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 اإلهداء

 إىل روح والدي العزيز رمحه اهلل

 إىل أمي الغالية أمد اهلل يف عمرها

 إىل زوجيت وأوالدي

 إىل كل متلمس للحق واحلقيقةو
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 شكر وتقدير

 أتقدم بأمسى آيات الشكر واالمتنان والتقدير

إىل لنيل مراتب العلم واألدب  إىل الذين مهدوا لنا طريقًا... إىل الذين محلوا أقدس رساالت العلم يف احلياة 

الدكتور حممد رسالن، وسعادة فيزوري عبد اللطيف، وسعادة سعادة الدكتور  ؛مجيع أساتذتنا األفاضل

العون واملساعدة  وقدم يل بحثال وكذلك إىل كل من ساعدني على إمتام هذا .احلليم سيد عبد الدكتور

الذي يصبو إليه كل طالب  هذا الوجهوفقين اهلل إلمتامه على  ا أثرى حبثي فجعل له رونقا يزهومب يوزودن

 فرصة إكمال مرحلة منحتين أنعلم، كما أشكر جامعيت جامعة ماليا بكل كادرها العلمي واإلداري على 

 ا.أحد طالهب ، وشرفتين بأن أكونالدكتوراه هبا

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ملخص

وحررت كذلك املقصود من مصطلح  ،سعت الدراسة إىل تبيني مفهوم العاملية لغة واصطالحا

الرسالة العاملية كما حبثت يف معىن اإلسالم واملسيحية وحبثت يف مفهوم النسخ ودالالت 

وكذلك حبثت يف أدلة املسلمني على عاملية الدين اإلسالمي  ،وقوعه يف الشرائع السابقة

مث  ،وإقرارات من كتب أهل الكتاب وداللة ختم النبوة على ذلك وماهية العالقة بينهما

استعرض البحث بداية ظهور دعوى عاملية املسيحية ومناقشة أدلتهم ودور بولس يف عاملية 

على عرض أمنوذجني من مفكري اإلسالم مها  وارتكز البحث إىل جانب ما مت ذكره املسيحية.

وأمنوذجني من مفكري املسيحية مها فريز صموئيل  ،مجال الشرقاوي وأمحد حجازي السقا

وقد تطرق الباحث إىل أدلتهم وآرائهم وأوجه االتفاق واالختالف بينهم مث  ،وعماد حنا

عاملية ة العامل إىل رسالة الرتجيح بني اآلراء. وتناولت الدراسة خصائص عاملية اإلسالم وحاج

شاملة وأجابت الدراسة على املعيار احلقيقي للفصل بني عاملية اإلسالم وعاملية املسيحية، 

وسلطت الضوء على الشبهات اليت أثريت حول عاملية اإلسالم وقامت ابلرد عليها من منظور 

رائي بتتبع واعتمدت الدراسة بشكل رئيس على املنهج االستق  علمي وأبدوات منهجية.

النصوص اليت تدل على عاملية الرسالة وكذلك املنهج التحليلي النقدي بتحليل النصوص اليت 

يتم االستشهاد هبا للداللة على عاملية النصرانية وتفنيد الشبهات اليت ترد على عاملية الدعوة 

 وتوصل البحث إىل نتائج أمهها أن أساس دعوة عيسى عليه السالم كانت اإلسالمية.
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توحيدية رابنية لكنها مل تبق على حاهلا بل أدخلت عليها عقائد أخرى كان لبولس الدور 

األكرب يف حتريفها عن مسارها احلقيقي، وأن النصوص اليت دلت على عاملية املسيحية مضافة 

وملفقة غري موجودة يف النسخ األصلية ومل أيت نص واحد يف األانجيل يثبت عاملية املسيحية، 

، كما أن صوص الثابتة من القرآن والسنة أثبتت عاملية اإلسالم ونسخه لألداين السابقةوأن الن

احلجج واالستدالالت اليت ساقها املفكرين املسلمني موضع الدراسة أكثر ثباات ورسوخا من 

بدافع اإلسهام يف اجلهود جاء هذا البحث  وقد االستدالالت اليت ذكرها املفكرين املسيحيني.

يف جمال العقيدة مقارنة األداين، وبغية الوصول إىل مكامن احلق ملن يتلمس احلقيقة املبذولة 

 علها أن تضيف جديدا للدراسات املتعلقة ابلعقيدة والفكر اإلسالمي.
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ABSTRACT 

This study has sought to demonstrate the concept of universality linguistically and 

conventionally. It has also elaborated on the meaning of the term ‘universal message’ 

as well as discussed the meaning of Islam and Christianity. It has researched the 

concept of abolishment, and evidence of its occurrence in the previous religions. It has 

looked at the Muslims evidence of the universality of Islamic religion and 

acknowledgements from the religious books of people of the book, and the evidence of 

the seal of prophethood on it, and the nature of their relationship. The study traced the 

onset of the claim of Christianity’s universality, and discussed the Christians’ evidence 

on that and the role of Paul in the claim of the universality of Christianity. The two 

prominent thinkers of Islam referred to are: Jamal Sharqawi and Ahmed Hijazi Saqqa, 

while the two Christian thinkers are: Friz Samuel and Imad Hanna. The researcher 

addressed their evidences, opinions and points of agreement and disagreement, and the 

weights of their views. The study examined the characteristics of the universality of 

Islam and the world's need for a comprehensive universal message. The study 

answered the question about the real criterion for the distinction between the 

universality of Islam and the universality of Christianity. The study highlighted the 

raised suspicions about the universality of Islam, and has disproved them methodically 

and from a scientific perspective. The study relied on two research methodologies first 

inductive method by surveying all texts that shows the universality of the message then 

the analytical method by critical analysing of the texts that indicate the universality of 

Christianity and counter any suspicious opinion about Islam. The research reached 

important conclusions, most important among them is that the Jesus call was divine 

and monotheistic, but it did not remain unchanged. Rather, it was intercalated by other 

faiths.  Paul had the major role in deviating Christianity from its true path. The texts 

that indicated the universality of Christianity were added and fabricated and were non-
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existent in the original scriptures as not as a single text in the Christian Gospels proved 

the universality of Christianity. The confirmed texts from the Quran and Sunnah 

proved the universality of Islam and the abolishment of previous religions. Also, the 

research highlights that arguments put forward by Islamic Thinkers are more stable 

and sound than the ones put forward by Christianity Thinkers. This research was 

motivated to contribute to the efforts in the field of comparative religion and Aqidah, 

in the hope of helping the truth seekers to reach the truth, and in an attempt to add a 

new to the studies related to Aqidah and Islamic Thought.  
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ABSTRAK 

Kajian  ini telah menerangkan definasi “kesejagatan” dari sudut bahasa mahupun 

istilah dan juga menerangkan maksud sebenar “kesejagatan risalah”, maksud Islam dan 

Kristian itu sendiri dan juga mengkaji maksud “pembatalan” serta tanda-tanda 

berlakunya pembatalan tersebut pada syariat-syariat terdahulu. Pengkaji juga mengkaji 

hujah-hujah orang Islam  berkaitan “kesejagatan Agama Islam” serta pembuktiaannya 

daripada kitab agama-agama terdahulu, tanda-tanda pengakhiran wahyu serta kaitan 

diantara keduanya. Seterusnya pengkaji mengkaji tentang permulaan munculnya 

dakwaan “kesejagatan Agama Kristian”. Kajian ini juga memaparkan permulaan 

dakwaan “kesejagatan Agama Kristian”, membincangkan hujah-hujah orang Kristian 

mengenainya dan peranan Paul dalam dakwaan tersebut. Kajian memfokuskan kepada 

dua tokoh pemikir Islam yang terkemuka iaitu  Jamal Syarqawi dan Ahmed Hijazi 

Saqqa, manakala dua tokoh pemikir Kristian iaitu Friz Samuel dan Imad Hanna. 

Penyelidik telah membincangkan hujah serta pandangan mereka dan penyelidik juga 

membincangkan titik-titik persetujuan dan perbezaan antara mereka serta merumuskan 

hujah pendapat yang lebih kuat. Kajian juga telah membincangkan tentang ciri-ciri 

“kesejagatan Agama Islam” serta keperluan dunia terhadap “Kesejagatan Risalah” 

yang sempurna. Kajian juga mendapati jawapan kepada ukuran sebenar perbezaan 

diantara “kesejagatan Agama Islam” dan “kesejagatan Agama Kristian”. Kajian juga 

menumpukan kepada dakwaan syubhat dan syak wasangka terhadap “kesejagatan 

Agama Islam” dan telah menyangkal  dakwaan tersebut secara ilmiyyah. Kajian ini 

telah menggunakan pendekatan induktif dengan mengenalpasti teks-teks yang 

menunjukkan tentang “kesejagatan Agama Islam” disamping menggunakan kaedah 

analisis teks-teks yang digunakan dalam penghujahan terhadap “kesejagatan Agama 

Kristian” serta menyangkal syak wasangka terhadap “kesejagatan Islam”. Kajian 

mendapati dapatan-dapatan berikut antaranya asas dakwah yang dibawa oleh nabi Isa 

a.s adalah “Tauhid ketuhanan” tetapi asas itu tidak kekal lama bahkan telah dicampuri 

dengan I’tiqad-I’tiqad yang lain disamping itu, Paul juga mempunyai peranan dalam 
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menyelewengkan Agama Kristian daripada landasan yang sebenar. Teks-teks yang 

menunjukkan tentang “kesejagatan Agama Kristian” telah ditambah, direka dan  tidak 

terdapat di dalam kitab-kitab injil yang asal bahkan tiada satu teks pun yang 

menyatakan tentang “kesejagatan Agama Kristian”.Teks-teks daripada al Quran dan al 

Sunnah telah membuktikan “kesejagatan Agama Islam” dan membatalkan agama-

agama terdahulu sebelumnya. Tambahan pula hujah-hujah yang digunakan oleh kedua-

dua tokoh pemikir Islam adalah lebih kuat dan berasas berbanding hujah-hujah yang 

dikemukakan oleh kedua-dua tokoh pemikir Kristian. Oleh yang demikian, pengkaji 

telah memilih topik penyelidikan iaitu 'Kesejagatan agama Islam dan agama Kristian 

satu Kajian Perbandingan Antara Pemikir Islam dan Kristian' adalah untuk 

menyumbang kepada usaha-usaha dalam bidang Aqidah dan perbandingan agama, 

dengan harapan untuk membantu pencari kebenaran dalam mencapai kebenaran, dan 

dalam usaha menambah kajian baru yang berkaitan dengan bidang Aqidah dan 

Pemikiran Islam. 
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 التمهيد

 مقدمة

 ىئُّاحلمد هلل رب العاملني األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد القائل: 

 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱوالقائل: ، ١٩آل عمران:  َّ نبمب زب  رب يئ

والصالة والسالم على ، ٨٥آل عمران:  َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 :وبعد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ،املبعوث رمحة للعاملني

والتعايش السلمي العاملي بني أبناء  تعاونلة اإلسالم حتث على تعميق الن رساإف

الشعوب عن طريق االندماج واالنصهار والتعارف مبا يفضي إىل إسعاد بين البشر والتسليم 

من هنا فأمسى ما ينبغي أن  ،وقيم اإلسالم املثلى تصلح لكل زمان ومكان سبحانه،املطلق هلل 

ن واحملبة وطرد الظلم تقدمه هذه التصورات هو إسعاد اإلنسانية وخلق أجواء التضام

وذلك ال يكون  ،وبلوغ هذه األهداف رهني ابلتمثل بروح اإلسالم وقيمه ،واالستبداد واألان

ال ابلدين الذي جاء كافة للناس، أما الدين الذي خياطب فئة معينة من الناس ويف حدود إ

 .حوائج الناس املادية واملعنوية أن يليب زمانية فال ميكن أن يرقى إىل

ن الكتاب وألقد استدل املسيحيون أبدلة أرادوا من خالهلا إثبات عاملية املسيحية 

. فجاء ة كونية وشاملةداين املقدس كتاب عاملي، وأن الداينة اليت جاء هبا عيسى عليه السالم

ختتص بقوم  وأبهنا العاملية الداينة املسيحية  دعوى هذا البحث ملناقشة تلك األدلة ودحض

العقل الذي جاء منسجما مع  اخلامتهو سالمي الدين اإلمعينني. كما أن البحث يبني أن 

أبن يكون دينا عامليا  هو اجلديركان ملتطلبات كل العصور ف ومستجيبا  رغبات الناس ل ملبيا  

 واألمم.لكل الشعوب 
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 :املوضوع أسباب اختيار 

جلملة  عاملية الرسالة احملمدية ودعوى عاملية النصرانيةالرغبة يف إنشاء دراسة مقارنة بني أتيت  

 من األسباب أمهها:

مفكري املسيحية وعلماء اإلسالم للرسالة العاملية املقارنة بني  الدراسات قلة .1

 مقارنة لصيقة بدعوى عاملية النصرانية والتنصري ونشأة القول بعامليتها. اوخصائصه

الت العصر من خالل عالجا  ملشك تقدمعاملية الدين وكوهنا ضرورة إنسانية وشرعية،  .2

تدعو إىل و  ،توازن بني املادة والروحو  ،اليت تنسجم مع الفطرة اإلنسانيةعقيدة ال

 .حتتاجه البشرية اليوم ، وهو ماوالطهر اليت تتميز ابلشمول والصفاء ساميةالخالق األ

املشككني يف عاملية اإلسالم وظهوره على األداين السابقة لوجود تفنيد أقوال ودعاوى  .3

الصراع الفكري واحلضاري املستدمي بني اإلسالم والنصرانية الذي كان له عالئق بنشأة 

 .  الدين وعامليته

 

 : إشكالية البحث

 أييت: مافيتتجلى إشكالية البحث 

يف األانجيل  حممد عليه الصالة والسالم لنيبابادعاء النصارى عدم وجود بشارة  .1

  .املعتمدة عندهم

الذي ميارسه النصارى على نصوص األانجيل يف سبيل إبراز جانب  احملرفالتأويل  .2

. فهل هناك نصوص من اإلجنيل تثبت صدق دعوى عاملية الداينة عاملية املسيحية فيها

 املسيحية؟ 
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 ؟تتجلى عاملية الرسالة )اإلسالم واملسيحية( يف أي الداينتنياإلجابة عن التساؤل:  .3

 وما هو موقف مفكري اإلسالم واملسيحية من هذه القضية؟ 
 

 أمهية البحث:

 يف عدة أمور أمهها: تظهر أمهية البحث 

 ة واحدة جيتمع عليها عموم الناسإن ظروف الزمان واملكان تقتضي وجود رسالة عاملي .1

الرسالة على كل مقومات العاملية مما جيعلها حتتوي هذه ، حبيث يف كل األعصر

  .تستوعب كل األجناس واألقوام

 سالم وعالقته ابلرساالت السابقة.بيان معىن الرسالة العاملية لإل .2

املراد من نصوص األانجيل اليت وردت فيها بشارة النيب صلى هللا عليه إظهار حقيقة  .3

ومدى أثر ذلك على رسالة  هالقول بعاملية النصرانية ونشأتوبيان حقيقة  وسلم

 .املسيح

عقد مقارنة بني املفكرين املسيحني واملفكرين املسلمني يف إبراز جانب عاملية الرسالة  .4

 بني اإلسالم واملسيحية.

اس عامة واملسلمني خاصة ابلرسالة العاملية الصحيحة وحماولة تصحيح مفاهيم الن .5

 والسنة.معاجلة ذلك يف إطار نصوص األانجيل ونصوص القرآن 
 

 أسئلة البحث: 

 ؟وأدلتها املية اإلسالم وعاملية النصرانيةع معىن ما املعيار احلقيقي للفصل يف .1

 ؟وما مدى صحة كون اإلسالم خامت لألداينهل كانت رسالة املسيح عاملية؟  .2

 عليها؟عاملية اإلسالم؟ وكيف نرد ما هي الشبهات اليت أثريت حول مفهوم  .3
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 عاملية الرسالة؟ين املسلمني واملسيحيني حول ما هو موقف املفكر  .4
 

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إىل أمور أمهها: 

والربهنة على ورود عدة ، عدم ورود البشارة ابإلسالم يف األانجيلالتصدي لتفنيد  .1

 نصوص يف األانجيل تبشر ابلنيب حممد صلى هللا عليه وسلم.

 اإلسالم والنصرانية.يف أدلتها عاملية الرسالة و  دراسة معىن .2

 تقييم دعوى عاملية املسيحية وإثبات عاملية اإلسالم وختمه لألداين. .3

املسيحية يف قراءة نصوص األانجيل مع نقدها طبقا  والشبهات حتليل األطروحات .4

 ألساليب البحث العلمي النزيه.

 آراء املفكرين املسلمني واملسيحيني يف إثبات عاملية الرسالة. مقارنة بني .5

 

 فرضية البحث: 

لذا  ن الرسالة النصرانية عاملية؛ى يدي بولس جعل النصارى يعتقدون أإن حتريف النصرانية عل

من خالل لوا أن خيتلقوا أدلة تؤكد عاملية النصرانية و وحاجلأوا إىل خلق أدلة تدل على عامليتها، 

بعاملية  : القولهي الفصل يفمرحلة ما بعد الوحي  ويؤكد ذلك أنالتحريف املتعمد للنصوص، 

للنصرانية على  اليت مت فيها التحريف ألهنا املرحلة ؛ية النصرانية هي احملك احلقيقياإلسالم وعامل

والتسليم أبن هناك أدلة تدل  ،ةوحينها مت إقحام القول بعاملية النصرانييدي بولس وأتباعه، 

 على عاملية النصرانية من خالل النصوص املعتمدة عندهم.
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 حدود البحث: 

 : بــــ إطار الدراسة يتحدد

عيسى عليه السالم  نزول الوحي وتبليغ الرسالة يف زمن ملراد ابلنصرانية مرحلةا .1

اليت ظهر فيها بولس الذي اندى بعاملية  البحث على املرحلة يركز اله، كمواملعاصرين 

 واملعاصرين له ومرحلةاملسيح  فوارق الرسالة النصرانية يف مرحلة النصرانية، مع دراسة

  .بولس الذي حرف النصرانية عن مسارها الصحيح

الصالة  نزول الوحي وتبليغ الرسالة يف زمن نبينا حممد عليه املراد ابإلسالم مرحلة .2

  والسالم وصحابته الكرام.

عاملية  حولوآرائهم فكري اإلسالم واملسيحية دراسة ممن خالل كما يتحدد البحث  .3

 الرسالة.

 

   :البحثمنهج 

 :تيةاملناهج اآل ستتبع هذه الدراسة

لك وذ الذي يعتمد على تقصي احلقائق من مصادرها األصلية، :املنهج التارخيي .1

بدراسة النصوص اليت جاءت يف اإلجنيل ووضعها يف مسارها الصحيح لبيان معىن 

 .العاملية أو اخلصوصية للنصرانية

دلت على عاملية اإلسالم، والنصوص  املنهج االستقرائي: وذلك بتتبع النصوص اليت .2

لومات التارخيية من ية النصرانية حماوال  استقاء املعاليت استدل هبا النصارى على عامل

مصادر النصرانية األصلية، سواء ما يتعلق ابملصادر العربية أو الغربية، كما مت 
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 كتمل الرؤيةبغية أن ت، االعتماد على دوائر املعارف العربية والغربية على حد سواء

  وتتم اإلحاطة ابلبحث يف مصادره.

ويتمثل يف نقد األدلة اليت جاءت عند النصارى وتفنيدها والرد  املنهج النقدي: .3

عليها، وكشف الشبهات اليت وردت على عاملية اإلسالم ونقدها نقدا علميا من 

 خالل نصوص األانجيل.

 واإلسالم يف عاملية الرسالة.املنهج املقارن: وفيه يتم عقد مقارنة بني املسيحية  .4

مقابلة املفكرين املسيحني عماد حنا وفريز صموئيل ومناقشتهما يف  كما متت .5

موضوع الدراسة وحماولة معرفة رأيهما يف عاملية املسيحية مما أثرى البحث 

  واألطروحة.

  

 التعريفات اإلجرائية للدراسة:

اليت حتتاج إىل توضيح وفقا  إلجراءات ورد يف عنوان الدراسة وثناايها بعض املصطلحات 

 الدراسة، ومن أمهها ما أييت:

 ،للناس كافة الداينة املنزلة من رب العاملني ؛ويقصد هبا يف هذا البحث الرسالة العاملية:

 والناسخة ملا سواها من الدايانت. ،اخلامتة للرساالت

عليه الصالة  بن عبد هللا الدين املنزل على حممد ؛ويقصد به يف هذه الدراسة اإلسالم:

 والسالم.

 الدين املنسوب إىل عيسى عليه الصالة والسالم. ؛ويقصد هبا يف هذا البحث النصرانية:

 وتطلق يف هذا البحث مرادفة للنصرانية.  املسيحية:
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لدراسات السابقة:ا  

ه هبا يتطلب البحث العلمي اجلاد أن يبذل الباحث غاية اجلهد يف حتصيل الدراسات اليت سبق

مع عمله يف املوضوع  ا يتفقالباحثون يف موضوع حبثه، ويشمل تنقيبه يف اجلهود السابقة م

فإن تلك اجلزئية  ،كان االتفاق خيص جزئية من اجلزيئات ، ولوو بعيدا  أ نفسه، سواء كان قريبا  

تقاطعا كليا ، مث  بعرض أهم الدراسات اليت تتقاطع مع املوضوعوسأقوم  مما ينبغي حتصيلها.

هذا اليت قاربت موضوع  املوضوع يف عمومه، وأبرز هذه الدراسات تالمسالدراسات اليت 

 :البحث
 

 ،م1997، مفهوم العاملية يف الرسالة اخلامتية حقيقتها ودحض الشبهات املثارة حوهلا -1

 الباحثفيه  قسم ،164حاهتا فعدد ص ،1سيف الدين حممد رشيد رسالة ماجستري للباحث

، وإقليمية الرسالة اخلامتة يفمفهوم العاملية  تناول يف الفصل األول :الرسالة إىل ثالثة فصول

ويف الفصل الثاين عرج على تعريف العاملية لغة واصطالحا ، مث ذكر األدلة  الرساالت السابقة،

ويف الفصل الثالث  ومشول الرسالة لإلنس واجلن وحقيقة العاملية، على عاملية الرسالة اخلامتة

الشبهات املثارة حول عاملية الرسالة اخلامتة والرد عليها، بيد و  عاملية احلضارة اإلسالمية تناول

ال،كما مل يتم عقد مقارنة بني  أن الرسالة مل تتناول النصرانية ومدى إمكانية كوهنا عاملية أو

 . وعدمها عاملية النصرانيةيف اإلسالم  لماءعمفكري املسيحية و 

 

                                                           

حبث تكميلي لنيل درجة  مفهوم العاملية يف الرسالة اخلامتية حقيقتها ودحض الشبهات املثارة حوهلا،شيد، ر  سيف الدين حممد  1
 .(م1997، اجلامعة اإلسالمية العاملية املاليزية)ماليزاي: املاجستري، 
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رسالة ماجستري  م،1996 الشبهات حول عاملية الدعوة اإلسالمية وواقعيتها، -2

تشتمل الدراسة على مقدمة   ،360عدد صفحاهتا  ،1إبراهيم بن عبدهللا السماريللباحث 

وثالثة أبواب، حتدث الباحث يف الباب األول عن الشبهات حول عاملية الدعوة اإلسالمية 

إىل أربعة فصول استعرض من خالهلا كتاابت املستشرقني  األول وقسم الباب والرد عليها،

ة اإلسالمية، كما أشار إىل اجلذور التارخيية للتشكيك يف عاملية و واملتغربني حول عاملية الدع

وختم الفصلني ابحلديث عن الوسائل واألساليب إلاثرة تلك الشبهات  الدعوة اإلسالمية،

اين سلط الضوء على الشبهات حول واقعية الدعوة اإلسالمية عليها، ويف الباب الثوكيفية الرد 

وقام ابلرد عليها، ويف الباب الثالث خصصه للحديث عن أثر شبهات املستشرقني واملستغربني 

يظهر يف الدعوة اإلسالمية، وأشار إىل اآلاثر الرتبوية والفكرية النامجة عن تلك الشبهات، و 

الشبهات اليت أثريت حول عاملية الدعوة اإلسالمية، من عنوان الدراسة أهنا خمصصة لدحض 

ومل يقم بدراسة آراء املستشرقني يف ادعائهم عاملية النصرانية إذ توخوا من هذه الشبهات إثبات 

  .عاملية النصرانية

حممد أمني حسن للباحث رسالة ماجستري  م،1996 ،خصائص الدعوة اإلسالمية -3

قسم الباحث رسالته إىل مقدمة، ومتهيد، وثالثة أبواب،  ،340عدد صفحاهتا  .2حممد

ا، تناول يف تبليغهدعوة لغة واصطالحا ، وحكم وخامتة. فأما التمهيد فيشتمل على التعريف ابل

 الباب الثاينويف  الشبهات اليت أثريت حول عاملية الدعوة اإلسالمية والرد عليها، لالباب األو 

 -مشوهلا للجن -أدلتها -العاملية إلسالمية، وفيه ثالثة فصول:معىناعاملية الدعوة  تناول
                                                           

جامعة اإلمام حممد بن )الرايض: ، رسالة ماجستري، الشبهات حول عاملية الدعوة اإلسالمية وواقعيتهاالسماري،  هللا إبراهيم بن عبد 1
  .(م1996سعود اإلسالمية، 

اجلامعة اإلسالمية،  )املدينة املنورة: حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري، خصائص الدعوة اإلسالمية،حممد،  حممد أمني حسن 2
 .(م1996
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للدعوة احملمدية، بعض مواصفات العاملية يف الدعوة والداعية، إقليمية الدعوات السابقة 

ث الباب الثالويف ، امناقشتها والرد عليه -ية الدعوةالشبهات اليت أاثرها املستشرقون حول عامل

شمول الدعوة اإلسالمية ألنظمة احلياة، وفيه ثالثة فصول: اجلانب السياسي، النظام ل تعرض

عوة منها: أن الدلباحث رسالته بذكر أهم النتائج، االجتماعي، النظام االقتصادي. مث ختم ا

اإلسالمية ابقية إىل قيام الساعة، وأنه ال يوجد كتاب منـزل على وجه األرض تصح نسبته غري 

القرآن، وأن اجلزيرة العربية كانت أنسب البالد لنـزول هذه الدعوة فيها، وأن الدعوة اليهودية 

إال أهنا خرجت عن  ك، وأما النصرانية فهي كذلدعوة قومية مقفلة ومغلقة على أصحاهبا

بيد أن الرسالة مل تقارن بني عاملية ، تعاليمها وراحت تزج ابملبشرين يف كل مكان لنشر الدعوة

 .اإلسالم واليهودية أو النصرانية
 

عدد  ،1الباري فرج هللا عبدم، كتاب للمؤلف 2004 ،نقض دعوى عاملية النصرانية -4

الدراسة جاءت يف ثالثة فصول مع مقدمة، تناول يف املقدمة التعميم  ،140صفحاته 

والتخصيص يف الرسالة وخصوصية الرسالة ألنبياء بين إسرائيل، ويف الفصل األول عرض 

للداينة النصرانية واختصاصها لبين إسرائيل وادعاء عمومها جلميع األمم، وقسم هذا الفصل 

رسالة عيسى لبين إسرائيل من خالل بعض نصوص إىل أربعة مباحث عاجل فيها خصوصية 

األانجيل، وحتدث عن مدى التزام تالميذ املسيح خبصوصية رسالته لبين إسرائيل، ووقف عند 

بولس ودوره يف ترسيخ فكرة عاملية النصرانية ودعوته غري اليهود إىل دعوته، وقام مبناقشة 

ل الثاين عرج على ذكر إثبات نبوة حممد النصوص الداعية لعاملية النصرانية ونقضها، ويف الفص

صلى هللا عليه وسلم وعموم رسالته، وذكر دالئل النبوة ممثلة يف مشائله، وأشار إىل عموم 
                                                           

 .(م2004، القاهرة :دار اآلفاق العربية، الطبعة األوىل، )نقض دعوى عاملية النصرانية ،عبد الباري فرج هللا  1
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رسالته وعن حاجة البشرية إىل الرسالة اخلامتة، مث استعرض بعض خصائص الرسالة اليت 

كتاب حول عاملية اإلسالم جعلتها عاملية وخامتة، وختم الدراسة ابحلديث عن شبهات أهل ال

وقام ابلرد عليها، فهذه الدراسة تعد من أهم الدراسات اليت غطت جانبا  مهما  من املوضوع، 

بيد أهنا مل تقم بعكس الدراسة املخصصة لنقض دعوى عاملية النصرانية، وهي إثبات عاملية 

ه املقارنة بني اإلسالم وعدم توكيد ذلك أبدلة علمية وموضوعية حىت يقف القارئ على وج

 رسالة اإلسالم واملسيحية. 

 

إبراهيم أمحد م، للباحث 2007،عاملية احلضارة اإلسالمية والعوملة دراسة مقارنة -5

 وركز على جعل اإلنسان ،عاملية احلضارة اإلسالمية وخصائصهافيها  تناول، 1إبراهيم النور

حاملة ، وقارن بني عاملية اإلسالم والعوملة اليت اعتربها هدفها األول الذي خلق لعمارة األرض

الكائن احلي على هذه لواء احلضارة الغربية اليت مل تراع إال اإلنسان الغريب وجعلته 

، الشاملتوضيح مفهوم عاملية احلضارة اإلسالمية وإصالحها  كما أشار الباحث إىل،البسيطة

هتمامها ااحلضارات السابقة والالحقة هلا يف كل   ىوهذا أثر تفوق احلضارة اإلسالمية عل

والرسالة ، البها الكثرية على حياة الناسثآاثر العوملة على اإلنسان والبيئة وم كما بني  ابإلنسان.

املوضوع يف عمومه وإمنا ركزت على اجلوانب احلضارية لإلسالم مقارنة ابلعوملة  مل تتناول

 الغربية.

 

                                                           

، منارات معهد حبوث ودراسات العامل اإلسالمي )السودان: ،عاملية احلضارة اإلسالمية والعوملة دراسة مقارنة ،نورال براهيم أمحد إبراهيمإ 1
  .(م2007إفريقيا، 
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 م،2003 ،النيب عليه الصالة والسالم إىل امللوك واألمراءعاملية اإلسالم ورسائل  -6

الكتاب إىل  قسم فيه املؤلفان ،1عبد الوهاب عبد السالم طويلة و حممد أمني شاكر حلواين

قسمني  خصصا القسم األول عن عاملية اإلسالم، ويف القسم الثاين تناوال فيه رسائل النيب إىل 

، ومما ميتاز به الكتاب كما يذكر املؤلفان يف ية اإلسالموعالقة هذه الرسائل بعاململوك عصره 

املقدمة أمران اثنان، األول: النهج الدعوي إىل التعريف حبقيقة اإلسالم وعامليته، الثاين: 

احتواؤه على صورة للنسخة األصلية اليت أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بكتابتها إىل النجاشي 

أن الدراسة ركزت على إبراز جانب عاملية اإلسالم  بيد خلتم.ملك احلبشة، ويظهر فيها أثر ا

من خالل تلك الرسائل، ومل جتر مقارنة بني اإلسالم والنصرانية من خالل تبادل الرسائل بني 

الرسول صلى هللا عليه وسلم وملوك النصرانية، لذا ستحاول هذه الرسالة أن تسد تلك الثغرة 

 يف هذا الكتاب.

 

بعاملية اإلسالم  تناول فيه املؤلف املقصود ،2، أمحد علي املالم2007 ،اإلسالمعاملية  -7

وذكر أدلة الوحي على عاملية اإلسالم، ونظرة اإلسالم املوضوعية لألداين األخرى، مث حتدث 

(، واألصول الرتبوية العامة لإلسالم وأهدافها، اإلسالم الكربى )القرآن الكرمي عن معجزة

اإلسالمية، فالرسالة يف جمملها مل خترج عن اإلطار التقليدي يف تناول قضية ومثرات الرتبية 

عاملية الدعوة اإلسالمية مكتفية بسرد األدلة على ذلك دون أن تعقد مقارنة بني اإلسالم 

 عاملية. داين األخرى وإبطال كوهنا أدايان  واأل

 

                                                           

 عاملية اإلسالم ورسائل النيب عليه الصالة والسالم إىل امللوك واألمراء،، حلواين حممد أمني شاكر، و طويلة عبد الوهاب عبد السالم 1
 (.م2003دار القلم،  األوىل، )دمشق:الطبعة 

 .(م2007دار ندوة العلماء، الطبعة الثانية )دمشق: ، عاملية اإلسالم ،أمحد علي املال 2 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



12 
 

إىل مخسة  كتابهالكاتب   قسم، 1حممد الراوي م،1995 ،الدعوة اإلسالمية دعوة عاملية -8

التعريف ابإلسالم وروحه العاملية مث طرح تساؤال  عن صالحيته أبواب تناول يف الباب األول 

تكلم عن عموم الدعوة اإلسالمية من وحي الفطرة والقرآن  ويف الباب الثاين أبن يكون عامليا ،

ويف  ،تعاليمهائض اإلسالم و عن سراين العاملية يف فر ويف الباب الثالث حتدث  والرسول الكرمي،

ختم و الطابع العاملي يف عالج اإلسالم لكثري من املشاكل الفردية واجلماعية الباب الرابع أبرز 

حلديث عن حاجة اإلنسان إىل هذه الدعوة وعن إمكانية احلياة اب الباب اخلامس الكاتب

السابقة يف أهنا مل حتاول أن حتيط  ة كغريها من الدراساتاآلمنة بدوهنا. وتبدو هذه الدراس

، حىت خيرج القارئ بني مفكري املسيحية ومفكري اإلسالم مبوضوع عاملية اإلسالم مقاران  

حبصيلة معرفية يثبت من خالهلا صالحية عاملية اإلسالم وعدم صالحية األداين األخرى 

اجلانب اإلجيايب الذي من النصوص املوثوقة واملعتمدة يف كل دين، وهذا هو  لذلك، انطالقا  

 سوف توليه الدراسة أمهية كربى.

 

:اجلديد الذي يضيفه البحث على الدراسات السابقة  
مما ال شك فيه أن الدراسات السابقة والكتب اليت ذكرهتا هلا قيمة علمية وحتدثت عن عاملية 

عتين لكتابة لكنها مل تربز كثريا  من النقاط اليت د ،ومن جوانب خمتلفة بشكل موسعاإلسالم 

 هذه الدراسة ومنها:

من داخل الفكر  الدراسات السابقة يُعىن أكثرها ابحلديث عن عاملية اإلسالم :أولا 

 دون التطرق إىل أدلة القائلني بعاملية النصرانية وتفنيدها. اإلسالمي

                                                           

 .    (م1995مكتبة عبيكان، الطبعة األوىل، )الرايض:  الدعوة اإلسالمية دعوة عاملية، ،حممد الراوي 1
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تناولت ، ي: الدراسة اليت حتدثت عن نقض دعوى عاملية النصرانية لفرج هللا عبد البار اثنياا 

من اعرتف  سواء آراء املستشرقنير الدراسة موضوع عاملية اإلسالم إبجياز، ومل تذك

مع كون الدراسة و ، وكانت دراسة موجزة منهم بعاملية اإلسالم أو من اعرتض عليها،

راء النصارى آب يستشهدمل إال أن الكاتب خمصصة لنقض دعوى عاملية املسيحية 

ويعد هذا خلال منهجيا يف البحث حبيث مل يتطابق القائلني بعاملية النصرانية، 

 مضمون الرسالة مع عنواهنا.

عاملية اإلسالم، و  عاملية النصرانيةدعوى قارنة بني الدراسات السابقة مل تتوخ عقد م: اثلثاا 

أن أقارن بني عاملية وإمنا كانت مقتصرة يف جمملها على عاملية اإلسالم، فارأتيت 

 النصرانية.االسالم وعاملية 

: إن مجيع الدراسات اليت كتب يف هذا املوضوع مل تتناول يف جمملها آراء مفكري رابعا

 املسيحية يف عاملية الرسالة.

 

  البحث:هيكل 

 وخامتة  ،واببني ،يتكون البحث من: متهيد

املقدمة وأمهية البحث، وأسباب اختيار املوضوع، وإشكالية البحث،  :ويشتمل علىالتمهيد: 

ومنهجية البحث،  ،وأسئلة البحث، وأهداف البحث، وحدود البحث، فرضية البحث

 الدراسات السابقة، وهيكل البحث. ،التعريفات اإلجرائية

 وفيه ثالثة فصول ،عاملية الرسالة بني اإلسالم واملسيحية الباب األول:

 سالم واملسيحية: املفاهيم واخلصائص  الفصل األول: عاملية الرسالة بني اإل  
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 واملصطلحاتاملعاين  :املبحث األول

 سالم واملسيحيةوداللتها بني اإلنسخ الشرائع  :الثايناملبحث 

 الرسالة عند املسلمنيعاملية أدلة  الثاين: الفصل

 .على عاملية اإلسالم النبوية الكرمي والسنةاألدلة من القرآن  املبحث األول:

 إقرار كتب أهل الكتاب بعاملية اإلسالم. املبحث الثاين: 

 وداللتها على عاملية اإلسالم. الرسائل النبوية للملوك واألمراء املبحث الثالث:

   .اإلسالمي الدين: ختم النبوة وعالقته بعاملية لرابعااملبحث 

 اإلسالمي الدينعاملية يف بعض املستشرقني  آراء: اخلامساملبحث 

 ومناقشة أدلتها   عاملية املسيحيةبداية ظهور دعوى : الثالثالفصل 

 .يهم السالم بني اخلصوص والعموم: دعوة الرسل السابقني علاملبحث األول

يه دعوة املسيح عل وخصوصية دعوة املسيح عليه السالم مظاهر: املبحث الثاين

  .السالم من خالل نصوص اإلجنيل

 ا.ى عاملية املسيحية والرد عليه: مناقشة النصوص الدالة علثالثاملبحث ال

 .: بولس وعاملية املسيحيةرابعاملبحث ال
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ويتكون من متهيد وثالثة  ،الرسالة العاملية واملسيحية يفمفكري اإلسالم  ءآرا :الثاينالباب 

 فصول:

 التمهيد: الفكر لغة واصطالحا

 اإلسالم يف الرسالة العامليةالفصل األول: آراء مفكري 

 سريته وآراؤهاملبحث األول: مجال الشرقاوي: 
 : سريته وآرؤهاملبحث الثاين: أمحد حجازي السقا

 الفصل الثاين: آراء مفكري املسيحية يف الرسالة العاملية

 وآراؤه ،: سريتهاملبحث األول: عماد حنا

 سريته وآراؤه فريز صموئيل بحث الثاين:امل

 الثالث: مقارنة بني آراء القائلني بعاملية املسيحية وعاملية اإلسالمالفصل 

زي السقا يف الدفاع عن الشرقاوي وأمحد حجا آراء مقارنة بني :املبحث األول

 سالمعاملية اإل

يف الدفاع عن عاملية  صموئيلعماد حنا وفريز  آراء : مقارنة بنياملبحث الثاين

 املسيحية

 عاملية ن املسلمني واملسيحيني يفبني آراء املفكريث: مقارنة املبحث الثال

 الرسالة 

 وتوصياته. اخلامتة: وحتتوي على نتائج البحث
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 الباب األول: عاملية الرسالة بني اإلسالم واملسيحية 

 

 واخلصائص   سالم واملسيحية: املعاينة بني اإلالفصل األول: عاملية الرسال 

 عاملية الرسالة عند املسلمنيالفصل الثاين: أدلة 

الفصل الثالث: بداية ظهور دعوى عاملية املسيحية ومناقشة أدلتها  
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 واخلصائص املعاين :سالم واملسيحيةبني اإل عاملية الرسالة الفصل األول:
 

 واخلصائص : املعاينلاملبحث األو 

 

 الرسالة لغة واصطالحا: -1

 الرسالة لغة: 

يل، والرسول اإلرسال: التوجيه، وقد  أرسل إليه، واالسم الر ِّسالة والرَّسالة والرَّسول والرَّسِّ

ْرَسل.
ُ
 مبعىن الرسالة، وتراسل القوم: أرسل بعضهم إىل بعض. والرسول: الر ِّسالة وامل

والرسول: معناه يف اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه أخذا من قوهلم: جاءت اإلبل 

 .(1)رسوال ألنه ذو رسول أي ذو رسالة َرْسال  أي متابعة، ومسي الرسول

ورسالة الرسول: دعوته الناس إىل ما أوحي إليه، ورسالة املصلح: ما يتوخاه من وجوه 

 . (2)اإلصالح، واجلمع رسائل

وحبسب الوضع اللغوي يتضح لنا أنَّ الرسالة يف مفهومها األصلي هي: جمموع 

هو التواصل ابلقلم أو اللسان؛ والتواصل مشتقات مادة )َرَسَل(، وهي تدور حول حمور واحد 

ل إىل ُمْرَسل إليه عن طريق واسطة وشخص مساعد يُدعى:  يف جوهره، انتقال الرسالة من ُمْرسِّ

 .رسول أو رسيل

 

 

                                                           

  .284، ص11)رسل(، ج مادة : دار اإلحياء الرتاث العريب، د.ت(،بريوت)، الثالثة الطبعة لسان العرب، مجال الدين ابن منظور، 1
 .344، ص1.ت(، جداإلسالمية، د.ط، )استنبول: املكتبة  ، املعجم الوسيط،جمموعة من الباحثني 2
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 الرسالة اصطالحاا:

نسوق هنا تعريف الرسالة كما أورده صاحب كشف الظنون، وهو التعريف الذي بدأ 

"رسالة"، فقال: الرسالة هي اجمللة املشتملة على قليل من املسائل به كل ما ورد مبتدأ بلفظ 

، وعرفها إبراهيم (1)اليت تكون من نوع واحد، واجمللة هي الصحيفة اليت تكون فيها احلكم

البيجوري يف حاشيته على كفاية العوام، قال: نـََقَل شراح املطالع أن الرسالة: ما اشتملت على 

واملختصر: ما اشتمل على مسائل قليلة من فن أو فنون، مسائل قليلة من فن واحد، 

والكتاب: ما اشتمل على مسائل قليلة أو كثرية من فن أو فنون، فالرسالة أخصها، والكتاب 

 .(2)أعمها، واملختصر أعم من الرسالة، وأخص من الكتاب فهو أوسطها

لغري وخصت يف وعرفها التهانوي بقوله: الرسالة يف األصل الكالم الذي أرسل إىل ا

اصطالح العلماء ابلكالم املشتمل على قواعد علمية، والفرق بينها وبني الكتاب على ما هو 

املشهور إمنا هو حبسب الكمال والنقصان والزايدة، فالكتاب هو الكامل يف الفن والرسالة غري 

ة سواء أمر الكامل فيه، ويستعمل يف الشريعة مبعىن بعث هللا تعاىل إنساان إىل اخللق بشريع

بتبليغها أو ال. وقد ختص الرسالة ابلتبليغ أو بعدم كونه مأمورا مبتابعة شريعة من قبله من 

 .(3)األنبياء

 ومثة تعريف جاء يف صبح األعشى كما يلي:

وتعين الرسالة أيضا  رسالة النيب صلى هللا عليه وسلم، اجلمع رسائل، والرسالة هي

 .(4)سمى ديوان الرسائلاملكاتبة، وكان للمكاتبات ديوان ي

                                                           

 840، ص1ج ،( 1982: دار الفكر،د.ط،)بريوت ،كشف الظنون عن أسامي الكنب والفنونحاجي خليفة، 1. 
  .13د.ط(، ص ،)د.ت ،حتقيق املقام على كفاية العوام يف علم الكالمإبراهيم البيجوري،   2

  .859، ص1(،ج1996، 1ط ، )بريوت: مكتبة انشرون،كشاف اصطالحات الفنونحممد علي التهانوي،  3 .
  .138، ص14ج د.ت(، القومي،د.ط،: وزارة الثقافة واإلرشاد )القاهرة ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشاأبو العباس القلقشندي،  4.
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فالرسالة إذن هي: ما يكتبه امرؤ إىل آَخر معرب ِّ ا عن شؤون خاصة أو عامة، وتكون  

 . موجزة ال تتعدى سطور ا حمدودةالرسالة هبذا املعىن
 

 لغةا واصطالحاا. العاملية -2

 العاملية لغةا: 

، وهو يف األصل (1)العاملية نسبة إىل العامل، والعامل يف اللغة: اخللق كله، أو ما حواه بطن الفلك

اسم جامع ملا يعلم به، كالطبائع واخلامت ملا يطبع به وخيتم به، وجعل بناؤه على هذه الصيغة 

امل، اخللق ، وال واحد من لفظه، ألن العامل مجع أشياء خمتلفة، وقيل مجع الع(2)لكونه كاآللة

 هذه قد تسمى عاملا. قال الراغب األصفهاين: وأما مجعه فألن من كل نوع من (3)العوامل

. (4)فيقال: عامل اإلنسان وعامل املاء وعامل النار... وقيل: إمنا مجع ألنه ُعين به أصناف اخلالئق

 .(5)لهفالعاملية إذن نسبة إليه، وذلك على معىن أن اإلسالم دين يعم عامل اإلنسان ك
 

 العاملية اصطالحاا:

م العاملية و من خالل التعريف اللغوي للكلمة وما تدل عليه من معىن العامل والعاملني، فإن مفه

يتأرجح بني هذه املعاين، فمن العلماء من عرف العامل أبنه: عبارة عمن يعقل، وهم أربعة أمم: 

 .(7)املون: اجلن واإلنس، وقال ابن عباس الع(6)اإلنس واجلن، واملالئكة والشياطني

                                                           

  373، ص9ج مادة )علم(، ،لسان العربمجال الدين ابن منظور،  1 
  .581ص (،2002، 3: دار القلم،ط)دمشقمفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين،  2. 

  .373، ص9ج مادة )علم(، ،لسان العربمجال الدين ابن منظور،  3
    .582ص ،ألفاظ القرآنمفردات الراغب األصفهاين،  4.
  .54ص ،(،2000)جامعة قطر،د.ط، ،، الثقافة اإلسالمية والتحدايت املعاصرةجمموعة من الباحثني 5.

  139، ص1ج (2010.ط،داحلديث، )القاهرة: دار ، اجلامع ألحكام القرآن، لقرطيبا أبو عبد هللا .6
  139املرجع السابق، ص . 7
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فتعين أن الشريعة اإلسالمية يف  كما ذكر القرضاوي  العام للعامليةوأما التعريف 

أحكامها ومبادئها وتوجيهاهتا ذات صبغة إنسانية عاملية، فهي رمحة للعاملني، وهداية للناس  

كافة، فليست تشريعا جلنس أو إقليم بل هي نظام حياة لإلنسان من حيث هو إنسان دون 

 .(1)طبقية عنصرية أو عصبية أو

ة نزعة إنسانية وتوجه حنو التفاعل بني احلضارات، ويعرفها حممد عمارة بقوله: فالعاملي

والتالقح بني الثقافات، واملقارنة بني األنساق الفكرية، والتعاون والتساند والتكامل والتعارف 

، فهي نزوع عاملي، يرى التعدد والتنوع واالختالف القاعدة (2)بني األمم والشعوب والدول

لعدل بني العزلة وبني التبعية، فتصبح الصورة والقانون، ويؤمن أن التفاعل هو الوسط ا

 .(3)احلضارية للعامل هي صورة منتدى احلضارات

والذي يتضح من خالل هذه التعاريف أن تعريف القرضاوي للعاملية كان أقرب 

خلصائص الشريعة من كونه مفهوما للعاملية. وأن تعريف حممد عمارة أمشل وأوسع يف بيان 

 معىن العاملية.
  

                                                           

(، 198، 3طاإلسالمي، : املكتب )بريوتشريعة اإلسالم خلودها وصالحها للتطبيق يف كل زمان ومكان، يوسف، القرضاوي، .  1
  .19ص

  .3(، ص2000، 1ط : هنضة مصر،)القاهرةمستقبلنا بني العاملية اإلسالمية والعوملة الغربية، حممد عمارة،  .2
  .6املرجع السابق، ص. 3
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اإلسالم لغةا واصطالحاا  -3   
 

 :اإلسالم لغةا 

أي سلَّم، وأسلم  الطاعة واالنقياد، يقال أسلم الرجل يف الطعام أي أسلف فيه، وأسلم أمره هلل

جاء يف املعجم الوسيط، أسلم:  ،(1)م، وهو االستسالم، وأسلم من اإلسالمأي دخل يف السل

 .(2)يف السلمانقاد وأخلص الدين هلل، ودخل يف دين اإلسالم، ودخل 

 

 اإلسالم اصطالحاا:

األعمال الظاهرة، كما بني ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم  يفويطلق يف الشرع على االنقياد 

بقوله: اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا  رسول هللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة 

شرعا هو األعمال الظاهرة من ، وحاصل ذلك أن اإلسالم (3)وتصوم رمضان وحتج البيت

التلفظ بكلميت الشهادة واإلتيان ابلواجبات واالنتهاء عن املنهيات، وعلى هذا فهو يغاير 

 زب  رب يئ ىئ ُّٱٱتعاىل هاإلميان وينفك عنه، وقد يطلق على األعمال املشروعة، ومنه قول

، (4)اإلميانعن جابر بن عبد هللا بلفظ: أي اإلسالم أفضل؟ قال  .١٩عمران: آل َّ نبمب

وعلى هذا يغاير اإلميان وال ينفك عنه، أما اإلسالم ابملعىن اللغوي الذي قد يستعمله به أهل 

                                                           

  .295ص، 12ج، العربلسان منظور،  ناب  1
  .446، ص1، جاملعجم الوسيطمن املؤلفني،  ةجمموع  2
(، 1998، 1ط ، كتاب اإلميان، ابب بيان اإلميان واإلسالم، )بريوت: دار الكتب العلمية،مسلم النيسابوري، خمتصرصحيحمسلم   3

  .6ص
  .82، ص1(،ج 2001، 1ط ، )بريوت: دار الكتب العلمية،جممع الزوائد ومنبع الفوائداهليثمي، نور الدين علي،  4
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الشرع أيضا فبينه وبني اإلميان تالزم يف املفهوم، وقيل مها مرتادفان، ألن اإلسالم هو اخلضوع 

 . (1)واالنقياد لألحكام مبعىن قبوهلا واإلذعان هلا، وذلك حقيقة التصديق

 
 

 وعالقة مفهوم املسيحية هبا النصرانية لغةا واصطالحاا  -4

 النصرانية لغةا:

النصرانية،  يف الدخول: احملكم ويف النصرانية، يف الدخول: والتنصُّر: قال يف لسان العرب

 والنَّْصرانيَّةُ . النَّصاَرى واحَدةُ : والنَّْصرانَةُ  والنَّْصرانِّيَّةُ  الفريوزآابدي:وقال  نصرانيا، جعله: ونصَّره

ي : ويُقالُ  دِّينـُُهْم،: أيضا    َجَعَلهُ : تـَْنصريا   وَنصََّرهُ . دِّينِّهمْ  يف َدَخلَ : وتـََنصَّرَ . وأْنصار   َنْصراينِّ

 .2َنْصرانِّي ا  

 غري إدخال أو النصرانية، اعتناق إىل الدعوة هو اللغوي اللفظي مفهومه يف والتنصري

 .(3)النصرانية يف النصارى

 

النصرانية اصطالحاا:   

جاء يف دائرة املعارف اإلسالمية أن كلمة النصارى ترجع إىل االسم الذي أطلقه اليهود على 

املسيح عليه السالم وهو يسوع الناصري، ومن مث مسى اليهود العقيدة اليت يدعون إليها 

صوفني يف كتب ابلعقيدة الناصرية، والكلمة يف القرآن الكرمي تعين املسيحيني بشكل عام املو 

                                                           

. وقد ذكر اإلمام 178،ص1ج (،1996 الطبعة األوىل، )بريوت: مكتبة انشرون، ،كشاف اصطالحات الفنونحممد علي التهانوي،  1
الغزايل أن اإلسالم يف الشرع قد ورد بعدة استعماالت، فقد ورد ابستعماهلا على سبيل الرتادف والتوارد، وورد على سبيل االختالف، 

 .368،ص2ج يف علوم الدين، الغزايل، ءانظر: اإلحياى سبيل التداخل، واستشهد على كل معىن آبايت قرآنية، وورد عل
  .436(، ص2003، 1ط ، )بريوت: دار الفكر،القاموس احمليطجمد الدين الفريوزآابدي،  2

  . 11(، ص1993 د.ط، : دار الصحوة،)القاهرة التنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته، ،علي النملة 3
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. فالنصرانية هي داينة (1)امللل والنحل ابعتبارهم أقساما ثالثة: النساطرة وامللكانية واليعاقبة

مساوية يدين هبا النصارى أتباع املسيح عليه السالم، وقد اعرتاها كثري من التحريف على 

 أيدي رجال الكنيسة.
 

 

 عالقة مفهوم النصرانية ابملسيحية

الذي تقدمه  ريف، لكن التعللمسيحية تتباين صيغها يف املصادر املختلفةوردت تعريفات عدة 

دائرة املعارف األمريكية يتميز ابإلجياز والشمول، جاء فيها: املسيحية هي الداينة اليت أسست 

 .2ر حول هدف حياته ورسالتهلى يدي املسيح الناصري، واليت تدو يف القرن األول امليالدي ع

 املسيحية املعاصرة إىل أن النصرانية واملسيحية تسميتانذهبت بعض الدراسات و 

ختتلفان يف مضموهنما الديين والعقدي ومها وإن أطلق كالمها على أتباع املسيح إال أهنما 

 ."يدالن على "أمتني وكنيستني ودينني واترخيني الختالفهم يف أمور الدين والتوراة واإلجنيل

نه "طاملا بقيت الدعوة حمصورة يف فلسطني  حثني املعاصرين إىل أاويذهب بعض الب

 ."كانوا يسمون نصارى، فلما انتشرت يف سوراي أخذ الناس يسموهنم مسيحيني

ذهب بعض الباحثني املسلمني املعاصرين إىل أن النصرانية تنسب إىل أولئك كما 

هذا األساس وعلى  فهي الرسالة اليت جاء هبا املسيحالذين ادعوا نصرة املسيح، أما املسيحية 

ليست هي النصرانية؛ ألن املسيحية نسبة مباشرة إىل املسيح  فإن املسيحية وفق هذا الرأي

ولذلك جند الكت اب  .هي نسبة إىل النصارىبينما النصرانية ليست نسبة مباشرة له وإمنا 

ة املسلمني ما يزالون يستعملون تسمية النصرانية العتقادهم أبن تسمية املسيحية هي مبثابـ
                                                           

  .9919-9917،ص32ج،( 1998، 1ط )الشارقة: مركز اإلبداع الفكري،ائرة املعارف اإلسالمية، د .1
  .12، نقال عن املسيحية دراسة وحتليل، ساجد منري، صدائرة املعارف األمريكية .2
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املسيحية هي تعاليم  :اعرتاف وإقرار بصحة نسبة ما يقوله أتباع املسيح إىل املسيح نفسه

 حني أننا ، يفابملسيحال صلة هلا  على التوحيد، بينما يقول النصارى بعقائد القائمةاملسيح 

ـسيحية كما هو جنـد بعـض الكت ـاب املـسلمني املعاصرين قبلوا بطريقة أو أبخرى بتسمية امل

محد شليب دون أن يـدل ذلك على أي تغيري جوهري يف مواقفهم العقدية أاحلال مع الدكتور 

 .1جتـاه الداينة املسيحية

وأهل  ،وأهل الكتاب ،وقد أطلق على أتباع الداينة النصرانية يف القرآن الكرمي نصارى

ويسمون داينتهم ، السالم وهم يسمون أنفسهم ابملسيحيني نسبة إىل املسيح عليه ،اإلجنيل

 املسيحية.

رد التسمية ابملسيحية يف تمل والذي يراه الباحث يف عالقة النصرانية ابملسيحية أنه  

ن املسيح حسب اإلجنيل مل يسم أصحابه وأتباعه أكما ،القرآن الكرمي وال يف السنة النبوية

كما أن سيح عليه السالم.ابملسيحيني وهي تسمية ال توافق واقع النصارى لتحريفهم دين امل

حب الداينة، وبذلك فنحن  املسيحية حييل إىل شخص املسيح عليه السالم، كأنه هو صا

 ين الذي هو النصارى،ة نكون قد التزمنا ابملصطلح القرآوم النصرانيهاستعمال مف حني نرجح

وأن املسيحية عمال  الرسل، النصرانية ورد أول مرة  يف أويرى عرفان عبد احلميد أن  مصطلح 

 تابلتايل فإن اعتماد املسيحية تسمية مت .2اسم للدين الذي بشر به املسيح عليه السالم

 ابعتبار شكلها احلايل ال تعرب عن املسيحية احلقة اليت تركها املسيح عليه السالم.

 

                                                           

 .2010، سنة1، العدد6ج سالمية،للدراسات اإل ردنيةر يف اجمللة األو حبث منش  ،أصل تسمية النصرانية واملسيحية عامر احلايف،. 1
  122ص

 2 عبد احلميد، عرفان، النصرانية نشأهتا التارخيية وأصول عقائدها، األردن: دار عمار، ط1، 2000، ص14.
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ىل رسالة عامليةإ البشريةوحاجة  خصائص الرسالة العاملية -5  

جتماعيا، أوضاعها وتغريت أزماهنا، ومهما ترقت ثقافيا وعلميا واإن اإلنسانية مهما تطورت 

ال تستغين عنه أبدا، وال تستقيم بدونه شئوهنا، فقامة حياهتا تظل يف حاجة إىل الدين؛ إل

من عنده، وتشهد على هذه احلاجة الدائمة للدين لدين هنا الدين الذي أنزله هللا ونقصد اب

نسان وأبعاده الفردية واالجتماعية ومن جتاربه الطويلة عرب شواهد كثرية تتجلى يف حقيقة اإل

 التاريخ.

ومن الشواهد اليت تشهد هلذا، احلاجة الفطرية اليت خلق هللا اإلنسان عليها، فهو دائما 

ينزع للدين، كما ينزع اىل املأكل واملشرب والتملك، ولذلك فهو نزوع متمكن يف النفس ال 

 يفارقها.

من اإلحلاد ومهما ذهب يف إنكار الوجود اإلهلي، فإنه يف وقت  فاإلنسان مهما ادعى

 الضيق والشدة ال ميلك إال أن يلجأ إىل هللا ويستغيث به.

ريخ اإلنسان ي يتمثل يف أن اتخير على فطرية  الدين دليل اجتماعي اتومن األدلة  

وقد أضحى من يشهد أبن اجملتمعات البشرية مل خيل جمتمع منها قط من دين ميارسه الناس، 

"لقد  املسلم به عند علماء اجملتمعات اإلنسانية ما ذهب إليه )هنري برجسون( يف قوله:

وجدت وتوجد مجاعات إنسانية من غري علوم وفنون وفلسفات، ولكن مل توجد قط مجاعة 

 .(1)بغري داينة"

 ومن الشواهد اليت تشهد حباجة اإلنسان إىل الدين، احلاجة النفسية، وهي فرع من

من الطمأنية واألمن، فقد  احلاجة الفطرية، ولكنها تتعلق بطبيعة النفس البشرية فيما حتتاج إليه

إذ  ه ابألمن على حياته وحياة من حيب؛اإلنسان على احلاجة إىل أن يشعر يف نفس ُجبِّل

                                                           

 .14، القاهرة: اهليئة العامة، صمنبعا األخالق والدين.برجسون، هنري، 1
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الدين يشعر اإلنسان ابلسعادة والراحة النفسية، ويكون اإلنسان آمنا يف حياته وعلى مستقبله 

 يف ظل الدين الذي حيقق له كل ما ميكن أن يقلقه يف حياته.

كما تـَُعدُّ احلاجة االجتماعية شاهدا آخر على ضرورة الدين لإلنسان، فهو ال تستقيم 

له احلياة إال ضمن احلياة اليت يتبادل فيها املنافع مع اجملتمع الذي حييط به، ولكن ال ميكن أن 

نسان إال إذا حاول هذا اإلنسان أن يتنازل عن أاننيته تستمر احلياة وتبقى منسجمة مع اإل

كيف ميكن أن التوازن يف اجملتمع، والسؤال هو:  ورغباته ليقدمها لآلخرين، وبذلك حيدث 

 يتنازل كل فرد عن أاننيته ليفسح اجملال لغريه؟.

اختلفت إجابة الباحثني على السؤال، فمنهم من أرجعه إىل العادات واألعراف الناشئة 

يف اجملتمع ابلرتاكم، وهناك من أرجعه إىل القوانني اليت يضعها اإلنسان ابالتفاق، وتبقى هذه 

اإلجاابت غري فاعلة يف ضبط أاننينة اإلنسان وضبط نفسه يف أن متتد إىل غريه، لذا نرى أن 

الدين هو العامل احلقيقي الذي يستطيع أن يقهر تلك األاننينة،  حبيث ال يبقى هناك جمال 

لتحايل، وبذلك يتبني أن اإلنسانية تبقى على مر الزمن يف حاجة إىل الدين حاجة ل

 .(1)اجتماعية

يف نطاق حاجة اإلنسانية بصفة عامة إىل الدين، فإن العامل يف حاجة ملحة لدين 

جديد بعد أن خفت صوت الرسل السابقني، وضاعت معامل الرساالت اإلهلية اليت أرسلها هللا 

يف ذلك بني بالد العرب، وبالد الروم، وفارس، وغري ذلك من األقطار لعباده،ال فرق 

 املختلفة.

فقد كان جزيرة العرب تعج ابألصنام واألواثن، ويتخذوهنا أراباب من دون هللا، وبلغ من 

تعظيمهم لألصنام أن اختذ أهل كل دار صنما يعبدونه، فإذا أراد الرجل منهم سفرا متسح به، 

                                                           

  .26-19ص ،( 2000قطر، )جامعة ،والتحدايت املعاصرة الثقافة اإلسالميةجمموعة من الباحثني،  .1
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دأ به قبل أن يدخل على أهله، فلما بعث الرسول صلى هللا عليه وسلم فكان ذلك أول ما يب

 .(1)وحطمها امأزال تلك األصن

ويف بالد فارس كانت األكاسرة ملوك فارس َيدَُّعوَن أنه جيري يف عروقهم دم آهلي، 

وكان الفرس ينظرون إليهم، نظرهتم إىل اآلهلة يعبدوهنا، فيعتقدون أن يف طبيعتهم شيئا علواي 

، وانتشر نظام الطبقات يف اجملتمع 2قدسا، فكانوا يكفرون هلم، وينشدون األانشيد أبلوهيتمم

الفارسي اليت كانت تقوم على اعتبار األنساب واحلرف، مما ولَّد هوة سحيقة بني الطبقات ال 

 ثبات هلا.

نية أن يقنع كل واحد منهم مبركزه الذي منحه نسبه، اوكان من قواعد السياسة الساس

 ال يستشرف ملا فوقه ومل يكن ألحد أن يتخذ حرفة غري احلرفة اليت خلقه هللا هلا.و 

وملا كانت آهلتهم اليت يعبدوهنا ال توحي إىل عباده ابلشريعة وال ترسل إليهم رسوال، وال 

تتدخل يف شئون حياهتم وال تعاقب العصاة واجملرمني أصبحت الداينة عند اجملوس عبارة عن 

ؤدوهنا يف أمكنة خاصة يف ساعات خاصة، أما يف خارج املعابد ويف دورهم طقوس وتقاليد ي

ودوائر احلكومة ويف السياسة واالجتماع فكانوا أحرارا يسريون على هواهم وما متليه عليهم 

 .(3)نفوسهم أو ما توحي به مصاحلهم ومنافعهم

تمعات العاملية  اجمل أن إن دراسة األوضاع الدينية واالجتماعية قبل اإلسالم تربهن على

كانت عند ظهور اإلسالم يف عهد انتكاس حضاري، وأهنا كانت تفتقد بعدا روحيا، عجزت 

عن تقدميه هلا املعتقدات والتشريعات واحلضارات القائمة هبا. وكانت تتطلع إىل عهد جديد ال 

                                                           

  .13ص(، 1995.ط، داإلسالمية، : اجمللس األعلى للشئون )القاهرة ،اإلسالم وحاجة اإلنسانية إليهحممد يوسف موسى،  1
  .213ص(، 1986، 1طالعريب، ، )القاهرة: الزهراء لإلعالم أسس مفهوم احلضارة يف اإلسالمسليمان اخلطيب، 2
  .64(، ص1969د.ط، : اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،)القاهرة، الدعوة اإلسالمية دعوة عامليةعلي عبد احلليم حممود،  3
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ث ت داينيت أهل الكتاب عن مقاصدها، وقد أحدتتصرف يف قيادته طبقة الكهنوت اليت حرف

 . (1)ريخ البشريةيف مطلع عهده نقلة حضارية راشدة ال مثيل هلا يف ات اإلسالم

يخرجها من ظلمات اجلهل إىل نور والبشرية اليوم أشد افتقارا إىل اإلسالم؛ ل 

 اإلسالم، الذي تتجلى عامليته يف خصائص كثرية، منها:

 خالق ،املطلـق ابلكمال املتصف هللا عند من فهي مصدرها، يف رابنية عاملية اإلسالم .1

 سبحانه هللا من به موحى اعتقادي تصور فهيومنبثقة عنه،  واإلنسان، الكون

 اخلري فإن   شاملة، متكاملة رابنية دامت وما، (2)فحسب املصدر هذا يف وحمصورة

 هللا عند من رابنية دامت وما هبا، االلتزام بركات من اإلنتـاج ووفرة السعادة وكذا والربكة

ا البشرية الـروح أشـواق وتليب وجل عز  وبعيدة العيوب، من وخالية النقص من مربأة فإهن 

ا وابلتايل الظلم عن   .اإلنسانية الفطرة تشبع وحدها فإهن 

 الوجود ذات املوضوعية احلقـائق مـع يتعامـل تصـور فهي ابلواقعية، متتازاإلسالم عاملية  .2

 للحياة العقيدة تضعه الذي التصميم إن   مث  ،  اإلجيايب الواقعي واألثر املستيقن، احلقيقي

 يف ولكنها اإلنسانية، احلياة يف الواقعي للتحقيق قابل هألنـ   الواقعيـة، طابع حيمل البشرية

 جمنوذ  وأكمل مستوى أرفع إىل هتدف ألهنا واقعية، مثاليـة أو مثالية، واقعية ذاته الوقت

 الفلسفة يف كما التيه يف البشري العقل يضرب وال، إليه تصعد أن البشرية متلك

 اليت فيزيقا امليتا ةطريق على اجملردة املنطقية القضااي مـن سلسـلة يف هواه، على ليتمثلها

 .إمياان   وال علما ال شيئا ، تفيد ال

عاملية اإلسالم متتاز ابلرمحة للعاملني: وميكننا إدراك عمق الرمحة اإلهلية لإلنسان من   .3

القرآنية خالل معرفتنا حاالت الضعف البشرية، ومن خالل مطالعتنا لآلايت 
                                                           

  .62-61(، ص1998 د.ط، ، )املغرب: أفريقيا الشرق،حقيقة اإلسالمعبد اهلادي بوطالب،  1
  .49ص (،1962، 1ط )إحياء الكتب العربية: مصر، خصائص التصور األسالمي ومقوماته،سيد قطب،  2
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 واألحاديث الشريفة اليت تتحدث عن رمحة اّلل  وعفوه وغفرانه. قال تبارك وتعاىل

 ويقول سبحانه:، ١٠٧: األنبياء َّ  يك ىك مك لك اكٱُّٱ

 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جبُّٱ

 ١٢٨: التوبة َّ جح مج  حج مث

وجدان  اإلسالمية الشريعة وأتملنا أحكام، قرآن الكرميوإذا استقرأان نصوص ال  

عليه السالم مبل غ  فياضة واسعة يف شخص الرسول اما جندهكالرمحة الواسعة الفياضة،  

عامة شاملة  تهرمحو  ،رحيم عليه السالمرسول فالوأداب  ومشائل،  وسلوكا   خلقا   اإلسالم،

صت هذه الرمحة اليت خل   ،غ هبا قلبه وفطرتهبفياضة طبع عليها ذوقه ووجدانه، وص

كما خلصتهم من   ،عليهمالناس واألمم والبشرية مجيعا  من إصر األغالل اليت كانت 

 فرة لألمناملو  ،لنفوسعلى اافظة وجاءت بكمال الرمحة احمل جور االستعباد البشري،

 .إال حبق التشريع ئهمودما الناس القاضية بعصمة أرواح النفسي واالقتصادي،

إن  رسالة اإلسالم قائمة يف العبادة والتشريعات على الرمحة، اليت تتمثل يف رفع 

احلرج واملشقة، ليس يف الشريعة مشقة ابملعىن الصحيح الشرعي وليس فيها عناء وال 

  مبزب رب يئ ُّٱاليسر وذات السماحة، قال تعاىل:  عنت، وإمنا هي عني

وقد جاءت مناسبة متاما  لفطرة  .٢٩النساء:  َّ زت رت يب ىب نب

الناس وطاقته كيفما كانت سلبا  أو إجيااب، وهي تناسب مجيع ظروف اإلنسان 

  ىت نت مت ٱُّٱٱٱوأحواله، ودون أدىن حرج أو مشقة، وصدق رب العزة إذ يقول تعاىل: 

 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت
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 هب مب خب حب  جب هئُّٱ، ويقول: ٦املائدة: َّ  اك يق

. ورمحة اإلسالم مع أعدائه وخمالفيه والناقمني عليه املرتبصني به،  ٧٨احلج:  َّ  حتجت

كما هي رمحته مبن آمن به وصدقه رحبة ندية فياضة، ودعا فيما دعا وأوجب أن تقوم 

عالئق أمته فيما بينها على الرمحة واملودة والتعاطف استجالاب  لرمحة اخلالق سبحانه 

الرامحون "رمحاء، فقال صلى هللا عليه وسلم: وتعاىل، فإن ه عز وجل يرحم من عباده ال

. والرسول صلى هللا (1)"يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء

واآلايت القرآنية  .(2)"اي أيها الناس إمنا أان رمحة مهداة" عليه وسلم قال عن نفسه:

يقول  ،والقنوطاليأس لتوبة، وحتذره من شمل برمحتها اإلنسان وتدعوه إىل اتالكرمية 

  حس جس ٱُّٱ، ويقول سبحانه: ١٢األنعام:  َّ متزت رت يب ىب ُّٱتعاىل: 

 ىل مل خل ٱُّٱويقول تعاىل: ، ٥٦األعراف: َّ خص حص مس خس

، ١٤٧األنعام:  َّ خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل

 .٥٨الكهف:  َّ مبخب حب جب  هئ  ٱُّٱويقول تعاىل: 

هذه الرمحة هي طابع وهناك أمثلة كثرية تعرب عن الرمحة اإلهلية لإلنسان. إن  

الرسالة اإلسالمية يف مجيع جماالهتا ومواقفها احلياتية، ليس يف اإلسالم تعسف وال 

تعنت وال كبت وال إكراه وال اضطهاد، بل اإلسالم دين الرمحة واليسر والسماحة 

 والعطف واحملبة.
                                                           

، 448، ص1922رقم ، والرتمذي، 2/592، ج6494احلديث  (، رقم1998، 1ط ، )بريوت: عامل الكتب،املسندأمحد ابن حنبل،  1
 ابب ما جاء يف رمحة املسلمني.  

، وقال: 1/91، ج100(، رقم احلديث 1990، 1ط )بريوت: دار الكتب العلمية، املستدرك على الصحيحني،أبو عبد هللا احلاكم،  2
 هذا حديث صحيح على شرطهما.
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واأليتام ، واألرامل تورمحة الرسالة اإلسالمية تشمل ذوي العاهات واإلعاقا       

بوسائل منقوصة تعوق مسريهتم،  فإن  الرمحة تتأكد يف حقهم، فهم يعيشون يف احلياة

وتتحرج نفوسهم، فلقد  وحتول دون حتقيق مقاصدهم، ولذا فقد تضيق صدورهم،

الرتفق هبم، واحلذر من  قيدهتم عللهم، واجتمع عليهم حر الداء مع مر ِّ الدواء، فيجب

نة مبتطلباهتم، فإن  القسوة معهم جرم  عظيم، يقول هللا اإلساءة إليهم، أو االستها

 َّ ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱتعاىل: 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  :. وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال٦١النور: 

ال  قال: كاْلَقائِّمِّ "السَّاعِّي َعَلى اأْلَْرَمَلةِّ َواْلمِّْسكِّنيِّ َكاْلُمَجاهِّدِّ يفِّ َسبِّيلِّ اّللَِّّ، وأحسبه 

 .(1)يفرت، وكالصَّائِّمِّ ال يفطر"

الوسطية من خصائص عاملية اإلسالم: ومذهب الوسطية يف اإلسالم واضح يف النص   .4

عليه يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف، وواضح يف التطبيقات العملية للرسالة 

 ٰر ٰذ يي ُّٱاإلسالمية، فالقرآن الكرمي ينص صراحة عليها: 

 .١٤٣البقرة:  َّ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

ا تؤكد على إشباع الرغبات املادية واحلاجات  أم ا التشريعات اإلسالمية فإهن 

الروحية على حد سواء، فاإلسالم يدعو اإلنسان إىل عبادة اّلل  والتقرب إليه، ويدعوه 

يرفض البخل ويرفض أيضا إىل االستمتاع احلالل مبلذات احلياة الدنيا، واإلسالم 

                                                           

، 6006، رقم احلديث ابب الساعي على األرملة(، 2003د.ط، ، )بريوت: دار الفكر،صحيح البخاريأبو عبد هللا البخاري،  1
 .1524ص
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 ين ىن من ٱُّٱٱيقول سبحانه: إلسراف، وحيث على اختاذ موقف وسط بينهما.ا

 .٢٩اإلسراء:  َّ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه

 كما أن اإلسالم يعطي حق الفرد وحق اجلماعة على السواء، فال يوغل يف  

الفردية، وال يوغل يف اجلماعية، بل حالة الوسط هي أفضل األشياء. وهذه الوسطية 

موع، واجملموع من الفرد متاما، كما تؤمن أبن الفرد للمجموع، من اجمل تؤمن أبن  الفرد

 واجملموع للفرد.

اإلسالم نفسه، إنه دين هللا شامل  اتريخ تستمد خصائص عاملية اإلسالم من مفهوم  .5

لإلنسانية يف جوانبها املختلفة، وعرب أطوار التاريخ، ويستمد من مفهوم األمة اليت 

لواحدة ال جنس هذه الشعوب وال لغاهتا وال ألواهنا، وتستمد جتمع شعوهبا العقيدة ا

من الواقع التارخيي الذي أثبت خاصية االنفتاح على األداين واألقوام واأللوان، والتأمل 

 يف القيم العامة اليت ذكرت سابقا يكفي للداللة على ذلك.

 لإلنسانحتقق  أننها العاملية احلقيقية الوحيدة اليت ميكعاملية اإلسالم هي وحدها  إن    .6

ا ،حياة كرمية يف أهدافه  .هلي كوينإتنبعث عن مفهوم  ألهن 

 اك يق ىق ٱ ُّٱالعاملية يف اإلسالم تقوم على أساس تكرمي بين آدم مجيعا إن   .7

 زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك

، فقد استخلفهم هللا يف األرض، وسخ ر هلم ما يف ٧٠اإلسراء:  َّ ىن نن من

املساواة بني الناس فـي أصل السماوات وما يف األرض مجيعا منه. وكذلك على أساس 

الكرامة اإلنسانية، ويف أصل التكليف واملسؤولية، وأهنم مجيع ا شركاء يف العبودية هلل 

أمام اجلموع   عليه وسلمصلى هللاتعاىل، ويف البنو ة آلدم، كما قال الرسول الكرمي 
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: "ال فضل لعريب على أعجمي وال ألعجمي على عريب، 1احلاشدة يف حجة الوداع

سود، وال ألسود على أبيض إال ابلتقوى، كلكم آلدم، وآدم من أوال ألبيض على 

واقتلع عليه الصالة والسالم جذور اجلاهلية يف التعصب، وسدَّ كل منافذها  .(2)"تراب

منا من دعا إىل عصبية وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من ليس "فقال: 

، وهو هبذا (4)"منتنةدعوها فإهنا "، وحرَّم محية اجلاهلية فقال: (3)"مات على عصبية

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱيؤكد ما قرره القـرآن يف خطابه للناس كل الناس: 

 َّ ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب

املساواة العامة بني البشر، ال يلغي ولكن  القرآن يف هذه اآلية اليت تقرر  .١٣احلجرات: 

  هللا تعاىل جعلهم شعواب وقبائل ليتعارفوا. فهو يعرتف أبن   ،خصوصيات الشعوب

جاء اإلسالم ليكون هو الدين الذي تكون اإلنسانية يف حاجة إليه منذ وقد 

هو خامت الرساالت اإلهلية من  يوم نزوله إىل آخر ما يكون هلا وجود، واإلسالم

السماء إىل األرض، ومن أجل هذا وجب أن يكون دينا عامليا للناس مجيعا، وأن 

يكون يف طبيعة هذه الرسالة ما جيعلها صاحلة لإلنسانية يف كل عصر وجيل وزمان، 

جعلها هللا للناس كافة، أمحرهم وأصفرهم، والرسالة اإلسالمية هي األوىل واألخرية اليت 

وأبيضهم وأسودهم، عراب كانوا أم عجما، يف خامتة رساالت هللا للعامل كله والناس 

 .(5)مجيعا، إىل أن تنتهي هذه احلياة، ومن مثَ يكون طبيعيا أن تكون عامة شاملة

                                                           

  1  القرضاوي، يوسف، خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة، ص273.
 .760، ص7(،ج ،19981، )بريوت: عامل الكتب، طاملسندابن حنبل،  أمحد 2
 .720، ص5121، رقم ابب يف التفاخر ابألحساب(،  1999، 1ط ، )الرايض: دار السالم،سنن أيب داود أبوداود، 3
 رقم ون وهم مستكربون،ابب قوله: وإذا قيل هلم تعالوا يستغفر لكم رسول هللا لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدالبخاري، صحيح البخاري،  4

 .1249، ص4905
  .38-36(، ص1995.ط، داإلسالمية، : اجمللس األعلى للشئون )القاهرة، اإلسالم وحاجة اإلنسانية إليهحممد يوسف موسى،  5
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 وهناك أدلة عقلية على عاملية اإلسالم نسوقها يف األمثلة اآلتية:

الكفار سواُء كانوا من العرب أو غري دعوة غري العرب: جاء يف القرآن الكرمي دعوة  .أ

املشركني وأهل الكتاب من اليهود والنصارى إىل اإلسالم الذي جاء به  العرب، من:

ٱوبني  هلم أن الدين احلق الذي هو اإلسالم ال يقبل هللا تعاىل سواه، قال تعاىل: حممد 

 َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ

اليهود والنصارى إىل مجيع الناس، كما مل  وقد جتاوزت رسالة نبينا حممد . ٨٥آل عمران: 

ٱُّٱٱتقتصر على عامل اإلنس، بل تعدت ذلك إىل عامل اجلن، يقول تعاىل  ىل مل خل ٱ

 خل ٱُّٱٱ، ويقول تعاىل: ١اجلن:  َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

 ىن من خنحن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 ٢٩األحقاف:  َّ يه  ىه مه جه ين

النداءات العامة يف القرآن الكرمي: إن  القرآن الكرمي كثريا  ما يوجه النداء واخلطاب إىل   .ب

الناس غري مقيد بشيء، وهذا دليل واضح على أن توجيهاته تعم  الن اس مجيعا، وهذا 

 دليل على أن اإلسالم جلميع البشر بل لإلنس واجلن. وأمثلة ذلك قوله تعاىل:

 َّ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن منُّٱ

 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقوله:و  ،٢١البقرة: 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن

 مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ٱُّٱ وقوله تعاىل، ١النساء:  ٌَّّ

 مل خل حلجل مك لك خك حك جك  مق حق مفخف حف جف
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 َّ  جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّٱ، ١٧٠النساء:  َّ  جم هل

 .١٥٨األعراف: 

مل ا كانت رسالة اإلسالم عاملية فإنه يعتمد يف عاملية التشريعات واألحكام القرآنية: . ج

مجيع أحكامه وتشريعاته وأنظمته على طبيعة اإلنسان اليت يتساوى فيها الناس مجيعا، 

ا العاملية اليت تناسب  ومن هنا فلن جيد فيها املرء أي طابع إقليمي، أو طائفي، إهن 

يقول هللا  مان ومكان.اإلنسان وفطرته وطبيعته. وتناسب أوضاعه املعيشية يف كل ز 

 جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج ُّٱ تعاىل:

  . ٥٨النساء:  َّ حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض

حماربة القرآن الكرمي لدعاوى التفرقة بني الناس: إن  اإلسالم مببادئه حارب النـزاعات د. 

وآخر، بل ينبذ اإلقليمية والطائفية، فاإلسالم ال يفرق بني أبيض وأسود وال بني جنس 

 العنصرية والطائفية، واملعيار الوحيد للتفاضل بني الناس هو التقوى، قال تعاىل:

 مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئٱُّٱ

 .١٣احلجرات:  َّ ىث نث  مث زث رثيت ىت نت
 

ومن األدلة العقلية على جواز نسخ الشرائع السابقة بشريعته، فيقول: إن هلل أن أيمر ابلشيء 

على قدر ما تقتضيه املصلحة، فقد أيمر به يف وقت وينهى عنه يف آخر، وله يف ذلك احلكمة 

 خم حم جم يل ىل مل ٹٱٹٱُّٱالبالغة، وله كمال التصرف يف ملكوته. قال تعاىل: 

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خنحن جن يم ىم مم

.١٠٧–١٠٦البقرة:  َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



36 
 

 مث هت مت خت حت جت ٱُّٱوهو يبطل التثليث عند النصارى وألوهية عيسى وأمه بقوله: 

 حط مض خض حض جض مص  خصحص مس خس حسجس مخ جخ  مح جح مج حج

. فاإلله ال أيكل وال يشرب وال ينام وال يلد وال يولد، فيكف  ٧٥املائدة:  َّ مع  جع مظ

 حئ جئ يي ىي ني ُّٱيكون عيسى وأمه إهلني؟! وهو يبني كذب اليهود بقوله: 

ويقول  .٦اجلمعة:  َّ مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ

ٱُّٱهلم:  ويدعوهم مجيعا  .٩٣آل عمران:  َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱ

 ٰذ يي ٱُّٱيهودا ونصارى إىل نبذ الشرك وعبادة اإلله الواحد أبقوى حجة فيقول: 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

آل  َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب

وإذا كان اإلسالم ظاهرا حبججه وبراهينه على أهل الكتاب، فما سواهم من امللل . ٦٤عمران: 

 والنحل األخرى أهون وأيسر. 
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 : نسخ الشرائع ودللتها بني اإلسالم واملسيحيةملبحث الثاينا

 

 أول: معىن النسخ لغةا واصطالحاا ووقوعه يف الشرائع السابقة
 

 معىن النسخ لغةا:

يطلق النسخ على معاين متعددة وكلها تدور على اإلزالة واإلبطال والنقل، وخيتلفون يف هذه 

 اجملاز؟املعاين أيهما على سبيل احلقيقة، وأيهما على سبيل 

يف قياسه، قال قوم:  أصل واحد، إال أنه خمتلف يقول ابن فارس: النون والسني واخلاء

، وجاء يف (1)يءإىل ش آخرون: قياسه حتويل شيءكانه، وقال وإثبات غريه م قياسه رفع شيء

من  أن النسخ هو تبديل الشيء إىل الشيء، وهو غريه، والنسخ نقل الشيءلسان العرب 

مكان إىل مكان وهو هو، والعرب تقول: نسختِّ الشمُس الظلَّ واستنسخته: أزالته.واملعىن 

 .(2)أذهبت الظل وحلت حمله

قال أبو جعفر النحاس: إن اشتقاق النسخ من شيئني: أحدمها: نسخت الشمس 

. ٥٢احلج:  َّ  زن رن مم ام يل ُّٱالظل إذا أزالته وحلت حمله، ونظري هذا 

 .(3)واآلخر من نسخت الكتاب إذا نقلته من نسخته، وعلى هذا الناسخ واملنسوخ
 

  

                                                           

  .424، ص5(،ج1972، 2طوأوالده، : مكتبة مصطفى البايب احلليب )مصرمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  1
  .61، ص3جلسان العرب،مجال الدين ابن منظور،  2
  .6ص (، 1986، 1ط )القاهرة: عامل الفكر، الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي،أبو جعفر النحاس،   3
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 النسخ اصطالحاا:

 اختالفهم يف التعريف اللغوي. اختلف العلماء يف تعريف النسخ بناء على

، (1)فقد عرفه البيضاوي بقوله: "بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي مرتاخ عنه"

فالنسخ هبذا املعىن هو بيان انتهاء أن احلكم املنسوخ مغيا عند هللا بغاية ينتهي هبا إليها، فإذا 

 .(2)ن هذا بذاتهاجاء تلك الغاية انتهى العمل به بذاته، والنسخ بي

وعرفه إمام احلرمني بقوله: "اللفظ الدال على انتهاء أمد احلكم الشرعي مع أتخري عن 

خلِّطَابِّ  الثَّابِّتِّ  احْلُْكمِّ  اْرتَِّفاعِّ  َعَلى الدَّالُّ  خلِّطَابُ وعرفه الغزايل بقوله:" إنه ا .(3)مورده"  ابِّ

يهِّ  َمعَ  بِّهِّ  اَثبِّت ا َلَكانَ  َلْواَلهُ  َوْجه   َعَلى اْلُمتَـَقد ِّمِّ  "رفع  وعرفه ابن احلاجب بقوله: .(4)" َعْنهُ  تـَرَاخِّ

 .(5)احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر"

 أييت بيانه:وسيكتفي الباحث بشرحه شرحا موجزا كما 

معىن التعريف: أن خطاب هللا تعلق ابلفعل على وجه لوال طراين النسخ لكان ابقيا، لكن 

هو، واملراد  هي رفع تعلقه أبفعال املكلفني ال رفعالناسخ رفعه، ومعىن "رفع احلكم الشرعي": أ

ابحلكم الشرعي هو: ما يشمل احلكم التكليفي واحلكم الوضعي، وهو خطاب هللا تعاىل 

املتعلق أبفعال املكلفني وضعا أو اقتضاء أو ختيريا، وقوله "رفع حكم" يشمل أي حكم سواء  

رع أخرج به املباح حبكم األصل، ألن كان عقليا أو شرعيا أو عاداي، وإضافة احلكم إىل الش

 :ألنه ليس هناك حكم شرعي، وقوله ؛شرعية األحكام بعد الرباءة األصلية ليست نسخا هلا

"بدليل شرعي" أخرج به رفع احلكم  بدليل عقلي، كسقوط التكليف عن اإلنسان أبحد 
                                                           

، 1(،ج1999، 1ط ) بريوت: دار ابن حزم، هناية السول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول،مجال الدين اإلسنوي،  1
  .583ص

  .11(،ص1988، 1ط : دار السالم،)القاهرة ،نظرية النسخ يف الشرائع السماويةشعبان حممد إمساعيل،  2
  .246(، ص 1997، 1ط ، )بريوت: دار الكتب العلمية،الربهان يف أصول الفقهإمام احلرمني اجلويين،  3
  .86(، ص1993، 1ط )بريوت: دار الكتب العلمية، املستصفى يف علم األصول، أبو حامد الغزايل، 4
  .648(، ص2004، 1ط : دار السالم،)القاهرة، خمتصر ابن احلاجب يف أصول الفقهأبو عثمان ابن احلاجب،   5
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ما سقط "متأخر"املراد به املرتاخي خيرج به  :كالنوم أو اجلنون، وقولهاألسباب املسقطة له  

فالنسخ ابملفهوم األصويل يعين  .(1)بكالم متصل، كالتخصيص ابلشرط والغاية واالستثناء

تليب حاجة ل تإلغاء تلك األحكام املفروضة على األمم السابقة ونسخها أبحكام أخرى جاء

ذي كانت فيه وابألقوام الذين ألن الرسالة السابقة مرتبطة ابلزمان ال العصر ومتطلباته.

 يعيشون يف تلك الفرتة.
 

 موقف النصارى من النسخ

من خالل قراءتنا للنصرانية وأانجيلها جند أحكاما كثرية هي يف حقيقتها إبطال 

للشريعة اليهودية، مع أن األانجيل هي ابعرتاف النصارى إكمال للتوراة، ومع هذا نرى 

النصارى اليوم ينكرون جواز النسخ عقال، كما ينكرون وقوعه، ليصلوا بذلك إىل غاية مفادها 

أهنا مع اإلسالم جنبا إىل جنب حبجة أن شريعة ال تنسخ بشريعة أن شريعتهم مل تنسخ و 

 بعدها. أتيت يف شريعةأخرى، وأن حكما يف شريعة ال ينسخ حكما 

واستدلوا على عدم اجلواز العقلي بقوهلم إن املسيح عليه السالم قال: )السماء 

وا كذلك عن ونقل واألرض تزوالن، وكالمي ال يزول( وهذا يدل على امتناع النسخ مسعا.

 عيسى عليه السالم يف إجنيل مرقص" اذهبوا إىل العامل أمجع واكرزوا ابإلجنيل للخليقة كلها".
 

 واجلواب على هذه الشبهة:

إن جممعهم عجز عن إقامة الدليل على صحة هذه األانجيل وعدالة كتاهبا  أول:

وردت  واتصال السند الذي رواها وسالمته من الشذوذ والعلة، فالكتاب الذي

فيه هذه الكلمات ليست هي اإلجنيل الذي أنزله هللا على سيدان عيسى عليه 
                                                           

-20صم، 1985جامعة أم القرى، ، رسالة دكتوراة،أحكام الشرائع السماوية السابقة وموقف علماء األصول منهاانصح النعمان،  1
21.  
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السالم، ألنه ال يعدو أن يكون قصة اترخيية من وضع بعض املسيحني، بدليل 

 .(1)أهنا تتحدث عن صلب املسيح وتؤرخ حلياته قبل حادثة الصلب املزعوم

مراده هبا أتييد تنبؤاته، وأتكيد أن سياق هذ الكلمة يف إجنيلهم، يدل على أن  اثنيا:

أهنا ستقع ال حمالة، أما النسخ فال صلة هلا به نفيا وال إثباات، وذلك ألن املسيح 

حدث أصحابه أبمور مستقبلية، وبعد أن انتهى من حديثه هذا أتى هبذه اجلملة 

اليت تشبتوا هبا: )السماء واألرض تزوالن وكالمي ال يزول(. وهكذا شرحها 

منهم لإلجنيل وقالوا: إن فهمها على عمومها ال يتفق وتصريح املسيح  املفسرون

كما جاء يف إجنيل   -أبحكام، مث تصرحيه مبا خيالفها. من ذلك أنه قال ألصحابه

بل اذهبوا ابجلرب  )إىل طريق أمم ال متضوا، ومدينة للسامرين ال تدخلوا. : -مىت

ص رسالته لبين إسارئيل وهو إىل خراف بيت إسرائيل الضالة( وهذا اعرتاف خبصو 

 يناقض ما جاء يف إجنيل مرقس من قوله فيما زعموا:) اذهبوا إىل العامل أمجع.

 .(2)واكرزوا ابإلجنيل للخليقة( فهذا القول انسخ لألول

أنه على فرض هلم بصحة هذه اجلملة وصحة روايتها وصحة الكتاب الذي  اثلثا:

زعموا، فإنه ال تدل على النسخ مطلقا،  أوردانه فإنه ال تنهض دليال هلم على ما

إمنا تدل على امتناع نسخ شئ من شريعة املسيح فقط فشبهتهم على ما فيها 

 .(3)قاصرة قصورا بينا عن مدعاهم
 

بعد هذا العرض ألقوال اليهود والنصارى يف النسخ نقرر أن النسخ جائز عقال وأنه ال يؤدي 

إىل حمال، كما أن الواقع التاريخ يؤكد وقوعه مسعا، وتؤيده الشواهد واألمثلة من التاريخ، فقد 
                                                           

  .62-61جامعة أم القرى،ص ، رسالة دكتوراة،الشرائع السماوية السابقة وموقف علماء األصول منهاأحكام النعمان، انصح،  1
  .36(،ص1988، 1، ) القاهرة: دار السالم،طنظرية النسخ يف الشرائع السماويةحممد إمساعيل، شعبان،  2 
 .36املرجع نفسه،ص 3
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سجل اتريخ التشريع اإلسالمي أحكاما نسخت أحكاما سابقة، وعلى هذا مضى املسلمون 

نبوة فلم يراتب أي مسلم يف أن اإلسالم دين عاملي وهو دين اإلنسانية مجعاء من عصر ال

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱلقوله تعاىل: 

 . ٨٥آل عمران:  َّ  زب
 

 بني مفكري اإلسالم واملسيحية والرد على الشبهات املثارة حوله النسخاثنيا: 

اتفق املسلمون على أن النسخ جائز عقال ومسعا وشرعا إال من شذ منهم، مثل أيب مسلم 

األصفهاين، وقد نُقَِّل عنه قوالن يف إنكار وقوعه، والصحيح يف النقل عنه: أنه واقع بني 

مع بعض، ولكنه غري واقع يف الشريعة الواحدة، وبذلك يكون أبو مسلم مع  الشرائع بعضها

الذي يتفق مع ما أمجع عليه املسلمون من أن الشريعة سخ واقع، وهذا هو لناجلمهور يف أن ا

 احملمدية هي انسخة جلميع الشرائع السابقة وال يسع أاب مسلم أن خيالف هذا اإلمجاع.

ابلتايل فالداينة و من النسخ وانتهينا إىل أهنم ال يقولون ابلنسخ  تعرضنا إىل موقف املسيحية

 وفيما يلي عرض لقول بعض املسيحيني املعاصرين يف قضية النسخ.املسيحية مل تنسخ، 

م انسخ للكتب السابقة غري سالن اإلن القول أبأ "إسكندر جديد" كاتبليدعي ا

ن أديث النبوي، مدعيا احل ليه، وكذلكإمل يشر  نآن القر ىل دليل، ألإنه ال يستند أصحيح و 

 ن يدلل على ذلك مبا يلي:أوحاول  قل يشوش عليه.و على األأن آذلك يقلب حقائق القر 

 رأيه ال ينطبق على التوراة بطال، وهذا يفريف اللغوي للنسخ وهو: الرفع واإلالتع -

 ىل تعاليمه.إزالوا حيتكمون  ماهذا  اىل يومنإن الناس جنيل، ألواإل

 باعمر اتباعهما ابتأملا  جنيلن انسخا للتوارة واإلآنه لو كان القر أىل إيذهب الكاتب  -

هنا أنية اليت يرى آايت القر مدعما ذاك ببعض اآل تعاليمهما والتمسك بشرائعهما
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ن حملمد صلى هللا عليه آن يقول القر أنه من غري اجلائز أ اإليه، كمتؤكد ما يرمي 

ا خاطب مجنيل نسخ التوراة واإل كان يريد  فلو يةاآل ..كيف حيكمونك.و وسلم: 

 ية.حممد صلى هللا عليه وسلم هبذه اآل

كيف يستقيم ذلك مع قوله رسل هللا نبيه لينسخ دين موسى وعيسى فأذا إنه أكما   -

 مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حبُّٱتعاىل: 

 .٩٤يونس:  َّ مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ محجح

جنيل لو حل ن القران نسخ التوراة واإلإن يقال أن من املعقول أىل إالكاتب  بمث يذه -

مور غري ذلك أما واأل حسن مما فيهما،أو أتى بشئ غري موجود فيهما أحملهما و 

ن بشكل موجز قصص األنبياء السابقني يف القرآخبار عن أ حبيث وردت

، حيث وردت بتفصيل جعلهما جنيلختصار، وعكس ذلك يف التوراة واإلواب

 لكل البشر يف مجيع العصور.مرجعا 

ىل وراء دعوى النسخ وكيف تسلل إ -برأيه  – قيقيذكر السبب احلي ذلكوبعد 

نقاد ىل الأرجع السبب إفاصة من املسلمني على حد سواء، فكر العامة واخل

 الذين قالوا بتناقض اإلجنيل والعلم يف قضية خلق آدم، كما إهنم قالوا أبن األوربيني

 جنيل مل يضبط الضبط التام عن املسيح.اإل

ض بعاة واإلجنيل، بل هو خاص بعلى التور  لنسخ ليس وارداا أن ىلوانتهى إ

وردت فيها كلمة النسخ  واستعرض بعض النصوص القرآنية اليت .نصوص القرآن

ن نيد الدعوى اليت تقول: إفت ىلوذكر بعض أقوال املفسرين يف ذلك ليخلص إ
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ن القرآن جاء انسخا اء انسخا للتوارة وإن اإلجنيل جاء انسخا للزبور، وإر جالزبو 

 .1لإلجنيل

هللا اهلندي يف كتابه القيم" إظهار احلق" حيث  استند إىل قول رمحتكما 

"القول بنسخ التوراة بنزول الزبور، ونسخ الزبور بظهور هللا: ينقل عن رمحت 

 اإلجنيل، ونسخ اإلجنيل بنزول القرآن ال أثر له يف القرآن وال يف احلديث".

نه كما أ  .الذي ذكره" مل أجد هذا املعىن ظهار احلقإىل كتاب "إ وعند رجوعي

ىل االنتقائية يف املوضوع، حبيث يقتصر على قول عندما يراه يدعم فكرته إ ؤجيل

ن أثبت أ ه الذيهللا اهلندي الذي استشهد بكالم رمحتمع ها، كما فعل ويسند

 .2النسخ ليس مبختص بشريعتنا، بل وجد يف الشرائع السابقة ابلكثرة

اآلايت القرآنية اليت تشري إىل أن القرآن كما قام الكاتب بسرد جمموعة من 

يقول  نبياء الذي جاءوا قبل القرآن.األ يؤمنوا بشريعةمر اتباعه أبن الكرمي أي

جاء  سخا للكتاب املقدس وهو القائل عنهكيف يكون القرآن ان" الكاتب:

 حم جم يل ىل مل خلُّٱ :ية القرانية. مستشهدا ابآل3مصدقا ملا فيه"

 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم

وجعلها  .٨٩البقرة:  َّ  ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه ىه  مه

ن مفهوم التصديق الينسجم مع ة على عدم نسخ القران لإلجنيل؛ ألية صرحيآ

                                                           

 ..4، صل دين املسيح مل ينسخجديد،  اسكندر  1
  .647، ص3ج احلق، إظهاراهلندي،  رمحت هللا 2
 . 4صل دين املسيح مل ينسخ، جديد،  اسكندر 3
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السابقة على القرآن فيها هدى  ن الكتباعترب أ اكم  اإلبطال.النسخ الذي هو 

 ن تبطل. هبا للهداية ابلتايل ال ميكن أحى هللاأو 

قران أنه نسخ الكتاب املقدس وال يوجد نص يف الوخلص يف النهاية إىل أنه "ال 

بطل شرائعه، وأن كل تعاليم كتاب املقدس بعهديه اجلديد والقدمي اثبتة ال تقبل أ

  .1النسخ

 :وسوف نتناول دحض هذه الشبهات وغريها يف الفقرة التالية

 

 اثلثا: الشريعة اإلسالمية انسخة للشرائع السابقة

أنزله قد جاء مصدقا ومؤكدا ملا قبله،  رسول أرسله هللا وكل كتاب يعلمنا القرآن الكرمي أن كل

 جم يل ىل مل خل ٱُّٱفاإلجنيل مصدق ومؤكد ملا جاء يف التوراة، قال تعاىل: 

  جي يه ىه مه جه ين ىن من خنحن  جن يم ىم مم خم حم

 .٤٦املائدة:  َّ ٰذ يي ىي مي خي حي

ا جاء يف اإلجنيل والتوراة ولكل ما بني يديه من ملوالقرآن الكرمي مصدق ومؤيد 

 زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ُّٱالكتاب، قال تعاىل: 

 .٤٨املائدة:  َّ لكاك يق ىق يف ىف يثىث  نث مث

عات فالقرآن الكرمي هو الكتاب اخلامت لكل الرساالت السماوية الذي جاء بكل التشري

ة مجعاء مصاحل الدين والدنيا، وهو انسخ لكل الكتب السابقة والتنظيمات اليت حتقق للبشري

                                                           

  .5املرجع نفسه، ص 1
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هم ابخلصوص، أما شريعة عشرائ تألهنا شرائع خاصة بزمن معني وأبقوام معينني، فاتصف

ابلعموم ألهنا أرسلت إىل الناس كافة ومل ختتص بقوم دون قوم، قال تعاىل:  تاإلسالم فاتصف

 خك حك جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ

 .٤٠األحزاب:  َّ  لك

وكون القرآن الكرمي الكتاب املهيمن واملصدق ملا بني يديه من الكتب ألنه الكتاب 

الذي مل يعرته التحريف وال الزايدة وال النقصان، فما جاء به فهو احلق، وأما التوراة واإلجنيل 

الرهبان، قال  د حرفهما اليهود والنصارى ألن هللا مل يسند احلفظ إليه، بل أسند احلفظ إىلفق

 ىف يث ىث نث مث زثرث يت  ىت نت مت زت ُّٱتعاىل: 

 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف

 .٤٤املائدة: َّ ممام

جة على النصارى الذين ينكرون نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم: وقال تعاىل مقيما احل

 ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 .٦الصف:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىيمي خي حي جي يه

وينصره، مصداقا لقوله تعاىل:  رسول أن يؤمن به اءهميثاق كل نيب إذا ج وقد أخذ هللا

 جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّٱ

  هتمت خت حت جت هب مب خبحب جب  هئ مئ خئ حئ

 .٨١آل عمران:  َّ  حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث
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هكذا جند الشرائع السماوية كلها تتحد يف جوهرها ويصدق بعضها بعضا، وهذا 

 التصديق ينقسم إىل نوعني:

 : التصديق املستمر على مر الزمن والعصور.النوع األول

 التصديق احملدد يف زمن معني وبيئة واحدة. النوع الثاين:
 

فهناك أحكام وتشريعات ال تتبدل وال تتغري بتبدل الزمان واملكان، فهي حتمل صفات 

الثبوت واالستمرار، ألن هللا أراد هلا أن تكون تشريعا عاما حىت يرث هللا األرض ومن عليها، 

وهناك أحكام وتشريعات مؤقتة وقصرية تنتهي ابنتهاء وقت تشريعها ألهنا ال حتمل صفات 

وم، وإمنا جاءت لتليب حاجة عصر معني مبا يتوافق مع مقتضيات ذلك العصر الدميومة والعم

 .(1)فكان شريعة خاصة

ومن هنا متيزت الشريعة اإلسالمية عن الشرائع السابقة، كاليهودية، اليت جاء هبا 

والنصرانية اليت جاء هبا عيسى عليه السالم، ومن هذا املنطلق ميكننا أن  موسى عليه السالم

 عالقة اإلسالم ابلشرائع السابقة من خالل مرحلتني: نتحدث عن

مل تتغري، بل بقيت كما أنزهلا هللا و : وهي الصورة اليت مل تتبدل املرحلة األوىل

 شريعة صحيحة.

 ف والتبديل.وهي الصورة اليت طرأ عليها التحري املرحلة الثانية:
 

أما املرحلة األوىل فاإلسالم يؤكد أن كل رسول وكل كتاب ينزل قد جاء مصدقا ملا 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقبله كما أشران من قبل، قال تعاىل: 

 مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خنحن  جن يم
                                                           

  .84-80جامعة أم القرى،ص ، رسالة دكتوراة،أحكام الشرائع السماوية السابقة وموقف علماء األصول منهاانصح النعمان،  1
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 نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ

 ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث  نث مث زث رث

 .٤٨ - ٤٦املائدة:  َّ  ينىن نن من زن رن ممام يل

فالقرآن الكرمي جاء مصدقا ملا بني يديه وزاد وصفا آخر وهو كونه آخر الكتب 

، فوصف أبنه مهيمن على كل ما قبله، ألنه الرسالة اخلالدة، هذا التصادق الكلي بني اوخامته

 .(1)التبديل أو الشرائع السماوية يف عقائدها وأصوهلا هي اليت ال تقبل التغيري

 على نوعني:التشريعات يف هذ املرحلة و 

 جاءت يف القرآن الكرمي نوع ال يتبدل وال يتغري بتغري الزمان واملكان، كالوصااي اليت-أ

  جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت ُّٱٱتعاىل:ه يف قول

 مض خض حض  جض مص خص حص مسخس حس جسمخ

 خك حك جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظحط

 مل خل مم خم حم جم هل مل خلحل جل مك  لك

 ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ىه مه جهين

 زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ

                                                           

  .64(،ص1988، 1ط : دار السالم،)القاهرة ،الشرائع السماويةنظرية النسخ يف  ،إمساعيلحممد شعبان  1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



48 
 

 مث زثرث يت ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب

 ١٥٣ - ١٥١األنعام:  َّ يف ىف  يث ىث نث

ه أو ري حقة بتغينتهاء وقته، وأتيت الشريعة الالونوع مؤقت بوقت معني، ينتهي اب-ب

 تعديله.
 

األمد يف حبث العالقة بني الشريعة احملمدية والشرائع السماوية بعد أن طال  املرحلة الثانية:

من التطور والتحرر، فإن اإلسالم يعد حارسا أمينا عليها،  على هذه الشرائع، فناهلا شيء

ومن قضية احلراسة األمينة على تلك الكتب أال يكتفي احلارس بتأييد ما خلده التاريخ فيها 

يضاف إليها بغري حق، وأن  أن حيميها من الدخيل الذيه فوق ذلك من حق وخري، بل علي

 .اجة من احلقائقيربز ما متس إليه احل

الزوائد، وأن يتحدى من يدعي وجودها يف عنها كانت مهمة القرآن أن ينفي   وهكذا

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ٱُّٱتلك الكتب، 

 ٩٣آل عمران:  َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

 ٰر ُّٱكما كان من مهمته أن يبني ما ينبغي أن يبني مما كتموه منها: 

 مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

  مت زت رت يب ىب نب مبزب  رب يئ ىئ نئ

 .١٥املائدة: َّ نت

 فكون الشريعة انسخة لكل الشرائع اليت قبلها دليل على عامليتها، وذلك ألسباب أمهها:
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فناء معجزات األداين بقاء معجزة الدعوة اإلسالمية وهي القرآن الكرمي مع  -1

 األخرى.

استكمال الدعوة اإلسالمية لسائر ما حيتاجه البشر يف حياهتم الدنيا  -2

 وحياهتم األخرى.

 صالحية الدعوة لكل زمان ومكان. -3

 من ادعاء رسوهلا أنه خامت النبيني وأرسل إىل العامل كله يف حني مل يدع أحد -4

 .(1)ىاألنبياء تلك الدعو 

اإلسالم ابلدايانت السماوية يف صورهتا املنظورة عالقة تصديق ن عالقة أ :ومجلة القول

 .(2)من البدع واإلضافات الغريبة عنها املا بقي من أجزائها األصلية، وتصحيح ملا طرأ عليه

 

 

 
 
 
 
 
  

                                                           

  .425ص1ج (1989، 2ط )الرايض: دار عكاظ، عاملية الدعوة اإلسالمية،حممود،  علي عبد احلليم 1
 .243-242ص (،2010، 3ط )الكويت: دار القلم، الدين،حممد عبد هللا دراز،  2
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 أدلة عاملية الرسالة عند املسلمني :الفصل الثاين
 

والسنة وإمجاع املسلمني، وسوف إن عموم رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم اثبت ابلكتاب 

نثبت يف هذا الفصل عموم رسالة اإلسالم من كتب أهل الكتاب كما يف الكتاب والسنة 

 واإلمجاع.
 

 الدالة على عاملية اإلسالم األدلة من القرآن الكرمي والسنة النبوية: املبحث األول

ليه رسالة حممد صلى هللا عتوافرت األدلة من الكتاب والسنة على عاملية اإلسالم ممثال يف 

"إنه من املعلوم ابلضرورة لكل من علم أحواله وابلنقل املتواتر  يقول ابن تيمية:وسلم وأمته، 

الذي هو أعظم تواترا مما ينقل عن موسى وعيسى وغريمها، وابلقرآن املتواتر عنه وسنته املتواترة 

الكتاب اليهود والنصارى، كما عنه، وسنة اخللفاء الراشدين من بعده، أنه أرسل إىل أهل 

مجيع بين آدم...بل إنه أرسل إىل الثقلني اجلن إىل أرسل إىل األميني رسوال، بل ذكر أنه أرسل 

وأستعرض فيما يلي بعضا من  .(1)"واإلنس مجيعا، وهذا كله من األمور الظاهرة املتواترة عنه

 هذه األدلة:

 

 القرآن الكرمي أول:

آايت مستفيضة بصيغ متنوعة، وأساليب عديدة، ومعظم هذه  جاء يف كتاب هللا عزوجل

نتقي بعض أبن عامليتها فكرة طارئة، وسوف أ اآلايت من السور املكية، وذلك ما يبطل القول

 اآلايت وأوضح وجه العاملية فيها، منها:

 .٧٩النساء:  َّ هس مس هث مثهت مت هب ُّٱتعاىل:  هلو ق

                                                           

  .49،ص1ج (،2003د.ط، ، )القاهرة: دار احلديث،املسيح اجلواب الصحيح ملن بدل دينأمحد ابن تيمية،  1
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 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱتعاىل:  هلو وق

 .٢٨سبأ:  َّ  هب مب

 فيهلقد دلت اآليتان الكرميتان على عاملية الرسالة احملمدية، ففي اآلية األوىل جاء لفظ الناس 

 يف والعموم ابملصدر، التأكيد يفيده كما  اجلميع، إىل وسلم عليه هللا صلى رسالته عموم "لبيان

 الثانية جاء لفظ )كافة( لزايدة الداللة على العموم. ويف اآلية، (1)الناس"

وقال  .(2)قال القرطيب: "يف اآلية تقدمي وأتخري، أي: وما أرسلناك إال للناس كافة أي عامة"

أبو السعود:"إال إرساله عامة هلم فإهنا إذا عمتهم كفتهم أن خيرج أحد منهم، أو إال جامعا هلم 

وقال الفخر الرازي: وما أرسلناك إال   .(3)يف البالغ، فهي حال من الكاف والتاء للمبالغة

ج كافة: فيه وجهان، أحدمها: كافة أي إرسال كافة أي عامة جلميع الناس متنعهم من اخلرو 

، ووصف هللا (4)عن االنقياد هلا، والثاين: كافة أي أرسلناك كافة تكف الناس أنت من الكفر

الرسالة احملمدية أبهنا رمحة للعاملني، وأنه صلى هللا عليه وسلم يهدي سبل السالم، وأن هللا 

وسلم ن حممدا صلى هللا عليه وجل أب ن للعاملني نذيرا، وأخرب هللا عزأنزل عليه الفرقان ليكو 

 . ١٠٧األنبياء:  َّ مل  يك ىك مك لك اك ٱُّٱللبشر، قال تعاىل:  نذير

 للمؤمنني أَمَّا عموما ، للعاملني رمحة   وسلم عليه هللا صلى هو: فرقة قالت قال الثعاليب:

 قبلهم السابقة والقرونَ  األَُممَ  يصيب كان  ما عنهم رفع تعاىل اّلل   فأَلنَّ  للكافرين وأَمَّا فواضح،

 .(5)وغريه كالطوفان  املستأصلة؛ العذاب أبنواع التعجيل من

                                                           

  .580، ص1(،ج1994، 1ط ، ) املنصورة: دار الوفاء،فتح القديرالشوكاين،  حممد بن علي 1
  .582، ص13(،ج2010د.ط، )القاهرة: دار احلديث،اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا القرطيب،  2
  .231، ص4د.ت(،ج د.ط، : مكتبة حممد علي صبيح،)القاهرةإرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي، أبو السعود،  3
  .224، ص13ج(، 2000، 1طالعلمية، ، )بريوت: دار الكتب مفاتيح الغيبفخرالدين الرازي،  4
  .426، ص2(،ج1997، 1ط العصرية،، ) بريوت: املكتبة اجلواهر احلسان يف تفسري القرآنعبد الرمحن الثعاليب،   5
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وجاءت آايت مستفيضة فيها أمر هللا تعاىل حملمد صلى هللا عليه وسلم أن يبلغ الناس 

 زي  ري  ٱُّٱرسالة ربه، وأنه أرسل إليهم مجيعا وأن عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، كقوله تعاىل: 

 حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هتمت خت

 .١٥٨األعراف:  َّ  خص حص مس خس

 حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ٱُّٱوكقوله تعاىل: 

 َّ  حم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جك  مق حق مفخف

 .١٧٠النساء: 

بعدما غربت الرساالت   -الناس كافة  إىلو العاملني فهو رسول إىل قال سيد قطب:  

  الناس إىل يبلغ الرساالت، ختام يف عام تبليغ من بد يكن فلم - رسولكلها خاصة بقوم كل 

 عامة الرسالة هذه تكن مل ولو،   َّ نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت ُّٱ كافة،

 هذه فانقطعت. هللا على حجة - وأمم أجيال من سيأتون ممن -للناس لكان كافة  للناس

 بعد رسالة هناك أن فإنكار. األخرية الرسالة هي وكانت وللزمان، للناس العامة ابلرسالة احلجة

 أن يف هللا، عدل مع يتفق ال - السالم عليه - عيسى بعد أو عيسى، غري إسرائيل بين أنبياء

 هذه من بد يكن ومل عامة، رسالة هناك كانت  أن يسبق ومل البالغ، بعد ابلعقاب الناس أيخذ

 اك ُّٱٱٱٱسبحانه هللا قول حقا   وكان ابلعباد، ورمحته هللا بعدل فكانت العامة، الرسالة

رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم رمحة  كانت، ولقد  َّيك ىك مك لك
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لقومه ورمحة للبشرية كلها...فالبشرية كلها قد أتثرت ابملنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة، 

ٱ.(1)شاعرة أو غري شاعرة

كما جاء اخلطاب القرآين يف كثري من اآلايت ُمَوجَّها  إىل أهل الكتاب خباصة يف قوله 

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئٱُّٱتعاىل: 

 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب

  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث

 .١٥٧األعراف:  َّمكلك

 بذلك املراد أن: أحدمها :وجهني التبعية هذه معىن يف الرازي الدين فخر اإلمام ذكر 

 قبل شرائعه يف يتبعوه أن جيوز ال إذ التوراة يف صفته وجدوا حيث من نبوته ابعتقاد يتبعوه أن

 من ألن اإلجنيل يف مكتواب   سيجدونهأهنم  املراد أن "واإلجنيل:"قوله ويف اخللق، لىع يبعث أن

 إسرائيل بين من حلق من املراد إن :الثاين الوجه .اإلجنيل هللا أنزل ما قبل فيه جيده أن احملال

 اآلخرة رمحة هلم يكتب ال الالحقني هؤالء أن تعاىل فبني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول زمان

 أن اآلية هبذه فبني ميكن ال يبعث أن قبل اتباعه ألن أقرب القول وهذا قال: اتبعوه، إذا إال

 زمن يف هللا آبايت وآمن الزكاة وآتى اتقى من إال إسرائيل بين من هبا يفوز ال الرمحة هذه

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أايم يف صفته هذه كانت  ومن والسالم، الصالة عليه موسى

 إسرائيل بين من الرسول يتبعون الذين بقوله املراد يكون الوجهني هذين فعلى شرائعه يف

 .(2)خاصة

                                                           

  .2402-2301، ص4ج (،1982، 10ط ، )مصر: دار الشروق،يف ظالل القرآنسيد قطب،  1
  .20، ص8(،ج2000، 1) بريوت: دار الكتب العلمية،طمفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي،  2
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 به آمنوا الذين أمته مجيع هبم املراد: قالوا فإهنم ذلك خالف على املفسرين ومجهور

 .(1)غريهم أو إسرائيل بين من كانوا  سواء واتبعوه

ويف آايت عديدة بني هللا ألهل الكتاب أهنم مشمولون بدعوة حممد صلى هللا عليه 

وسلم وأبلغهم مببعثه وأنه جاءهم على فرتة من الرسل يبشرهم وينذرهم، وأتيت دعوهتم لإلميان 

بني هلم هللا تعاىل أهنا مصدقة به يف بعض األحوال مقرتنة ابلوعيد الشديد إن مل يقبلوها، كما 

م من الكتاب، وأن حممدا صلى هللا عليه وسلم مأمور أبن يظهر ما أخفوه من ملا معه

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٱُّٱالكتاب، من ذلك قوله تعاىل: 

 .١٥املائدة: َّ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ

يعين أن حممدا  صلى هللا عليه وسلم يظهر كثريا  مما أخفوا وكتموا من أحكام التوراة 

وصفة حممد صلى هللا عليه وسلم وغري ذلك مث إن رسول  واإلجنيل وذلك أهنم أخفوا آية الرجم

ألنه مل يقرأ   ؛لنيب صلى هللا عليه وسلمللم بنيَّ ذلك وأظهره وهذا معجزة هللا صلى هللا عليه وس

 .(2)كتاهبم ومل يعلم ما فيه فكان إظهاره ذلك معجزة له

 يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱوقوله تعاىل: 

 َّ مك لك  اك يق ىق يفىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت  نت مت زت رت

 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱوكقوله تعاىل:  .١٩املائدة: 

 رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف

 . ٤٧النساء:  َّ ٰى ين  ىن نن منزن

                                                           

  .  257، ص2(،ج 2004الطبعة األوىل،  العلمية،، )بريوت: دار الكتب لباب التأويل يف معاين التنزيلعالء الدين اخلازن،   1
 .24، ص2(،ج2004، 1، )بريوت: دار الكتب العلمية،طلباب التأويل يف معاين التنزيلاخلازن، عالء الدين،  2
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وهذه اآلية مكية، وقد أخرب هللا  .٥٢القلم:  َّ  حب جب هئ مئ خئ ُّٱوقوله تعاىل: 

فيها أن القرآن ذكر للعاملني وبيان هلم وأدلة وتنبيه على ما يف قلوهبم من أدلة التوحيد، فتصريح 

هللا تعاىل أبن هذا القرآن ذكر للعاملني مجيعا دليل قاطع على عموم الدعوة اإلسالمية ورد على 

 (1)ون آخر أو بزمان دون آخر.من زعم أهنا خاصة أبانس دون آخرين، أو مبكان د

ومما جاء يف القرآن الكرمي وهو يدل على عاملية رسالة حممد صلى هللا عليه بصفة 

تضرب يف أعماق اتريخ البشرية وتستمر عرب اترخيه املقبل إىل قيام الساعة يف اآلخرة، أخذ 

، (2)أن يؤمنوا مبحمد صلى هللا عليه وسلم امليثاق على مجيع األنبياء واملرسلني وعلى أتباعهم

 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّٱقال تعاىل: 

 خت حت جت هب مب خبحب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

   .٨١آل عمران:  َّ  حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث  هتمت

ابن عباس رضي هللا عنهما: ما بعث هللا نبيا و قال ابن كثري: قال علي بن أيب طالب 

وأمره أن  نصرنهلئن بعث هللا حممدا وهو حي ليؤمنن به وليمن األنبياء إال أخذ عليه امليثاق 

أيخذ امليثاق على أنه لئن بعث حممد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، وروى عبد الرزاق عن 

 .(3)معمر عن ابن طاوس عن أبيه مثل قول علي وابن عباس

                                                           

ن الدعوة ، يردد كثري من املستشرقني أ144(،ص1985الطبعة األوىل،  )جدة: دار الوفاء، الدعوة إىل هللا، حممد بن سيدي ابن احلبيب، 1
اإلسالمية خاصة ابلعرب، وحجتهم يف ذلك أن الرسول عريب، وظهر يف حزيرة العرب، والقرآن عريب، وأحكامه عربية، وجيري العمل به 
يف بالد العرب، والدعوة ظهرت يف بالد العرب فالنتيجة ان اإلسالم خاص ابلعرب،وهذا الرأي تبناه أغلب املستشرقني: )فنسك( 

 ها أبراء مستشرقني منصفني.دنيفرد لويس( وسيأيت يف املبحث الرابع يف هذا الفصل الرد على تلك الشبة مع تو)موير( و )بران
-679(،ص2005، 1)الرايض،طمتيز األمة اإلسالمية مع دراسة نقدية ملوقف املستشرقني منه، إسحاق بن عبد هللا السعدي،  2

683.  
  .100، ص3(،ج2004، 1طالكتب، حتقيق جمموعة من الباحثني، )السعودية: عامل ، تفسري القرآن العظيمعماد الدين ابن كثري،  3
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ياء مع أهنم أنبياء وحمل داللة اآلية على العموم، أن هللا تعاىل ملا أخذ امليثاق على األنب

أن يؤمن كل واحد منهم مبحمد صلى هللا عليه وسلم إن أدركه وينصره، مهما بلغ من النبوة 

والفضل ال يغنيه ذلك عن اإلميان به فمن ابب أوىل اتباع أولئك األنبياء إذا بعث رسول هللا 

وذكر  (1)عليه وسلم بني أظهر اليهود والنصارى، م موجودون، كرسالة حممد صلى هللاوه

أخذ هللا ميثاق النبيني( مبعىن: وإذ  املعىن ) وإذالشوكاين أن الكسائي قال: جيوز أن يكون 

 .(2)أحذ هللا ميثاق الذين مع النبيني، ويؤيده قراءة ابن مسعود

صلى هللا  اض بن سارية قال: قال رسول هللاــورواه أيضا اإلمام أمحد عن طريق العرب

وسأنب ئكم ، امت النبيني وإن  آدم ملنجدل يف طينتهأول الكتاب خل  يفهللا: إين  عند عليه وسلم

 وكذلك أم هاتعيسى يب ورؤاي أم ي اليت رأت وبشارة ذلك دعوة أيب إبراهيم  أبو ل

  . (3)املؤمنني"

 ورسوله عيسى علسه السالم كان آخر األنبياء واملرسلني قبل حممد وحيث إن نيب هللا

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱصلى هللا عليه وسلم فإنه قد بشر به، قال تعاىل: 

 .٦الصف: َّ ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم

 وقال مرمي، ابن عيسى دعاهم الذين املتقدمني، إسرائيل بين عناد عن خمربا تعاىل يقول 

 عن وأهناكم اخلري إىل ألدعوكم هللا أرسلين: أي َّ جن يم ىم مم خم حم ُّٱٱ:هلم

 ين ىن من خن  حن ُّٱٱصدقي،كوين، على يدل ومما ،[الظاهرة ابلرباهني وأيدين]الشر،

 للنبوة، مدعيا كنت  ولو السماوية، والشرائع التوراة من موسى به جاء مبا جئت: أي َّ جه

                                                           

  .151ص (،1985، 1طالوفاء، )جدة: دار  الدعوة إىل هللا، حممد بن سيدي ابن احلبيب، 1
  .436، ص1(،ج1994، 1ط : دار الوفاء،)املنصورة، فتح القديرحممد بن علي الشوكاين،  2
  .656، ص2(، ج1990، 1: دارالكتب العلمية،ط)بريوت املستدرك على الصحيحني،احلاكم، هللا عبد  أبو 3
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 يب أخربت أهنا أيضا، التوارة من يدي بني ملا ومصدقا املرسلون، به جاءت ما بغري جلئت

 حممد: وهو َّ ىيمي خي حي جي يه ىه مه ُّٱٱهلا مصداقا وبعثت فجئت وبشرت،

 .(1)اهلامشي النيب املطلب عبد بن هللا عبد بن

ومن يتدبر اآلايت القرآنية اليت جاءت بعد اآلية اليت ذكر فيها امليثاق يتبني له من 

صراحة وضمنا: أن الوفاء هبذا العهد هو الدين، فمن منطوقها ومفهومها، ومما تدل عليه 

ابتغى سواه من األداين وامللل والنحل واملذاهب فقد ابتغى غري دين هللا، وهذا ما يفيده 

  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱاإلنكاري يف قوله تعاىل:  مستفهااال

 .٨٣آل عمران:  َّ  خك حك جك مق حق مف

أنه ال يقبل من أحد غري دين اإلسالم فقال  مث بني هللا تعاىل يف اآلايت اليت بعدها 

 َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍُّّٱتعاىل: 

 .٨٥آل عمران: 

قال مناع القطان: وهذه الصيغة عامة، فإن صيغة "َمْن" الشرطية من أبلغ صيغ 

العموم، فيدخل فيها أهل الكتاب وغريهم، وسياق الكالم مع أهل الكتاب، وهذا يدل على 

أنه تعاىل أراد أهل الكتاب هبذه اآلية كما أراد غريهم، بل معظم صدر سورة آل عمران يف 

ة النصارى، وذكر هللا تعاىل يف أول السورة أن الدين عند هللا خماطبة أهل الكتاب ومناظر 

 .(2)اإلسالم، وأن أهل الكتاب أمروا ابإلسالم كما أمر به األميون الذين ال كتاب هلم

                                                           

  .231، ص5ج( ،1993، 2: عامل الكتب،ط)بريوت، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسريكالم املنانعبد الرمحن السعدي، ،  1
  .685-684ص اإلسالمية،متيز األمة ، نقال: عن السعدي، إسحاق بن عبد هللا، 26ص، اإلسالميةالشريعة  القطان، مناع 2
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إن النداء املتكرر يف القرآن الكرمي إىل بين آدم، وإىل أهل يقول حممود شيت خطاب " 

  .(1)" أي شبهة يف أن رسالة اإلسالم عاملية التوجيه الكتاب، بل وإىل اإلنس واجلن، ال يُبقِّي

تدل داللة واضحة على عاملية كل هذه األدلة من القرآن الكرمي وهذه النصوص 

 اإلسالم.
 

 النبويةمبدأ العاملية يف السنة اثنيا: 

 لقد وردت أحاديث كثرية تدل على عاملية اإلسالم وعموم رسالته ومشوهلا، منها:
 

 املرحلة املكية:أولا: يف 

رضي هللا -ما أخرجه البخاري يف صحيحه من قصة اخلصومة بني أيب بكر وعمر  .1

؟ َهْل "قال:  صلى هللا عليه وسلموفيه أن النيب ، عنهما يبِّ َهْل أَنـُْتْم اَترُِّكوَن يلِّ َصاحِّ

؟ إِّين ِّ قـُْلُت: اَي أَيُـَّها النَّاُس إِّين ِّ  يبِّ َرُسوُل اّللَِّّ إِّلَْيُكْم مجِّيع ا، فـَُقْلُتْم: أَنـُْتْم اَترُِّكوَن يلِّ َصاحِّ

 .2"َكَذْبَت، َوقَاَل أَبُو َبْكر : َصَدْقتَ 

عاملية رسالته، فكذبه  صلى هللا عليه وسلمووجه داللة احلديث: حينما أعلن النيب 

 .الناس وصدقه أبو بكر  رضي هللا عنه

كرم هللا -بن أيب طالب يف مسنده، عن علي -رمحه هللا  -ما أخرجه اإلمام أمحد   .2

املطلب فحدثهم، وصنع هلم  بين عبد صلى هللا عليه وسلم، حينما مجع رسول هللا وجه

اَي َبينِّ َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ إِّين ِّ بُعِّْثُت َلُكْم َخاصَّة  َوإِّىَل النَّاسِّ "طعاما  وشرااب ، مث قال هلم: 

 . 3"بَِّعامَّة  
 

                                                           

   .103،ص2(،ج1996، 1)بريوت، مؤسسة الراين،ط سفراء النيب صلى هللا عليه وسلم،حممود شيت خطاب،   1
  2 البخاري، كتاب فضائل الصحابة، رقم احلديث 1339، ص346.

  3 مسند أمحد، رقم 1234،ص12.
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بل   صلى هللا عليه وسلمكن فكرة غامضة عند رسول هللا وهبذا يتبني أن عاملية اإلسالم مل ت

 كانت مبدأ  دينيا  واضحا  كل الوضوح.

 

 اثنياا: يف املرحلة املدنية: 
 

 أحاديث تثبت مبدأ العاملية: -أ 

 وهي أحاديث تثبت هذا املبدأ من عدة نواح، أمهها: 

 :صلى هللا عليه وسلمأن )العاملية ( من خصائص الرسول  – 1

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  جابر بن عبدحديث  أُْعطِّيُت مَخْس ا ملَْ يـُْعَطُهنَّ "هللا قال: قَاَل َرُسوُل اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ

ا َوَطُهور ا، َوأَ  د  ريََة َشْهر ، َوُجعَِّلْت يلِّ اأْلَْرُض َمْسجِّ لرُّْعبِّ َمسِّ ْرُت ابِّ َا َأَحد  مِّْن اأْلَْنبَِّياءِّ قـَْبلِّي: ُنصِّ ميُّ

َعُث إِّىَل قـَْومِّهِّ خَ َرُجل  مِّ  ُّ يـُبـْ لَّْت يلِّ اْلَغَنائُِّم، وََكاَن النَّيبِّ ، َوُأحِّ اصَّة  ْن أُمَّيتِّ أَْدرََكْتُه الصَّاَلُة فـَْلُيَصل ِّ

 .(1)"َوبُعِّْثُت إِّىَل النَّاسِّ َكافَّة ، َوأُْعطِّيُت الشََّفاَعةَ 

َعُث إِّىَل قـَْومِّهِّ َخاصَّة  َوبُعِّْثُت إِّىَل ُكل ِّ َأمْحََر َوَأْسَوَد..   " ويف رواية ملسلم: َكاَن ُكلُّ َنيبِّ   يـُبـْ

 إِّىَل  يـُبـَْعثُ  َنيبِّ    ُكلُّ   َكانَ والشاهد يف هذا احلديث قوله صلى هللا عليه وسلم: " .(2)"احلديث

حيث أخرب صلى هللا عليه وسلم أن مما خصه  ،(3)" َوَأْسَودَ  َأمْحَرَ  ُكل ِّ   إِّىَل  َوبُعِّْثتُ  َخاصَّة   قـَْومِّهِّ 

 هللا به دون سائر املرسلني كونه بعث برسالة عامة جلميع الناس لذلك.
 

 هو خامت األنبياء واملرسلني:  صلى هللا عليه وسلمأن النيب  - 2

                                                           

 .95، ص335(، رقم احلديث2003 د.ط، )بريوت: دار الفكر، صحيح البخاري، البخاري، أبو عبد هللا 1
  .524، صاملساجد ومواضع الصالة ، كتاب(2003، 1ط مسلم، صحيح مسلم، )بريوت: دار الفكر، 2
 قال النووي: قوله صلى هللا عليه وسلم: وبعثت إىل كل امحر وأسود ويف الرواية االخرى: إىل الناس كافة: قيل املراد ابألمحر األبيض من 3

العجم وغريهم، وابألسود العرب لغلبة السمرة فيهم، وغريهم من السودان، وقيل املراد ابألسود: السودان، وابالمحر من عداهم من 
  م، وقيل األمحر اإلنس واجلن، واجلميع صحيح فقد بعث إىل مجيعهم.العرب وغريه
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َأنَّ َرُسوَل اّللَِّّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: إِّنَّ َمثَلِّي َوَمَثَل  - رضي هللا عنه –َعْن َأيبِّ ُهَريـَْرَة 

َع لَبَِّنة  مِّْن زَاوِّيَة   ت ا َفَأْحَسَنُه َوَأمْجََلُه، إِّالَّ َمْوضِّ ، َفَجَعَل اأْلَْنبَِّياءِّ مِّْن قـَْبلِّي، َكَمَثلِّ َرُجل  َبىَن بـَيـْ

َعْت َهذِّهِّ اللَّبَِّنُة!!. قَاَل: َفَأاَن اللَّبَِّنُة، َوَأاَن النَّاُس َيطُوُفوَن بِّهِّ َويـَعْ  َجُبوَن َلُه، َويـَُقوُلوَن: َهالَّ ُوضِّ

 . (1) َخامتُِّ النَّبِّي ِّنيَ 
 

 أنه ل يقبل من الناس مجيعاا سوى اإلسالم:  - 3

َعْن َرُسولِّ اّللَِّّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: َوالَّذِّي نـَْفُس  - رضي هللا عنه –َعْن َأيبِّ ُهَريـَْرَة 

ي، مُثَّ مَيُوُت َوملَْ يـُْؤمِّ  لَّذِّي حُمَمَّد  بَِّيدِّهِّ، اَل َيْسَمُع يبِّ َأَحد  مِّْن َهذِّهِّ اأْلُمَّةِّ يـَُهودِّيي َواَل َنْصرَاينِّ ْن ابِّ

ْلُت بِّهِّ، إِّالَّ َكانَ   .(2)  مِّْن َأْصَحابِّ النَّارِّ أُْرسِّ
 

 ظهور اإلسالم وانتشاره يف مجيع أحناء املعمورة: - 4

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: إِّنَّ اّللََّ َزَوى يلِّ  - رضي هللا عنه -َعْن ثـَْواَبنَ 

ُلُغ ُمْلُكَها َما ُزوَِّي يلِّ اأْلَْرَض، فـَرَأَْيُت َمَشارِّقـََها َوَمَغارِّهَبَا، َوإِّ   . (3) نَّ أُمَّيتِّ َسيَـبـْ
 

 أحاديث تطبيقية ملبدأ العاملية، ومن أمثلة ذلك:  -ب 
 

 توجيه الدعوة إىل غري املشركني: - 1

بدعوته إىل اليهود والنصارى ليقدم الدليل العملي  صلى هللا عليه وسلمفقد توجه النيب 

والربهان التطبيقي على أن رسالته ليست مقتصرة على املشركني من العرب وحدهم. والسنة 

                                                           

 .868، ص3535(، رقم احلديث2003 د.ط، : دار الفكر،)بريوت صحيح البخاري،، البخاري أبو عبد هللا  1
  .92(،كتاب اإلميان، ابب وجوب اإلميان بنبوة نبينا، ص2003، 1ط )بريوت: دار الفكر، صحيح مسلم،مسلم ،  2
(،كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب هالك هذه األمة بعضهم بعضا، 2003، 1ط ، )بريوت: دار الفكر،صحيح مسلممسلم،  3

  .1413ص
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للغالم اليهودي الذي كان حيتضر،  صلى هللا عليه وسلمالنبوية حافلة ابألمثلة، كقصة دعوته 

ُ  عنه رضي هللافـََعْن أََنس  ، اليت أخرجها البخاري َّ َصلَّى اّللَّ قَاَل: َكاَن ُغاَلم  يـَُهودِّيي خَيُْدُم النَّيبِّ

هِّ فـَقَ  ُّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُعوُدُه، فـََقَعَد عِّْنَد رَْأسِّ اَل َلُه: َأْسلِّْم، َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَمرَِّض، َفَأاَتُه النَّيبِّ

مِّ  فـََنظََر إِّىَل أَبِّيهِّ َوُهَو عِّْنَدُه، ، َفَأْسَلَم َفَخرََج -َصلَّى اّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -فـََقاَل َلُه: َأطِّْع َأاَب اْلَقاسِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو يـَُقوُل: احْلَْمُد ّللَِِّّّ الَّذِّي أَنـَْقَذُه مِّْن النَّارِّ  ُّ َصلَّى اّللَّ  .(1) النَّيبِّ

ة إىل مجيع أهل األداين اليهود والنصارى لقد اجته الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلدعو 

وإىل مجيع ملوك األرض وزعمائها دون استثناء، وقرن الدعوة ابجلهاد والقتال وتصفية 

الكياانت السياسية املناوئة للدولة، واليت تصد عن الدعوة، وحتول بني شعوهبا وبني مساع كلمة 

ل من رسول هللا دليال فعليا على احلق، يف حرية وأمن لتختار لنفسها ما تشاء، وكان العم

كل هذه األدلة   .(2)وجوب إبالغ الدعوة للبشرية كافة على اختالف أدايهنم وتباعد أوطاهنم

مع كثرهتا تعكس مفهوم العاملية يف جانبها التطبيقي املتمثل يف السنة النبوية اليت تعترب مصدرا 

 من مصادر التلقي عند املسلمني.

                                                           

 .320ص ،1356(، رقم احلديث2003 د.ط، : دار الفكر،)بريوت صحيح البخاري، البخاري، أبو عبد هللا 1
 .       583ص، (1994، 1ط : دار عمار،)عمان، دولة الرسول من التكوين إىل التمكنيكامل سالمة الدقس،  2
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 بعاملية اإلسالمإقرار كتب أهل الكتاب  املبحث الثاين:

 
عندما يكون حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرسال إىل الناس كافة كما يظهر يف كثري 

من اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية، يكون أيضا يف هذه العموم والشمول مرسال إىل اليهود 

ولذلك فقد قام الرسول صلى هللا عليه وسلم وإىل النصارى وإىل مجيع الدايانت على تنوعها، 

مبهمته يف ضوء هذا املفهوم وتوجه بدعوته إىل بين قومه العرب، فبدأ أبهل مكة مث توسع حىت 

عمت دعوته اجلزيرة بكاملها، وكانت اجلزيرة تضم يف أطرافها الوثنيني وأصحاب الكتب 

 السماوية من اليهود والنصارى.

ن الرسول صلى هللا عليه وسلم، مما كانوا يسمعون منه ولقد كان اليهود يعلمون م

الوحي القرآين أو السين، ما يثبت هلم أنه رسول رب العاملني، فهم أبناء إسرائيل وأصحاب  

كتاب مساوي فيه الكثري من األخبار اليت تشهد له صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق 

 .(1)ن اهلوىاملصدوق، وتؤكد هلم أنه رسول هللا وأنه ال ينطق ع

ومادامت كتب أهل الكتاب حتمل أخبارا فيها بشارة بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم، 

 يف العهدين القدمي واجلديد تشهد بعاملية الدين اإلسالمي. فسوف أسوق طرفا من النصوص

 

  

                                                           

  .429-426ص (،1986، 1ط )بريوت: معهد اإلمناء العريب،نية، ار سالم من الوثنية واليهودية والنصموقف اإلخالد،  حسن 1
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 .)حممد( مشتهى األمم البشارة بـ (يف كتب العهد القدمي )التوراة : أولا 
 

 :حجىالبشارة األوىل: من سفر النيب 

أزلزل   ولسوف" فيه:يقول  6بشارة النيب حجى يف سفره الوارد ابإلصحاح الثاين عدد 

 كابجملد، كذلأمأل هذا البيت وسوف  كل األمم،ل -محدا-وسوف أييت "مشتهى"كل األمم 

 .(1)دقال رب اجلنو 

 هكذا البيت األخري يكون أعظم من جمد األول ذلكجمد وإن :"( يقول9ويف العدد )

 ". اجلنود ربيقول 

وعرب عن ذلك  ،أييت وتنتظره كل األمم كل األمم ( ال تعين إال رسوالل محداولفظ ) 

كل األمم مبعىن أنه خيرج من غري اإلسرائيليني كما ال يكون مرسال  إليهم محدا لاالنتظار بلفظ 

غريهم من الناس بتعبري األمم هؤالء اإلسرائيليني يذكرون  خاصة بل إىل مجيع أمم األرض ألن

تقرأ ابللغة العربية" يف  كل األمم ( جند أهنال محدا) وإذا رجعنا إىل األصل العرباين لكلمة...

ايفو محداث كول هاجوييم" واليت تعين حرفيا:" وسوف أييت محدا لكل األمم"، والكلمة 

ا اآلرامية، ويف األصل"محد"، ويف اللغة العربية"محد" مأخوذة من العربية القدمية أو لعله

 تستعمل عادة لتعين" األمنية" أو" املشتهي" أو" الشهية".

"أمحد" هي الصيغة العربية  وأاي من املعنيني ختتار، فإن احلقيقة الناصعة تبقى أبن كلمة

 .(2)لكلمة "محدا" وهذا التفسري قاطع ال ريب فيه وال مراء
 

  

                                                           

  .7اإلصحاح الثاين من سفر حجي:1
  .51-50(، ص1985، 1ط ، )قطر: رائسة احملاكم الشرعية،حممد يف الكتاب املقدسداود،  عبد األحد 2
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 :من سفر التكوين الثانية:البشارة 

وأقدم النبوءات الكتابية الصرحية اليت حتدثت عن النيب اخلامت جاءت يف وصية يعقوب 

نبئكم مبا يصيبكم يف آخر اجتمعوا أل :وقال ،ودعا يعقوب بنيهلبنيه قبل وفاته حني قال هلم: "

ال يزول قضيب من  .أبيكم .. إسرائيل إىلصغوا او ، اجتمعوا وامسعوا اي بين يعقوب ،ايماأل

سفر التكوين يهوذا ومشرتع من بني رجليه حىت أييت شيلون، وله يكون خضوع شعوب ". 

 .10عدد من اآلية العاشرة من الباب التاسع واألربعني

و من صلبه وهو واملعىن ال تزول السلطنة من بيت يهوذا املشرتع من بني رجليه أ

حىت أييت شيلون )أي من له األمر(، فيكون احلكم والعمل على  هوذاي املسيح ألنه من بين

فال يف سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم، وجاء يف نسخة لندن " ته، ومل يتحقق هذا إالشريع

حىت جييء الذي له الكل وإايه تنتظر  يزول القضيب من يهوذا أو املدبر من حتت فخذيه،

 ".األمم

من سم ار  المن يهوذا و  احلكم)هكذا(:" فال يزول  م1811ويف الرتمجة العربية سنة 

واملراد من الراسم هو عيسى عليه السالم  ".وإليه جتتمع الشعوب حىت جيئ الذي لهبني رجليه 

ألنه بعد موسى ما جاء صاحب شريعة إال عيسى، وبعدمها ما جاء صاحب شريعة إال النيب 

 حممد صلى هللا عليه وسلم، لذلك كان هو املراد من كالم يعقوب يف آخر األايم.

نيب حممد داللة واضحة وعالمة صرحية على ال وإليه جتتمع الشعوب" فهي" وأما قوله

صلى هللا عليه وسلم، ألن الشعوب ما اجتمعت إال إليه، وكان دينه عامليا إىل الناس 

وقد قال املسيح مبشرا  ابلذي ينسخ  .1والشعوب مجيعا بوصفه رسوال ونذيرا للعامل أمجع

 بل نقضأل جئت ما، األنبياء أو الناموس نقضأل جئت أين تظنوا الالشرائع بشريعته: "

                                                           

  .16-15ص د.ت(، ،2ط مكتبة النور، :)مصر ،حممد نيب اإلسالم يف التوراة واإلجنيل والقرآن حممد عزت الطهطاوي، 1
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 نقطة أو واحد حرف يزول ال واألرض السماء تزول أن إىل :لكم أقول احلق ينإف، ألكمل

(. هذا "الذي له الكل"، هو" الذي 18-5/17" )مىت الكل يكون حىت الناموس من واحدة

 له احلكم". وهو النيب الذي يسميه بولس ابلكامل، وجميئه فقط يبطل الشريعة وينسخها "وأما

 بعض ونتنبأ ،العلم بعض نعلم ألننا ،فسيبطل والعلم ،تهيفستن واأللسنة ،فستبطل النبوات

 .(1)(8-12/10( 1" )كورنثوس )بعض هو ما يبطل فحينئذ ،الكامل جاء مىت ولكن، التنبؤ
 

ر:البشارة الثالثة: من الزبو   

فاض قليب كلمة أفضل أقول أان " :هكذاواألربعني،  اخلامسوهي موجودة يف الزبور 

( 3) هبي يف احلسن أفضل من بين البشر (2) كاتب سريع الكتابة  أعمايل للملك لساين قلم

( نقلد سيفك على فخذك أيها 4) انسكبت النعمة على شفتيك لذلك ابركك هللا إىل الدهر

( استله، واجنح واملك من أجل احلق والدعة والصدق وهتديك 5) القوي حبسنك ومجالك

 ب حتتك يسقطون يف قلب أعداء امللك( نبلك منسوبة أيها القوي الشعو 6) ابلعجب ميينك

(...يبلغن إىل امللك 8) ( كرسيك اي هللا إىل دهر الداهرين عصا االستقامة عصا ملكك7)

 ( يبلغن بفرح وابتهاج يدخلن إىل هيكل امللك16) عذارى يف إثرها قريباهتا إليك يقدمن

سأذكر ( 18) ( ويكون بنوك عوضا من آابئك وتقيمينهم رؤساء على سائر األرض17)

 امسك يف كل جيل وجيل من أجل ذلك تعرتف لك الشعوب إىل الدهر وإىل دهر الداهرين".

، ويف الوصفني 2كل هذه األوصاف املذكورة يف الزبور تنطبق على النيب املبشر به

من البشر جيال بعد  ااألخريين تتجلى معىن عاملية الدعوة اإلسالمية، ذلك أنه ينادي ألوف

ات اخلمسة بصوت رفيع يف أقاليم خمتلفة: أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن جيل يف األوق

                                                           

  .41ص ،هل بشر الكتب املقدس بنبوة حممد السقار، منقذ حممود 1
 .1152، 4ج (،1989 ، 1ط للدراسات والبحوث العلمية،، )الرايض: الرائسة العامة إظهار احلقرمحت هللا بن خليل الكريانوي،  2
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، واعرتاف وسلم وأبديتهاحممدا رسول هللا، مما يدل على استمرار دعوته صلى هللا عليه 

 الشعوب له بذلك.
 

 ء:شعياأالبشارة الرابعة: من سفر النيب 

 (" اليت قد كانت أوهلا قد أتت،9) هكذا:يف الباب الثاين واألربعني من كتاب أشعيا 

("سبحوا للرب تسبيحه 10حداث قبل أن حتدث وأمسعكم إايها ".)ألوأان خمرب أيضا  اب

. فقوله 16عدد24اإلصحاح "مسعنا التسابيح محد البارجديدة، محده من أقاصي األرض 

الناصرة، بل من أقاصي األرض ال تنطبق على أورشليم وال على جبل الزيتون وال على اجلليل و 

"يرتفع  (11، )1املراد به تسبيح احلجاج املسلمني يف مكة وعرفات وتسبيح يف األقطار البعيد

 يصيحون"، من رؤوس اجلبال ا يف البيوت كل قيدار سبحوا اي سكان الكهف،هنالربية ومد

 . (13)"("وجيعلون للرب كرامة، ومحده خيربون به يف اجلزائر12)

 ،الشريعة احملمدية يف التسبيحة اجلديدة عبارة عن العبادة على النهج اجلديد اليت هيو 

وأهل اجلزائر وأهل املدن والرباري إشارة إىل عموم  األرض،وتعميمها على سكان أقاصي 

صلى هللا عليه  ألن حممدا   إليه،أقوى إشارة  "قيدار"، ولفظ عليه وسلم صلى هللا نبوته

إشارة إىل العبادة  ""من رؤوس اجلبال يصيحون وقوله:من أوالد قيدار بن إمساعيل.  وسلم

املخصوصة اليت تؤدى يف أايم احلج، يصيح مئات اآلالف من الناس )لبيك اللهم لبيك(. 

، إشارة إىل األذان خيرب به ألوف ألوف يف أقطار العامل يف "اجلزائرمحده خيربون به يف " وقوله:

 .2ر"األوقات اخلمسة ابجله
 

                                                           

  .22ص د.ت(، ،2ط ، )مصر، مكتبة النور،حممد نيب اإلسالم يف التوراة واإلجنيل والقرآن الطهطاوي، حممد عزت 1 
  .1157، ص4ج (، 1989 ،1ط )الرايض: الرائسة العامة للدراسات والبحوث العلمية، ،إظهار احلقالكريانوي،  رمحت هللا بن خليل 2
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 ءشعياأالبشارة اخلامسة: من سفر النيب 

يف وحي من جهة بالد العرب " (:13عدد: 21 )اإلصحاح ءشعياإيقول سفر النيب 

اي  وخبزه للهارب من أمام السيوف ماءا  ملالقاة العطشان الدادنيني هاتواالوعر تبيتني اي قوافل 

هذا صريح على النيب حممد وأنه املوحى إليه من بالد العرب وهي أرض و ، "سكان أرض تيماء

احلجاز املوصوفة ابلوعر، وقوهلم هاتوا ماء ملالقاة العطشان وخبزه للهارب" إشارة إىل هجرة 

  .1هللا عليه من مكة إىل املدينة الرسول صلوات

 

  ()اإلجنيلاألدلة على عاملية الرسالة من العهد اجلديد  :اثنياا 
 

 االبشارة األوىل: من إجنيل يوحن

:"إن أحببتموين فاحفظوا وصاايي وأان ألتمس من 15عدد14جاء يف يوحنا إصحاح

قليط النيب املبشر به، وليس ، واملراد ابلرب (2)آخر يكون معكم إىل األبد" إليكم فرقليطأيب لينفذ 

 النازل على تالميذ املسيح عليه السالم.الروح 

:" وقلت لكم اآلن قبل أن يكون حىت إذا 29عدد14وجاء يف إصحاح يوحنا أيضا 

" فهو يطلب من تالميذته وأتباعه اإلميان مىت كان هذا الذي سيأيت، (3)ما كان تؤمنون أبين أان

 (.معكم إىل األبدليمكث شرعه وكىن به ابلبارقليط والذي سيستمر شرعه إىل األبد )

                                                           

  .19ص د.ت(، ،2ط ، )مصر، مكتبة النور،حممد نيب اإلسالم يف التوراة واإلجنيل والقرآن الطهطاوي، حممد عزت 1
 (، 20081،طقتيبة، : )دمشق، األانجيل النصوص الكاملة، سهيل زكار، 15عدد14يوحنا، إصحاحإجنيل  2
 .88، 382، ص 15عدد  14يوحنا إصحاح  .385ص15عدد14إصحاح يوحنا 3
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فإذا ما جاء الفارقليط الذي أرسله أان إليكم من :" 26عدد15ويف إصحاح يوحنا

األب روح احلق الذي من األب خيرج من لدن أيب وهو يشهد علي وأنتم أيضا تشهدون معي 

 .(1)من االبتداء"

ويف الباب السادس عشر من إجنيل يوحنا هكذا "لكين أقول لكم احلق إنه خري لكم 

( فإذا جاء 8أن أنطلق ألين إن مل أنطلق مل أيت الفارقليط، فأما إن انطلقت أرسلته إليكم)

( 10( أما اخلطية فألهنم مل يؤمنوا يب)9ذلك وبخ العامل على خطية وعلى بر وعلى حكم)

 -( وأما على احلكم فإن )أركون(11وأما على الرب فألين منطلق إىل اآلب ولستم ترونين بعد)

( وإن يل كالما كثريا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون 12هذا العامل قد دين) -نأي الشيطا

( وإذا جاء روح احلق ذاك فهو يعلمكم مجيع احلق ألنه ليس ينطق من عنده 13محله اآلن)

 .(2)("14بل يتكلم بكل ما يسمع وخيربكم مبا سيأيت)
 

 

 :البشارة الثانية: من إجنيل براناب

ولذلك أصدر البااب  ،صلى هللا عليه وسلم أعطى أدلة قوية تثبت نبوة حممدإن إجنيل براناب قد 

أمرا  ينهى فيه عن  ،ميالدية 492ألريكة البابوية سنة جلس على ا األول الذي)جيالسيوس( 

 .مطالعة إجنيل براناب، ولذلك رفضه النصارى بال مربر

هباء كل األنبياء جاء يف الفصل السابع عشر من اإلجنيل:" ولكن سيأيت بعدي 

أي يبني غامض  األطهار فيشرق نورا  على ظلمات سائر ما قال األنبياء ألنه رسول هللا "،

 .أقواهلم

                                                           

  .389،ص15عدد14يوحنا إصحاح 1
من خالل النصوص املقتبسة من هذه األانجيل ورد فيها اسم املبشر به أبلفاظ خمتلفة، ورد مرة   .389،ص15عدد14يوحنا إصحاح  2

  ابسم )فارقليط( ومرة ابسم ) روح القدس( ومرة ابسم) املعزي(، وهي أمسا ء على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم.
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إن حديث األانجيل عن النبوة فيه داللة على االعرتاف مبجئ نيب آخر بعد املسيح 

رسالته من عليه السالم يكمل الشرائع السابقة عليه ويكون خامتا هلا، وبذلك تتحقق عاملية 

 العبارات اليت فيها داللة لذلك.خالل 
 

 البشارة الثالثة: من إجنيل براناب

"احلق أقول لكم إن كل  يقول: 31إىل عدد9من عدد يف الفصل الثالث واألربعني

نيب مىت جاء فإنه حيمل ألمة واحدة فقط عالمة رمحة هللا ولذلك مل يتجاوز كالمهم الشعب 

سول هللا مىت جاء يعطيه هللا ما هو مبثابة خامت يده فيحمل خالصا  الذي أرسلوا إليه، ولكن ر 

ويبيد عبادة األصنام  الظاملني،وسيأيت بقوة على  تعليمه،ورمحة ألمم األرض الذين يقبلون 

حبيث خيزي الشيطان ألنه هكذا وعد هللا إبراهيم قائال : انظر فإين بنسلك أابرك كل قبائل 

  ك.وكما حطمت اي إبراهيم األصنام حتطيما ، هكذا سيفعل نسل األرض،

، فإن اليهود يقولون إبسحاق  معلم قل لنا مبن صنع هذا العهدأجاب يعقوب: اي

 .واإلمساعيليون يقولون إبمساعيل

أجاب يسوع ابن من كان داود، من أي ذرية ؟ أجاب يعقوب من إسحاق ألن  

إسحاق كان أاب يعقوب ويعقوب كان أاب يهوذا الذي من ذريته داود، فحينئذ قال يسوع: 

ومىت جاء رسول هللا فمن نسل من يكون؟، أجاب التالميذ من داود، فأجاب يسوع: ال 

اب  قائال  هكذا قال هللا لريب اجلس عن مييين حىت تغشوا أنفسكم ألن داود يدعوه يف الروح ر 

أجعل أعداءك موطئا  لقدميك يرسل الرب قضيبك الذي سيكون ذا سلطان يف وسط 
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أعدائك، فإذا كان رسول هللا الذي تسمونه مسيا ابن داود فكيف يسميه داود راب ؟، صدقوين 

 .(1)"ألين أقول لكم احلق: إن العهد صنع إبمساعيل ال إبسحاق
 

  البشارة الرابعة: من إجنيل براناب

 " ما أسعد الزمن الذي سيأيت فيه :يقول 31إىل عدد19من عدد  الفصل الرابع واألربعنييف

كما رآه كل نيب، ألن هللا يعطيكم روح نبوة،   العامل صدقوين إين رأيته وقدمت له االحرتام، إىل

ك ألين ئوليجعلين أهال  أن أحل سري حذا كليكن هللا مع وملا رأيته امتألت عزاء قائال اي حممد

 .(2)"إذا نلت هذا صرت نبيا  عظيما  وقدوس هللا

 

  البشارة اخلامسة: من إجنيل براناب

أجاب يسوع أان يسوع ابن مرمي من نسل داوود " يسوع:يف الفصل السادس والتسعني أجاب 

كرام واجملد إال هلل. أجاب الكاهن إنه مكتوب إل ت وخياف هللا وأطلب أن ال يعطي ابشر مائ

برمحة هللا  وسيأيت للعاملالذي سيأيت ليخربان مبا يريد هللا  سريسل مسيايف كتاب موسى أن إهلنا 

أجاب يسوع حقا إن هللا وعد  -لذلك أرجو أن تقول لنا احلق هل أنت مسيا هللا الذي ننتظره

 . (3)"عديوسيأيت بهكذا ولكن لست هو ألنه خلق قبلي 

لعمر هللا الذي تقف حبضرته نفسي؛ أين لست فيها مسيا الذي ": وأجاب يسوع

تنتظره كل قبائل األرض كما وعد هللا أابان إبراهيم قائال : بنسلك أابرك كل قبائل األرض، 

ولكن عندما أيخذين هللا من العامل سيثري الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة امللعونة أبن حيمل 

 وابن هللا، فينجس بسبب هذا كالمي وتعليمي حىت ال عادم التقوى على االعتقاد أبين هللا
                                                           

  .52-51، ترمجة خليل سعادة، ) القاهرة: دار الفتح لإلعالم العريب،د.ط،د.ت(، صإجنيل براناب 1
  .53،صإجنيل براناب2 
  .109-108،صإجنيل براناب 3
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يكاد يبقى ثالثون مؤمنا ، حينئذ يرحم هللا العامل ويرسل رسوله الذي خلق كل األشياء ألجله، 

  م.الذي سيأيت من اجلنوب بقوة وسيبدد األصنام وعبدة األصنا

ذين يؤمنون به ال وسيأيت برمحة هللا خلالصوسينـزع من الشيطان سلطته على البشر 

 .(1)"وسيكون من يؤمن بكالمه مباركا  

"أجاب يسوع أين حقا  :17إىل عدد 16ورد يف الفصل الثاين والثمانني من عددو 

 لكل العاملاملرسل من هللا  مسياأرسلت إىل بيت إسرائيل نيب خالص، ولكن سيأيت بعدي 

وتنال الرمحة حىت أن سنة اليوبيل  كل العاملالذي ألجله خلق هللا العامل، وحينئذ يسجد هلل يف 

 .(2)اليت جتئ اآلن كل مائة سنة سيجعلها مسيا كل سنة يف كل مكان"

 

  مىت : من إجنيلالسادسةالبشارة 

" وكان يسوع يطوف اجلليل يعلم يف جمامعهم 23العدد 4جاء يف إجنيل مىت اإلصحاح 

" أتى املخلص إىل 14العدد 1ويكرز ببشارة امللكوت". وجاء يف إجنيل مرقص إصحاح 

عبد له كل لتتوقال دانيال عن اململكة ونبيها: "  .(3)اجلليل وكان ينادي ببشارة ملكوت هللا"

 (.7/14" )دانيال الشعوب واألمم واأللسنة 

لعباد هللا  دة حتت رقعة السماء كلها سوف تعطى"إن ملكوت وعظمة اململكة املمت

ذا مملكة أبدية، ختدمها مجيع املمالك األخرى وتعمل تعاىل وأوليائه، وسيكون ملكوهتم ه

 (.7/22،27بطاعتها")سفر دانيال/

                                                           

  .109،صإجنيل براناب1
  .93،صإجنيل براناب 2
  .188،ص14عدد1يوحنا إصحاح 3
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إن مملكة هللا على األرض عبارة عن دين وجمتمع قوي من املؤمنني إبله واحد، مسلح 

ابإلميان والسيف للقتال من أجل وجودها واستقالهلا عن مملكة الظالم وضد مجيع الذين ال 

 .يؤمنون بوحدانية هللا

إن مجيع األانجيل احملرفة املشكوك يف صحتها، تتضمن كثريا من حكم املسيح 

وإشاراته إىل ملكوت هللا وإىل ابن اإلنسان، ولكنهم لفقوا تفسريات كثرية عن معىن ملكوت 

 هللا وأعطوا هلا تفسريات خيالية ما زالت تضلل النصارى إىل يومنا هذا.

وت هللا وأعلنه هو اإلسالم، وإن اإلسالم هو إن ما قصده عيسى مبملكة هللا أو ملك

 .(1)مملكة هللا، وإن حممدا كان"ابن اإلنسان"

ويذكر مىت أبن املسيح قال: "إن إيليا أييت أوال  ويرد كل شيء، ولكين أقول لكم: إن 

إيليا قد جاء ومل يعرفوه ... حينئذ فهم التالميذ أنه قال هلم عن يوحنا املعمدان" )مىت 

17/11 - 12 .) 

تشهد أهنا وهكذا ندرك من خالل هذه النصوص املستفيضة اليت اقتبسنا بعضا منها 

رسالة هذا النيب ليست خاصة ابلعرب أو بين إسرائيل، بل هي عامة لكل  أنوتؤكد 

"مشتهى كل ، فهو "يبكت العامل على خطية"، و"له يكون خضوع شعوب"، وهوالشعوب

 األمم"، الذي "لتتعبد له كل الشعوب واألمم واأللسنة".

"، وهو األمي وهو النيب األمي الذي حدثت عنه التوراة واإلجنيل "وأجعل كالمي يف فمه

املبشر ابلنبوة يف غار حراء "أو يدفع الكتاب ملن ال يعرف القراءة فيقال له: اقرأ، فيقول، ال 

 أعرف الكتابة". 

                                                           

  .139ص (،1985، 1ط رائسة احملاكم الشرعية،، )قطر: حممد يف الكتاب املقدسداود،  عبد األحد 1
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وهو الذي ال ينطق عن اهلوى "ال يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به"، 

 أوصيه به".ويبلغ كامل دعوته، فال حيول املوت أو القتل دون بالغه "فيكلمهم بكل ما 

وهو صاحب شريعة مثل موسى "تنتظر اجلزائر شريعته"، وشريعته مؤيدة ابلقوة "وعن ميينه 

انر شريعة هلم"، وشريعته شاملة لكل مناحي احلياة فهو "يعلمكم كل شيء"، "ويرشدكم إىل 

مجيع احلق"، ومبجيئه تنسخ شريعة موسى...، "ال يزول قضيب من يهوذا، ومشرتع من بني 

 حىت أييت". رجليه،

ولئن كانت ، "أييت العامل هذا رئيسوهو أعظم العاملني، وهو رئيس هذا العامل اآليت "

النساء مل تلد مثل يوحنا املعمدان، فإن" األصغر يف ملكوت السماوات أعظم منه " صلى هللا 

 عليه وسلم. 

لنبوءات وقد صدق كريستوفر ديفيز أستاذ علم مقارنة األداين حني قال: "إن كل هذه ا

 (1)مبعانيها وأوصافها ال تنطبق إال على النيب العريب حممد" صلى هللا عليه وسلم.

زمن املسيح تشرتك  ا يقينا عند علماء الكتاب املقد س هو أن ه يفومن األشياء املقطوع هب

ن. كان يتبج ح هبا بولس   قيدة املؤس سةوهذه الع األمم مع بين إسرائيل يف عبادة الواحد الداي 

قال بولس يف رسالته إىل أهل رومية:" ألن ه ال فرق بني اليهودي  األمم. بنيالبشارة  شرليرب ر ن

أن  عصر الد ايانت ويريد ، واليوانين ألن  راب  واحدا للجميع غنيا جلميع الذين يدعون به"

 القومية قد وىل  وأتى دين العوملة.

                                                           

 .86،صب املقدس بنبوة حممداهل بشر الكت السقار، منقذ حممود 1
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ية سفر التكوين، حيث ذكرت هذه النبو ات أن ه سيأيت زمان  وقد تنب أ ابلرسالة العامل 

له من مكاهنا. وال يوجد  وتسجد كل هاتشرتك فيه األمم مع إسرائيل يف عبادة الواحد األحد 

 .(1)نيبي جاء برسالة جلميع البشرية إال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

دة لدى املسيحيني تبني لنا من خالل عرض هذه البشارات يف نصوص األانجيل املعتم

 صحة عاملية رسالة اإلسالم.

 

                                                           

 .199ص اإلشكال واجلحود، هللا بنيالبشارة برسول الشريف بن محزة اجلبوري،  1
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 الرسائل النبوية للملوك واألمراء ودللتها على عاملية اإلسالم املبحث الثالث:
 

ومن ذلك كتابه إىل هرقل قيصر الروم، وإىل كسرى عظيم فارس، وإىل املقوقس عظيم القبط 

. معروفة ومدونة يف كتب السنة املشهورة ومكاتباته هلم، يف مصر، وإىل النجاشي ملك احلبشة

وبتلك الكتب اليت أرسلها النيب صلى هللا عليه وسلم حقق أن رسالته للناس كافة لينذر من  

 . (1)كان حيا وحيق القول على الكافرين

ية إىل العامل وسلم إىل إبالغ دعوته، ونشر رسالتهلقد عمد الرسول صلى هللا عليه 

ب العاملني وألن اإلسالم دين ر  نه؛ ألنه رسول إىل الناس كافة؛مجيع ملوك األرض يف زما

فالرسالة عاملية والدعوة عاملية، والدولة عاملية، ورسول هللا هو رسول  ،لإلنس واجلن على سواء

وخرية السفراء املدربني  رب العاملني، فال غرو أن يكتب إىل ملوك وأمراء زمانه، ويرسل الدعاة

فاملقصود  ،اقشوا ويشرحوا أبعاد هذه الرسالةأبمر هذه الدعوة وهذا الدين ليحاوروا وين اخلرباء

 .(2)من تلك الرسائل وهؤالء الرسل الذين محلوها هو تبليغ الدعوة إىل اإلسالم

 ينوالعهد وإذا أكدت عاملية اإلسالم نصوص القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف

كل هذا   ن نسمي إنكار عاملية اإلسالم بعدريخ، فماذا ميكن أووقائع التا القدمي واجلديد

الوضوح يف النصوص أوال، ومن مث وضع تلك النصوص يف جمال التطبيق العملي دعوة 

 .(3)حضارية وفتوحا؟

هذا هو مبدأ )عاملية اإلسالم ( يف القرآن الكرمي، ويف السنة املطهرة، مبدأ اثبت راسخ 

 َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولِّ  ُهَريـَْرَة َعنْ  َأيبِّ  فعن .(4)العظيموخصيصة من خصائص هذا الدين 

                                                           

  .104ص د.ت،(، د.ط، : دار الرائد العريب،)بريوتالوحدة اإلسالمية، حممد أبو زهرة،  1
  .503ص ،(1994، 1عمار، ط: دار )عمان، دولة الرسول من التكوين إىل التمكنيكامل سالمة الدقس،   2
  .109،ص2(،ج1996، 1ط )بريوت، مؤسسة الراين، سفراء النيب صلى هللا عليه وسلم،خطاب،  حممود شيت 3
  .470(،ص1998، 1ط )القاهرة: دار السالم،، النظام الدويل اجلديد بني الواقع احلايل والتصوراإلسالميايسر أبو شبانة،  4
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ي  َواَل  يـَُهودِّيي  اأْلُمَّةِّ  َهذِّهِّ  مِّنْ  َأَحد   يبِّ  َيْسَمعُ  اَل  بَِّيدِّهِّ  حُمَمَّد   نـَْفسُ  َوالَّذِّي قَاَل: أَنَّهُ  َوَسلَّمَ   مُثَّ  َنْصرَاينِّ

لَّذِّي يـُْؤمِّنْ  َوملَْ  مَيُوتُ  ْلتُ  ابِّ  .(1)النَّارِّ  َأْصَحابِّ  مِّنْ  َكانَ   إِّالَّ  بِّهِّ  أُْرسِّ

، وإمنا بعينها ةقومي صر علىتقياألمة اإلسالمية ال مفهوم والشاهد يف هذا احلديث أن 

ومن أهم خصائص متيزها عامليتها، وأن هذه العاملية متتد إىل اليهود والنصارى هي أمة متميزة 

 .(2)ألهنم دخلوا يف خطاب اإلسالم وهم مقصودون بدعوة اإلسالم

ى هللا عليه لذكر اإلمام السيوطي يف اخلصائص أحاديث تدل على عموم دعوته ص

للناس كافة وأبنه أكثر  وسلم حتت عنوان: اختصاصه صلى هللا عليه وسلم بعموم الدعوة

األنبياء اتبعا، وإبرساله إىل اجلن ابإلمجاع، وإىل املالئكة على قول، وإبتيانه الكتاب وهو أمي 

تدل ، تلك النصوص أو على األصح جزء من النصوص والتعاليم اليت (3)ال يقرأ وال يكتب

 .(4)اإلسالمية الرسالة على عاملية بوضوح ال حيتاج معه إىل دليل

                                                           

 .92اإلميان، ابب وجوب اإلميان بنبوة نبينا، ص (، كتاب2003، 1ط )بريوت: دار الفكر، صحيح مسلم،مسلم،  1
  .678صمتيز األمة اإلسالمية، إسحاق بن عبد هللا،  2
  .134،ص3ج(، .تداحلديثة، د.ط، : دار الكتب )القاهرةاخلصائص الكربى، عبد الرمحن السيوطي،  3
  .104ص، 2ج(، 1996، 1طالراين، )بريوت، مؤسسة  سفراء النيب صلى هللا عليه وسلم،حممود شيت خطاب، 4
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 النبوة وعالقته بعاملية الدين اإلسالمي ختم الرابع:املبحث 
 

وملا كانت رسالة النيب عليه السالم آخر الرساالت، ودينه آخر األداين، وهو آخر األنبياء 

هذه الرسالة عامة للناس مجيعا أسودهم وأمحرهم للناس كافة حىت تقوم الساعة، فقد جعل هللا 

وأبيضهم، وليست جلنس دون جنس، أو لون دون لون، أو لغة دون لغة...وهذا ما شهد به 

احلق سبحانه، وأكد هذه احلقيقة يف مواضيع كثرية، وأبساليب متنوعة، ومن ذلك قوله تعاىل: 

 مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ

األنبياء:  َّيك ىك مك لك اك ٱُّٱ ، وقوله تعاىل: ٢٨سبأ:  َّهب

١٠٧. 

س دينا غريه، وقد وعد فالدين اإلسالمي هو دين اإلنسانية العام، وال يقبل هللا من النا

  رب يئ ىئ ٱُّٱ، ولو كره الكافرون قال تعاىل: (1)هللا أبن يظهره على سائر األداين كلها

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ. وقال تعاىل: ١٩آل عمران:  ٱَّ نبمب زب

 .٨٥آل عمران:  َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ

متيز اإلسالم خبصائص ثالث: هي العاملية، واخلامتية، واخللود، جعلته فريدا يف نوعه، 

ومهيمنا على كل األداين والشرائع األخرى، األهلية منها والوضعية للبشرية، ليظل منوذجا 

 احلياة.مستقال، ومنربا عاليا حيقق مفهوم الوحي اإلهلي املنظم لشئون 

                                                           

   .490-489ص ،(1994، 1ط )عمان: دار عمار، ،دولة الرسول من التكوين إىل التمكنيالدقس،  كامل سالمة  1
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ة اإلسالمية، اليت جسدها القرآن الكرمي، و وتبلورت هذه اخلصائص منذ ظهور الدع

ص مع مرور الزمان ويف هذه اخلوا لنبوية املباركة، وأتكدت مصداقيةوأابنتها السنة والسرية ا

 .1ر ابلذاتعصران احلاض

ين آخر حيل ده، وال شرع رابأنه لن أييت وحي إهلي الحق بع افخامتية اإلسالم يراد هب

حمله، وأنه ال نيب وال رسول بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأن ليس بعد اإلسالم دين 

ينتظر أن ينزل إىل الناس، فيصحح هلم ما ضلوا فيه أو يكمل هلم ما هم حمتاجون إليه، فقد 

 رت يب ٱُّٱتصديقا لقوله تعاىل:  (2)اكتمل ابإلسالم الدين كله، وانقطع الوحي من بعده

. وقوله ٤٨املائدة:  َّ  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت

 جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱتعاىل: 

 .٤٠األحزاب:  َّ  لك خك حك

 

وأخرج البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه: أن رسول هللا صلى هللا عليه 

ت ا َبىَن  َرُجل   َكَمَثلِّ   قـَْبلِّي مِّنْ  اأْلَْنبَِّياءِّ  َوَمَثلَ  َمثَلِّي "إنَّ  وسلم قال: عَ  إِّالَّ  َوَأمْجََلهُ  فََأْحَسَنهُ  بـَيـْ  َمْوضِّ

َعتْ  َهالَّ  َويـَُقوُلونَ  َلهُ  َويـَْعَجُبونَ  بِّهِّ  َيطُوُفونَ  النَّاسُ  َفَجَعلَ  زَاوِّيَة   مِّنْ  لَبَِّنة    َفَأانَ  قَالَ  اللَّبَِّنةُ  َهذِّهِّ  ُوضِّ

 .(3)النَّبِّي ِّنَي" َخامتُِّ  َوَأانَ  اللَّبَِّنةُ 

                                                           

حبث منشور يف كتاب: خصائص اإلسالم العامة، اجملمع العاملي للتقريب بني املذاهب  ،العاملية واخلامتية واخللود وهبة الزحيلي، 1
  .93، 2ج ،(1420، 1ط دار اهلدى،) اإلسالمية:

  .70ص الثقافة اإلسالمية والتحدايت املعاصرة،موعة من الباحثني، جم2 
 .868، ص3535(، رقم احلديث2003بريوت: دار الفكر،د.ط،)  صحيح البخاري،أبو عبد هللا،  البخاري، 3 
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يفيد أن ابإلسالم كمل الدين كله للناس، فقد اشتمل على ما جاءت هي  فاحلديث

ما مل حين أوانه، فكان ذلك شامال لكل ما حيتاجه اإلنسان من ن به، وكمل مبا مل أيت به م

 .(1)الدين يف شئون حياته كلها

يقول أبو احلسن الندوي: ختم النبوة نتيجة حتمية لوضع هذا الدين الكامل، ولو مل 

دليل نقلي على اختتام النبوة على حممد صلى هللا عليه وسلم، لعرفنا حبكم العقل أن النبوة يقم 

اجلديدة اليت ميتحن هبا البشرية بعد النبوة احملمدية إرهاق للبشرية فيما ال لزوم له، وجهاد يف 

 .(2)غري جهاد، وخمالف ملا عرفناه من سنن هللا يف خلقه ويف هذا العامل

جتماعي لة يف مضموهنا العقائدي واالإلسالمية تعين أن تكون الرساإن العاملية ا

ضموان ال خيص مجاعة من الناس دون أخرى، وال منطقة من األرض دون غريها، موالسياسي 

 .وهذا ما تكفلت به العقيدة اإلهلية والشريعة اإلسالمية

االهلية، فالعاملية يف إن العاملية هي تعبري عن مرحلة تكاملية خارجية يف مسري الرسالة 

هلية اىل يدة وصلت فيها مسرية الرساالت اإلمضموهنا اإلسالمي اخلاص، تعبري عن مرحلة جد

جتسيد العاملية، وقد واكب هذا التطور يف املسرية منهاج عملي، ومضمون تشريعي، يليب 

 .(3)متطلبات هذه املرحلة، ويفي حباجاهتا، وحتقيق أهدافها

ية ميكننا أن نفهم اخلامتية أيضا، فإن اخلامتية ال متثل جمرد انقطاع وهبذا الفهم للعامل

منا تعرب يف الوقت نفسه عن تطور يف احلياة اإلنسانية من الوحي وهناية النبوات اإلهلية، وإ

 انحية، وتطور يف املضمون الرسايل اقتضى هذا االنقطاع.

                                                           

  .72ص الثقافة اإلسالمية والتحدايت املعاصرة،جمموعة من الباحثني،  1
  .147(، ص 2000، 7ط )دمشق: دار القلم، النبوة واألنبياء يف ضوء القرآن،الندوي، أبو احلسن،   2
حبث منشور يف كتاب: خصائص اإلسالم العامة، اجملمع العاملي للتقريب بني املذاهب ، العاملية واخللوداية هللا السيد ابقر احلكيم،  3

 . 2،14،ج1420، 1دار اهلدى،ط اإلسالمية:
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ه مبضمون العاملية الذي فاخلامتية ذات مضمون تكاملي وتغيريي، يرتبط يف جانب من

 حتدثنا عنه، وميكن أن جند عناصر التكامل يف اخلامتية يف األمور التالية:

التكامل يف الوعي اإلنساين االجتماعي من خالل أتثري الرساالت اإلهلية السابقة   .1

 والتجارب اإلنسانية االجتماعية الطويلة، واملعرفة اإلنسانية ابحلياة والكون.

متكنت  إلهلي واملعرفة ابهلل تعاىل مبستوىالتكامل الذي وصلت إليه حركة التوحيد ا  .2

فيه هذه احلركة من حتقيق االستقرار والثبات واالنتشار والقوة واملنعة يف احلياة 

اإلنسانية، ومن مث فال ميكن لالنتكاسات احلضارية أن هتدد وجود هذه احلركة اإلهلية،  

كرسالة نوح عليه السالم أو  عض الرساالت اإلهلية السابقة،كما حدث ابلنسبة إىل ب

، حيث حتول اجملتمع اإلنساين بعد إىل الوثنية بصورة كاملة، السالم عليه إبراهيم

 وحدث احنراف وتشويه يف التوحيد احلق.

ويف الرسالة اخلامتة أصبح التوحيد نقيا خالصا يقوم على أساس قاعدة بشرية 

 . (1)واسعة وراسخة، هي قاعدة الرساالت اإلهلية الكبرية
 

إبن انقطاع الوحي فيه إشارة إىل أن هللا ختم الرساالت السابقة برسالة نستطيع القول 

وأن هذه  مساوية أخرى بعدها،حممد صلى هللا عليه وسلم، حبيث ال ميكن أن أتيت رسالة 

 اخلامتية فيها داللة على كوهنا عاملية جلميع البشر إىل قيام الساعة.

 

  

                                                           

، حبث منشور يف كتاب: خصائص اإلسالم العامة، اجملمع العاملي للتقريب بني املذاهب العاملية واخللوداية هللا السيد ابقر احلكيم، 1
  .28-26ص2ج، 1420، 1طاهلدى،  راإلسالمية: دا
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 يف عاملية الدين اإلسالمي رؤية غربيةاملبحث اخلامس: 
 

نكرها، ومنهم إلسالمي فمنهم من أقر هبا ومنهم أحول عاملية الدين ا اختلفت آراء الغربيني

فكر فيها أو عمل هلا، وإمنا  وسلم يكون الرسول صلى هللا عليهمن أقر هبا ولكنه نفى أن 

أفضت إليها حركة األمة اإلسالمية التارخيية، ومنهم من أترجح بشأهنا، قائال: ال ميكن إثباهتا 

 .(1)أو نفيها فهناك نصوص تثبتها وهناك نصوص أخرى تدل على العكس من ذلك

بعض املنصفني منهم، كما يتم العرض لوسنقوم يف هذا املبحث بعرض بعض آراء 

 والرد عليها. الشبه اليت أاثرها الغربييون
 
 

   (2)أول: شهادة سري توماس أرنولد

أثبت )سري توماس أرنولد( أن الرسالة النبوية عامة وأهنا مل تكن مقصورة على بالد العرب، بل 

منشأ هذا الشعور القومي، وحتث قال: ويف آايت كثرية توجه األنظار إىل  إهنا للعامل أمجع.

أهل العرب على إدراك ما منحوه من فضل بنزول الوحي اإلهلي بلغتهم، وعلى لسان واحد 

هم...ومل تكن رسالة اإلسالم رسالة مقصورة على بالد العرب بل إن للعامل أمجع نصيبا من

ْدعى إليه الناس  هناك غري دين واحد يُ  مل يكن ، وملا مل يكن هناك غري إله واحد كذلكفيها

كافة، ولكي تكون هذه الدعوة عامة وحتدث أثرها املنشود يف مجيع الناس، ويف مجيع 

                                                           

  .707ص اإلسالمية،متيز األمة إسحاق بن عبد هللا، 1
م، متخصص يف 1880.تعلم يف مدرسة بالميوت الثانوية، مث انتقل إىل لندن سنة 1864أبريل  19ولد السري توماس أرنولد يف اجنلرتة 2

مية يف مدرسة الدراسات الشرقية يف جامعة لندن. من مؤلفاته: الدعوة الدراسات الشرقية، واشتغل كرسي اللغة العربية والدراسات اإلسال
  إىل اإلسالم.
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عث الشعوب نراها تتخذ صورة علمية يف الكتب، اليت قيل: إن حممدا صلى هللا عليه وسلم ب

 .(1)إىل عظماء ملوك ذلك العصر هبا يف السادسة من اهلجرة

هرقل قيصر الروم وإىل كسرى فارس وإىل حاكم  ويف هذه السنة أرسل الرسول إىل

اليمن وإىل حاكم مصر، وإىل النجاشي، وقد )قيل( إن الكتاب الذي أرسله إىل هرقل كان  

 كما يلي:

يمِّ  الرَّمْحَنِّ  اّللَِّّ  بِّْسمِّ  َرْقلَ  إِّىَل  َوَرُسولِّهِّ  اّللَِّّ  َعْبدِّ  حُمَمَّد   مِّنْ  الرَّحِّ  َساَلم   الرُّومِّ  َعظِّيمِّ  هِّ

ْساَلمِّ  بِّدَِّعايَةِّ  أَْدُعوكَ  فَإِّين ِّ  بـَْعدُ  أَمَّا اهْلَُدى اتَـَّبعَ  َمنْ  َعَلى  اّللَُّ  يـُْؤتِّكَ  َتْسَلمْ  َأْسلِّمْ  اإْلِّ

ي ِّنيَ  إِّمثَْ  َعَلْيكَ  فَإِّنَّ  تـََولَّْيتَ  فَإِّنْ  َمرََّتنْيِّ  َأْجَركَ   إِّىَل  تـََعاَلْوا اْلكَِّتابِّ  أَْهلَ  ايَ }وَ  اأْلَرِّيسِّ

نَـَنا َسَواء   َكلَِّمة   َنُكمْ  بـَيـْ ئ ا بِّهِّ  ُنْشرِّكَ  َواَل  اّللََّ  إِّالَّ  نـَْعُبدَ  اَل  َأنْ  َوبـَيـْ ذَ  َواَل  َشيـْ  بـَْعُضَنا يـَتَّخِّ

انَّ  اْشَهُدوا فـَُقوُلوا تـََولَّْوا فَإِّنْ  اّللَِّّ  ُدونِّ  مِّنْ  أَْراَباب   بـَْعض ا  .{ُمْسلُِّمونَ  أبَِّ

القرآن من مطالبة الناس مجيعا الكتب داللة واضحة على ما تردد ذكره يف  هوتدل هذ

 مح جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱبقبول اإلسالم فقد قال تعاىل: 

 . ١الفرقان: َّجخ

إىل أن قال: وإمنا يعرب به النيب صلى هللا عليه وسلم يف تلك اآلايت من مطالبة البشرية  

متنبئا أن بالال  وسلم كلها ابرتضاء اإلسالم دينا ليزداد وضوحا يف قول حممد صلى هللا عليه

 أول مثار احلبشة وأن صهيبا أول مثار الروم.

شهد بعموم الرسالة احملمدية  ،هذا ما شهد به املستشرق اإلجنليزي )توماس أرنولد(

 وأثبت ذلك ابألدلة النقلية والعقلية.
                                                           

فقد عرب )توماس أرنولد( بصيغة التضعيف بقوله )قيل( مع أن قصة مراسلة النيب للملوك موجودة يف صحيح البخاري، يف كتاب اجلهاد، يف  1
، 3ط )القاهرة: مكتبة النهضة املصرية،الدعوة إىل اإلسالم،  ،أرنولد توماس :انظرابب: كتاب النيب إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم، 

  .48(، ص 1970

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



83 
 

 

 arberry)1) آرثر جون آربريشهادة اثنيا: 

الذي محل الوحي إىل رسول هللا أثناء قيامه  "لقد كانت الكلمة األوىل يف النداء يقول أربري:

ومل يتوجه هذا  بواحدة من رحالت التعبد اليت كان يقوم هبا يف أحد الكهوف خارج مكة.

النداء إىل العرب فقط ومل يستهدفهم وحدهم ولكنه نداء إىل البشرية كلها، حامال رسالة هللا 

ا الكتاب حيمل معىن القراءة والعلم أن هذ ابرزة علىإىل اإلنسان يف كل مكان، وهو عالمة 

فهذه شهادة من رجل درس اإلسالم وسرية الرسول صلى هللا عليه  .(2)خياطب كل الناس"

 وسلم وانتهى إىل أن رسالة النيب صلى هللا عليه وسلم رسالة عاملية إىل كل الناس.
 

 اثلثا: شهادة روجيه دي ابسكيه)3(

ليس غريبا يصبح من الظلم اعتباره حمصورا يف يقول )روجيه دي ابسكيه(:"إن اإلسالم 

الشرق، واإلسالم سهل وواضح، لكنه يف نفس الوقت خيفي بني ثناايه كنوزا من احلكم 

 الصوفية وما وراء الطبيعة اليت طاملا هنلت منها أجيال كثرية من أهل التأمل وعباد هللا الصاحلني

اإلنسان والعامل احمليط به، وبني اإلنسان  والرأسية بني... يؤلف اإلسالم أببعاده األفقية 

  .(4)خالقه. وبكل ما يف الكلمة من معىن: إن اإلسالم عاملي"

مان واملكان الذي انطلقت ختطت أفق الز فرسالة اإلسالم من منظور ابسكيه رسالة 

 .، بل تعدته إىل العامل أمجعفيه

                                                           

آربري مستشرق إجنليزي ولد يف بيت صغري جدا يف حي فراتون وهو حي عمال، يف مدينة بورتسموت درس العربية والفارسية، وحقق  1
  .8-7بيته بكمربدج. انظر: موسوعة املستشرقني، صم يف 1969جمموعة من املخطوطات العربية والفارسية، تويف سنة 

  .76د.ت(، ص د.ط، )القاهرة: دار الفكر العريب، الدعوة اإلسالمية واإلعالم الدويل،، احلليمحمي الدين عبد  2
كاتب وصحفي سويسري يبلغ من العمر ستني سنة، درس اإلسالم واعتنقه حتت اسم: سيدي عبد الكرمي، وكذلك زوجته اهلولندية، كتب   3

 عبد الوهاب.  .أمحد57الغريب، صكتااب من أجل تعريف الغرب ابإلسالم حتت اسم: اكتشاف اإلسالم. اإلسالم يف الفكر 
  .15.ت(، صالشروق، د.ط، دالقاهرة: مكتبة )، اكتشاف اإلسالم، روجيه دي ابسكيه4
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 (1)رابعا: شهادة مارسيل بوازار

يقول بوازار: عالوة على أن اإلسالم حقيقة إهلية اتمة ومثل أعلى روحي كامل، وأنه خلق  

 فهو مشولية مرتكزة على وعي عميق ابلتوحيد.كياان سياسيا وتنظيما اجتماعيا خاصني به، 

وإذا كان دين اليقني الذي يدفع طاقات املؤمنني وإرادهتم الوعي حنو تنظيم العامل الدنيوي، فإنه 

اليت يقدمها و وقد كشف عن وجهني معا مها: الدولة واخلصوصية. وحتدد صورة العامل يبد

الدين نظرية معينة يف العالقات الدولية...وتصوير اإلسالم للكون بسيط إىل أبعد حد. فمبدأ 

وحدانية هللا واملفهوم العام للنظام الكوين يستتبعان وحدة وجود العامل، ويعلم القرآن أن هللا يف 

وحدة اجملتمع اإلنساين، إذ يقول:  يءأن جيتز  -من أجل خري اإلنسانية– قة قدرته قد قررطال

 ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ

 .١٣احلجرات:  َّ ىث نث  مث زث رثيت

فالكون يؤلف كياان واحدا، لكنه يبدو من الداخل خليطا من طوائف متعددة خاضعة 

 .٧الرعد:  َّ  ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ طريق أنبياء خمتارينلشرائع متنوعة عرف هللا هبا الناس عن 

إال أن تلك األمم مل تلتزم دائما ابلشريعة اليت جعلها هللا لكل منهم، على الرغم من 

النذر اليت جاءهتم. فجاء حممد خامت النبيني حيمل الرسالة النهائية اليت أعدت لتصحيح 

األخطاء أو التحريفات اليت حلقت مبا سبق من وحي وليكمل هنائيا نقل الشريعة اإلهلية اىل 

 .(2)الناس

                                                           

من اثين عشر عاما يف بالد عربية وإسالمية خاصة كممثل لللجنة الدولية للصليب األمحر يف  أكثرأستاذ جامعي سويسري، عاش ملدة  1
اإلسالم إلسالمية، انظر: عدة حبوث حول بعض أوجه احلضارة ا اجلزائر واليمن واململكة العربية السعودية وسوراي واألردن، قام بنشر

  .66، صالغريبيف الفكر 
 . 217ص (،1980، 1ط )بريوت: منشورات اآلداب، ترمجة: عفيف دمشقية، إنسانية اإلسالم،بوازار،  مارسيل 2
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رسالة اإلسالم رسالة عاملية ألهنا الرسالة النهائية اليت ختم هللا هبا الرساالت السابقة، ف

 .البشرية وتعترب رسالة اإلسالم يف نظر بوازار رسالة شاملة جلميع النظم
 

 (1)خامسا: شهادة مايكل هارت

وسلم على رأس ": وقد وضع حممدا صلى هللا عليه كل هارت يف كتابه "املائة األوائليقول ماي

القائمة: "إن اختياري حممدا ليكون على رأس القائمة ألعظم الشخصيات العاملية يف  هذه

قد يدهش بعض القراء، كما أنه قد يكون حمل تساؤل من البعض اآلخر. لكن حممدا   التاريخ

كان هو اإلنسان الوحيد يف التاريخ الذي بلغ أعلى درجات النجاح على املستويني الديين 

لدينوي...ورمبا كان التأثري النسيب حملمد على اإلسالم أكرب من التأثري املشرتك ليسوع املسيح وا

والقديس بولس على املسيحية، وعلى املستوى الديين اخلاص، ميكن أن يكون أتثري حممد يف 

وأكثر من هذا ميكن أن يكون أكثر الزعماء العامليني اتريخ البشرية مثل أتثري عيسى...

 .(2)ني العظام"السياس

فهذه شهادة من رجل غريب حاقد على اإلسالم مل مينعه اإلنصاف وإظهار كلمة احلق 

 يف أن يصف الرسول صلى هللا عليه وسلم بكونه أعظم شخصية أثرت يف اتريخ البشرية.
 

 (3)سادسا: شهادة ديبورا بوتر

عندما انتشر يف األرض يقول ديبورا بوتر:"...اإلسالم ليس دينا جديدا من عند حممد ولكنه 

إىل السماء، نشر اثنية الوحي الذي  -عليه السالم-بعد مضي ستمائة عام على صعود املسيح

 جتسد يف األداين السماوية السابقة، وأعاده هللا إىل أصله النقي الصايف.
                                                           

م، 1972عامل أمريكي معاصر يتمتع بسعة ختصصه يف جماالت علمية متعددة، حصل على الدكتوراة يف الفلك من جامعة بريستون عام  1
  .عضو اجلمعية الفلكية وفروعها يف علوم الكواكب

  .21(، ص2006 ،13ط ، ترمجة خالد أسعد، أمحد غسان سبانو، )دمشق: دار قتيبة،املئة األوائلهارت،  مايكل  2
  .96(، ص1983، 1عرفات كامل العشي، ) الكويت: دار القلم،ط رجال ونساء أسلموا،فتاة أمريكية مسلمة من مدينة ترافريز، انظر:  3
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كانوا مسلمني ورسالتهم كانت   -عليهم السالم-فجميع األنبياء الذين أرسلهم هللا

...اإلسالم نظام عاملي ودين كوين جاء جلميع الناس يف كل العصور. ومل حيدث واحدة دائما

أن أقر اإلسالم أية تفرقة بسبب العرق أو الوطن أو الثقافة أو الطبقة فكل مؤمن ابحلقيقة 

مسلم يتمتع ابألخوة اإلسالمية مع كافة الناس يف كل عصر ومصر، وهذا هو سر قوة 

 .(1)اإلسالم"

فهذه شهادة من فتاة فتحت قلبها وعقلها لإلسالم ووجدته أعظم رسالة جاءت إىل  

العظيم، وهذا البشرية، ويتجلى ذلك يف عدم وجود أي تفرقة عنصرية بني أفراد هذا الدين 

 من الغربيني الذين درسوا سر قوة اإلسالم وجاذبيته. االستنتاج جنده عند كثري
 

 

 (2)سابعا: شهادة نصري سلهب

يقول نصري سلهب:"...أوىل اآلايت البينات...كانت تلك الدعوة الرائعة إىل املعرفة، إىل 

، ليوضح هذا مل يكن حملمد فحسب، بل جلميع الناسالعلم عرب القراءة...)إقرأ(...وقول هللا 

اخلطوة األوىل، بل منذ الكلمة األوىل أن اإلسالم جاء ميحو اجلهل وينشر العلم هلم منذ 

 ".واملعرفة

"اإلسالم دين األزمنة مجيعها، وقد أُعدَّ جلميع الشعوب. فهو ليس للمسلمني 

وعاصروه فحسب،  -صلى هللا عليه وسلم-فحسب، وال لعرب اجلزيرة الذين عايشوا النيب

وليس النيب نفسه صلى هللا عليه وسلم نيب العرب واملسلمني فحسب، بل هو نيب كل مؤمن 

"يف الدين اإلسالمي من الشمول والرحب ما جيعله  والكتب املنزلة". ابهلل واليوم اآلخر والنبيني

                                                           

 .164، ص(1992، 1ط ، )الرايض: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي،قالوا عن اإلسالمخليل،  عماد الدين .1
 .مسيحي لبناين له كتاب: لقاء املسيحية واإلسالم.2
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دون أن يؤثر يف قوميتهم ووالئهم ألمة إليها ينتسبون ودون أن يؤثر  يفتح ذراعيه جلميع البشر

  .(1)يف إمياهنم ووالئهم لدين يعتنقون"

مجعاء، فهو دين فاإلسالم يف نظر سلهب مل يكن رسالة للعرب وحدهم، بل عام للبشرية     

يتجاوز كل األزمنة واألمكنة، فهو يفتح تعاليمه وأحكامه لكل إنسان يعيش على هذه 

 األرض.
 

 (2)اثمنا: شهادة لورافيشيا فاغريي

الصايف النمري،  ينبوع املاء"نشأ اإلسالم، مثل  تقول املستشرقة اإليطالية لورافيشيا فاغلريي:

وسط شعب مهجي حييا يف بالد منعزلة جرداء بعيدة عن ملتقى طرق احلضارة والفكر 

اإلنساين، وكان ذلك الينبوع غزيرا إىل درجة جعلته يتحول، وشيكا إىل جدول، مث إىل هنر، 

ها ليفيض آخر األمر فتتفرع منه آالف القنوات تتدفق يف البالد. ويف تلك املواطن اليت ذاق في

القوم طعم تلك املياه األعجوبة سويت املنازعات ومجع مشل اجلماعات املتناحرة، وبدال من 

الثأر الذي كان هو القانون األعلى والذي كان يشد العشائر املنحدرة من أصل واحد يف 

انس تشد بعضهم إىل بعض مثل طفة جديدة، هي عاطفة األخوة بني أرابطة متينة، ظهرت عا

ن األخالق والدين. وما أن أمسى هذا الينبوع هنرا ال سبيل إىل مقاومته حىت عليا مشرتكة م

طوق تياره الصايف العنيف ممالك جبارة متثل حضارات قدمية، وقبل أن توفق شعوب تلك 

اجز، مهها ذلك التيار، قاهرا البالد، حمطما احلو إىل إدراك مغزى احلدث احلقيقي د املمالك

 .(3)من أكرب عدد من الشعوب املتباينة، جمتمعا موحدا" نشيئاموقظا بصخبه عقوال وسىن م

                                                           

  .195(،ص1992، 1ط ، )الرايض: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي،قالوا عن اإلسالمخليل،  عماد الدين 1
  مستشرقة إيطالية دافعت عن اإلسالم يف كتاهبا: دفاع عن اإلسالم. 2
  .22-21، ص(1981، 5للماليني، ط)بريوت: دار العلم  : منري البعلبكي،ترمجة اإلسالم،دفاع عن فاغلريي، لورافيشيا،  3
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-"إن اآلية القرآنية اليت تشري إىل عاملية اإلسالم بوصفه الدين الذي أنزله هللا على نبيه

)رمحة للعاملني( هي نداء مباشر للعامل كله. وهذا دليل ساطع على أن -صلى هللا عليه وسلم

يف يقني كلي أن رسالته مقدر هلا أن تعدو حدود األمة  شعر -صلى هللا عليه وسلم–الرسول 

العربية وأن عليه أن يبلغ )الكلمة( اجلديدة إىل شعوب تنتسب إىل أجناس خمتلفة، وتتكلم 

حقة من امرأة سربت أغوار اإلسالم ففهمته فهما صحيحا، أدى هبا  شهادة .1لغات خمتلفة"

 فهمها إىل أن رسالة القرآن الكرمي رسالة عاملية.
 

 (2)اتسعا: شهادة لمري

تقول المري: "إن اإلسالم هو أقدم وأول األداين مجيعا، وهو بتصوره الشامل للحياة قد أثر يف 

وبسبب ذلك إنه   مباشرة، وبصفة كلية أو جزيئة.ثقافة جل بالد العامل بصورة مباشرة أو غري

تعاليم األداين األخرى ومبادؤها أمام  هيف الوقت الذي هتاوت فيدين يساير الفطرة ... 

جربوت العلم أخذ علماء الدنيا يف الوقت احلاضر يتطلعون إىل اإلسالم طالبني، ألن تعاليمه 

حيض على العلم. وهو دين تقدمي يناسب  بل إن اإلسالم أقرب إىل العلم من أي دين آخر. 

  .(3)كافة املناخات والبالد، كما يصلح جلميع العصور"

إن رسالة اإلسالم رسالة عامة وشاملة لكل مناحي احلياة البشرية ألنه دين خياطب 

 فطرة األنسان ويليب حاجاته الروحية والعقلية.
 

                                                           

 املرجع السابق 1 
، عن طريق املراسلة بعدد من املسلمني الذين شرحوا هلا املبادئ 1951أملانية، مل تقنعها الداينة النصرانية، فأخذت تتصل منذ مطلع عام . 2

  اإلسالم فانشرح صدرها لإلسالم وانتمت إليه وتسميت بفاطمة سي المري.
  .231(، ص1992، 1اإلسالمي، ط، )الرايض: الندوة العاملية للشباب قالوا عن اإلسالم خليل، عماد الدين 3
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 (1)عاشرا: شهادة دافيد دي سانتيالان

رسول هللا إىل الشعوب األخرى، كما   -صلى هللا عليه وسلم-)سانتيالان(: " كان حممد يقول 

 .(2)كان رسول هللا إىل العرب"

انتهت به دراسته للقانون  درس الشريعة اإلسالمية بعمق شهادة من رجل قانوين  

رسالة عاملية الروماين والشريعة اإلسالمية إىل أن يعرتف أبن رسالة النيب صلى هللا عليه وسلم 

 للبشرية مجعاء.
 

 احلادي عشر: شهادة الدكتورة أليس ليختسندر)3(

"...إن أهم ما مييز اإلسالم  تقول أليس ليختسندر، أستاذ اإلسالميات جبامعة فرانكفورت:

هو جميئه يف ختام األداين السماوية، ومن مث فهو يوافقها يف أصول اإلميان، وهو خيالفها يف 

فال يرتبط برسالة حمددة، متضي مع مضي عهدها وال أبمة خاصة، فاإلسالم صيغته العامة، 

هو خامت األداين ويراد به الدوام، وكل ما يراد به الدوام ينبغي أن يوافق كل جيل، وأن يصلح 

  .(4)لكل أوان"

ربط هذا املفكر الغريب عاملية اإلسالم خبامت الرسالة، ألن اإلسالم جاء ليتمم 

 السابقة عليه فهو رسالة اريد لعه أن تكون على مر العصور واالجيال.األدايانت 
 

تثبت حقيقة عاملية  لدين اإلسالميهذه شهادات بعض املستشرقني املنصفني عن عاملية ا   

الرسالة اإلسالمية الشبهات اليت يثريها املسشرقون خصوم هذا الدين من أبناء جلدهتم الذين 
                                                           

حصل على الدكتوراة يف القانون، كان على معرفة واسعة ابملذهبني املالكي  رة يهودية ودرس يف روما،ولد سانتيالان يف تونس من أس 1
سانتالان مولعا بدراسة التصوف 1وإىل جانب الفقه اإلسالمي كان  ومقارنته ابلفقه الشافعي. الفقه املالكيمؤلفاته:  والشافعي، من

  .232ص والتصوف املسيحي، انظر: موسوعة املستشرقني، اإلسالمي وعالقته ابلتصوف اليوانين األفلوطيين
  .107. وانظر: عماد الدين خليل، قالوا عن اإلسالم، ص406ص  ،تراث اإلسالم سانتيالان، دافيد دي 2
 سابقا. أستاذ اإلسالميات جبامعة فرانكفورت  3
   .49(، ص1989، 1ط عمار،، )األردن: دار شريعة الكمال تشكو اإلمهالصاحل ،  عبد الوهاب رشيد  4
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الشخصية ويتبنون املعطيات الالموضوعية والالعلمية من أجل إنكار تقودهم األهواء وامليوالت 

 .عاملية اإلسالم
 

بعض املستشرقني املغرضني يف  االيت متسك هب ويف ختام هذا املبحث أسوق شبهتني

 :نفي عاملية اإلسالم
 

:الشبهة األوىل  

 عريب، وظهرأن الرسول : زعم )فنسك(: أن دعوة اإلسالم خاصة ابلعرب، وحجته يف ذلك

حكامه عربية، وجيري به يف بالد العرب، والدعوة ظهرت يف يف جزيرة العرب، والقرآن عريب وأ

 بالد العرب( والنتيجة أن اإلسالم خاص ابلعرب.

واستند )فنسك( على كثري من اآلايت القرآنية ليعضد دعواه، مدعيا أهنا تؤكد ما 

 َّ ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱذكر، منها قوله تعاىل: 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ٱُّٱ. وقوله تعاىل: ٧الشورى: 

 حب  جب هئ مئ خئ ٱُّٱ. وقوله تعاىل: ١٩٥ - ١٩٣الشعراء:  َّ ىي  ني

ن فهذه اآلايت يف نظر )فنسك( تؤكد خصوصية اإلسالم ابلعرب، أل .٢يوسف: َّخب

 .القرآن عريب وقد نزل إىل العرب
 

 الرد على هذ الشبهة

حياولون انتقاء بعض األدلة واحلجج اليت ختدم غرضهم ويتغاضون عن كعادة بعض املستشرقني 

إىل القول خبصوصية )فنسك( غت من الكثرة والصحة، وهذا ما دعا األدلة األخرى مهما بل
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كليا اآلايت اليت تثبت   أعرضألنه نظر إىل اآلايت القرآنية نظرة جتزيئية و  الدعوة اإلسالمية؛

 مزاعمه فيكمن يف اآليت: أما الرد على عاملية اإلسالم.

 مك لك اك ٱُّٱهناك آايت كثرية تدل على عاملية اإلسالم، منها قوله تعاىل: 

  خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ. وقوله تعاىل: ١٠٧األنبياء:  َّ  يك ىك

 .٢٨سبأ:  َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ

ذكر ابن كثري أن هذه اآلايت: "خطاب للناس مجيعا األمحر واألسود، العريب 

شرفه وعظمته صلى هللا عليه وسلم، ألنه خامت النبيني وأنه مبعوث إىل والعجمي، وهذا من 

 .(1)الناس كافة"

"أمر صلى هللا عليه وسلم أبن يصدع مبا فيه تكبيت لليهود  وقال األلوسي يف ذلك:

الذين حرموا اتباعه، وتنبيه لسائر الناس على افرتاء من زعم منهم أنه صلى هللا عليه وسلم 

خاصة...ببيان عموم رسالته صلى هللا عليه وسلم وهي عامة للثقلني كما مرسل إىل العرب 

 .(2)نطقت به النصوص"

 َكانَ   قَـْبلِّي َأَحد   يـُْعَطُهنَّ  ملَْ  مَخْس ا أُْعطِّيتُ  :"ومن السنة النبوية قوله صلى هللا عليه وسلم

، وقوله صلى هللا عليه وسلم: (3)" َوَأْسَودَ  َأمْحَرَ  ُكل ِّ   إِّىَل  َوبُعِّْثتُ  َخاصَّة   قـَْومِّهِّ  إِّىَل  يـُبـَْعثُ  َنيبِّ    ُكلُّ 

ي  َواَل  يـَُهودِّيي  اأْلُمَّةِّ  َهذِّهِّ  مِّنْ  َأَحد   يبِّ  َيْسَمعُ  اَل  بَِّيدِّهِّ  حُمَمَّد   نـَْفسُ  "َوالَّذِّي  َوملَْ  مَيُوتُ  مُثَّ  َنْصرَاينِّ

لَّذِّي يـُْؤمِّنْ  ْلتُ  ابِّ  .(4)رِّ"النَّا َأْصَحابِّ  مِّنْ  َكانَ   إِّالَّ  بِّهِّ  أُْرسِّ

                                                           

 . 288-287، ص11ج ،تفسري القرآن العظيمابن كثري، 1
  .78، ص4(، ج2001، 1العلمية، ط: دار الكتب )بريوت، روح املعاين يف تفسري السبع املثايناأللوسي، حممود،  2
  .60ص سبق خترجيه،3
  .60خترجيه، صسبق 4
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فهذه نصوص كلها تؤكد عاملية اإلسالم عقيدة وتشريعا وأخالقا اليت متيزت به األمة 

اإلسالمية عن ابقي الشرائع األخرى، يقول العقاد يف الرد على دعوى أن اآلايت اليت استدل 

هبا )فنسك( موجهة للعرب:" وإذا كان عرب اجلاهلية قوما مل أيهتم نذير من قبل فالدين الذي 

جاء به صاحب الدعوة احملمدية يعم املتدينني الذين سبقت إليهم الرسل ويقوم النيب العريب 

، مث قول )فنسك( أبن الرسول العريب خاطب الناس (1)ابلدعوة إليه ليظهره على االمر كله"

بلغة عربية، فال يعين ذلك أن الرسالة خاصة ابلقوم الذين خاطبهم بلغتهم، فالعربة بكونه 

 .(2)ناس كافة، أم القرى ومن حوهلا وال ميكن أن تعزل اهلداية عن غري أهل أم القرىخاطب ال
 

 الشبهة الثانية:

ومن الشبه اليت عمد بعض املستشرقني لتقرير دعواهم إنكار عاملية اإلسالم إىل إنكار رسل 

اإلسالم من النيب صلى هللا عليه وسلم ورسائله إىل امللوك والعظماء يف عصره اجملاورين لدولة 

ومن املستشرقني الذين أنكروا أن يكون الرسول صلى هللا عليه  .األكاسرة واألقباط والروم

وسلم قد بعث برسله ورسائله إىل امللوك املستشرق اإلجنليزي )مرجليوث( يف كتابه )حممد( 

تشرق الذي "ادعى أن الرسول مل يوجه أي كتاب للملوك واألمراء خارج اجلزيرة" كما تبىن املس

"أن الرسول مل يوجه دعوته منذ بعث إىل أن مات إال للعرب  )موير( نفس  الشبهة وادعى

دون غريهم"، وأنكر املستشرق )برانرد لويس( يف كتابه: السياسة واحلرب يف اإلسالم:"أن 

يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم قد أرسل الكتب والرسائل إىل األمراء وامللوك الذين 

 .(3)عدم العثور على ما يدل على شئ من ذلك يف الواثئق اليت  خيلفها هوالء" عاصروه حبجة

                                                           

  .130.ت(، صالعصرية، د.ط، د: املكتبة )بريوتاإلسالم دعوة عاملية، العقاد، عباس،  1
  .712اإلسالمية، صاملرجع السابق، نقال عن متيز األمة  2
. ومن احلجج اليت استندوا 714اإلسالمية، صعن متيز األمية  املستشرقني، نقالمجيل املصري، دواعي الفتوحات اإلسالمية ودعاوى  3

أبن  عاملي، دعواهمإليها: دعواهم أبن اإلسالم خيص اجلزيرة العربية، وخرب السفارات والرسائل النبوية خيرج به عن نطاقه احمللي إىل نطاق 
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 ةهالرد على هذه الشب

ابلرجوع إىل كتب السرية النبوية جند أهنا دونت تلك الرسائل والكتب اليت أرسلها النيب 

درمنغم( بوجود  )إميلصلى هللا عليه وسلم مما ال يدع جماال للشك، وقد اعرتف املستشرق 

بعث النيب السرااي فدانت لإلسالم قبائل كثرية، يف كتابه )حياة حممد(: "مث هذه الرسائل، قال 

 مث أرسل الكتب إىل األمراء األجانب".

"الواثئق  وممن أثبت هذه الكتب والرسائل حممد محيد هللا احليدر آابدي يف كتابه القيم

راشدة"، ولقد سرد محيد هللا تلك الكتب والرسائل اليت  السياسية يف العهد النبوي واخلالفة ال

كتبها الرسول صلى هللا عليه وسلم وأرسلها إىل امللوك والرؤساء، كما دون تلك األجوبة اليت 

أرسلها أولئك امللوك والرؤساء، وأورد مصادر تلك الواثئق وصورا ملا وجد منها، وذكر أماكن 

 .(1)حفظها يف العامل

يف منتهى الوضوح، ودعا  هللا عليه وسلم صلى ليت أرسلها الرسولكانت الرسائل ا

لية ؤو ليتهم ومسؤو ض للدخول يف اإلسالم، ومحلهم مسزعماء األر  هللا عليه وسلم صلى الرسول

شعوهبم أيض ا، وبدأت فعال  هذه الرسائل خترج من املدينة املنورة، وخرجت هذه الرسائل يف 

من صلح احلديبية يف شهر ذي  صلى هللا عليه وسلم نفس الشهر الذي رجع فيه الرسول

هـ، أي بعد أايم من صلح 7احلجة سنة ست من اهلجرة، والبعض يؤخ رها إىل غرة حمرم سنة 

على توصيل اإلسالم إىل كل مكان،  صلى هللا عليه وسلم احلديبية. وانظر إىل حرص الرسول

وف خرجت هذه الرسائل، وهي ولكن الظروف مل تكن مهيأة قبل ذلك، وعندما سنحت الظر 

هللا عليه  ىل الرسول صلرسائ وملا کانتيف معظمها يف وقت متزامن ال يفصل بينها إال أايم. 
                                                                                                                                                                        

ار السفارات النبوية الرسول كان يف حالة ضعف سياسي وعسكري ال ميكنه حتدي قوة العامل ابلسفارات والرسائل النبوية، اشتمال أخب
بعض الرسائل النبوية على آية قرآنية، قيل إن نزوهلا قد أتخر عن اتريخ إرسال تلك الرسائل  أسطورية، اشتمالعلى تفاصيل وصفت أبهنا 

  .101-100بنحو سنتني. انظر: سفراء الرسول، ص
  .715ص متيز األمة اإلسالمية،إسحاق بن عبد هللا،   1
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ن حيقق النيب صلى هللا هذه أمن الشرائع ملا قبلها، كان البد ة على ما سواها ومهيمن ،وسلم

 .العاملية فيدعو مجيع الناس إىل اإلسالم

وأثناء عرض بعض شبهات املستشرقني يف عاملية اإلسالم تبني لنا أن هؤالء 

املستشرقني دأبوا على التشكيك يف كثري من املسلمات يف الشريعة اإلسالمية، حماولني بذلك 

 هبا بعض املستشرقني املنصفني من جهة أخرى. اليت اعرتفطمس تلك احلقائق 
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 عاملية املسيحية ومناقشة أدلتهابداية ظهور دعوى  :الفصل الثالث
 

 بني اخلصوص والعموم عوة الرسل السابقني عليهم السالمد املبحث األول:

 

إن الرساالت اإلهلية مجعاء اتفقت على أصول الدين يف التوحيد، فما من نيب إال ودعا قومه 

 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱإىل التوحيد، قال تعاىل: 

 . ٢٥األنبياء:  َّ ين ىن

ولقد اقتضت حكمة هللا العليم اخلبري أن يرسل إىل خلقه رسال مبشرين ومنذرين لئال 

يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل، وهللا وحده سبحانه وتعاىل أعلم حيث جيعل رسالته، 

خر إىل قوم آخرين يف ن يرسل اثنني أحدمها إىل قوم واآلفيجوز أن يرسل هللا إىل قوم، وجيوز أ

واحد كإبراهيم ولوط، وجيوز أن يرسل واحدا إىل الناس كافة كما أرسل حممدا صلى هللا وقت 

 عليه وسلم خمتصا بذلك دون غريه من األنبياء.

وإذا استعرضنا دعوة االنبياء السابقني مجيعا، جند أن نبينا عليه السالم أخربان أبنه 

يف األمم السابقة كان يرسل إىل قومه صلى هللا عليه وسلم قد بعث إىل الناس كافة، وأن النيب 

خاصة، ومل يدع أحد عموم البعثة ألحد من األنبياء قبل نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، إال 

ما كان من النصارى الذين زعموا عاملية الرسالة لعيسى عليه السالم، وهذا ما سنبينه يف 

 الفصول القادمة إن شاء هللا.
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خاصا ابلنيب  أيضا ليسومهه البعض من أن عموم الرسالة وأييت احلديث هنا إىل ما ت

ننقد حممد صلى هللا عليه وسلم، ويعرتضون على ذلك مبا جاء يف دعوة نوح عليه السالم، وس

 من عدة أوجه:نوح من قال بعموم دعوة آراء 

ما ذكره ابن حجر رمحه هللا يف فتح الباري وهو قوله "وال يعرتضن أبن نوحا عليه   .1

كان مبعواث إىل أهل األرض بعد الطوفان ألنه مل يبق إال من كان مؤمنا معه، السالم  

وقد كان مرسال إليهم، وألن هذا العموم مل يكن يف أصل بعثته، وإمنا اتفق ابحلادث 

الذي وقع وهو احنسار اخللق يف املوجودين بعد هالك الناس، وأما نبينا حممد صلى هللا 

 .1عثة فثبت اختصاصه بذلكعليه فعموم رسالته من أصل الب

 ىئ ٹٱٹٱُّٱ إن نوحا عليه السالم أرسل إىل قومه خاصة كما جاء يف قوله تعاىل:  .2

 .١نوح:  َّ رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ

 لقومه فقط. تفدل هذا داللة واضحة على أن رسالة نوح عليه السالم إمنا كان

أن حديث الشفاعة الذي ورد فيه أن الناس أيتون نوحا فيقولون: اي نوح أنت أول   .3

الرسل إىل األرض ومساك هللا عبدا شكورا...ال يعين أن نوحا عليه السالم أرسل برسالة 

عامة إىل أهل األرض مجيعا، ولكن املراد أنه أول رسل هللا أييت بتشريع جديد بعد 

 سالم.شرائع آدم وإدريس عليهما ال

أننا لو سلمنا جدال بعموم دعوة نوح عليه السالم فهو عموم مؤقت مل يستمر، بل   .4

جاءت الرسل ترتى من بعد نوح، وأنزل هللا شرائع جديدة نسخت شريعته، ومل يكتب 

                                                           

   519، ص1، جفتح الباري ،حجر العسقالينابن  1
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لشريعة نوح البقاء، وابلتايل يظل لسيدان حممد صلى هللا عليه عموم الرسالة زماان 

 .1ومكاان بال منازع

ينا إىل أنبياء بين إسرائيل فقد أرسلهم هللا تعاىل لرد بين إسرائيل إىل الطريق تأوإذا 

املستقيم وكانوا أكثر األمم أنبياء لعنادهم وشدة كفرهم، ومن رمحة هللا بعباده أن يرسل إليهم 

رسال يذكروهنم إذا احنرفوا، وملا غري بنو إسرائيل دين موسى وبدلوه بعث إليهم داود وسليمان، 

من بعدهم زكراي وحيىي عليهم السالم، وملا تزايد الكفر وشاع اإلحلاد بعث هللا عيسى عليه مث 

السالم وأرسله ليكمل رسالة من سبقه من األنبياء لبين إسرائيل كرسالة موسى عليه السالم 

 زئ رئ ّٰ ٱُّٱٱورسالة غريه من األنبياء ألقوامهم خاصة، يقول هللا تعاىل:

 .٤٨آل عمران:  َّ  نئ مئ

سرائيل إسوال إىل بين دلت هذه اآلية داللة واضحة على أن عيسى عليه السالم كان ر 

 خالفا ملا ذهب إليه اليهود من أنه كان لقوم خمصوصني منهم، وخالفا للنصارى الذين يزعمون 

 .2أن رسالة عيسى عليه السالم عامة للناس

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ قال هللا تعاىل:

 َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه ين

 .٦الصف:

لقد كان هذا النداء واضحا أشد الوضوح بتخصيص الرسالة إليهم ال لغريهم، ولكنهم  

 كذبوا كما هو حاهلم وديدهنم.
                                                           

  ، ص(20001،القاهرة: دار االعتصام،ط) النبوة احملمدية ودلئلها وخصائصها،حممد أمحد املسري،   1
  ص (20044،القاهرة: دار االفاق العربية،ط)، نقض دعوى عاملية النصرانية فرج هللا عبد الباري، 2
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رسالة عيسى عليه السالم  صوصأمرا مهما يف معرض احلديث عن خنبني ونريد أن 

رسل نيب أو رسول كان ي أيلى أقوامهم ال يعين انتقاص أن قصر الدعوة ع :وغريه من األنبياء

لقومه  عامة للناس تهى هللا عليه وسلم الذي كانت رسالقومه فقط، ابستثناء حممد صل إىل

 زي  ري  ُّٱٱٱٱولغري قومه املوجودين على وجه األرض، ومن سيوجد عليها إىل يوم الدين

 .١٥٨األعراف:  َّ حئ جئ يي ىي ني مي
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من خالل نصوص تها دعوة املسيح عليه السالم وخصوصي مظاهر الثاين:املبحث 

 .اإلجنيل

لقد كانت دعوة عيسى عليه السالم لقومه يف بين إسرائيل قائمة على التوحيد الكامل، بل  

كانت يدعو إىل عبادة هللا وحده، و  فقد كان ،دعوته عليه السالمهو األساس األول من أسس 

شرت ابليوم اآلخر، تب نياالتسامح والتقشف والزهد يف الد لىع ضدعوة روحية حتدعوته 

 رسالة موسى عليه السالم. كملوت

معارضة شديدة من الفرق اليهودية، تعرض  السالم وأتباعهولقد واجه عيسى عليه 

ليه، ولقد كانت دعوته أيضا تقوم على االتصال ابهلل إ عهفيها للخطر، لوال أن هللا جناه ورف

 جح  مج حج ٹٱٹٱُّٱ ة أحد من الكهنة، قال تعاىل:تعاىل دون وساط

 حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح

  .٣١التوبة:  َّ حف جف مغ جغمع جع مظ حط  مضخض

مث إن دعوة املسيح عليه السالم جاءت مبشرة بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم، ولقد 

حيمد   وردت هذه البشارة يف األانجيل احلالية بلفظ بريكليت، وهي كلمة يواننية مبعىن الذي

 كثريا.

"وأان أسال األب ليعطيكم ابرقليطا آخر معكم إىل  ومن ذلك ما ورد يف إجنيل يوحنا

األبد، روح احلق الذي ال يطيق العامل قبوله ألنه ال يراه وال يعرفه أحد أما أنتم فتعرفونه ألنه 

 .1يقيم عندكم وسيكون فيكم"

                                                           

  .17-14،16يوحنا: 1
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شعب  مدبر يرعىأبنه ما جاء يف إجنيل "مىت" حيث وصف املسيح عليه السالم  .1

إسرائيل، "وأنت اي بيت حلم أرض يهوذا لست الصغرى بني رؤساء يهوذا، ألن منك 

 .1خرج مدبر يرعى شعيب إسرائيل"

يقص لنا إجنيل "مىت" أيضا قصة املرأة الكنعانية اليت طلبت من املسيح أن يشفي هلا  .2

قائلني" اصرفها ألهنا تصبح بنتها فلم جيبها بكلمة، وعندما توسل إليه تالميذه بشأهنا 

 .2وراءان" أجاهبم بقوله:" مل أرسل إال إىل خراف بين إسرائيل الضالة"

إخبار عيسى عليه السالم أن هذه الدعوة قاصرة على أسباط إسرائيل وال تتعداهم  .3

أبي حال" هؤالء االثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائال: إىل طريق األمم ال متضوا 

 .3امريني ال تدخلوا بل اذهبوا ابحلري إىل خراف بيت إسرائيل الضالة"وإىل مدينة للس

ورشليم اي قاتلة األنبياء أورشليم اي أوال عيسى عليه السالم ذاهتا" اي ما جاء يف أق .4

مجع أوالدك كما جتمع الدجاجة فراخها حتت أ وراعية املرسلني، إليها كم مرة أردت أن

 .4جناحيها ومل تريدوا

ل مىت" ألن ابن اإلنسان قد جاء لكي خيلص ما قد هلك ماذا تظنون وجاء يف إجني .5

إن كان إلنسان مائة خروف وضل واحد منها أفال يرتك التسعة والتسعني على احليال 

يقول عبد الرزاق االرو: فكأنه هنا يفسر معىن كونه قد  .5ويذهب ويطلب الضال

 .6ة الضالةيليأرسل إىل اخلراف اإلسرائ

                                                           

  .6-2:4اجنيل مىت  1
  .27-18،23مىت 2
  .6-10،5مىت  3
  .23،27مىت 4
  .12-18،11مىت  5
  .82ص ،2007، 1ط الرايض: دار التوحيد، مصادر النصرانية،عبد الرزاق االرو،  6
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لسان بطرس الذي يعترب كبري تالميذ املسيح عليه السالم يقول:"الكلمة ما جاء على  .6

 .1اليت أرسلها اىل بين إسرائيل يبشر ابلسالم، بيسوع املسيح، هذا هو رب الكل"

ما ذكر يف إجنيل لوقا من البشارة مبجئ املسيح قبل مولده وهي بشارة من امللك إىل  .7

يت يعقوب إىل األبد" ها أنت ستحبلني مرمي يبشرها أبهنا ستلد مولودا ميلك على ب

وتلدين ابنا امسه يسوع، ويعطيه الرب كرسي داود أبيه، وميلك على بيت يعقوب إىل 

 .2األبد وال يكون مللكه هناية"

ما أشار إليه إجنيل يوحنا من أن املسيح ما جاء إال خلاصته" إىل خاصته وخاصته مل  .8

ه من بين اسرائيل ولكن خاصته مل تقبله فعيسى عليه السالم جاء إىل خاصت .3تقبله"

 فحرفوا ما جاءهم به وكونوا ابمسه دينا ال يعلم منه شيئا.

منهج موسى عليه يضا أن عيسى عليه السالم سار على أمما يثبت خصوصية دعوته  .9

نقض الناموس أو هو يقول:" ال تظنوا أين قد جئت ألما للتوراة فمتمالسالم من قبله، 

 .4ألنقض بل ألكمل" األنبياء، ما جئت

فاملتتبع ألانجيل النصارى ورسائلهم املقدسة، وهو ما تعارفوا على تسميته ابلعهد 

اجلديد من الكتاب املقدس، جيد أن دعوة املسيح كانت مقتصرة على شعب اليهود والذي  

كان يطلق عليه سابقا شعب بين إسرائيل، بل إن البشارة مبجيئه قبل مولده أيضا أشارت إىل 

 ن رعايته ستكون لشعب إسرائيل فقط.أ

                                                           

  .10،36اعمال الرسل، 1
  .1،11اجنيل يوحنا  2
  .33-1،31لوقا 3
  .5،17مىت  4
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على الرغم من الدالئل والرباهني اليت مت ذكرها واليت تدل على خصوصية دعوة املسيح 

عليه السالم، وأن عيسى عليه السالم ليس إال نبيا من أنبياء بين إسرائيل، دون غريهم من 

شرية، ورغم أن هذا األمر مل األمم، إال أن النصارى اليوم يؤمنون أبن دينهم دين عاملي لكل الب

 لى شعب بين اسرائيل.عأحد من حوارييه، واقتصرت دعوهتم يقل به 

يرجع دخول فكرة العاملية اىل النصرانية إىل بولس، وسيأيت ذكر لذلك يف املبحث 

 القادم إن شاء هللا.

من خالل هذا العرض ألدلة خصوصية دعوة النصرانية من نصوص األانجيل، 

ة اليت يستدل هبا النصارى على عاملية النصرانية، ونقوم بتفنيد هذه األقوال نستعرض األدل

 ومناقشتها والرد عليها.
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 .اقشة النصوص الدالة على عاملية املسيحية والرد عليهانم املبحث الثالث:

"لكنكم  ما جاء يف أعمال الرسل، هبا النصارى على عاملية داينتهم من األدلة اليت يستشهد 

ورشليم ويف كل اليهودية ألقدس عليكم وتكونون يل شهودا يف ستنالون قوة مىت حل روح ا

"  .2"اذهبوا إىل العامل أمجع واكرزوا ابإلجنيل للخليقة كلها" .1االرض" وإىل أقصىوالسامرة 

فتقدم يسوع وكلمهم قائال:"فاذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم ابسم الرب واالبن والروح 

 .4ورشليم"أة اخلطااي جلميع االمم مبتدأ من " وأن يكرز ابمسه ابلتوبة ومغفر  .3القدس"

ة على النص األصلي وقد مت زايد واملوجود يف إجنيل مرقس قد اعتربإن النص األول 

( لكتاهبم املقدس، مث أعيدت rsvم للنسخة القياسية املراجعة )1952عام  بعةيف ط إخراجه

بعض أقدم  نيقول: إم للنسخة نفسها مع تعليق يف اهلامش، 1971عام  طبعةفجأة يف 

االحتجاج بشئ  ىأتتويف هذه احلالة ال ي .5املصادر جيعل ختام هذا السفر هناية الفقرة الثامنة

 من هذه الفقرات املشكوك يف صحتها.

يذ وأما ما يتعلق بنص إجنيل لوقا سفر األعمال، فإن كاتبها: لوقا مل يكن من تالم

 املسيح عليه السالم ومل يدع ذلك، ومل يشاهد أو يعاصر شيئا من دعوته.

 وأما النص الوارد يف اإلجنيل املنسوب إىل مىت فنستطيع أن جنيب عنه مبا يلي:

 .فيه مشكوكأن هذا النص يف ثبوته شك، ونسبته إىل مىت   .1

                                                           

  .8-1أعمال الرسل، 1
  15-16إجنيل مرقس، 2
  .18-928،1مىت  3
  .24-27لوقا،  4
  .664، صمصادر النصرانية 5
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كان حيا وبني ىل املسيح عليه السالم حني  إهذا النص مل ينسبه مىت وال غريه أن   .2

ظهرانيهم ويسري يف دعوته مع تالمذته، وإمنا نسب اىل املسيح عليه السالم الذي قام 

بعد أن صلب كما يزعمون، وبذلك نعلم أن أقدم الدالئل على وقائع القيامة والظهور 

بعد الصلب إمنا جاءت يف رسائل بولس اليت وجدت قبل األانجيل، ويظهر أيضا أن  

ربعة مل يشهدوا أبنفسهم هذه احلادثة، وإمنا بنوا أحكامهم عنها على كتبة األانجيل األ

ما ذكره بولس الذي بدوره مل يكن معاينا للحادثة، ومل يكن قد شاهد شيئا من الوقائع 

 يف زمن املسيح عليه السالم على اإلطالق.

وتوجد دالئل واضحة على أن كتبة األانجيل فيما سطروه عن القيامة والظهور أهنم 

ليسوا على يقني فيما حيكمون ويتحدثون عنها، بل جاءت أخبارهم متناقضة 

 .1ومتضاربة

وهنا يشكك يف الوقت والتاريخ الذي قد أمر أبن يبشر املسيح بدعوته غري اليهود 

لة قيام أمته أصال، وهبذا يتضح أيضا أن مسبعد الصلب، ما مل تثبت حقيقة صلبه وقيا

وصيته املزعومة ليست إال حمض خيال، ونشأت املسيح عليه السالم من قربه و 

أبساليب متنوعة كشأن غريها من القصص اخليالية اليت يكتبها كل روائي وفق ما 

 يناسبه يف الكتابة فحسب.

اب إىل ترجيح أحد األقوال على إنه إذا استحال اجلمع بني متناقضني وجب الذه  .3

ف بين إسرائيل الضالة"، مث خرى، فإنه يستحيل أن يقول:"مل أرسل إال إىل خرااأل

إين مرسل إىل " وتلمذوا مجيع األمم"، أو يقول: "اذهبوا يقول يف الوقت نفسه ألتباعه:

                                                           

  670، صمصادر النصرانية 1
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كانت   اإذ فكيف ،تضارب وتناقض النصوصلا األمر وتزداد استحالة هذ "مجيع العامل

من نيب عظيم القدر ال يبلغ الوحي من عنده وإمنا من عند ربه. يقول عبد األحد 

"وال شك يف أن املسيح الذي مل خيلص جمنونة كنعانية إال بعد اجلهد الطويل ال  داود:

 .1ميكنه أن يسعى لتخليص العامل"

ه عليه أنه وعلى فرض ثبوت هذا النص عن عيسى عليه السالم فإن غاية ما يفيد أن  .4

السالم أمر تالميذه أبن يبشروا برسالته مجيع القبائل من بين إسرائيل أو أسباطهم 

وليست مجيع األمم أو مجيع الناس، وفرق بني هذا وذاك، وذلك ألن املسيح عليه 

السالم قد تكلم بوضوح فيما ترويه األانجيل من أن رسالته خاصة ببين إسرائيل، 

 من القيام أبي نشاط دعوي لغري اإلسرائيليني.لدرجة أنه كان حيذر تالميذه 

ن النص ورد فيه داللة على التثليث، ونعلم أن عقيدة التثليث دخيلة على العقيدة إ  .5

تقرر أصال إال يف أواخر القرن تمل ألوهية الروح القدس  نلية للداينة النصرانية، وأاألص

 .2الرابع امليالدي

رة وإميان كثري ماملسيح عليه السالم إىل الساهاب ما جاء يف إجنيل يوحنا من قصة ذ  .6

واإلجابة على هذا أن هذه القصة مل تذكرها بقية األانجيل، فليس  .3من السامريني به

من املستبعد أن تكون من القصص املفرتايت من كاتب األانجيل الذي عرف بكثرة 

 .4خمالفاته لألانجيل األخرى

                                                           

  .234ص، الجنيل والصليبداود،  عبد الواحد 1
  .80، صمصادر النصرانية 2
  .4،43يوحنا  3
  .17، صالغفران بني السالم واملسيحيةخليل،  إبراهيم  4
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فرض صحتها من أن هدف املسيح هو  كما أن هناك توضيحا يف القصه نفسها على

أي أن ال طريق  .1الذهاب إىل اجلليل كما ورد وجاء فيها، وكان البد من أن جيتاز السامرة

 .2يؤدي إىل اجلليل إال ما ذكر، حيث يفهم ذلك من عبارة" جيتاز"

                                                           

  .3-11،2األعمال،  1
  .83ص مصادر النصرانية، 2
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 يةبولس وعاملية املسيح املبحث الرابع:

وأفاض يف شرحها برسائله، بل يعترب بولس يف ، سيحيةول من قال بعاملية املألقد كان بولس 

 ملا كان له من أثر ابلغ يف حتريفها. 1رأي كثري من الباحثني هو املؤسس احلقيقي للمسيحية

يقول أمحد شليب: كون املسيحية دينا عامليا كان نقطة التحول يف اتريخ هذه الداينة، 

 .2يف شرحها يف رسائلهوال شك أن بولس هو أول من قال بعاملية املسيحية وأفاض 

 فمن هو بولس؟ وكيف كانت بداية دعوته لعاملية املسيحية:

شاؤول" ابلعربية املطلوب، أو املرغوب "بولس هو شاؤول بن كيساي، وهو اسم عربي، ومعىن 

على نفسه  أطلقفيه، واستمر يدعى هبذا االسم حىت بعد أن اعتنق النصرانية بزمن، مث 

ولقب نفسه ببولس الرسول ومل ير املسيح قط يف  .3اسم"بولس" ومعناه ابليواننية "الصغري"

 حياته.

جاء على لسانه يف سفر أعمال  ،ولد بولس يف طرسوس جنوب تركيا ألبوين يهوديني

وكانت والدته بني  .4الرسل: أان رجل يهودي، ولدت يف طرسوس الواقعة يف مقاطعة كيليكية

 تني اخلامسة واخلامسة عشرة للميالد.السن

سية واليت كانت من ألد أعداء املسيح عليه السالم، يثر بولس ابملدرسة اليهودية الفر أت

ولذا كان قبل تنصره ممتلئا حقدا وغيظا على املسيح عليه السالم وأتباعه، بل شارك يف رجم 

                                                           

  .307، ص1976بريوت دار املعرفة، د.ط، املسيح يف القرآن والتوراة والجنيل،عبد الكرمي اخلطيب،  1
  .161-160 املسيحية، شليب، أمحد 2
 .  197، ص1994، 9القاهرة: دار الثقافة،طقاموس الكتاب املقدس،  3
  .13-9:أعمال الرسل 4
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ففروا منه طشه ضاق تالميذ املسيح الرجل البار استنفانوس أول شهداء النصرانية، ومن شدة ب

 .1ورشليم يف أحناء القدس والشامأمن 

 

 :بداية حتول بولس من اليهودية اىل املسيحية

ىل إتحول املفاجئ لبولس من اليهودية صحاح التاسع من سفر االعمال قضية اليذكر اإل

وفجأة يتحول  لمسيحية،ل ه، والقصة تذكر صراحة أن بولس كان يهوداي يعلن عداء2النصرانية

حيلل الدكتور حممد احلاج و يحي، بل واضع لالهوت املسيحية، هذا العدو للمسيحية إىل مس

ذلك التحول فيقول: إن بولس عندما عجز عن حماربة املسيحية ابلعنف واالضطهاد قرر أن 

يلجأ إىل سالح الدس والتدمري الداخلي، ومع ذلك فقد استطاع بولس أن ينفذ إىل أوساط 

 .3يف القدس، ويبدأ يف تعميم أفكاره الالهوتية اجلديدة الشعب

إال أنه على خالف مع تالميذ املسيح، والسبب يف ذلك أن بولس كان يصرح يف 

عمال املفروضة يف العهد ضي اإلميان فقط دون االلتزام ابألرسائله أبن اإلميان ابليسوع يقت

ألن االتفاق يف القدس حسب   سيحالقدمي، وبسبب ذلك تفجر الصراع بينه وبني تالميذ امل

عمال الرسل كان على االلتزام ابلطاعات وجتنب احملرمات املوجودة يف العهد القدمي أكاتب 

 ولكن بولس نقض االتفاق.

صبح تالميذ املسيح أعدى أعداء أأتباع بولس عن تالميذ املسيح، و  بعد ذلك انفصل

عقائد املسيح، وعلى عن املنحرفة جوهراي  مه، خاصة عندما بدأوا يفندون عقائدبولس

                                                           

  .47-46، ص208ة، اجلامعة االردنية،ي، رسالة جامعالديينأثر اليهودية يف حتريف الفكر ، ينالبلوي، ها 1
  .9-9/7،األعمال 2
  144، صالتثليثالنصرانية من التوحيد إىل  3
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اخلصوص تلك املتعلقة أبن املسيح هو ابن هللا ووحيده نزل إىل األرض بشكل اإلنسان 

 .1ليصلب فداء اخلطيئة البشرية

 

 القول بعاملية املسيحية

إىل أن بولس بعد رؤيته املزعومة للمسيح كان يبذل جهدا حثيثا للتبشري  معظم املصادر تشري

بدعوته، وكان يتواصل يف ذلك مع اليهود وغريهم من اليواننيني والوثنيني، ورسم بولس خطة 

ذكية وهي خماطبة كل مجاعة مبا يناسبها حبيث إنه ال يصادر فكر أحد من الذين يدعوهم بل 

على العكس من ذلك، كان يثبت هلم أن عقائدهم ال ختالف ما يدعو إليه، بل كان يربط 

 .2ئدهم وبني ما جاء به املسيح على أن هناك توافقا فيما بينهمأحياان بني عقا

ويرصد لنا شارل جينرب حركة بولس ودعوته بقوله" كان يرحتل من بلدة إىل أخرى، وال 

يقيم بضعة أايم يف أي منها إال جيد جاليات يهودية مهمة، وكان يبدأ احلديث يف املعابد فتثري 

يت إليه من من روعهم حياول إقناع من أي ديءأن يهغضب اليهود، وعندما يستطيع آراؤه 

 .3طالب املعرفة"

لليهود  ...فصرت  :وىل إىل كورنثيوس، يقولرسائله األ ىحدإومن ذلك ما جاء يف 

موس هلل، ألربح اليهود وللذين حتت الناموس كأين بال انموس مع أين لست بال ان كيهودي

ربح الضعفاء، صرت للضعفاء كضعيف ألن بال انموس ربح الذيبل حتت انموس املسيح أل

                                                           

  .48ص أثر اليهود يف حتريف الفكر الديين 1
  .50ص نقض دعوى عاملية النصرانية، 2
  .67ص املسيحية ونشأهتا، 3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



110 
 

صرت للكل كل شئ ألخلص على كل حال قوما وهذا أان أفعله ألجل اإلجنيل ألكون شريكا 

 .1فيه

، ليضلل من يدعوهم الذي القاه بولس: اخلداع والكذبيف هذا النص سر النجاح 

نرب:" مل يكن غري مميني ويومههم أبن ما هم عليه ال خيالف ما يدعو إليه، وكما يقول جيمن األ

اليهود يف هذا العصر يهتم بدعوة عيسى، ومل يكن غري اليوانين يستطيع أن ميد يف أبعاد هذه 

ضاف إليها ألس بني اليهودية واليواننية، مث الدعوة حىت يبلغ هبا حدود العاملية، لقد مجع بو 

 لى صفة املواطن الروماين.ميزة اثلثة غالية هي متتعه ابجلنسية اليواننية، أو بتعبري أدق حصوله ع

وقد سلك بولس هذا مسالك شىت إلرضاء األمميني ونشر دعوته فيما بينهم، ومل تكن 

 .2دعوى عاملية النصرانية إال واحدة مما ابتدعه بولس يف دين املسيح

املخالفة متاما ملا جاء به املسيح وكرسها مثل  الشرائعولذلك جاء بولس ببعض 

اخلتان، وادعاء بولس أيضا أن املسيح هو اإلله اجملهول الذي يبحث فيه اليواننيون وغري ذلك 

من العقائد الباطلة اليت كافح بولس كفاحا مريرا مع جلدته من اليهود جلعل املسيحية دينا 

 .3جامعا متحررا من قيود الشريعة اليهودية

لذلك نستطيع القول أبن لبولس أربع عشرة رسالة، واليت تشكل جزءا كبريا من العهد و 

القدمي، ويستحيل أن يكتب هذه اجملموعة الكبرية من الرسائل واليت تبلغ جمموعة إصحاحاهتا 

مائة إصحاح، إال ويكون لديه هدف واضح من ذلك لقد كان هدفه هدم املسيحية 

                                                           

  24 -9/20،كورنثيوس األوىل 1
  .137-136، ص5،ج(2011، 1مصر، طمصر: هنضة )، اإلسالم الرد على الشبهات والفرتاءات موسوعة بيان 2
  .45ص فجر املسيحية، 3
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ن فشل يف هدمها أهتا وشريعتها، بعد ديبتداع يف عقواال وتقويضها من الداخل بتحريفها

 .1وحموها من اخلارج

 جلها ركز بولس دعوته يف األمم وهي:أيع أن نبني بعض األسباب اليت من ونستط

نه هبذا سيكسب أنصارا من الوثنيني الذين ال علم هلم ابلكتب أأن بولس علم  .1

بشئ قريب وموافق ملا هم عليه كما مر ذكره  إليهمالسماوية املقدسة، فإذا ما جاء 

 آنفا قبلوه واتبعوه.

تباعه فال ميكن أن ينشر أضة شديدة من قبل تالميذ املسيح و أن بولس واجه معار  .2

 ضالالته حيث ينشط هؤالء.

ننا ذكران القول بعاملية املسيحية بعد أن أدخل عليها كثريا من العقائد والشرائع الباطلة إ .3

 .2يةسيحهو هدم امل

ولذا ميكننا القول أبن الذي نقل املسيحية من دعوة خاصة لبين إسرائيل إىل دين 

نتم األمم، مبا أين رسول لألمم، ممجدا أ"فإين أخاطبكم  ، هو بولس، يقول:عاملي ودعوة عاملية

 .3رساليت"

إال على ما علمه املسيح على يدي هلداة  يءجتاسر أن أتكلم بشويقول: "فما كنت أل

 .4األمم"

                                                           

  .104ص انجيل الربعةالتعريف والتناقض يف األ 1
  .673-672، ص2ج، النصرانيةمصادر  2
  .15-19،رسالة إىل روما 3
  .7،40،الرسالة إىل أهل كورنثيوس 4
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أن املسيح عليه  دين عاملي لكل الشعوب، رغمسيحية ؤمن النصارى اليوم أبن املولذا ي

 مل يقولوا بذلك بل اقتصرت دعوهتم على شعب بين إسرائيل. السالم وحوارييه

أصلها ويف  فريز صموئيل إىل أن املسيحية دعوة عاملية يفاملسيحي  الباحثذهب و

ومل يكن بولس هو الذي نقل الدعوة من القومية  تعاليم وأعمال وأوامر مؤسسها قبل بولس.

إىل العاملية، وإمنا هي عاملية من خالل نبؤات العهد القدمي عن املسيح وتعاليم املسيح، ويزعم 

 .1ليهم رسالة الرب الذي صلبب يسوع قد اختاره ليكون رسوال لألمم حيمل إأن الر 

دراسات يف النظم -واتكأ يف أطروحته هذه على ما كتبه حممد خلف هللا يف كتابه 

من أن الدعوة عاملية إمنا تبدأ بدعوة حملية مهما تكن تلك الظروف  -والتشريعات اإلسالمية

اليت حتيط هبا...مث تبدأ ابجلهد الذي يبذله الداعي يف استقطاب أقرب الناس إليه... مث تتسع 

أن تشمل البلدة اليت نشأ فيها الداعي مث تذهب إىل خارج الوطن وتعمل على الدائرة إىل 

 .2استقطاب العديد من األوطان والشعوب بعد ذلك تصبح دعوة عاملية

فإذا كان الرسول بولس قد اندى ابلدعوة بني األمم،  -يقول فريز–وعلى القياس 

ول من أبولس هو  نأك ال ش 3ة.فليس معىن ذلك أنه هو الذي نقلها من القومية إىل العاملي

عطيت له وهو أمة ن هذه النعأه. واعرتف ليف شرحها يف رسائ املسيحية وأفاضقال بعاملية 

كتوم هو شركة السر امل فيمامم ولينري اجلميع يعا ليبشر هبا بني األمجني دوهنم صغر القديسأ

ول مل يفهموا هذه يح األواريني وتالميذ املسن احلأف الكتاب املسيحيون رت عمنذ الدهور، وي

 احلقيقة حىت اكتشفتها عبقرية بولس.

                                                           

 22م(، ص 2002، )القاهرة: مطبعة اوتوبرنت، الطبعة األوىل، دعوة عاملية املسيحفريز صموئيل،  1
  .173، صهل املسيحية دعوة عنصرية، خلف هللا، نقال عن دراسات يف النظم والتشريعات 2
  .املرجع السابق 3
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ليال واحدا وال كلمة واحدة ن بولس مل يقم دأمن الواضح للذي يقرأ رسائل بولس و 

هو ومن  هالعاملية من كالم منا كان تدليله على هذهإية، و ىل عيسى عن عاملية املسيحإتنسب 

 .1تان وعلى كثري من التعاليمعدم ضرورة اخللك شأن التدليل على فكاره، شأنه يف ذأبنات 

واضح أن بولس علل عاملية املسيحية أبن لألمم راب واحدا، فكذلك وعده ابلتربير 

يشمل كل األمم كما ورد يف رسالته ألهل رومية، كما علل عاملية املسيحية يف رسالته ألهل 

 إبراهيم وحدهم.غالطية من حيث إن اليهود ال صواب معهم يف قصر الوعد على بين 

ول رأ رسائل بولس املنشورة ال يساوره أدىن شك من أن بولس هو وحده أإن من يق

من أخرج املسيحية من رسالة مؤقتة إقليمية إىل مفهوم عاملي مل يدعه املسيح نفسه وال 

 .2حواريوه

رسالة عيسى  أن قوى الدالئل علىلي من حياة املسيح وتالميذه ملن أإن الواقع العم

ه السالم كانت حمصورة يف نطاق شريعة موسى عليه السالم، وحمصورة يف املدن والقرى علي

 .3اليت كان بنو إسرائيل يتجمعون فيها

ابلتايل ألزم بولس  4ن كثريا من الثقات يعدونه املؤسس احلقيقي للمسيحيةيقول ويلز إ

سرائيل، ليجذب له  إدخل على داينته اجلديدة تعليمات أخرى تزيل اهلوة بني دايانت بينأن ي

العامة من اليهود، كما أدخل صورا من الفلسفات الوثنية االغريقية ليجذب أتباعا من اليوانن. 

ن املسيحية ذلك أخذ يعلم أل فاستطاع بولس أن يغري كثريا مما جاء به عيسى عليه السالم،

                                                           

 .117-116، ص(1990، 9املصرية، طالقاهرة: مكتبة النهضة ) املسيحية، شليب، محدأ 1
  314، ص(1978، 1دار الوفاء،ط :املنصورة) ، اإلسالم يف مواحهة الستشراق العاملي،املطعين عبد العظيم 2
 .311صاملرجع السابق،  3
 .98، صاملسيحيةشليب،  أمحد  4
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ين إسرائيل إىل ليست دينا لليهود فقط بل هي دين عاملي فنقل املسيحية من داينة خاصة لب

 .1داينة عاملية يدخل فيها كل الناس

ومن ذلك الوقت صار بولس القوة الفعالة، واحلركة الدائبة يف الدعاية للمسيحية، 

وأخذ يف التطواف يف األقاليم ينشئ الكنائس ويقوم ابلدعاية ويلقي اخلطب وينشئ الرسائل 

 .2وقطبهم الدعاة للمسيحيةوجعل نفسه حمور التعليمية، 

يها تبني أن رسالة ح كانت بشارة املالك إلنها املسيقبل أن حتمل مرمي العذراء ابب

هذا  ستحبلني وتلدين ابنا وتسمينه يسوع سرائيلي فقط، إذ قال هلا:املسيح ختتص ابلشعب اإل

وميلك على بيت يعقوب  بيهأله كرسي داود يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب اإل

، ومن املعلوم أن املسيح مل ميلك على بين 33-1،31، لوقا:يكون مللكه هنايةبد وال ىل األإ

ا أرسل إال لبين إسرائيل ويؤيد الكتاب املسيحيون االجتاه أبن املسيح م إسرائيل يوما واحدا.

فقد جاء يف دائرة املعارف الربيطانية أن أسبق حواري املسيح ظلوا يوجهون  يت:طبقا لآل

 ملسيحية دينا  لليهود، وجعل املسيح أحد أنبياء بين إسرائيل إىل بينإىل جعل ا اهتمامهم

 ءيمن اليهود، ومل حياول قط أن ينش ويقول دين إينج أن عيسى كان نبيا  ملعاصريه .إسرائيل

اليهود أو  ء له كنيسة خاصة مغايرة لكنائسيمن بني هؤالء املعاصرين، أو ينش فرعا  خاصا  به

 تعاليمهم.

السابقة فيها رد واضح على كل دعوى تقول: إن املسيحية دين عاملي، النصوص  نإ

 .التبشري به من أركان الدين وإن

                                                           

، (1997، 1احملمدية، طالقاهرة: الطباعة )، وخرب العهد اجلديد اترخيا عقيدة يدالنصرانية بني نبأ القرآن اجمل حممود، مجال سعد  1
 .361ص

 .86-85، ص(1972، 4القاهرة: الفكر العريب، ط) حماضرات يف النصرانية،حممد أبو زهرة،  2
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 الباب الثاين: آراء مفكري اإلسالم واملسيحية يف الرسالة العاملية

 التمهيد: الفكر لغة واصطالحا

 الفصل األول: آراء مفكري اإلسالم يف الرسالة العاملية

 مفكري املسيحية يف الرسالة العاملية الفصل الثاين: آراء

الفصل الثالث: مقارنة بني آراء القائلني بعاملية املسيحية 

 وعاملية اإلسالم
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 التمهيد: الفكر لغة واصطالحا

َفكََّر )ابلتشديد( يـَُفك ُِّر تفكري ا، ويقال: َفَكَر )ابلتخفيف( يَفُكُر فِّكر ا أو َفكر ا  :املعىن اللغوي

، ويقال: أفَكُر يف األمر: َفَكَر فيه فهو ُمْفكِّر، ويقال: َفكََّر يف  على وزن: َضَرَب َيضرُِّب ضراب 

: أي  األمر مبالغة يف َفَكَر، وهو أشيع يف االستعمال منه من َفَكَر، ويقال: يل يف األمر فِّكر 

: أي ال أحتاج إليه وال أابيل به.  نظر وروي ة، ويقال: ليس يل يف هذا األمر َفكر 

والفِّكَرة: من الفِّكر، وهي الصورة الذهنية ألمر ما، ومجعها فَِّكر . وقيل: الفِّكُر مقلوب  

للوصول إىل عن الفرك، لكن يستعمل الفِّكُر يف األمور املعنوية وهو فرُك األمور وحبثها 

حقيقتها. وجاء عند ابن فارس: "فَكَر: الفاء والكاف والراء، تردُّد القلب يف الشيء، يقال: 

 تفكَّر: إذا َردََّد قلبه معترب ا، ورجل فِّك ِّري : كثري الفكر".

وقد وردت مادة )َفَكَر( يف القرآن الكرمي يف حنو عشرين موضع ا، ولكنها بصيغة الفعل 

 تعاىل: وقال . ١٨املدثر:  َّ مب هئ مئ ٱُّٱ سم أو املصدر، قال تعاىل:ومل ترد بصيغة اال

. ففي اآلية األوىل ٢١احلشر:  َّ  زن رن ٱُّٱ ،٥٠األنعام:  َّ مخ جخُّٱ

وردت بصيغة املاضي "َفكَّر"، ويف الثانية وردت بصيغة املضارع املخاطب "تتفكرون"، ويف 

من كوهنا وردت يف القرآن الكرمي وعلى الرغم  الثالثة بصيغة املضارع الغائب "يتفكرون".

بصيغة الفعل ومل ترد بصيغة االسم أو املصدر )فِّكر(، إال أن الفعل يف اللغة العربية يدل على 

-احلدث ذاته، وعلى من قام به وهو هنا املفكر. وقد انتزع بعض الباحثني من ذلك أن هللا 

رتبط بذات، وأنه ال يكون أابن ولفت أنظار عباده إىل أن هذا العمل الذهين م -عز وجل

 فيما ال طائل من ورائه.
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دد محد بن فارس ان مادة فكر تفيد: تردد القلب يف الشئ، يقال: تفكر: إذا ر أيرى 

 أن الفكر: هو: ،ويرى صاحب القاموس احمليط 1كثري التفكري.  قلبه معتربا. ورجل فكري:

فالفكر عنده: تردد القلب ابلنظر وعند صاحب املصباح املنري،  2"إعمال النظر يف الشئ".

واملصدر:  التأمل. واالسم: الفكر، والفكرة. وعن اجلوهري التفكر: 3.والتدبر لطلب املعاين

الفكر ابلفتح، قال يعقوب: ليس يل يف هذا األمر فكر، أي ليس يل فيه حاجة، قال: والفتح 

 4فيه أفصح من الكسر.

فكر، واملالحظ على هذه التعاريف أهنا تشرتك إىل غري ذلك من املعاين اللغوية ملادة 

 يف أصل املعىن.

  

                                                           

  .4/446 معجم مقاييس اللغة،بن فارس أمحد، 1
  .458ص ،(2005، 8ط: مؤسسة الرسالة، بريوت، )القاموس احمليط آابدي، الفريوز 2
  .285كتاب الفاء، فكر، ص  ،(2003، 1ط احلديث،هرة: دار االق)املصباح املنري،  ،الفيومي أمحد بن حممد  3
  .633، ص، 1ج(، 1998،الطبعة األوىل بريوت: دار الفكر،)، اتج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري أبو نصر إمساعيل بن محاد 4
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 آراء مفكري اإلسالم يف الرسالة العاملية الفصل األول:

 ةياملسيحية بني الرسالة احمللية والعامل

عوة املسيح عليه عطاء نظرة عامة عن دإة وحمليتها البد من ين عاملية املسيحقبل احلديث ع

يه السالم تصورا كامال ونقف على حىت نتصور رسالة املسيح علقواله أالسالم من خالل 

 صول دعوته.أ

ة املسيح عليه السالم يف غري لقد جاء يف القران الكرمي ما يدل على خصوصية رسال

 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱنها قوله تعاىل: ية، مآما 

 َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 .٤٩آل عمران:  َّ مب زب رب يئ ُّٱوقوله تعاىل: . ٦الصف:

هذه اآلايت ومثيالهتا مما حفل هبا القرآن يف سوره مؤكدة خبصوصية رسالة املسيح 

 عليه السالم.

ن املسيح أذ جند فيها إيضا، أانجيل ن الكرمي جاءت به األآجاء به القر وهذا الذي 

ىل إال إرسل أفأجاب وقال مل " مىت:جنيل إسرائيل، جاء يف إىل خراف بين إعليه السالم مرسل 

هؤالء االثين عشر  يضا:"أوجاء فيه  (15-24جنيل مىتإ) سرائيل الضالة"،إخراف بين 

دخلوا، بل ىل مدينة للسامرين ال تإال متضوا، و مم أىل طريق إوصاهم قائال: أرسلهم يسوع و أ

 (.5-6-10جنيل مىتإ)  سرائيل الضالة"،إىل خراف بين إاذهبوا ابحلري 

مم مجيعا حىت مع اليهود تباعه من نشر دعوته بني األأفقد حذر املسيح عليه السالم 

 الذين كانوا جرياان هلم.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



119 
 

ه" واملقصود ىل خاصته مل تقبلإىل خاصته جاء إ" (1-11) جنيل يوحناإوجاء يف 

لسالم قد اختار اثين عشر تلميذا ن املسيح عليه اأسرائيل، كما جند إابخلاصة هنا هم بنو 

 حباءه ومساعديه يف نشر دعوته، وجاء على لسان عيسى عليه السالم حماورا تلميذه بطرس:أ

فقال هلم  لنا،كون "فأجاب بطرس حينئذ وقال له ها حنن قد تركنا كل شئ وتبعناك، فماذا ي

جلس االبن على كرسي نتم الذين تبعتموين يف التجديد مىت أنكم إقول لكم أاليسوع احلق 

جنيل )إسرائيل االثين عشر" إ ى اثين عشر كرسيا تدينون أسباطيضا علأنتم أجمده جتلسون 

رض، مم األأىل مجيع إسرائيل وليس إسباط بين أموجه اىل  (. فالنص هنا28-27-19مىت

 سرائيل.إسباط أيف  ةن دعوته منحصر أ وهو دليل على

الم عيسى عليه الس ةن دعو أتشري وتدل على  اخرى كلهأن هناك نصوصا أكما 

، ومل يثبت أنه عليه السالم أتى بدين جديد ينسخ شريعة مجعأخاصة بقومه ال العامل  ةدعو 

التوراة، وال أنه ادعى العاملية لرسالته لألمم، كما أنه مل يثبت عن حوارييه أهنم فهموا دعوته 

م بذلك املفهوم، غري أن بولس هو الذي غري هذا املفهوم الصريح وزعم أن عيسى عليه السال

 .1جاء برسالة عاملية وأنه نسخ مجيع أنواع التوراة

إن لكل نيب دعوة يقوم بتبليغها لقوم إما عن طريق املشافهة أو عن طريق كتاب إهلي، 

بيد أن أصول دعوة الرسل مجيعا واحدة ال تتغري وال تتبدل وال ختتلف من نيب إىل نيب ومن 

اجلانب التشريعي فتختلف من رسول إىل زمان إىل زمن، هذا فيما خيص اجلانب العقدي أما 

 آخر على حسب الزمان والظرف.

                                                           

، 1طللنشر، ، )القاهرة: دار االسراء النصرانية الوثنيةثره يف العقائد أاليهودي شاول بولس الطرسوسي و حممد أمحد ملكاوي،   1
  .229 (، ص1992
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وقد أكد الباحث املسيحي شارل جنيبري أن عيسى عليه السالم مل يؤسس دينا جديدا 

ومل أيت أبي عبادة جديدة، ولن نتعدى احلق إن أضفنا: أن كل ذلك ال ميكن اعتباره إال 

 .1لو منى إىل علمه منه شيءحتريفا لفكرته، وأنه مل يكن لريضى عنه قط 

 بعد هذا العرض السريع عن دعوة املسيح عليه السالم وإثباتنا خصوصيتها، نلج إىل رأي 

 الباحث مجال الدين الشرقاوي يف رسالة املسيحية بني احمللية والعاملية.

 

 

  

                                                           

  .49-48 (، ص.تالعربية، د.ط، د)بريوت: الكتب املسيحية نشأهتا وتطورها، جنيبري،  شارل 1
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 هسريته وآراؤ الشرقاوي:  مجال األول:املبحث 

 مؤلفاته. ،حياته، اهتماماته

 ههوايت ،م 1944مواليد  طائرات.ت ختصص كهرابء ومعدا حاليا( )ابملعاشعميد مهندس 

األستاذ  يعترب. واملسيحيةاحلالية هى البحث والتنقيب عن اجلديد املفيد ىف األصول اإلسالمية 

مجال الدين شرقاوي أكثر الباحثني املتخصصني يف دراسة النصرانية تنويعا  يف أحباثه فهو 

 .تعددةيتناول يف كتبه مواضيع م

 ،واليت متي زه بصورة ظاهرة عن بقي ة الباحثني ،لعالمة اخلاصة لألستاذ شرقاوي يف كتبها

 .كنيسة يف لغتها األصلي ةهي اهتمامه ابلتعامل مع نصوص األسفار املقد سة عند ال

 مؤلفاته:

 .1بولس اجلين مسيحيسوع النصراين -

 .2املسيح واملسيا مبحث جديد-

 .3النبوة احملمدية يف العهد القدمي واملؤيد. شهادةين حل لغز البارقليط املؤيد القرآ-

 .4دين املسيح اسم الدين الذي جاء به موسى وعيسى عليهما السالم-

 .5يف األسفار اليهودية واملسيحية رض اجلنوبأنيب -

                                                           

 .  2006، 1القاهرة، ط، مكتبة النافذة 1
  .2006، 1القاهرة، ط، مكتبة النافذة 2
  مركز التنوير السالمي. 3
  سالمي.مركز التنوير اإل  4
  .. د.ت1ط هادف للنشر والتوزيع، 5
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 .ساسية يف املسيحيةأمعامل  -

 أسرار الكنيسة السبعة.-

 قضااي يف اإلسالم واملسيحية.-

 كلمة التوحيد يف األصول املسيحية.-

 املسيح إله أم نيب.-

 من قتل يسوع.-

 بولس صانع األسطورة.-

 ولكن شبه هلم.-

على املسيحية وكشفت عن حقائق إىل غري ذلك من املؤلفات اليت انصب جلها 

 مهمة يف اتريخ املسيحية.

لقد عمد الباحث الشرقاوي إىل األانجيل احلالية ليكشف عن دعوة رسالة املسيح 

ة وكلها تشري إىل دعليه السالم، فوجد أن هذه األانجيل تتكرر فيها عبارت يف سياقات متعد

 العاملني.أن رسالة املسيح عليه السالم خاصة بقومه دون 

ومن هذه العبارة )يكرز( و)يعلم(، )يبشر(، وهي تتناوب يف وصف ما كان يفعله 

 املسيح احلقيقي مع قومه.
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 :قوالهاملسيح عليه السالم كما جاءت يف أأصول دعوة 

إىل أن هناك نصا واحدا وفريدا يف كل أسفار العهد اجلديد،  يذهب الباحث مجال الشرقاوي

جند فيه اعرتافا واضحا وصرحيا يبني فيه عيسى عليه السالم األصل األول من أصول دعوته،  

 كما يذكر امسه احلقيقي.

( "هذه هي احلياة األبدية أن يعرفوك أنت 3:17وهذا النص جنده يف إجنيل يوحنا )

 ."ملسيح عيسى الذي أرسلتهاإلله احلقيقي وحدك وا

هذه فعنوان هذا النص هو " .وفقرتنيإن هذا على ما يرى الشرقاوي يتكون من عنوان 

"، واحلياة األبدية هي احلياة الدائمة اليت ال هناية هلا، وهذه احلياة إما نعيم أو بديةاحلياة األ

تعين ملكوت هللا، وهو ومن املسيحيني من يقول أبن احلياة األبدية يف إجنيل يوحنا  جحيم.

يعين الدين احلق، وبني املسيح عليه السالم أن هذا امللكوت سوف ينزع من بين إسرائيل 

 .1ويعطى ألمة العرب

". له احلقيقي وحدكأن يعرفوك أنت اإلوالفقرة األوىل من فقرات النص السابق" 

ألول لدعوة يذهب الباحث الشرقاوي إىل أن هذه الفقرة هي الشطر األول من األصل ا

وهذا األصل هو أن يعرف املسيح عليه السالم قومه اإلله  املسيح عليه السالم ورسالته.

احلقيقي وحده، ال شريك له ويدينون له ابلتوحيد اخلالص، وكلمة الواحد جندها متناثرة يف 

 األانجيل، وهي ابلتايل مذكورة يف التوراة واإلجنيل والقران.

يذكر الباحث  رسلته".واملسيح عيسى الذي أ نص جند"ويف الفقرة الثانية من ال

الشرقاوي أن هذه الفقرة هي الشطر الثاين من األصل األول من أصول دعوة املسيح عليه 
                                                           

  .84ص املسيح،دين الشرقاوي،  1
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السالم. وفيها يصرح عيسى عليه السالم ابمسه وأنه مرسل من هللا احلق كما يقرر النص 

هللا، ابلتايل ال ميكن أن تنال السابق صراحة أن املسيح عليه السالم هو رسول مرسل من 

 .1احلياة األبدية السالفة الذكر إال هبذين الشرطني: ال إله إال هللا وأن عيسى رسول هللا

وينتقل الباحث إىل األصل الثاين من أصول دعوة املسيح عليه السالم، وهو التأكيد 

ه السالم أنه ما جاء على العمل بشريعة التوراة، وفيها يؤكد املسيح عيسى علي هعلى استمرار 

والعمل ليلغي أحكام الشريعة اليت جاء هبا موسى عليه السالم، وإمنا جاء مصدقا هلا 

 .أبحكامها

"ال تظنوا أين جئت ألنقض انموس األنبياء، ما جئت  (5-17) جاء يف إجنيل مىت

 ألنقض بل ألكمل، فإىل احلق أقول لكم إىل أن تزول السماء واألرض ال يزول حرف واحد

نقض إحدى هذه الوصااي الصغرى، وعلم  أو نقطة واحدة من الناموس حىت يكون الكل فمن

، وأما من عمل وعلم، فهذا يُدَعى عظيما  يف السماواتالناس هكذا يدعى أصغر يف ملكوت 

. فإين أقول لكم: إن مل يزد بركم على الكتبة والفريسيني لن تدخلوا ملكوت السماواتملكوت 

 ".السماوات

شريعة موسى عليه السالم وحترمي ل هفهذه أتكيدات واضحة من املسيح على التزام

اخلروج عليها. فإلغاء العمل بشريعة موسى هو يف احلقيقة هدم لداينة املسيح متاما ؛ ألن مما 

هو ظاهر من دعوة املسيح عليه السالم أنه مل أيت بتعاليم جديدة تذكر، وإمنا ركَّز تركيزا  

 .التوبة والتخلص من اخلطاايخاصًّا على 
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وهذا ال شك مع التزام الشريعة السابقة، فإذا ألغيت الشريعة بقيت دعوة املسيح عليه 

السالم دعوة عامة للتوبة والصالح بدون أعمال يتوصل اإلنسان من خالهلا إىل هتذيب نفسه 

س الذي نشط بعد وتزكيتها، وهذا ما آل إليه أمر داينة املسيح عليه السالم بسبب دعوة بول

ذلك يف بيان بطالن شريعة موسى عليه السالم َوَوْجهِّ إلغائها، وتكرَّر هذا األمر يف أغلب 

رسائله، وهو من أهم ِّ ما مييز دعوته، مع أنه ال ميلك دليال  واحدا  يبيح له مثل هذا العمل، 

 . الذي يعترب كفرا  ابلداينة ونقضا  هلا من أساسها

العمل ابلشريعة يتطلب تدخال من املسيح عليه السالم ليبني ويعترب الباحث "أن 

 .1للناس بعض األحكام اليت اختلفوا فيها"

لقد  واألصل الثالث من أصول دعوة املسيح عليه السالم هو املنادة ابلتوبة إىل هللا.

توبة، أرسل هللا عيسى عليه السالم رسول هللا وكلمته، إىل قومه من بين إسرائيل ليدعوهم إىل ال

قد كمل الزمان واقرتب ملكوت " (:1-15فقال هلم على حسب ما جاء يف إجنيل مرقس )

إن منادة املسيح قومه ابلتوبة عند الشرقاوي فيها أتكيد على أن  هللا، فتوبوا وامنوا ابإلجنيل".

 دعوته كانت خاصة لبين إسرائيل.

جنيل املسيح عليه اإلميان إبل دعوة املسيح عليه السالم هو صو واألصل الرابع من أ

 "توبوا وآمنوا ابإلجنيل )البشارة("لقد دعا املسيح الن اس إىل اإلميان هبذه البشارة،  .السالم

(. هذا يعين أن ه دعاُهم لإلميان بهِّ وتصديقه، واإلميان بكل  كلمة يقوهلا. ذلك 1:15مرقس)

وهري ة بشأن احلياة والوجود إال أنَّه ليس من سبيل ألن يقِّف الن اس على حقيقة املسائل اجل

ن ابملسيح، وإما نبقى اتئهني األمني للحقائق الس ماوي ة والروحية. فإما أن نؤم م الش اهدبقبوهل
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هو أن ميان يف املفهوم املسيحي لكلمة اإل جنيلابإلميان واإل يف أعماق احلياة الد اكنة العاصفة،

بتعبري آخر، هو  ،جلنس البشر، وهو اإلله ابن اإللهي  ابلبشارة ال يت أاتها الر سول السماو  يؤمنوا

 . 1ابلسي د املسيح ومبا أعَلَنُه. ما أعلنه املسيح هو أعظُم إعالن  منُذ بدء العامل يؤمنواأن 

ت من بعد بعثته البشارة مبا هو آ صل اخلامس من أصول دعوة املسيح عليه السالماأل

صلى هللا عليه وسلم يف كتب األنبياء من أهم ما أكدت إن وجود البشارة ابلنيب  .عليه السالم

عليه النصوص القرآنية والنبوية، اليت أخربت أنه ما من نيب إال وذك ر أمته أبمر هذا النيب، وأخذ 

جنيل يف الفصول السابقة، كما ، وقد أشران إىل وجود هذه البشارة يف اإلعليهم يف ذلك امليثاق

 ملسلمني.تناوهلا غري عامل من علماء ا

يه السالم واحد ىل قومه واملسيح عليذهب مجال الشرقاوي إىل أن لكل رسول دعوة إ

واحدة، بشارة "له بشاراتن وليست بشارة من هؤالء الرسل، إال أن املسيح عليه السالم 

 .2ابلربقليط" هللا القادم وبشارة مبلكوت

غري ما موضع، بيد أن  ولقد جاءت كلمة الربقليط يف أقوال املسيح عليه السالم يف 

املسيحني حاولوا أن جيدوا هلا تفسريات وخترجيات ال تتماشى مع األصل اللغوي هلذه الكلمة، 

 من أجل نفي بشارة املسيح عليه السالم بنبوة النيب حممد صلى هللا عليه.

حاول من خالله أن يثبت   ذه النقطة يف كتاب خاصوقد تناول الباحث الشرقاوي ه

كلمة الربقليط يف اإلجنيل وأن يرجعها إىل أصوهلا احلقيقة، مستشهدا بنصوص من إجنيل يوحنا 

الذي انفرد هبذه البشارة على لسان املسيح عليه السالم، وانتهى من خالل دراسته هلذا 
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عىن رسول املصطلح إىل" أن هذا االسم اسم جنس وليس ابسم علم على شخص معني وأنه مب

 .1من رسل هللا"

ومن األقوال اليت دعم هبا الباحث الشرقاوي رؤيته يف كون رسالة املسيح عليه السالم 

 :رسالة خاصة لقومه وليست رسالة عاملية

قوال مالك أ( من خالل 33:1جنيل لوقا )إكما رواها   البشارة مبولدهلينا أنه وصلت إ أوال:

بد" فقال ىل األإب حيث قال: "ميلك بيت يعقو ، الرب للصديقة مرمي العذراء البتول

اثره على آخرين وامللك تظهر يعقوب، ومل يقل ميلك على بيوت اآلميلك على بيت 

يف منطقة  بين إسرائيلنه سيكون ملكا على يهود أ ىناململوكة واملنطقة اململوكة، مبع

 فلسطني.

"أين هو املولود ( 2.2) جنيل مىتإيضا يف أ املعىن جاءن هذا أىل إ يذهب الكاتب

"وأنت اي بيت حلم أرض يهودا ليست الصغرى بني رؤساء  وقوله أيضا ،"لك اليهودم

(، فقوله "يرعى شعيب 2:6يهودا ألن منك خيرج مدبر يرعى شعيب إسرائيل")مىت

ن هذه النبوءة مل أو  إسرائيل" إشارة واضحة إىل أن دعوته كانت لبين إسرائيل فقط.

عليه السالم مل يكن يف يوم من ن عيسى أنه مل يثبت سطني، ألرض فلأتحقق على ت

 ايم قد بعث ملكا على اليهود يف فلسطني وال على غريهم.األ

ملسيح انه ملا بعث ألكاتب على عدم عاملية املسيحية، : الدليل الثاين الذي يستدل به ااثنيا

سلت فقط ر أ "لقد (. قال:15-24مىت )إجنيل ىل اجلميعإعليه السالم قال مبلء فيه 

 حدد فيه كما يرى الباحث الشرقاوي  فهذا النص .سرائيل الضالة"إىل خراف بيت إ
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ان يف ختصيص دعوة املسيح عليه امعإ، و إليهمرسل ألسالم القوم الذين عليه ا عيسى

ىل إمنا إسرائيل و إىل خراف بيت إت نه مل أيأالنص بكلمة فقط، كما بني  السالم جاء

أمر تالميذه أال خيرجوا يف دعوهتم عن مدن إسرائيل، ففي إجنيل  الضالني منهم فقط.

إىل طريق أمم ال متضوا،  :هؤالء االثىن عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائال   (،6-5مىت)

إسرائيل  يتإىل خراف ب وإىل مدينة للسامريني ال تدخلوا، بل اذهبوا ابحلري

املدينة، فاهربوا إىل األخرى، فإين ومىت طردوكم يف هذه " (23ويف إجنيل مىت ( الضالة

 . "احلق أقول لكم ال تكملون مدن إسرائيل حىت أييت ابن اإلنسان

فهذه أدلة صرحية من أقوال املسيح وعمله تؤيد وتوافق ما جاء به القرآن     

  .األنبياء من والسنة من اختصاص نيب اإلسالم ابلدعوة العاملية دون سائر إخوانه

دعوة املسيح يف بداايهتا كانت  بعض الباحثني املسيحيني من أنأما ما يدعيه 

دعوة خمتصة ابليهود، مث مشلت العامل أمجع، فقول مردود عليه، وذلك أن املرحلية يف 

دعوة الشخص إمنا أتيت ضمن فرتات حياته، ال بعد وفاته ومماته، والنص الذي 

إمنا قاله املسيح بعد  –لسالم عليه ا –يذكرونه لالستدالل به على عموم دعوة املسيح 

 .وهو أمر تثار حوله الشكوك والشبهات –وفق معتقد النصارى–قيامته من األموات 

ن رسالة املسيح عليه السالم موجهة لليهود وحدهم وقاصرة على إوهذا يفيد 

نبياء و األأقض الناموس نين جئت ألأظنوا "ال ت كما قال:تقومي الضالني من اليهود،  

 .1كمل"نقض بل ألما جئت أل
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ىل نسخة معتمدة يف إاستنادا  يف نظر الباحث الشرقاوي ومما يدعم هذا القول

سرائيل، الذين احنرفوا عن إ اخلراف الضالة فقط من بيت إىلرسلت أاالجنليزية، تقول: 

 شريعة التوراة وتعاليم موسى عليه السالم.

ت أين مل قال: "أل ،(9:12) جنيل مىتإا دعم هذا القول برواية وردت يف كم

ن  أ ات العربية وجدمجثناء مراجعة الكاتب للرت أو  ىل التوبة".إبرارا بل خطاة أدعو أل

يف معظم الرتمجات  ةهنا موجودأ( مع 15:25) جنيل مىتإكلمة )فقط( حمذوفة من 

انجيل وهذه  لألصل اليوانينخرى وردت يف األأملعاصرة، كما دلل الكاتب براوية ا

سرائيل إىل خراف بيت إ إال ن املسيح عليه السالم مل يرسلأ ( مبعىنالكلمة )ما عدا

 الضالة.

ن أ من ( حسب ما ورد يف النسخة االجنليزية11:1) جنيل يوحناإاثلثا: وقف الكاتب مع 

ن أ سرائيل. مبعىنإىل قومه بين إىل وطنه فلسطني و إاملسيح عليه السالم قد جاء 

سرائيل مل إموطنه فلسطني ولكن قومه من بين  ىلإرسل أاملسيح عليه السالم قد 

ن يستبطن هذه الرواية يف الرتمجات أواية حاول الكاتب ومن خالل هذه الر  يقبلوه.

ىل خاصته جاء "إىل موطنه حمذوفة وهذه العبارة: إشارة ن اإلأوجد فالعربية املعاصرة 

 ه".بوخاصته مل تقل

ن ابن االنسان قد جاء لينقذ "أ( 10:19جنيل لوقا )إ( و 11:18ىت )جنيل مإرابعا: جاء يف 

الطريق  قد ضلوا ىل الذينإنه عليه السالم قد جاء أالعبارة واملراد هبذه  ."من قد هلك

وقد جاء هذا املعىن  سرائيل، فوقعوا يف الذنوب واملعاصي.إالصحيح من قومه بين 

لوا فعال ضن م جاء لينقذ الذين املسيح عليه السالأجنليزية بصيغة املاضي مما يفيد ابال

 .و الذين هلكوا فعالأ
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ذه، جنده حيذرهم من نشر دعوته خارج يخامسا: ومن تعليمات املسيح عليه السالم لتالم

بين ن ينشروها فقط يف خراف أو  سرائيلإخارج قومه من بين  و، أة فلسطنيمنطق

 ل الضالة.ئيسراإ

عدم نشر دعوته خارج قومه من بين  علىفقد شدد املسيح عليه السالم 

إىل ىل الطرق املؤدية إو الذهاب أو الدخول أائيل، فحذر تالميذه من االقرتاب سر إ

 مدن الوثنيني، كالرومان واليوانن وغريهم.

(: " مىت جلس 18-19ل مىت )جنيإ، كما يف قوال السيد املسيح عليه السالمأسادسا: ومن 

سباط أيضا على اثين عشر كرسيا تدينون أنتم أنسان على كرسي جمده جتلسون ابن اإل

يح عليه السالم وتالميذه ن املسأىل إفهذا النص يشري  .عشر إسرائيل االثينبين 

اليهودي ولو   بن منهم الشعو ذين يتكسرائيل االثين عشر الإسباط بين أيدينون 

 (30-22جنيل لوقا )إوورد مثله يف  .1دان الناس مجيعارسالته عاملية أل تكان

 االثين عشر". أسباط إسرائيلنون "وجتلسون على كراسي تدي

 

 عاملية املسيحية دعاوى نصوص تفيد

انجيل تربهن على كون الدعوة املسيحية يعتقد املسيحيون أن هناك عددا كبريا من نصوص األ

وة عاملية، وليست خاصة ابملسيحني. وحاولوا أن يتلمسوا لتلك الدعوى نصوصا يرون أهنا دع

الذي يرونه تصلح لالستدالل هبا على صحة دعواهم، حماولني محل تلك النصوص على الوجه 
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مع دعوة املسيح وهو العاملية، متناسني النصوص األخرى اليت تشري إىل حملية الدعوة  يتماشى

 املسيحية.

وف أنيت على ذكر بعض األدلة اليت استشهدوا هبا على عاملية املسيحية ونقوم وس

 :من وجهة نظر الباحث الشرقاويو ابلرد عليها من خالل نصوص األانجيل نفسها 

اذهبوا وتلمذوا مجيع " الميذه:( قول املسيح لت18-19جنيل مىت )إجاء يف  :النص األول

 والروح القدس".مم وعمدوهم ابسم الرب االب واالبن األ

من بعد حادثة صلب رة حسب اعتقاد املسيحني قد قيلت ن هذه الفقأيرى الكاتب 

جنيل مىت املوجود إهذه الفقرة انفرد هبا  نأرضية، ويرى يح عليه السالم وانتهاء بعثته األاملس

 لسريةتسجيال يعترب  الرسل الذيعمال أو سفر أانجيل الثالثة ثر هلا يف األأيدينا. وال أبني 

 حادثة الصلب مباشرة. الدعوة بعد

هنا الوحيدة اليت تناقض الفكرة العامة ن هذه العبارة مضافة ألأورجح بعض الباحثني  

 .1جنيل مىتإساسية اليت يدور حوهلا لفكرة األحول هذا املوضوع، وابلتايل فهي ختالف ا

صبحا فيما بعد من أىل موضوعني إالشرقاوي  تشري هذه الفقرة حسب ما يرى مجال

 :االعتقاد املسيحيساسيات أ

قوال املسيح عليه أمر يتعارض مع أرض، وهو مم األأمجيع  يفنشر الداينة املسيحية  :وهلماأ

هنم قد أحد عشر تلميذا و أن عدد التالميذ أ ىلإولكن الواقع التارخيي يشري  السالم.

ال  وعلى هذا عمال.األ سفر يفمسطر هو مر املزعوم، كما امتنعوا عن تنفيذ هذا األ

ي دليل صريح عن املسيح عليه السالم يقرر فيه عاملية الدعوة. وحىت بولس أيوجد 
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واحدة يف رسائله عن عاملية الدعوة  يكتب كلمةنفسه الذي اندى بعاملية املسيحية مل 

 ينسبها اىل املسيح.

فهي صيغة  والروح القدس، بما يتعلق بصيغة التعميد الواردة ابسم االبن واأل اثنيهما: وهي

تالها، فال يعرف نص واحد  فرتة التالميذ وما ابنإ موجودة يف التاريخ الكنسي غري

 حدا من التالميذ.أن املسيح عليه السالم عمد يفيد أب

كما اعرتف ري موجود يف الكتاب املقدس  عرتافه الصريح غفالتعميد ابلثالوث اب

ن التعميد ابلثالوث غري إيقول حيث  ،القدس ول للروحب القديس املؤله األاأل بذلك

موجود يف الكتاب املقدس وأن أتكيده هو التسليم الشفاهي الذي يُقال عند 

  .املعمودية فقط

ىل إتعميد املنسوبة ن صيغة الأعمال جند األ رانجيل وسفىل األإذا رجعنا إو "

ظلت هكذا يف القرون  ابسم املسيح فقط. التالميذ كانتالتالميذ من بعد انتهاء بعثة 

م. وخيلص الباحث 381مع فاسس سنة عالن الثالوث املؤله يف جمإوىل من قبل األ

 .1"غري صحيح 19-28ن نص مىتأىل إ
 

 

ليه املسيحيون يف كون الدعوة املسيحية دعوة عاملية النص الثاين الذي يستند إ النص الثاين:

ىل العامل إ"اذهبوا قول املسيح لتالميذه:وهو ( 15-16جنيل مرقس )إ جاء يف هذا النص الذي

وهذا دليل صريح على عاملية دعوة املسيح،  :قالوا  .ليقة كلها"خجنيل للمجع واكرزوا ابإلأ

 .مجعاءوعموم بعثته إىل البشرية 

                                                           

  .47، صدين املسيحمجال الشرقاوي،  1
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جنيل إن أجنليزية فوجد نها وبني النسخ اإلهذه الفقرة وقارن بيتوقف الباحث عند 

-9-ليس فيها الفقرات من  جنيل مرقسفجميع النسخ القدمية إل، 8الفقرة مرقس ينتهي عند 

صل له وغري أابلتايل ال ميكن االعتماد على نص ال  صحاح السادس عشر.من اإل 20

 معروف.

 وقد شكك يف النص عامل مسيحي يعد من أبرز الذين أرخوا للتاريخ الكنسي وهو

فنجده يذكر "، اتريخ الكنيسة" يف كتابه( 19 :28)مىت  بنص الذي استشهد يوسابيوس

فقد ذهبوا إىل كل األمم ليكرزوا ابإلجنيل ..."والذي جاء يف سياق حديثه كالتايل النص

"، قد جاء يف هذا مسياذهبوا وتلمذوا مجيع األمم اب" هلم معتمدين على قوة املسيح الذي قال

 .1ب واالبن والروح القدسابأل عمدوهم وليسالنص كلمة"اكرزوا ابمسي" 
 

 

 سالم.الباحث مجال الدين الشرقاوي يف عاملية اإل رأي

ن دعوته صلى هللا عليه وسلم مل أسالم يف مكة، و منذ بدأت دعوة اإل اإلسالم بدأتن عاملية إ

ىل مجلة من إ الشرقاوي قد استند الباحثو  تكن دعوة للعرب كما ادعى بعض املستشرقني.

 :سالميةالدعوة اإلدلة عاملية أبني فيها نية يآايت القر اآل

 نعام.ترتيب املصحف الشريف هي سورة األ ول السور املكية وفقأ وال:أ

ن هذه السورة أايت تذكر ان هناك مجلة من الرو أ الشرقاوي ذكر الباحث

كان يف السنة السادسة من البعثة نعام  ن توقيت نزول سورة األأدفعة واحدة، و  تنزل

جعلها  ايت اليتاآل ذهوه الدعوة اجلهرية يف مكة. ءي يف العام الثالث من بدأ

 يل ىل مل خل ٱُّٱٱٱ :تعاىلقال  .ايتآثالث من هذه السورة  هالباحث حمور استشهاد

                                                           

  .100صاحملبة، ، ترمجة القمص مرقس داود، مكتبة اتريخ الكنيسةيوسابيوس، 1
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 مي خي حيجي يه ىه مه جه  ين ىن من خنحن جن يم ىممم خم حمجم

األنعام:  َّ زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر  ٰذ يي ىي

نذره صلى أن فقد آبلغه القر  ي منأغ" كم به ومن بلر نذأل"له تعاىل:مبينا معىن قو . ١٩

فقد قامت عليه ي لغة يفهمها ن من الناس أبآلغه القر بهللا عليه وسلم، فكل من 

 .1نذاربه وبلغه اإل احلجة
 

 عراف.األاثنيا: واثين السور املكية على حسب ترتيب املصحف هي سورة 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱٱ:قال تعاىل

  مت زت رت يب ىب نب  مب زب

 يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت

 مل يك ىك لكمك  اك يق ىق يف ىف

 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل

 .١٥٧األعراف:  َّين

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱاثلثا: جاء يف سورة سبأ املكية قوله تعاىل: 

ية على حسب آلفا .٢٨سبأ:  َّ  جت هب مب خب حب جب هئ

مل ن النيب حممدا صلى هللا عليه وسلم أابطيل اليت تدعي الباحث تكذب تلك األ

منا بدأ يفكر يف إغريها، و  ىلإن يصل بدعوته أايم وهو يف مكة يفكر يف يوم من األ

                                                           

 .368، صاملسيحية يف الداينةمعامل أساسية الشرقاوي، مجال الدين،   1
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ىل البشرية إفالرسالة وصلت  حرزه يف دعوته.أغراه النجاح والتقدم الذي أا ذلك عندم

 ايت السابقة تؤكد ذلك.مجعاء، وكل اآل

بية بني املسلمني وبني  ن بعد صلح احلديأيضا عند الباحث أرابعا: من دالئل عاملية الرسالة 

ىل ملوك العامل إسل منه يفاد ر إب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام نأ كفار مكة

 .1سالمىل اإلإيدعوهم 

صلة هبم كأيب بكر ال دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم ذويبدأت الدعوة ب

انتقلت رضي هللا عنه وعلي بن أيب طالب، وهم السابقون األولون يف اإلسالم، مث 

الدعوة إىل األقربني مث إىل مجيع الناس يف مكة، مث انتقلت إىل احمليط الذي حييط 

مكة، وكان النيب صلى هللا عليه وسلم خيرج  يلتقي القبائل بنفسه خارج مكة، وملا 

استقر النيب صلى هللا عليه وسلم واملهاجرون ابملدينة وأعز هللا املسلمني ودخل األنصار 

كونت أول دولة يف التاريخ، وبعد أن عقد النيب صلى هللا عليه وسلم يف اإلسالم وت

العقد بينه وبني كفار قريش يف صلح احلديبية، أخذ النيب صلى هللا عليه وسلم يرسل 

 .2رسال برسائل من لدنه إىل ملوك األرض وامتدت تلك البعوث خارج اجلزية العربية

ب تعبري عملي عن عاملية الرسالة إن مكاتبة امللوك واألمراء خارج جزيرة العر 

اإلسالمية، تلك العاملية قد تقررت واملسلمون مستضعفون يف مكة خيافون أن 

 .3يتخطفهم الناس

لقد نتج عن الصلح بني النيب صلى هللا عليه وسلم وكفار قريش فتح عظيم  

للدعوة اإلسالمية ووسعت دائرة اإلسالم خارج أرضه، فكتب النيب صلى هللا عليه 

                                                           

  .369املرجع السابق، ص 1
  .151صاملاجستري، رسالة  الرسول إىل امللوك واألمراك،فقه الدعوة يف رسائل  الوادعي، علي  2
  .455،456، ص2السرية النبوية الصحيحة، العمري، أكرم  3
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وسلم إىل سائر امللوك واألمراء يدعوهم إىل اإلسالم فكان صلح احلديبية فاحتة للمد 

اإلسالمي، وقد تناولنا جانبا من هذه الرسائل يف الفصول السابقة وأكدان فيها أن 

هذه الرسائل تعد من الدالئل التارخيية اليت تربهن على أن الرسالة اإلسالمية رسالة 

 إلسالمي.عاملية منذ نشأة الدين ا
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 ؤهاأمحد حجازي السقا: سريته وآر  املبحث الثاين:

 حياته اهتماماته مؤلفاته

ولد يف قرية ميت طريف مركز دكرنس دقهلية يف ، 1الدكتور أمحد حجازي أمحد علي السقاهو 

 م.1940/  9/  23

 حفظ القرآن الكرمي على يد والده حجازي أمحد السقا، حيث كان شيوخه ودرجاته العلمية:

حصل على اإلعدادية من معهد املنصورة الديين  اب لتحفيظ القرآن الكرمي يف القرية.ت  عنده كُ 

م. حصل على اإلعدادية العامة من وزارة الرتبية والتعليم نظام 1958التابع لألزهر سنة 

حصل على دبلوم حتسني اخلطوط من مدرسة حتسني اخلطوط  م.1960السنوات األربع سنة 

من معهد  –القسم األديب  –حصل على الثانوية األزهرية املعادلة  م.1961نة يف املنصورة س

حصل على دبلوم التخصص يف اخلط العريب والتذهيب من و  م.1963املنصورة الديين سنة 

حصل على اإلجازة العالية من كلية اللغة العربية جامعة األزهر كما و   م.1964القاهرة سنة 

 م.1967ادة الليسانس سنة وهي شه –قسم األدب والنقد  –

حصل على معادلة الدراسات العالية يف قسم الدعوة والثقافة ويف الدراسات العليا 

حصل على املاجستري يف  م.1970اإلسالمية من كلية أصول الدين جامعة األزهر سنة 

 –م وكان موضوع الرسالة هو "عيسى بن مرمي 1972الدعوة من كلية أصول الدين سنة 

حصل على الدكتوراه يف الدعوة  وته" إشراف األستاذ الشيخ حممد الغزايل السقا.حياته ودع

                                                           

  .للباحث محاد عبد اجلليل حسن علي .أمحد حجازي من املعتزلة عرض ونقد رسالة: موقفهذه الرتمجة مأخوذة من مقدمة  1
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م وكان موضوع الرسالة هو "البشارة بنيب اإلسالم يف التوراة 1977من كلية أصول الدين سنة 

 . (1)واإلجنيل" إشراف األستاذ الشيخ حممد حممد أبو شهبة"

مت نقله إىل معهد مغاغة األزهري  عمل مدرسا  مبعهد املنصورة الديين األزهري، مث

حد املدرسني يف املعهد، مث عمل أستاذا  أبصعيد مصر بسبب مشاجرة حدثت بينه وبني 

مث سافر إىل الكويت،  سعود،مساعدا  يف كلية أصول الدين ابلرايض جامعة األمام حممد بن 

 (.2مث رجع إىل مصر حيث عمل مأذوان  عن منطقة مصر اجلديدة واجلمالية )

 :آاثره العلمية 

 ( 3أصحاب السبت يف التوراة واإلجنيل والقرآن.) 

 (.4جيل من التوراة بيان ونقد )اقتباسات ُكتاب األان 

  وبني  اهلندي علم مقارنه األداين بني الشيخ رمحت هللا الكربى: يفمناظره اهلند

 .5ابفاندر  القسيس

 (.6واإلجنيل )لبشارة بنيب اإلسالم يف التوراة ا  

  7(م  498املرفوضة من النصارى سنه  سلسله األانجيل-توما )ثوماس(اجنيل.) 

                                                           

مؤلفات منها " اإلسرائيليات واملوضوعات  م له1914بقرية جناح مبحافظة كفر الشيخ سنة ( الشيخ حممد حممد بن سويلم أبو شهبة ولد 1
 م.1983يف كتب التفسري "، وأعالم احملدثني، دفاع عن السنة، تويف سنة 

 ( .238)ص دفع الشبهات عن الشيخ حممد الغزايل ، أمحد حجازي السقا، مكتبة الكليات األزهرية  )2
 نشر.األوىل، بدون سنة  الطبعة املنصورة،مكتبة اإلميان ( 3
 م2000-هـ 1421األوىل،  ةالطبع املنصورة،مكتبة اإلميان ( 4
 م .1992 -هـ 1412األوىل،  ةالطبع املنصورة،مكتبة اإلميان ( 5
 م .1977( رسالة دكتوراه، كلية اصول الدين جامعة األزهر، 6
 م . 1998 -هـ  1418األوىل،  ةالطبع املنصورة،مكتبة اإلميان ( 7
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 "اسم نيب اإلسالم يف إجنيل عيسي عليه السالم "بركليت . 

  (.1أوديسا )تبادل اخلطاابت بني املسيح عليه السالم وامللك آجبار ملك 

 ( 2تفسري التوراة للمسيح عيسى بن مرمي.) 

 ( 3حياة القبور بني املسلمني وأهل الكتاب.) 

 ( 4اخلوارج احلروريون.) 

  5دفع الشبهات عن الشيخ حممد الغزايل. 

  6قصة أيوب يف التوراة واإلجنيل والقرآن. 

 ( 7الشفاعة بني املسلمني وأهل الكتاب أمحد حجازي السقا.) 

 (.8اته يف اليهودية والنصرانية واإلسالم )هللا وصف 

 ( 9هرجمدون ونزول عيسى واملهدي املنتظر .) 

 

                                                           

 م .1999 -هـ 1420( مكتبة جزيرة الورد املنصورة، الطبعة األوىل، 1
 املنصورة.( مكتبة اإلميان 2
 م .1991، سنة مكتبة مصر( 3
 م .1980( مكتبة الكليات األزهرية، 4
 م .1990األوىل ، الطبعة األزهرية،( مكتبة الكليات 5
 م .2006( مكتبة اإلميان املنصورة، 6
 م .2000 -هـ 1421املنصورة الطبعة األوىل،  مكتبة اإلميان( 7
 م .1978 -هـ 1398( دار النهضة العربية مصر، الطبعة األوىل، 8
 م 2003( مكتبة النافذة، الطبعة األوىل، 9
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 ( 1من الفروق بني التوراة السامرية والعربانية يف األلفاظ واملعاين.) 

  2ال نسخ يف القرآن الكرمي. 

م عن عمر يناهز مخسة 2005 /6 /28تويف الدكتور أمحد حجازي السقا يف  :اوفاة السق

 وستني عاما  ودفن ببلدته قرية ميت طريف مركز دكرنس مبحافظة الدقهلية مبصر.

 اوية بني احمللية والعاملية يف رأي أمحد حجازي السقاالرسالت السم

يستعرض أمحد حجازي السقا أقوال العلماء يف عاملية الرساالت السماوية يف الفصل السادس 

 اخلمسة" مستدال أبقوال كل فريق ملا ذهب إليه.عشر من كتابه "نقد التوراة أسفار موسى 

 وأستعرض هنا دعاوى عاملية الرساالت اليت ذكرها الكاتب:
 

 عليه السالم عاملية دعوة موسى

بعرض األسس اليت قامت عليها الدعوات العاملية ابلنسبة السقا قام الباحث أمحد حجازي 

 إن هللا عز، فيقول: "عليه السالملدعوة موسى وعيسى عليها السالم، مبتدأ بدعوة موسى 

من ذرية نوح هلداية األمم، وجعل يف ذريته النبوة والكتاب، وقسم هداية  وجل اصطفى إبراهيم

األمم على إمساعيل وإسحاق، ولدي إبراهيم، واصطفى موسى من نسل إسحاق، ومن بعد 

 . 3أييت حممد من نسل إمساعيل"

"وأما إمساعيل فقد  ذلك، جاء يف التوراةواستشهد بنصوص من التوراة اليت تؤيد 

 .4"مسعت لك فيه، ها أان أابركه وأمثره وأكثره كثريا جدا، اثين عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبرية

                                                           

 م .1978-هـ 1398( دار األنصار القاهرة، الطبعة األوىل، 1
 م .1978 -هـ9813دار الفكر العريب، الطبعة األوىل، 2
  .288ص( 1995الطبعة األوىل،  بريوت: دار اجليل،) نقد التوراة،لسقا، ا محد حجازيأ 3
  التوراة 4
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سعى بنو إسرائيل يف األرض  -يضيف حجازي-التوراة وعلى هذا الكالم الوارد يف 

حممد صلى هللا عليه وسلم  أن أييت ينشرون التوراة عاملني أهنم مكلفون بنشرها من قبل هللا إىل

 .1الناس ابلتوراة دعوة عنفيكفوا 
 

 

 عاملية دعوة عيسى عليه السالم

يرى الباحث حجازي أن أنبياء بين إسرائيل من بعد موسى كانوا على شريعة موسى عليه 

السالم، فكل من إلياس ويونس وعيسى كانوا على شريعة موسى عليه السالم، وكانوا يدعون 

الناس ويهدوهنم إىل شريعة موسى، إال أن علماء بين إسرائيل من بعد سيب البابلي قصروا 

رفوا مبسار دعوة موسى ، وبذلك احن2كل األمم يف الدخول فيه  واستبعدواجنسهم التوراة على 

 عن مسارها الصحيح. عليه السالم

وملا ظن بنو إسرائيل أبن عيسى عليه السالم سينسخ شريعة موسى قال هلم: "ال تظنوا 

 .3ين جئت ألنقض الناموس"إ

ها املسيحيون يف دعم ويعطي الباحث حجازي حتليال مغايرا لتلك األدلة اليت يستند الي

ما جاء لينقض شريعة فبعد أن بني عيسى عليه السالم لقومه أنه  دعواهم يف عاملية الرسالة.

تباعه أن خيصوا بين إسرائيل بدعوته اليت هي: أن يؤمنوا بنيب اإلسالم إذا ظهر، من قبله أمر أ

وا إىل مدن العامل بدعوته  اإلسالم، وأمرهم أال يذهبموسى يرتكوهنا ويلتزمون شريعة نيب وشريعة

 .4إال إذا فرغوا من مدن بين اسرائيل،

                                                           

  .29صنقد التوراة، محد حجازي، أالسقا،  1
  .290املرجع نفسه، ص 2
  .5.17مىت،   3
  .292املرجع نفسه، ص 4
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ة حملية خاصة ومل تكن داين لسالم كما يرى حجازي عامليةفدعوة عيسى عليه ا

اليهودية داينة حملية خاصة ابليهود، وذلك أن املسيح مل يكن صاحب  ابليهود، كما مل تكن

 داينة يريد أن يقرها يف اليهود أو يف غري اليهود أو فيهم ويف األمم.

فقد كان مقرا لداينة موسى ومثبتا هلا، وإمنا كان صاحب خرب، واخلرب هو أن حممدا  

م دينه مغاير لدين موسى، ودينه رسول هللا سوف أييت من بعده، حممد صلى هللا عليه وسل

 .1عام جلميع أمم األرض، فإذاعته اخلرب مبجيئه تتطلب إذاعته يف مجيع أمم األرض

ويرى حجازي أن بولس هو الذي جعل املسيحية داينة عاملية كما قال املسيح، بيد 

 . 2أنه مل جيعلها ابخلرب كما قال املسيح، بل جعلها داينة منفصلة عن داينة موسى

. 3ا أن النصارى هم الذين اندوا بعاملية املسيحية من بعد رفع املسيح كذاب وزوراكم

وهذا املعىن الذي أعطاه حجازي لعاملية املسيحية خيتلف عن كل األطروحة السابقة اليت تقول 

أبن املسيحية ليست داينة عاملية، ولقد أشران إىل أقوال مجال الدين شرقاوي يف ذلك من 

 املسيح عليه السالم. خالل عرض أقوال

بيد أن الباحثني الذين ال يقولون بعاملية املسيحية اكتفوا مبا ورد يف اإلجنيل من أقوال 

املسيح دون أن يقفوا على دالالت تلك األقوال وعلى سياقاهتا التارخيية، كما أهنم مل يقفوا 

 ول.على طبيعة الداينة املسيحية يف جوهرها، وهذا ما حدا هبم إىل هذا الق

ورؤية حجازي للداينة املسيحية مغايرة لتلك األطروحات السابقة، فقد جعل املسيحية 

داينة عاملية ال من حيث نصوص الداينة نفسها أو طبيعة الدين املسيحي، وإمنا لكون املسيح 

                                                           

  .107، ص(ت.الفضيلة، د.ط، دالقاهرة: دار )، املقدسةحقيقة النصرانية من الكتب السقا،  أمحد حجازي  1
  .107املرجع نفسه، ص 2
  .293صنقد التوراة، السقا،  أمحد حجازي  3
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عليه السالم مل يكن صاحب داينة يريد أن ينشرها ويبثها يف اآلفاق، وإمنا جاء ليقرر الداينة 

 بقة عليه وهي اليهودية، وخيرب مبجئ نيب سيعم دينه كل أرجاء األرض.السا

فمحمد صلى هللا عليه وسلم جاء حتقيقا ملا بشر به عيسى يف اإلجنيل وملا بشر به 

موسى من قبله يف التوراة، فرب موسى وعيسى وحممد عليهم السالم رب واحد، وحممد صلى 

األساس متثل رسالة وعلى هذا مي إىل ملة إبراهيم، ه شأن عيسى عليه السالم ينتهللا عليه شأن

 .1عليه وسلم امتدادا لرسالة عيسى وغريه من األنبياء والرسل حممد صلى هللا

ن يعترب أن رسالة عيسى عليه السالم رسالة توحيدية تندرج حتت خط وما دام القرآ

وسى وعيسى وحممد على آاثره مب  بغاية نشر مبادئ الرسالة وقفىإبراهيم الذي أرسله هللا

ابلتايل ال  ،2عليهم السالم للغرض عينه، فالدين عند هللا هو اإلسالم الذي جيمع كل االنبياء

 ميكن اعتبار الداينة املسيحية داينة عاملية منفصلة عن الداينة اليهودية واإلسالم.
 

 

 نبياء السابقني على اإلسالم.ى عاملية دعوات األأدلة أمحد حجازي السقا عل

 نية ليثبت عاملية دعوات األنبياء السابقني، وحصر تلكد حجازي إىل كثري من األدلة القرآاستن

 األدلة يف أربعة وهي:

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ٱُّٱ األول: الدليل

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ٩٣آل عمران:  َّ  زب

                                                           

  .109ص ،(1997، 1ط بريوت: دار الطليعة،) املسيحية العربية وتطورها، سلوى ابحلاج العايب،  1
  .125املرجع نفسه، ص  2
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يف زمان حممد صلى هللا عليه وسلم  يرى السقا أن التوراة اليت مع بين إسرائيل ييي 

واليت ما تزال معهم إىل هذا اليوم، ومعىن ذلك أن ذلك األمر مكتوب عنه يف 

التوارة، وال زالت اإلابحة قائمة إىل أن حرم إسرائيل على نفسه شيئا من 

الطعام، وحترمي إسرائيل بعض الطعام من نفسه مل أيمره به هللا بنسخ األمر 

ومن نوح إىل إسرائيل أنبياء كثر، وهو يعين أهنم كانوا على  الصادر إىل نوح،

وداللة استمرار إابحة الطعام إىل زمن النيب صلى هللا  .1شريعة نوح عليه السالم

 عليه وسلم فيه داللة على عاملية دعوة األنبياء.

 ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ٱُّٱ: الدليل الثاين

 ٤ - ٣ آل عمران: َّ رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ

 يرى حجازي السقا أن هذه اآلية الكرمية تدل على كون دعوات األنبياء عاملية،  

ن للعموم، للعرب ولغريهم، ولفظ الناس وذلك أن لفظ الناس ابلنسبة للقرآ

ل اابلنسبة للتوراة واإلجنيل يكون للعموم أيضا لبين إسرائيل ولغريهم، وسرد أقو 

خرى اليت تشري إىل عاملية دعوات األ فسرين يف ذلك مع ذكر اآلايتبعض امل

 األنبياء.

 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ :الدليل الثالث

 ٰذ يي ىي مي  خي حيجي يه ىه مه جه ين ىن

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر
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 يت ىت  نت مت زت رت يب ىبنب مب زب  رب

 .٢٤٦البقرة:  َّ ىث نث مث زثرث

ي قتال العرب تفيد العموم فيما يتعلق ابلقتال أية يشري حجازي إىل أن هذه اآل

ذين يصدون عن سبيل هللا، كذلك األمر نفسه ابلنسبة لبين إسرائيل يفيد لل

سرائيل، يصدون عن كتاب موسى وغري بين إسرائيل الذين العموم، قتال بين إ

نه يلزم سرائيل وحدهم، أل "يف سبيل هللا" يف دائرة بين إوألنه ال ميكن تفسري

ة الناس إىل سبيل هللا فيه إشارة إىل عاملية ودعو . 1سالمعليه املثل يف شريعة اإل

 اخلطاب القرآين يف هذه اآلية املذكورة.

 مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ٱُّٱ الدليل الرابع:

 .٢١املائدة:  َّ جح مج حج  مث هت

يذهب حجازي إىل أن هللا أمر بين إسرائيل ابلدخول يف األرض املقدسة اليت     

كتب هللا هلم، من أجل نشر الدعوة يف األرض املقدسة اليت ستكون موطن 

انطالق إىل بالد العامل لنشر الشريعة، وملا قعد بنو إسرائيل عن اجلهاد يف سبيل 

هلم ما خيتلفون فيه، ومنها  هللا أرسل إليهم عيسى عليه السالم وأمره أن يصحح

العامل دعوة األمم، فقد أمر عيسى عليه السالم تالميذه أن ينطلقوا إىل بالد 

 .2 اإلسالم إذا جاءلدعوة األمم ليقبلوا على نيب

 

                                                           

  .314-313املرجع نفسه ص 1
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 انجيل بنيب اإلسالممن خالل بشارات األ سالمعاملية اإل

األنبياء من البشارات اليت استدل هبا أمحد حجازي على كون اإلسالم دينا عامليا خمتوما آبخر 

 حممد صلى هلل عليه وسلم.

 

 .السماواتبشارة ملكوت 

وردت يف التوارة واإلجنيل لتدل على حكم هللا يف  تالسماوايرى حجازي أن ملكوت 

األرض، لتميز العاملني بشريعة هللا عن الكافرين الذين ال يؤمنون، وهذا اللفظ الذي هو 

 هو لفظ يستعمله املؤمنون الذين أيخذون قوانينهم من هللا. تالسماواملكوت 

فانتهى  ،وارةكما جاءت يف الت  تالسماواوتوقف حجازي عند مدلول كلمة ملكوت 

 إىل أهنا تطلق على عهدين: 

 العهد األول: ويبدأ من ظهور موسى بن عمران ابلتوراة.

 شريعته. عن ظهوره موسى لينسخوالعهد الثاين: يبدأ من ظهور النيب الذي أخرب 

واستشهد مبا ورد يف سفر اخلروج عن ملكوت العهد األول: فاالن إن مسعتم لصويت 

تكون  ماالرض. وأنت خاصة من بني مجيع الشعوب. فإن يل كل وحفظتم عهدي، تكونون يل

 .6-3: 19يل: مملكة كهنة وأمة مقدسة" سفر اخلروج،

ويف سفر الثنية عن ملكوت العهد الثاين: "أقيم هلم نبيا من وسط إخوهتم مثلك 

 .18: 18الثنية، ر". سفصيه بهو واجعل كالمي يف فمه فيكلمكم بكل ما أ
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ورد يف العهد القدمي من نصوص تؤكد هذه البشارة بل تعدى  ومل يكتف حجازي مبا

قال: إن  .تالسماواملكوت  ورود كلمةإىل األانجيل األربعة املقدسة عند النصارى ليثبت 

ائيل قد كمل زمان ملكوت العهد األول واقرتب املسيح ابن مرمي عليه لسالم قال لبين إسر 

العهد الثاين، وأان ابلنيب الذي أخرب عن جميئه موسى يف سفر التثنية ليقيم العهد  زمان ملكوت

 .1الثاين الذي لن ينقرض ملكوته أبدا

يف األانجيل  تالسماواواستعرض حجازي كل النصوص اليت تشري إىل كلمة ملكوت 

ل قد أنبأ يف ا هلم، وانتهى إىل أن دانيا الذي يفسره به املسيحيون، ومفندمعرجا على املعىن

اإلصحاح الثاين والسابع من سفره أبن ممالك أربعة ستنشأ على األرض هي ممكلة اببل وفارس 

واليوانن والرومان، مث أييت ابن اإلنسان ليزيل دولة الرومان، ويؤسس مملكة لن تنقرض أبدا، 

ا: "اقرتب انداي يف بين إسرائيل بقوهلم ويوحنا املعمدانوأن املسيح عيسى عليه السالم هو 

 .2"تالسماواملكوت 

 

 خر الزمان آنيب جميءارة يوحنا املعمدان على بش

األسفار يف البشارات اليت تدل على عاملية اإلسالم بشارة يوحنا املعمدان اليت جاء ذكرها من 

تطرق أمحد حجازي لقصة نيب  "يوحنا املعمدان بني اإلسالم والنصرانية"في كتابه ف القدمية.

 ونبوءاته عن نيب اإلسالم حممد صلى هللا عليه وسلم. هللا حيىي

                                                           

  .51. ص(1977، 1العريب، طالقاهرة: دار البيان ) البشارة بين اإلسالم يف التوراة واإلجنيل،السقا،  أمحد حجازي 1
  .382املرجع نفسه، ص  2
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و املسيا كما وردت يف األانجيل مدلول كلمة املسيح أ دمحد حجازي عنتوقف أ

يفسرون   نعلى املسيحيني الذي دا  أن معىن املسيح هو نيب اإلسالم ر واألسفار القدمية ليبني 

 به يف سفر التثنية. يه السالم موردا النص الذي متسكوالكلمة املسيح بعيسى ع

قال حجازي: ويف عرف بين إسرائيل: إطالق لقب"مسيح" على من كان نبيا أو عاملا 

أو ملكا، وأصل كلمة مسيح على احلقيقة هو املسح ابلزيت أو الدهن وعلى اجملاز املصطفى 

 .1من هللا ملهمة أرادها منه

كلمة "مسيح" انتهى وبعد أن استشهد ابلنصوص اليت اعتمدها املسيحيون يف تفسري  

إىل أن تلك النصوص ال تنطبق على عيسى عليه السالم، وأن النيب هو نفسه املسيح يف 

شهادة يوحنا، وأن اليهود سألوا عن النيب الذي قال عنه موسى" يقيم لك الرب إهلك نبيا من 

د وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون" وأجاب املعمدان: لست أان هذا النيب. كما أن اليهو 

سألوه عن النيب نفسه ولكن ليس بلفظ النيب بل بلقب" املسيح" فأجاب املعمدان: لست أان 

 .2املسيح

وة وابلتايل نيب صلى هللا عليه وسلم خامت النبومن أقوى الدالئل وأوضحها على أن ال

 فرسالته عاملية للبشرية مجعاء ما جاء يف األانجيل كلها من أن يوحنا املعمدان كان يبشر بنيب

 .8-4: 1جاء يف إجنيل مرقص" أييت بعدي من هو أقوى مين"،  بعده هو أقوى منه.

به األمم، وهي  اآليت لتتربكلنيب يرى حجازي أن موسى عليه السالم حدد أوصاف ا

شريعة موسى، وأنه أمي،  وأنه ينسخنه من إخوهتم، وأنه مثل موسى، ، وأأنه نيب األوصاف:

                                                           

  .86، (2006، 1ط النافذة،القاهرة: مكتبة )يوحنا املعمدان بني اإلسالم والنصرانية، السقا،  أمحد حجازي  1
  .93املرجع نفسه ص 2
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سوف يقضي على بين إسرائيل إذا مل يؤمنوا برسالته، وأنه لن وأنه أمني على الوحي، وأنه 

 .1يقتل، وأنه سوف يتحدث عن أمور حتدث يف مستبقل األايم

ابلشرح والتفصيل مدعما كل ذلك أبقوال  مث تناول الكاتب كل وصف على حدة

كن أن األانجيل وما جاء يف القران الكرمي من نصوص تشري إىل هذه األوصاف اليت ال مي

 نطبق إال على نيب اإلسالم.ت
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 آراء مفكري املسيحية يف الرسالة العاملية الفصل الثاين:

 

 آراؤه ،: سريتهعماد حنا بحث األول:امل

ة ر جتا بكالوريوس على وهاج، حاصلسمصر من  يف صعيد 1966السرية الذاتية: ولد عام  

يف علم  حاليا بتحضري الدكتوراةردن، ويقوم ابأللالهوت ا مث املاجستري يفسيوط، أامعة من ج

 .1لبحث يف املسيحية ودراسة الكتاب املقدساب، اشتغل الالهوت

 .اهتماماته: يهتم عماد حنا بدراسة النصوص الكتابية وابلنص الكتايب

 آاثره:

 ن.توحيد يف التوراة واالجنيل والقرآالرد على كتاب ال -1

 .إجابة عن يبحث سؤال ١٠٠ على إجابة ١٠٠ -2

 .املقدس الكتاب يف املزعومة االختالفات -3

  !مذنب غري أم مذنب -4

 يف الكتاب املقدس. ول املشاكل العلميةتساؤالت ح -5

 احملب الفنان ملسات -6

 .الطريق هذا يف معك سأسري -7

 .احملظوظ -8

 .األانشيد نشيد وحي من والنهار الليل أبلوان احلب -9

                                                           

سريته الذاتية وتناقشت معه  معه عن مميزا حتدثتوكان لقاء  2016يونيو  /28يت بلقاء الدكتور عماد حنا يف القاهرة بتاريخ ظقد حل 1
وكتاب االختالفات املزعومة يف  ،سؤال يبحث عن إجابة 100إجابة على  100 مؤلفاته:يل بعض إوأهدى  عاملية الرسالة آرائه يف حول

  .من ثالثة أجزاء الكتاب املقدس مكون
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 .االسخريوطي يهوذا قصة التارخيي األدب من شيطان انتحار -01

 .إبداعية قصة يف يشوع -11

 إسرائيل إىل فلسطني.عودة شعب ذاك املنتظر نظرة مسيحية كتابية على  -12

 غريب على الطريق دراسات يف الكتاب املقدس. 13-

 ى األمم.همن هو مشتهى األمم حول كتاب حممد مشت -14

 

دلة عماد حنا على عاملية املسيحيةأ  

ية املسيحية وجدانهم يستدلون دلة اليت استدل هبا املسيحيون على عاملىل كل األإذا نظران إ

وعماد حنا من املفكرين األقباط الذين كرسوا  دلة نفسها وحيملوهنا على املعىن نفسه.ابأل

حياهتم يف خدمة الدعوة املسيحية ونشر تعاليمها يف مصر، ويعد من أبرز املدافعني عن عاملية 

صر. ويف هذا الباب نعرض أطروحته اليت تناول فيها عاملية الدعوة املسيحية من املسيحية يف م

لدعم  اتلك األدلة اليت استند إليه انجيل وأعمال الرسل، مبينني هتافتخالل نصوص األ

 :طروحتهأ

 

 الدليل األول: فاذهبوا وتلمذوا مجيع األمم

ببعض الردود من هنا  ا اكتفيمن، وإالنصرانيةنا كتااب للدفاع عن عاملية ح دمل يفرد الباحث عما

ن حيرفها عن الواردة يف األانجيل حماوال أ وسلم يهعلى بشارات النيب صلى هللا عل كوهنا

 .هنا تنطبق على املسيح عليه السالمقيقي مدعيا أاحل اسياقها وعن معناه

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



152 
 

  إجنيل يوحنا:من األدلة اليت استشهد هبا عماد حنا على عاملية املسيحية، ما جاء يفو 

 ".ب واالبن والروح القدسمم وعمدوهم ابسم األوتلمذوا مجيع األ افاذهبو"

انجيل كما الباحث عماد حنا ليست من نصوص األن هذه املقولة اليت استشهد هبا إ

تدل على  ةالعبار ن هذه الالحقون وليست من قول املسيح، أل أضافها اآلابءيدعي، بل 

 .1ال يف بداية القرن الرابعإن التثليث نفسه مل يعرف أعقيدة التثليث، و 

 إىل اهتماماهتم وا يوجهونلظ املسيحي حوار  أسبق إن الربيطانية: املعارف دائرة ىف جاء

 ):أنج دين (يقولك لذل إسرائيل، أنبياء بين أحد املسيح وجعل لليهود، ادين املسيحية جعل

 هؤالء نيمن ب خاصاا فرع يءينش أن حياول ومل من اليهود عاصريها ملنبي كان  عيسى إن

 .2تعاليمهم أو اليهود لكنائس مغايرة خاصة كنيسة  شيءين أو املعاصرين

 كلمة  الو  دليال  واحدا يورد مل أنه يرى بولس رسائل يقرأ الذي إن ): وليمباتون (ويقول

 املسيحية. عاملية عن عيسى إىل تنسب واحدة

 حمددة كانت رسالة  عيسى رسالة أن تثبت والنصوص العلمية والدالئل رَاءاآل هذه كل

 مقولة يأ خالهلَا يثبت مل ،اشهر  عن الثالثني دعوته تزد مل نإ وحىت إسرائيل بين هبا اختص

 وال أْحكام تشريع بال عاملية رسالة ىنبتي أن يعقل فهل .الرسالة عاملية على تدل للمسيح

  3قط.ف شهرا ثالثني مدة رسالته لتكون

أن عرضنا هلذا النص عند الباحث مجال الشرقاوي أثناء رده على نصوص  وقد سبق

 عاملية املسيحية، وقلنا أبنه يتناقض مع أقوال املسيح عليه السالم.

                                                           

 .15، ص(2006، 1ط القاهرة: دار الروضة،)، مفاهيم نصرانية خاطئة عن حممد واملسيحمد، حم سامي جنيب 1
http://www.1911encyclopedia.org/Main_Page 2  

 .15، ص مفاهيم نصرانية خاطئة عن حممد واملسيحمد، حم سامي جنيب  3
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 الدليل الثاين: محل هللا الذي يرفع خطية العامل

جاء  ومن بني األدلة اليت استشهد هبا الباحث الالهويت عماد حنا على عاملية دعوة املسيح ما

ذا محل هللا الذي يرفع  ليه فقال هوإ الويف الغد نظر يوحنا يسوع مقب" :29يف إجنيل يوحنا 

 خطية العامل".

خرى، ومل يرد يف انجيل األستدل به الباحث ال مثيل له يف األهذا النص الذي ا

محل  هنأنه كيف عرف حيىي أواملالحظ على هذا النص  ن عيسى محل هللا.أخرى انجيل األاأل

 .31،1. يوحنا "عرفهأكن أان مل أ"هللا، ويقول 

كتنف ي وهذا تناقض عها هللا ذاته،ه وملاذا مل يرفنبيف يرفع عيسى خطيئة العامل وما ذوك

 نه يدل على عاملية دعوة املسيح.أهذا النص الذي يعتقد الباحث حنا 

 

 الدليل الثالث: إىل العامل ألدين العامل بل ليخلص العامل

 احلياة له تكون بل" جنيل يوحناإهبا الباحث عماد حنا ما جاء يف  النصوص اليت استدلومن 

إجنيل يوحنا  دين العامل بل به ليخلص العامل".ىل العامل ألإنه مل يرسل هللا ابنه أل" ."ديةاألب

17،16. 

هو املخلص احلقيقي للعامل، وهذا يناقض قول عيسى ن املسيح أ 1يعتقد السامريون

"مل  يضاأكما يناقض قوله   .23،22عليه السالم نفسه، "ألن اخلالص هو من اليهود" يوحنا 

 .15،24سرائيل الضالة" مىت إىل خراف بين إال إرسل أ

                                                           

وكان موطن الفرقة السامرية مدينة انبلس اليت كانت تسمى شخيم.  .هي طائفة يهودية فلسطينية موزعون بني مدينة انبلس ومنطقة حولون1
بال للملك عمري وبىن عليه مدينة شامر واليت تتجه هذه الطائفة يف صالهتا حنو جبل جرزمي. أما السامريون فينسبون إىل شامر الذي ابع ج
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سرائيل إىل بين إ وهو مرسلالسالم خملصا للعامل  كيف يكون املسيح عيسى عليهف

، "عطي كل الدينونة لالبنأحدا قد أ" ألن االبن ال يدين نه يناقض قول عيسىأكما   .1فقط

 .5،22يوحنا 

دانة عيسى للعامل، والنص الذي ذكرته إول الذي استدل به حنا ينفي فالنص األ

 .2جنيل واحدإواضح يف  على تناقض يؤكدها مما يدل

 

 الدليل الرابع: وإىل أقصى األرض

لكنكم " ساقها الباحث عماد حنا على دعواه ما جاء يف سفر أعمال الرسل:ومن األدلة اليت 

ورشليم ويف كل اليهودية أستنالون قوة مىت حل الروح القدس عليكم وتكونون يل شهودا يف 

 .8 ،1أعمال الرسل ىل أقصى األرض" إوالسامرة و 

به  إذا فاملوضوع مل يقصد ؛ضر د حنا: ونالحظ أنه قال أقصى األيقول الباحث عما

سرائيل مث أوصى إتيب يف الدعوة إذ جاء أوال لبيت ولكنها تر  ...سرائيلإىل خراف إأنه أتى 

العامل أمجع... ومن الصعب أن أتخذ آية واحدة كدليل على قولك دون إىل  لتقدمي رسالته

الشهادة يف حق ن نرد على هذا االدعاء، أبن هذا أ ميكن .3النظر اىل السياق الكلم كله

 –والنص إمنا دل على أن تالميذ املسيح  ، وعاملية الدعوة شيء آخر،املسيح عليه السالم

واملرء إمنا حيتاج للشهادة  دون له يف أقاصي األرض وأطرافهاوأتباعه سيشه –عليه السالم 

                                                                                                                                                                        

م التوراة حرفت إىل سامر ومن مث السامرة نسبة ملالكها األول شامر ولكل طائفة توراة خاصة هبا فالعربانيون هلم التوراة العربانية والسامريون هل
  . 147حسن ظاظا، ص الفكر الديين عند اليهود، ،السامرية

 .149نفس املرجع بتصرف، ص 1
                     .162املرجع نفسه ص 2 

 3 .33، ص(مصر: هيئة اخلدمة وتدريب القادة)، رد على كتاب التوحيد يف التوراة واإلجنيل والقرآنعماد حنا،  3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



155 
 

 الذي قيل يف-عليه السالم  –لى السيد املسيح إلزالة هتمة قيلت يف حقه، وهذا ينطبق ع

حقه ما ال جيوز غلوا  وجفاء، وهذا الغلو واجلفاء بلغ العاملني شرقا  وغراب ، فال غرو أن حيتاج 

 للشهادة يف حقه ابحلق، ليربأ مما ألصقه به حمبوه ومبغضوه.

 

 لليهودي أول مث لليوانين الدليل اخلامس:

"أنه جنيل يوحنا يبني إاملسيح للعامل ما جاء يف  جميءى ومما ساقه الباحث أيضا للداللة عل

عندما جاء إىل خاصته مل تقبله وكان هذا الرفض بدء االنتشار. أو حسب قول بولس الرسول 

 ( وغريها.1: 16)رومية  لليوانين لليهودي أوال مث

ي قومه وهم أىل خاصته إص عن عيسى عليه السالم، أنه جاء والكالم يف هذا الن

مجعني كما أىل الناس إنه جاء أية اليت تزعم جنيلسرائيل فقط. وهذا يدحض النصوص اإلبنو ا

 .1يدعى عماد حنا

ادعى الباحث عماد حنا أن دعوة املسيح يف بداايهتا كانت دعوة خمتصة ابليهود، مث 

مشلت العامل أمجع، فهذا القول مردود، وذلك أن املرحلية يف دعوة الشخص إمنا أتيت ضمن 

لنص الذي يذكرونه لالستدالل به على عموم دعوة فرتات حياته، ال بعد وفاته ومماته، وا

 –وفق معتقد النصارى  –إمنا قاله املسيح بعد قيامته من األموات  –عليه السالم  –املسيح 

وهو أمر تثار حوله الشكوك والشبهات، ويف كالم املسيح ما ينقضه ويبطله، حيث صرح 

(: ) فقال هلم 34- 33 /7املسيح ابلرفع إىل السماء، ففي إجنيل )يوحنا: إصحاح: 

يسوع: أان معكم زماان  يسريا  بعُد، مث أمضي إىل الذي أرسلين، ستطلبونين وال جتدونين، 

                                                           

 ,142، ص(1993، 1طدار الفالح، : دنر اال) مقارنة الانجيل الربعة،حممد اخلويل،  1
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قد رفع  -وفق نص كالمه  - وحيث أكون أان ال تقدرون أنتم أن أتتوا ( فإذا كان املسيح

املسيح! والدفن مل يكن إىل السماء ومل يصلب، فال شك أن من جاءهم بعد حادثة الصلب 

 فتنتهم.أراد  بل شخص آخر يشبهه أو شيطان

انجيل املعروفة واملتداولة، ردا يف األامية على قول بولس ليس و مث ما جاء يف رسالة رو 

 ."جنيل املسيحإ" كلمةفيه  الباحث حنا حذف نصا من السياق الذي وردت أن مع 

رسل لليهود أن عيسى أوال يؤكد أجنيل لليهود ن اخلالص ابإلإ :قول بولس مث إن

ين اليت وردت يف النص جتعل اخلالص انن قول بولس مث لليو أن نالحظ أننا ميكن أمع  فقط،

ه من عند بولس ن كلمة اليوانين هذإومل يذكر بولس بقية الشعوب، مث  درجات وطبقات،

 .1نه مل ترد يف األانجيل األربعةأل

أيها االخوة، إن "، يقول: 10 بل إننا جند نصا ورد يف الرسالة نفسها اإلصحاح

 . 2مسرة قليب وطلبيت إىل هللا ألجل إسرائيل هي للخالص

وهو األمر بتعميد  عاءخر على عدم صحة هذا االدآشاهدا ن نسوق أكما ميكن 

لرسل إصحاح أن كثريا من تالمذة املسيح مل يعملوا به، ففي سفر أعمال ا -مجيع األمم 

جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إىل "أما الذين تشتتوا من  :11:19

فهذا فعل تالمذة  فينيقية وقربس وأنطاكية وهم ال يكلمون أحدا  ابلكلمة إال اليهود فقط"،

. يم صحيحا لكانوا عملوا به وطبقوهاملسيح مل يعلموا أحدا إال اليهود فقط فلو كان نص التعم

دما دخل على غري اليهود أُنكر عليه، فلم حيتج بل إن بطرس وهو من كبار تالمذة املسيح عن

                                                           

 .195املرجع نفسه، ص 1
 مكتبة احملبة القبطية االرثوذكسية، القاهرة. رسالة رومية،هنري، مىت،  2
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على فعله مبا نسبوه للمسيح من قوله بتعميد مجيع األمم، وإمنا احتج أبن روح القدس حل 

  -حلول روح القدس عليهم  –"فإن كان هللا قد أعطاهم املوهبة  عليهم، وقال معلال موقفه:

أعمال ) ".أقادر أن أمنع هللا ؟ن أانمنني ابلرب يسوع املسيح فمكما لنا أيضا  ابلسوية مؤ 

  (.17:11إصحاح  –الرسل 

حد: إن املهمة اليت أرسل هللا هبا عيسى عليه السالم هي عبارة عن أيقول عبد الواحد 

 عظ األربعةإصالح بين إسرائيل، وشرع الشريعة املوسوية، وبث الروح اجلديدة فيها، وأن املوا

مور إبرشاد بين إسرائيل خاصة، وبناء تقول تكرارا: إن املسيح مرسل ومأ املسماة ابألانجيل

اانت املخالفة لذلك فهو حمرف على ذلك نضطر إىل االعتقاد أبن كل ما وجدانه فيها من البي

ق ابلكتاب أخريا ألنه ال يتصور أن نبيا عظيما مثل عيسى عليه السالم يتكلم بكالم حلقد أ

يقول:مل أرسل إال لبين إسرائيل فقط، ال يقول أان نور العامل، أو يكذب بعضه بعضا، فإن من 

 .1يقول: اذهبوا وتلمذوا العامل أمجع

ت النيب اقضية بشار  املسيحية الباحث يوحنا يف دعوى عاملية اومن القضااي اليت طرحه

 اإلسالم؟: هل يقول الكتاب املقدس شيئا عن نيب يف الكتاب املقدس، متسائال

"من هو مشتهى  يف هذا املوضوع ردا على كتابد كتااب ى هذا السؤال أفر عللإلجابة و 

خر أن يربهن ابلدليل والربهان على أن الذي حاول هو اآل للباحث حممد عبد الشايف األمم"

مشهىت األمم الواردة يف الكتاب املقدس ال تنطبق إال على نيب اإلسالم حممد صلى هللا عليه 

 وسلم.

عاملية النصرانية من خالل إىل ي دليل يشري للكتاب وجدانه خاليا من أقراءتنا وأثناء 

ة، بشارات دليال على عاملية النصرانيكيف تكون تلك ال  ذإتلك البشارات اليت استند اليها. 

                                                           

 .76، ص(2010، 2الرايض: العبيكان، ط) .حممد يف الكتاب املقدس، حدأعبد الواحد   1
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 آخر الزمان الذي سوف خيتم هللا به األداين السابقة، يبواملسيح عليه السالم نفسه يبشر بن

ففكرة العاملية البد أن تكون شاملة للسابق والالحق، كما  ألداين.ويكون دينه انسخا لكل ا

 جيب أن تكون هي اخلامتة حىت يؤمن هبا كل البشر حبيث ال ينتظرون أي رسالة آخرى.

ن يسقط هو مشتهى األمم يف كتابه وحاول أ وما دام الباحث يوحنا قد ركز على من

 بنقده يف هذه الفكرة اليت ادعاها.داللته على املسيح عليه السالم، فسوف اكتفي 

ن كلمة : إوهو بصدد رده على عبد الشايف يف هذه البشارة يقول الباحث يوحنا

ن الكلمة هلا شبه احلمد" أوعلى الرغم من  و لذة،...ى ال تعين حممودا، بل تعين شهوة أمشته

 .1من حيث النطق اال اهنا ال حتمل على هذا املعىن

مم وهو الذهب هللا سيزود اهليكل مبشتهى كل األ ننظر يوحنا أومعىن هذه البشارة يف 

والفضة والتكاليف سوف حيتاجها اهليكل...هذا هو املعىن القريب هلذه النبوة اليت جتعل الناس 

 .2يبدأون يف العمل...ها هو املعىن الذي كتبه حجي موجها رسالته للشعب

فكيف  املسيح عليه السالم، مم علىسياق آخر نراه حيمل معىن مشتهى كل األويف 

على معنيني خمتلفني يف املعىن والداللة، معىن على الشخص الذي هو  ةحنمل كلمة واحد

 املسيح، واملعىن الثاين الذهب والفضة.

األمم" هو يف األصل العرباين عند اليهود "إن اسم أو لقب مشتهى يقول رشيد رضا : 

غة من احلمد كملكوت من امللك، فحمدوت "محدوت" ومعناه الذي حيمد، فهو صيغة مبال

األمم هو الذي حتمده األمم، وهو معىن حممد وحممود، فاألول اسم فاعل من محده ابلتشديد 

إذا محده كثريا ؛ ومن حتمده األمم يكون حممودا  محدا  كثريا  أي حممدا ، والثاين اسم مفعول من 

م، فهل بعد هذا يبعد أن يكون لفظ محد الثالثي، وحممود من أمسائه صلى هللا عليه وسل
                                                           

  .84صمن هو مشتهى األمم، يوحنا، عماد،  1
  .السابق املرجع 2
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الفارقليط اليوانين مرتمجا  من لفظ محدوت العرباين، ونسخ اإلجنيل العربانية اليت نقلت ألفاظ 

مث إن بقية بشارة حجي ال تصدق على غري نبينا   ...املسيح عليه السالم حبروفها قد فقدت

ببعثته العامل، ونصره ابجلنود  صلى هللا عليه وسلم حممد األمم فهو الذي زلزل رب اجلنود

وابحلجة مجيعا ، وكان جمد دين هللا به أعظم من جمده مبوسى وسائر أنبياء قومه، وفرضت 

 .1شريعة الزكاة ومخس الغنائم لتنفق يف سبيل هللا فكانت الفضة والذهب هلل
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 آراؤه ،املبحث الثاين: فريز صموئيل: سريته

  :السرية الذاتية

يف صعيد مصر مث ذهب إىل القاهرة وتلقى تعليمه يف جامعة القاهرة م 1955ولد عام 

وله عدة كتب يف هذا  ختصص طب بيطري، وهو ابحث متخصص يف مقارنة األداين.

 .1املوضوع

ويعمل يف الطب ، داين غري الكتابيةئيل بدراسة األداين السماوية واأليهتم صمو  اهتماماته:

 البيطري.

 مؤلفاته:

 .املية دعوة املسيحع -1

 السنوات اجملهولة من حياة املسيح-2

 قرب املسيح يف كشمري-3

 دعوة املسيح هل كانت عنصرية-4

 من هو املصلوب -5

 إجنيل براناب بني املؤيدين والرافضني-6

 افرتاء أم حقيقة املسيح موت -7

                                                           

وكان لقاء مميزا تكلمت معه عن سريته الذاتية وتناقشنا يف  2016/ يونيو  28يت بلقاء الدكتور فريز صموئيل يف القاهرة بتاريخ ظلقد ح 1
 املصلوب،وكتاب من هو  املسيح،دعوة  منها: عامليةجمموعة من كتبه  يلإوأهدى  ،أمهها آراؤه حول عاملية الرسالة قضااي كثرية كان من

وكتاب اجنيل براناب بني  ،وكتاب موت املسيح حقيقة أم افرتاء ،وكتاب قرب املسيح يف كشمري داودي؟أم  هو هاروينوكتاب يسوع من 
   .ب املسيح هل هو حدث يقيينوكتاب صل ،املؤيدين والرافضني
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 صلب املسيح هل هو حدث يقيين -8

 

 1 صموئيلعند فريز ة املسيحية عاملية الدعو أدلة 

تربهن على كون الدعوة املسيحية دعوة  الباحث صموئيل أن هناك عددا كبريا من األدلةيرى 

 وقسم تلك األدلة إىل أربعة اقسام: ية، وليست خاصة ابملسيحني.عامل

 عاملية الدعوة من خالل النبوات عن املسيح -1

 عاملية الدعوة من خالل أقوال وتعاليم املسيح -2

 الدعوة كما ظهرت يف أعمال املسيحعاملية  -3

 عاملية الدعوة كما ظهرت يف كرازة الكنيسة األوىل -4

اليت أفاض فيها ابلشرح و اليت استند إليها الباحث املسيحي دلة األ هذهعرض وسأ

مث أقوم ابلرد عليها على حسب  والتدليل، كما أهنا هي حمور أدلة الباحث فريز صموئيل.

 :ما يقتضيه املقام مكتفيا أبشهر األدلة يف الفكر املسيحي

 

 على عاملية املسيحية من خالل النبوات عن املسيحاألدلة : أول

 املسيح خملص األمم -1

 .6:49إشعيا:  " قد جعلتك نورا لألمم لتكون خالصي إىل أقصى األرض"

                                                           

  .32، ص(2002القاهرة: اوتوبرنت،)، املسيح هل كانت عنصرية دعوةفريز صموئيل،  1
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ىل إفاملسيح هنا هو املخلص من اخلطيئة وعقاهبا وسلطاهنا ونتائجها. ليس لليهود فقط بل 

قصى األرض، فرسالته شاملة لكل العامل، ألنه "هكذا أحب هللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد أ

لكي ال يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له احلياة االبدية، ألنه مل يرسل هللا ابنه إىل العامل 

 .17:16يدين العامل بل ألخلص به العامل" يوحنا:ل

 املسيح هو املعبود وملك كل الشعوب -2

: كنت أرى يف ي املسيح قائالنسان ألقد تنبأ النيب دانيال عن ابن اإلالباحث صموئيل: يقول 

ذا مع سحب السماء ابن إنسان أتى وجاء إىل القدمي األايم فقربوه قدامه، رؤى الليل وإ

فأعطى سلطاان وجمدا وملكوات لتتعبد له كل الشعوب واألمم واأللسنة، سلطانه سلطان أيب ما 

 .14:13:لينقرض. دانيالن يزول وملكوته ال 

أعطى سلطاان يواصل الباحث قوله موضحا تلك النبوءة: ويف النبوة نرى ابن اإلنسان 

لسنة، فاملسيح هو هللا الظاهر يف اجلسد  لتتعبد له كل الشعوب األمم واألوجمدا وملكوات

 ولذلك فهو معبود ورب لكل الشعوب، األمم واليهود.

 مماملسيح نور األ -3

هو ذا عبدي الذي  قائال:-قبل املسيح مبئات السنني -شعياءيقول الباحث: تنبأ النيب أ

أعضده خمتاري الذي سرت به نفسي...أان الرب قد دعوتك ابلرب فأمسك بيدك وأحفظك 

 وأجعلك عهدا للشعب ونورا لألمم".

إذا فاملسيح هو نور العامل الذي يقودان ويرشدان وينري لنا احلياة واخللود، ليس لليهود 

 فقط بل لألمم أيضا.
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حية من خالل أقوال وتعاليم املسيحعاملية املسي على دلةاأل اثنيا:  

 أيتون من املشارق واملغارب -1

 املشارق من سيأتون كثريين  إن" مم قال املسيح:حث: بعد شفاء غالم قائد املئة األيقول البا

 امللكوت بنو وأما تالسماوا ملكوت يف ويعقوب سحقإو  إبراهيم مع ويتكئون واملغارب

وبعد أن شفى املسيح  "....وصرير األسنان يكون البكاءهناك  اخلارجية الظلمة إىل فيطرحون

 .""احلق أقول لكم مل أجد يف إسرائيل إمياان مبقدار هذا غالم قائد املئة مدح إميانه قائال:

 يف حديث املسيح مع تالميذه على جبل الزيتون-2

أسئلة يقول الباحث صموئيل: كان املسيح مع تالميذه على جبل الزيتون. ويف إجابته على 

تالميذه جاء هذا القول: ويكرز ببشارة امللكوت هذه يف كل املسكونة شهادة جلميع األمم"، 

 .24:14مىت 

ويواصل قوله: أبن هذا القول نبوة، بل أمر كتايب من املسيح لتالميذه، وللمؤمنني يف  

ية. وأن كل مكان، وزمان ابلكرازة للعامل أمجع، ويف هذا أتكيد واضح لعاملية الدعوة املسيح

 .1املنتهى ال ميكن أن أتيت حىت تصل الكرازة ابإلجنيل لكل العامل

 وامر املسيح اخلتاميةأ-3

 ااألرض. فاذهبو ويف إجنيل مىت قال املسيح لتالميذه: "دفع إىل كل سلطان يف السماء وعلى 

 .20:18وتلمذوا مجيع األمم...وها أان معكم كل األايم إىل انقضاء الدهر" مىت 

                                                           

 .     25ص دعوة املسيح هل كانت عنصرية، 1
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مؤئيل: يعلن املسيح هنا أن له سطاان على الكون، وهذا يتطلب أن تكون إرساليته يقول ص

للعامل كله، وحمدودية الرسالة قد انتهى اآلن، ألن ملكوت ابن االنسان كما وصف يتطلب أن 

يتلمذوا مجيع األمم...ويقول املسيح إنه يكون معهم إىل انقضاء الدهر. وابلطبع التالميذ مل 

 .1قضاء الدهر، مما يؤكد أن دعوة املسيح عاملية وحىت هناية العامليعيشوا إىل ان

 مدح املسيح لألمم -4

("ذهب يسوع إىل الناصرة، وطلبوا منه أن يفعل 27-25: 4 قا)لو  جاء يف إجنيل  .أ

معجزة، ومل يفعل، ليس لعدم قدرته على ذلك، ولكن لعدم إمياهنم وقال هلم: "احلق 

أقول لكم إنه ليس نيب مقبوال  يف وطنه"، وأكد هلم أن األنبياء دائما  يرفضون يف 

 األغراب أكثر بكثري مما أوطاهنم. فالناس دائما  على استعداد ألن يروا العظمة يف

 .يعرفوهنم حق املعرفة. ووضح يسوع كالمه ابإلشارة إىل اثنني من األنبياء فيمنيروهنا 

فاملسيح هنا ميدح األمم ويشري إىل أن رسالة هللا منذ البدء يقول صموئيل:  

ليست قاصرة على اليهود، ويوضح هلم أنه يفعل ما فعل كل من إيليا وإليشع يف أهنما 

 .أمهال اليهود، وصنعا معجزاهتما بني األمم، ألهنما وجدا األمم أحق فيها من اليهود

 –عندما طلبوا منه آية–( قال املسيح للكتبة والفريسيني 42،  41:  12يف )مت   .ب

 "رجال نينوى سيقومون يف الدين مع هذا اجليل ويدينونه ألهنم اتبوا مبناداة يوانن. هو

ملكة التيمن ستقوم يف الدين مع هذا اجليل وتدينه، ألهنا ذا أعظم من يوانن ههنا. 

ذا أعظم من سليمان ههنا".  أتت من أقاصي األرض لتسمع حكمة سليمان، وهو

هنا يقارن املسيح بني اليهود الذين يشكون فيه ويطلبون آية، وبني األمم الذين 
                                                           

  .29ص دعوة املسيح هل كانت عنصرية، 1
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جال نينوى وال من ملكة استجابوا ألنبياء هللا يف القدمي. ورمبا مل يكن متوقعا  ال من ر 

أن يهتموا هذا االهتمام، ويستجيبوا إىل أنبياء يهود، ولذلك فإن  –ملكة سبأ –التيمن

استجابتهم سوف تدين هذا اجليل من اليهود. وخطية اليهود هنا مضاعفة ألهنم 

رفضوا من هو أعظم من أنبياء وحكماء العهد القدمي. فمدح املسيح هنا لألمم، 

 .هود دليل على عدم عنصرية املسيح يف دعوته ومعاملته لألممابملقارنة ابلي

"اي  ( مدح املسيح املرأة الفينيقية بعد أن شفى ابنتها، وقال هلا:28:  15)مت  يف ج.     

"احلق أقول  ( ومدح أيضا  قائد املئة األممي وقال:28:  15)مت  امرأة عظيم إميانك"

 .)10:  8دار هذا")مت لكم مل أجد وال يف إسرائيل إمياان  مبق

أليس يف استجابة املسيح لطلبات األمم، ومدح إمياهنم دليال  على عاملية دعوته     

 .1وتقديره الكامل لإلنسان دون النظر إىل جنسه ولونه ودينه

 

 عاملية الدعوة املسيحية كما ظهرت يف أعمال املسيحعلى  دلةاألاثلثا: 

 شفاء املرضى -1

وكان يسوع يطوف كل اجلليل يعلم يف جمامعهم ويكرز ينقل صموئيل ما جاء يف إجنيل مىت " 

ببشارة امللكوت، ويشفي كل مرض وكل ضعف يف الشعب، فذاع خربه يف مجيع سورية، 

فأحضروا إليه مجيع السقماء املصابني أبمراض وأوجاع خمتلفة، واجملانني واملصروعني واملفلوجني، 

                                                           

  .37، صدعوة املسيح هل كانت عنصريةصموئيل، فريز،   1
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 مجوع كثرية من اجلليل والعشر مدن وأورشليم واليهودية ومن عرب األردن" )مىت فشفاهم فتبعته

4  :23-25). 

  الكرامنيو مثل الكرم  -2

يقول صموئيل إن املسيح حتدث إىل رؤساء وشيوخ الشعب وذكر هلم مثل الكرم والكرامني، 

. إشارة 43:21مىت، وأهنى هذا املثل بقوله:"ملكوت هللا ينزع منكم ويعطى ألمة تعمل أمثاره"

منه إىل أن املسيح عمل نعمة هللا بني األمم. وأنه سيكون شعبا جديدا للرب بدال من إسرائيل 

 .1العهد القدمي

 

 الدليل الرابع على عاملية دعوة املسيح من خالل كرازة املسيح-4

 كرازة املسيح للسامريني-1

املسيح اليهودية متوجها  إىل اجلليل، وكان هناك طريقان بني اليهودية  ترك يقول فريز صموئيل:

واجلليل، أحدمها مير ابلسامرة، واآلخر شرق األردن. والطريق األول أقصر وأكثر استقامة. 

جيب أن يفعلوه بعد  عماوذهب يسوع عن طريق السامرة، ألنه أراد أن يعل م تالميذه درسا  

 .2"ل جلميع الناسموته، وهو البشارة ابإلجني

                                                           

  .37ص عنصريةدعوة املسيح هل كانت  1
  .نفس املرجع 2
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يقول صموئيل: لقد أدرك السامريون أن املسيح هو املخلص الذي مل أييت لليهود فقط 

املسيح مل يقصر كرازته على اليهود فقط، بل ذهب للسامرة وهناك آمن به   نبل لكل العامل. إ

 .1كثريون

يستشهد ها ال خترج عما هو مألوف من األدلة اليت راء الباحث وجدانوأثناء دراسة آ

 .فيما يلي ونقوم ابلرد على تلك األدلة، هبا املسيحيون

 

 املسيح من خالل نبواتعاملية دعوة املسيح ى دعو على الرد 

 املسيح خملص األمم -1

" قد جعلتك نورا لألمم لتكون خالصي إىل  إن الذي ذهب إليه الباحث صموئيل من النص

لى عكس ما دل عي دليلال ابل إن هذ ،ليس هو املقصود .6:49أقصى األرض" إشعيا: 

(: "وكان يسوع يطوف كل اجلليل يعل م يف 23: 4ففي إجنيل مىتَّ )إصحاح ليه، إ ذهب

يدعو ببشارة امللكوت، ويشفي كل مرض، وكل  –ويكرز  -أي جمامع اليهود-جمامعهم 

 أي اليهودي.-ضعف يف الشعب 

أي -يعلم يف جمامعهم  -أي املسيح-(: "وكان 15: 4ويف إجنيل لوقا )إصحاح 

ا من اجلميع. -اليهودجمامع   ممجد 

                                                           

                                                                                                     .34صعنصرية، دعوة املسيح هل كانت   1
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وامر الصادرة هلم من املسيح عليه السالم أبن يضا كانت األأن التالميذ أونالحظ 

مملكة هللا وكانوا يفعلون  جميءقرى اليهود ومدهنم ليبشروهم ابقرتاب وليس ىل كل إيذهبوا 

 .1املعجزات حىت يؤمن اليهود ابقرتاب تلك اململكة

 

 املسيح هو املعبود ورب كل الشعوب-2

 عن ابن اإلنسان. دانيال تنبأوأما ما ذكره الباحث صموئيل من أن النيب 

املقصود به هو املسيح بقوله: "كنت أرى يف رؤى الليل وإذا مع سحب السماء ابن  مربرا أن

إنسان أتى وجاء إىل القدمي األايم فقربوه قدامه، فأعطى سلطاان وجمدا وملكوات لتتعبد له كل 

الشعوب واألمم واأللسنة، سلطانه سلطان أيب ما لن يزول وملكوته ال ينقرض". 

 .14:13:لدانيا

يل أبن الوصف الذي ذكر يف هذا النص ينطبق أكثر على النيب صلى نرد على صمو 

هللا عليه وسلم، فهو يقول إىل القدمي األايم وتتعبد له كل الشعوب، فالقدمي من األايم هي 

 رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم، ومل أتت رساىل بعده وأمر بتبليغها إىل العاملني.

 املسيح نور األمم-3

هو ذا  قائال:-قبل املسيح مبئات السنني -تنبأ  شعياءأ الباحث من أن النيبوأما ما يذكره 

عبدي الذي أعضده خمتاري الذي سرت به نفسي...أان الرب قد دعوتك ابلرب فأمسك بيدك 

 وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا لألمم".
                                                           

 .16، ص(2006، 1ط مكتبة النافذة، هرة:االق)، ون يف اجنيل مىتماملسل، حممود جاد 1
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 إن هذا النص الذي ذكره صموئيل ليس فيه داللة على عاملية دعوة املسيح، حيث

بنو إسرائيل  ذكر يف آخر النص وأجعلك عهدا للشعب ومل يقول الشعوب وهنا املقصود هبم

  وأما قوله نورا لألمم، فجميع األنبياء نور لألمم مجيعا.

 

 عاملية املسيحية من خالل أقوال وتعاليم املسيح دعوىالرد على 

 أيتون من املشارق واملغارب -1

 املشارق من سيأتون كثريين  إن" مم قال املسيح:املئة األحث: بعد شفاء غالم قائد يقول البا

 امللكوت بنو وأما السماوات ملكوت يف ويعقوب سحقإو  إبراهيم مع ويتكئون واملغارب

"...وبعد أن شفى املسيح وصرير األسنان هناك يكون البكاء اخلارجية الظلمة إىل فيطرحون

 لكم مل أجد يف إسرائيل إمياان مبقدار هذا.غالم قائد املئة مدح إميانه قائال:" احلق أقول 

  إن" .12.8.11جنيل مىتإستدل هبا فريز صموئيل ما جاء يف ا ومن األدلة اليت

 ملكوت يف ويعقوب سحقإو  إبراهيم مع ويتكئون واملغارب املشارق من سيأتون كثريين

وصرير  هناك يكون البكاء اخلارجية الظلمة إىل فيطرحون امللكوت بنو وأما تالسماوا

 .1"األسنان

 ليس هللا ملكوت نأ قوية بعبارت يؤكد فاملسيح قوله"ب النص هذا على صموئيل يعلق

 .ممينيألل متاح هو بل اليهود على حكرا

                                                           

 .22ص، عنصريةدعوة املسيح هل كانت   1
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 خيربان ،املسيحية عاملية على صموئيل به داستشه الذي املعىن على يدل ال النص فهذا

 مع حتشر ومغارهبا األرض مشارق من ستأيت أمة أبن النص هذا يف السالم عليه عيسى

 ستأيت اليت األمة ألهنا اإلسالمية، األمة على ينطبق وهذا عنهم، هللا رضيو  لصالحهم نبياءاأل

 .1رضاأل ربوع يف اإلسالم النتشار نظرا ومغارهبا األرض هللا مشارق من

شارق هذه بشارة تشري إىل ظهور أمة اإلسالم اليت أتيت من امل السامرائي: فاضل يقول

: أيها املسيحي إذا أنصفت حتكم أبن هؤالء الذين سيأتون لزاده جاء يف الفارق .2واملغارب

من مشارق األرض ومغارهبا هم األمة احملمدية، ألنكم خماطبون حاضرون إذ ذاك، واملسيح 

سالم هللا عليه خيرب عن قوم سيأتون يف مستقبل الزمن، وقد أخرجكم بقوله: وأما بنو 

نبياء فيهم، وكان هللا قد فضلهم على عاملي فسماهم )بنو امللكوت( لكثرة األ، 3امللكوت

نه أتيت ساعة ال يف هذا اجلبل وال يف أورشليم إأة صدقيين، قال هلا يسوع: اي امر  زماهنم،

وهذا النص يشري إىل ظهور الدين اجلديد، وإن ه سيتحول مركزه عن أورشليم  .تسجدون هلل

 .من بيت املقدس إىل الكعبة املعظمة، قبلة أصحاب الدين اجلديد ويشري إىل حتول القبلة

هكذا قصرت نصوص األانجيل دعوة عيسى على بين إسرائيل ووقفت هدايته عند 

جناس واأللوان فال شأن لرسالة عيسى أما ابقي األمم والشعوب وسائر األهداية الضالني منه، 

ليس  ألبناء إسرائيل ومل ختاطب سواهم، فلهذا عليه السالم بينها وبينهم، فلم أتت الرسالة إال

ة وتعاليم هللا لعيسوية أو السري على هنج العيسويغري الدين ا من حق غري اإلسرائيليني االعتقاد

النيب الوحيد الذي إن النيب صلى هللا عليه وسلم هو  .4الذي قصر الرسالة على اإلسرائيلني
                                                           

 .94، ص(1991، 1ط عمان، الفرقان،) النبوة احملمدية ورد الشبهات عنها،دلة على صدق األهدى مرعي،  1
 السايق. ر، نقال عن املصد298ص، اليقنينبوة حممد من الشك إىل  2
 ، ص، الفارق بني اخلالق واملخلوقزاده عبد الرمحن 3
 .23ص ،إلهم أنسان إاملسيح  مرجان، جمدي  4
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ىل توحيد هللا تعاىل. وهو النيب الوحيد الذي تبعه جتاوزت دعوته بين قومه، ودعا العاملني إ

ر كل الشعوب وملوكها. كما جاء يف سفامللوك والشعوب، وهو الوحيد الذي هز وزلزل  

 دانيال.

ن كل امللوك مم" تشري إىل أأزلزل كل األفالعبارة اليت وردت يف دانيال اليت تقول "س

 .1نصارى كانوا يتوقعون قرب زمانه ولى هللا عليه سواء كانوا يهودا أالذين راسلهم ص

 

 يف حديث املسيح مع تالميذه على جبل الزيتون -2

وأما ما يذكره الباحث صموئيل من أن املسيح كرز ببشارة امللكوت هذه يف كل املسكونة 

نقول إن هذه الشهادة جلميع األمم شهادة أنه نيب وأرسل إىل أمة من  .شهادة جلميع األمم

 ينكره أحد وليس معىن ذلك أنه أرسل إىل مجيع األمم.األمم وهذا ال 

 أوامر املسيح اخلتامية-3

وتلمذوا  اما ذكره صموئيل يف أوامر املسيح اخلتامية من أن املسيح ذكر لتالميذه قول "فاذهبو  

إن هذا الدليل مت الرد عليه عندما  مجيع األمم...وها أان معكم كل األايم إىل انقضاء الدهر".

 2ه عماد حنا وقلنا إنه ليس من أقوال املسيح وإمنا متت إضافته من اآلابء الالحقني.استدل ب

 

 

                                                           

 .365صحممد يف التوراة والجنيل،   1
 .    176 انظر ما سبق ذكره يف الصفحة 2
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 املسيح لألمم حمد  -4

 (27-25: 4 قا)لو  ومن النصوص اليت استشهد هبا الباحث صموئيل ما جاء يف إجنيل 

"ذهب يسوع إىل الناصرة، وطلبوا منه أن يفعل معجزة، ومل يفعل، ليس لعدم قدرته على 

ذلك، ولكن لعدم إمياهنم وقال هلم: "احلق أقول لكم إنه ليس نيب مقبوال  يف وطنه"، وأكد هلم 

أن األنبياء دائما  يرفضون يف أوطاهنم. فالناس دائما  على استعداد ألن يروا العظمة يف األغراب 

يعرفوهنم حق املعرفة. ووضح يسوع كالمه ابإلشارة إىل اثنني من  فيمنأكثر بكثري مما يروهنا 

 .األنبياء

فاملسيح هنا ميدح  قوله:بويواصل الباحث حديثه عن كون دعوة املسيح أبهنا عاملية   

ما األمم ويشري إىل أن رسالة هللا منذ البدء ليست قاصرة على اليهود، ويوضح هلم أنه يفعل 

فعل كل من إيليا وإليشع يف أهنما أمهال اليهود، وصنعا معجزاهتما بني األمم، ألهنما وجدا 

 .األمم أحق فيها من اليهود

دليال على عاملية دعوة املسيح، ألن رفض األقوام  صموئيل ال يعتربوهذا الذي ذهب إليه 

 لدعوة األنبياء أمر ال يفيد وال يعين العاملية للدعوة.

 

 عاملية دعوة املسيح من خالل أعمال املسيحدعوى على الرد 

 شفاء املرضى -1

يشفي  خالل أعماله أنه كان " املسيح منومن األدلة اليت استدل هبا صموئيل عن عاملية دعوة 

كل مرض وكل ضعف يف الشعب، فذاع خربه يف مجيع سورية، فأحضروا إليه مجيع السقماء 
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واجملانني واملصروعني واملفلوجني، فشفاهم فتبعته مجوع كثرية املصابني أبمراض وأوجاع خمتلفة، 

 ."من اجلليل والعشر مدن وأورشليم واليهودية ومن عرب األردن

والذي ميعن النظر يف هذا الدليل يدرك أنه ليست هناك عالقة بني شفاء املرضى على 

أن يرتبط ذلك بعاملية  يد املسيح وعاملية دعوته، ولو سلمنا جدال أنه يداوي املرضى فال ميكن

 دعوته.

 الكرم والكرامنيمثل   -2

صحاح احلادي ما جاء يف اإل ى عاملية املسيحية،ومن الشواهد اليت استدل هبا صموئيل عل

يل على حتديد ئ" مل يقف صمو ملكوت هللا ينزع منكم ويُعطى ألمة تعمل أمثاره والعشرين"

النص و  أنه مل يبني ما املراد ابلكرامني، اهللا. كمألمة اليت ستعطى ملكوت داللة مفهوم هذه ا

 ىل بشارة قدوم حممد عليه السالم.الذي أمامنا يشري إ

كل هذه االستشهادات اليت استشهد هبا الباحث أهنا مقتضبة وال   واملالحظ على  

 تفصح عن املعىن املراد من تلك النصوص. 

وت يقول ايرب، ايرب يدخل ملكقد ندد املسيح عليه السالم بقوله: ليس كل من ل

كثريون سيقولون يل يف ذلك اليوم: ،تالسماوايب الذي يف أ، بل الذي يفعل إرادة تالسماوا

وابمسك أخرجنا شياطني؟ وإبمسك صنعنا قوات كثرية؟  تنبأان؟اي رب اي رب: أليس ابمسك 

مث  (.23،22:7)إجنيل مىت .عين اي فاعلي اإلمث اقط! اذهبو فحينئذ أصرح هلم: إين مل أعرفكم 

هلم  لمن؟ قااملسيح قرار الرب ابنتزاع النبوة والكتاب من ذرية إسحاق إىل ذرية  ديقرر السي

قبل ار رأس الزاوية من صاحلجر الذي رفضه البناؤون هو قد يف الكتب:  قرأمت قطيسوع" أما 
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لذلك أقول لكم: إن مَلكوت هللاِّ يُنزَُع منكم ويُعطى ألمة  عينناأكان هذا ويف   الذي الرب

 .(33،32،31. )إجنيل مىت:"تعَمُل أمثاره

هذه الكلمات قاهلا املسيح عليه السالم جلماعة من يقول الباحث صموئيل إن "

اليهود بعدما وخبهم على قتل األنبياء، وإنكار الرساالت، والنص يوضح إخبار املسيح عليه 

السالم لليهود ابستبدال هللا هلم أبمة أخرى حتل حملهم يف القيام أبمر الدين وأداء رسالته 

 ).يعطى ألمه تعمل أمثاره)لذلك أقول لكم إن ملكوت هللا ينزع منكم و 

لزاوية )احلجر وخيربهم املسيح عليه السالم أيضا عن ذلك احلجر الذي سيصري رأس ا

يف هذا املثل هم أمة اليهود، والعبيد  نوالكرَّامو  ".هو قد صار رأس الزاوية ؤونالذي رفضه البنا

ستَحقُّ هلؤالء اليهود هو اهلالك وانتِّزاُع املَلكوت منهم، 
ُ
الذين يُرَسلون هلم هم األنبياء، واجلزاء امل

قصود هبذا امللكوت هنا: النُّبوَّة اليت تُنزَع من اليهود لتذهب إىل أمة أخرى؛ 
َ
"لذلك أقول وامل

 ."ُع منكم ويُعطى ألمة تعَمُل أمثارهلكم: إن مَلكوت هللاِّ يُنزَ 

لبناؤون إنه إمساعيل عليه رفضه ا يفاألمة اليت ستعطى ملكوت هللا هي أمة احلجر الذ

فاحلجر املرفوض الذي ستُنزع النبوة من بين إسرائيل وتعطى ألمته هو سيدان إمساعيل السالم، 

ونسله، وابلتايل فإن هذه البشارة توض ِّح أن النبوة من بعد املسيح ستكون لواحد من نسل 

 -النيب حممد ومل أيتِّ نيبي قط من وقتها من نسل إمساعيل إال  -عليه السالم  -إمساعيل 

ب لنسل إمساعيل كما هو اثبت اترخييًّا -وسلم صلى هللا عليه  .الذي يَنتسِّ
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تحدث إىل رؤساء وشيوخ "ي ويرى صموئيل أن هذا النص يشري إىل أن املسيح

الشعب، وذكر هلم مثل الكرم والكرامني وأهنى هذا املثل بقوله: "ملكوت هللا ينزع منكم 

 1.نعمة هللا بني األمموهنا يشري إىل عمل  43: 21تعمل أمثاره" متويُعطى ألمة 

 هو الدين اجلديد الذي سوف وت هللاكفالنص كما هو واضح ينص على ان املراد مبل

إن ملكوت " :ن النصرانية دين حاصل ال مقرتب فقولهله هللا على اخللق، وهو االسالم ألز ين

 عطي للعرب.رسالة ستنزع منكم وقد نزع منهم وأن الهللا ينزع منكم" معناه أ

وعيسى واحلواريني والتالميذ  ىيمن حي كال  "فظهر أن ظهار احلقإتاب جاء يف ك

لفاظ اليت بشر هبا حيي فعلم أن هذا هللا وبشر بعيسى عليه السالم ابألالسبعني بشر مبلكوت 

ذلك مل يظهر يف عهد عيسى عليه يظهر يف  عهد حيىي عليه السالم فكامللكوت كما مل 

والسبعني بل كل منهم مبشر به وخمرب عن فضله ومرتج جمليئه فال السالم وال يف عهد احلواريني 

يكون املراد مبلكوت السموات طريقة النجاة اليت ظهرت بطريقة عيسى عليه السالم وإال ملا 

فهو طريقة النجاة اليت  قد اقرتب واريون السبعون إن ملكوت السمواتقال عليه السالم واحل

 .2والسالمبشريعة حممد صلى هللا عليه  ظهرت

فإن صح ورود هذا املثل عنه، فإن املراد منه ظاهر فإن صاحب الكرم هو هللا تعاىل، 

خرون مل يكونوا اء، واالبن هو عيسى والكرامون اآلنبيسرائيل، والعبيد هم األإوالكرامني هم بنو 

 .3فاملراد ابلكرامني هو اليهود، وقد طغوا وبغوا وقتلوا عبيد الكرم  املسلمني، الإ

                                                           

 .345ص ،عمال الرسلأعاملية املسيحية يف  1
 .296، ص(.تدالبشائر، د.ط، عمان: )، نبوة حممد من الشك اىل اليقني، نقال عن فاضل السامرائي، إظهار احلق هللا،رمحت  2
، 1العلمية، ط)بريوت: دار الكتب  واثبات عقيد التوحيد،ق بني املخلوق واخلالق يف دحض عقيدة التثليث الفار  ،زاده عبد الرمحن 3

 .578(، ص2007
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األمة اليت هزمت أعظم ثناء التدقيق يف النص املستشهد به ندرك أن املقصود به هو وأ

دولتني يف عصرها: الروم والفرس، وانساحت يف األرض، وملكت خالل قرن واحد ما بني 

 .الصني وفرنسا، إهنا أمة اإلسالم

مزامري داود عن ونبوءة مىتَّ السالفة حتيل على نبوءة يف كتب األنبياء، وهي ما جاء يف 

اآليت ابسم الرب )أمحدك؛ ألنك استجبت يل، وصرت يل خالصا ، احلجر الذي رفضه 

البناؤون قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب يف أعيننا، هذا هو اليوم 

الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه، آه اي رب خل ص، آه اي رب أنقذ، مبارك اآليت ابسم 

 (.25-118/21)املزمور  .الرب(

ىل من هو النيب الذي يتحدث عنه إىل قوله تعاىل لعلنا هنتدي إولتقرير هذا القرار نستند 

  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱقال تعاىل:  عيسى عليه السالم.

 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي

 .١١٠آل عمران:  َّ مئ زئ  رئ

فهذه  الكرمي صلى هللا عليه.فاملراد ابحلجر املذكور يف السياق السابق هو الرسول 

"...أما احلجر الذي ضرب التمثال فصارا  احلقيقة التارخيية جاءت على لسان نيب هللا دانيال:

 جبال كبريا ومأل األرض كلها".

هنا عن أس الزاوية فقال عنها املسيحيون إار ر ون قد صأما احلجر الذي رفضه البناؤ 

داود هنا يتكلم عن نفس  نعليه وسلم أيضا، ألاملسيح بينما هي عن سيدان حممد صلى هللا 

مساعيل ا املسيحيون، وحذفوا منها سيدان إقرهالنيب، وأن اليهود وضعوا شجرة األنبياء واليت أ
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صار جر الذي رفضوا و صلى هللا عليه وسلم، فهذا هو احل فوا ابلنيبرت عالم، لكي ال يعليه الس

ن أيب هريرة رضي هللا حديثا بنفس املعىن، ع وسلم وقد ذكر النيب صلى هللا عليه، 1رأسا للزاوية

مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل ابتىن "قال:  صلى هللا عليه وسلمعنه أن رسول هللا 

يطوفون بيوات ، فأحسنها وأمجلها وأكملها إال موضع لبنة من زاوية من زواايها، فجعل الناس 

؟، فقال صلى هللا عليه وسلم:  وضعت هاهنا لبِّنة، فيتم بنيانك ويعجبهم البنيان فيقولون: أال

   .إنه احلجر الذي متت به النبوات ."فكنت أان اللبِّنة

 

عاملية املسيح كما ظهرت يف كرازة املسيح للسامريني دعوى الرد على  

 املسيح للسامريني ةكراز   -

يذهب صموئيل إىل أن املسيح عندما توجه إىل اجلليل وجد طريقني واختار طريق السامرة 

علما منه أنه هو الطريق الذي جيب أن يسلكه تالميذه وأتباعه مع أنه هو األبعد ليبشروا مجيع 

 الناس بتعاليم اإلجنيل. 

لليهود فقط بل  يقول صموئيل: لقد أدرك السامريون أن املسيح هو املخلص الذي أتى      

املسيح مل يقصر كرازته على اليهود فقط، بل ذهب للسامرة وهناك آمن به   نلكل العامل. إ

 .2كثريون

على أن دعوة  ة والرباهني الساطعة اليت تنصالدالئل الواضح منمع كل ما تقدم 

ريهم من األمم، فإن الباجث فريز وة خاصة لبين إسرائيل دون غعيسى عليه السالم دع
                                                           

 .33، ص(2008، 1القاهرة: البشائر ط)، البشارات خبامت الرسالت من اإلجنيل والتوراة وكتب النبواتوديع فتحي،  1
  45صعنصرية، دعوة املسيح هل كانت  2
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 ةدليال على عاملية الداين اصموئيل يصر على أن يستشهد ببعض نصوص اإلجنيل اليت يرى فيه

 املسيحية.

ولو سلمنا جدال أن القصة اثبتة فإن املسيح عليه السالم هدفه إمنا هو الذهاب اىل      

ي (. أ4،4ن جيتاز السامرة")يوحنا يف القصة نفسها:" وكان البد له أ اجلليل، ولكن كما جاء

 .1ما ذكر، حيث يفهم ذلك من عبارة جيتاز أنه ال طريق يؤدي إىل اجلليل إال

وعندما أعلن هلا املسيح ذاته، ذهبت وأخربت كل  ويواصل صموئيل كالمه يقوله:   

(. وطلبوا 39 :4 حىن"فآمن من تلك املدينة كثريون من السامريني" )يو  مدينتها عن املسيح

من املسيح أن ميكث معهم، فمكث هناك يومني مبشرا  ومعلما ، فآمن به آخرون. وشهدوا 

 .(42 :4 حنا)يو  "أن هذا هو ابحلقيقة املسيح خملص العامل"

ود يف األانجيل نه غري موجمع أ–يالحظ على هذا النص اليت استشهد به صموئيل 

لسامرين ا استماعه هناك مدة قصرية، و ثو مكو ن إقامة املسيح عليه السالم أ -الثالثة األخرى

له كان أبمر منهم ال أنه هو الذي ابدرهم ابلدعوة، ابلتايل فتكون العبارة اليت وردت يف إجنيل 

م، " إمنا صدرت من السامريني أنفسههذا هو ابحلقيقة املسيح خملص العامل،" 42،4يوحنا

وبذلك يبطل استدالل صموئيل ابلنص  .2خربهملسالم هو الذي أوليس أن املسيح عليه ا

 السابق.

 

  
                                                           

 .83ج، ص1، (2007، 1طالتوحيد، الرايض: دار ) ،مصادر النصرانية دراسة ونقدا االرو، عبد هللا 1
 .84املصدر السابق، ص 2
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 مقارنة بني آراء القائلني بعاملية املسيحية وعاملية اإلسالم الفصل الثالث:

 

 عاملية اإلسالم الدفاع عن يف الشرقاوي وأمحد حجازي: مقارنة بني األول املبحث

منها وقفنا على بعض  اوموقفهم اإلسالم حول عاملية لمنيراء الباحثني املسآبعد دراسة 

 .للموضوع امعاجلتهمستدالل والربهنة من خالل اال يفاهبات التش

حبق أبرز من حجازي من يعد  الشرقاوين الباحث أاملقارنة خالل هذه واملالحظ من        

 همأتعد كتبه من هذا املوضوع، و  دراسته تناولت نألو حيث طرح موضوع عاملية املسيحية. 

 داين.يف مقارنة األ املصادر

، ودحض ما فيها من املسيحيةاوي على دعوى عاملية الداينة لقد رد مجال الشرق

 اتية والتعصب.ذعن ال ابعيد، وقدمها بدراسة موضوعية ابطيلأ

، وعقد فصوال املسيحيةعاملية  خصص الباحث الشرقاوي بعض كتبه يف نقد فكرةو 

نطلق الباحث الشرقاوي من او  ساسية يف املسيحية.أبطال تلك الدعوى يف كتابه معامل إل

ن أفوجد  ،هذالعاملية ه ةليسرب غور فكر  سيحيةجيل ومن مصادر الداينة املاننصوص األ

 .سرائيلإ خاصة ببيناملسيح عليه السالم  ن رسالةأانجيل تؤكد ات الواردة يف األالعبار 

 :مبني الشرقاوي وحجازي السقا يف عاملية االسال واالختالف وجوه االتفاق

الذي خصصه للحديث عن كلمة  -املؤيد القرآين– هفاض مجال الشرقاوي يف كتابألقد 

الفرقليط الوارد يف اإلجنيل، فذكر عدة أوجه تثبت انطباقها على الرسول صلى هللا عليه وسلم، 

وعيسى عليه السالم، وانتهى إىل أن إجنيل يوحنا  وقارن بني النيب حممد صلى هللا عليه وسلم

 هو الذي انفرد هبذه البشارة على لسان عيسى عليه السالم.
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، بيد أن السماواتومن البشارات اليت اتفق عليها الشرقاوي وحجازي بشارة ملكوت 

ا ينم عن عمق ممانجيل غوار األأموسوعيا يف هذا اجملال حيث سرب  الباحث حجازي يعد

 قراءته للعهدين القدمي واجلديد.

حجازي على الشرقاوي يف هذا املضمار هو بشارة يوحنا املعمدان على  وما أضافه

 نيب آخر الزمان اليت وردت يف األسفار القدمية. جميء

انجيل، من خالل البشارات الواردة يف األسالم لقد استدل حجازي على عاملية اإل

عاملية على جنيل لدليل ساطع الواردة يف التوراة واإل اواتالسم فهو يرى أن البشارة مبلكوت

 سالم.اإل

ي كاتب هذا املذهب أ يذهب مل ابملسيحية،سالم مقارنة الذين كتبوا عن عاملية اإل إن

ها ايإجمردا ن آدلة وبراهني من القر أن جيد لدعواه أتضاه حجازي السقا لنفسه، حماوال الذي ار 

ن يربط ذلك بعامل الزمن الذي من خالله أرخيية ومن محولتها الداللية دون من سياقتها التا

 تسلسلت الدايانت السماوية.

محد حجازي أالقول بعاملية الدعوات النبوية يلغي فكرة النسخ متاما واليت ينفيها إن 

ليه الباحث إ نسخ يف القرآن" وهذا الذي ذهب كتااب خاصا مساه" ال  اخصص هل قدالسقا، و 

له كما هو الشأن يف مكال ال حيتاج إىل من أييت بعده ليحجازي جيعل من كل دين دينا كام

 اتريخ الشرائع السماوية.

الرسالة اليت قبله كما ورد يف ل مكت السابقة أن كل نيب جاء ليحملنا يف الصفحاأوكما 

 انجيل ويف القران الكرمي.األ
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قوله أبن بولس هو الذي جعل  ليهإعلى هتافت رؤية حجازي فيما ذهب  ومما يدل

، وهذا فيه تناقض ا بعاملية املسيحيةالذين اندو  مداينة عاملية، كما أن النصارى ه املسيحية

ذلك  ن الكرمي، مث ندعي بعدآايت القر آصل لعاملية املسيحية من خالل ؤ ن عجيب، إذ كيف

 ن النصارى وبولس هم الذين رفعوا شعار العاملية.أ

كل   مع ف اختالفا جذرايتلية ختيف عاملية الدايانت السماو طروحة حجازي أن إ

 موضوع العاملية. تطروحات اليت عاجلاأل

 عليه وسلم، كأن انجيل ابلنيب صلى هللاسالم يف بشارات األاختزل حجازي عاملية اإل

 فردها عنأهبا، والباحث يف كل كتابته اليت و العقلية مل تسعفه يف االستدالل أدلة النقلية األ

يضاح معىن عاملية إنبيه مل يفرد كتااب وال حبثا عن سالم و حماوال الدفاع عن اإل سيحيةامل

 .كداينة مستقلة عن ابقي الدايانت  االسالم،

داين السماوية فإن منهجه يف معاجلة غامضا يف عاملية األ حجازي يبدو وما دام رأي 

يف تعميم مفهوم العاملية على  وقعهأمن عدم الدقة والوضوح، مما  يءبش املوضوع قد اتسم

يستوي  داين يف منزلة واحدةي جعل األداين الثالثة، وهذا الذي ذهب إليه الباحث حجاز األ

 خرى.ألتعبد هبا دون تفريق بني داينة و ا

د وهو التوحيد وختتلف يف هنا تلتقي على مبدأ واحأوالدارس للشرائع السماوية يدرك 

 دين عاملي. األداين فهو سخ لكلسالم دين انإال أن اإل ،التشريع
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 ترجيح بني اآلراء:

مور، ومن أمور وخيتلفان يف أهنما يتفقان يف أوالشرقاوي جند  راء حجازيآثناء املقارنة بني أ

 مور اليت خيتلفان فيها:األ

 خبالفن والسنة النبوية، آسلوب االستدالل ابملنقول من القر أكثر من أن الشرقاوي أ-

ما فعل حجازي، فإنه أكثر من النقول من الكتاب املقدس فيما خيص البشارات 

 لتكون احلجة عليهم يف مسلماهتم.

انجيل القدمية واحلديثة منها ليقف ز ابلتوثيق واملقارنة بني نسخ األأن الشرقاوي ميتا -

وهذا االتفاق فيما خيص نقد ، على وجوه االختالف بينها حىت يثبت تناقضها

 ية النصرانية.عامل

استندت رؤية الشرقاوي يف عاملية اإلسالم إىل نصوص الكتاب والسنة، واعترب تلك  -

نية اليت آسالم، وقام بسرد بعض اآلايت القر النصوص هي املؤسس األول لعاملية اإل

تشري إىل ذلك مبينا وجه الداللة عليه، مشفعا تلك اآلايت أبحداث من السرية 

 النبوية.

 

 األمور اليت يتفقان فيها:ومن 

أن حديثهما عن عاملية االسالم جاء مقتضبا، واكتفيا بعرض األدلة العامة اليت تشري -

إىل ذلك، ويعلل ذلك أبن هناك كثريا من الدراسات تناولت أدلة عاملية اإلسالم 

 مبا فيه الكفاية، وقد أشار الشرقاوي إىل ذلك أثناء حديثه عن عاملية اإلسالم.
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 ختصيصهما مصنفا يف إبراز عاملية اإلسالم والدفاع عنها. عدم -

ومن خالل هذه املقارنة بني الباحثني جينح الباحث إىل أطروحة الشرقاوي يف معاجلته 

ة يملوضوع عاملية الرسالة بني املسيحية واإلسالم، وذلك ملا يتسم به حبثه بتتبع األفكار املسيح

املسيحيني، مع عقد مقارنة بني تلك النصوص،  من خالل نصوص األانجيل املعتمدة عند

وهذا يتفق مع املنهج العلمي الذي سلكه الباحث من خالل هذه األطروحة العلمية اليت 

ينأى عنه أي  والتعصب الذيحاولت من خالهلا قدر اإلمكان أن أكون بعيدا عن الذاتية 

 حبث علمي يروم اإلنصاف واملوضوعية.
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 عاملية املسيحيةعن الدفاع  يف صموئيلاملبحث الثاين: مقارنة بني آراء عماد حنا وفريز 

منها وقفنا على بعض  اني حول عاملية النصرانية وموقفهميراء الباحثني املسيحآبعد دراسة 

 انجيل اليت هي حمور البحث عندهم.ستدالل والربهنة من خالل نصوص األيف االهبات االتش

غزر مادة من الناحية أن الباحث فريز صمؤئيل يعد أخالل هذه املقارنة واملالحظ من 

مصنفا  ا جعله يفردالدالة على عاملية النصرانية، مم دلةاأل ية يف بسطجاملنهالعلمية ومن الناحية 

 يف ذلك.

وه ن يف وجاخيتلف الفينامهأ الة اليت استشهدوا هبا يف دعوامهدثناء فحص كل األأو 

ط اليت اتفقا عليها الباحثان يف اومن النق انجيل نفسها.االستدالل انطالقا من نصوص األ

ا اختلف اهنمأبيد  مسألة كون املسيح عليه السالم خملص العامل سيحيةاالستدالل على عاملية امل

ألنه مل " دليل واحد وهو ما جاء يف اجنيل يوحنا ىلإند است حنا ، فالباحث عماديف الدليل

ىل ما جاء يف إلباحث فريز استند ل هللا ابنه إىل العامل ألدين العامل بل به ليخلص العامل"، وايرس

جنيل إىل ما جاء يف إم لتكون خالصي إىل أقصى األرض" و م: فقد جعلتك نورا لألءايعشإ

 يوحنا.

ن ألن يف النهاية عانجيل ليدعواه مبجموعة من نصوص األفدعم ث فريز الباح أما

فالعامل املسيحي اليوم  وىل،سيخلص هذا العامل من اخلطيئة األ عليه السالم هو الذياملسيح 

 .1بديةأاخلالص هذه جتعلهم ينالون حياة  الذي يؤمن بفكر

محل هللا كما استدال مبا جاء يف إجنيل يوحنا على لسان يوحنا املعمدان: "هو ذا 

". فالباحث صموئيل يتوسع قليال يف بسط األدلة وشرحها ويدعم ة العاملئالذي يرفع خطي
                                                           

  .16، صدعوة املسيح هل كانت عنصرية 1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



185 
 

يكتفي  متوفر عند الباحث عماد حنا، الذي بعضها ببعض، وهذا اجلانب من الطرح غري

ابالستشهاد بنص من نصوص األانجيل اليت يرى أهنا نص يف املسألة دون أن يتكبد أي عناء 

 معريف يف سبيل الوصول إىل ما يصبو إليه.

اتفق الباحثان يف االستدالل على عاملية املسيحية مبا جاء يف إجنيل مىت حينما كما 

... فاذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعلى األرضقال لتالميذه: "تدفع إىل كل سلطان يف السماء 

 .ىل انقضاء الدهر"وها أان معكم كل األايم إ

قوى األدلة على عاملية املسيحية، إذ كيف وهذا النص يعترب يف رأي الباحث فريز من أ

ذلك أيمر املسيح عليه السالم تالميذه ابلذهاب إىل العامل أمجع ليبشروهم ابإلجنيل دون يكون 

 منهم على أن تلك الدعوة اليت يتصدون لتبليغها دعوة عاملية. قناعة

ما  ادعوامهيف االستدالل هبا على عاملية املسيحية  اراؤمهومن بني األدلة اليت توافقت آ

ستنالون قوة مىت حل الروح القدس عليكم وتكونون يل لكنكم " جاء يف سفر أعمال الرسل

هذا النص يف رأي الباحث  ."ىل أقصى األرضإورشليم ويف كل اليهودية والسامرة و أشهودا يف 

السالم، فهي لليهود والسامريني واألمم  صموئيل يؤكد عمومية وإرسالية تالميذ املسيح عليه

  وإىل أقصى األرض.

وجوه االتفاق واالختالف يف أسلوب الباحثني عماد حنا  وميكن أن جنلي أبرز نقاط

 وفريز صموئيل يف النقاط التالية:
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 االتفاق: أوجه

 على نفس األدلة إلثبات عاملية املسيحية. -يف الغالب –اعتمادمها -

 .مسألة كون املسيح عليه السالم خملص العاملاتفاقهما على  -

 .محلهما تلك األدلة على نفس املعىن -

 االختالف: أوجه

 يتميز صموئيل ابالستشهادات املتنوعة واملتعددة من خالل نصوص األانجيل.-

الطرح والتحليل لتلك  خيتلف صموئيل عن حنا يف عرض وبسط األدلة، مع قوة-

وحتليلها شهد ابلنصوص دون التعليق عليها حنا الذي يست النصوص، خبالف

 .ونقدها

إن صموئيل أبرز دور بولس يف عاملية املسيحية ذاهبا إىل أن بولس ليس هو الذي -

 جعل الداينة املسيحية داينة عاملية كما يذهب إىل ذلك املفكرون املسلمون.

اليت أاثر الباحثون إن صموئيل نقد األدلة املزعومة الدالة على قومية دعوة املسيحية -

 املسلمون.
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 مقارنة بني آراء املفكرين املسلمني واملسيحيني يف الرسالة العاملية :املبحث الثالث

 

يف تناول هذا املوضوع  اختلفوامني واملسيحيني جند أهنما أثناء املقارنة بني آراء املفكرين املسل

 من زوااي:

اعتمدوا على أسلوب االستدالل ابلنقل والعقل معا دون  أن املفكرين املسلمني .1

اعتمدوا أيضا على  كمااالكتفاء بسرد النصوص اليت هي حمل اتفاق بني املسلمني،  

السرية النبوية إلثبات عاملية اإلسالم من خالل التطبيق العلمي لنصوص الوحيني. 

 ةجة الواحدبينما املفكرون املسيحيون يعتمدون نصوص األانجيل كنوع من احل

إلثبات عاملية الرسالة دون إقحام العقل يف تفسري تلك النصوص تفسريا علميا 

 يتماشى مع اتريخ دعوة املسيح عليه السالم.

امتازوا ابلتوثيق واملقارنة بني نسخ األانجيل القدمية واحلديثة منها  أن املفكرين املسلمني .2

ل من جانب املفكرين املسيحيني ليقفوا على وجوه االختالف، وهذا التوثيق مل حيص

الذين يكتفون بعملية جرد نصوص األانجيل كما هي دون إعمال النقد الداخلي 

 .النقدلتلك النصوص حىت تسلم هلم تلك األدلة من 

عن عاملية اإلسالم مل يكتفوا ابلنصوص املقدسة حبسب،  أن حديث املفكرين املسلمني .3

التاريخ اإلسالمي والفتوحات اإلسالمية ومراسلة بل اعتمدوا على شواهد كثرية من 

 النيب صلى هللا عليه وسلم مللوك عصره.

استندت رؤية املفكرين املسلمني يف عاملية اإلسالم إىل نصوص الكتاب والسنة،  .4

لعاملية اإلسالم، ما دامت تلك النصوص  األوىل ةواعتربوا تلك النصوص هي املؤسس

بيد أن املفكرين املسيحيني رغم اعتبارهم لنصوص  هي الوحي املنزل من عند هللا.
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فإن تلك األانجيل ال ترقى  من عند هللا، ةهي نصوص منزل األانجيل يف قضااي العقيدة

 إىل مستوى القرآن عند املسلمني من حيث الثبوت والورود.

من أن املسيحية دعوة عاملية يف أصلها  فكرون املسيحيونإليه امل ذهب فيماواملالحظ  .5

يف تعاليم وأعمال وأوامر مؤسسها قبل بولس. ومل يكن بولس هو الذي نقل الدعوة و 

من القومية إىل العاملية، وإمنا هي عاملية من خالل نبؤات العهد القدمي عن املسيح 

كثري من احلقائق العلمية والطرح املنهجي يف تعامله مع النصوص   اوتعاليم املسيح يعوزه

 .ملية املسيحيةعتمدها يف إثبات عااليت ا

 من خالل رسائله اليت تركهاحلياة بولس املفكرين املسلمني  بيد أن دراسة

للشك يف أن بولس هو الذي أقحم مفهوم العاملية يف الداينة  جمالال  أدركوا أنه

وأنه مل يقم دليال واحدا وال كلمة واحدة تنسب إىل عيسى عن عاملية  املسيحة.

 املسيحية، وإمنا كان تدليله على هذه العاملية من كالمه هو ومن بنات أفكاره.

كما ميكن أن نسجل يف هذه املقارنة أن األدلة اليت استند إليها الفريقان تكاد تكون    .6

إال أن املفكرين املسلمني  صوص املقدسة،وذلك أن كال الفريقني يرجع إىل الن واحدة

لوا و نوعوا من وجوه االستشهاد حبيث مل يكتفوا بنصوص القرآن والسنة النبوية بل حا

التاريخ والسرية النبوية مما يدعم ويقوي دعوى عاملية  من وقائعأن يثبتوا عاملية اإلسالم 

 رسالة اإلسالم.

ني وآراءهم عن عاملية املسيحية مث ياملسيحيعرض املفكرون املسلمون حجج املفكرين  .7

يضعون تلك احلجج واألدلة يف سياقها التارخيي ووضعها يف ميزان النقد الداخلي حىت 

 يتنسى هلم احلكم على تلك االستشهادات وما مدى صمودها أمام البحث التارخيي.
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دلة خبالف املفكرين املسيحيني الذين اكتفوا بعرض أدلتهم فقط دون التطرق أل

 عن مناقشتها والرد عليها. املسلمني فضال

اختلفت رؤية املفكرين املسلمني واملسيحيني يف قضية البشارات الواردة يف الكتاب  .8

املقدس، فقد محل املفكرون املسلمون تلك البشارات على أهنا تشري إىل النيب صلى 

ميكن أن حتمل  ن تلك النصوص اإلجنيلية الأعليه وسلم وبقدومه آخر الزمان، و هللا 

على بشارة املسيح عليه السالم، ما دام اإلسالم هو خامت الرسالة السماوية، كما أن 

إجنيل يوحنا اإلصحاح  املسيح عليه السالم بشر مبجئ نيب آخر الزمان كما جاء يف

 [.16-17 ] السادس

يف معىن البشارة اليت وردت  واملسيحينيوأثناء املقارنة بني املفكرين املسلمني 

يف نصوص األانجيل يتضح لنا من خالل دراسة تلك النصوص وحتكيمها إىل منطق 

تلك النصوص يف سياقها الطبيعي والتارخيي مع إرجاع تلك  والعلم ووضعالعقل 

أهنا تعين النيب صلى هللا عليه وسلم. وأن كل احملاولة  النصوص إىل أصوهلا اللغوية جند

وحياولون تفسري  يستشهد هبا املفكرون املسيحيون من الكتاب املقد س ة اليت التفسريي

ويف أحيان كثرية يعمدون إىل لغات الكتاب املقد س األصلية،  كل كلمة فيها، بل

بل يؤو لوهنا ويفس روهنا  العرباني ة واليوانني ة، ال ليستشهدوا مبعناها ومغزاها اللغوي ،

 م، وليس حبسب جوهرها ومعناها احلقيقي.حسب ظاهرها، مبا خيدم أغراضه

ومن املفارقات العجيبة يف هذه املقارنة بني آراء املفكرين املسلمني واملسيحيني يف  .9

عاملية الرسالة أن أمحد حجازي السقا يف أطروحته تتقاطع وتنسجم مع اطروحة 

اآلايت انطالقا من  املفكرين املسيحيني، فهو يرى أن كل الشرائع السماوية عاملية،
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وقد أثبتنا هتافت أطروحته أثناء مقارنة  القرآنية اليت تتناول دعوة األنبياء إىل قومهم،

 رؤيته مع الشرقاوي يف الرسالة العاملية.

ويف دراستنا ألفكار املفكرين املسلمني واملسيحيني وعقد املقارنة بينهما وجدان أن  .10

ية مبا جاء يف نصوص األانجيل املفكرين املسيحيني يكتفون يف إثبات عاملية املسيح

وأعمال الرسل، حبيث مل يتطرقوا ملا جاء يف القرآن والسنة النبوية يف هذا املوضوع، 

 يعتقده هو. فيماوهذا ال ميكن أن يعد طرحا علميا ألنه يكتفي مبا لديه من أدلة 

يف حني جند املفكرين املسلمني ينطلقون أوال من نصوص األانجيل وحيللوهنا 

وينتقدوهنا ويضعوهنا يف سياقها التاريخ مع عقد مقارنة بني تلك النصوص من أجل 

كل جزئيات هذا   ىعامة ميكن أن تنسحب عل كلي وقاعدةأن خيرجوا حبكم  

 املوضوع.

وما جاء فيهما من األدلة  مث يتطرقون إىل نصوص القرآن والسنة النبوية

والرباهني اليت تدل على عاملية اإلسالم. وهذا ما يقتضيه البحث العلمي والنقد البناء 

 الذي يروم اإلنصاف واملوضوعية يف طرق موضوعات علمية شائكة كهذه.

كما أن املفكرين املسيحيني مل يوجهوا سهام النقد ألي نص من نصوص 

وي يف نقد عاملية اإلسالم، وإمنا اكتفوا كما ذكرت القرآن الكرمي واحلديث النب

 عليه وسلم أهنا تشري إىل بشارة النيب صلى هللابنصوص األانجيل اليت يفهم منها 

وحاولوا أن ميارسوا نوعا من التأويل املتعمد على تلك النصوص وإخراجها عن معناه 

 وسياقها احلقيقي.
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أهنا  أثبت غري واحد من الباحثني الغربينيأهنا عاملية  اليت تدعي إن املسيحية اليوم  .11

وأن املفكرين املسلمني  إىل املسيح عليه السالم، وحى هبا من هللا املرسالة ال ليست هي

ال يوجد أي كتاب مقدس يتضمن تعاليم املسيح ورسالته جمسمة كما أوحى  ذكروا أنه

وطريقته يف التصرف، وال هبا إليه من هللا، وال يكاد يوجد أي نص على سلوكه 

تتضمن كتب العهد اجلديد أية رواايت شاهدة على أقواله وأفعاله، والذين كتبوها 

استمدوا معرفتهم من الذين اتبعوه ومل يشاهدوه، وهذه ليست رواايت شاملة، أما كل 

على غرار املسلمني  .1شئ قاله املسيح وفعله ومل يسجل اترخييا فقد فقد إىل األبد

ديهم كتاب طافح ابألدلة على عامليته ومشول أحكامه وتعاليمه لكل البشرية، الذين ل

أو كل حفظه إليه، عكس االانجيل اليت أوكل هللا حفظها وقد تكفل هللا حبفظه حيث 

 للرهبان فدخلها كثري من التحريف والتبديل.

رها يف و بعد املقارنة بني املفكرين املسلمني واملسيحيني من خالل رسائل بولس ود  .12

ني ال يرون أن لبولس دورا يف عاملية يعاملية املسيحية يظهر أن املفكرين املسيح

املسيحية، وإمنا العاملية مؤصلة يف نصوص األانجيل وأعمال الرسل واتريخ دعوة 

املسيح عليه السالم، ويرون أن دور بولس يف املسيحية مل يتعد التبشري بتلك الدعوة 

أخذ بولس يطوف  سالم ونشرها بني مجيع األمم، حنيليه الاليت دعا إليها املسيح ع

يف مدن إسرائيل ويتجول يف قراها داعيا الناس إىل الدخول يف دعوة املسيح عليه 

 السالم.

                                                           

 .209، ص(د.ت د.ط، القاهرة: مركز احلضارة العربية،)، عيسى املسيح والتوحيدحممد عطا الرحيم،  1
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البارز يف إقحام مفهوم العاملية يف الصفحات السابقة إىل دور بولس وقد أحملنا 

 . 1يقتهاوحقجوهر املسيحية وخروجه عن يف الداينة املسيحية، 

جينح الباحث إىل  ومن خالل هذه املقارنة بني املفكرين املسلمني واملسيحيني  .13

أطروحة املفكرين املسلمني يف معاجلتهما ملوضوع عاملية الرسالة بني املسيحية 

شى مع نصوص القرآن الكرمي ومع طبيعة الرسالة اإلسالمية ماواإلسالم، هي اليت تت

مجعاء، بعد أن نسخ هبا الشرائع  واليت ارتضاها هللا للبشريةاليت هي الرسالة اخلامتة، 

السابقة اليت خاطب هللا هبا أقوام األنبياء السابقني، دون أن تكون تلك الشرائع 

 اتسم بدراسة نقدية أن طرح املفكرين املسلمنيامتدداد يف الزمان واملكان.كما 

أو يفهم منها عاملية الرسالة، لنصوص األانجيل املعتمدة عند املسيحيني، واليت توحي 

فالعاملية يف مضموهنا اإلسالمي اخلاص، هذا على حماولة غربلة تلك النصوص، و  مع

تعبري عن مرحلة جديدة وصلت فيها مسرية الرساالت اإلهلية اىل جتسيد العاملية، وقد 

واكب هذا التطور يف املسرية منهاج عملي، ومضمون تشريعي، يليب متطلبات هذه 

 حلة، ويفي حباجاهتا، وحتقيق أهدافه.املر 

 

 ترجيح بني اآلراء:

بعد عقد مقارنة بني املفكرين املسلمني واملفكرين املسيحيني يف عاملية الرسالة يتضح للباحث 

 عدة أمور منها:

                                                           

  وما بعدها. 712انظر: ص 1
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 اأن املفكرين املسلمني بذلوا جهودا جبارة يف نقد نصوص األانجيل اليت متسك هب .1

، كما تناولوا تلك النصوص املفكرون املسيحيون يف االستدالل على عاملية املسيحية

تنسى هلم يابلدرس والتحليل واملقارنة بني نسخ األانجيل املعتمدة عند املسيحيني حىت 

احلكم على تلك النصوص بعدم داللتها على املعىن الذي يذهب إليه املفكرون 

 املسيحيون.

 ااملسيحيني اليت وظفه واملوثوقة لدىلى املصادر األصلية لقد اعتمد الباحث ع  .2

املفكرون املسلمون يف االستدالل، وتبني للباحث مدى صحة تلك النقول والنصوص 

دون االعتماد على  االيت اعتمدوها يف البحث مع الرجوع إىل نصوص األانجيل نفسه

أمام النقد التارخيي  هموتبني من خالهلا عدم صمود أدلت ما ذكره املفكرون املسلمون.

 للكتاب املقدس.

ظهر للباحث من خالل هذه املقارنة بني املفكرين املسلمني واملسيحيني حول عاملية  .3

الرسالة أن جوهر اخلالف بني الفريقني يكمن يف املعيار والضابط احلقيقي ملفهوم 

 العاملية، مث يف إمكانية داللة الكتاب املقدس على العاملية.

تتعلق بعدم تطرق املفكرين  املقارنة نقطة جوهرية يف البحث للباحث أثناءلى جت  .4

املسلمني إىل العوامل اليت أدت إىل ظهور العاملية يف املسيحية، حىت يتم ربط ذلك 

احلديث عن  أن مبفهوم العاملية كما وردت يف النصوص اليت يفهم منها العاملية، إذ

و آبخر ية يف املسيحية سوف تساهم بشكل أاملالعوامل اليت أدت إىل ظهور مفهوم الع

على الوقوف على الظروف التارخيية اليت كانت عليها املسيحية إابن ظهور دعوة 

فهم مالمح ومعامل دعوة املسيح عليه ناملسيح عليه السالم حىت يتسىن لنا أن 
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ب وأن عدم التطرق لتلك العوامل من قبل املفكرين املسلمني  قد يكون بسبالسالم.

 ضعف االستدالل على عاملية املسيحية وما طرأ على األانجيل من حتريف.
 

ملا كتبه املفكرون املسلمون يف إثبات عاملية اإلسالم  تتبعهناية هذه املقارنة فإن امل ويف

 :يالحظ أهنم وضعوا أيديهم على مواطن الضعف يف املسيحية

 عدم داللة نصوص األانجيل على عاملية املسيحية. -

أن املسيحية اليت يؤمن هبا املسيحيون هي من صنع بولس وليست املسيحية  -

 من عند هللا. ةاحلقة املنزل

من  أن أغلب عقائد املسيحية وخاصة املتعلقة جبوهر العقيدة املسيحية هي -

 وضع اجملامع الكنسية بعد رفع املسيح عليه السالم
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 خامتة

ثباات ونفيا وردا إسالم مفكري املسيحية ومفكري اإلية بني لقد تناول البحث مفهوم العامل

سالمي ونقضا لعاملية املسيحية، ومن أبرز القضااي اليت ىل عاملية الدين اإلإللشبه املوجهة 

 تناوهلا البحث:

 دلة عاملية الرسالة عند املسلمنيأو مفهوم العاملية -

 سالم واملسيحيةالشرائع وداللتها بني اإل خنس-

 سالم يف الرسالة العامليةملسيحية واإلراء مفكري اآ-

 بولس ودوره يف عاملية املسيحية-

السقا بني القضااي املطروحة واملنهج، محد حجازي أكشف الباحثان مجال الشرقاوي و لقد   

 :وميكن مالحظة هذا من خالل املضمون واملنهج عند كل منهما

وفريز صموئيل على عاملية الرد على تلك النصوص اليت استدل هبا كل من عماد حنا   .1

 املسيحية.

ا كل منهما على عاملية الدين نية والنبوية اليت استدل هبآتفسري النصوص القر   .2

 سالمي.اإل

انجيل من الباحثني املسيحيني من تفسري بعض نصوص األ وقع يفيح ما تصح  .3

 أخطاء.

 انجيل اليت توحي بعاملية املسيحية.دراسة مقارنة لنصوص األ  .4

 .مرات من كتب العهدين دالة على نبوة حممد صلى هللا عليه وسلاوبشبراهني   .5
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فقد   سالمني هبذه القضااي.لبحث دالة على إحاطة الباحثني اإلفهذه القضااي املتناولة يف ا

نوعا  ا قدا جندمهكان الباحثان دقيقني يف عرضهما ونقدمها ملفهوم عاملية املسيحية، وهلذ

 :دوات املنهجيةاأل

يت استشهد هبا املسيحيون تلك النصوص ال حتريف معاين ان يثبتأرادا أعندما ف -

صول املعرفية ألهنما أيخذان من اأانجيل مما يعين ىل بعض نصوص األإاستندا 

 .للنصارى مباشرة

نه ال أي بني النصارى والكتاب املقدس و يكشف الشرقاوي عن االفرتاق التارخي -

التصورات العقدية الوارة يف الكتاب املقدس والواقع النسجام بني او أميكن اجلمع 

 التارخيي للنصارى.

انجيل وأسباب هذا لل يف تفسري املسيحيني لنصوص األيوضح الباحثان مواطن اخل -

ىل الكتاب إفقد اجته نقدمها  ااملقدس. لذتاب اخللل من خالل النقد التارخيي للك

ن ذلك النقد هو والقصد م املسيحية.املقدس وخاصة النصوص املومهة لعاملية 

 ن ما ينتج عنه هو ابطل.أىل إشارة نقد بنية النص لإل

 

من خالل هذا البحث الذي خصصناه لعاملية الرسالة بني مفكري املسيحية ومفكري 

يالحظ مدى االتفاق وقلة االختالف بني الشرقاوي وحجازي يف عاملية الرسالة،  اإلسالم

رتباطا يربط بيهما يف نقد عاملية او هناك خيطا أ وضوع، مما يعين أنمالسقا يف تناوهلما لل

تاب املقدس الذي خضع لعدة قراءات خمتلفة مما جعلت كاملسيحية، وهو التطور التارخيي لل

الباحثني يتصدون لدراسة نسخ الكتاب املقدس واملقارنة بينهما، وهو العمل الذي قام به 

الشرقاوي وصاغه صياغة علمية معتمدا على نسخ العهدين والنسخ االجنليزية احلديثة من 
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كما أن املفكريني   ن يف العصر احلايل.اآل نسخ األانحيل اليت بني الناس الوصول اىل عدم واثقة

 املسيحيني عماد حنا وصموئيل يتفقان يف كثري من نقط االستدالل.

 إن العرض الذي قمنا به يف هذا البحث من خالل املقارنة بني مفكري املسيحية

 يت:ها يف اآلىل عدة نقاط ميكن أن نلخصلنا إحيي سالم يف عاملية الرسالةومفكري اإل

ن الفارق ما يتعلق بعاملية املسيحية، اال أمصادر االستدالل بني الفريقني فيتوحد  -

 بيهما يف طريقة توظيف تلك االستدالالت.

ىل الكتابة يف مثل هذا املوضوع فرضته األحداث والوقائع اليت حتدث بني نوح إإن اجل -

عل فكرة والذي ج املسلمني والنصارى مما ولد صراعا فكراي وعقداي بني الداينتني

تصحيح تصدى الباحثان الشرقاوي وحجازي للذلك  العاملية تتصدر مشهد الصراع.

واالحنراف عن ين وإرجاع ذلك اخلطأ ني املعاصر يهذا املعتقد اخلاطئ لدا املسيح

الدين املسيحي احلق إىل دور بولس التارخيي القائل ابلعاملية، ومنه تسللت إىل الفكر 

 أصيلة يف الداينة املسيحية.املسيحي على أهنا فكرة 

عاملية الرسالة جمال  املسلمني يفإن عقد املقارنة بني املفكرين املسيحيني واملفكرين  -

الدراسة جيعل من الصعب الوقوف على االستشهاد الواحد واالقتصار على الدليل 

جعل الباحثني  واملسيحينيالواحد، فاختالف مصادر االستدالل بني املسلمني 

 االستدالل.عان من وجوه ينو 
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 :البحث نتائج

 يت:بعد االنتهاء من هذا البحث خلصت إىل عدة نتائج ميكن حصرها يف اآل

لنا من خالل املقارنة أن مفهوم العاملية يف املسيحية ظل خفيا يف لدى املفكرين جتلى  .1

املسيحية املسيحيني إذ أن احلديث عن العوامل اليت أدت إىل ظهور مفهوم العاملية يف 

سوف يساهم بشكل أو آبخر على الوقوف على الظروف التارخيية اليت كانت عليها 

 املسيحية إابن ظهور املسيح عليه السالم.

املزعومة اليت تدعي عدم وجود بشارة ابلنيب حممد صلى هللا عليه تفنيد االدعاءات  .2

تصدي جلميع ما كان وسلم يف األانجيل املعتمدة عند املسيحيني ابلرباهني واألدلة وال

 .من حماوالت لدحض تلك الشبهات

ـيحي الـذي دعـا إليه ى عليه السالم وقـانون اإلميـان املسصعوبة املقارنة بني دعوة عيس .3

سبيل  األانجيل يف وذلك للتأويل املتعمد الذي مارسه املسيحيون يف بولس وبطرس

 إبراز عاملية املسيحية فيها.

مل يكن هلا أي أساس يف أصل م كثرية يف املسيحية مفاهيأدخل س هو الذي ن بولإ .4

رة ن يوسع من دائ، واستطاع أكان من تلك املفاهيم عاملية املسيحيةاملسيحية احلقة  

مع  من داينة خاصة ببين إسرائيل إىل دسانة عاملية يدخل فيها كل الناسدين املسيح 

أنه وبعد املقارنة آلراء املفكرين املسيحيني اتضح أهنم ال يرون أن لبولس دورا يف عاملية 

املسيحية وإمنا العاملية مؤصلة يف نصوص األانجيل وأعمال الرسل واتريخ دعوة املسيح 

 عليه السالم.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



199 
 

الذي يعيش عصر الصراعات والتشرذم كان  بحث اىل أن العامل املعاصركما خلص ال .5

التوازن وتعطي مبدأ تحقق له جيتمع عليها القاصي والداين لبد له من رسالة عاملية الو 

 .معىن حلياته

ابالستدالل ابلنقل والعقل معا بل اعتمدوا أيضا أن آراء املفكرين املسلمني امتازت  .6

على السرية النبوية والتاريخ إلثبات عاملية اإلسالم من خالل التطبيق العلمي بينما جند 

فكرين املسيحيني اكتفوا بعملية سرد نصوص األانجيل كما هي دون النظر إىل أن امل

 متاشي ذلك مع اتريخ دعوة املسيح عليه السالم.

 

 التوصيات:

هاداي ودليال يف معاجة مشكالته  القرآن الكرمي والسنة النبوية دعوة املسلمني إىل اختاذ .1

 .املعاصرة

  ابإلسالم.ضرورة ترمجة القرآن والسنة إىل اللغات األخرى لتعريف غري املسلمني  .2

ريها إىل دراسة اإلسالم من مصادره غدعوة املتخصصني يف الدايانت السماوية و  .3

لتشويهه وصرف الناس  أعداء السالماملعتربة واالبتعاد عن الكتب اليت سطرهتا أيدي 

 .عنه

 .للحوار اجلاد مع أصحاب الدايانت األخرىاملبادرة إىل افتتاح قنوات  .4

واإلبداعات لدى الشباب املسلم للقيام بواجبهم يف الدعوة الرابنية  املبادرات تشجيع .5

 .ابحلكمة وعلى بصرية بوسائل االتصال احلديثة النافعة
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مع  ،عاملية الرسالة اخلامتة ابألدلة الصرحيةتضمني مناهج التعليم يف املراحل املختلفة  .6

 .املقارنة ابلدايانت األخرى خاصة النصرانية

إىل التعاون فيما بينهم لبيان الرؤية اإلسالمية  العلماء واملفكرين والباحثنيدعوة  .7

كلما أتيحت   حماسن اإلسالم بيان سبل حتقيقها يف العامل كله، والعمل علىو  الشاملة

 هلم الفرصة يف احملافل العلمية والفكرية. 

 التشويهات اليت تثار حول اسالم قدميا وحديثا.كشف الشبهات و  .8
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، )األردن: دار عمار، الطبعة األوىل شريعة الكمال تشكو اإلمهالعبد الوهاب رشيد صاحل، 

1989.)   

 (. 1983الطبعة األوىل )الكويت: دار القلم،  رجال ونساء أسلموا، عرفات كامل العشي،

، )بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل لباب التأويل يف معاين التنزيلعالء الدين اخلازن، 

2004.)   

)القاهرة: دار الصحوة، د.ط،  مواجهته، وسبل ووسائله وأهدافه مفهومه التنصري ،علي النملة

1993.)  

 ماجستري.رسالة  ،ءامللوك واألمرافقه الدعوة يف رسائل الرسول إىل علي الوادعي، 

 ، )القاهرة: اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،الدعوة اإلسالمية دعوة عامليةعلي عبد احلليم حممود، 

 .(1969 د.ط،

حتقيق جمموعة من الباحثني، )السعودية: عامل الكتب، تفسري القرآن العظيم، عماد الدين ابن كثري،  

  (.2004الطبعة األوىل، 
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، )الرايض: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، الطبعة األوىل قالوا عن اإلسالمعماد الدين خليل، 

1992.)  

، )مصر: هيئة اخلدمة وتدريب القادة، رد على كتاب التوحيد يف التوراة واإلجنيل والقرآنعماد حنا، 

 د.ت(.

  (.2014القاهرة، الطبعة األوىل، ) من هو مشتهى األمم،عماد حنا، 

  (.1996)بريوت: عامل الكتب، الطبعة األوىل  هدى الفرقان يف علوم القرآن،غازي عناية،  

 (.د.ت د.ط، عمان: البشائر،)، نبوة حممد من الشك اىل اليقني فاضل السامرائي،

 (. 2000، )بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل مفاتيح الغيبفخرالدين الرازي، 

، الطبعة األوىل العربية، اآلفاق)القاهرة: دار ، النصرانيةنقض دعوى عاملية فرج هللا عبد الباري، 

2004.)  

 .(2002 القاهرة: اوتوبرنت،)، دعوة املسيح هل كانت عنصريةفريز صموئيل،  

، مقال منشور الشبكة عاملية الدعوة املسيحية كما ظهرت يف أعمال املسيحفريز صموئيل،  

 .وتيةالعنكب

 . (1994 ،الطبعة التاسعة القاهرة: دار الثقافة،)قاموس الكتاب املقدس، 

، )عمان: دار عمار، الطبعة األوىل دولة الرسول من التكوين إىل التمكنيكامل سالمة الدقس، 

1994       .)  

للماليني، الطبعة )بريوت: دار العلم  ترمجة: منري البعلبكي، دفاع عن اإلسالم،لورافيشيا فاغلريي، 

 (.1981اخلامسة،

ترمجة: عفيف دمشقية، )بريوت: منشورات اآلداب، الطبعة األوىل  إنسانية اإلسالم،مارسيل بوازار، 

1980.)   
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، 13، ترمجة خالد أسعد، أمحد غسان سبانو، )دمشق: دار قتيبة، طاملئة األوائلمايكل هارت، 

2006.)  

  (.2003، )بريوت: دار الفكر، الطبعة األوىل احمليطالقاموس جمد الدين الفريوزآابدي، 

  (.2000د.ط،  ، )جامعة قطر،، الثقافة اإلسالمية والتحدايت املعاصرةجمموعة من الباحثني

  )إستانبول: املكتبة اإلسالمية، د.ط، د.ت(. ، املعجم الوسيط،جمموعة من الباحثني

  رائد العريب، د.ط، د.ت،()بريوت: دار الالوحدة اإلسالمية، حممد أبو زهرة، 

 (.1972، 4: الفكر العريب، طالقاهرةالنصرانية، )حماضرات يف حممد أبو زهرة، 

، )القاهرة: يف العقائد النصرانية الوثنية وأثرهاليهودي شاول بولس الطرسوسي حممد أمحد ملكاوي، 

 .(1992 الطبعة األوىل، للنشر، اإلسراءدار 

 (.1993، الطبعة األوىلدار الفالح، )األردن:  ،األربعة األانجيلمقارنة حممد اخلويل،  

  (.1985)جدة: دار الوفاء، الطبعة األوىل،  الدعوة إىل هللا، حممد بن سيدي ابن احلبيب،

، )بريوت: دار الكتب إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول حممد بن علي الشوكاين، 

  (.1999العلمية، الطبعة األوىل 

  (.1994، )املنصورة: دار الوفاء، الطبعة األوىل فتح القديرحممد بن علي الشوكاين، 

 (. 2000)بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، العرب والعوملة،حممد عابد اجلابري، 

، الطبعة األوىل )القاهرة: دار الفكر العريب، ،دراسات يف امللل والنحلحممد عبد هللا الشرقاوي، 

1993). 

 ،2ط ، )مصر، مكتبة النور،حممد نيب اإلسالم يف التوراة واإلجنيل والقرآنحممد عزت الطهطاوي، 

   د.ت(.

 (. 1991، 2، )عمان: مكتبة الرسالة احلديثة، طاإلسالم مقاصده وخصائصهحممد عقلة، 
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  (.1996انشرون، الطبعة األوىل ، )بريوت: مكتبة كشاف اصطالحات الفنونحممد علي التهانوي، 

)القاهرة: هنضة مصر، الطبعة األوىل مستقبلنا بني العاملية اإلسالمية والعوملة الغربية، حممد عمارة، 

2000.)   

حبث منشور يف جملة الفقه اإلسالمي  العوملة وآاثرها على العامل اإلسالمي، حممد فتح هللا الزايدي، 

 .2004العدد الرابع عشر، اجلزء الرابع 

 : اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،)القاهرة ،اإلسالم وحاجة اإلنسانية إليهحممد يوسف موسى، 

 .(1995د.ط، 

األوىل ، )بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة روح املعاين يف تفسري السبع املثاينحممود األلوسي، 

2001.)   

 (.2006، الطبعة األوىل النافذة، )القاهرة: مكتبة، مىت إجنيلاملسلون يف جاد،  حممود 

)بريوت: مؤسسة الراين، الطبعة األوىل  سفراء النيب صلى هللا عليه وسلم،حممود شيت خطاب، 

1996.)   

، )بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل خمتصر صحيح مسلممسلم بن احلجاج النيسابوري، 

1998 .)  

  (.1987)املنصورة: دار الوفاء، الطبعة الثالثة  النسخ يف القرآن الكرمي،مصطفى زيد، 

 حبث منشور يف الشبكة العنكبوتية. .هل بشر الكتب املقدس بنبوة حممدمنقذ حممود السقار،  

، الطبعة األوىل مصر: هنضة مصر،)، فرتاءاتموسوعة بيان اإلسالم الرد على الشبهات وال

2011).  

)بريوت: مؤسسة الرسالة، الطبعة  النسخ يف دراسات األصوليني دراسة مقارنة،اندية شريف العمري،  

  (.1985األوىل 
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، رسالة دكتوراة، )مكة أحكام الشرائع السماوية السابقة وموقف علماء األصول منهاانصح النعمان، 

  م(.1985جامعة أم القرى، املكرمة: 

، )بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصوليةجنم الدين الطويف،  

  (.2005األوىل، 

 .ترمَجته عن الفرنسي ة بتصر ف السيدة مااي اسطفان ابإلجنيل، اإلميان فيليمريوفتش، نقوالي 

، )بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ومنبع الفوائدجممع الزوائد نور الدين علي اهليثمي، 

2010.)   

اجلامعة  )األردن: ،غري منشورة ةي، رسالة جامعأثر اليهودية يف حتريف الفكر الديينالبلوي،  هاين

 .(2008األردنية 

، األوىلالطبعة  الفرقان، :عمان) على صدق النبوة احملمدية ورد الشبهات عنها، األدلةهدى مرعي، 

1991.)  

 األرثوذكسية(.مكتبة احملبة القبطية  :القاهرة) رسالة رومية،هنري مىت، 

الطبعة ، القاهرة: البشائر)، البشارات خبامت الرسالت من اإلجنيل والتوراة وكتب النبواتوديع فتحي، 

 (.2008 األوىل،

خصائص اإلسالم العامة، )اجملمع ، حبث منشور يف كتاب: العاملية واخلامتية واخللود وهبة الزحيلي،

  (.1420اهلدى، الطبعة األوىل  رالعاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية: دا

  (.2007)بريوت: دار املكتيب، الطبعة األوىل  موسوعة الفقه اإلسالمي املعاصر،وهبة الزحيلي،  

، )القاهرة: دار السالم، يسالمالنظام الدويل اجلديد بني الواقع احلايل والتصور اإلايسر أبو شبانة، 

  (.1998الطبعة األوىل 

 األرثوذكسية(.مكتبة احملبة القبطية  :القاهرة)، ترمجة القمص مرقس داود، اتريخ الكنيسةيوسابيوس، 
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حبث منشور يف جملة الفقه اإلسالمي، العدد  خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة،يوسف القرضاوي، 

   الرابع عشر، اجلزء الرابع.
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