  قوميةن ـ كثنيةن أـسواء كانت عىصبيةن أ، ٚتيع ا٠تبلفات

كبُت ، كليس يف اإلسبلـ ٘تييز أك تفريق بُت الكنيسة كالدكلة
كبُت الدين كالسياسة، كأف تكوف مسلمان حقان ، االقتصاد كالدين

. تطبق اإلسبلـ، فهذا يعٍت أف ٖتيا حياتك كلها بعبوديةو مطلقةو هلل

، طبَّق يف ٚتيع نواحي اٟتياةمفهم كمف كحي اهلل جيب أف إ
 على الشعائر الدينية ان  أك مقتصران مقيَّدبأم حاؿ كوف مكأف ال 

حياسبو على كل كؼ كس، فقط، إذ أف اهلل سبحانو حيذر اإلنساف
 .سواء أبداه أـ أخفاه، عمل
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 يب ْٙ عمبئذ اإلصالو ٔأسكبَّ انخًضخ؟ 

كديعّْم صلب، إف مىثىلى اإلسبلـ كمثل منػزؿ بيٍتى على صخر 
الصالة، والشهادة، : ٓتمسة أعمدة ىي أركاف اإلسبلـ ا٠تمس

 .الصوم، والحجوالزكاة، و

يز اإلسبلـ عن  كاألركاف ا٠تمسة ىذه، ىي العبلمات اليت ٘تي
 ديارس أم دين آخر، كعلى كل مسلم يف ٚتيع أ٨تاء العادل أف

مسلمان إف اقتصر يطبق ىذه األركاف ا٠تمسة، كال يكوف ا١تسلم ك
يف اليهودية اؿ  احلككما قعلى االسم بدكف ٦تارسة للدين كالتدين، 

 .كا١تسيحية

 

 ..الشهادة:  والً 

، كتظهر  كلمة عربية تعٍت ا١تعاينة اليقينية كاإلقرار با١تعلـو
أشهد أف )األركاف ا٠تمسة كوحدة مًتابطة متبلزمة، كلكن الشهادة 

.  ىي احملور اٞتوىرم الذم تدكر حولو بقية األركاف(ال إلو إال اهلل
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كىي دليل ، كىذه الشهادة تيعترب أىم إعبلف يقـو بو ا١تسلم 
. ييربىن على أف الشخص مسلمه ككذلك ٕتعل قائلها مسلمان 

كىذه اٞتملة ىي أكؿ الكلمات القليلة اليت هتيمس يف أيذف 
كآخر ما جيب أف ينطق بو ا١تسلم قيبٍيل كفاتو، كال تيوجد أمُّ ، ا١تولود

عبارة أك ٚتلة تًتدد أكثر من ىذه اٞتملة كيرددىا ا١تسلموف يف 
. اليـو حوارل عشرين مرة

كلئلدياف يف اإلسبلـ ٜتسة عناصر أساسية تندرج ٖتت 
:  الشهادة كىي

 .اإلدياف باهلل الواحد األحد اٞتدير بالعبادة دكف سواه* 

-. سبحانو كتعاذل - اإلدياف با١تبلئكة اليت تينفذ إرادة اهلل * 

اإلدياف بالكتب ا١تقدسة كاليت منها التوراة كاإل٧تيل كأهنا * 
 .مينػزَّلة من اهلل تعاذل

كأهنم ، كبأهنم القدكة اليت جيب اتباعها، اإلدياف باألنبياء* 
. يتكلموف باسم اهلل

 .اإلدياف بالبعث كبيـو اٟتساب* 
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  ..الصالة: ثانياً  

كىي من أكثر صور اإلسبلـ كلمة عربية مشتقة من الدعاء، 
 كفكيركع، يف ا١تسجدالرجاؿ جيتمع حيث ا١تعركفة لدل الغرب، 

 معان، جيب على ا١تسلمُت أف يصلوا ٜتس مرات يف كفكيسجد
، كديكن أداء الصبلة يف أم مكاف، كقد شاىدتي مسلمُت  اليـو

رض أكعلى ، كيف الربية، يصلوف يف اٟتافبلت كا٢تضاب القاحلة
كيف السجوف، كجيب ، كبُت انفجار القنابل، الطائرات أثناء ٖتليقها

، كيسبق كل صبلة  أف تيقاـ الصلوات يف أكقات معينة كل يـو
الدعوة إليها كتسمى ىذه الدعوة األذاف، كييقـو بو رجل ييدعى 
ا١تؤذّْف ييذىكّْر ا١تؤمنُت بأف كقت الصبلة قد دخل، كلقد ٝتعت 

:  كصيغة األذاف كاحدة كعامة، األذاف يف كثَت من أرجاء العادل

 كبر،  شهد  ن ال إله ا  كبر اا  كبر، اا   كبر ااا
، ا،  شهد  ن محمدًا رسول اا،  شهد  ن ال إله إال ااإال ا

، حيَّن على الصالة، حيَّن على ا شهد  ن محمدًا رسول ا
ا  كبر اا الصالة، حيَّن على الفالح، حيَّن على الفالح، ا

 .ا كبر، ال إله إال ا
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على ا١تسلم أف ييصلّْي مع فيو كاليـو الوحيد الذم ييفرض  
اٞتماعة ىو ظهر يـو اٞتمعة، كىو اليـو الذم يعتربه ا١تسلموف يـو 

كما يعتقد اليهود كبعض ، كليس سبتان كال يـو اسًتاحة اإللو، عبادة
َمُ وا آ َ  َُّها الَّنِذ َن   َا: الطوائف ا١تسيحية، كقد بيَّنت ذلك اآلية

ِإَ ا ُنوِدَي ِللصَّناَلِة ِمْن  َ ْوِم اْلُجُمَعِ  َفاْسَعْوا ِإَلى ِ ْكِر اا َوَ ُروا 
ٌر َلُ ْم ِإْن ُكْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ  َفِ َ ا ُقِ َيِت   اْلبَ ْيَع َ ِلُ ْم َخي ْ

الصَّناَلُة َفانْ َتِشُروا ِفي اأَلْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْ ِل اا َوا ُْكُروا اا 
[ 10 - 9: سورة اٞتمعة] َكِثيرًا َلَعلَّنُ ْم تُ ْفِلُحونَ 

كتطهَت ، إف ىدؼ اإلسبلـ من الصبلة ىو زيادة الصلة باهلل
دعوة إذل السمو األخبلقي، كإذا دل اؿكالتحكم بالرغبات، ك، القلب

جيد ا١تسلم مسجدان ليصلي فيو فيمكنو أف يصلي على سجادة 
صبلة، كاليت تيعترب موضعان طاىران كا١تسجد، ككل سجادة صبلة ٢تا 
يف مقدمتها مؤشر جيب أف يوجو ٨تو القبلة يف مكة ا١تكرمة، كإذا 

دل جيد ا١تسلم سجادة صبلة فيمكنو أف يصلي يف أم مكاف 
وُجعلت لي األرض ):  إذل ذلك يف قولوطاىر، كأشار الرسوؿ 

. (مسجدًا وطهوراً 
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كال بد قبل الصبلة من االغتساؿ أك الوضوء، كيوجد يف  
فناء كل مسجد من مساجد العادل بركة مياه جارية ٢تذا الغرض، 
كحيث أنو ال يوجد يف بعض مساجد الغرب مثل ىذه الربؾ فقد 

. جيهزت بغرؼ اسًتاحة تؤدم ىذه ا٠تدمة بشكل كامل

ف ىدؼ الوضوء ىو التذكَت بأىم غايات الصبلة بُت يدم إ
اهلل، إذ على ا١تسلم أف يدخل الصبلة كىو طاىر ٦تا يلحق بو من 
أدراف اٟتياة اليومية قدر ما يستطيع، كغسل البدف يؤدم إذل نقاء 
النفس، كغسل األيذنُت يرمز إذل الرغبة يف التخلص من الكلمات 

. كاألفكار اليت ٖتيط با١تصلي خبلؿ حياتو اليومية

:  والصلوات ال مس  اليومي  هي كما  لي

 . كىي صبلة الصبح الباكر قبل شركؽ الشمس:صبلة الفجر* 

 . كىي بُت منتصف النهار كغركب الشمس:صبلة الظهر* 

 . كىي بُت الساعة الثالثة كا٠تامسة بعد الظهر:صبلة العصر* 

. بعد غركب الشمس كقبل العتمة :صبلة ا١تغرب* 

.  كىي صبلة ا١تساء يف أم كقت من العتمة:صبلة العشاء* 
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 ..الصوم: ثالثاً  

كىو ثالث ركن من أركاف اإلسبلـ، كركنا الصبلة كالصياـ يف 
اإلسبلـ مها عبادتاف مطبقتاف يف سائر أدياف العادل على األغلب، 

ىو عبادة خاصة -  خبلفان لتعاليم ا١تسيحية -كالصياـ يف اإلسبلـ 
يف شهر رمضاف، كرمضاف ىو الشهر التاسع القمرم، كالذم يؤمن 

على ٤تمد، -  عز كجل -ا١تسلموف أف فيو بدأ نػزكؿ الوحي من اهلل 
كألف شهر رمضاف يصادؼ أكقاتان ٥تتلفة من السنة الشمسية على 

أقصر أياـ الشتاء  بُت مر السنُت، لذلك يًتاكح طوؿ يـو الصياـ
. البارد كأطوؿ أياـ الصيف اٟتار

- كصياـ شهر رمضاف يعٍت االمتناع عن الطعاـ كالشراب  
 ككل أنواع ا١تتع كا١توسيقى ،كا١تعاشرة الزكجية - ٔتا فيها ا١تاء

كغَتىا، كيبدأ الصياـ من طلوع الفجر حىت غركب الشمس، 
كالغاية من الصياـ أف يتمرف الصائم على إنكار الذات، كيتعلم من 

 .جديد الشكر هلل على نعمة الطعاـ كالشراب اليت كىبها اهلل لو
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كالصـو يدعو اإلنساف للنظر كبعُت العربة إذل ا١تصائب اليت  
تيصيب كثَتان من سكاف العادل، ٦تن يعيشوف حياهتم اليومية دكف أف 

جيدكا على األقل ىذه الضركرات اٟتياتية األساسية، كرمضاف ىو 
شهر أنريد منو أف تسمو بو ًقيىم اٟتب الركحية كاألمانة كاإلخبلص 

. كالكـر كالعناية بفقراء آّتمع

ينتهي صـو النهار عند غركب الشمس، عندىا ٕتتمع 
 - أم الفطور- العائلة كتشًتؾ يف كجبة خفيفة تسمى اإلفطار 

كقبل حوارل ساعتُت من طلوع الشمس يتناكؿ ا١تسلموف كجبة 
  .طعاـ تسمى السحور من أجل صـو هنارو جديد

كيف هناية شهر رمضاف حيتفلوف بعيدو، كيدعى ىذا العيد بعيد 
الفطر، أم العيد الذم يفطركف فيو كينتهي شهر الصياـ، كاحتفاالن 

 .بالعيد ٕتتمع العائبلت كيتبادلوف الزيارات كا٢تدايا
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 ..الزكاة: رابعاً  

كتعٍت يف العربية الطهارة، إال أف الغاية من إطبلؽ ىذا 
التعبَت يف اإلسبلـ ىو تزكية ا١تمتلكات ا١تادية اليت ديتلكها اإلنساف، 

بأف يدفع بشكل نظامي عطاءان بنسبة معينة عونان للفقَت، كتيطلب 
، كىي الركن الرابع من أركاف اإلسبلـ، كعندما  الزكاة من كل مسلمو

ييعطي اإلنساف من مالو لآلخرين، يتطَّهر قلبو من األنانية كمن 
حب الثركة، كما أف من يأخذ ىذه ا١تساعدة يذىب من قلبو اٟتقد 

. كاٟتسد

كاإلسبلـ مثل ا١تسيحية اٟتقة فكبلمها يبيناف أف ا١تؤمنُت ال 
ديلكوف يف ىذه اٟتياة شيئان، كأف كل ما ديلكونو ىو عطاء من اهلل، 

. كما ىو إال أمانة ىم مؤ٘تىىنيوف عليها من قبل اهلل

ثناف كنصف يف ا١تائة من ٣تموع ثركة اكنسبة الزكاة ىي 
الفرد، كال يدخل فيها أم عطاءو آخر أك صدقة أك مسامهة يف 

 .إعاناتو أيخرل خبلؿ السنة
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كالغاية األساسية من الزكاة ىي مساعدة الفقراء كاحملتاجُت  
من ا١تسلمُت كالداخلُت يف اإلسبلـ حديثان، كديكن اعتبار الزكاة 

نوعان من الضماف االجتماعي كبرنامجى سبلمةو للفقَت كلتأمُت 
- بل كعليها - حاجاتو، كلقد شعرتي مراران أف الكنيسة بإمكاهنا 

أف تطبق مثل ىذا النظاـ مذ زمن طويل عوضان عن إلقاء ا١تسؤكلية 
 . على عاتق اٟتكومات

الصبلةي توصلنا إذل : اإلسبلـ عن الزكاةعلماء قاؿ أحد 
أما الزكاة ٛتده طريق إذل اهلل، كالصـو حيملنا إذل باب اؿمنتصف 

. فتضمن لنا الدخوؿ
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 ..الحج: خامساً  

ىو خامس أركاف اإلسبلـ كآخرىا، كعلى ا١تسلمُت أف 
حيجوا إذل بيت اهلل اٟتراـ يف مكة ا١تقدسة مرة كاحدة على األقل 

. خبلؿ حياهتم ١تن كاف قادران على اٟتج ماالن كصحةن 

- فالركنافي األكلياف خيتصاف بواجبات يومية كالركناف اآلخراف 
كاجبه سنوم، أما ا٠تامس كىو اٟتج فييعترب - أم الصـو كالزكاة 

. أشرؼ أعماؿ العبادة كاٟتدث األٝتى يف حياة ا١تؤمن

ككقت اٟتج يكوف يف الشهر الثاين عشر من السنة ا٢تجرية، 
ما مناسكو كشعائره أأم تقريبان بعد ستُت يومان من انتهاء رمضاف، 

فتيؤدَّل من الثامن كحىت الثالث عشر من شهر ذم اٟتجة، كىو 
. الشهر األخَت يف التقوًن اإلسبلمي
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نًبرا ٚسح انًضهًٌٕ؟  

أكؿ بيت للعبادة ّٔا إف الغاية من اٟتج زيارة مكة اليت كيًضعى 
كييؤمن ا١تسلموف أف إبراىيم  - الكعبة - بناه إبراىيم عليو السبلـ

عليو السبلـ ترؾ زكجو ىاجر كابنها إٝتاعيل عليو السبلـ يف منطقة 
 عطشان كطلبان افبكيما جربيل ـمكة النائية اٞتبلية اٞتدباء، ك١تا ٝتعو

 .ا نبعان ىو بئر زمـز الذم ما زاؿ باقيان إذل اآلفـللماء، فجَّر لو

ىذا البئر، كىو مصدره نادره قرب ما مدينة مكة فقد بينيت أ
ما للماء يف تلك ا١تنطقة، كاٟتجاج ا١تسلموف يزكركف البئر ليتذكركا 

بالسيدة ىاجر كإٝتاعيل عليو السبلـ، كيشربوف من مائو أدلَّ 
أم - العذب ا١تنعش، كيؤدم اٟتجاج عمبلن آخر كىو الطواؼ 

سبعة أشواطو حوؿ الكعبة كىم يدعوف اهلل كيقرؤكف  - الدكراف
القرآف، كقد استيعمل الرقم سبعة يف الكتاب ا١تقدس ألنو رقم 

مقدس ديثل الدقة كالكماؿ كالتماـ، كطوؿ الكعبة أربعوف قدمان، 
كعرضها ثبلثة كثبلثوف قدمان كارتفاعها ٜتسوف قدمان، كىي مكسوَّة 
 ، بقماشو أسود عليو آياته من القرآف الكرًن كيتبت ٓتيوطو من ذىبو

. كزكاياىا األربعة تًتاصف مع النقاط األربع حمليط الدائرة

كىو ا١تكاف الذم كاف ز ارة ِم ى كمن مناسك اٟتج أيضان 
حيث ألقى جبل الرحم  سييضىٌحى فيو بإٝتاعيل عليو السبلـ، ك
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الرسوؿ خطبة الوداع، ككثَته من ا١تسلمُت يذىبوف إذل ا١تدينة ا١تنورة  
، كلتماـ اٟتج على اٟتاج أف ومسجده  لز ارة قبر الرسول
كالذم ديعي باألقصى ، بعدلز ارة المسجد األيذىب إذل القدس 

على جبل ا١تعبد، ليشاىدكا ا١تكاف الذم أيسرمى منو ٔتحمد ليلة 
. اإلسراء

كاٟتج رمز لوحدة اإلسبلـ، كرٔتا كاف أفضل مثاؿ على 
استجابة كثَت من األمم كاألعراؽ كالثقافات لدعوة اإلسبلـ، كيف 

اٟتج يتساكل ا١تسلموف، فبل ٘تايز ألحد على أحد، كباجتماع 
ا١تبليُت يف حشد كاحد عظيم، تذكب اٟتواجز كاألضغاف 

كا٠تبلفات، نساءن كرجاالن، ال فرؽ بُت غٍت كفقَت، أميٍّ كمتعلم، 
، عريب كعجمي، كلهم يقفوف  قوم كضعيف، حاكم ك٤تكـو

كشخص كاحد يرتدم كل كاحد منهم ثوبان متناسقان بسيطان أبيض 
ٍيط، كيردد كىو خاشع  : غَت ٥تًى

. َلب َّنْيَ  اللَّنُهمَّن َلب َّنْي ، َلب َّنْي  اَل َشرِْ َ  َلَ  َلب َّنْي 
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 انفصم انشاثع

 اإلصالو ٔانًضٛسٛخ 

ٔاألسضٛخ انًشزشكخ ثُُٛب 
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ال شك أفَّ القارئ سيتذكر ما ذكرتي يف الفصل الثالث من  
أفَّ أحد أىم العناصر ا٠تمسة لئلدياف يف اإلسبلـ ىو اإلدياف 

بالكتب ا١تقدسة كمنها التوراة كاإل٧تيل، كقليل من ا١تسيحيُت من 
يعرؼ أفَّ رسوؿ اإلسبلـ ٤تمدان قد آمن بأفَّ عيسى كموسى كانا 

أىم مىٍن ٛتل كحيى اهلل إذل البشر، كتلك الرسالة قدستها كحفظتها 
. التوراة كالعهد اٞتديد

كييصدؽ اإلسبلـ كبل الكتابُت، كيتضمن القرآف أقسامان من 
كليهما ككما أفَّ ا١تسيحيُت يعتقدكف أف العهد اٞتديد جاء ميتممان 
لعهد اليهودية القدًن، كذلك فإفَّ ا١تسلمُت يعتقدكف أفَّ اإلسبلـ 

النهائية لكبل الكتابُت، كأفَّ ٤تمدان ىو آخر التتمة كالقرآف ييعترباف 
. أنبياء اهلل كرسلو

كينظر اإلسبلـ إذل التوراة كاإل٧تيل أهنما كحي موحى من اهلل 
إذل البشر، كما أف القرآف يدعو اليهود كا١تسيحيُت بأىل الكتاب 

َواَل ُتَجاِدُلوا َ ْهَل اْلِ َتاِب ِإالَّن : كيعٍت بالكتاب الكتاب ا١تقدس
ُهْم َوُقوُلوا  َم َّنا ِبالَّنِذي  ُن زَل آِبالَّنِتي ِهَي َ ْحَسُن ِإالَّن الَّنِذ َن ظََلُموا ِم  ْ

َ ا َو ُن زَل ِإَلْيُ ْم َوِإَلُهَ ا َوِإَلُهُ ْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ   ِإَلي ْ
[ 46: سورة العنكبوت]
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مع  (سلميان )كحيث القرآف ا١تسلمُت على السعي للجلوس  
:  ا١تشًتكة فيما بينهميةأىل الكتاب، كبذؿ اٞتهد ليجدكا األرض

ْم َ الَّن  ُقْل  َا ُ َ َ ْهَل اْلِ َتاِب تَ َعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍ  َسَواٍا بَ ي ْ َ َ ا َوبَ ي ْ
نَ ْعُبَد ِإالَّن اا َواَل ُنْشِرَك ِبِه َشْيئاً َواَل  َ تَّنِ َذ بَ ْعُ َ ا بَ ْع اً َ ْربَاباً ِمْن 

: سورة آؿ عمراف] ُدوِن اا َفِ ْن تَ َولَّنْوا فَ ُقوُلوا اْشَهُدوا ِبأَنَّنا ُمْسِلُمونَ 

64 ]

مُّ نيبٍّ أك أكاإلسبلـ يأمر بكل صراحة أف ال ييقدَّسى أك ييعبىد 
رسوؿ أك قٌديس كال أم كائن بشرم بأمّْ شكل أك طريقة، كيرل 

اإلسبلـ أفَّ كضع أمَّ كائن بشرمٍّ بُت اهلل كالعبد ٤تىٍضي بطل 
، ٔتا يف ذلك حاالت التَّشفُّع ببعض القديسُت كتلك  كضبلؿو
الطقوس اليت ديارسها العديد من الكنائس كالطوائف، كما أف 

ؤكد بصورة خاصة م كصراحة الكتاب ا١تقدس، كيصدؽ مراران القرآف 
موسى ا٠تمسة شريعة كيتيب ك؛ -التوراة  - على أنبياء العهد القدًن

َم َّنا آُقْل : فيقوؿ- العهد اٞتديد- األكذل، كأجزاء من اإل٧تيل 
َ ا َوَما  ُن زَل َعَلى ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق  ِباا َوَما  ُن زَل َعَلي ْ
َو َ ْعُقوَب َواأَلْسَباِط َوَما ُ وِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوال َّنِبيُّوَن ِمْن رَبٍِّهْم 

ُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ  [ 84: سورة آؿ عمراف] اَل نُ َفرٍُّق بَ ْيَن َ َحٍد ِم  ْ
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كا١تسلموف مدعوكف التباع السَتة الطيبة ألنبياء الكتاب  
َشَرَ  َلُ ْم ِمَن الدٍّ ِن َما َوصَّنى ِبِه ُنوحاً َوالَّنِذي : ا١تقدس األكائل

َ ا ِبِه ِإبْ َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َ ْن َ ِقيُموا  َ ا ِإَلْيَ  َوَما َوصَّني ْ َ ْوَحي ْ
الدٍّ َن َواَل تَ َفرَّنُقوا ِفيِه َكبُ َر َعَلى اْلُمْشرِِكيَن َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه اا 

[ 13: سورة الشورل] َ ْجَتِبي ِإَلْيِه َمْن َ َشاُا َو َ ْهِدي ِإَلْيِه َمْن  ُِ ييُ 

ككذلك فإف القرآف ينص بوضوح على أف للمسلم اٟتق بأف 
صنة، كأف يأكل من طعاـ أىل الكتاب  : يتزكج من امرأة كتابية ٤تي

 اْليَ ْوَم ُ ِحلَّن َلُ ُم الطَّنيٍَّباُت َوَطَعاُم الَّنِذ َن ُ وُتوا اْلِ َتاَب
ِحلٌّ َلُ ْم َوَطَعاُمُ ْم ِحلٌّ َلُهْم َواْلُمْحَصَ اُت ِمَن اْلُمْؤِمَ اِت 

تَ ْيُتُموُهنَّن آَواْلُمْحَصَ اُت ِمَن الَّنِذ َن ُ وُتوا اْلِ َتاَب ِمْن قَ ْبِلُ ْم ِإَ ا 
َر ُمَساِفِحيَن َواَل ُمتَّنِ ِذي َ ْخَداٍن َوَمْن  ُ ُجوَرُهنَّن ُمْحِصِ يَن َغي ْ

َ ْ ُفْر ِباإِل َماِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن 
 [5: سورة ا١تائدة] اْلَ اِسرِ نَ 

كمع أف اليهود حالفوا أعداء اإلسبلـ ا١تبكر، فإهنم دل يكونوا 
 أك اإلسبلـ، كالتاريخ يشهد أف كدل تكن اليهودية ىدفان حملمد 
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اليهود عندما كانوا أثناء القركف الوسطى مضطهدين يف أكربا،  
، كبالفعل  ا١تسلمكجدكا السبلـ كاأللفة كالقبوؿ بُت شعب إسبانيا

كانت ىذه اٟتقبة من التاريخ اليهودم ىو ما ييسمونو بالعصر 
 .الذىيب

لقد كانت إسبانيا ا١تسلمة اليت عرفها : يقوؿ رايب مينكن
اليهود بعد ألف عاـ من التشرد، أهنا البلد الوحيد الذم اعًتؼ 

. ٔتوسى ميمونيديس كطبيب

كبعد سقوط إسبانيا ٟتق اليهود با١تسلمُت إذل مراكش 
يديس الطبيبى ا٠تاص للقائد ا١تسلم فصبح ميموأكمصر، حيث 

. العظيم صبلح الدين، الذم أرسلو إذل ا١تلك ريكاردكس ليعاٞتو

كيف عهد اٟتكم العثماين كإمرباطوريتهم العظيمة عاش 
 ما١تغورل التًتا١تلك ا١تسلموف كاليهود كازدىركا معان، كبعد أف استوذل 

من ٚتيع ا١تسلمُت كأراد أف حيرر ، دخل يف اإلسبلـعلى بغداد، 
أفىت اإلماـ ابن تيمية بأف ا١تلك جيب أف حيرر ا١تسلمُت ؼ، األسر

. كغَت ا١تسلمُت إذا كاف مسلمان حقان، ففعل



 -109- 

كتشهد كقائع التاريخ أف ا١تسيحيُت دل يكونوا ميضطهدين  
فلقد ٝتح لوفد ، يف تعاملهم مع ا١تسلمُت زمن حياة النيب ٤تمد

مسيحي من ٧تراف أف يبقى كيصلي يف مسجد ا١تدينة، كنصح 
أف ييهاجركا إذل ببلد اٟتبشة اليت األكائل النيب ٤تمد ا١تسلمُت 

كانت يومئذ نصرانية لكي ينعموا بعدؿ ا١تلك ا١تسيحي، ك٤تمد 
. قبيلة طي النصرانيةزعيم ابنة حاًب من األسر ىو الذم حرر 

ككما سبق أف بيَّنا، فقد كقعت عدة حركب كأعماؿ 
عدكانية بُت الكنيسة الكاثولوكية الركمانية كاإلسبلـ، كخصوصان 
أثناء القركف الوسطى، عندما تنافس أفراد من الرؤساء الدينيُت 

 .على السيطرة كالقوة

ما ركما كفارس فلم تكتفيا بإنكار اإلوسبلـ ك٤تمد كرسوؿ أ
 اػة رـكػاعتربت كنيس إللو، بل أعلنتا اٟترب على اإلسبلـ، كلقد

 .ا١تسيحي العادل أجل من ىي اإلسبلـ ضد اٟترب
كيف اٟتقيقة، فقد صدرت األكامر بإحضار رأس ٤تمد العنيد 

إذل ٤تكمة ركما ا١تلكية، ٘تامان كما كاف جيرم سابقان لكثَت من 
ك٨تن على عتبة - ا١تسيحيُت، كإهنا ٟتقيقة ميؤ١تة أىٍف نرل الناس 
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 ييثَتكف اٟترب كاألعماؿ العدكانية باسم  -القرف اٟتادم كالعشرين 
يز بينها مهتم، حىت أضحت يف كثَت من اٟتاالت غَت قابلة للتمادياف

. كبُت القومية

إف غاية رسالة اإلسبلـ كرسوؿ اإلسبلـ ىي إعبلف دعوة 
التوحيد، ليتحد ا١تسلموف كا١تسيحيوف كاليهود معان يف العبادة 

كالطاعة ا١تشًتكة للرب الواحد، رب الناس كاألمم، كمع أف ىذه 
الدعوة دل تىلق اإلجابة، فإف اإلسبلـ كالقرآف دل يدهنم أك 

َوالَّنِذ َن َهاُدوا َوال َّنَصاَرى  َمُ واآ ِإنَّن الَّنِذ نَ : يضطهدىم
فَ َلُهْم  َصاِلحاً  َوَعِملَ  اآلِخرِ  ِباا َواْليَ ْومِ  َمنَ آَوالصَّناِبِئيَن َمْن 

سورة ]  َ ْحَزُنونَ  ُهمْ  َوالَ  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َوالَ  رَبٍِّهمْ  ِعْ دَ  َ ْجُرُهمْ 

 [62: البقرة
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 نًمذس؟اْم هللا ْٕ رارّ فٙ كم يٍ انمشآٌ ٔانكزبة 

 
أٝتاء اهلل اليت أكردىا  ْتثنا يف الفصل الثالث بشكل مفصل طبيعة

القرآف، كركَّزنا على عقيدة التوحيد أك كحدانية اهلل، كا١تسلم يعتقد 
 .أفَّ التسليم هلل الواحد األحد ربّْ الكوف ىي رسالة القرآف

أما بعض الصفات األكلية هلل اليت جاءت يف القرآف كاليت 
 : تظهر ميطابقة تقريبان لتلك اليت كردت يف الكتاب ا١تقدس

- سبحانو كتعاذل-كلتا الديانتُت تيقرٌاف أفَّ اهلل :  زلي  اا* 
لو حدكد كاليت يف قوانُت الطبيعة اليت  هناية؛ كليسكلو بداية  ليس

لو جسم كشكل  ىو خالقها كاليت دييدُّىا بأسباب البقاء، كليس
األجساـ، كال مادة ٢تا حجم أك قياس، كالقرآف كالكتاب ا١تقدس 

يتفقاف يف أف اهلل كاف يف البدء أك أنو ىو الذم بدأ البداية؛ كأف اهلل 
لو، كىو الذم بدأ السلسلة األبدية  كاف السبب الذم ال سبب

الظاىرة للعياف للسبب كا١تسبب، اليت تدؿ على أف الشيء الذم 
بدأ الوجود كاف من البلشيء، كأنو مدعو للوجود بقدرة اهلل، 

سلمات لغَت اهلل ىو شرؾ كىو ذنب 
ي
فإسناد مثل ىذه القدرة كا١ت

ِإنَّن اا اَل  َ ْغِفُر َ ْن ُ ْشَرَك ِبِه : كبَت يف اإلسبلـ، ال يغفره اهلل
َو َ ْغِفُر َما ُدوَن َ ِلَ  ِلَمْن َ َشاُا َوَمْن ُ ْشِرْك ِباا فَ َقِد افْ تَ َرى ِإْثماً 

 [48: سورة النساء] َعِ يماً 
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ككذلك فإف الكتاب ا١تقدس حيكم على من يعبد غَت اهلل  
:  بأنو مشرؾ، كذلك يف الوصايا العشر

صورة ّما مما في تص ع وال ،  ل  تمثاالً حتال تن)
وما في الماا من ، وما في اأَلْرض من تحت، السَّنماا من فوق

ألَّني  َنا الرَّنبَّن , ال تسجد لهنَّن وال تْعبْدهنَّن   اأَلْرضِ تحت 
  (إله  إلٌه غيورٌ 

( 5-4اآلية /20اإلصحاح : سفر ا٠تركج) 

إف عقيدة التوحيد الثابتة لدل ا١تسلمُت تشرح سبب ٧تاح 
 - جياتلوكماآليد- اإلسبلـ يف ميقاكمة النظريات البشرية 

 الغريب فىًهمى نسافكالشيوعية كالرأٝتالية كالقومية كا١تادية، كلو أف اإل
فكرة اإلسبلـ البسيطة ىذه، ١تا صدَّؽ الدعاية اليت نشرهتا 

اٟتكومات عندما أعلنوا أف كثَتان من الببلد كالزعماء ا١تسلمُت ىم 
شيوعيوف، اذ بثبات عقيدة ا١تسلم دل يعد ٦تكنان أف يكوف ا١تسلم 

إذل ا١تسيحي ينتمي ييتوقع أف كما ال حامبلن لبطاقة الشيوعية، 
.  كيدعمهاعقيدة اإلٟتاد العا١تي
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 : ال ال *  

ميعىرَّؼ بأنو ا٠تالق ا١تقدس فاهلل يف القرآف كيف الكتاب 
 أف الكوف اف، فبل ا١تسيحي كال ا١تسلم يعتقدشيءالوحيد لكل 

كالسماكات كاألرض كاٟتياة يف ٚتيع أشكا٢تا ا١تعقدة كخواصها 
العالية دييكن أف تيعزل إذل احتماؿ الصدفة أك عن طريق االختيار 
ص عمل  يةالطبيعي العشوائي، فكٌل من القرآف كالكتاب ا١تقدس خيي

 : ا٠تلق باهلل

  ِِإنَّن رَبَّنُ ُم اا الَّنِذي َخَلَ  السَّنَمَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَّن
 َ َّناٍم ُثمَّن اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش  ُ ْغِشي اللَّنْيَل ال  َّنَهاَر َ ْطُلُبُه َحِثيثاً 

َوالشَّنْمَس َواْلَقَمَر َوال ُُّجوَم ُمَس َّنَراٍت ِبَأْمرِِه َ اَل َلُه اْلَ ْلُ  َواأَلْمُر 
 [54: سورة األعراؼ] تَ َباَرَك اا َربُّ اْلَعاَلِمينَ 

ككل مسيحي يعلم أفَّ سفر التكوين يف الكتاب ا١تقدس 
ًمدُّ لكل ا١توجودات 

ي
يؤكد نفس ا١تبدأ، فاهلل ىو ا١تبدع كا٠تالق كا١ت

:  بأسباب اٟتياة
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:  وقال ااُ في الَبدا خل  ااُ السَّنمَواِت َواأَلْرِض ) 
 ورَ ى ااُ ال ُّور  نه حسن وفصل ااُ بين ف ان نور  ِلَيُ ْن نور

لياًل، فسماه  ااُ ال ُّور نهارًا وال ُّْلَمُ  سمى وال ُّور وال ُّلم  
 (5-3اآلية /1اإلصحاح : سفر التكوين) (وكان مساا وكان صباح  وماً واحداً 

كلتا الركايتُت تنسباف خلق اإلنساف إذل اهلل، إالَّ أف ا١تسلم 
اإلنساف خيًلقى على صورة الرَّب،  يرفض عقيدة التشبيو، كىي أف

حىت أننا ىنا لن ٧تد اختبلفان بُت العقيدتُت، ألف تفسَت سفر 
التكوين ال يعٍت أف اهلل خلقنا لنعكس كجوده الفعلي، ألننا نعلم 

أف اهلل ىو ركح مينػزه عن طباع البشر، مثل قابلية الغواية 
 اختيار فكا١تخاصمة، إمنا ٨تن انعكاسات من اهلل فيما كىبنا ـ

 .كإرادة كعقل كإحساس

كقد ذيكر يف كل من القرآف الكرًن كالكتاب ا١تقدس أف اهلل 
على كل شيء قدير، عليم بكل شيء كأنو - سبحانو كتعاذل - 

لق،  - موجود يف كل مكاف- كيلّْيُّ الوجود  كىو ا٠تالق الذم دل خيي
كا١تلك ا١تهيمن كاٟتاكم، كىو الذم ليس كمثلو شيء كإلو ما كاف 

. كما ىو كائن كما سيكوف
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 : الهيم  *  

رقيب على كل - سبحانو كتعاذل - ييبٌُت اإلسبلـ أف اهلل 
شيء ٔتا يف ذلك قدر البشر ٣تتمعُت كمينفردين، كاهلل يقضي كيف 
يشاء على خلقو ك٥تلوقاتو، كال شيء حيدث بدكف إذنو كسلطانو، 

َوِعْ َدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِي اَل  َ ْعَلُمَها ِإالَّن ُهَو َو َ ْعَلُم َما : كىو يقوؿ
َواَل َحبَّنٍ  ِفي     ِفي اْلبَ رٍّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍ  ِإالَّن  َ ْعَلُمَها 

سورة ] ظُُلَماِت اأَلْرِض َواَل َرْطٍي َواَل  َاِبٍس ِإالَّن ِفي ِكَتاٍب ُمِبينٍ 

 [59: األنعاـ

كاآلف فلنقارف ىذا الشرح البليغ لسلطاف اهلل كىيمنتو ّٔذا 
   ا١تقطع من العهد اٞتديد، الذم ييشجّْع تبلميذ ا١تسيح على أف 

ال خيشوا الناس أك أف يهمهم معاشهم اليومي ألهنم أيرسلوا 
:  ميبشّْرين

واحد مع  ل  ال  قع  و واحد؟عصفوران بفلسما  با   )
فحتَّنى  تمن و ما   إرادة اا  َِبيُ مْ خفي  عن لى اأَلْرض إم هما 

من عزُّ نتم    ! إ ن فال ت افوا كله معدودعر رؤوس م ش
 (31 - 29اآلية / 10اإلصحاح : متا) (عصافير كثيرة
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إف سلطاف اهلل كما ذيكر يف القرآف كالكتاب ا١تقدس متشابو  
بشكل ييلفت النظر، فاألنبياء الذين ذكرىم العهد القدًن يتكلموف 

. عن عرش اهلل ا١تمتد كالذم كسع األرض

كذيكر يف الكتاب ا١تقدس أف اهلل يقضي ٓتلق ا١تلوؾ كالقواد 
كالعبَّاد ليينفذكا أكامره السماكية، كما بيَّنها قورش ملك فارس ككثَت 

اا اَل ِإَلَه ِإالَّن ُهَو اْلَحيُّ : غَته، كىذا أيضان ما ذيكر يف القرآف
اْلَقيُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِسَ ٌ  َواَل نَ ْوٌم َلُه َما ِفي السَّنَمَواِت َوَما ِفي 

اأَلْرِض َمْن َ ا الَّنِذي َ ْشَفُع ِعْ َدُه ِإالَّن ِبِ ْ ِنِه  َ ْعَلُم َما بَ ْيَن  َْ ِد ِهْم 
َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُ ِحيُطوَن ِبَشْيٍا ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّن ِبَما َشاَا َوِسَع 

ِحْف ُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ  َ ُؤوُدُه ُكْرِسيُُّه السَّنَمَواِت َواأَلْرَض َواَل 
 [255: سورة البقرة]اْلَعِ يمُ 

ا١تهيمن كالكتاب ا١تقدس مثل القرآف، يصف اهلل أنو اٟتاكم ك
ٚتيع األمم كا١تمالك منذ بدء ا٠تلق كإذل على لعادل كلو، كعلى ا

 .آخر الزمن، كىو الرقيب األبدم على التاريخ كالزمن كالفضاء
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 :حر   االختيار* 

إف حرية االختيار لئلنساف ال تتعارض كإرادة اهلل، سواء يف 
عقيدة اإلسبلـ أك ا١تسيحية، كاإلسبلـ يؤكد على إرادة اهلل كىيمنتو 

، فإرادة اهلل ال دخل  كىذا ٣تاؼ للصواباٞتربيةبتيدعى أحيانان اليت 
سٌلم بو أف اهلل عادل بكل األشياء قبل 

ي
٢تا يف القدر أك اٟتظ، كمن ا١ت

مرسومة حدكثها، كأف الطريق ا١تقدر لكل إنساف أف يسلكها 
بشكل ما ا١تسؤكلية ينفي ذلك ال لكن كمكتوبة مسبقان عند اهلل، ك

. األخبلقية الختيار الفرد

 ال ااهلل يعلم ا٠تيارات اليت سنعملها كمصَتنا النهائي، لكن
ارات خيلة س، إذف فاٟتياة ىي يف اٟتقيقة خيارات متعاقبة سلىانعلم

القدر بمبنٌية على إرادتنا اٟترة ا٠تاصة، كسواء ٝتيناىا باٟتتمية أك 
فاإلنساف خيتار طريق  - أم مذىب كالفُت- ا١تسبق أك الكلفانية 

ٌهد لو السبيل قبل كالدتو بزمن  حياتو ا٠تاص، كاهلل سبحانو كتعاذل ديي
 :طويل، كىذا ما جاء يف سورة الفاٖتة

 َاْلَحْمُد ا َربٍّ اْلَعاَلِمين   ِالرَّنْحَمِن الرَّنِحيم  
اْهِدنَا   ِإ َّناَك نَ ْعُبُد َوِإ َّناَك َنْسَتِعينُ   َماِلِ   َ ْوِم الدٍّ نِ 

ِصَراَط الَّنِذ َن  َنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر   الصٍَّراَط اْلُمْسَتِقيمَ 
[ 7 - 1: سورة الفاٖتة] اْلَمْغُ وِب َعَلْيِهْم َواَل ال َّنالٍّينَ 
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اختبلفات أساسية بُت اإلسبلـ كا١تسيحية يف تطبيق نشأ كت 
يف اإلسبلـ ال ييعزل أبدان إذل اهلل : كفهم عبلقة اهلل باإلنساف، فمثبلن 

سبحانو - أنو أب، ألف ىذا ينسب صفات البشر إذل ا٠تالق، فاهلل 
. ليس لو زكجة، لذا فالكائنات البشرية ليسوا أبناء اهلل- كتعاذل 

كعند ا١تسيحيُت أيضان عقيدة أيخرل عامة يف التشبيو تشمل 
االعتقاد أف األب احملب يرتاح يـو السبت، كأنو يبغض أعداءه، كلو 

. كجو كيداف كأقداـ، ككل ىذا مرفوض يف اإلسبلـ

نو أبو أمةو، كيرفض أكما أف اإلسبلـ يرفض أف ييعزل إذل اهلل 
دد صلة  أيضان زعم اليهود كبعض الطوائف ا١تسيحية يف أف ما حيي

من عائلة يهودية، كىذا الوجود خَته من ا٨تداره اإلنساف باهلل ىو 
. اإلطاعة كالتسليم لو

يف اٟتقيقة إف مشولية عادل ا١تؤمنُت باهلل الواحد األحد 
باالتفاؽ مع كثَت من ا١تقاطع الواردة يف الكتاب ا١تقدس ييوضح أف 

لو انتماء خاص، أك التزاـ ألم شعب من الشعوب، أك  اهلل ليس
يٍسميٍوفى فوؽ رقعة شطرنج األنظمة  أم دكلة، كا١تؤمنوف باهلل ى

السياسية كالنظريات البشرية، كأكلئك الذين خيضعوف هلل كيطيعوف 
كيتصلوف ركحيان باهلل؛ يصبحوف األمة يف أم مكاف يف العادل، أكامره 

. أمة اهلل القدكس الواحد الركحية: الوحيدة
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يب ْٙ زمٛمخ اعزمبد انًضهًٍٛ ثبنًضٛر عٛضٗ عهّٛ  

؟ انضالو
كرد ذكر عيسى ّٔذا االسم يف القرآف أكثر من ٜتس كثبلثُت 

مرة، ككرد يف نصوص كثَتة بأٝتاء أخرل، كأيدخل يف ركعي كمن خبلؿ 
أف ا١تسلمُت ال يؤمنوف بعيسى ا١تسيح - مكرجل مسيح-ما تعلمتي 

 .لو يف التاريخ كال برسالتو، كال حىت بوجود ذكر

ـ يف دمشق شاركت يف حوار طويل مع 1987يف عاـ 
ا١تفيت الكبَت الشيخ أٛتد كفتارك، الرئيس الركحي للمسلمُت يف 

سورية، كبعد مضي ٜتس ساعات من احملادثات، تناكلنا موضوع 
عيسى ا١تسيح، كلشد ما أدىشٍت أف مضيفي بدأ بيانو االفتتاحي 

ب : قائبلن  أخي العزيز  أنت ال ديكن أف تكوف مسلمان حقان ما دل ٖتي
 !!عيسى كٖتًتمو كتيكرّْمو

كلمة كيذكر القرآف عيسى أنو ا١تسيح، عبد اهلل، ابن مرًن، 
من اهلل، ككلما يرد اٝتو آية اهلل كرسولو، حىت أف عيسى نفسو ييعتربي 

. (عليو السبلـ)ػ ييسلَّم عليو ب

كفيما ٨تن بصدد البحث عن ا١تعتقدات ا١تشًتكة، فسوؼ 
أطلب من القارئ أف ك، يف ىذا ا١توضوعندرس أىم تعاليم القرآف 

:  قارهنا بتلك اليت جاءت يف العهد اٞتديدم
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 : والدة عيسى العذر  - 1 

نبدأ بقصة زكريا، كىو نفسو الذم ذيكر يف كتاب لوقا 
. الطبيب الذم ألف اإل٧تيل الرابع، إ٧تيل لوقا

أف زكريا كاف  - القرآف كإ٧تيل لوقا- كذيكر يف كبل الكتابُت 
كسل إذل اهلل أف يرزقو كلدان، كرد فيهما أف اهلل كقد تراىبان ىرمان، 

كعده بأف يرزقو بغبلـ، كيف كبل الكتابُت دل يتكلم زكريا كآية من 
، (اٟتياة)اهلل، كذلك الغبلـ اٝتو حيِت يف الكتابُت، الذم يعٍت 

كاشتهر حيِت  - سابقو- صبح معركفان أنو رائد عيسى أكالذم 
آؿ )ا١تعمداف أك ا١تتعٌبد، كىذه القصة مذكورة بكاملها يف السورتُت 

. (عمراف كمرًن

:  ول الحظ شدة التشابه بين ال صين اآلتيين

زََكرِ َّنا ِإنَّنا نُ َبشٍُّرَك ِبُغالٍم اْسُمُه َ ْحَيى َلْم َنْجَعْل َلُه ِمْن   َا
 [7: سورة مرًن] قَ ْبُل َسِمّياً 

ال ت ف  ا زكر َّنا أَلنَّن ِطْلَبَت  قد : له المالك فقال)
يه ُ وَح َّنا   (ُسِمَعْت وامر َتَ   َِليَصابَاُت س تِلُد ل  ابْ َ اً وُتَسمٍّ

 (13: 1/لوقا)
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 آية لقصة مرًن 45كيف سورة مرًن خيصص ما يقرب من  
تصرة ١تا جاء يف سورة مرًن،  كعيسى، كيف سورة آؿ عمراف ركاية ٥تي

 اآلتيُت لكبلـ جربيل للسيدة مرًن العذراء يف كبل ٍينكلنقارف النَّصَّ 
 : الكتابُت

َقاَلْت َربٍّ  َنَّنى َ ُ وُن ِلي َوَلٌد َوَلْم : جاء يف القرآف
َ ْمَسْسِ ي َبَشٌر َقاَل َكَذِلِ  اا َ ْ ُلُ  َما َ َشاُا ِإَ ا َقَ ى َ ْمرًا 

 [47: سورة آؿ عمراف] َفِ نَّنَما  َ ُقوُل َلُه ُكْن فَ َيُ ونُ 

ر م لْلَماَلِك كيف مفقالت ): كجاء يف الكتاب ا١تقدس
فَأجاب اْلَماَلُك وقال لها،   ُ وُن هذا و َنا َلْسُت  عرف رجاًل 

ُة العليٍّ ت َلٍّ  فلذل   َْ  اً  الرُّوُح اْلُقُدُس  ِحلُّ علي  وقُ وَّن
 (35-1/34: لوقا) (اْلُقدُّوُس المولود م   ُ ْدَعى اْبَن ااِ 

ِإْ  َقاَلِت اْلَمالِئَ ُ   َاَمْرَ ُم ِإنَّن اا : كجاء أيضان يف القرآف
 ُ َبشٍُّرِك ِبَ ِلَمٍ  ِمْ ُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَ َم َوِجيهاً ِفي 

نْ َيا َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّنِبينَ   [45: سورة آؿ عمراف] الدُّ

اَل ت افي  ا : فقال لها الَماَلكُ ): كجاء يف الكتاب ا١تقدس
وها  ْنِت ستحبلين وتلد ن  مر م ألنَّنِ  قد وجدت نعم  اِا 

َ ُه َ ُسوَ     وُن ع يماً وابن اْلعلّي ُ ْدَعى و عطيه  اْب اً وتسمي ٍّ
 (23 - 1/30: لوقا)( الرَّنبُّ اإِللُه كرسيَّن داود  َبيه
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كمرًن أـ عيسى ىي ا١ترأة الوحيدة اليت ذيكرت يف القرآف  
إذل كمع أف القرآف يدعو ا١تسلمُت - األصلي - باٝتها اٟتقيقي 

السيدة مرًن لدرجة كبَتة، إال أف ىذا االحًتاـ أك التبجيل ال احًتاـ 
. يصل إذل درجة العبادة

 : معجزات عيسى- 2

اليت ذيكرت يف القرآف ٤تدكدة ككرد ذكر بعضها يف القرآف، 
:  إذا قورنت بتلك اليت يف اإل٧تيل أك العهد اٞتديد

ُسواًل ِإَلى بَِ ي ِإْسَرائِيَل  َنٍّي َقْد ِجْئُتُ م ِبآَ ٍ  مٍّن رَّنبٍُّ ْم رو
 َنٍّي َ ْخُلُ  َلُ م مٍَّن الطٍّيِن َكَهْيَئِ  الطَّنْيِر َفأَنُفُخ ِفيِه فَ َيُ وُن طَْيرًا 

ِبِ ْ ِن اِا َو ُْبِرُئ األْكَمَه واألَبْ َرَص َوُ ْحِيي اْلَمْوَتى ِبِ ْ ِن اِا 
َو ُنَ بٍُّئُ م ِبَما َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّنِخُروَن ِفي بُ ُيوِتُ ْم ِإنَّن ِفي َ ِلَ  آلَ ً  

قاً لٍَّما بَ ْيَن َ َديَّن ِمَن الت َّنْورَاِة  لَّنُ ْم ِإن ُك ُتم مُّْؤِمِ يَن  َوُمَصدٍّ
َوأُلِحلَّن َلُ م بَ ْعَض الَّنِذي ُحرٍَّم َعَلْيُ ْم َوِجْئُتُ م ِبآَ ٍ  مٍّن رَّنبٍُّ ْم 

ِإنَّن اا رَبٍّي َورَبُُّ ْم َفاْعُبُدوُه َه َذا ِصَراٌط  َفات َّنُقوْا اَا َوَ ِطيُعوِن 
[ 51 - 49: سورة آؿ عمراف] مُّْسَتِقيمٌ 
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 : رسال  عيسى في اإلنجيل - 3 

كانت مصدقة، كأكلئك الذين بػيلّْغوا اإل٧تيل كانوا مطالبُت 
 : أف يلتزموا بتعاليمو، كقد جاء يف القرآف الكرًن

 َقاً لٍَّما بَ ْيَن و َ ا َعَلى آثَارِِهم ِبَعيَسى اْبِن َمْرَ َم ُمَصدٍّ قَ فَّني ْ
قاً لٍَّما اَ َدْ ِه ِمَن  َ اُه اإِلنِجيَل ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصدٍّ لت َّنْورَاِة َوآتَ ي ْ

ْهُل  َ  َوْلَيْحُ ْم َدْ ِه ِمَن الت َّنْورَاِة َوُهًدى َوَمْوِعَ ً  لٍّْلُمتَّنِقيَن يَ بَ ْيَن 
ا َفُأْولَ ِئَ  ااإِلنِجيِل ِبَما  َن زَل ااُ ِفيِه َوَمن لَّنْم َ ْحُ م ِبَما  َن زَل 

 [47 - 46: سورة ا١تائدة] ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

: يقوؿ العادل اإلسبلمي احملًـت كا١تفسر عبد اهلل يوسف علي
 اليت جاءت يف  ِبَما  َن زَل ااُ إف التأكيد على فهم ٚتلة 

اآلية السابقة كاليت تعٍت الرسالة اليت جاء ّٔا ا١تسيح متبلزمةه مع ما 
 تدعو ا١تسلمُت إذل كضع ياتمثل ىذه اآل. بلَّغ الرسوؿ ٤تمد

ا١تسيح يف ا١تقاـ العارل من االحًتاـ، كأف يشعركا بالقرابة للمؤمنُت 
 : من ا١تسيحيُت اٟتقيقيُت، كىذا ما تعكسو اآلية التالية

 َمُ وْا الَّنِذ َن َقاُلَوْا ِإنَّنا آَوَلَتِجَدنَّن َ قْ َربَ ُهْم مَّنَودَّنًة للِذ َن
ُهْم   سٍّيِسيَن َورُْهَباناً َو َن َّنُهْم اَل َ ْسَتْ ِبُرونَ قِ َنَصاَرى َ ِلَ  ِبَأنَّن ِم  ْ

 [82: سورة ا١تائدة]
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ْن َ ْهِل اْلِ َتاِب ُ مَّنٌ  َقآِئَمٌ  مٍّ ْ ُسوْا َسَواا لَ : كيف اآلية التالية 
ُلوَن آ َاِت اا آنَاا اللَّنْيِل   ُ ْؤِمُ وَن ِباا  ُهْم َ ْسُجُدوَن وَ  َ ت ْ

َهْوَن َعِن اْلُم َ ِر َوُ َسارُِعوَن وَ َواْليَ ْوِم اآلِخِر   َْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َ   ْ
َراِت َوُ ْولَ ِئَ  ِمَن الصَّناِلِحيَن فِ  ْن َخْيٍر مِ  َوَما  َ ْفَعُلوْا ي اْلَ ي ْ

 [115 - 113: سورة آؿ عمراف] فَ َلن ُ ْ َفُرْوُه َواا َعِليٌم ِباْلُمتَّنِقينَ 

 : القيام  لدى المسيح- 4
كا١تسلموف يؤمنوف : ىي القاعدة األساسية للديانة ا١تسيحية

أف اهلل رفعو بشكل ما، كرٔتا ذلك ييشبو ما حدث للراىب 
عندما ريفع أك نيقل إذل مكاف ما، كقد ذكر القرآف رفع  ()(إينوخ)

ِعيَسى ِإنٍّي  ِإْ  َقاَل اا  َا: عيسى يف النص القرآين التارل
ُرَك ِمَن الَّنِذ َن َكَفُروا َوَجاِعُل الَّنِذ َن  ُمتَ َوفٍّيَ  َورَاِفُعَ  ِإَليَّن َوُمَطهٍّ

ات َّنبَ ُعوَك فَ ْوَق الَّنِذ َن َكَفُروا ِإَلى  َ ْوِم اْلِقَياَمِ  ُثمَّن ِإَليَّن َمْرِجُعُ ْم 
َ ُ ْم ِفيَما ُكْ ُتْم ِفيِه َتْ َتِلُفونَ  [ 55: سورة آؿ عمراف] َفَأْحُ ُم بَ ي ْ

إذ كيف النص اآلٌب إشارة كاضحة صرحية إذل قياـ ا١تسيح 
َوالسَّنالُم َعَليَّن  َ ْوَم ُوِلْدُت : يتحدث عن نفسو بنبوءة نبوية
[ 33: سورة مرًن] َو َ ْوَم َ ُموُت َو َ ْوَم  ُبْ َعُث َحّياً 

                         
 .دل أجده يف ا١توسوعة (1)
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 ْم ٚعزمذ انًضهًٌٕ ثصهت انًضٛر؟

  

إف صلب ا١تسيح عيسى ليس مقبوالن كحقيقة كاقعة يف 
كيبُت القرآف صراحة أنو حىت كإف ادعى ، القرآف كبالتارل يف اإلسبلـ

اليهود أهنم صلبوا ا١تسيح عيسى إال أهنم دل يصلبوه، كلكن بيدّْؿ 
. بشخص آخر كصلب عوضان عنو

إف إنكار الصلب مصحوب بالرفض الصريح ألم ادعاءات 
سَّد يف ا١تسيح عيسى كأف عيسى  كردت يف اإل٧تيل بأف اهلل ٕتى

أيعطي السلطاف ا١تطلق يف السماء كيف األرض، كىذا ما ييشكل 
بُت اإلسبلـ كا١تسيحية، - أك ا٠تبلؼ الوحيد - أكرب خبلؼ 

عندما تيؤخذ عقيدة غريبان فىرٍفضي عقيدة الصلب كتأليوي ا١تسيح ليس 
. التوحيد أك كحدانية اهلل بعُت االعتبار

إف االعتقاد بأف اهلل إلو الكوف نػزؿ إذل األرض على ىيئة بشر، 
ككيًلدى من امرأة، كهنض بغموض ٤تتفظان بكل قوتو كسلطاتو، بينما 
يسمح لرجاؿ أشرار أف يينفذكا خطتهم كيصلبوه على شجرة بُت 

ا١تسلم، كال يقبلو بأم عقيدة لصُت كضيعُت ىو اعتقاد ال ينسجم مع 
 ال                  -سبحانو كتعاذل- شكل من األشكاؿ، فاهلل 

ق شيء، كال يتزكج كال يلد ذرية، كىكذا فإف عقيدة البنوَّة ػيعدؿ
كصلب ا١تسيح يعترباف إضافات أيدرجت فيما بعد إذل اإلدياف 

:  كالعقيدة ا١تسيحية
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 َْلَ ا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَ َم َرُسوَل اا تَ َوقَ ْوِلِهْم ِإنَّنا ق

َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِ ْن ُشبٍَّه َلُهْم َوِإنَّن الَّنِذ َن اْختَ َلُفوا ِفيِه َلِفي 
 ًا َش ٍّ ِمْ ُه َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّن ات ٍَّباَ  ال َّننٍّ َوَما قَ تَ ُلوُه َ ِقين

[ 158 - 157: سورة النساء]اً َبْل َرفَ َعُه اا ِإَلْيِه وََكاَن اا َعزِ زًا َحِ يم

كلكن ماذا ييفهم من ىذا النص عن عودة ا١تسيح؟ ىل يشَت إذل 
موت جسدم كبقاء ركحي حي؟ أـ أف ا١تسيح بدا أنو مات كحىٍسب 

 كما يؤكد عدد من نقَّاد الكتاب ا١تقدس العا١تيُت منذ زمن بعيد؟

فإف - على ضوء علم النقد النٌصٌي - بالنسبة للمسيحي 
كتفاسَت كعلـو تارخيية ككهنوتية ىي يف  - ا١تيثولوجيا- اعتماد ا١تناىج 

.  ال لبس فيومنفباؿاعتبار نص العهد اٞتديد مرفوضة، كجوأّا 

ك٤تور اإلدياف عند ا١تسيحي يًتكز على شخص ا١تسيح، أما 
يًتكز ٤تور إديانو على رسالة ا١تسيح، كيصعب على ا١تسلم ؼا١تسلم 

التوفيق بُت صلب ا١تسيح عيسى كعدؿ اإللو كرٛتتو كقدرتو 
كحكمتو، كلطا١تا أف اهلل غفر آلدـ كحواء ذنبهما األصلي، فما 

يؤمن كل من حيث األساس ك .حاجتو ألف يقدـ ضحية لبقية البشر
برفعو، أك بقيامو بقدرة كاف ا١تسيح من ا١توت خبلص أف ا١تسلمُت 

اهلل، كصعوده إذل السماء سواء قبل موتو اٞتسدم أك أثناء كونو 
 .حيان، فقد ًب صعوده إذل السماء، كقد رفعو اهلل إليو
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يب ْٙ انًٕاضٛع األُخشٖ يٍ انكزبة انًمذس انزٙ  

؟ انمشآٌٚزُبٔنٓب 
 ا١تسيحيوف إذا علموا أف كثَتان من ا١تواضيع أال بد أف يفاج

اليت جاءت يف الكتاب ا١تقدس كاليت يعتربكهنا ركح عقيدهتم، كردت 
يف القرآف كيعتربىا ا١تسلموف ىامة، فالقرآف ٖتدث كثَتان عن مواضيع 
٢تا صلة بالبلىوتية كالعقيدة ا١تسيحية، كألف الغاية من ىذا الكتاب 
دل تكن استنفاذ الكبلـ عن اإلسبلـ، فلذلك سنهتم فقط ببعض 
 : ا١تواضيع األساسية األكثر مشولية كأمهية يف اعتبار العقيدة ا١تسيحية

سيتذكر القارئ ما قد أسلفنا من أف : المالئ   - 1
اإلدياف با١تبلئكة ىو أحد عناصر اإلدياف ا٠تمسة األساسية يف 

 .اإلسبلـ، كىو على رأس عناصر الشهادة

كيذكر القرآف أف ا١تبلئكة كائنات ركحانية يينفذكف أمر اهلل، 
ال يأكلوف كال يشربوف كال يناموف، كال ديلكوف أم رغبات طبيعية 

صى عددىم، كلكل كاحد منهم كاجب ككانت أـ مادية،  ال حيي
  .معُت، كقد خلقهم اهلل ٠تدمة البشر
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كيعترب ا١تسلموف جربيل عليو السبلـ أىم ا١تبلئكة، كيدؿ  
على ذلك الرسالة اليت أيرسل ّٔا إذل السيدة مرًن، كما يعتقدكف أنو 

 كيؤكد القرآف أف ا١تبلئكة علينا حىفىظىة لتحمينا ظهر أماـ ٤تمد 
نْ َيا َوِفي اآلِخَرةِ : طيلة حياتنا َنْحُن َ ْوِلَياؤُُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ

 

[ 31: سورة فصلت]

كلكل إنساف مىلىكاف يبلزمانو منذ كالدتو، مكلفاف بتسجيل 
أعمالو، أحدمها مكلف بتسجيل األعماؿ الصاٟتة كاآلخر بتسجيل 

أعماؿ السوء كالشر، كاهلل العليم يعلم كل ما نفعل أك نعمل، ككل ما 
تكتبو كتسجلو ا١تبلئكة ليست الغاية منو سول حث اإلنساف على 

عمل ا٠تَت، كالتأكيد على أفَّ العدؿ ا١تطلق سوؼ يأٌب من اهلل 
. عندما يقف كل الناس أمامو يف يـو اٟتساب النهائي

إف ا١تبلئكة تيرافقنا طيلة رحلة اٟتياة كإذل األبد، كيقفوف معنا 
اسب أماـ اهلل عن أعمالنا :  أماـ عرش الدينونة، حيث ٨تي

 ََوِإنَّن َعَلْيُ ْم َلَحاِفِ ين   َِكَراماً َكاتِِبين   ْعَلُموَن َما َ 
[ 12 - 10: سورة االنفطار] تَ ْفَعُلونَ 
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كتيعطي ا١تبلئكة للمؤمنُت الواثقُت باهلل الشجاعة للصرب  
:  ١تواجهة الشدائد كالتغلب عليها لتطمئن قلؤّم

 ِإنَّن الَّنِذ َن َقاُلوا رَب َُّ ا اا ُثمَّن اْستَ َقاُموا تَ َت  زُل َعَلْيِهُم
اْلَمالِئَ ُ  َ ال َتَ اُفوا َواَل َتْحَزُنوا َو َْبِشُروا ِباْلَج َّنِ  الَّنِتي ُكْ ُتْم 

 [30: سورة فصلت] ُتوَعُدونَ 

 أف يسعوا للوصوؿ إذل اٟتياة كالسعادة األبدية ينذًكر ا١تؤمنتك
اليت كيًعدكا ّٔا يف اٞتنة، كيتقبل ا١تسيحي عن طيب خاطر ىذه 

الصور اليت كصف ّٔا القرآف ا١تبلئكة طا١تا أهنم جزء ال ينفصل عن 
العقيدة ا١تسيحية، كييعزل إليهم نفس القول كالغايات يف العهد 

. القدًن كالعهد اٞتديد

ىلىك الذم أيرسل للسيدة ىاجر كابنها إٝتاعيل 
كجربيل ىو ا١ت

يف الصحراء القاحلة، كفجَّر ٢تا بئران من ا١تاء ليينجيها من العطش، ٍب 
 .أسرَّ ٢تا كعد اهلل بأف جيعل ابنها اٞتٌد األكرب أليٌمة عظيمة

، ف ادى مالك اا هاجر من ) وسمع اا ُب اا الصَّنِبيَّن
ألن اا , مالذي  زعج   ا هاجر؟ ال ت افي: السماا وقال لها

قومي واحملي  قد سمع ب اا الصبي من حيث هو ملقى 
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 24/62: سفر التكوين)( وتشبثي به ألن ي سأجعله  م  ع يم , الصبي 

 -65 )

 ملكاف مهماف، أعطيا مهمات عديدة اؿ ىمئيجربيل كميكا
يف كبل العهدين، كيعترب جربيل أىم ا١تبلئكة يف كل من القرآف 

كالكتاب ا١تقدس، كاالسم جربيل يعٍت يف اللغة العربية رجل اهلل، 
كىو الذم بلَّغ الرساالت ٢تاجر كدانياؿ كمرًن كزكريا، كىو الذم 

 .بلَّغ القرآف للنيب ٤تمد 

استعار دانيت يف كتابو : السماا، الجحيم وال لود - 2
 يف كصف أىواؿ اٞتحيم كثَتان من كصف (جحيم دانيت)الشهَت 

الشعراء العرب ا١تسلمُت ألىوا٢تا، كاٟتق أف القرآف صور بتفصيل 
حيٍّ العذاب الذم ينتظر أكلئك الذين اختاركا ألنفسهم أف يقضوا 

. حياهتم غَت مبالُت ْتقائق كجود اهلل كما أكحي إذل اإلنساف

عدَّ ٞتزاء ا١تؤمن 
ي
كالقرآف كالكتاب ا١تقدس يصف ا١تكاف ا١ت

فَّ كلمة اٞتنة اليت تستعمل ٣تازان ىي إكا١تكاف ا١تعد لعقوبة العاصي، 
مكاف ا١تكافأة، كىي جنة ا١تسلم ا١تؤمن، كبعد انتهاء اٟتساب بُت 

يدم اهلل يدخل جنة النعيم، حيث ينعم ا١تؤمنوف بأهنار جارية كعُت 
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هنار من لنب دل يتغَت طعمو كينابيع من عسل كفواكو أال تنضب ك 
:  لذيذة من كل نوع كما يف اآلية

 ُقْل َ ُؤنَ بٍُّئُ ْم ِبَ ْيٍر ِمْن َ ِلُ ْم ِللَّنِذ َن ات َّنَقْوا ِعْ َد رَبٍِّهْم
َج َّناٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَنْ َهاُر َخاِلِد َن ِفيَها َوَ ْزَواٌج ُمَطهَّنَرٌة 

[ 15: سورة آؿ عمراف] َوِرْضَواٌن ِمَن اا َواا َبِصيٌر ِباْلِعَبادِ 

َثُل اْلَج َّنِ  الَّنِتي ُوِعَد اْلُمت َّنُقوَن ِفيَها  َنْ َهاٌر ِمْن م: كأيضان 
ِسٍن َو َنْ َهاٌر ِمْن َلَبٍن َلْم  َ تَ َغي َّنْر َطْعُمُه َو َنْ َهاٌر ِمْن َخْمٍر آَماٍا َغْيِر 

ٍة ِللشَّنارِِبيَن َو َنْ َهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى َوَلُهْم ِفيَها ِمْن ُكلٍّ  َلذَّن
الثَّنَمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن رَبٍِّهْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد ِفي ال َّناِر َوُسُقوا َماًا 

[ 15: سورة ٤تمد] َحِميماً فَ َقطَّنَع َ ْمَعاَاُهمْ 

: كلنبلحظ الصورة اليت أيشَت إليها يف سورة ٤تمد بكلمة
اليت ( بارابيلوس)، كىذه الكلمة جاءتنا من الكلمة اليونانية (مىثىلي )

حالة خيليقية أك مبدأن دينيان، فكذلك كصف تبُت قصة خيالية : تعٍت
ىي يف طبيعتها  - الكتاب ا١تقدس- اٞتنة يف الكتاب ا١تسيحي 

:  بارابيلوس، جاء يف الكتاب ا١تقدس
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اتوا جميع اْلعشور إلى ال زن  لي ون في بيتي طعام ه) 
ل م ُكَوى   ِإن ك ت ال  فتحدوَجرٍُّبوني بهذا قال ربُّ الج و
 (10: 3مبلخي)( حتى ال توسع السمَّنوات و فيض علي م برك 

يف العهد اٞتديد  - رؤية حنَّا البلىوتية- إف كتاب الرؤيا 
يستخدـ العديد من األمثلة كالصور لييعرّْؼ اٞتنة، كفيو أف للجنة 

إذل األرض ككثَت من ا١تسميات تنػزؿ أبواب كعركش ك٧تـو كمبلئكة 
. الوصفية األيخرل

كمعظم ىذه األكصاؼ موجودة يف كتاب الرؤيا كفيو كصف 
للجنة أهنا مكاف ال موت فيو كال حزفى كال أدل كال بكاء البتة، 

 : كذلك كما يف

ني نهرًا صافياً مْن ماا حياة المعاً كبلَّنوٍر خارجاً مْن او ر)
وعلى ال  َّنْهِر من ه ا ومْن الطر   عرش اِا وال روف، في وسط 

ه اك شجرة حياٍة تص ع اْث َتي عشرة ثَمرٍة وتعطي كلَّن شهر 
 (2 - 22/1:  يوحنارؤيا)( الشَّنجرة لشفاا اأُلَممِ  ثمرها، وورق
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صوَّر ا١تسيحيوف اٞتنة منذ زمن بعيد أهنا مكاف راحتهم  
األبدية، كمساكنهم ٢تا دركب مرصوفة بالذىب كاألحجار 

 .اخل.. الثمينة

ك٨تن عندما نأخذ بعُت االعتبار ا٠تلفية التارخيية كالثقافية 
حُت سيطّْر القرآف كالكتاب ا١تقدس، عندىا نفهم أف استعماؿ كلمة 

- تصوُّر إمنا كاف لوصف اٞتنة للمؤمنُت األكائل، كالكتاباف كبلمها 
حياكالف أف يرٝتا صورة لعادل بعيد عن  - القرآف كالكتاب ا١تقدس

. إدراؾ كحس العادل الذم نعيشو كنراه كنشعر بو

كالقرآف كالكتاب ا١تقدس كبلمها يصوراف اٞتحيم بأهنا ا١تآؿ 
النهائي للشرير كاآلٍب كالظادل كالفاسق، ككبلمها يصف اٞتحيم بأهنا 

:  عقاب دائم كعذاب بالنار كاللهب

 َر اأَلْرِض َوالسَّنَمَواُت َوبَ َرُزوا ا  َ ْوَم تُ َبدَّنُل اأَلْرُض َغي ْ
َوتَ َرى اْلُمْجِرِميَن  َ ْوَمِئٍذ ُمَقرَّننِيَن ِفي   اْلَواِحِد اْلَقهَّنارِ 

 [49 - 48: سورة إبراىيم] اأَلْصَفادِ 
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اً ِإنَّنا َ ْعَتْدنَا ِلْلَ اِفرِ َن َسالِسَل َوَ ْغالاًل َوَسِعير [كرة اإلنسافس :

4] 

ُ َ  فاقلعها خير ل  َ ن تدخل مل وت اِا ) وإن  عثرت  عي ْ
حيث   ال َّنارِ  َ عور من َ ن ت ون ل  عي ان وُتْطَرح في جه َّنم

( أَلنَّن كلَّن واحد  ملح ب ار  ال  ُموت وال َّنار ال ُتْطَفأُ ادوده
 (49 - 47: مرقس)

   جميتهِ مل و من  رسل اْبن اإلْنسان مالئ ته فَيجمعون)
ه اك ، و طرحونهم في  َُتوِن ال َّنارِ  م، عاثر وفاعلي اإلثمال

 (42 - 41، 13: مىت) (انسنَ صر ر األَ و  ون الب اا 

كيؤمن ا١تسلموف كا١تسيحيوف ْترفية معٌت اٞتنة كالنار أم أهنا 
كاقعية، بينما ال تزاؿ ٙتة فئة من ا١تسلمُت كا١تسيحيُت ينظركف ١تتع 

اٞتنة كعذاب النار ا١توعودين على أهنا رمز للنعيم أك للعذاب 
للوصوؿ إذل الركحي، كعند ا١تؤمن كا١تسيحي فإف بىٍذؿى اٞتهد 

، كالسعيى للتمسك بفضائل العدؿ كالرٛتة كالشفقة الكماؿ ا٠تلقي
. يف ىذه اٟتياة ستهيئنا ٟتياة اآلخرة اآلتية
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كىو االعتقاد الثالث ا١تشًتؾ بُت ا١تسلم :  وم الد ن - 3 
كا١تسيحي، كاليـو اآلخر كيـو الدينونة كاٟتساب يتبلـز مع يـو 
القيامة، كاإلسبلـ يبٌُت أف كل البشر سييبعثوف أماـ اهلل ليبلقوا 

حيٍكمو، كىذا اٟتدث األخَت أيشَت إليو يف القرآف بأنو يـو اٞتزاء، 
يـو اٞتمع، يف ىذا اليـو كيـو اٟتق، كيـو الفصل، ككيـو الغضب، 

ازل كفقان لنتيجة ميزانو، كتي  زف أعماؿ كل إنساف بأمر من اهلل، كجيي
. فأٌما التقي فيدخل النعيم، كأٌما الشقي فإذل النار

 ٍِإنَّن األَبْ َراَر َلِفي َنِعيم   ٍَوِإنَّن اْلُفجَّناَر َلِفي َجِحيم  
َها ِبَغائِِبينَ   َ ْصَلْونَ َها  َ ْوَم الدٍّ نِ  - 13: سورة االنفطار]َوَما ُهْم َع  ْ

16] 

كيبُتّْ القرآف أف يـو الدين يسبقو أزمنة اختبلط الكوف 
كاضطرابو كظواىر غَت طبيعية تيؤثر على ا٠تلق كالطبيعة، كديكن أف 

نرل توافقان بينان بُت أحداث يـو الدين اليت ذكرىا اإلسبلـ كبُت عودة 
ا١تسيح الثانية كاألخَتة اليت ذيكرت يف الكتاب ا١تقدس، كالركايتاف 

كبلمها توضحاف أف ىذه األحداث ىي أكج أك ذركة هنايات العادل 
:  كاإلنسانية، كعندما تقع ىذه األحداث تبدأ األبدية
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 ِْإَ ا السَّنَماُا انْ َفَطَرت   َْوِإَ ا اْلَ َواِكُي انْ َتثَ َرت 
  َْوِإَ ا اْلِبَحاُر ُفجٍَّرت   َْوِإَ ا اْلُقُبوُر بُ ْعِثَرت   َعِلَمْت

 [5 - 1: سورة االنفطار] نَ ْفٌس َما َقدَّنَمْت َوَ خَّنَرتْ 

وحااًل بعد ال يق  في تل  األ ام، ت لم الشمس، )
و حجي القمر ضواه، وتتهادى ال جوم من السماا، وتتزعز  

وع دئذ ت هر آ   ابن اإلنسان في السماا، ، قوات السماوات
فت تحي قبائل األرض كلها، و رون ابن اإلنسان آتياً على 

( 30-29/ 24مىت) (سحي السماا بقدرة ومجد ع يم

يـو الدين أك الدينونة سيكوف للمسلم كا١تسيحي يف ك
يب عندما ييسأؿ عن  ٤تاسبة، كجيب فيو على كل إنساف أف جيي

:  أفعالو كعمَّا عمل خبلؿ حياتو على األرض

 وَُكلَّن ِإْنَساٍن  َْلَزْمَ اُه طَاِئَرُه ِفي ُعُ ِقِه َوُنْ ِرُج َلُه  َ ْوَم
اقْ َرْ  ِكَتاَبَ  َكَفى ِب َ ْفِسَ  اْليَ ْوَم    َ ْلَقاُه َمْ ُشورًا اً اْلِقَياَمِ  ِكَتاب

[ 14 - 13: سورة اإلسراء] اً َعَلْيَ  َحِسيي

من ال اس من ت ون خطا اهم واضح  قبل المحاكم ، )
وقياساً على  ل   ومن ال اس من ال ت هر إال بعد المحاكم  
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ف ن األعمال الصالح  ت ون واضح  مسبقًا، واألعمال التي  
الرسالة األكذل إذل )( ليست بصالح ، ال  م ن  ن ت ل م في 

 ( 25-5/24تيموثاس
كيف العقيدة اإلسبلمية، فإف ا١تؤمن سوؼ ييقابىل بأصغر 

أعمالو الصاٟتة، كما ارتكب من سوء أثناء حياتو يف الدنيا، ككل 
ا٠تصومات، ككل ما صدر عنو من عمل صاحل كعدؿ سوؼ يقيّْمو 

:  كيبيَّنو اٟتىكىمي األخَت، أال كىو الشاىد على كل شيء

 َمُ وا َوالَّنِذ َن َهاُدوا َوالصَّناِبِئيَن َوال َّنَصاَرى آِإنَّن الَّنِذ َن
َواْلَمُجوَس َوالَّنِذ َن َ ْشرَُكوا ِإنَّن اا  َ ْفِصُل بَ ي ْ َ ُهْم  َ ْوَم اْلِقَياَمِ  ِإنَّن 

[ 17: سورة اٟتج] اا َعَلى ُكلٍّ َشْيٍا َشِهيدٌ 

كيػيبػىُتّْ الكتاب ا١تقدس أف عودة ا١تسيح ستسبق القيامة 
كالدينونة النهائية، حىت أف القرآف يشَت إذل أف ا١تسيح آية ّٓيء 
ساعة الدينونة، ككما بيَّنا يف دراستنا عن ا١تسيح يف مستهل ىذا 

لو دكر فعاؿ سيؤديو  الفصل، كيبُت اإلسبلـ أف ا١تسيح سيكوف
 .قبيل انتهاء الزمن
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 َوِإن مٍّْن َ ْهِل اْلِ َتاِب ِإالَّن َليُ ْؤِمَ نَّن ِبِه قَ ْبَل َمْوِتِه َو َ ْوَم

 [159: النساء] اْلِقَياَمِ  َ ُ وُن َعَلْيِهْم َشِهيداً 

كحكم اهلل عند ا١تسيحيُت كا١تسلمُت ينتظر كل البشر، 
كسيحاسب اٞتميع على أعما٢تم كأفكارىم أثناء حياهتم الدنيوية، 

كىل سَتجّْح اإلدياف الذم أقررنا بو أعمالنا الصاٟتة على تلك 
ككعد اهلل سريع حكم السيّْئة؟ كالشيء الوحيد األكيد، ىو أف 

. كفصل

ىي ألكؿ كىلة متشأّة، :  صل ومفهوم ال طيئ - 4
أف اإلنساف حر خيليقيان، قادر يف الكتاب ا١تقدس ٗتتلف عن لكنها 

على أف خيتار بُت العمل الصاحل كالعمل السيّْئ، بُت طاعة أكامر 
. كيًلد دكف خطيئة أصليةكفوؽ كل شيء أنو اهلل كعصياهنا، 

كيبُت اإلسبلـ أنو ال ديكن أف يولد اإلنساف مع خطيئة 
أصلية كإمنا يولد طاىران، كيصف القرآف لنا اٟتالة اليت يولد فيها 

اإلنساف، كإنو يولد طاىران، صادقان، حيرَّان، مقببلن على العمل الصاحل 
سبحانو - كعبادة اهلل، كىذا ما ييدعى بالفطرة، كلطا١تا أف اهلل 

خلق اإلنساف كنفخ فيو من ركحو، فمن الطبيعي أنو - كتعاذل 
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سيدخل ىذا العادل يف كضع الرباءة ا١تطلقة، فا٠تطيئة حسب ما  
. ما نفعلتنتج عكلكنها ، فطرتنايرل ا١تسلم ليست من 

كا٠تطيئة ىي نتيجة التأثُّر بعادل متقلب ك٣تتمع فاسد، كىي 
نتيجة لبلزدراء كاالبتعاد عن األمر اإل٢تٌي، كا٠تطيئة كاٞتزاء األبدٌم 

ال ديكن أف تكوف كراثة أك توريثان، كلكن جيب أف تكوف قد ٘تت 
:  ا١تتعمدةبأعماؿ الفرد 

 َوِإْ  َقاَل رَبَُّ  ِلْلَمالِئَ ِ  ِإنٍّي َخاِلٌ  َبَشرًا ِمْن َصْلَصاٍل
َفِ َ ا َسوَّن ْ ُتُه َونَ َفْ ُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا   ِمْن َحَمٍ  َمْسُ ونٍ 

[ 29 - 28: سورة اٟتج] َلُه َساِجِد نَ 

فنفخة ركح اهلل فينا ٖتوؿ دكف أف يأٌب أمُّ إنساف ٢تذه اٟتياة 
كاإلنساف مركَّب غريب من األنانية  - حامبلن للخطيئة- مذنبان 

كإيثار النفس، كدل يولد مياالن لعمل ا٠تَت أك لعمل الشر، كلكنو 
. يار ليعمل خَتان أك شران تديليك القدرة كاالخ

مقارنة دراسة )كتابو يف  ()صمدا١تسلم عبد اؿالعادل يبُت ك
:  ما يلي (بُت اإلسبلـ كا١تسيحية

                         
. دل نعرؼ من ىو ىذا العادل (1)
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ف اإلنساف مذنب حىت قبل أف يرتكب ذنبان، كأفَّ إ: كقولنا 
كغَت قادر على ٕتنب موركثة كل طفل ييولد بطبيعة فاسدة 

 ().با٠تالق ا٠تطيئة، ىو ببل شك طعن

 كل عمل أك تفكَت مكيعترب اإلسبلـ أف ا٠تطيئة أك الذنب ق
:  أك إرادة صادرين عن

  .تصميم- 1
. ٖتدو للقانوف اإل٢تي الذم ال لبس فيوك- 2
  .كالتعدم على حق اهلل كحق اإلنساف- 3
  .كأف يكوف مؤذيان للركح كاٞتسد- 4
  .كأف تتكرر تلك األفعاؿ- 5
. كأف يكوف اجتنأّا ٦تكنان كبشكل طبيعي- 6

كعن  -تعدو متعمد ىو كباختصار فإف الذنب ىو نسياف اهلل، ك
. إلرادة اهلل ككحيو- إدراؾ

من ال يتجزأ مها جزء : الذنوبمن ستغفار االال دم و- 5
اإلدياف يف العقيدة اإلسبلمية، كجيب أف يأٌب الندـ أكالن قبل 

                         
  (.96-95)، الصفحة (دراسة مقارنة بُت اإلسبلـ كا١تسيحية)كتاب  ()



 -141- 

االستغفار، كعلى اإلنساف أف ييربىن على ذلك بإخبلص، ليكوف  
. خالدان يف جنة النعيم

 َو َا قَ ْوِم اْستَ ْغِفُروا رَبَّنُ ْم ُثمَّن ُتوُبوا ِإَلْيِه  ُ ْرِسِل السَّنَماَا
ًة ِإَلى قُ وَّنِتُ ْم َواَل تَ تَ َولَّنْوا   مجرمينَعَلْيُ ْم ِمْدرَارًا َوَ ِزدُْكْم قُ وَّن

 [52: سورة ىود]
إف ىطوؿ ا١تطر يف صحراء اٞتزيرة العربية القاحلة من أعظم 

النعم اليت دينحها اهلل لعباده، لذا عندما تكلم القرآف عن كوف غزارة 
ا١تطر تتناسب مع عظيم ا١تغفرة، صار مفهـو مغفرة الذنب انعكاسان 

، فهو سبحانو غافر الذنب كييطىٍمًئني ا١تذنب النادـ رأفتولرٛتة اهلل ك
 .ا١تستغفر الذم ال يعود إذل ارتكاب ىذا الذنب

 َواْستَ ْغِفُروا رَبَّنُ ْم ُثمَّن ُتوُبوا ِإَلْيِه ِإنَّن رَبٍّي َرِحيٌم
 [90: سورة ىود]َوُدودٌ 

. كإف أسوء الذنوب عند اهلل الشرؾ، كىو أخطرىا

  َِإنَّن اا اَل  َ ْغِفُر َ ْن ُ ْشَرَك ِبِه َو َ ْغِفُر َما ُدوَن َ ِل
      اً ِلَمْن َ َشاُا َوَمْن ُ ْشِرْك ِباا فَ َقِد افْ تَ َرى ِإْثماً َعِ يم

 [48: سورة النساء]
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كلقد جاء يف كثَت من سور القرآف ما ييشَت إذل خطورة  
كعظمة ىذا الذنب، كالقرآف كلو يؤكد أنو ال ديكن ١تن أطاع اهلل 

نح ذات  حق طاعتو أف يسمح ألمٍّ كاف أف يكوف لو أك أف ديي
ا١تستول من تكريس التقديس ٟتضرة اهلل الواحد األحد إلو الكوف، 

بتعد عن اهلل كلن جيد عند اهلل مككل من يفعل ذلك فبل شك أنو 
. مغفرة لو

 كمع ذلك إذا ندـ ا١تلحد كا١تنكر لوجود اهلل كا١تشرؾ الذم 
يعبد آ٢تة متعددة كاستغفر هلل، كرجع إذل عبادة اهلل كحده فإف اهلل 

. دييكن أف يغفر لو
 

 

 

: وخالص  القول

أف اإلسبلـ ييبٌُت أف البشر صاٟتوف نسبيان، كمن حيث 
األساس ىم أحرار كقابلوف للتغٌَت، كالذنب ليس غَت قابلو للتخلص 
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منو، بل قابل لتجنبو، كليكوف الذنب ذنبان ميعاقبان عليو ال بد أف  
يكوف عن عمد كسابق إرادة كتصميم على تعدم القانوف اإل٢تي 
الذم ال ليٍبس فيو، كييعلن اإلسبلـ عبلكة على ذلك أف الطرد من 
رٛتة اهلل ينػزؿ باإلنساف من أعلى مستول دييكن أف يصل إليو يف 

ىذه اٟتياة الدنيا إذل أدىن مستول من اال٨تطاط الركحي كالطرد أك 
البعد عن اهلل بسبب اقًتاؼ ا١تعصية ا١تتعمد، كىذه األعماؿ ٣تتمعة 

. تيدعى الذنوب
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 انفصم انخبيش

انزشّٕٚ انشبئع نهذٍٚ اإلصاليٙ 

 ٔانزصٕساد انخبطئخ نّ
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كانت الديانة ا١تسيحية يف مطلع تارخيها دينان جديدان  
كمكركىان، كما ذلك إال ألف أكلئك اىلذين ٝتىَّوا أنفسهم نصارل 

أعلنوا أهنم كدينهم من عند اهلل، فأيكذكا كاضطيهدكا كسيًجنوا كقػيتّْلوا 
دكف سواىم، ككاف البغض كاالحتقار مبلزمان لكلٍّ نصرايٌن أك 

مسيحي يف ٚتيع أ٨تاء اإلمرباطورية الركمانية، كقد أيلصقت ّٔم هتمه 
باطلة منها ٥تالفة الكتاب ا١تقدس يف كل مكاف، كاستعمل اٟتكاـ 

السياسيوف كلَّ حيلةو كإشاعةو سيٍّئة ليخلقوا العداكة كالبغضاء بُت 
. مواطنيهم كأتباع الديانة اٞتديدة ا١تسماة النصرانية

كحديثان تستعمل ١تهاٚتة الدين اإلسبلمي نفس األساليب 
كاإلشاعات اليت استعملت ضد الديانة ا١تسيحية يف بداية عهدىا، 

ففي كلّْ يـو تظهر ا١تهاٚتات يف كسائل اإلعبلـ لدل آّتمع 
. الغريب ضد اإلسبلـ

كاآلف كبعد سنُت مرَّت على مثل ىذه االفًتاءات، ضيربت 
حواجز كسدكد عظيمة دل تفصل بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت 

من أف يطغى على الواقع،  - الوىم- فحسب، بل مكَّنت ا٠تياؿ 
. كالكذب على اٟتقيقة، كبالتارل التعصب على التسامح



 -147- 

ٚتيع كسائل اإلعبلـ الغريب أخبارىا على مظاىر كتركز  
ا يف غاية ا٠تطورة كالتهديد، ك كسائل اإلعبلـ تبدم اإلسبلـ على أهنَّ

ىذه كتدعم كتزيد يف تصوير اإلسبلـ بالصورة الكاذبة كعلى أنو 
دينه عنيفه رىيب، عدكاينّّ متعصب قمعيّّ، كىذه الصورة ا١تصطنعة 

قد صيوّْرت يف كتب مهمة كمقاالت ٢تا شأهنا ككذلك يف أفبلـ 
شائعة كثقافة منتشرة، كقد أصبح ا١تسلم كبش الفداء يف العصر 

. اٟتديث لرجاؿ السياسة العلمانيُّْت كا١تبغضُت هلل يف العادل

زف أف مبليُت ا١تسيحيُت يف العادل قد قبلوا ىذه ك ٦تا حيي
التشوىات كالدعايات كحقائق دكف أدىن معرفة بالعقيدة اإلسبلميَّة 

. كتعاليمها كىذا أحد أىدافنا يف ىذا الكتاب

كمؤلف ىذا الكتاب قضى شطران كبَتان من حياتو يعيش 
كيدرس بُت سكَّاف العادل ا١تسلمُت كيعمل معهم، كإينّْ كْتسب 
معرفيت ا١تباشرة بطبيعة اإلسبلـ اٟتقَّة كالشعب ا١تسلم يف القدس 

الشرؽ األكسط، كيف ا٢تند كالباكستاف يف كمصر كلبناف كسوريا 
آسيا، كبريطانيا كفرنسا ككندا كالواليات ا١تتحدة من قي ككشمَت 

اإلسبلـ كغالبية أف صدؽ كالوسط الغريب، أيؤكّْد بكلّْ إخبلص كثقة 
أف اإلدياف يعٍت تنفيذ إرادة اهلل  يعتقدكف ا١تسلمُت يف العادل اليـو
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إطاعة أكامره يف حياهتم اليومية، كأف حييىوا حياة التزاـو يغذكهنا ك 
بالصبلة كالصـو كقراءة القرآف كترتيلو كتدبُّر معانيو، كاٟتياة العائلية 

لدل ا١تسلم اٟتقيقي ىي الدعامة األكذل، كٙتَّة ًقيىمه أخرل ىامة 
، كاٟتب، كالعفة اٞتنسية،  تدكر حوؿ الصدؽ يف ا١تعاملة، كالكـر

ف ا١تثالية إكاألخبلؽ الكردية، كالصفح عند اإلساءة، كإكراـ الفقَت، 
اإلسبلمية منذ بدايتها األكذل يف مكة كعند الكثرة ا١تتزايدة 

للمسلمُت اليـو ىي اٟتياة العادية البسيطة كا١تستقيمة كا٠توؼ من 
. اهلل

كغَتىم من ا١تسيحيُّْت فهم ا١تسلمُت أنػزٌه ليست غاييت أف 
كاليهود كالبوذيُت كغَتىم من أصحاب األدياف ال خيلوف من 

دَّعُت ك٦تن نىصَّبوا أنفسهم ناطقُت باٍٝتهم، 
ي
الدجَّالُت كاألفَّاكُت كا١ت

كإذا أطلقنا اٟتيكم على اإلسبلـ كا١تسلمُت من خبلؿ أك نتيجة 
أفعاؿ كسياسة األقلّْيَّة اليت تدعو إذل العنف كالكراىيَّة كا١توت، 

فيجب إذف أف ٨تكم كبنفس الطريقة كا١تعيار على ا١تسيحيَّة 
. كا١تسيحيُت، كاليهودية كاليهود، كالبوذيَّة كالبوذيُت

كإذا كانت حقوؽ اإلنساف يف بعض األقطار اإلسبلمية غَت 
كم بنفس اٟتكم على حقوؽ اإلنساف يف  مرعية فيجب أف حيي
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الفيليبُت كالسلفادكر، كتشيلي كغواتيماال : األقطار ا١تسيحيِّة مثل 
كالصرب األرثوذكس يف يوغوسبلفيا، كالتشوىات كا١تبادئ السلبية 
اليت أيلصقت باإلسبلـ إمنا منشؤىا االهتامات الباطلة البعيدة كلَّ 

. البعد عن اٟتقيقة

كيف ىذا الفصل كيف البحث القادـ سنتناكؿ بعضان من 
االهتامات الواسعة االنتشار كا١تتكررة ضدَّ اإلسبلـ، ىذه االهتامات 

كناية عن العديد من األسئلة اليت غالبان ما كانت تػيوىجَّو إرلَّ أثناء 
. احملاضرات اليت ألقيتها كالندكات اليت عيًقدت عن اإلسبلـ
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ال ٚعبيم اإلصالو   ََ ٍَ انُضبء ٔكأٍَٓ يًزهكبد؟ أَ أَنَْض

 ٍَ  ؟ثبنسٛفيظهٕيبٍد ُٔٚعبَيْه

جيب علينا قبل كلّْ شيء أف نوضح الفرؽ بُت ما يأمر بو 
القرآف كتقضي بو الشريعة اإلسبلمية، كبُت مواقف كأفعاؿ ا١تغالُت 
من ا١تسلمُت كالعادات القبليَّة الذكوريَّة ا١تسيطرة، فمعاملة ا١ترأة يف 
بعض األقطار ا٠تليجيَّة كما يف بعض ا١تدف األفريقيَّة كاآلسيوية إمنا 

ىي نتيجة ألعراؼو الزمتهم مقركنة بالتفسَت ا١تتعصب من قبل 
 .الرجعيُت للشريعة اإلسبلمية، كالبعد عن تعاليم القرآف الكرًن

الج   تحت ):  أنو قاؿكركم يف اٟتديث عن الرسوؿ 
معاملة يف  كىذه ا١تظاىر السلبيَّة كا١تعركفة كالشائعة ( قدام األمهات

ا١ترأة يف بعض األقطار اإلسبلمية أك بعض ا١تدف جيب أف تيٍدرىجى 
. ٖتت سياؽ العادات الثقافية

أم ما قبل -  تأمٍَّلنا كاقع ا١ترأة يف آّتمعات اٞتاىلية لوك
لرأينا أف األكثريةى كيٌن يف حالة العبودية، ك٦تا حييٍزًف أف - اإلسبلـ 
دل ؼأكثر أجياؿ البشرية، قبل كن ىدفان للعنصرية كاالزدراء من النساء 

يكينَّ يتمتعن ْتقوقهنَّ الشخصية، كال بوضعو اجتماعي شرعي، ككاف 
مسيطران على ا١ترأة،  كأد البنات عمبلن شائعان، ككاف الرجل عرب التاريخ
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كيعاملها على أهنا جنس كضيع كأضعف منو، كعاجز عن االكتفاء  
. ٛتايةي كدعم الزكجإف دل تتوفر الذاٌب، كعاجز ٘تامان 

كانت ا١ترأة قبل اإلسبلـ شبو معزكلة يف عادل ا٢تيمنة 
الذكورية يف معظم أدياف كثقافات العادل، كديكن أف نركم أمثلة 

عن كاقع ا١ترأة،  1911متنوعة كعديدة من ا١توسوعة الربيطانية 
:  ككيف كانت عليو يف الديانة ا٢تندكسية

يف ا٢تند، يعترب خنوع ا١ترأة مبدأن أساسيان يوجب عليها أف 
تبقى ليبلن هناران منقادةن ١تن حيميها كنوعو من أنواع التبعية، يقوؿ 

إف ا١ترأة الصاٟتة ىي ا١ترأة اليت تيبقي عقلها كلساهنا : مانيـو
كجسدىا ٖتت السيطرة، كبذلك ٖترز مكانة عالية يف ىذه الدنيا، 

. كيف اآلخرة تقيم مع زكجها

كاإلمرباطورية الركمانية اليت يصفها الكثَت بأهنا أدخلت 
القانوف كأشكاالن من اٟتكومات ا١تتطورة كا١تدنية إذل األمًم األكربية 
كالغربية، قد مارست التمييز الطبقي على النساء، كقد برىن على 

  (تاريخ ا١تدنيَّة)يف كتابو  E. Allenذلك 

(The History Of Civilization) 
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 : حيث يقوؿ 

 ، كصف ا١تؤرخوف ا١ترأة الركمانية كالطفل، كأهنا شخص متدفٍّ
قاصر، عاجز عن أٌم عمل يريد أداءه ْتسب رغبتو، ىي شخص 

 ().دكمان ٖتت كصاية كٛتاية زكجها

 ٣تموعة القانوف ()كمرة أيخرل ٧تد يف ا١توسوعة الربيطانية
 : الركماين ا١تتعلق با١ترأة، كجاء فيها

يف القانوف الركماين كانت ا١ترأة عرب التاريخ غَت مستقلة 
٘تامان، كعند زكاجها تنتقل ىي كما ٘تلك إذل ملكية زكجها، كقد 
كانت ا١ترأة الصيد الذم يسعى الرجل الزكج ليتملكو، كليست 

سول عبدو حيصل عليو ١تنفعتو ا٠تاصة، كدل يكن ٢تا حق أف تعمل 
يف أيٌة دائرة رٝتية أك مدنية، كليس ٢تا أف تكوف شاىدان أك كصيان، 

، أك تعقد أك  أك كفيبلن أك مرشدان، كليس ٢تا اٟتق أف تػىتىبػىٌتَّ أك تػيتىبػٌٍتَّ
 .()تينفذ ما تيريد

                         
  .550: صفحة ()
  .11الطبعة  ()
(. 782)ا١توسوعة الربيطانية ٣تموعة القانوف الركماين ا١تتعلق با١ترأة صفحة  (3)
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كا١ترأة يف قانوف اليوناف القدًن دل ٖتصل على كضع أحسن  
بالرغم من اٟتضارة اليونانية، ككاف يينظر إذل نساء أثينا كأطفاؿ 

كىنَّ دكمان ْتاجة للقيادة كاٟتماية كاإلعالة من الرجاؿ عاجزين، 
 .احملسنُت

 دائمان قاصرات خاضعات لذىكىرو ما كاألب أك فٌ نا ؾمنساء أث
األخ أك لذىكىرو ما قريب ٢تنَّ، ككانت موافقة ا١ترأة على زكاجها غَت 

ربة على ةضركرم قبوؿ زكجها ا٠تضوع لرغبات كالديها يف  كىي ٣تي
 .()لو كاف غريبان عنهاككسيدىا حىت 

لقد صرح أعظم فبلسفة اإلغريق أنو إذا ميًنحت ا١ترأة حقوقان 
 .تعادؿ حقوؽ الزكج فبل بد أف يضطرب آّتمع من حيث أساسو

دديوثينيس اقًتح كاعترب سقراط النساء كائنات دنيئة، ك
كأفبلطوف أف تعيش النساء معان يف ٣تتمعو منفصلو ٘تامان خاصو 

 .بالزكجات

                         
Allen The History Of Civilization.E. (Pa: 443/444)   (1)  
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ان يف ك  شهدت اٟتقبة التارخيية اليت ذكرىا العهد القدًن تغَتُّ
النظرة إذل ا١ترأة كفقان للنظاـ العربم، إذ نالت النساء حرياتو 

شخصيَّة أكرب، منها ا١تساكاة االقتصادية كاالجتماعية مع الرجل، 
األب الركحي للمسيحيُت -  عليو السبلـ -فسارة زكج النيب إبراىيم 

كا١تسلمُت كاليهود ٘تتعت ٔتكانة كحظوة كنفوذ، كراحيل حظيت من 
يعقوب حبان أكسبها التساكم معو يف ا١ترافقة كاالستشارة خبلؿ 

حياهتما العائلية، ككثَت من النساء العربيات رىقػىٍُتى إذل مناصب ىامة 
كقيادة كطنية مثل مرًن أخت ىاركف كموسى كاليت ترأست االحتفاؿ 

:  العظيم بنصرىم على أعدائهم

وخرجت جميع .بيدها فأخذت مر م  خت هارون الدف)
( 20: 15سفر ا٠تركج) (ال ساا ورااها بدفوف ورقص

هنا قادت إ القاضي اٟتقيقي إلسرائيل، حىت ابورمدكصارت النبية 
 ( 4: 8)اٞتيوش إذل النصر كما ىو مكتوب يف كتاب القضاة 

 في جميع إسرائيل - ح   -صموئيل ولم  َ ُفْ   حد والدة )
 - 2: 2صموئيل األكؿ )( من حيث الذكاا والجمال واإلخالص الد  ي

10) 
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كما زاؿ الزكاج يتم بُت الوالدين كا٠تاطب كال لزـك ١توافقة  
 .ا١ترأة

كقد ٕتد ىذا كاضحان يف قصة يعقوب الذم عقد الصفقة مع 
الباف، ليعمل عنده سبع سنُت مقابل تزكجيو من إحدل بناتو، 

كالنص يف الكتاب ا١تقدس صريح عن ، كليفوز براحيل زكجة لو
 : كضع ا١ترأة كحقوقها

ال  خدم  سبع س ين براحيل قاحيل، فرو حي  عقوب )
ن  عطي  إ اها  حسن من ألفقال البان  صغرى لإب ت  ا

 (19 - 18: 29سفر التكوين) ( عطيها لرجل آخر

إف صفحات العهد القدًن طافحة بقصص النساء البلٌب 
زيكٍّْجنى للرجاؿ كخادمات كشريكات جنس ككالدات مثل ىاجر 

ان بيّْنان سجلت اليت كلدت إٝتاعيل، ك ا١تسيحية كالعهد اٞتديد تغَتُّ
من األمبلؾ متاعان من كوهنا فنقلتها يف نظرة العادل القدًن إذل ا١ترأة، 

 .كملكان للرجاؿ إذل مرتبة الشرؼ كاالحًتاـ كالنبالة

فنساء العهد اٞتديد، بدءان من مرًن أـ عيسى إذل مرًن كمارتا 
: اللتاف فتحتا بابيهما لعيسى كتبلميذه، ديىثػٍّْلنى دكر ا١ترأة األصيل

تباعو كراعياتو كمعلماتو جديراتو بأف يتساكىٍينى مع أكزكجات ك
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ئة سنة كنيف جاء اإلسبلـ االرجل يف االحًتاـ كالتقدير، كبعد ستم 
 .ليؤكّْد من جديد على حقوؽ ا١ترأة كحريتها شامبلن نساء العادل

يتعلق بدكر ا١ترأة يف ىي تعاليم القرآف فيما كاآلف سندرس ما 
ييدىش ساألمور الركحية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية، ك

القارئ لدل مقارنة تعاليم اإلسبلـ اٟتقيقية ٔتمارسات آّتمعات 
 كاٟتكومات ا١تتحيزة للرجل، كا١تتصفة بالرجعية كاٞتهل كالتعصب

 : الذميم

 

 يظٓش انًشأح انشٔزٙ فٙ انمشآٌ - آ

لكي نفهم ذلك جيب أف نبدأ من نفس نقطة ا٠تلق كما 
 . ٧تدىا يف الكتاب ا١تقدس ركايات ا٠تلق

سبق أف قارنَّا تعاليم الكتابُت كليهما كالدينُت كدكنَّا التشابو 
القوم بينهما، غَت أف القرآف كاإلسبلـ خيتلفاف عن الكتاب ا١تقدس 
كا١تسيحية يف أف القرآف ال يلـو حواء، كبالتارل ا١ترأة بسبب خطيئة 

كبلمها لعصياهنما ئُت  ٥تطاآدـ العفوية كا٢تبوط من اٞتنة، فقد كاف
 .أكامر اإللو، كقد ندـ كبلمها كاستغفرا فغيفر ٢تما
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 ُهَما فَ َوْسَوَس َلُهَما الشَّنْيطَاُن ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َع  ْ

ِمْن َسْوآِتِهَما َوَقاَل َما نَ َهاُكَما رَبُُّ َما َعْن َهِذِه الشَّنَجَرِة ِإالَّن َ ْن 
َوَقاَسَمُهَما ِإنٍّي َلُ َما   َتُ ونَا َمَلَ ْيِن َ ْو َتُ ونَا ِمَن اْلَ اِلِد نَ 

َفَدالَّنُهَما ِبُغُروٍر فَ َلمَّنا َ اَقا الشَّنَجَرَة َبَدْت   َلِمَن ال َّناِصِحينَ 
     َلُهَما َسْوآتُ ُهَما َوَطِفَقا َ ْ ِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَج َّن ِ 

 [ 22 - 20: سورة األعراؼ]

- آدـ كحواء - كاف الزكجاف األٌكالف اللذاف خلقهما اهلل 
خاطئُت لعصياهنما أكامر اهلل كٖتذيراتو، لذا طردا من اٞتنة، كاإلسبلـ 

يعًتؼ للمرأة بدكرىا الكامل كا١تتعادؿ مع الرجل يف تكاثر البشرية، نظران 
كبلمها عنصر أساسي  - األب- كلكوف الرجل - األـ - لكوف ا١ترأة 
:  لدكاـ اٟتياة

َُّها ال َّناُس ِإنَّنا َخَلْقَ اُكْم ِمْن  ََكٍر َو ُنْ َثى َوَجَعْلَ اُكْم   َا  َ 
 َوقَ َباِئَل ِلتَ َعاَرُفوا ِإنَّن َ ْكَرَمُ ْم ِعْ َد اا  َتْ َقاُكْم ِإنَّن اا َعِليٌم اً ُشُعوب

[49: السورة اٟتجرات] َخِبيرٌ 
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كل البشر كما نصَّت عليو اآلية الكردية من زكج توالد ك 
، كالقبائل كاألعراؼ كاأليمم ىم زمر متقاربة، كّٔا ديكننا ٘تييز كاحد

تشًتؾ - بعض ا٠تصائص ا١تختلفة، إال أهنا أماـ اهلل كاحدة 
يف العقوبة كاٞتزاء، فييكافىأي احملسن - بالتساكم مثل أبويها األصليػٍَُّت 

كيعاقب ا١تسيء، فالنساء ا١تؤمنات ينلن نفس ا١تكافأة الركحية اليت 
:  ينا٢تا الرجاؿ ا١تؤمنوف، كىم ٚتيعان يدخلوف اٞتنة

 َوَمْن  َ ْعَمْل ِمَن الصَّناِلَحاِت ِمْن  ََكٍر َ ْو  ُنْ َثى َوُهَو
: سورة النساء] اً ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَ  َ ْدُخُلوَن اْلَج َّنَ  َواَل ُ ْ َلُموَن َنِقير

124 ]

 َمْن َعِمَل َصاِلحاً ِمْن  ََكٍر َ ْو  ُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن
فَ َلُ ْحِييَ  َّنُه َحَياًة طَيٍَّبً  َوَلَ ْجزِ َ   َّنُهْم َ ْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا 

 [97: سورة النحل]     َ ْعَمُلون

 ِإنَّن اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِ يَن َواْلُمْؤِمَ اِت
َواْلَقانِِتيَن َواْلَقانَِتاِت َوالصَّناِدِقيَن َوالصَّناِدَقاِت َوالصَّناِبرِ َن 

َقاِت  ِقيَن َواْلُمَتَصدٍّ َوالصَّناِبَراِت َواْلَ اِشِعيَن َواْلَ اِشَعاِت َواْلُمَتَصدٍّ
َوالصَّناِئِميَن َوالصَّناِئَماِت َواْلَحاِفِ يَن فُ ُروَجُهْم َواْلَحاِف َاِت 
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 اً  َوالذَّناِكَراِت َ َعدَّن اا َلُهْم َمْغِفَرًة َوَ ْجراً َوالذَّناِكرِ َن اا َكِثير 
 [35: سورة األحزاب] اً َعِ يم

فمن ىذه النصوص الوجيزة من القرآف الكرًن ال بد كأف 
يتضح لنا كّتبلء أف الدين اإلسبلمي يعترب أف النساء متساكياتو 
مع الرجاؿ ركحانيان، كأف الرجاؿ ليسوا بأم كجوو مفضلُت عند اهلل 

يػىنػىٍلنى نفس  عن النساء، كأف النساء ا١تسلمات ا١تؤمنات الطائعات سى
 .ا١تكافأة الركحية اليت سينا٢تا الرجاؿ يف جنة ا٠تلد

 

  ٔضع انًشأح االخزًبعٙ فٙ اإلصالو  -ة

ىو أيضان ا١تساكاة كاالحًتاـ كما ذيًكرى بكلّْ صراحة يف القرآف 
الكرًن، إذ أف تقدير ا١ترأة يف اإلسبلـ جاء يف النصوص القرآنية اليت 

عارضت ٦تارسات الظلم كاألذل اليت كانت تيرتىكىبي ْتقهن يف 
. اٞتزيرة العربية يف تلك األياـ
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من العادات الرىيبة لدل أمم كثَتة كانت عادة كأد البنات ك 
ارىس يف بعض  كىنَّ أحياء شائعة، كما زاؿ ىذا العمل البغيض ديي

. أجزاء ا٢تند كإفريقيا كآسيا

لو بنات ألهنم  ككاف بعض الوثنيُت من العرب يكره أف يكوف
كانوا يف حالة حرب دائمة، كْتاجة ألكالدو ذكور ٤تاربُت ليعينوىم 

ركّٔم ضد أعدائهم، كىكذا انتشرت كبسرعة ىذه العادة حيف 
اإلجرامية بدفن البنات كىن على قيد اٟتياة يف الًتاب، كلقدى 

كيًصفىت حالة النساء ا١تتدنية يف النص القرآين اآلٌب الذم يبُت أف 
يَّة، كإذا تيرًكت حية كالبنت ا١توؿ دة حديثان إما أف تػيٍقتىلى أك تػيًٍتؾ حى

أضحت عاران يلصق باألب، كمثاران للسخرية من قبل القبائل 
. األخرل كالزعماء

 َوِإَ ا ُبشٍَّر َ َحُدُهْم ِباألنْ َثى َظلَّن َوْجُهُه ُمْسَوّدًا َوُهَو
 َ تَ َواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِا َما ُبشٍَّر ِبِه  َ ُْمِسُ ُه   َكِ يمٌ 

    َعَلى ُهوٍن َ ْم َ ُدسُُّه ِفي الت َُّراِب َ ال َساَا َما َ ْحُ ُمونَ 
 [59 - 58: سورة النحل]
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كييذىكّْر القرآف ىؤالء الوثنيُت بأف الطفلة الربيئة اليت كيئدت كدل  
 سوؼ تأٌب يـو القيامة ،ييسمع ٢تا صوت كدل تيعارض أك تقاـك قاتلها

:   يسود العدؿحينئذكتشهد ضد قاتلها، ك

َوِإَ ا اْلَمْواوَدُة ُسِئَلت   ِْبَأيٍّ َ ْنٍي قُِتَلت  
 َوِإَ ا  َوِإَ ا السَّنَماا ُكِشَطْت َوِإَ ا الصُُّحُف ُنِشَرْت 

َعِلَمْت نَ ْفٌس َما  َوِإَ ا اْلَج َّنُ  ُ ْزِلَفْت اْلَجِحيُم ُسعٍَّرْت 
 [14، 8: سورة التكوير] َ ْحَ َرتْ 

 الذم جاء ْتق قتل كاٟتديث ا١تشهور عن النيب ٤تمد 
البنات يينكر بوضوح تفضيل األبناء الذكور على اإلناث كالذين ىم 

 (1957: ابن حنبل). من نفس العائلة

ثػيرىت  الزكاج يف الدين اإلسبلمي، كزعم ا١تغالطات حوؿ كى
ا١تشوّْىوف أف النساء كالزكجات يف اإلسبلـ لىٍسنى سول ٣ترد متاع 

٦تلوؾ كخادمات حيرًٍمنى من حرية االختيار الشخصي كحىت من أىم 
حقوؽ اإلنساف األساسية، كسننظر فقط يف أكثر االهتامات شيوعان 

الزكاج ككضع ا١ترأة ا١تسلمة، كمرة أخرل سنسمع فهم كيف سوء 
 أمامنا التطبيق الذم يقضي بو فالقرآف كالسينة كيف يضعا

. اإلسبلـ
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ْم نهُضبء انًضهًبد زك انخٛبس فٙ انزٔاج؟  

ال ديكن إكراه ا١ترأة على الزكاج من أمٍّ كاف بدكف موافقتها 
الشخصية، كىذا ما قضت بو الشريعة اإلسبلمية ا١تأخوذة من 

 صان األفبلـ األمريكية اليت ٘تيىثَّل يف ىوليود قصتركّْج القرآف كالسينَّة، ك
برىا أبواىا على الزكاج يجكمهية تصوّْر فتاة يف ريعاف الصبا، ٚتيلة، 

. من رجل ميًسنٍّ بشعو فىظٍّ ألنو غٍتّّ قد اختاراه ٢تا دكف موافقتها

:  كاآلف فلنتأمٍَّل ما جاء بو اٟتديث يف ىذه ا١تسألة ا٢تامة

  أفَّ فتاةن جاءت إذل رسوؿ اهلل ٤تمد: عن ابن مسعود
يػَّرىىا  كشكت إليو أفَّ كالدىا أجربىا على الزكاج دكف موافقتها، فخى

 (2496: ابن حنبل) . بُت قبوؿ الزكاج أك رفضورسوؿ اهلل 

قد أجزت : كيف ركاية أخرل عن نفس اٟتادثة قالت البنت
، لكنٍت أريد أف تػىتػىعىلَّمى النساء أف ليس للوالدين أف ما صنع أيب

 (1873: قابن ماج). يفرضا الزكاج عليهن

كاٟتقيقة أف حكم اإلسبلـ يوجب على الوالدين أف يتىحرٌيا 
الشريك ا١تناسب ألكالدىم لكي يهيئوا ٢تم زكاجان سعيدان، كلكن 

القرار النهائي يبقى يف يد الرجل كا١ترأة، كعندما كنت شابان أدرس 



 -164- 

علم اآلثار يف عدة ببلد أجنبية أعيش بُت ا١تسلمُت، شاىدتي  
أف دائمان شخصيان مراحل الزكاج بُت ٥تطوبُت متوافقُت، للمرأًة اٟتقُّ 

تنهي العبلقة مىت شاءت، يقضي ا١تخطوباف الوقت معان، كترافق 
الفتاةى عادةن إحدل صاحباهتا من عائلتها للمراقبة عن كثب، كبعد 

تيتخذ - كاليت يدعوىا األمريكيوف القدماء ا١تغازلة - فًتة طويلة 
. اإلجراءات النهائية للعرس

يعلم - أىل الزكج كأىل الزكجة - كٔتا أف كبل الفريقُت 
بقياـ الصلة مع عائلة اآلخر، لذا تتعرؼ كل عائلة على عائلة 

اآلخر، كىكذا تقـو بينهما عبلقة ليست كما ىي عليو يف آّتمع 
الذم لو اتبعها لقضى على التوتر كا١تخاصمات السائدة كالغريب، 

. بُت أىل الزكجة كالزكج، يعٍت اٟتماة كالكنة كالصهر كاٟتماة

كييشَت القرآف بوضوح إذل أف الزكاج ىو ا١تشاركة بُت نصفي 
ىو السعادة - عدا استمرار حياة اإلنساف - آّتمع، كأف أىدافو 

العاطفية كالتآلف الركحي، كأف قاعدتو األساسية مبنية على احملبة 
. كالرٛتة
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 ِلَتْسُ ُ وا اً  َاِتِه َ ْن َخَلَ  َلُ ْم ِمْن  َنْ ُفِسُ ْم َ ْزَواجآَوِمْن 

َ ُ ْم َمَودَّنًة َوَرْحَمً  ِإنَّن ِفي َ ِلَ  آل َاٍت ِلَقْوٍم  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ِإَلي ْ
[ 30: سورة الرـك]  َ تَ َف َّنُرونَ 

أف جيد الرجل كا١ترأة اٟتياة ا٢تنيئة معان، كأف ال الطبيعي كمن 
يقتصر الرباط بينهما على العبلقة اٞتنسية، إمنا على احملبة كالرٛتة، 

كىذا الوصف للزكاج كالعبلقة بُت الرجل كا١ترأة يشمل تبادؿ الرعاية 
. كالتقدير كاالحًتاـ كالعطف

،  البعضكيصف القرآف األزكاج كالزكجات كاللباس لبعضهما
الطمأنينة كاٟتماية، كالراحة، كيقدـ كل منهما لآلخر ا١تعونة 

. كيناسب كل منهما اآلخر كما ينطبق اللباس على اٞتسم

 ُهنَّن ِلَباٌس َلُ ْم َو َنْ ُتْم ِلَباٌس َلُهنَّن [187: سورة البقرة] 

 : عن أيب ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل 

 كمل المؤم ين إ ماناً  حس هم خلقًا، وخيارهم خيارهم )
 (7396: ابن حنبل) (ل سائهم
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كخبلفان لكثَت من الديانات كالثقافات، فإف اإلسبلـ دينع  
بيع ا١ترأة عند الزكاج ٔتهر يدفع للوالدين، كعندما تتزكج ا١ترأة يكوف 

من متممات الزكاج أف يدفع العريس للعركس مهرىا الذم اتيفق 
عليو، كليس كما ىو اٟتاؿ يف إفريقيا كآسيا، إذ أف ٙتن العركس 

. كناية عن مكافئة تيعطى لوالد العركس

 كىي قس لعركسكفا١تهر عند ا١تسلمُت ىو ىدية يقدمها العر
ملكها ا٠تاص، كتقتضي الناحية اإلنسانية ٕتنب الطبلؽ ما داـ 

للمصاٟتة بُت جهد ٦تكنان، كحيث القرآف على بذؿ كل ٕتنبو 
الطرفُت، غَت أنو إذا فشلت كل ا١تساعي فللمرأة اٟتق كما للرجل 
بأف تنهي العبلقة الزكجية، فإذا كقع الطبلؽ، فعلى ا١ترأة أف تنتظر 

ثبلثة شهور، كعلى زكجها أف يتعهد خدمتها - أم تعتد - 
كنفقتها، كالغاية من فًتة االنتظار ىذه ليتبُت ما إذا كانت الزكجة 

 ال، كديكن أف تكوف سعيان لتهدئة ا٠تواطر، ك٣تاالن ألفراد كحامبلن أ
العائلة كاألصدقاء كالوجهاء للسعي للوصوؿ إذل الصلح، كخبلؿ 
رجها من البيت، إال إذا  فًتة الشهور الثبلثة ال حيق للزكج أف خيي

. رغبت بًتكو
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 َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِ ِهَما َفابْ َعُثوا َحَ ماً ِمْن َ ْهِلِه

  ُ َوفٍِّ  اا بَ ي ْ َ ُهَما ِإنَّن اا َكاَن اً ًا ِمْن َ ْهِلَها ِإْن  ُرِ َدا ِإْصالحمَوَح َ 
 [35: سورة النساء]اً ريَعِليماً َخيِ 

كإذا تصاحل الزكجاف، فيمكنهما معاكدة اٟتياة الزكجية يف أم 
الشهور الثبلثة، كعندىا يلغى يف كقت شاءا خبلؿ فًتة االنتظار 

الطبلؽ، كديكن أف يتكرر الطبلؽ مرة ثانية، كلكن إذا تكرر مرة 
. ثالثة يصبح طبلقان هنائيان 

 
 زمٕق انًشأح انًبنٛخ فٙ اإلصالو - ج 

كلكنها عرفت عند ىذه اٟتقوؽ قلَّ أف تيعرؼ عند الغرب، 
. أربعة عشر قرنان من منذ أكثر ا١تسلمُت 

ىل للمرأة ا١تسلمة أف ٘تتلك أم شيء باالستقبلؿ عن 
 زكجها؟ ىل ٢تا أف تعقد عقودان قانونية كمعامبلت ٟتسأّا ا٠تاص؟

 كإذا كاف ذلك ؟ىل ٢تا أف تتوظف كأف تعمل خارج بيتها
مرخصان ٢تا، فما ىو مصَت ا١تاؿ الذم تكسبو؟ 
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إف استقبللية ٘تلك ا١ترأة عند ا١تسلمُت ىي من أىم حقوؽ  
كما أف حق ا١ترأة يف الشريعة اإلسبلمية، سواء يف ، النساء األساسية

ما٢تا ا٠تاص أك أرضها أك أمبلكها كغَت ذلك من آّوىرات معًتؼ 
٢تا بذلك دكف منازع كغَت قابل للتغيَت أك التبديل، حىت بالزكاج، 
ككل ثركة اقتنتها تبقى ٢تا كحدىا قبل الزكاج كبعده، كتتصرؼ ّٔا 

كما تشاء، كالنساء ا١تسلمات أحرار يف الشراء أك البيع أك ا١تقايضة 
أك رىن أك تأجَت كامل ما ديتلكن أك جزء منو دكف استشارة 

. أزكاجهن أك موافقتهم

كأم دخل سواء كسبتو ا١ترأة من األرباح أك بدالت اإلجيار، 
أك مناء رأس ا١تاؿ، أك مكاسب العمل، فهو ملك ٢تا كامبلن، كال 
ديكن ألحد غَتىا أف يتصرؼ بو ٔتا فيو زكجها إذا أراد أف يدفع 

ذ أف اإلنفاؽ على العائلة، كالتعليم كتأمُت إنفقات ا١تعيشة اليومية، 
. حاجات الزكجة كاألكالد ىي من مسؤكلية الزكج
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ْم ٚشخص نهُضبء انًضهًبد انعًم ٔانظٕٓس - د  

أيبو انعبيخ؟ 

لقد دعمت حرب ا٠تليج أساس أخطر االهتامات اليت توجو 
كذلك اال٨تياز كالتحامل يف التعامل مع النساء إذل اإلسبلـ عن 

عندما عاد اٞتنود األمريكاف إذل كطنهم من منطقة ا٠تليج، ليصفوا 
ا٠تركج با١ترأة ا١تسلمة بأهنا رىينة ٤تبسها يف البيت، ال يسمح ٢تا 

 السيارة لوحدىا، كبشكل عاـ فهي قيادةمن دارىا، ك٦تنوعة من 
. ٦تنوعة من الظهور أماـ العامة

ليس يف القرآف نصّّ ما يؤيد أمثاؿ ىذه األعماؿ ضد ا١ترأة 
قد أعادت ا١تسلمة، كاٟتق أف بعض األقطار كآّتمعات اإلسبلمية 

ىي تسعى للقضاء على عادات ك٦تارسات كحالة ا١ترأة، النظر يف 
القركف ا١تاضية فيما يتعلق بوضع ا١ترأة، كحقيقة القوؿ أف ىذه 

األكضاع كا١تمارسات القددية الباليو ال يقبلها كال يطبقها عمـو 
. ا١تسلمُت، كال يعمل ّٔا إال قلة نادرة
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لو يف اٟتقيقة أثر يف  إف تأثَت ا١تدنيَّة الغربية على العادل كاف 
تغيَت كتقوية دكر ا١ترأة يف آّتمع، فالتغيَتات اليت ٘تت ٗتتلف ما 

ف تأثَت التحديث كالتغريب على النساء إبُت قطر إسبلمي كآخر، 
يف أقطار الشرؽ األكسط، كمصر كسورية كلبناف، يتعارض بشدة 

مع ما تسَت عليو النساء يف ا١تملكة العربية السعودية كاإلمارات 
العربية ا١تتحدة، كييشاىد اختبلؼ كبَت بُت ا١تدف كاألرياؼ يف نفس 

  .القطر
كليست النسوة يف كثَتو من الببلد اإلسبلمية مرخص ٢تنَّ 

العمل خارج دكرىن كالظهور أماـ العامة فحسب، بل إف منهين من 
كمنهٌن من يتولُت أعلى ا١تناصب ، اجتمعتي ٌّٔن كعملتي معهنٌ 

السياسية ا٢تامة يف حكوماهتن منهن رئيسات كزارة ككزيرات 
  .كسفَتات

كلقد عملت مع العديد من النساء ا١تسلمات يف مضمار 
الدراسة األكادديية، كيف القضاء، كإدارة اٞتامعات، كقاضياتو يف 

احملكمة العليا، كقد كجدت يف ىؤالء النساء غاية الكفاءة، ال أقلَّ 
لص يف إديانو، فإذا أرادت ا١ترأة أف تعمل،  من أم مسلم آخر خيي

. فلها اٟترية، شريطة أف تضمن سبلمتها كشرفها
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ال دينع القرآف ا١ترأة من أف تقبل التوظف، أك أف تتابع ك 
خطة مهنية، كمن ا١تناسب أف ٗتتار ا١ترأة عمبلن أكثر انسجامان مع 

.  اخل..طبيعتها ا١تميزة كقابليتها كطبيبة أك ٦ترضة، أك ميدٌرسة

كدل يرد فيو نص  يعرؼ حجاب ا١ترأة يف اللغة العربية بالربقعك
صريح يف القرآف، كقد جاء يف القرآف مدح النساء البلٌب يسامهن 

يف حياة آّتمع كا١تسؤكلية الدينية ا١تشًتكة جنبان إذل جنب مع 
الرجل لعبادة اهلل، كليحيوا حياةن فاضلة، كلقد صلت نساء ا١تسلمُت 

 . مع الرجاؿ يف بدايات اإلسبلـ األكذلفكحارب

 السيدة خدجية كانت كقد مر معنا أف زكجة الرسوؿ 
تتمتع بدرجة عالية من الغٌت كالشرؼ قبل اجتماعها كزكاجها الذم 

كاف نتيجة فطنتها يف إدارة قوافلها كٕتارهتا، لذا يتوجب على 
األمر الذم - أكلئك الذين يصركف اليـو على ارتداء ا١ترأة الربقع 

إجياد - يتطلب منها االنفصاؿ عن الرجاؿ ٦تن ليسوا من عائبلهتنَّ 
األدلة اليت كردت يف القرآف، كاليت تنهى ا١ترأة عن ا١تشاركة 

. االجتماعية
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ْم زمبً ٚدت عهٗ انًشأح انًضهًخ أٌ رضع انسدبة؟  

إف اٟتجاب ىو الرمز ا١تعركؼ كا١تميز للعادل اإلسبلمي 
. الكبَت، مثلما أف صليب ا١تسيح عيسى رمز ا١تسيحية

إف أكثر كسائل اإلعبلـ الغريب ا١تعاصرة تيصور ا١ترأة ا١تسلمة 
دكمان كأهنا شكل إنساين بالكاد أف ييعرؼ، ميغطَّى من قمة الرأس 

 . إذل أٜتص القدمُت بقماش أسود رىيب

لكن ىذا التصوير الشائع ليس مثاالن حقيقيان لتعاليم اإلسبلـ 
نٍت عشت كدرست إ: يف العادل اإلسبلمي، كمرة أيخرل أقوؿ

كحاضرت يف العديد من األقطار اإلسبلمية، فوجدت أف معظم 
. النساء ال يضعنى الربقع

إف تاريخ اٟتجاب جيب أف ييدرس، لنتوصل إذل فهم سبب 
. عدـ إٚتاع آّتمعات ا١تسلمة على ترؾ اٟتجاب أك ارتدائو

كاٟتجاب كالربقع ييعترباف متبلزمُت، فعندما ييرتدل اٟتجاب 
يكوف ارتداء الربقع ٦تكنان، ككل من اٟتجاب كالربقع عادتاف اكتسبتا 

من آّتمعات الفارسية كالبيزنطية بعد الفتح، كالقرآف يأمر الرجاؿ 
:  كالنساء بغض البصر، يقوؿ سبحانو كتعاذل
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 ُقْل ِلْلُمْؤِمِ يَن  َ ُغ ُّوا ِمْن  َْبَصارِِهْم َوَ ْحَفُ وا فُ ُروَجُهْم

 َوُقْل ِلْلُمْؤِمَ اِت َ ِلَ  َ زَْكى َلُهْم ِإنَّن اا َخِبيٌر ِبَما َ ْص َ ُعوَن 
 َ ْغُ ْ َن ِمْن  َْبَصارِِهنَّن َوَ ْحَفْ َن فُ ُروَجُهنَّن َواَل  ُ ْبِد َن زِ َ تَ ُهنَّن ِإالَّن 
َها َوْلَيْ رِْبَن ِبُ ُمرِِهنَّن َعَلى ُجُيوِبِهنَّن َواَل  ُ ْبِد َن زِ َ تَ ُهنَّن  َما َظَهَر ِم  ْ

ْو آبَاا بُ ُعوَلِتِهنَّن َ ْو  َبْ َ اِئِهنَّن َ ْو  َبْ َ اا  َ  بَاِئِهنّ آِإالَّن ِلبُ ُعوَلِتِهنَّن َ ْو 
بُ ُعوَلِتِهنَّن َ ْو ِإْخَواِنِهنَّن َ ْو بَِ ي ِإْخَواِنِهنَّن َ ْو بَِ ي َ َخَواِتِهنَّن َ ْو 

ِنَساِئِهنَّن َ ْو َما َمَلَ ْت  َْ َمانُ ُهنَّن َ ِو التَّناِبِعيَن َغْيِر ُ ْوِلي اإِلْرَبِ  ِمَن 
الرٍَّجاِل َ ِو الطٍّْفِل الَّنِذ َن َلْم َ ْ َهُروا َعَلى َعْورَاِت ال ٍَّساا َوال 
َ ْ رِْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّن ِليُ ْعَلَم َما ُ ْ ِفيَن ِمن زِ َ ِتِهنَّن َوُتوُبوا ِإَلى اللَّنِه 

[ 31 - 30: سورة النور] َجِميعاً  َ  َُّها اْلُمْؤِمُ وَن َلَعلَّنُ م تُ ْفِلُحونَ 

كغض البصر أمر إ٢تي موجو للنساء كالرجاؿ على حد 
ليس  - أك لرجل آخر- سواء، فتتبع الرجل بنظره للمرأة األجنبية 

من مكاـر األخبلؽ العالية بشيء، كالقصد من غض البصر ٛتل 
النفس ا١تؤمنة على العفة كالطهارة ظاىران كباطنان، كإف مسؤكلية 

سلوؾ ا١تؤمنُت ا١تسلك األخبلقي الرفيع مسؤكلية يتحملها اٞتميع، 
كمن الضركرم أف يتجنب كل مسلم أف يكوف سبب تعثر أخبلقية 

. كركحانية مسلمو آخر
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ىذا اللـو كالتحذير يشبو ما جاء يف العهد اٞتديد، يف  
اليت يشَت فيها إذل مسؤكلية األكذل إذل أىل كورنثوس رسالة بولس 

 : كل مسيحي مؤمن ٕتاه اآلخرين

: 10)    (كونوا بال عثرة لليهود ولليونانيين ول  يس  ااِ )

32) 

إف ٖتجب ا١ترأة مذكور يف الكتاب ا١تقدس، كمن ا١تدىش 
أف معظم ا١تسيحيُت جيهلوف أف لباس اٟتجاب كاف معموالن بو 
كشائعان منذ قركف كقبل كالدة اإلسبلـ، كال أىدؿَّ على ذلك من 

:  ا١تقابلة بُت إسحاؽ كربيكا ا١تذكور يف

  كان إوكان إسح  قد  تى من ورود بئر لحي رئي، ) 
حقل لا في وخرج إسحاق ليتأمل وب الجنساك اً في َ ْرض 

 قبل  من ر وإ ا جمال وع د إقبال المساا، فرفع عي يه 
وقالت  لت عن الجمل ن زورفعت رفق  عي يها فر ت إسحاق ف

للعبد من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائ ا، فقال العبد هو 
 (65 - 24/62: سفر التكوين)( تسيدي، فأخذت البرقع وتغط
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لنبلحظ التشابو بُت نصوص القرآف كنصوص الكتاب  
ا١تقدس، إذ أف كليهما يقراف أف اٟتجاب كاف ييلقى على بعض أك 
كل اٞتسد كنوع من اٟتشمة، كعلى ا١تسيحيُت ا١تؤمنُت أف جيهدكا 
٥تلصُت كنظرائهم من ا١تسلمُت بأف ييظهركا كلو القليل من اٟتشمة، 

. كذلك بانتقاء اللباس ا١تناسب أماـ العامة

ر  وبلباس الحشم  مع ن ن  واتهيوكذل  َ ن ال ساا  ز)
بل   ة الثمنروتعقل ال ب فائر َ و  هي َ و آللئ َ و مالبس كثي

 (10 - 2/9: تيموثاكس) (كما  لي  ب ساا متعاهدات بتقوى ااِ 

كنادران ما يرد ذكر اٟتجاب يف القرآف، يف حُت أف كضع 
اٟتجاب كالوشاح ييبقي الوجو ظاىران، كاٟتجاب ىذا أصبح رمزان 
لكثَت من النساء ا١تسلمات الغنيات كا١تثقفات، كقد أصبح ىذا 

 معركفان لدل الغرب ٔتشاىدة كثَت من النساء (اٟتجاب)الرمز 
ا١تسلمات يضعن ىذا الغطاء من مناطق ٥تتلفة كقد تسلمن 

 مثل رئيسة كزراء الباكستاف السابقة السيدة امناصب سياسية عيلي
ير بوتو، كقد أصبح مألوفان أف نرل يف كثَت من ا١تدف يف زاحملًتمة بنا

أمريكا النساء احملجبات كىن يف طريقهن إذل العمل، أك يف ا١تيادين 
 .العامة
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ذ ارتداء ا١تبلبس السوداء ككضع اٟتجاب األسود القد   ٗتُّ
من قبل بعض النساء يف السبعينيات كسيلة ١تعارضة شاه إيراف، 

كسببان لقياـ ثورة إيراف، كقد أصبح شعب إيراف مستاءن من تغريب 
بلدىم كثقافتهم، كمع ازدياد حركة معارضة اٟتكومة، أخذت 

ر، أك بوضع اٟتجاب أك كالنساء اإليرانيات يكتسُت بلباس الشاد
 قامت 1979الوشاح الذم ييبقي فقط الوجو ظاىران، كيف عاـ 

. النسوة بالتظاىر ضد القانوف الذم جعل لبس الشادكر إجباريان 

كمع أف ىذا القانوف قد أيلغي، فما زاؿ اٟتجاب إجباريان يف كل 
كيف نفس الوقت ميًنعت  1980مكاتب دكائر اٟتكومة، كيف صيف 

. الدراسة ا١تختلطة، كحيظٌر على النساء ا١تهن القانونية كالقضائية

عظم أكىذه األحداث ا١تتميزة اليت جرت يف إيراف كاف ٢تا 
. الغرب عن اإلسبلـتصور تأثَت على 
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 : ال الص  

ف تضع ا١ترأة حجابان يغطي أليس يف القرآف أمر صريح ب
ال أف القرآف حيكي عن إالوجو، كما ال يأمرىن بلبس الشادكر، 

اٟتشمة كٛتاية ا١ترأة أماـ العامة من نظرات الرجاؿ الشهوانيُت، 
 .كذلك بتغطية أجزاء جسمها البارزة

إف كلمة اٟتجاب الواردة يف القرآف كالكتاب ا١تقدس بالشاؿ 
كا١تعطف، كقد استعملت ربيكا شا٢تا أك معطفها لتغطي صورهتا 

إسحاؽ، لذا فإف القرآف أكٌد على مظهر كلتتمكن من لقاء 
ف الفكرة أك القوؿ إاٟتشمة أماـ العامة، كليس على تغطية الوجو، 

بأف تيغطى ا١ترأة بالكامل يؤيده تفاسَت القرآف، كتفسَت البيضاكم 
 من سورة النور، كالبيضاكم من أشهر ا١تفسرين، عاش (31)لآلية 

:  يف القرف الثالث عشر، كلنبلحظ فيما يلي التفسَت

يف اٟتقيقة إف جسد ا١ترأة مثَت للشهوة، لذا ال جيوز شرعان )
أف يرل أحد أم جزء من جسدىا، ما عدا زكجها أك أقارّٔا 

 .(احملرمُت



 -178- 

كاليـو نرل كثَتان من النساء اخًتف راضيات كضع اٟتجاب  
ر أك الغطاء، مع أنو ال يوجد قانوف جيربىن، كال ضغط كأك الشاد

اجتماعي ييلزمهن بذلك، فطا١تا أنو ال إكراه على ا١ترأة بارتداء 
 اٟتجاب، فلماذا يتحجنب؟ 

 ككناية عن اتباعهن ان ذلك ألنو عند البعض يعترب رمز
اإلسبلـ، يف حُت أنو عند األيخريات ىو رمز لرفضهن كاستيائهن 
من اتباع آّتمع الغريب ا١تتفسخ البل أخبلقي الذم يدَّعي الدفاع 

ييثابر على دفعهن لًيكينَّ أداة  عن حرية ا١ترأة، كيف نفس الوقت
. لبلستثمار اٞتنسي كا١تتعة لصاحل ثقافة ا٢تيمنة الذكورية

أحراران كانوا أك - إف كبلن من الرجاؿ كالنساء ا١تسلمُت 
 يشمئزكف كيركعهم ظهور النساء العصريات ا١تتحررات  -٤تافظُت

الفاضح كحريتهن اٞتنسية، كىو ما يعتربكنو جزءان من ٖترر ا١ترأة 
لدل الغرب، كأفضل بياف على ذلك ما كتبتو الكاتبة ا١تسلمة 

:  فاطمة مرنيسي

يف الوقت الذم ٧تد فيو استثمار ا١ترأة ا١تسلمة ييعٌمى )
باٟتجاب كييدفن كراء اٞتدراف، ٧تد استثمار الغرب للمرأة يتسم 

. (بصبغة رديئة، كوهنا سافرة، عارية كمعركضة أكثر ٦تا جيب
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اندٓبد أٔ انسشة انًمذصخ إنٗ ْم ٚذعٕ انمشآٌ  

ضذ انغشة أٔ ضذ كم يٍ ْٕ غٛش يضهى؟ 

باإلضافة إذل ما يصوره الغرب عن اٟتجاب، فإف اٞتهاد 
يظهر على الدكاـ يف كسائل اإلعبلـ كا١تطبوعات الغربية ميصوَّران يف 

ٚتوع عظيمة من الرجاؿ ا١تسلمُت يلوّْحوف بسيوفهم، عيوهنم 
كاسعة، كٟتاىم سوداء، حيملوف ا١توت كالدمار لكل من يقاـك 

 .الرسوؿ كرسالة اإلسبلـ

يردد رجاؿ السياسة كلمة اٞتهاد ككلمة تطنُّ دكمان يف 
آذاهنم، ككذلك األمر مع ا١تعلّْقُت ك٥تتلف الزعماء الدينيُت 

كالعلمانيُت اإلنسانيُت كا١تلحدين، كٚتيع ىؤالء يستخدموف ىذا 
 اٞتهاد لييخفوا برامج معينة، كليبثوا مشاعر ا٠توؼ كالشك (التعبَت)

على شكل كاسع يف عقوؿ كقلوب عامة الناس اٞتاىلة كالبل مبالية، 
ككغَته من ٚتيع مظاىر اإلسبلـ علينا أف نبحث عن ا١تعٌت اٟتقيقي 

:  (القرآف الكرًن)للجهاد، كذلك من ا١تصدر الوحيد ا١توثوؽ 



 -180- 

 
 َمُ وا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اا آالَّنِذ َن

ِبَأْمَواِلِهْم َو َنْ ُفِسِهْم َ ْعَ ُم َدَرَجً  ِعْ َد اا َوُ وَلِئَ  ُهُم 
[ 20: سورة التوبة] اْلَفاِئُزونَ 

يف ىذه اآلية يتضح لنا ا١تعٌت اٞتوىرم للكلمة العربية 
اٞتهاد، ألف ىذه الكلمة ىي اليت كردت يف نص القرآف، كيقابلها 

(. Strive )باإلنكليزية معٌت الكفاح

كاٞتهاد ىو ا١تصدر لفعل جهد كالذم يعٍت بذؿ اٞتهد 
فَّ ًذكر اٞتهاد يف القرآف ييشَت إذل أٌم مسعى يقـو بو إكالنضاؿ، 

ا١تسلم ركحيان كاف أك نفسيان أك جسديان ليتقرب إذل اهلل، ّتعل رسالة 
كالوصوؿ إذل - ذكران كاف أـ أينثى - القرآف الرسالة العيليا يف حياتو 

. ٣تتمع عادؿ متناغم

كباختصار فإف اٞتهاد ييراد بو اٞتهاد يف سبيل اهلل، ككل 
اىدان، كييقصد امسلم يسعى كي حيي  حياة ا١تسلم اٟتقة ييعترب ٣تي

بذلك ا١تسلم الذم ييناضل يف سبيل اهلل كالعدالة، كمن ال يرغب 
َوَ ْن َلْيَس ِلإِلْنَساِن ِإالَّن : باٞتهاد ال يربح شيئان كما كرد يف اآلية

[ 39- سورة النجم ]َما َسَعى
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 حياتو كفق ىدم اهلل كرسولو، كا١تسلم امن حييىو ا١تسلم  
يعمل على تأسيس كنشر رسالة اإلسبلـ يف آّتمع عن ىو من 

طريق أقوالو كأفعالو، فاٞتهاد كالكفاح أك النضاؿ ىو أف يلتـز يف 
راط اهلل ا١تستقيم، كقد كيصف اٞتهاد يف السُّنة بأنو نتيجة صهنجو 

طبيعية ألركاف اإلسبلـ ا٠تمسة، كالوفاء بالعهد أماـ اهلل يتضمن 
االلتزاـ بالتضحية بالوقت كاٞتهد كا١تاؿ ليتحقق اٟتق كالعدؿ، حىت 
أف ىذا العهد قد يتطلب التضحية بالنفس من أجل اٟتفاظ على 

 -اٟتق، كاٞتهاد يقضي باستعداد ا١تؤمن ألف يبذؿ كل ما ديلك 
يف سبيل اهلل، كرٔتا أصاب اإلماـ الغزارل عند كبلمو -  حىت حياتو

اربة الشهوات: عن ركح اٞتهاد بقولو . اٞتهاد اٟتق ىو ٤تي

كا١تعٌت األكسع كاألمشل كاألكثر شيوعان للجهاد ىو اٞتهاد 
ف من الغايات اليت يسعى إليها اإلسبلـ ىي إالركحي كالنفسي، 

إلغاء تعارل اإلنساف على أخيو اإلنساف، كأف جيتمع الناس ٖتت 
رىن - تيريد كبصدؽ - حكم اهلل الواحد، إذان فاٞتهاد ىو كونك 

كل ما لديك ٔتا يف ذلك حياتيك كطريقة حياتك لتحقيق ىذا 
 . ا٢تدؼ
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كما أف اٞتهاد للفوز بكبح ٚتاح النفس كالتغلب على  
رغباهتا الطبيعية كاٞتسمية ليحل مكاهنا رغبات أعلى كأنبل ركحيان، 

. كىذا أيضان يشًتؾ فيو ا١تسيحيوف الصادقوف

كلو أخذنا بعُت االعتبار تعاليم السيد ا١تسيح حُت خاطب 
تبلميذه ميوضحان ما سييواجهونو من مصاعب يف سبيل اتباع تعاليمو 
كاالقتداء بو، كنبههم إذل ضركرة تبديل غاياهتم كرغباهتم كحاجاهتم 

فاجئ ال دييكن بكل رضى الطبيعية 
ي
برغبات أبدية، كمثل ىذا التغَت ا١ت

:  أف يتم إال عن طريق ضبط النفس كإنكار الذات

قال  سو  لتالميذه إن  راد  حد  ن  أتي ورائي  حي ئذ)
 راد  ن   لٍّص  ف ن من فلي  ر نفسه و حمل صليبه و تبع ي 

نه ما ا أل ن  جلي  جدها منفسه  هل ها ومن  هل  نفسه 
  تفع اإلنسان لو ربح العالَم كلَّنه وخسر نفسه َ و ما ا  عطي 

 (26 - 24 /16: مىت) (.اإلْنسان فدااًا عن نفسه

يف كييطلب من ا١تسيحي كا١تسلم أف جيعل جهاده حياة تيؤثر 
٣تتمعو كبيئتو إذل درجة تيفضي إذل التغيَت ا١تنشود، كقد كرر الرسوؿ 

بولس كبلـ ا١تسيح يف دعوتو ا١تسيحيُت كي ييطوّْعوا رغباهتم 
:  الطبيعية كاٞتسمية ركحانيان 
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 ن هم للمسيح قد صلُبوا الجسد مع اأَلهواا  ول ن ال) 
ِإْن ُك َّنا نعْيش ِباْلرٍّوح فل سل   َ  اً بحسي  والشَّنَهواِت 

 (25 - 24: 5غبلطية )(اْلرُّوح

كا١تبلحظة الشائعة كالقناعة لدل العامة ىي أف األقطار 
اإلسبلمية اليـو غَت ميتسا٤تة مع األدياف األيخرل، لدرجة أهنا 

رب ميواطنيها على أف ييسلموا، كأف ذلك ييعترب  تضطهد كتسجن كٕتي
من اٞتهاد، كىذه الشائعة بكل بساطة ليست صحيحة، كال ننكر 

حقيقة كجود ميضايقة للمسيحيُت يف قليل جدان من األقطار 
نع تغيَت الدين، كىذه األقطار من  اإلسبلمية، كيف بعض اٟتاالت ديي

. الشواذ، كبكل تأكيد ليس ذلك طبيعة كال قاعدة

 ًَوَلْو َشاَا رَبَُّ  آلَمَن َمْن ِفي اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجِميعا
[ 99: سورة يونس] َ َفأَْنَت ُتْ رُِه ال َّناَس َحتَّنى َ ُ وُنوا ُمْؤِمِ ينَ 

ارس  رٔتا تكوف باكستاف مثاالن أليمة إسبلمية ٖتمي كتيطبّْق ك٘تي
حق اٟترية الدينية ٞتميع ميواطنيها، كباكستاف ىي أكرب األقطار 

ندكنيسيا، كقد سافرتي عدة مرات إليها بشأف نكبة أاإلسبلمية بعد 
  .شعب كشمَت كحقوؽ اإلنساف
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كلقد عملتي كقابلتي كثَتان من مواطنيها كمن كل طبقات  
 كميثقفُت ككتَّاب ككثَت من ا١تواطنُت العماؿ، كدل اءسؤآّتمع، من ر

و  بأٌم شكول أك ظلم أك ازدراء موجو لذاٌب - كمسيحي - أيكاجى
 ().أك لعقيدٌب

إف اإلكراه ال ينسجم مع : يقوؿ العادل ا١تسلم يوسف علي
الدين، ألف الدين يعتمد على اإلدياف كاإلرادة اٟترة، كىذه 

. األىداؼ تكوف ببل معٌت إذا طيبقت بالقوة

كمن ا١تؤسف أف اإلسبلـ قد صيوّْر على أنو دين السيف، 
ككما الحظنا يف الفصل الثاين فقد انتشر اإلسبلـ باإلقناع ال بالقوة 
العسكرية، كيف تلك األحواؿ اليت استيخدمت ّٔا القوة سواء أكانت 
، فهي من ناحية  من قبل أم قائد مسلم أك يف أٌم بلد إسبلمي اليـو
الف صلب اإلسبلـ الذم يعتمد على االستجابة االختيارية  العدؿ ٗتي

لرسالة اهلل، فأتباع اإلسبلـ ككذلك أتباع ا١تسيحية اٟتقة كاليهودية 
اٟتقة أك أٌم دين آخر كلهم ٣تمعوف على أنو ال ميربر الستعماؿ 

 .عتقداهتم الدينيةالدعوة دلي القوة أك اإلكراه يف 
                         

 (Valley Of Death )أصدر ا١تؤلف كتابان خاصان عن األزمة الكشمَتية بعنواف (1)
كادم ا١توت، ضمنو خبلصة ما رآه كشاىده من ا١تآسي اليت خيلفها الصراع يف كشمَت بُت 

. ا٢تند كباكستاف، كأظهر جوانب فريدة من اٟتقوؽ اإلسبلمية يف كشمَت
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 ال ِإْكَراَه ِفي الدٍّ ِن َقْد تَ بَ يَّنَن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيٍّ َفَمْن

َ ْ ُفْر ِبالطَّناُغوِت َو ُ ْؤِمْن ِباا فَ َقِد اْسَتْمَسَ  ِباْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى اَل 
 [256: سورة البقرة] اْنِفَصاَم َلَها َواا َسِميٌع َعِليمٌ 

:  ككذلك يف قولو تعاذل

  ِ َادُْ  ِإَلى َسِبيِل رَبٍَّ  ِباْلِحْ َمِ  َواْلَمْوِعَ ِ  اْلَحَس
َوَجاِدْلُهْم ِبالَّنِتي ِهَي َ ْحَسُن ِإنَّن رَبَّنَ  ُهَو َ ْعَلُم ِبَمْن َضلَّن َعْن 

 [125: سورة النحل] َسِبيِلِه َوُهَو َ ْعَلُم ِباْلُمْهَتِد نَ 

إف إشاعة تعبَت اٟترب ا١تقدسة على ىذا الشكل يف كسائل 
- أك اٞتملة - إعبلـ الغرب تقتضي دراسة دقيقة، إف ىذا التعبَت 

ىو ما يردده دكمان كيرجع إليو أكلئك الذين قضت مصاٟتهم 
نىٍسبي -  بإظهار اإلسبلـ على أنو الشيطاف الشخصية أك السياسية

ككما أنو جيب دراسة كفهم ٚتيع  - الدين اإلسبلمي إذل الشياطُت
ىات كا١تفاىيم ا٠تاطئة لتعاليم اإلسبلـ كعقيدتو، كذلك مالتشو

 .جيب دراسة كفهم اٟترب ا١تقدسة ضمن حدكد حقائق التاريخ
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 َوَقاتُِلوا ِفي َسِبيِل اا الَّنِذ َن  ُ َقاتُِلوَنُ ْم َواَل تَ ْعَتُدوا ِإنَّن

 [190: سورة البقرة] اا اَل ُ ِحيُّ اْلُمْعَتِد نَ 

قاكمو كاإلسبلـ كا١تسيحية، منذ بدايتو كاف دينان جديدان 
سكاف اٞتزيرة العربية الذين كانوا يعبدكف أصنامان متعددة كآ٢تة 

 .متنوعة

 كأصحابو األكائل إعبلف إدياهنم، قوبلوا ك١تا حاكؿ النيب 
بالسخرية كاالستهزاء، كمن ٍبيَّ باعتداءات جسدية عنيفة، كقد فيصل 

ىؤالء ا١تسلموف عن آّتمع ا١تٌكٌي، كدل يكونوا قادرين على التبشَت 
بدينهم علنان، ككانوا ٤تركمُت من البيع كالشراء يف األسواؽ كمن 

عقيدهتم، كأخَتان أهنى ا١تشركوف ىذه ا١تقاطعة أتباع الزكاج من غَت 
  .بعد أف فقدت فعاليتها

لكن االضطهاد ظل مستمران، إذل أف عقد زعماء القبائل 
ا١تسيطرة اجتماعان سرٌيان، كاتفقوا على أف ٗتتار كل قبيلة مقاتبلن 

.  أثناء نومو يف فراشومنها، كأف جيتمعوا معان لقتل النيب 
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 رشد ٤تمدان أكيركم التاريخ اإلسبلمي كيف أف اهلل  
لييغادر مكة، كيذىب إذل ا١تدينة لينضم إذل ا١تسلمُت الذين كانوا 

صبح معركفان باٟتدث أقد فٌركا ٗتلصان من االضطهاد، كىذا اٟتدث 
العظيم أك ا٢تجرة، كىذا اٟتدث ىو بدء تاريخ اإلسبلـ، كبدء 

  .التقوًن اإلسبلمي

إذل أف أيجرب فاقم كاستمر العدكاف اٞتسدم آخذان بالت
ا١تسلموف أخَتان على القتاؿ دفاعان عن أنفسهم، فشكلوا جيشان، 

-  سبحانو كتعاذل -، أنػزؿ اهلل مظلومُت ال ظا١تُتكٔتا أهنم أصبحوا 
 : كحيان جديدان على األمُت

 َمُ وا ِإنَّن اا اَل ُ ِحيُّ ُكلَّن آِإنَّن اا ُ َداِفُع َعِن الَّنِذ َن
 ُ ِ َن ِللَّنِذ َن  ُ َقاتَ ُلوَن ِبأَن َّنُهْم ظُِلُموا َوِإنَّن اا  َخوَّناٍن َكُفورٍ 

الَّنِذ َن ُ ْخرُِجوا ِمْن ِد َارِِهْم ِبَغْيِر َح ٍّ ِإالَّن   َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِد رٌ 
َمْت  َ ْن  َ ُقوُلوا رَب َُّ ا اا َوَلْوال َدْفُع اا ال َّناَس بَ ْعَ ُهْم ِببَ ْعٍض َلُهدٍّ

َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُ ْذَكُر ِفيَها اْسُم اا َكِثيرًا 
[ 40 - 38: سورة اٟتج] َوَليَ ْ ُصَرنَّن اا َمْن  َ ْ ُصُرُه ِإنَّن اا َلَقِويٌّ َعزِ زٌ 
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كإين آلمل من القارئ الكرًن أف يتفهم أخَتان أف صورة  
بدأ - كا١تعركؼ عند العامة باٟترب ا١تقدسة - كميستول اٞتهاد 

ارس كنتيجة مباشرة للضغط الذم كاف  . آنذاؾعلى ا١تسلمُت ديي

ذا - كما زاؿ - اآليات القرآنيَّة إذل أف القتاؿ كاف تشَت ك
طبيعة دفاعية ٤تضة، كيف اٟتقيقة إذا كاف بعض القادة السياسيُت 

 ا١تسلمُت كاٟتكومات أك األنظمة تيثَت اٟتركب كاالعتداء يف أمٌ 
مكاف، فإهنم يفعلوف ذلك دكف أٌم سند مؤيد من القرآف أك قدكة 

ف على االعتقاد ك، كقد حافظت ا١تسيحية كا١تسيحيبالنيب ٤تمد 
بأف ا١تسيحية تيربر ٢تم ا١تشاركة يف اٟترب طا١تا أهنا مشركعة من 
كجهة نظرية اٟترب العادلة، ككذلك اإلسبلـ يعتمد على قواعد 

، كديكن للمسلم أف ييشارؾ  قٍّ كمعايَت دقيقة جدان إلعبلف جهاد ٤تي
يف اٞتهاد بالسيف إذا كاف ييدافع عن نفسو أك عائلتو أك بلده أك 

 .دينو، أك دفاعان عن إخوانو ا١تسلمُت ا١تستضعفُت كا١تظلومُت
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 : ال الص  

يركم التاريخ أف كل الديانات الرئيسية خاضت حركبان 
مقدسة ضد ا١تنكرين من أقوامهم، كأخَتان مٌرت عشر أجياؿ منذ أف 

ارب يف البلقاف، مدفوعة بنظرية ثابتة  كانت اٞتيوش ا١تسيحية ٖتي
كبتقليد كاضح موركث، حىت رْتت األرض باٟترب ضد األتراؾ يف 

. البلقاف

كالعنف ا١تقدس اٟتديث عند مسيحيٌي اليـو ٤تصور 
بالكنائس يف البلداف الفقَتة، مع أنو ديكن أف تيعزل اٟترب األىلية 

يف لبناف إذل اٟتنُت لذكرل العهد الذىيب الركمانتيكي، كذكرل 
اٟتكم الصلييب اللبناين ا١تاركين الذم خضعٍت كنيستو لركما عاـ 

1180 .

ككذلك يبدك أف الكركات كالصرب قد جعلوا مصائب 
كانتصارات حركب البلقاف ضد األتراؾ عمبلن ركمانتيكيان، كأف 

ا١تأساة اإلنسانية اٟتديثة اليت جرت يف يوغسبلفيا السابقة، كاليت 
كاف ىدفها األساسي اإلبادة اٞتماعية للمسلمُت ٖتت غطاء 
التطهَت الديٍت، دييكن أف تػيٍنسبى إذل نظرية ا١تسيحيُت ا٠تاصة 

. باٞتهاد تقليدان ألجدادىم الصليبيُت
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إف كبلن من ا١تسيحيُت كا١تسلمُت خاضعوف لسلطاف اهلل،  
ككبلمها ٦تنوع من إثارة اٟتركب ضد السكاف ا١تدنيُت األبرياء يف 
ب، كعن  العادل، ككبلمها ٥توَّؿ أف ييدافع عن نفسو، كعن من حيي

زفي أفَّ كليهما ميذنب، ألنو ٝتح بتىٍسيًيًس  العجزة كا١تظلومُت، ك٦تا حيي
. دينو يف ا١تاضي كاٟتاضر

دـ ىذا الكتاب الغاية ا١تزدكجة يف  إف أيمنية ا١تؤلف أف خيى
تنوير اٟتقائق التارخيية، لنتوصل ّٔا إذل تسامح كاحًتاـ متبادىلىٍُت بُت 

نع حركب صليبية جديدة  مثل العنف ا١تسيحية كاإلسبلـ، كأف ٘تي
كأف يلتقي آّددكف  (حرب ا٠تليج الثانية)ـ 1990الذم كقع عاـ 

. ا١تسلموف مع حركات اإلحياء ا١تسيحي بطريقة إجيابية
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 انفصم انضبدس

 اإلصالو ٔانًضٛسٛخ

!  ٔئبو أو صذاو؟
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  اإلصالو انًعبصش 
يف الوقت الذم أكتب فيو ىذا الكتاب، يستمر منو الدين 

منوان يف العادل، كإف ما يقارب من األدياف اإلسبلمي ليصبح أسرع 
من سكاف العادل يعتنقوف دين اإلسبلـ، مليارات من ستة مليارين 

كقدـك القرف اٞتديد يىًعدي بأف يقدـ نظرة عا١تية جديدة متغَتة كبعيدة 
كل البعد عن النظرة الشائعة لدل سكاف العادل يف الوقت اٟتاضر، 

بصفتو أكثر األدياف أتباعان - كٔتا أف اإلسبلـ يتابع ظهوره من جديد 
فلسوؼ ٗتضع األكضاع السياسية كاالقتصادية لتغَتات  - ()يف العادل

جذرية، كستتبدؿ األحبلؼ القددية ليحل ٤تلها أحبلؼ جديدة، 
 .كستختفي اٟتدكد اليت صنعها الدـ كاٟتديد

كيف ىذا الفصل السادس كاألخَت سنتابع اإلجابة على أكثر 
كما سندرس إمكاف ، األسئلة شيوعان كاليت تتعلق باإلسبلـ ا١تعاصر

. تعاكف ا١تسلمُت كا١تسيحيُت ليعملوا معان من أجل قضية السبلـ
                         

يصرح ا١تؤلف ىنا بأف اإلسبلـ أصبح أكثر األدياف أتباعان يف العادل، كىو تصريح   (1)
ىاـ جدان من مفكر غريب، كمع أننا ال نزاؿ نفتقر لئلحصائيات الدقيقة يف ىذا اٞتانب 

كلكن من ا١تؤكد أف ا١توسوعات الغربية بدأت تدرؾ خطأ التصور الذم كانت تتبناه من جعل 
اإلسبلـ دينان ثالثان يف العادل، كفق موسوعة بريتاينكا فإف ا١تسلمُت أصبحوا الدين األكرب يف 

ـ بالنظر للرقمُت اللذين تقدمهما عن عدد ا١تسيحُت 1999العادل منذ كانوف األكؿ عاـ 
. دار طبلس/دكؿ العادل، ط:  انظر0/0 2.4كا١تسلمُت كتزايد ا١تسلمُت بنسبة 
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ٌ عشة؟ ٘ ْٔم كم انًضهى؟ْم كم انعشة يضهًٌٕ 

ٙتة تصور آخر غريب كشائع جدان عن اإلسبلـ، كأصل ىذا 
، كتؤكد يُتالتصور ا١تزعـو ما نشر يف ا١تؤلفات التارخيية عند الغرب

ىذه ا١تزاعم أف منشأ اإلسبلـ كاف من سكاف اٞتزيرة العربية كّٔم 
كمن بينهم، ذلك كحيث أف كتابة القرآف كانت باللغة العربية كأف 
على ا١تؤمنُت تعلم اللغة العربية قراءة ككتابة فقد بدا كنتيجة منطقية 

. أف اإلسبلـ دين عريب، كىذا خطأ ببل شك

كال بد أف ييصدـ أىل الغرب عندما يعلموف أف أكرب األقطار 
اإلسبلمية كأكثرىا سكانان ليست عربية على اإلطبلؽ، كغالبان ما 

 : كمثاؿ على ذلك، تقع يف آسيا

 عدد الس  ان ال ق ط ر

 .......أندكنيسيا 
 

 مليوف 185
 ......الباكستاف  

 

 مليوف 120
 .......بنغبلديش  

 

 مليوف 113
 ...........إيراف  

 

 مليوف 60
حىت أنو يف األقطار الغَت مسلمة ىناؾ سكاف مسلموف  

 : أكثر ٦تا يوجد يف الشعوب العربية، مثاؿ ذلك
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  مليوف140 ............. د ػػػا٢تن 
  مليوف100 ................ ف ػػالصي

  مليوف 60 ....   االٖتاد السوفييت السابق 
 

كمن ا١تهم أف نبلحظ أف ىذه األرقاـ بازدياد مستمر طا١تا أف 
سكاف ىذه األقطار بازدياد دائم، كإف اهنيار االٖتاد السوفييت 

السابق أدل إذل االنقسامات ا١تستمرة، كعادت النػزعة الدينية من 
ما عدد ا١تسلمُت يف الغرب فمن الصعب جدان حصره، أجديد، 

. نظران الستمرار الزيادة بسبب ا٢تجرة كالعوامل األيخرل
كاٟتقيقة أف فرنسا كأ١تانيا كبريطانيا ٚتيعها قلقةه جدان من 

تزايد ىجرة ا١تسلمُت إليها خبلؿ العقد ا١تاضي، لذا سٌنوا القوانُت 
ر منو دائمان كسائل اإلعبلـ الغربية كتدعوه  ذّْ الصارمة إليقاؼ ما ٖتي

بالغزك اإلسبلمي، كييعتقد أنو يوجد يف أمريكا أكثري من ٙتانية 
. مبليُت مسلم كىم يف زيادة مستمرة

 أصبح اإلسبلـ ثاين أكرب األدياف يف 1997كيف حلوؿ عاـ 
أمريكا، كمع أف آّتمع اإلسبلمي مسادل كمكبوت فقد أظهر تأثَته 

إٚتاالن على السياسات احمللية كالقومية باتباع الطريقة األمريكية 
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بتشكيل منظمات كٚتع األمواؿ لدعم أصدقائهم ا١ترشحُت يف  
خصومهم يف السياسة، كمن أركع كالوقوؼ يف كجو االنتخابات، 

بريسلر الذم طاؿ أمده إبطاؿ قانوف األمثلة ٠تربهتم السياسية 
. كالذم حاؿ دكف بيع األسلحة للباكستاف

ف أعضاء ٣تلس الشيوخ كالكونغرس كحىت الرئيس كنائبو إ
متعاطفوف كمتجاكبوف مع مطالب آّتمع األمَتكي ا١تسلم، ككاف 
االحتفاؿ الذم أقيم ٔتناسبة عيد الفطر يف البيت األبيض برعاية 
ىيبلرم كلينتوف زكجة الرئيس بيل كلينتوف يف هناية شهر رمضاف 

، كىذا ىو 1996ا١تبارؾ ىو اٟتدث األىم بالنسبة للمسلمُت عاـ 
تفل بو يف البيت األبيض، إذ دل يسبق أف  العيد األكؿ الذم حيي

أيحتفل بو ىناؾ، كىذا بكل تأكيد يعكس أثر اإلسبلـ ا١تستمر 
. على أمريكا كمواطنيها كحكامها

كما زاؿ كجو أكركبا كالغرب يف تغَت مستمر نظران الستمرار 
زيادة عدد ا١تسلمُت فيها كازدياد ا١تساجد كا١تراكز اإلسبلمية، 

كظهور النساء ا١تسلمات باٟتجاب، ككجود ا١تدارس كاٞتامعات 
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اإلسبلمية اليت أضحت أكثر ارتيادان من ذم قبل، كاندماجها مع  
. العادات كالثقافات الغربية

كلقد عينت اٟتكومة االٖتادية يف الواليات ا١تتحدة قسيسُت 
مرشدين للقوات ا١تسلحة ككذلك فعلت إدارات السجوف االٖتادية 

ككثَت من الواليات تبعتها، بأف جندت مصلحُت مسلمُت يف 
متوفرة يف  - أم ا١تصحف- منظماهتا اٞتنائية، كنيسىخي القرآف اليـو 

٥تتلف األمكنة ا١تخصصة للعبادة العامة ا١توجودة يف أكرب ٤تطات 
القطار كا١تطارات، كاليـو ييطلب كثَته من ا١ترشدين ا١تسلمُت ليعملوا 
يف عدة مشاؼو رئيسة، كاليت يعمل يف بعضها عدده منهم، ككذلك 

. يف دكر الرعاية يف ٥تتلف أ٨تاء أمريكا
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 إصٓبو اإلصالو ثبنسضبسح أفبد خًٛع انجشش 

ا١تركزية األكربية كىي اعتبار أف ٚتيع ا١تكتشفات 
كاالخًتاعات كاالبتكارات كرقي البشرية ديكن أف تيعزل ٚتيعها 

ف ا١تدنيَّة كالدراية مها حكر إسائدة، كيقاؿ اؿللثقافة األكربية البيضاء 
على الثقافة األكربية، كىذا ا٠تداع كالتضليل كاضح جدان يف كتب 

 ١تؤلفو ألفرد رامفلد (التاريخ العاـ)التاريخ الشهَتة مثل كتاب 
 فصبلن اليت ٖتكي عن 291، إذ أف من بُت 1892ا١تنشور عاـ 

.  فصبلن تتكلم كلها عن أكربا250تاريخ العادل فإف 

كال بد أف نشَت إذل أف أكربا البيضاء كانت تتخبط يف ظبلـ 
دامس يف العصور ا١تعركفة بعصور الظبلـ اليت دامت منذ القرف 
السابع كصوالن للقرف الثالث عشر، بينما تقدـ العادل اإلسبلمي 

خبلؿ ىذه الفًتة كاليت عرفت بالعصر الذىيب لئلسبلـ، كإين أقًتح 
على القارئ أف يطلع على القائمة اليت يف آخر الكتاب، ليتعرؼ 

 : على إ٧تازات اإلسبلـ، كإليك بعضان من ىذه اإل٧تازات ا٢تامة
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 : فٙ انفٍ- 1

إف ٖترًن رسم أشكاؿ اإلنساف اليت ديكن أف تصَت موضوع 
عبادة أك تقديس موجود يف القرآف كالكتاب ا١تقدس، ككذلك يف 
أقواؿ النيب ٤تمد، كىذا بدكره شجع على ظهور الفن التجريدم 

:  الذم تبلور يف ثبلثة أشكاؿ أساسية

الرسم ألشكاؿ ىندسية معقدة باستخداـ : اله دسي * 
 اخل، كىذا الفن ييشاىد يف كثَت ..ا١تربعات كا١تثلثات كا١تستطيبلت

. من الفن اٟتديث

فن يعكس كحدة ا٠تلق ككحدانية ا٠تالق، : األربيس * 
كيتألف ىذا الفن من خطوط متقابلة كمتواصلة ككركد متشابكة 

 .كدكارل ٣تدكلة كمنحنيات ٤تبوكة تعكس النمو كالتغَت كاٟتركة

اإلسبلـ كا١تسيحية يرتبط بالكامل مع : حسن ال ط *
كتابو ا١ترشد كىو القرآف، كا٠تطاطوف ا١تسلموف ا١تخلصوف عملوا 

جاىدين كي جيعلوا ا١تصحف يركؽ للعُت كثَتان، فحسن ا٠تط 
 .كترتيل القرآف أصبحا من أكـر ا١تواىب عند ا١تسلمُت
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إف مبليُت السواح تشعر بالرىبة : فن اله دس  المعمار  *  
عند النظر إذل تاج ٤تل يف أكرا يف ا٢تند، كإذل ا١تسجد األزرؽ يف 

استنبوؿ يف تركيا، كإذل مسجد شاه يف أصفهاف يف إيراف، كإذل 
 ةمسجد باد شاىي يف الىور يف الباكستاف، كتقديران لفن العمار

 يف بصيغة معمارية، البلىوتالكتابة  ا١تساجد  اعتمدتاإلسبلمي
عى الفن ا١تعمارم اإلسبلمي يف ٚتيع أ٨تاء كلقد ، النقش ًِ اتبُّ

العادل كخاصة يف أكربا كمشاؿ أمريكا، كغالبان ما ييشاىد ذلك يف 
البيوت األمريكية ا٠تاصة، كاليت تيعترب األكثر ركعة، ككذلك يف أبنية 

الدكائر الرٝتية كيف ٣تمعات التسويق، حىت يف مبٌت الكونغرس 
. األمَتكي بواشنطن

 

 : انعهٕو - 2

كقد قدَّـ العصر الذىيب اإلسبلمي للعادل العديد من 
الرياضيات، الفيزياء : العبقريات يف ٥تتلف حقوؿ العلم منها

كالطب، كقد عيرؼ أيضان بالعصر األديب، ففي القرف الثامن كانت 
ككاف   بغداد ىي ا١تركز الثقايف العلمي الذم ال ييضاىى يف العادل، 
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الذم حكم من - بيت اٟتكمة الذم أسسو ا٠تليفة ا١تأموف  
 فب العلماء ا١تسلمُت كاألئمة الذميقـو بتدرم - 833إذل  813

أخذ عنهم األكركبيوف معرفتهم بالفكر األديب الكبلسيكي، 
. كالفلسفة اليونانية القددية

إف عصر النهضة األكربية مدين للغاية ١تا ساىم بو علماء 
الدين اإلسبلمي، كذلك ما تشهد بو لوحة رافائيل الشهَتة كا١تعركفة 

. ٔتدرسة أثينا اليت يظهر فيها أثر ا١تسلمُت

كاف ا١تسلموف أكؿ من اخًتع الساعة ذات : الفيز اا- 1ً
الرقاص كالبوصلة ا١تغناطيسية كاألسطرالب، كقد اخًتعوا أدكات 

دقيقة لقياس أكزاف خاصة كعوامل اٞتاذبية، كابن ا٢تيثم الذم مات 
ـ كاف مؤسس طب العيوف، كذلك عن طريق دراساتو 1039

. النعكاس الضوء

اٞترب، كلمة عربية تعٍت جرب األجزاء : الر اضيات- 2ً
ا١تكسورة، اكتشفها العادل اإليراين ا١تسلم ٤تمد بن موسى ا٠توارزمي يف 

كأسس نظاـ العد الذم ،  رقم الصفر من ا٢تندأخذـ، ك950سنة 
ييعرؼ اليـو باألرقاـ العربية، كما طور العلماء ا١تسلموف علم ا٢تندسة 

.  لنفسوا١تسطحة كا١تثلثات اليت نسبها الغرب
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إف أكؿ مشفى يف العادل بشكلو الذم نعرفو : الطي- 3ً 
، كيف القرف العاشر كاف يف بغداد 706اليـو كاف يف بغداد عاـ 

مدرسة للطب ٣تهزة بطاقم كامل من موظفُت كأطباء، كمشاؼ 
كمستوصفات كصيدليات كمكتبات، كٚتيعها تعمل يف بغداد، 

:  ككاف األطباء ا١تسلموف أكؿ من

. استعمل التخدير أثناء العمليات اٞتراحية - آ
. كول اٞتركح - ب
. اكتشف عدكل األمراض باللمس كبا٢تواء - ج
. أكجد مشفى لئلسعاؼ ٤تموالن على ظهر اٞتمل - د
. فصل بُت الصيدلة كالطب ككتب الوصفات الطبية- ػ ق

كيف القرف العاشر كاف األطباء ا١تسلموف جيرٌبكف كسور 
العظاـ كيقوموف باٞتراحة السرطانية، كجيركف عملية السٌُّد يف العُت، 

-. اٞتمجمة - كالعمليات اٞتراحية يف الرأس 

ـ كاف أبو بكر الرازم ديارس ا١تعاٞتة ا١توسيقية 925كيف عاـ 
يّْز بُت اٞتدرم كاٟتصبة، ككاف عا١تان بطب األطفاؿ . كديي

ال يتسع ىذا الكتاب كال الوقت لتعداد إ٧تازات : ال الص 
اإلسبلـ كا١تسلمُت، فثمة إ٧تازات كثَتة كمهمة ٧تدىا يف األدب 

. كالشعر كالنثر كالفلسفة كعلم الفلك
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 (Camp)يٍ أخم انضالو يضٛسٌٕٛ ٔيضهًٌٕ  

  حلمان يراكدين1970عاـ إنشاء الكامب يف يف بدأ التفكَت 
يف اجتماع ا١تسيحيُت كا١تسلمُت يف العمل من أجل السبلـ، يـو 
كنت أدرس علم اآلثار القددية يف فلسطُت، ذلك البلد القدًن، 
ككنت على صلة يومية بالعماؿ الفلسطينيُت الذين كنا ندفع ٢تم 

كقد فوجئت ، أجورىم لقاء عملهم يف مشاريعنا للتنقيب عن اآلثار
 عند قأنا كبقية الطبلب األمريكيُت كالكنديُت كالربيطانيُت ١تا كجدنا

العرب الفلسطينيُت با١تسلمُت من إدياف عميق راسخ، كيف كل يـو 
عندما كنا نكدح معان يف تلك اٟترارة القاسية كٖتت مشس الصيف 

  .احملرقة ننقب عن آثار األباطرة كا١تلوؾ البائدة

كاف ىؤالء الرجاؿ ا١تسلموف يتوقفوف عن العمل، كيتوجهوف 
٨تو مكة، كيصلوف هلل عند الدعوة للصبلة اليت يًتدد صداىا من 

مئات ا١تآذف يف أرجاء القدس، بل يف أرجاء فلسطُت كالشرؽ 
األكسط كالعادل كلو، كاستجابة لكـر الشعب الفلسطيٍت الصادؽ 
كدعوهتم إيام ْترارة، كنت أليب دعوهتم فوران، ليس يف مشاركتهم 

بالطعاـ يف بيوهتم كعاداهتم فقط، بل كبالصبلة معهم صبلة ا١تغرب 
. يف قبة الصخرة كيف ا١تسجد األقصى
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يف ذلك الوقت كاف ىذا ىو السبب الذم بدأت فيو  
نفسي، كفوران اكتشفت ا١تقدار ا٢تائل من ؿدراسة القرآف كاإلسبلـ 

. ا١تبادئ ا١تشًتكة بُت إدياف ا١تسيحي كاإلدياف بصدؽ تعاليم اإلسبلـ

ككاف ذلك دافعان ألف أتصور كأتوؽ إذل الصلة اليت جيب أف 
تقـو بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، كبُت اإلسبلـ كا١تسيحية، كعلى 

مستول العادل كلو، ال كما كانت قائمةن على عدـ التسامح 
كالشكوؾ ا١تتبادلة بُت الطرفُت كلكن عن طريق إجياد األرضية 

. ا١تشًتكة اليت ٖتدك ّٔم ليعيشوا كيعملوا معان بسبلـ

 كنت ضيفان يف منػزؿ ا١تفيت العاـ لسوريا، 1987كيف عاـ 
ٝتاحة الشيخ أٛتد كفتارك، كقضيت كزكجيت عدة ساعات نتناقش 
معو عن اإلسبلـ كا١تسيحية، كبعد استعراض اختبلفاتنا، بدأنا نركز 
اىتمامنا على مبادئنا ا١تشًتكة، فطاؿ البحث عدة ساعات، كعند 

لدينا الكثَت ٦تا : مغادرة ا١تنػزؿ الذم يقيم فيو ا١تفيت العاـ قاؿ
. عسكرنشًتؾ فيو، ك٨تن يف نفس ادل
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كفيما بعد، كفيما أنا بالطائرة متوجهان إذل لبناف كتبت كلمة،  
ا١تسيحية كاإلسبلـ من أجل - كامب من أكائل كلمات اٞتملة 

(. Christian And Muslims For Peace - )السبلـ

منظمة مؤلفة من مسيحيُت كمسلمُت مواطنُت من : وكامي
٥تتلف أ٨تاء العادل، كالذين يعتقدكف أهنم إذا عملوا معان يف 

٣تتمعاهتم استنادان ١تا بينهم من مبادئ مشًتكة يف دين كلو منهم، 
فبل بد من أف تنتهي اٟتركب كالصراعات القائمة حاليان، كاليت 

يعارض فيها كل طرؼ اآلخر، كبذلك ديكن ٕتنب حركب 
. كخصومات جديدة

عضويتها مفتوحة لكل من يريد من ا١تسلمُت : وكامي
كا١تسيحيُت، ٦تن يتطلع إذل رؤية العادل، كقد ٖترر من اٟتركب 

يأمر - سبحانو كتعاذل - كاآلالـ، كالذين يؤمنوف حقان بأف اهلل 
عباده ا١تخلصُت بأف يكونوا صانعي السبلـ، كذلك من الرجاؿ 

كالنساء الذين يريدكف أف ديدكا أيديهم بالصداقة كاأليخوة ألقراهنم 
. من البشر، كيتجنبوا عداكة ا١تظادل السياسية كالثقافية
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 انسبخخ انًهسخ إنٗ زٕاس ْبدف 

يف الوقت الذم ييرسل ىذا الكتاب للطباعة يف العاـ 
، ٧تد أف ا١تسيحيُت كا١تسلمُت ما زالوا منخرطُت يف 1998

يف إفريقيا كآسيا كأكركبا  - داخلية- صراعات ضارية كحركب أىلية 
. كيف الشرؽ األكسط

كيف السوداف يتهم ا١تسيحيوف يف اٞتنوب اٟتكومة يف 
الشماؿ بأهنا تعمل على إبادهتم، فًتسل جيشها ليهاجم ا١تدنيُت 

ىم كأطفا٢تم ؤالعيزَّؿ من السبلح يف القرل النائية، فتيخطف نسا
لييباعوا أك لييستخدموا كخدَّاـ، يف حُت تتهم اٟتكومة اإلسبلمية يف 

كخصوصان تلك اليت - اٞتيوش ا١تسيحية - يف ا٠ترطـو - الشماؿ 
بأهنا ٖترض السكاف ا١تدنيُت على - جيش اإللو  تسمي نفسها

ند األكالد كىم يف ًسٌن الثامنًة كالعاشرة من ا١تدنيُت  اٟترب، كٕتي
. كبالقوة ٖتت اسم أهنم يف صفوؼ ا١تتطوعُت

كيف أذربيجاف ما زالت اٟترب مستمرة منذ تسع سنُت بُت 
اٟتكومة ا١تسلمة كقوات األرمن ا١تسيحية اليت ٖتتل اآلف ا١تنطقة اليت 

كقد طردت ىذه ، (ناغورنو كاراباخ)ٕترم فيها اٟترب ا١تعركفة بػ 
 عائبلهتم، تالقوات ا١تبليُت من ا١تسلمُت ا١تدنيُت من بيوهتم، كشرد

. ـ عن كطنهم كمناز٢تم اليت عاشوا فيها قركنان ًعدَّةتوكأبعد
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كيف كل مكاف من آسيا ما زاؿ الصراع قائمان بُت ا١تسيحيُت  
رؽ كتيدىنَّس كييعتدل على  كا١تسلمُت، إذ أف ا١تساجد كالكنائس ٖتي
أئمةو مسلمُت كرىبافو مسيحيُت كييقتلوف، كهتاجم قرل كاملة قرلن 
ثّْل بأعدائها، ككثَتان ما ٖترقهم،  أخرل بكاملها، كغالبان ما تقتل ك٘تي

فهي العادة - سواء كينَّ شابات أك مسنات - أما اغتصاب النساء 
. الشائعة عند الطرفُت

أما يف البوسنة فإف ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يعتربكف أف اٟترب 
الدموية ستيستأنف من جديد يف يوغوسبلفيا اٟتليفة لبلٖتاد 

السوفييت، السابق ٔتجرد أف تنسحب قوات األمم ا١تتحدة كقوات 
الواليات ا١تتحدة من ا١تنطقة، لذا فهم يتسلحوف استعدادان ١تعاكدة 

 .ىذه اٟترب الدموية
كيف دكؿ أكركبا الغربية يتبادؿ ا١تسيحيوف كا١تسلموف البيانات 
القاسية كاالهتامات، كأضحت ا١تظاىرات كا١تسَتات ضد ا١تهاجرين 
رؽ دكر  ا١تسلمُت أمران شائعان، كفيما يزداد البغض كعدـ التسامح، ٖتي

. مشاريع اإلسكاف
ما يف الواليات ا١تتحدة ففي كل يـو تظهر يف ا١تطبوعات أ

كعلى كسائل اإلعبلـ االهتامات باإلرىاب، كيستحوذ ا٠توؼ 
كاالرتياب كالشك على ا١تواطنُت األمريكيُت يف ا١تدف كا١تدارس 

. كاألماكن العامة
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 ٔيبرا ًٚكٍ أٌ َفعم؟ ؟يب ْٕ انشدُّد  

زالت اٟترب الفعلية قائمة بُت  يف تلك األقطار حيث ما
و  أكلئك الذين يدعوف بأهنم مسيحيوف أك مسلموف، جيب أف ييواجى

كل من الزعماء كا١تواطنُت باألرضية ا١تشًتكة، كاليت يشًتؾ فيها 
الديناف العظيماف كبلمها، كاليت ذيًكر بعضها يف ىذا الكتاب، كعلى 
رجاؿ السياسة كاٞتنراالت قادة اٞتيوش أف يواجهوا اٟتقيقة كىي أف 

ال الكتاب ا١تقدس كال القرآف يغفر اٟتركب العدكانية، كأف 
االغتصاب كالتعذيب ٤تكـو عليهما بالشجب، كأف أخذ أمَّ 
إنساف من أمّْ مكاف يف العادل ٞتعلو عبدان ىو ظلمه غَت مربر، 

. كخصوصان يف القرف اٟتادم كالعشرين ا١تقبل

كال ديكن ١تؤمن ٥تلص يصف نفسو بأنو عبده هلل سواء أكاف 
من جنراالت اٞتيش أك من رؤساء اٞتمهوريات أك رؤساء الوزارات، 

أك من الرعية أك األئمة، أك من الفقراء أك من األغنياء، من 
سبحانو - ا١تتعلمُت، ال ديكن ألحد أف يدعي أف اهلل أك اٞتاىلُت 

يؤيد أك يوافق على بربريتو كالوحشية اليت يعامل ّٔا إخوتو - كتعاذل 
. يف اإلنسانية
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! ثشايح كبيت ٔيشبسٚعٓب رعطٛك اندٕاة 

إف األمل الوحيد ١تعرفة اٟتل كالقضاء على اٟتركب كاألعماؿ 
العدكانية كعدـ التسامح بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت ىو البحث عن 

إذ جيتمع عن  اٟتوار كتشجيعو، كىذا ىو حصران ىدؼ كعمل كامب
طريق منظمة كامب مسلموف كمسيحيوف معان ليدرسوا حاجات قراىم 

كمللهم، كبتعاكف ا١تسلمُت كا١تسيحيُت معان، حيقق اإلسبلـ  كمدهنم
اهلل              أكامر - ىذاف الديناف العظيماف - كا١تسيحية 

األساسية، كاليت جاءت يف العقيدتُت كليهما بأف يعتنوا بالفقَت 
كا١تتشرد كالعاجز كالربمء، كأف ييظهريكا الرٛتة كالعطفى كالتسامح يف 

صياغة السياسة كحياة البشر اليومية، كعن طريق ٚتاعة كامب 
ييطعىمي كييكسى كثَته من الفقراء كاٞتائعُت، كييعتٌت باأليتاـ كاألرامل، 

كٕتتمعي نساء مسلمات كمسيحيات أسبوعيان كبالتناكب يف بيت كل 
منهن ليطبخن كحيضّْرف الطعاـ للجائعُت، كتعمل ا١تساجد 

كالكنائس معان لييؤمّْنوا ا١تبلبس ا١تستعملة للمحتاجُت، ككذلك 
جيتمع الرجاؿ ا١تسلموف كا١تسيحيوف معان يف مكتب أك مركز كامب 

للبحث يف كيفية تقدًن ا١تساعدة إلعادة بناء منازؿ جَتاهنم اليت 
. دمرهتا اٟترب أك الكوارث الطبيعية
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كبواسطة كامب ديكن لرجاؿ السياسة كللجنراالت  
 أف جيتمعوا كجهان لوجو،  -مسيحيُت كمسلمُت- العسكريُت 

ليتوصلوا إذل إهناء صراعاهتم، كىم يعلموف أف منظمة كامب حيادية 
. كغَت متحيزة، كأهنا تسعى إلقرار السلم كالعدؿ كا١تصاٟتة

ككامب تشرؼ على منتجع أسبوعي للشباب ا١تسيحيُت 
كا١تسلمُت، يدرسوف خبلؿ إقامتهم األرضية ا١تشًتكة بُت ديانتيهم، 

 اكيهتموف بالطرؽ الكفيلة بإهناء العداكات كالظبلمات، كي حيي
العادل حياة سلم ىانئة، يسودىا االحًتاـ ا١تتبادؿ مع جَتاهنم 

. مسلمُت كانوا أـ مسيحيُت
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كهًخ أخٛشح  

 
 سواء كنت مسلمان أـ مسيحيان، فإف السؤاؿ !عزيزم القارئ

:  األخَت الذم عليَّ أف أسألك إياه ىو

ماذا ستفعل با١تعرفة كا١تعلومات اليت اكتسبتها من قراءة ىذا 
الكتاب؟ كىل ىذه ا١تعرفة ستكوف كببساطة كغَتىا من ا١تعارؼ 

اليت اكتسبتها من قراءة كتاب آخر كتبقى طيلة حياتك ٤تافظان على 
 التشوىات كسوء التصور كاالفًتاءات ا١توركثة منذ أجياؿ عديدة؟ 

كىل تريد لنفسك أف تبقى يف دكامة التيو الديٍت كالتعارل 
تباعو أهتذم كتتخبط خبط عشواء ْتق الدين اآلخر ك، ا١توىـو

 ا١تخلصُت كا١تؤمنُت؟ 

كىل ستبقى صامتان كأنت برفقة إخوانك ا١تؤمنُت يف الوقت 
الذم أصبحت فيو شخصيان أكثر ٝتاحة ٨تو اإلسبلـ أك ا١تسيحية 

نتيجة لقراءتك ىذا الكتاب؟ 
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ىل ستشكر اهلل على ما اكتسبت من بصَتة نافذة كنظرة  
 حق إثر قراءتك ىذا الكتاب؟ 

كىل عقدت العـز على أف تبحث أكثر عن ىذين الدينُت 
العا١تيُت العظيمُت، كعاىدت نفسك على أف ٗترب الناس ٔتا 

 اطلعت عليو من اٟتقائق؟

عسى أف تكوف من أكائل الذين يقًتحوف إقامة ندكة حوار 
يف بلدؾ أك قريتك، حوارو إسبلمي مسيحي من أجل السبلـ، أمبلن 

بتأسيس ٣تموعة كامب اليت ستعمل على خدمة آّتمع، كلقد 
شجعٍت ما قاـ بو البعض من مسيحيُت كمسلمُت يف كثَت من أ٨تاء 

العادل بالعمل معان، كما يف الباكستاف، حيث يدير مسيحيوف 
ندكنيسيا حيث تضافرت أكمسلموف مشفى للجذاـ، ككما يف 

جهود نساء مسلمات كمسيحيات على مقاكمة استعباد طبقة 
النساء ا١تتخلفة بسبب الفقر كالدعارة، ككما يف الفيلبُت حيث 

أسس مسيحيوف كمسلموف ىيئة للعناية با١تسنُت كالعجزة، كفتحت 
. ا١تدارس كا١تستوصفات ألفقر الفقراء
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ك٦تا شجعٍت أيضان الًتحيب يف ليبيا بالنساء ا١تسيحيات  
البلٌب عملن يف مبلؾ الصحة احمللي، كيف خدمات العناية با١ترضى، 

حىت أنو ٦تا شجعٍت تأسيس ٞتنة العدؿ كالسلم يف القدس كاليت 
أصدرت بيانات جريئة تندد بالضغط ا١تستمر على الشعب 

الفلسطيٍت، كتدعو إذل إقامة عدؿ كسبلـ دائمُت، كيف أعارل مصر 
حيث تزكر فرقة مؤلفة من مسلمُت كمسيحيُت قرل عديدة 

.  لتشجيعهم كتعليمهم تنظيم األسرة

كقد شجعٍت أيضان ا١تساعدة اليت قدمها ا١تسلموف الصادقوف 
  .لضحايا القحط الذم أصاب كابو فَتدم

كشجعتٍت كذلك منظمات اإلغاثة اليت يعمل رجا٢تا 
ا١تسيحيوف الصادقوف يف اٟتبشة كالباكستاف بالتعاكف مع اٞتماعات 

. احمللية ا١تسلمة

 أف ينكشجعٍت ما جرل يف لبناف حيث أف مطرانان أخرب
إال مضى كقت ٚتاعة من ا١تسلمُت ا١تتطرفُت ىدموا كنيستو، فما 

  .كأعاد بناءىا ٕتار ٤تلّْيُّوف مسلموف
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ك٦تا شجعٍت ما جرل يف ليبيا إذ ما أىًف انتشر خرب حاجة  
راىب كآّموعة ا١تسيحية اليت ترافقو إذل مكاف ليقوموا ٓتدمة 

العشاء الرباين، حىت بادر مسلمو ا١تدينة بأف ٝتحوا ٢تم بقياـ تلك 
. ا٠تدمة يف ا١تسجد احمللي

كىكذا نرل ا١تسيحيُت كا١تسلمُت يعملوف معان يف أ٨تاء 
العادل، كلقد حاف الوقت لنبٍت مستقبلنا على أسس التحالف 

كالتعاكف القائمُت، كآف األكاف ليعلم ٚتيع ا١تسلمُت كا١تسيحيُت كيف 
 : كل مكاف األرضية ا١تشًتكة اليت بُت الدينُت كىي

 

إذ أف جذكرمها :  المشترك للد  ين كليهما الم ش- 1
موجودة يف اليهودية اليت جاءت يف الكتاب ا١تقدس، لذا 

فكبلمها يعَت اىتمامان كبَتان للتوراة أك أسفار موسى ا٠تمسة 
. األكذل

إف الدينُت كليهما يعترباف أف :  ُبَوة البشر المشترك - 2
. اتباعهما ىم أبناء كبنات إبراىيم
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فكبلمها دين توحيد، ككبلمها يدعو : رب واحد لهما- 3 
ا٠تالق، الصمد، العزيز، : منها: اهلل الواحد األحد بنفس األٝتاء

الرٛتن، الرحيم، كأف اهلل الذم ال إلو غَته إمنا يريد أف جيعل 
. تاريخ اإلنساف كحياتو مثبلن أعلى للسبلـ كالعدؿ كالتآخي

مثل األمر اإل٢تي بنشر : المعتقدات الد  ي  المشترك - 4
اإلدياف يف كل أ٨تاء العادل، كأنو جيب على اإلنساف أف يتعلم العيش 

ٔتستول ركحي كخلقي ساميُت، كأف توبة العاصي كالرجوع عن 
عصيانو ا١تتعمد لؤلكامر اإل٢تية ضركرة للحياة األبدية، كأف على 

اٟتياة، كىذا ما شؤكف ا١تؤمنُت أف يتحركا عن اإلرادة اإل٢تية يف كل 
. إرادة اإللو: إف شاء اهلل، كقوؿ ا١تسيحي: يعنيو ا١تسلم بقولو

، كاالحًتاـ االعتقاد المشترك بوالدة المسيح العذر  - 5
 .العظيم للسيدة مرًن

إذ أف كليهما يؤمناف بأف : اإل مان المشترك باألخرو ات- 6
العادل كحياة اإلنساف سينتهياف مع مركر العصور كٓتراب العادل 
بالزلزاؿ كبدخاف ىيورل، ككبلمها يعتقداف بعودة ا١تسيح يف اليـو 

 .األخَت
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(: المحاكم  األخيرة)االعتقاد المشترك بالد  ون  - 7 
كذلك يـو يقف كل من عاش على األرض يف ٤تكمة لييسأؿ عن 

. أعمالو

. بالبعث بعد ا١توتاالعتقاد المشترك - 8

إما يف اٞتنة االعتقاد المشترك بحياة اآلخرة األبد   - 9
 .كإما يف النار

كي جيعلوا إدياهنم إديانان الدعوة المشترك  للمؤم ين - 10
حيان باٞتمع بُت العقيدة كاٟتياة، بُت الصبلة كالعمل، كجيب على 

ا١تسلمُت كا١تسيحيُت أف يهتموا فعبلن باٟتقيقة، كأف يقفوا إذل جانب 
، كيقاكموا الظلم كالشر كالعدكاف  .الربمء كينصركا الضعيف كا١تظلـو

 َللهمَّن َوَتِحيَّنتُ ُهْم ِفيَها َساَلٌم اْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَ  د
[  10: يونس] بٍّ اْلَعاَلِمينَ رَ َوآِخُر َدْعَواُهْم َ ِن اْلَحْمُد ا 

 ِالَّن َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً َفُأْوَلِئَ  َ ْدُخُلوَن إ
َج َّناِت َعْدٍن الَّنِتي َوَعَد الرَّنْحَمُن  ال ُ ْ َلُموَن َشْيئا وَ اْلَج َّنَ  



 -217- 

ال َ ْسَمُعوَن ِفيَها َلْغوًا ِإالّ  اْلَغْيِي ِإنَّنُه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِّياً بِ ِعَباَدُه  
 [62 - 60: مرًن] َلُهْم ِرْزقُ ُهْم ِفيَها ُبْ َرًة َوَعِشّياً وَ َسالماً 

و ما الح م  التي من فوق فهي  واًل طاهرة ثم مسالم  )
مترفق  مذع   مملواة رحم  و ثمارًا صالح  عد م  الر ي 

   (والر اا
( 3، 17: رسالة يعقوب)

( 9، 5: مىت)( ف نهم سيدعون  ب اا اا, طوبى لصانعي السالم)    
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لبئًخ انكزت انًمزشذ لشاءرٓب  

 
ترٚتة كتعليق ماؾ غركيغور / القرآف الكرًن/علي عبد اهلل يوسف- 

/. 1946/اندكيرنر،  اينكوربوريشن
نيويورؾ، شركة ماؾ ميبلف / ترٚتة كتفسَت القرآف/ آربَتم آرثرجي- 

 .1976للنشر 
ا١تكتبة األمَتكية نيو / ترٚتة معاين القرآف العظيم/ مرمادكؾ. بيكثاؿ ـ- 

. 1963يورؾ 
منشورات إنديانا بوليس، / اإلسبلـ ٖتت آّهر/ عبد اللطيف ٛتودة- 

. 1976إنديانا 
مطبوعات اليسيسًت، / اإلسبلـ رسالةن كمعٌتن / أٛتد خورشيد- 

. 1980ا١تؤسسة اإلسبلمية: إنكلًتا
إنديانا بوليس، إنديانا / سياسة الدكلة كاإلسبلـ: اإلسبلـ/ أٛتد ٦تتاز- 

. 1986ترست 
إيلينوم، منشورات ارغوس / اإلسبلـ/ إٝتاعيل الفاركقي- 

1984 ./
. الىور، باكستاف/ كتاب اٞتيب يف اٟتديث/ ٤تمود علي. ـ- 
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 U.Kاكسفورد، ا١تملكة ا١تتحدة / ا٠تليفة/  T.Wسَت أرنولد-  
1924 .

كوكرتيت بوكز : لندف/ رسالة ٤تمد ا٠تالدة/ عبد الرٛتن عزاـ- 
1979. 

نيويورؾ / ترٚتة قيصر إم فرح/ رسالة ٤تمد ا٠تالدة/ عبد الرٛتن عزاـ- 
1964 .

مطبعة جامعة إيدينبورغ  /مدخل إذل القرآف/ ريتشارد بيل- 
1963. 

. 1964أنكور بوكز : نيويورؾ/ العادل العريب/ برغر مورك- 
رسولو، شعوبو، سياستو : اإلسبلـ/ W ، JRبراسويل، جورج - 

. 1996بركداماف ك ىو١تاف / كقوتو
منشورات نورث /  الكتب ا١تقدسة كالقرآف كالعلم/ موريس بوكام- 

. 1979أمريكاف أنديانا تراست 
مطبعة جامعة اكسفورد : نيويورؾ/ نداء ا١تئذنة/ كراغ كينيث- 

1964 .
. 1984منشورات أكربيس / ػػػػػ ٤تمد كا١تسيحي ػ
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منشورات جورج ألُت أند أنوين : لندف/ ػػػػػ ا١تسيح كا١تسلم ػ 
. 1985احملدكدة 

منشورات كادككرث / بيت اإلسبلـ/ كراغ كينيث كرمارستوف سبايت- 
 .1988للنشر 

 .1980منشورات كادككرث للنشر/ ػػػػػ اإلسبلـ من الداخل ػ
: ، نيويورؾ/نظرة ا١تسلمُت: ٖتوؿ اإلسبلـ/ جوف دكنو ىو جي- 

 .1982مطبعة جامعة اكسفورد 

. 1994نيويورؾ بريل / ا١ترجعية اإلسبلمية/ فاف. دنزؿ، إم- 
. 1985/ط/ التجديد اإلسبلمي/ إيسبو زيتو، جوف- 

. 1983مطبعة اكسفورد : نيويورؾ/ ػ ػػػػػ أصوات اإلسبلـ ا١تنبعث
. 1987مسلسلة باركف التثقيفية طباعة : نيويورؾ/ اإلسبلـ/ سيزار فرح- 
ساف / ا١توسوعة ا١تختصرة عن اإلسبلـ/ غبلسي سَتيل- 

. 1989ىاربر دراك : فرانسيسكو
أديسوف ينو / اإلسبلـ ا١تعاصر كٖتدم التاريخ/ إيثفوف حداد- 

. 1981مطبعة جامعة نيويرؾ الوالئية : جَتزم
. 1991نيويورؾ مطبعة اكسفورد / مسلمو أمَتكا/ػػػػػ  ػ
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ا١تركز الثقايف اإلسبلمي : باريس/ ا١تدخل إذل اإلسبلـ/ ٛتيد اهلل ٤تمد-  
1969. 

 .1976منشورات الًتكست األمَتكي/ حياة ٤تمد/٤تمد حسُت ىيكل - 
الطريق إذل األماـ يف العبلقات / معان يف الكفاح/ تشارلز كمبل- 

. 1991كتب أكربيس : نيويورؾ/ ا١تسيحية اإلسبلمية
التفاىم ما بُت اإلسبلـ كا١تسيحية يف القركف / جيمس كريتزيك- 

اٞتزء / يف دراسات مقارنة يف آّتمع كالتاريخ/ الوسطى
4/1962 .

. 1967ىاربر أند راك : نيويورؾ/ العرب يف التاريخ/ لويس برنارد- 
 .1973نيويورؾ مطبعة ا١تكتبة / ػػػػػ اإلسبلـ يف التاريخ ػ

نيويورؾ مطبعة ىالسيتد / ما كراء اٟتجاب/ فاطمة مرنيسي- 
1975. 

. 1993كاشنطن مطبعة سيفُت لوكس / احملمدية األصولية اإلسبلمية- 
/ ٖتدم الكتب ا١تقدسة/ ٣تموعة البحث اإلسبلمية ا١تسيحية- 

ماريكنل، نيويورؾ كتب أكربيس / التوراة كاإل٧تيل كالقرآف
1989 .
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بوستوف مطبعة / مثل اإلسبلـ العليا كحقائقو/ السيد حسُت نصر-  
. 1972بيكوف

 .1987نيويورؾ كردس ركد، / الركحانية يف اإلسبلـ/ ػػػػ ػ
مطبعة : نيويورؾ/ اٞتزيرة العربية قبل ٤تمد/ أكلَتل، ديبلسي- 

. 1977جامعة اكسفورد 
نيويورؾ مطبعة جامعة اكسفورد / ا١تسيح يف القرآف/ باريندر جيفوفرم- 

1972 .
فهم ا١تسلمُت من حيث : داخل آّتمع/ فيليب بارشاؿ- 

. 1994غراند رابيدز كتب بيكر / تقاليدىم
الىور ا١تنشورات / اٟتبلؿ كاٟتراـ يف اإلسبلـ/ يوسف القرضاكم- 

. 1991اإلسبلمية احملدكدة 
إسبلـ آباد مؤسسة البحوث / اإلسبلـ كتطور العلم/ ٤تمد سعود- 

. 1988اإلسبلمية
بالتيمور بنجوين بوكز / فهم اإلسبلـ/ شوكف فريث جوؼ- 

1972. 
/ اإلسبلـ يف التاريخ اٟتديث/ كانت ديل/ سيميث ديلياـ- 

. 1957مطبعة جامعة برينستوف : برنيستوف
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. 1981منشورات موتوف /  ػػػ حوؿ فهم اإلسبلـ ػ 
نيويورؾ مطبعة / اهلل أحد طريق اإلسبلـ/ سبايت مارستوف- 

 .1989الصداقة 
شيكاغو منشورات كازم / اإلدياف كالتطبيق عند الغزارل/ مونتغمرم كات- 

1982 .
. 1977لندف مطبعة جامعة اككسفورد / ػػػ ٤تمد الرسوؿ كرجل الدكلة ػ

ا١تسلم األكؿ كيست منيسًت كيك  / Zepp Ira G.Aزيب إيراجو - 
 .1992فيلد 
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