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 وما بعدىا 5المحاضرة رقم: 
 :على تبشيرية الديانة اليهودية الدليل األنثروبولوجي

سان، اإلن :وتعٍت anthropos :عبارة منحوتة من الكلمتُت اليونانيتُت :«األنثروبولوجيا»
العلم؛ وعليو فادلعٌت احلريف لألنثروبولوجيا ىو علم اإلنسان؛ ويَعرَّف بأنو علم دراسة  :وتعٍت logosو

علم دراسة اإلنسان طبيعيِّا واجتماعيِّا » اإلنسان من حيث ىو كائٌن طبيعي واجتماعي وثقايف، أو ىو
 :ا، ولعلم األنثروبولوجيا فروع كثَتة؛ منه«اوحضاريِّ 

 .اثروبولوجيا الثقافية، وتدرس الشعوب يف قيمها وتقاليدىا وأدياهنا ولغاهتاألن -
األنثروبولوجيا االجتماعية؛ وتعٌت بدراسة أنواع وأصول الشعوب واجلماعات البشرية وأمناط  -

 .اعيشه
األنثروبولوجيا البيولوجية أو الطبيعية، وهتتم بدراسة اإلنسان من الناحية الفيزيائية كما  -

سة أصلو، وسبايزه يف سالالت سلتلفة، وعن األنثروبولوجيا البيولوجية تفرع علم األجناس البشرية بدرا
 .االذي يعٌت بدراسة السالالت واألعراق، وأمارات وعوامل نقائها أو اختالطه

وىذا الفرع األخَت من فروع علم األنثروبولوجيا ىو الذي يعنينا يف ىذه الدراسة؛ إذ بإجراء 
األجناس البشرية على اجلماعات اليهودية يف العادل تبُت للعلماء أهنا صباعات عرقية  قواعد علم

 .ةشديدة التنوع، وأن أصول اليهود ادلعاصرين ال ترجع يف أغلبها إذل الساللة اإلسرائيلي
أن اجلماعات اليهودية شديدة التنوع عرقيِّا؛ ما يعٍت أن شعوبًا أخرى غَت  :لومبٌت ىذا الدلي

سرائيل قد اعتنقت اليهودية، وليس لذلك إال تفسَت واحد؛ وىو أن اليهود كانوا يبشرون شعب إ
 .ببدينهم، وجيتهدون يف هتويد من يتصل هبم من الشعو 

وإثبات التنوع العرقي لدى اليهود ىو الذي تكفلت بو الدراسات األنثروبولوجية؛ 
خالفًا  - وأن [لالدكتور رافائيل باتاكما يقول ] ةأظهرت نتائج أحباث علم األجناس البشري» فقد

ليس ىناك جنس يهودي؛ حيث تدل قياسات األجسام البشرية اليت أجريت على  -للرأي الشائع 
رلموعات من اليهود أهنم خيتلفون بعضهم عن بعض اختالفًا بيًنا يف كل اخلصائص اجلسدية 

إخل،  ..مفصائل الد -يل الوجهي الدل -الدليل الرأسي  -لون البشرة  -الوزن  -القامة  :ةادلهم
 «نوالواقع أن ىذا ىو الرأي الذي يسلم بو علماء األجناس وادلؤرخو 

 «مإن نقاوة الساللة اليهودية ما ىي إال أوىا»: نويقول الدكتور جوان كوماس



ال ديكن القول بأن تاريخ اليهود ىو تاريخ »: وويؤكد احلقيقة نفسها صبس باركس يف قول
ومن اخلطأ  ..مر من العناصر البشرية؛ وذلك أن اليهود دل يكونوا من أصل نقي منذ بدء تارخيهعنص

 «ىاالعتقاد بأهنم دل يقبلوا متهودين من عقائد وأجناس أخر 
اليهود عبارة عن طائفة دينية » أن« أوجُت بيتار»ويقرر أستاذ علم األجناس جبامعة جنيف 

العصور أشخاص من أجناس شىت، جاؤوا من صبيع اآلفاق؛ فمنهم  اجتماعية، انضم إليهم يف صبيع
الفالشا سكان احلبشة، ومنهم األدلان ذوو السحنة اجلرمانية، ومنهم التامل السود يف اذلند، واخلزر من 

والعيون الصافية اللون الذين  ..راجلنس الًتكي، ومن ادلستحيل أن نتصور أن اليهود ذوي الشعر األشق
إذل أولئك اإلسرائيليُت الذين كانوا  -قرابة الدم  -وربا الوسطى ديتون بصلة القرابة نلقاىم يف أ

 «نيعيشون جبانب هنر األرد
اليهود صبيًعا من » وأوضح العادل ادلصري الدكتور زلمد عوض زلمد خطأ من يتوىم اضلدار

ىذا الوىم لو كان صحيًحا  قلما يقفون حلظة واحدة لكي يدركوا أن [مبأهن]( بيعقو ) لساللة إسرائي
لكان اليهود صبيًعا يف أضلاء العادل متشاهبُت يف السحنة وادلنظر والتقاطيع، ولو نظرنا إذل اليهود يف 
سلتلف أقطار العادل اليوم، لوجدنا بينهم الشقر ذوي العيون الزرقاء والشعر األصفر، ورأينا بينهم 

وال القامة والقصار، وذوي الرؤوس الطويلة والعريضة، ، ورأينا بينهم الط..دالسمر ذوي الشعر اجملع
ويوشك أال يكون ىناك اختالفات بُت السالالت البشرية أكرب شلا ذبده بُت اجلماعات اليهودية يف 

 «ةسلتِلف القارات؛ وليس شلا يقبلو العقل أن تكون ىذه الطوائف كلها من ساللة جنسية واحد
بعض الصفات اجلسمية؛ كشكل الشعر ولونو، ولون البشرة، ونظرًا ألن اختالف اليهود يف 

قد ينازَع يف داللتو على تنوعهم العرقي؛ لتأثر ىذه الصفات نسبيِّا  ..ووالقامة، واألنف، وسحنة الوج
« اليهود أنثروبولوجيِّا»بالعوامل البيئية، وأمناط العيش؛ قرر الدكتور صبال ضبدان يف كتابو الشهَت 

الصفات اجلنسية اليت تعد زلور الدراسات » ستدالل على تنوع اليهود عرقيِّا علىاالعتماد يف اال
ترتبط مباشرة بالوراثة وال تكاد تتأثر بالبيئة، وديكن أن تكون مؤشرًا وثيًقا  [و] ااألنثروبولوجية صبيعً 

كر أواًل ؛ فذ «سعلى األصول األوذل، ومقياًسا وزلًكا للنقاوة أو اخللط؛ إهنا ال شك شكل الرأ
اإلصباع بُت األنثروبولوجيُت كامل على أن يهود عصر التوراة يف فلسطُت ىم رلموعة سامية من » أن

ساللة البحر ادلتوسط، بصفاهتا اليت نعرف ونرى اليوم؛ من مسرة يف الشعر، وتوسط يف القامة، وطول 
 «سإذل توسط يف الرأ



وبعد إيراده إحصاءات تفصيلية حول شكل الرأس لدى اجملموعات اليهودية يف العادل، أصبل 
من ىذا ادلسح السريع نصل إذن إذل أن اليهود يقعون من حيث شكل الرأس يف »: والنتيجة يف قول

على  % 90إذل 80 ىتزيد رلموعة عراض الرؤوس عل ..سعراض رؤوس، وطوال رؤو  :رلموعتُت
 «سيهود العادل، واألقلية الضئيلة الباقية ىي طوال الرؤو األقل من كل 

فإذا » وحيث إن يهود عصر التوراة كانوا ككل الساميُت طوال الرؤوس بإصباع األنثروبولوجيُت
ما وجدنا رؤوًسا غَت ذلك بُت يهود اليوم؛ فليس شبة إال تفسَت واحد ووحيد ال سبيل إذل الشك فيو، 

 «ةبعناصر غريب [يهودالي] موىو اختالط الد
 التبشـــــير باليهوديــــــة والتـــــهوُّد والتهـــــويد

فهو اعتناق اليهودية « التهويد»ىو اعتناق اليهودية بشكل طوعي دون قسر، أما « التهود
ىو الدعوة إذل عقيدة ما دون اللجوء إذل ضغوط خارجية « التبشَت»قسراً نتيجة الضغوط اخلارجية. و

اإلغراءات ادلالية. ورغم أن اليهودية ديانة توحيدية يف أحد جوانبها، فإهنا ليست ديانة تبشَتية  مثل
رباول أن تكتسب أتباعًا جدداً، نظرًا النغالق النسق الديٍت احللورل اليهودي. ومع ىذا، ىناك 

التبشَت باليهودية،  حاالت كثَتة يف العصور القددية واحلديثة هتودت فيها أعداد كبَتة من الناس نتيجة
 أو مت هتويدىم عنوة. والتهويد والتهود مها أكرب دليل على زيف ادعاءات نقاء اليهود عْرقياً.

وقد شهدت فًتة القرن األول قبل ادليالد وبعده، مرحلة تبشَتية، نتيجة جهود الفريسيُت الذين 
وباذليكل. وقد هتودت أعداد كبَتة يف أعادوا صياغة اليهودية وحرروىا من ارتباطها بالعبادة القربانية 

حوض البحر األبيض ادلتوسط، كما هتود أعضاء األسرة احلاكمة يف والية حدياب الفرثية. وقد كان 
التهود أحد أىم األسباب اليت أدَّت إذل تزايد عدد أعضاء اجلماعات اليهودية خارج فلسطُت حىت أن 

 عدد ادلقيمُت منهم فيها.عدد اليهود ادلقيمُت خارج فلسطُت أصبح يفوق 
 103ـ  130وقد قام ىَتكانوس وأريسطوبولوس، وىم من ملوك األسرة احلشمونية، )يف 

ق.م( بفرض اليهودية على األدوميُت وعلى أعداد كبَتة من اإليطوريُت. كما هتود بعض ادلثقفُت يف 
 روما حينما دخلت الوثنية الرومانية مرحلة أزمتها األخَتة اليت انتهت بظهور ادلسيحية. وقد استمر

التبشَت باليهودية يف العصور الوسطى ادلسيحية حىت بعد أن أصدر اإلمرباطور قسطنطُت قرارًا دبنعو 
م. وأكرب دليل على استمراره وجود حاالت متفرقة دلسيحيُت هتودوا، من بينهم أحد كبار  315عام 

قبائل اخلزر وأعداد   رجال الدين ادلسيحي يف فرنسا وآخر يف إصللًتا. كما أن هتود النخبة احلاكمة بُت
 كبَتة من أتباعهم يـَُعدُّ دليالً آخر.



وقد هتود بعض ادلارانو بعد خروجهم من إسبانيا، ال ألهنم كانوا يهودًا متخفُت وإمنا ألن 
السلطة احلاكمة الربوتستانتية كانت تبدي تسازلًا مع اليهود وال تُبدي مثلو ذباه الكاثوليك، األمر 

ارانو إذل التهود ابتغاء األمن واحلراك االجتماعي. ويف العصر احلديث، يتهود الذي حدا بكثَت من ادل
بعض ادلسيحيُت )أو العلمانيُت( يف الغرب حُت يصر أحد أطراف الزواج ادلختلط أن يتهود الطرف 
ختَلط، أي يتبٌت دين أعضاء 

ُ
اآلخر )وإن كان الشائع أن يتنصر الطرف اليهودي يف الزواج ادل

 األغلبية(.
وتبدأ مراسم التهود يف العصر احلديث يف األوساط اليهودية األرثوذكسية بسؤال طالب التهود 
عن سبب طلبو، فإن أجاب بأن السبب ىو الزواج، يُرَفض طلبو ألن ىذا ال يـَُعدُّ سببًا كافياً. مث 

بأنو خيربون طالب التهود بأن الشعب اليهودي شعب بائس مطرود منفي يعاين دائماً، فإن أجاب 
يعرف ذلك وأنو ال يزال ُمّصراً على التهود، فإنو يُقَبل يف اجلماعة الدينية اليهودية وخُينت إذا كان ذكراً. 
وعلى ادلتهود أو ادلتهودة أخذ ضبام طقوسي )مكفاه( أمام ثالثة حاخامات، وىو األمر الذي يسبب 

غرض. مث يعلن ادلتهود أنو يقبل احلرج لإلناث ادلتهودات، حيث يتعُت علىهن خلع مالبسهن ذلذا ال
نَت ادلتسفوت )األوامر والنواىي(، أي أن يعيش حسب شرائع التوراة. وَيطُلب بعض احلاخامات 
ادلتشددين من طالب التهود أن يبصق على صليب أو كنيسة، غَت أن مثل ىذه العادات ليست جزءاً 

صالحيون وااحمافظون هبذه اخلطوات إذ من الشريعة وىي آخذة يف االختفاء. وال يلتزم احلاخامات اإل
على سبيل « التاريخ اليهودي»يكفي بالنسبة إلىهم أن يستمع طالب التهود إذل زلاضرة عما يقال لو 

ادلثال، كما أن اخلتـان ليس زلتمـًا على الذكـور حبسـب رؤيتهم. وال يتَّبـع ااحمافظون ادلراسم التقليدية 
 رأ ادلتهود بعض النصوص الدينية ادلهمة ويدرسها.وإن كانوا يؤكدون ضـرورة أن يق

يهـودي »ويف زلاولة تشجيع التهود ُيطَلق على التهود اآلن يف الواليات ادلتحدة عبـارة 
ويوجــد فـي الواليـات ادلتحــدة يف الوقـت احلاضر  (jew by choice )جو باي تشويس« باختـياره

 ألف متهود. 185
عة اليهودية ـ أن يتزوج من أية يهودية، ولكن ال يُباح دلتهودة أن وحيق للمتهود ـ حسب الشري

تتزوج من كاىن مثالً، كما ال ديكن تعيُت ادلتهود يف مناصب عامة مهمة أو أن يعُت قاضياً يف زلكمة 
جنائية بل يف زلاكم مدنية أحياناً. وحبسب إحدى الصياغات الدينية ادلتطرفة تـَُعدُّ ادلرأة ادلتهودة 

)أي عاىرة( حىت هناية حياهتا. وىي صيغ متشّددة ال تتمسك هبا اليهودية اإلصالحية أو « هزونا»
 اليهودية ااحمافظة.



وُيالَحظ التزايد النسيب لطاليب التهود بسبب الزواج ادلختلط. ولكن ىؤالء يتهودون يف الغالب 
اخامات، وبالتارل ال على يد حاخامات إصالحيُت أو زلافظُت ال يعًتف األرثوذكس بواقع أهنم ح

يعًتفون بيهودية من يتهود على أيديهم. وتتفجر ىذه القضية حينما يهاجر بعض ىؤالء ادلتهودين إذل 
إسرائيل، إذ تثَت ادلؤسسة الدينية األرثوذكسية قضية انتمائهم اليهودي. وتطالب ادلؤسسة األرثوذكسية 

ودي من ُولد ألم يهودية أو هتود حسب بتعديل قانون العودة وبتعريف اليهودي حبيث يصبح اليه
الشريعة، أي على يد حاخام أرثوذكسي. ولكن تبٍتي ذلك التعريف يسقط انتماء آالف من يهود 
الواليات ادلتحدة إذل العقيدة اليهودية، كما أنو جيعل اليهود اإلصالحيُت وااحمافظُت )أي أكثر من 

ومن ىنا، فقد اقًتحت وزارة الداخلية اإلسرائيلية، نصف يهود أمريكا(، يهودًا من الدرجة الثانية. 
يف بطاقة ربقيق الشخصية اخلاصة « متهودة»الواقعة ربت نفوذ األحزاب الدينية، أن ُيكَتب لفظ 

بشوشانا ميللر وىي أمريكية متهودة على ادلذىب اإلصالحي. وقد رفضت ااحمكمة العلىا الطلب، 
تسجيلها يهودية. وطُلب من يهود الفالشاه وبٍت إسرائيل فرضخت الوزارة يف هناية األمر وقامت ب

وكوشُت من اذلند أن يتهودوا باعتبار أن يهوديتهم ناقصة. وحُت احتجوا ُخفيفت مراسم التهود 
بالنسبة إلىهم. وقد ُعرض التهود على بقايا يهود ادلارانو يف الربتغال كشرط ذلجرهتم إذل إسرائيل. وقد 

هاجرين السوفييت من مدَّعي اليهودية يقبلون التهود، ومن ذلك اخلتان، من لوحظ أن كثَتًا من ادل
 أجل احلراك االجتمـاعي الذي سـيحققونو يف إسـرائيل إن مت اعتبـارىم يهوداً.

 الدعوة في الديانة المسيحية:
 -السالمعليو –دعوة المسيح 

ودلا بلغ عيسى بن مرمي من العمر ثالثُت عاما نزل عليو الوحي بكتاب اهلل ادلسمى بـ 
لصحيحها، ومبينا دلا حرف منها ومبشراً برسول يأيت من بعده أمسو  )اإلصليل( مصدقاً للتوراة.. ومؤيداً 

قًا ِلَما بـَُْتَ  } : قال تعاذل أضبد َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ يَا َبٍِت ِإْسرَائِيَل ِإيني َرُسوُل اللَِّو إِلَْيُكْم ُمَصدي
ِمْن بـَْعِدي امْسُُو َأضْبَُد فـََلمَّا َجاَءُىْم بِاْلبـَيـيَناِت قَاُلوا َىَذا ِسْحٌر  َيَديَّ ِمَن التـَّْورَاِة َوُمَبشيرًا بَِرُسوٍل يَْأيت 

 .(( { )سورة الصف6ُمِبٌُت)
وقام يدعو بٍت إسرائيل إذل دين احلق، يف رلتمع دخلت فيو اضلرافات كثَتة وخرافات وأباطيل، 

وا شريعة اهلل، وتالعبوا بنصوص وذلك بعد أن طال على بٍت إسرائيل األمد فقست قلوهبم، وّحرف
فبعث اهلل إليهم ىذا النيب الكرمي دبا بعث بو إخوانو األنبياء من قبل لَتّد بٍت إسرائيل إذل ..التوراة



اجلادة، ويصحح ما دخل إذل شريعتهم من ربريف وتبديل، كما جاءىم بأحكام شرعية جديدة، ومن 
عة موسى عليو السالم بسبب بغيهم وعدواهنم ، ذلك ربليل ما كان قد حّرم على اليهود يف شري

 . عقوبة من اهلل ؛ فبعث اهلل إليهم ىذا النيب الكرمي يضع عنهم إصرىم واألغالل اليت كانت عليهم
قًا ِلَما بـَُْتَ َيَديَّ ِمَن التَـّْورَاِة َوأِلُِحلَّ َلُكْم بـَْعَض ) :قال تعاذل سلربًا عن دعوة نبيو عيسى َوُمَصدي

( ِإنَّ اللََّو َرِّبي َورَبُُّكْم َفاْعُبُدوُه َىَذا 50ُحريَم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكْم بِآيٍَة ِمْن رَبيُكْم فَاتَـُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِن) الَِّذي
 .((()سورة آل عمران51ِصرَاٌط ُمْسَتِقيٌم)

الذي بعثت بو  ومعلوم أن قطب رحى دعوة ىذا النيب الكرمي وأصلها وأىم أركاهنا ىو التوحيد
 .الرسل كافة

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِو أَنَُّو اَل ) :كما قال تعاذل يف دعوة الرسل عامة
 .((()سورة األنبياء25إِلََو ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوِن)

يح عليو السالم شأنو كشأن  فالتوحيد الذي ربويو كلمة )ال إلو إال اهلل( ىو أصل دعوة ادلس
كافة الرسل. وقد فّسر اهلل تعاذل ىذه الكلمة وبُت حقيقة ىذه الدعوة على وجو اإلصبال بقولو 

ُهمْ  َوَلَقْد بـََعثْـَنا يِف ُكلي أُمٍَّة َرُسواًل َأِن اُْعُبُدوا اللََّو َواْجَتنُِبوا الطَّاُغوَت َفِمنْـُهْم َمْن َىَدى اللَّوُ ) :تعاذل  َوِمنـْ
ِبَُت)  . ((()النحل36َمْن َحقَّْت َعَلْيِو الضَّاَللَُة َفِسَتُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذي

كما بُّت سبحانو أهنا العروة الوثقى اليت عليها مدار النجاة، فمن استمسك هبا فاز وصلى ومن  
َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيي َفَمْن َيْكُفْر ) :. فقال تعاذلكفر هبا أو أعرض عنها ىلك وخسر خسرانًا مبيناً  َقْد تـَبَـُتَّ

يٌع َعِليمٌ   ((( )البقرة256)بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن بِاللَِّو فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى اَل اْنِفَصاَم ذَلَا َواللَُّو مسَِ
 ..(لطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن بِاللَّوِ َفَمْن َيْكُفْر بِا) :فقولو تعاذل يف البقرة

؛ ىو معٌت التوحيد الذي حوتو  (َأِن اُْعُبُدوا اللََّو َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ ) :وقولو سبحانو يف النحل
وتضمنتو )ال إلو إال اهلل( بركيت النفي اإلثبات الذين تتكون منهما.. فـ)ال إلو( ىو ركن النفي الذي 

يعبد من دون اهلل من بشر أو حجر أو غَته ، ويتضمن الكفر بكل ما يُتبََّع من يعٍت الرباءة من كل ما 
 .األديان والشرائع وادلناىج الباطلة اليت ما أنزل اهلل هبا من سلطان

و )إال اهلل( ىو ركن اإلثبات الذي يثبت ويفرد العبادة هلل وحده، وجيرد الطاعة ادلطلقة 
ه سبحانو فال يشاركو يف شيء من ذلك ال حاكم وال نائب وال والتشريع والتحليل والتحرمي لو وحد

 ..قسيس أو راىب أو عادل أو غَته



وىذا يعٍت الرباءة من ألوىية عيسى اليت وصفو هبا النصارى.. فادلسيح واحد من أولئك الرسل 
نبيُت صلى الكرام الذين دعوا إذل ىذه الكلمة العظيمة كما يف قول اهلل تعاذل الذي خياطب بو خامت ال

اهلل عليو وسلم: )وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليو أنو ال إلو إال أنا فاعبدون( فادلسيح 
رسول من الرسل الذين أرسلوا قبل خامت النبيُت وادلرسلُت صلى اهلل عليو وسلم، وقد ذكر اهلل تعاذل 

 :ذلك يف بيان دعوة ادلسيح وعلى لسانو فقال
ُذوين َوأُميَي ِإذَلَُْتِ ِمْن ُدوِن اللَِّو قَاَل َوِإْذ قَاَل اللَّ ) ُو يَاِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َءأَْنَت قـُْلَت لِلنَّاِس ازبَِّ

 ي َواَل أَْعَلمُ ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن رل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس رل حِبَقٍّ ِإْن ُكْنُت قـُْلُتُو فـََقْد َعِلْمَتُو تـَْعَلُم َما يف نـَْفسِ 
ُم اْلغُُيوِب) (َما قـُْلُت ذَلُْم ِإالَّ َما أََمْرَتٍِت بِِو َأِن اْعُبُدوا اللََّو َرِّبي َورَبَُّكْم 116َما يف نـَْفِسَك إِنََّك أَْنَت َعالَّ

أَْنَت َعَلى ُكلي َشْيٍء وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت فِيِهْم فـََلمَّا تـََوفَـّْيَتٍِت ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم وَ 
 .((( )ادلائدة117َشِهيٌد)

( ولوقا 11-10/)4وقد جاء شيء من ىذا فيما تبقى يف أناجيلهم ااحمرفة ففي إصليل مىت 
 . (إنّو مكتوٌب؛ للرِب إذلَك تسُجد وإيّاُه وحَدُه تـَُعُبد ) : (4/8)

وموجود أصرح منو يف إصليل برنابا الذي ترفضو الكنيسة ألن فيو إبطال صريح لشركياهتم بل 
 91فيو صراحة ذكر أن " آدم رأى مكتوبا فوق الباب ) ال إلو إال اهلل زلمدا رسول اهلل ( " ص 

 . الفصل احلادي واألربعون
ع مربئُت كل نوع من وفيو أن تالميذ ادلسيح دلا بعثهم مبشرين بالتوبة كما أمرىم يسو 

 .(ادلرض)حىت ثبت يف اسرائيل كالم يسوع أن اهلل أحد ، وأن يسوع نيب اهلل
 

الفصل السادس والعشرون بعد ادلائة ، ويف ادلوضع نفسو قوذلم للمسيح : ) يامعلم  195-194ص
وع : ) لقد أبرأنا عددا ال حيصى من ادلرضى وأخرجنا شياطُت كثَتة كانوا يعذبون الناس ، فقال يس

ليغفر اهلل لكم أيها االخوة ألنكم أخطأمت إذ قلتم " أبرأنا " ، وإمنا اهلل ىو الذي فعل ذلك كلو ( .. 
وقال : يف كل عمل صاحل قولوا " الرب صنع " ويف كل عمل رديء قولوا " أخطأت " مث سأذلم عما 

انو يوجد إلٌو أحد وأنك نيب  يقولو اسرائيل ما يصنع تالميذه من ذلك فأجاب التالميذ : بأهنم يقولون
 اهلل ، فأجاب يسوع بوجو متهلل : ) تبارك اسم اهلل القدوس



الفصل الثاين عشر بعد ادلائتُت : ) أيها الرب اإللو القدير الغيور .. العن إذل 285ويف ص 
دم األبد كل من يفسد إصليلي الذي أعطيتٍت عندما يكتبون أين ابنك ألين أنا الطُت والًتاب خا

 خدمك
  تاييده بالمعجزات -

وقد أّيد اهلل نبيو ادلسيح عليو السالم بالبينات الباىرة، وادلعجزات الظاىرة الدالة على صدقة 
 ..وصدق رسالتو

 .وأول ىذه ادلعجزات كما تقدم والدتو من غَت أب -
 .. مث كالمو يف ادلهد -
 .ألكمو واألبرص وحيي ادلوتى بإذن اهللودلا بدأ دعوتو يف بٍت إسرائيل صار يربئ ا -

فقد بعث يف زمن انتشر فيو الطب واحلكمة، لذلك كانت معجزاتو اليت أّيد هبا تعجيزًا ألىل 
ىذا الفن .. فأّّن للحكيم أن يربئ األكمو الذي ىو أسوأ حااًل من األعمى،إذ ىو الذي ولد بعماه 

ق ولو كان من أعرفهم بالطب واحلكمة إذل أن ، أو األبرص واجملذوم، وكيف يتوصل أحد من اخلل
 يقيم ادليت من قربه؟؟

صلِْيَل)) :قال تعاذل (َوَرُسواًل ِإذَل َبٍِت ِإْسرَائِيَل َأيني َقْد 48َويـَُعليُمُو اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالتـَّْورَاَة َواإْلِ
الطيُِت َكَهْيَئِة الطََّْتِ َفأَنـُْفُخ ِفيِو فـََيُكوُن طَيـْرًا بِِإْذِن اللَِّو َوأُْبرُِئ  ِجْئُتُكْم بِآيٍَة ِمْن رَبيُكْم َأيني َأْخُلُق َلُكْم ِمنَ 

ِخُروَن يف بـُيُ  وِتُكْم ِإنَّ يف َذِلَك اأْلَْكَمَو َواأْلَبـَْرَص َوأُْحِيي اْلَمْوَتى بِِإْذِن اللَِّو َوأُنـَبيُئُكْم دبَا تَْأُكُلوَن َوَما َتدَّ
 .((( )سورة آل عمران49ْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَُت)آَليًَة َلكُ 

ِإْذ قَاَل اللَُّو يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اذُْكْر نِْعَميِت َعَلْيَك َوَعلى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّْدُتَك ) : وقال تعاذل
صلِْيَل َوإِْذ زَبُْلُق ِمَن بُِروِح اْلُقُدِس ُتَكليُم النَّاَس يف اْلَمْهِد وََكْهاًل َوإِْذ َعلَّْمُتَك الْ  ِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالتـَّْورَاَة َواإْلِ

ِإْذين َوِإْذ زُبْرُِج الطيُِت َكَهْيَئِة الطََّْتِ بِِإْذين فـَتَـنْـُفُخ فِيَها فـََتُكوُن طَيـْرًا بِِإْذين َوتـُرْبُِئ اأْلَْكَمَو َواأْلَبـَْرَص بِ 
ُت َبٍِت ِإْسرَائِيَل َعْنَك ِإْذ ِجْئتَـُهْم بِاْلبَـيـيَناِت فـََقاَل الذيَن َكَفروا منهم ِإْن َىذا إال اْلَمْوَتى بِِإْذين َوِإْذ َكَففْ 

 . ((()سورة ادلائدة110ِسْحٌرُ مبُت ( )
  إيمان الحواريين بالمسيح

هلل احلواريون عدد من تالميذ ادلسيح آمنوا بو وصحبوه وشهدوا كثَتًا من ادلعجزات اليت أيده ا
 ..هبا .. وقد مسوا باحلواريُت من احلور وىو البياض لصفاء قلوهبم ونقاء سريرهتم



[( ِإذَل احلََْوارِييَُت َأْن ءَاِمُنوا ِّب َوبَِرُسورل قَاُلوا ءَاَمنَّا َواْشَهْد بِأَنَـَّنا 18َوِإْذ َأْوَحْيُت)]) :قال تعاذل
َنا َماِئَدًة ِمَن (ِإْذ قَاَل احلََْوارِيُّوَن يَ 111ُمْسِلُموَن) ا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َىْل َيْسَتِطيُع رَبَُّك َأْن يـُنَـزيَل َعَليـْ

(قَاُلوا نُرِيُد َأْن نَْأُكَل ِمنْـَها َوَتْطَمِئنَّ قـُُلوبـَُنا َونـَْعَلَم َأْن َقْد 112السََّماِء َقاَل اتَـُّقوا اللََّو ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَُت)
َها ِمَن الشَّاِىِديَن)َصَدقْـتَـَنا َوَنكُ  َنا َماِئَدًة ِمَن 113وَن َعَليـْ (قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ اللَُّهمَّ رَبَـَّنا أَْنزِْل َعَليـْ

يني ُمنَـزيذُلَا (قَاَل اللَُّو إِ 114السََّماِء َتُكوُن لََنا ِعيًدا أِلَوَّلَِنا َوءَاِخرِنَا َوءَايًَة ِمْنَك َواْرزُقْـَنا َوأَْنَت َخَُت الرَّازِِقَُت)
بُُو َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمَُت) بُُو َعَذابًا اَل أَُعذي  .((( )ادلائدة115َعَلْيُكْم َفَمْن َيْكُفْر بـَْعُد ِمْنُكْم فَِإيني أَُعذي

وضلن نؤمن كما أخربنا اهلل تعاذل أن أولئك احلواريُت قد نصروا ادلسيح ونصروا دعوتو وآمنوا بو  
 ..هلل فلم يبدلوا أو يغَّتواكرسول من عند ا

فـََلمَّا َأَحسَّ ِعيَسى ِمنْـُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَْنَصارِي ِإذَل اللَِّو ) :وقد أثٌت اهلل تعاذل عليهم بقولو
َمنَّا دبَا أَنـْزَْلَت َواتَـّبـَْعَنا الرَُّسوَل (رَبَـَّنا ءَا52قَاَل احلََْوارِيُّوَن ضَلُْن أَْنَصاُر اللَِّو ءَاَمنَّا بِاللَِّو َواْشَهْد بِأَنَّا ُمْسِلُموَن)

َنا َمَع الشَّاِىِديَن)  .((( )سورة آل عمران53فَاْكتُبـْ
يَا أَيُـَّها الَِّذيَن ءَاَمُنوا ُكونُوا أَْنَصاَر اللَِّو َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ لِْلَحَوارِييَُت َمْن ) :وقال تعاذل

 قَاَل احلََْوارِيُّوَن ضَلُْن أَْنَصاُر اللَِّو َفآَمَنْت طَائَِفٌة ِمْن َبٍِت ِإْسرَائِيَل وََكَفَرْت طَائَِفٌة فَأَيَّْدنَا أَْنَصارِي ِإذَل اللَّوِ 
 .((( )سورة الصف14الَِّذيَن ءَاَمُنوا َعَلى َعُدويِىْم َفَأْصَبُحوا ظَاِىرِيَن)

صلى اهلل عليو وسلم أن احلواريُت ىم  ويف احلديث الذي يرويو مسلم يف صحيحو يبُّت النيب
خاصة اتباع الرسل وصحابتهم. فعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو 

ما من نيب بعثو اهلل يف أمة قبلي، إال كان لو من أمتو حواريون وأصحاب، يأخذون بسنتو ) :وسلم قال
ولون ما ال يعلمون ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن ويقتدون بأمره، مث زبلف من بعدىم خلوف يق

جاىدىم بيده فهو مؤمن، ومن جاىدىم بلسانو فهو مؤمن، ومن جاىدىم بقلبو فهو مؤمن، وليس 
 .(وراء ذلك من األديان حبة خردل

فهذا كلو يدل على أن احلواريُت ىم خاصة األنبياء وأنصارىم، وكذلك كان حواريو عيسى 
ىم من عاداىم وال من خالفهم وخذذلم من ادلشركُت الذين وصفوا عيسى عليو السالم، دل يضرّ 

 .باأللوىية، وحّرفوا الكتاب والشريعة اليت جاء هبا، وبدلوا الكلم عن مواضعو
بل ثبت أولئك احلواريون على ما تركهم عليو عيسى عليو السالم رغم األذى والعذاب والقتل 

 .والنشر بادلناشَت



خذوا العطاء ) :رضي اهلل عنو عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قالفعن معاذ بن جبل 
 .مادام عطاء، فإذا صار رشوة على الدين فال تأخذوه، ولستم بتاركيو فيمنعكم ذلك الفقر

أال إن رحى اإلسالم دائرة تدور مع الكتاب حيث يدور، أال إن السلطان والكتاب 
إنو سيكون عليكم أمراء إن أطعمتموىم أضلوكم، وإن سيفًتقان، أال فال تفارقوا الكتاب. أال 

 عصيتموىم قتلوكم، قالوا: فكيف نصنع يا رسول اهلل..؟
قال : كما صنع أصحاب عيسى عليو السالم، ضبلوا على اخلشب، ونشروا بادلناشَت، موت 

 .(يف طاعة اهلل خَت من حياة يف معصية اهلل
يو وسلم على احلواريُت ووصفهم بأطيب الصفات ىكذا أثٌت اهلل تعاذل ورسولو صلى اهلل عل

 ..وأصبل اخلالل
أما النصارى فقد أظهروىم يف أناجيلهم على أهنم أناس جبناء خذلوا ادلسيح وىربوا عند 
احلقائق وتربؤوا منو وأنكروا معرفتهم بو عند اعتقالو بل وصوروىم على أهنم أغبياء وثقيلوا الفهم ُعْمي 

 !!القلوب
ىذه األوصاف األخَتة ُتسّهل على النصارى أن ديرروا بسببها كثَتًا من العقائد وال شك أن 

الشركية اليت كان ينكرىا أولئك احلواريون.. فهم بزعم النصارى لثقل إفهامهم وغباوهتم وعمي 
 !!قلوهبم.. دل يدركوا أن ادلسيح ىو أبن اهلل إال يف مراحل متأخرة من حياة ادلسيح

بعض ادلعجزات اليت ظهرت على يد ادلسيح، فًتاىم مع أهنم أتباعو وتأمل سؤاذلم بعد 
خافوا خوفاً شديداً وقال بعضهم لبعض: من ترى ىذا حىت الريح والبحر يطيعانو ) :وتالمذتو وخاصتو

 .(4/41؟( مرقس )
فمع أن األصل يف ادلعجزة أن اهلل يظهرىا على أيدي أنبيائو كدليل على صدقهم وصدق 

ال أهنم يف األناجيل يظهروهنا مبهمة ال تُعرف الغاية من ورائها، وال يَعِرف من يشهدىا ؛ رساالهتم.. إ
 وما ذلك إال ليبقوا باب اإلشراك مفتوحاً، فيجيبوا مىت شاءوا : …! من ىذا الذي ربصل على يديو

 إنو ابن اهلل
 .كربت كلمة زبرج من أفواىهم إن يقولون إال كذباً 

و وتالمذتو وخاصتو، من خان ادلسيح وأسلمو إذل أعدائو مقابل ثالثُت بل جعلوا من حواريي
[(وكان ّسرافًا يسرق أموال ادلسيح وتالمذتو الباقُت وىو يهوذا اإلسخريوطي ىذا مع أهنم 23درمهاً)]

يذكرون عن ادلسيح أنو جعل جلميع احلواريُت ـ ومنهم ىذا اخلائن السارق ـ سلطانًا على الشياطُت 



ودعا تالميذه االثٍت عشر  ) :(9-10/1إبراء وإشفاء ادلرضى، كما يف إصليل مىت ) وقدرة على
فأوالىم سلطانًا يطردون بو األرواح النجسة ويشفون الناس من كل مرض وعلة وىذه أمساء الرسل 

 اإلْثٍت عشر
 مسعان الذي يقال لو بطرس -1
 .وإندرواس أخوه -2
 فيعقوب بن زَبدى  -3
 أخوهويوحنا  -4
 .ففيلبُّس  -5
 وبَرتُلماُوسُ   -6
 .فتوما  -7
 ومىت العشار  -8
 فيعقوب بن َحلفى  -9

 وَتدَّاُوس  -10
 فسمعان الغيور  -11
 .ويهوذا اإلسخريوطي ذاك الذي أسلمو  -12

وتأمل كيف دل يعدوا يف صبلتهم ىنا ) برنابا ( صاحب اإلصليل ادلشهور الذي خالفهم فيو يف 
ية فرفضوه ، مع أهنم يقرون أنو من أشهر أتباع ادلسيح والدعاة إذل ادلسيحية يف زمنو، عقائدىم الشرك

أعمال الرسل  ) بل وصفوه بأنو ) كان رجال صاحلا شلتلئا من الروح القدس ومن اإلديان ( كما يف
 وذكروا أن الروح القدس أرسلو مع شاول )بولس( موفدين يبشران بكلمة اهلل بُت اليهود (11/24

 . وغَتىا (5-13/2أعمال الرسل  ) ..
ىؤالء اإلثٍت عشر أرسلهم يسوع وأوصاىم قال: ال تسلكوا طريقًا إذل الوثنيُت وال تدخلوا 

[(، وأعلنوا يف الطريق أن قد 32مدنية للسامريُت، بل اذىبوا إذل اخلراف الضالة من آل إسرائيل)]
 .أقًتب ملكوت السماوات

… ى، وأبرئوا الربص، واطردوا الشياطُت، أخذمت رلانا فمجانا أعطواأشفوا ادلرضى وأقيموا ادلوت
 . (اخل



تأمل! وأقيموا ادلوتى.. خاّصية يهبها إذل تالميذه اإلثٍت عشر ومنهم ذلك اخلائن السارق 
 !!..الذي أسلمو ألعدائو بثالثُت درمهاً 

ا ادلسيح إذن يف وإذا كان للحواريُت القدرة على إحياء ادلوتى.. فأّي خاصّية أختص هب
 .!معجزاتو ؟

-17/14مىت  ) ومن التناقض الصريح والكثَت يف أناجيلهم، أهنم ذكروا بعد ذلك يف إصليل
أن صبيع تالمذتو ىؤالء، قد عجزوا عن طرد شيطان من جسد غالم.. والطريف يف ىذا ادلوضع  (21

ده؟( فقال ذلم: ) لقلة إديانكم (!! أهنم دلا رأوا ادلسيح يطرده سألوه: ) دلاذا دل نستطيع ضلن أن نطر 
احلق أقول لكم : إن كان لكم من اإلديان قدر حبة خردل، قلتم ذلذا اجلبل: أنتقل من ىنا أذل ىناك، 
فينتقل( أىـ. وفيو أيضًا عند قصة التينة اليت أمرىا ادلسيح فيبست، فعجب التالميذ من ذلك. فقال 

فعلتو  لكم إديان ال يداخلو ريب. ال تفعلون مااحلق أقول لكم إن كان ) :(22-21/18ذلم: )
 .بالتينة فحسب، بل كنتم إذا قلتم ذلذا اجلبل؛ قم فاىبط يف البحر، يكون ذلك..(أىـ

والبن حزم رضبو اهلل تعاذل يف الِفصل، كالم نفيس يعلق فيو على ىذا التناقض ملخصو؛ أن 
ى بعدىم إذل اليوم، من أن يكونوا مؤمنُت يقال: ) ال خيلو التالميذ ادلذكورون، مث ىؤالء النصار 

 …بادلسيح عليو السالم، أو غَت مؤمنُت، وال سبيل إذل قسم ثالث
فإن كانوا مؤمنُت، فقد كذب ادلسيح ـ على قوذلم ـ فيما وعدىم بو يف ىذه الفصول  -

بس، جهاالً، وحاشاه من الكذب، أو كذبت أناجيلهم.ز فما منهم أحد قط قدر أن يأمر ورقة فتي
 فكيف بتسيَت جبل، أو قلعو وإلقائو بالبحر..؟؟

وإن كانوا غَت مؤمنُت، فقد صدقوا يف ىذا، وىم بإقرارىم بو قد شهدوا على أنفسهم  -
 !!..بالكفر، وال جيوز أن ُيصّدق كافر أو يـُّتبع أو يُؤخذ الدين عنو

قلوهبم مثقال حبة من  مث يقال؛ إذا كان احلواريون وىم صفوة أتباع ادلسيح وخاصتو. ليس يف
خردل من إديان!! وليس يف قلوهبم إديان ال ريب فيو، بل إن كان فيها إديان فهو إديان مدخول بالريب 
والشك..!! فما بالك دبن ىم دوهنم من النصارى إذل ىذه األزمنة ادلتأخرة..؟ ومعلوم أن اإلديان إن 

 ..دخلو شك وريب أبطلو
ذ باطالً كما شهد عليهم ادلسيح ىنا..!! فكيف يُولّيهم قبل ذلك فإذا كان إديان ىؤالء التالمي

 !!سلطان طرد الشياطُت وأشفاء ادلرضى، وإبراء الربص، بل وإحياء ادلوتى ؟
 



وعلى كل حال فهذه األمساء اليت عدَّدوىا، ىم حواريو ادلسيح وتالمذتو وىذه بعض صفاهتم على 
ن للمسيح حواريُت وأصحاب أتقياء نصروه،ونصروا زعم النصارى.. أما ضلن ادلسلمون فنعتقد بأ

 .دعوتو واحتملوا يف سبيلها األذى والقتل والبالء ، أما أمساؤىم فلم يثبت عندنا يف ذلك خرب مرفوع
وقد جزم النصارى بان احلواريُت ىم ىؤالء ادلذكورين ؛ مع أن أناجبلهم، ذكرت تالميذ 

 . يسة دل تثبتو مع احلواريُتآخرين للمسيح أشهرىم برنابا، إال أن الكن
والنصارى ينسبون إذل ادلذكورين من الباطل و الشرك والقول بألوىية ادلسيح وغَت ذلك شلا 

 ..يستحيل أن ينتحلو خاصة الرسل وحوارييهم
(: "إن كل من مشعون باطرة ويوحنا 2/17وعلى كل حال فقد قال أبن جزم يف الفصل: )

سلتفُت مستًتين ال يظهرون دينهم بل كانوا مظهرين لدين اليهود من  ومىت ومرقس ولوقا وبولس كانوا
 .التزام السبت وغَته طول حياهتم إذل أن ظفر هبم فقتلوا ..(أىـ

فإذا كان ىذا حال أشهرىم وىو : )مشعون باطره( ادلعروف ببطرس: أي صخر، إشارة إذل 
ف دبن ىم دونو شلن يزعمون أهنم خاصة ثباتو!! وسيأيت أنو أنكر معرفتو بادلسيح عند احلقائق. فكي

 .ادلسيح وتالمذتو؟؟
 :تكذيب بني إسرائيل للمسيح وسعيهم في قتلو -

ورغم ىذه ادلعجزات الباىرة، ورغم أن القوم الذين أرسل إليهم ادلسيح كانوا ينتظرونو 
فريسيُت والكهنة ويستبشرون بو ببشارة األنبياء من قبلو، فلما جاءىم وجهر بدعوتو، وصار يناظر ال

ويفحمهم، استكرب أكثرىم وكذبوه وناصبوه العداء، ورموه بالسحر ورموا أمو بالقبائح وبدأوا بالتآمر 
-:عليو، وحاولوا قتلو مرارًا ولكن اهلل تعاذل صلاة منهم، ودل ديكنهم من عبده ورسولو.. قال تعاذل

(َوقـَْوذلِِْم إِنَّا قـَتَـْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َرُسوَل اللَِّو 156َعِظيًما) َوِبُكْفرِِىْم َوقـَْوذلِِْم َعَلى َمْرمَيَ بـُْهَتانًا) 
 ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتـيَباَع َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبيَو ذَلُْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِفيِو َلِفي َشكٍّ ِمْنُو َما ذَلُْم بِوِ 

 .((( )سورة النساء157َوَما قـَتَـُلوُه يَِقيًنا) الظَّني 
مث اجتمع عظماء اليهود وأحبارىم وتشاوروا يف أمره، فرفعوه إذل احلاكم الروماين "بيالطس 
النبطي" الذي كان حاكمًا على اليهود باسم ادللك )قيصر( حيرشون على قتلو ؛ وزيّنوا دعواىم بأن 

 .هود وأنو يسعى لتقويض احلكم القائمادلسيح يريد أن يكون ملكًا على الي
 



وال غرابة يف ذلك فهذه طريقة ادلأل وديدهنمم على مر العصور مع األنبياء والدعاه عندما يعجزون عن 
 ! مواجهة حججهم الباىرة حبجج مثلها

 ال يلجؤون إذل الدليـل وإمنا يف العجز ملجؤىم إذل السلطان
يتخلص منو بالقتل والصلب على طريقتهم اليت كانوا فأوغزوا صدر احلاكم عليو حىت قرر أن 

يفعلوهنا فيمن حيكمون عليو بالقتل.. وعلم نيب اهلل عيسى بذلك فاختفى عن األعُت ودخل 
 .أورشليم

 التشكيل؟ىل جاء المسيح بديانة عالمية 
 :الجواب

أمر ال مربير  -بزعمهم -ين بسخاء؛ لنشر دين ادلسيحإن نشاط الغرب النصراين، ودعم ادلنصر 
لو، وال يستند على حقٍّ فهل جاء ادلسيح بديانة عادلية ؟اجلواب بداىة بالنفي، فلم يأت ادلسيح 
بديانة عادلية، وإمنا أرسلو اهلل إذل بٍت إسرائيل خبصوصهم، ودل يرسل اهلل قبل نبينا زلمد صلى اهلل عليو 

))... وكان النيب يُبعث إذل قومو خاصة،  أي رسول، قال صلى اهلل عليو وسلم: وسلم بديانة عادلية
أما بالنسبة للمسيح عليو السالم فقد صرَّح يف أكثر من نصٍّ يف  (1)  (وبُعثت إذل الناس عامة(

األناجيل بأنو جاء ذلداية خراف بٍت إسرائيل الضالة ليس إال، وىذا ىو ما تفيده نصوص األناجيل 
)العهد اجلديد( فقد جاء فيو قول ادلسيح لتالميذه االثٍت عشر الذين أرسلهم للدعوة قائال ذلم: ) إذل 

سبضوا، وإذل مدينة للسامريُت ال تدخلوا، بل اذىبوا باحلري إذل خراف بٍت إسرائيل طريق أمم ال 
بل ىناك ما ىو أوضح من ىذا النص يف ربديد رسالتو إذل بٍت إسرائيل حيث جاءت  (2)  الضالة(

 امرأة كنعانية تصيح بو أن يشفي ابنتها، فامتنع حبجة أنو دل يرسل إال إذل بٍت إسرائيل، ولكن بعد أن
أحلَّت عليو وحاجتو لَّبَّ طلبها، كما يف النص اآليت: ) مث خرج يسوع من ىناك، وانصرف إذل نواحي 
صور وصيدا، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليو قائلة: ارضبٍت يا سيدي يا ابن 

: اصرفها؛ ألهنا تصيح داود، ابنيت رلنونة جدا. فلم جيبها بكلمة، فتقدَّم تالميذه وطلبوا إليو قائلُت
وراءنا. فأجاب وقال: دل أرسل إال إذل خراف بٍت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت لو قائلة: يا 
سيدي أعٍّت. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنُت ويطرح للكالب. فقالت: نعم يا سيدي 

ب يسوع وقال ذلا: يا والكالب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أرباهبا. حينئذ أجا
 )  امرأة عظيم إديانك ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة



 :تعقيب
تلك النصوص وغَتىا شلا جاء يف معناىا يف كتاهبم الذي يقديسونو واضحة الداللة على أن 

عدَّ ديارىم طول فًتة ادلسيحية اليت جاء هبا ادلسيح ليست ديانة عادلية، وإمنا ىي خاصة باليهود دل تت
وجود ادلسيح بينهم باعًتاف األناجيل اليت يدعون قداستها، فإما أن يؤمنوا بكل ما ُدوين يف 
بوا أناجيلهم يف تقريرىا، وذلم أن  األناجيل، فيعًتفوا بأن ديانة ادلسيح ليست ديانة عامة، وإما أن يكذي

مرفوض يف بدائو العقول، وىذا اجلواب يوجَّو  يدعوا ما يشاؤون، أما أن جيمعوا بُت ادلتناقضات فهو
للمنصيرين وادلستشرقُت الذين جيوبون األرض؛ للدعوة إذل نصرانيتهم ااحمرفة الوثنية البولسيَّة باسم 
ادلسيح، وادلسيح عليو السالم براء منهم، ومن اعتقاداهتم الوثنية اليت أنشأىا بولس؛ لتحويل النصرانية 

ة الوثنية بالنصرانية اليت انتشرت باسم ادلسيح عليو السالم، فاتَّضح أن الديانة اليت إذل الوثنية، مث تغطي
ربوَّلت إذل عادلية ىي النصرانية اليت يزعمون انتساهبا إذل ادلسيح، وإمنا ىي الوثنية اليت قررىا بولس 

 وثان.واحلكام الوثنيون يف وقتو ومن بعده إذل اليوم؛ دليل كثَت من الناس إذل عبادة األ

 ىل المسيحية ديانة عالمية:
 يرجى مراجعة الرابط اآليت وقراءة ادلقالة إذل آخرىا فهي تفي بالغرض:

 الزعم أن اإلسالم دين محلي وأن المسيحية دين عالميعنوان ادلقالة: 
-01-http://www.bayanelislam.com/Suspicion.aspx?id=01
0129 
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