
 الفصل الرابع 
 موقف عباس العقاد من النصرانية  

  األقليات الدينية والعرقية واملذهبية كأداة من أدوات تفعيل االحتالل الغريب إىل سعى 
  قواعدلتغيري هوية األمة وإعادة بناء اجملتمعات على غري وصوالا  ،بث الفرقة والنزاع

 املشهد السلطوي واملشهد االقتصادينصارى الداخل يف صعد يف هذا السياق و  الشريعة،
القرن التاسع   منالنصارى   هلسياق الذي حترك فيتأمل اني  توح. جماالت احلياةعامة و 

حىت أهنم  متكنهم من أسباب مل تكن أبيديهم من قبل، إىل اليوم، يظهر بوضوح عشر 
فيما يعرف حبمالت التنصري يف أطراف العامل اإلسالم   ، تنصري املسلمنيجترؤوا على حماولة 

كأسباب )مربرات(    اإلمربايلية الغربية يف تغيري ثقافة املنطقة وهويتها مت منهأفاد، و وقلبه
هذا السياق يكاد يذهب بعقلك   أملحني تت  للفعل اإلمرباييل أو بتمكينهم هم من الفعل؛

هم، خيالف اجلميع ارى ويدافع عنترى عباس العقاد يصطف جبوار النصحني العجب 
 وهو ما سنبينه يف هذا الفصل إن شاء هللا.  ويقف منفرداا شاذاا يف أقواله ومواقفه،

 
 املبحث األول: 

 عباس العقاد يدافع عن بولس: 

إىل بين إسرائيل، وبقي بينهم إىل أن رفعه هللا إليه، ومل  ،عليه السالم ،املسيحَ أُْرِسَل 
احلوارينَي ابلبقاء بني بين  ، عليه السالم ،املسيحُ وأمَر  ميارس الدعوة إىل هللا يف غريهم، 

»ِإىَل َطرِيِق أَُمٍم الَ    :الكتاب "املقدس"إسرائيل وأن ال خيرجوا من بينهم؛ وهذا صريٌح يف 
ٍة لِلسَّاِمرِيِ نَي الَ َتْدُخُلوا، َبِل اْذَهُبوا اِبحْلَرِيِ  ِإىَل ِخرَاِف بَ ْيِت ِإْسرَائِيَل مَتُْضوا، َوِإىَل َمِدينَ 



وهو ما جندُه   .(2)، وكان يقول: »ملَْ أُْرَسْل ِإالَّ ِإىَل ِخرَاِف بَ ْيِت ِإْسرَائِيَل الضَّالَِّة«(1) الضَّالَِّة«
َمۡرََيَ   ۡبنُ ٱَوِإۡذ قَاَل ِعيَسى ) َحِفظَُه عباس العقَّاُد صغرياا:يف كتاِب ربنا القرآن العظيم الذي 

قا  ّللَِّ ٱيَََٰبيِنٓ ِإۡسرََِٰٓءيَل ِإّن ِ َرُسوُل  ا ِبَرُسولٍ  لت َّۡورَىَٰةِ ٱ ِمنَ  َيَديَّ  َبنۡيَ  لِ َما اإِلَۡيُكم مَُّصدِ  َرَۢ ِت  َوُمَبشِ 
ۡ
  ِمنَۢ  ََي

 فَ َلمَّا َجآَءُهم بِ  ۥٓ ۡۡسُهُ ٱ بَ ۡعِدي
ُۖ
وهو ما   [. 6]الصف:   (مُِّبنيٌ   ِسۡحرٌ  َذاقَالُواْ هََٰ  ۡلبَ يِ نََٰتِ ٱَأۡۡحَُد

املسيح، عليه  ويف سرية احلوارينَي من بعده، فلم خيرج  املسيح، عليه السالم، ده يف سرية  جن
 وال تالميذه إىل غري خراف بين إسرائيل الضالة.   السالم، 

مباشرةا، جاء أحد نشطاء اليهود  املسيح، عليه السالم، رفع الذي حدث هو أنه بعد 
أشهر من عرف بعداواته للحواريني،  واحد من ودارسي الفلسفة على يد أكرب معلميها و 

يه املسيح   عليه السالم  بديٍن جديد، خيتلف متاماا عما عاش عل (3) شاؤول(-وهو )بولس 
املسيح    "ألوهية"هو الذي افرتى ف .تعاليم املسيحبدَّل ، و   ودعا التالميذ إليه وتركهم عليه 

ا رسوالا مل يقل مرةا: إنه هو هللا أو ابن هللا   عليه السالم   وقد عاش عليه السالم عبدا
ا لعبادته، وال عبده أحٌد من تالميذه، بل كان يصلي كثرياا، ويبتهل  ا، وال دعا أحدا متجسدا

 ان ومواله.  إىل هللا كثرياا، وكلما أراد فعل معجزٍة رفع عينيه إىل السماء يستغيث ابهلل موال
 !الذي جعلها دعوةا عامةا، وكانت خاصة ببين إسرائيل وبولس
جعل النجاة ابإلميان  ( أبن شريعة موسى عليه السالم)هو الذي نقض الناموس  وبولس 

 ألركان.اب  للسان وعملٍ اب وقولٍ لقلب اب كانت إبميانٍ )التصديق أو املعرفة(، و 
 تتناا وكان التالميذ خُمْتَ تَ ُنون، وخْيِتُنون.هو الذي حر م اخلتان، وكان املسيح خموبولس 
وأتباعه الذين أمهلوا احلديَث عن اليوم اآلخر وجعلوه كلماٍت جمملة ال تؤثر يف  بولس و 

 

 .(6، 5: 10( )مىت 1)
 .(24، 21: 15)مىت:  (2)
 !!يقول: تواضعاا ؛وتعين الطالب، مث ۡسى نفسه بعد ذلك ب )بولس( مبعىن حقري ،احلقيقي شاول أو شاؤولاۡسه  (3)



يتكلمون عن اليوم   ، وكل األنبياء عليهم الصالة والسالم ،العمل )السلوك(، وكان املسيح
الصاحلة بعد اإلميان ابهلل وما    عمالاآلخر بكثرٍي من التفاصيل، وجيعلون النجاة فيه ابأل

ِمَّا ُهَو َمْكُتوٌب  »... َوِدين اأَلْمَوات  : الكتاب "املقدس"، وهذا صريٌح يف أنزل على رسله
«، ويف رؤاي يوحنا الالهوت اإلصحاح الثاّن والعشرين: »َوَها  يف اأَلْسَفاِر حِبََسِب َأْعَماِلِِمْ 

،  28: 5«، ويف يوحنا ]َكَما َيُكوُن َعَمُلهُ أاََن آِت َسرِيعاا َوُأْجَرِت َمِعي أُلَجازَِي ُكلَّ َواِحٍد  
يُع الَّذِ  [:29 يَن يف اْلُقُبوِر َصْوَتُه،  »الَ تَ تَ َعجَُّبوا ِمْن هَذا، فَِإنَُّه ََتِْت َساَعٌة ِفيَها َيْسَمُع َجَِ

فَ َيْخرُُج الَِّذيَن فَ َعُلوا الصَّاحِلَاِت ِإىَل ِقَياَمِة احْلََياِة، َوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّيِ َئاِت ِإىَل ِقَياَمِة  
يْ ُنونَِة«  . الدَّ

كالذي عندان: قبوٌر ونش            وٌر، وص            حٌف لنعمال ينظر ما فيها مث يكون اجلزاء على 
ن أخرى يتكلم املس     يح عن لذَّات يناِلا عند هللا..  ٍر يف اجلنان يش     ربه حس     به، ويف أماك

اِج   (:25:  24عن   د الرۡحن؛ يف )مرق :   ُد ِمْن نِت   َ َرُب بَ ع   ْ »احلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِإّن ِ الَ َأش              ْ
ا يف َمَلُكوِت هللِا«. رَبُُه َجِديدا ذا موجوداا يف أدبيات وظل ه  اْلَكْرَمِة ِإىَل ذِلَك اْليَ ْوِم ِحيَنَما َأش ْ

النص        ارى إىل وقٍت قريب، وأش        هر ذلك ما ورد يف "الكوميداي اإلِلية" للش        اعر اإليطايل  
 توص    فا من األوص    اف ال  وص    ف جهنم )اجلحيم( كثريا ذكر يف ريي" حيث ج"دانتيه ألي

لذين بولس وا والفاعل كان ص يلاالتف  همت حمو هذو يف القرآن الكرَي وكذا اجلنة )النعيم(.    اهب
 يردع. وأيدفع  يكاد الالعذاب والنعيم إال بكالٍم جممل يذكر فلم يعد  .اتبعوه

اٍن َواِحٍد  َا إبِِْنس       َ وبولس هو الذي تكلم عن وراثة اخلطيئة من آدم عليه الس       الم: )َكَأَِّ
( ]رومي ة ) اخلطي ة هي ([ . وأص              ر بولس على أن )أجرة  5/12َدَخلَ ِت اخلَِْطي َُّة ِإىَل اْلع َاملَِ

على العكس من كالم بولس عن اخلطيئ   ة يتح   دث الكت   اب ([، و 6/23موت( ]رومي   ة )
فيه ([، و 18/20)بر البار عليه يكون، وش      ر الش      رير عليه يكون( ]حزقيال ) "املقدس" :
واملسيح يعظهم ابلذبح   ،(كاألطفال  )أبرار كانوا يف القدَي، وأبرار يف كل زمان  حديث عن  



التجس   د والص   لب من  افرتى جاء بولس و بعد هذا كله  ر خطاايهم، و وعمل احلس   نات لتغف
 أجل الفداء . 

إن ما تراه عينك اآلن يف النصرانية جاء بعد املسيح               عليه السالم               على يد بولس 
؛ فهؤالء الذين تراهم أمام عينيك أتباع بولس وعبَّاد املس يح، وليس وا بعبيد هللِا والذين اتبعوه
 أتباِع املسيح!!

على عداٍء   ، بل كانوا-عليه السالم-مل يكن بولس على عالقة جيدة بتالميذ املسيحو 
 اتم.. وعلى رفٍض اتم.. وعلى النقيِض متاماا ِما يفعلُه بولُس، ومل يتبعه إال واحد منهم

.. خرج معه واعظاا مث نَ َفَض منه يديه وتربأ منه على املن، وكتب كتاابا )إجنيل )براناب(
 وحاولوا أن خيفوه!!أتباع بولس ِلذا اإلجنيل،  ت فيه تلك الرباءة، وقد تنكربراناب( يُثب

ويعلم الذين يقرؤون كتاب النصارى أن بولس زاَر تالميَذ املسيِح   عليه السالم   يف بيت  
املقدس مرتني وعرض عليهم ما افرتاه يف دين هللا، ويف املرتني خالفوه، وذكر هو بنفسه  

(، وحني َيس منهم سبَّهم وشتمهم أبلفاظ قبيحة ال  9   1: 2طية )غال خمالفتهم له يف
، يقول عنهم: )كذبة( و)كالب( و)فعلة الشر( و)ال  فضالا عن "رسول"  خترج من تقي
 !! (4)يفهمون شيئاا(

 ما شأن عّباس العقَّاد هبذا ؟! 
، املس       يح، عليه الس       الم،  بني بولس وتالميذ  كل هذا االختالف.. كل هذا التض       اد

  وعباُس العقَّاد جيعلهم سواءا.
يقول: كلهم تالميذ املسيح   عليه السالم   وكلهم انتشروا يف األرض أبمر املسيح   عليه  

 !! (5)السالم  
)الدعوة املسيحية بعد السيد املسيح كانت ترجع إىل مركزين: أحدمها برائسة  :يقول

 

 .(5   3: 6) 1(، و تيميثاوس20 2)فيلييب:  (4)
 .، وما بعدها ط. دار الكتب لبنان(60، 59/ 5و) ،(1/712)موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  (5)



جيمس أي ]يعقوب[ املسمَّى أبخي الرب، ومقره بيت القدس، والثانية برائسة بولس  
الرسول ومريديه، ومقرها خارج فلسطني بعيًدا عن سلطان هيكل اليهود. وقد كانت  

 رص على شعائر العهد القدمي(!!شعبة بيت املقدس أقرب إىل احملافظة وال 
)وظلت الرائسة على العامل املسيحي معقودة هلذه الشعبة املقيمة يف بيت   مث يقول:

املقدس حىت هتدَّم اهليكل وتقوضت مدينة بيت املقدس وتبددت اجلماعة يف أطراف  
 !! (6) البالد، وآلت قيادة الدعوة إىل الشعبة اليت كانت تعمل يف خارج فلسطني(

دولة بل أفراداا يعدُّون عدًّا، تركهم حمسورين مكبوتني  -عليه السالم-املسيح مل يرتكو 
 سة!!ائخائفني، والعقَّاد يقول: فريقان يتناوابن ر 

عشر، ومرة يقول:   وهو مرتدد، وتردده أمارة على فساد رأيه؛ مرة يقول: التالميذ كانوا اثىن
بتني متوازيتني عْ بل ترك شُ ، ومرة يقول: (7) كثرياا، ومرة يقول: ترك املسيح شعباا  كانوا مثانني

إحدامها ابلداخل واألخرى ابخلارج، ويف ذات الكتاب يغري عباس العقاد كالمه فيذكر أن 
 .  (8)التحريف احلاصل يف النصرانية على يد )بولس( ومن معه كان تطوراا طبعياا

تطوراا وطبعياا ينقض قوله األول أبن بولس  والقول أبن التغري احلاصل على يد )بولس( كان 
من التالميذ، وأن املسيح   عليه السالم   ترك شعبتني متوازيتني إحدامها ابخلارج يرتأسها 

 !! (9))بولس( واألخرى ابلداخل يرتأسها يعقوب أخوه
 والقول أبن التغري احلاصل على يد )بولس( كان تطوراا وطبعياا غري صحيح من انحيتني:  

أنه مل يكن تعديالا بسيطاا يف الفروع اقتضته املستجدات بعد أن طال عليهم األمد   األوىل:
 

وقد   ،ط. دار الكتب لبنان. وهي مقدمة الطبعة الثانية لكتاب )عبقرية املس         يح(  (1/556)  موس         وعة عباس العقاد اإلس         المية  (6)
 صدرت الطبعة الثانية بعنوان )حياة املسيح( عليه السالم.

  :عاد يكرر ذات الكالم ويزيد عليه، يقول   732ط. دار الكتب لبنان. ويف صفحة  (  729/  1)موسوعة عباس العقاد اإلسالمية    (7)
 !وال أدري عالم التفرقة ومن أين أتى هبذا العدد؟ .التالميذ مثانون، وفوقهم ألوف من املسحيني

 ط. دار الكتب لبنان.( 1/690)موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  (8)
قوب )أحد  والسبب يف ذلك ن  ورد عن )بولس( يصف يع  ؛أم ال  االنصارى خمتلفون يف القول أبن للمسيح         عليه السالم         أخا   (9)

 وخمتلفون يف زواج املسيح   عليه السالم   فبعضهم على أنه تزوج مرَي اجملدلية، وخمتلفون يف كل شيء!! .احلواريني( أبنه أخو الرب



، وإِا كان تبديالا شامالا كما  كما يدعي عباس   وتغري الزمان واقتضى احلال تغري الفتوى
 قد مُت. 

أن هذا التغري كاد أن يلحَق املس يَح                 عليه الس الم                 فبولس )مؤس س ش عبة  ثاين:ال
( من معاصري املسيح       عليه السالم       يف نفس عمره تقريباا، وبدأ عبَّاساخلارج كما يدعي  

 فأين التطور الذي يتكلم عنه العقاد؟! دعوته بعد رفع املسيح   عليه السالم   أبايم.
شيئاا  ال  يتكئ عليها يف موقفه اإلجيايب من بولس ال جتد عب اس وحني تُراِجع أدلة 

، وأهُل الباطِل ال  (10) ذِ َب وأوذي هو ومن معه وتبعته ألوف من الناس يقول: عُ يقبل، 
؛ وجهده يؤذَ مل يُعذَّب ومل  بولسهبذا يدلل، وكالمه غري صحيح ف!! (11) يتحملون العذابَ 

أس أسرة دعوية بني طالب املدن اجلامعية، فلم  الذي بذله ال يساوي جهَد انشٍط يرت 
، بل كان كذَّاابا متلوانا يلبس لكل قوٍم لبوسهم ، ومل جيلد  (12)يقاتل عدواا ومل ينفق ماالا

ا تعذيب وتشريد،  ظهره أو يؤخذ ماله، وضربت عنقه يف هناية حياته بعد أن شاخ دِو
وإن سلمنا  من الدعاية ألفكارهم. قدمون على القتل كنوع ومثل هذا النوع من الناس يُ 

ا   وهو ما ال نعرفه   فال يصلح أن يتكئ العقاد عليه   جدالا أن بولس القى عذاابا شديدا
على موقفه اإلجيايب من )بولس(، فلو أن كلَّ من صرب على بالٍء وتبعه ألوف من  كدليٍل 

نكيز خان.. واحلالج  الناس صح حنا مذهبه، لصار الكل تقيًّا مؤمناا. بوذا.. وكرشنا.. وج
ا صبوراا.. واجلهم بن صفوان.. وحممد بن كرام.. واجلعد بن درهم.. بل ليس مَثَّ  وكان جلدا

َوَلۡو  لنَّاسِ ٱَأۡكثَ ُر  َوَمآ )، واألكثرية تتبع شهواهتامتكنٌي حلٍق أو ابطٍل بال َجَلٍد وجمالدة
على الصواب، يقول هللا تعاىل:  واالنتشار ليس أمارة  (،103( )يوسف: َحَرۡصَت مبُۡؤِمِننيَ 

 

 .ط. دار الكتب لبنان( 1/714)موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  (10)
 .ط. دار الكتب لبنان( 1/558،559)موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  (11)
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ِه ٱُيِضلُّوَك َعن َسِبيِل  أۡلَۡرضِ ٱَوِإن ُتِطۡع َأۡكثَ َر َمن يف ) َوِإۡن ُهۡم ِإالَّ   لظَّنَّ ٱ ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ  ّللَّ
ُرُصونَ   (. 116)األنعام:  (خَيۡ

ُت كثرياا وطويالا فيما كتب العقاد.. فوجدت الرجل يص      ر على  تص      ويب بولس  فَ تَّش      ْ
ومن ك انوا مع ه من املب دلني ل دين هللا؛ حىت إن ه ي دفع عن بولس هتم ة الك ذب ال  أقر  هب ا 

هبا أص          دقاؤه وأعداؤه؛ يقول العقاد مدافعاا عنه: )بولس كان عليه  على نفس          ه، وش          هد 
 . (13)املة(يتألف القلوب ببعض اجمل

وشيٌء آخر:  املسيُح      عليه السالم      وبولس مرَّا ابلتاري  مرور الكرام يف زماهنما، حىت 
إنك ال تستطيع أن تدلل على وجود املسيح      عليه السالم      من غرِي كتب املسلمني، وكُل  

 مبا يف ذلك كتاب النصارى ال يثبت أمام النقد العلمي!!  عن املسيح وعنهكتاٍب يتكلم 
جعلوا و الوثنيون النص رانية بعد قرنني أو يزيد من رفع املس يح                  عليه الس الم                  دخل  

ينتقون منه    ا أبهوائهم، وجيء ببولس وتل    ك الكت    اابت ال  بني أي    ديهم من حت    ت رك    ام 
وهالك  املسيح                عليه السالم               رفع    األايم، فعقيدة النصارى اآلن ظهرت بعد قرون من

ال   وبعض الرس ائل  ،وش ارك فيها رجال )آابء الكنيس ة( مبعىن أهنا تتطور يوماا بعد يوم  بولس
 ، على سبيل املثال )سفر أعمال الرسل( وهو أهم األسفار املنسوبة لبولس.ايُعَرف كاتبه

 هذه هي احلقيقة ال  ال جيهلها مهتم. 
بولس وكأنه جاهد واجتهد وشدَّ واشتد حىت مك ن   ُيصورنفسه أن له طوعت كيف 

 ؟!! للنصرانية، وكأنه على خطى املسيح   عليه السالم   
 له نفسه أن يتكلم هبذا الكذب املكشوف؟! كيف سولت

" عبقري ة املس              يحبع د أن حت دث عب َّاس العق اد هب ذا اإلف ك يف الطبع ة األوىل من كت اب ه "
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فتح اإلجني ل أكثر من ألف مرة، وأن ه يعرف م ا اعرتض علي ه كثريون، وك ان رده عليهم أبن ه  
وابلت ايل مل يرتاجع عن    ين اق  حججهم  وومل يعنِت بقوِلم أال يعرفون، وحقَّر من ش              أهنم،  

 !!(14)قوله وأعاد طبع كتابه
 املبحث الثاين:  

 موقف العقاد من ألوهية املسيح املزعومة: 

النصارى يقولون عن املسيح             عليه السالم             إنه هو هللا، أو ابن هللا، مث هم خمتلفون 
هل كان حال معيش     ته بني الناس   (:الس     الم  )ش     خ  املس     يح عليهفيمن عاش بني الناس
يقولون بكل هذا، وكل هذا   "؟؛  إله"كامالا أم بعض  ه إنس  ان وبعض  ه   "إِلاا"إنس  اانا كامالا أم 
 هذا ال يصح، لذا كل فرقة منهم ُتَكفِ ر أختها، وال ترى جناةا ِلا!!ال جيتمع، وأي من 

ا. املسيحأن متفقون على أن و   ولد من سيدٍة عذراء، وتبعه اثنا عشر تلميذا
       من   "هللا"       أو ابن    "هللا"أخطأ وورثت ذريته اخلطيئة، فتجسد ومتفقون على أن آدام  

 أجل أن ُيَكفِ َر عن هذه اخلطيئة!!
ا يُبص       ق يف وجهه   عليهقُبض  ومتفقون على أن الش       خ  الذي ص       لب يق ُمقيدا وس       ِ

لب على األخش     اب وراح يص     رخ من األمل!! تعاىل هللا وتقدس  وُيض     رب على قفاه، مث ص     ُ
 عما يقولون علوًّا كبرياا.
مهما اقرتف من  ق النعيم،من اجلحيم واس           تح َمْن ص           دق هذا جنا ومتفقون على أن

 !!(15)املعاصي، فشرُط النجاِة عندهم هو قبول املسيح فادايا وخملصاا
ففي القرن   !!وعقيدددهته هددذه ليسددددددددددددت جددديدددة كمددا يزعمون، بددل وجدددت من قبددل

 

 .60صمن )موسوعة العقاد اإلسالمية( اجلزء اخلامس وانظر غري ما مضى كتاب )حقائق اإلسالم( ضمن  (14)
( يف هذا تفص        يل عندهم؛ فبعض        هم جيعلها جناة اتم ة، وبعض        هم جيعلها جناة من اخلطيئة األوىل، وتبقى الذنوب حتتاج لتوبة عند 15)

 القساوسة أو دون قساوسة، وبعضهم جيعل الفداء للجميع.. خمتلفون.



التاس   ع عش   ر امليالدي، َتس   س علم مقارنة األداين، وس   اح أحد الباحثني يف األرض يتتبع 
وجدت قبل ذلك املسيح         عليه السالم         الرواية النصرانية عن  الدايانت الوثنية، فوجد أن  
، فليس يف عقيدة النص ارى املوجودة اليوم، وال  أس س ها بولس   (16)أكثر من مرة عن غريه

ا.. بل كلها من الوثنياتكما مر    !!(17)سابقاا   شيء جديد أبدا
 وشيٌء آخر: 
إذا استدعينا  ، مبعىن أننااملسيح          عليه السالم          من الناحية التارخييةلنيب هللا  إذا نظران 

ش  هادَة املؤرخني الذين كتبوا التاري  يف عص  ره، إذا حبثنا عن الرواايت املتواترة أو غري املتواتر 
شافهةا من جيٍل جليٍل حتكي شيئاا عن حياة املسيح      عليه السالم      فلن جند شيئاا املنقولة م

، وكت اب النص               ارى ال ذي بني أي ديهم ال يثب ت للنق د "علم اء األداين"م ذكوراا، وه ذا قول  
 . (18)التارخيي، وال ميكن االعتماد عليه مصدراا من مصادر التاري 

 ما شأن عباس العقَّاد هبذا؟!
وانشغال اجلادين مبا قد   ،سياق تدافع ۡحالت التنصري مدعومة من االحتالل الغريب يف 

عن عقيدة  وقف عبَّاس يدافع  ،األمة وغلبة العدودهاهم من سقوط اخلالفة وتفتيت 
حىت أحبوه وأثنوا عليه خرياا، كما مرَّ معنا يف املقدمة من ثناء زكراي بطرس وانهد   النصارى
ما يفعله املتصوفة من نسبة كل الكرامات إىل من حيبون من األولياء! ومن قبيل   من قبيليقول:  متويل،

 يل يف الكرماء على من عرف ابلكرم!!خلع كل ما ق
 

الس تة عش ر الذين ماتوا على   «املخلص ون من »اخلطيئة األوىل  :م( وكتابه اۡسه1883م                  1813الباحث هو كريس ي جريفز )  (16)
 .The World's Sixteen Crucified Saviorsالصليب يف العامل 

يفتخر فيه أبن كل ما عند األقباط هو هو أبم عينه    ،يوجد تس    جيل ص    وت لننبا يؤانس أس    قف حمافظة الغربية يف مص    ر س    ابقاا  (17)
وقد أطال الش  ي  وس  ام عبد هللا   ،ند الفراعنة الوثنيني!! والتس  جيل منش  ور يف موقع غرفة )احلوار اإلس  المي املس  يحي(الذي كان ع

والدراس        ات يف إثبات أن النص        رانية من الوثنية أو ذات    .والتعليق عليها، وموقع ابن مرَي وغريهم=  =يف عرض هذه التس        جيالت
 .أصول وثنية كثرية ومنتشرة

ق الرتَجة مبوقع )حرَّاس العقيدة( برتَجة أحد أكثر الكتب مبيعاا يف أمريكا وهو كتاب )حتريف أقوال املس              يح، من حرَّف قام فري  (18)
 .(!الكتاب )املقدس( وملاذا؟



 هل التجسد والصلب من أجل الفداء جمرد  مدح من التابع للمتبوع؟؟!!  
 سبحانك هذا هبتان عظيم.

فكش      ف األقوال واملواقف  فحس      يب أن تعرف ماذا يقول عب اس، وأين يقف.  دعنا ِر.
 يكفي. 

عقيدة التجس      د والص      لب من أجل الفداء خرجت من رأس الش      يطان، أوحى هبا إىل 
َياِطنَي لَُيوُحوَن ِإىَلَٰ و  ، قال العليم اخلبري س             بحانه وتعاىل ذكره:  أوليائه أَْولَِيائِِهْم  ِإنَّ الش             َّ

رُِكوَن ]األنع  ام: اِدلُوُكْم ُۖ َوِإْن َأطَْعُتُموُهْم إِنَُّكْم َلُمش              ْ ذات العقي  دة   جت  د، ول  ذا    [121لُِيج  َ
تتكرر يف جنبات املعمورة دون اتصال مكاّن أو زماّن، ويف سرية "بولس_شاؤول" ما يدل 

 .هبذه األفكار املكررة (19)الشيطان هو الذي أوحى إليه على أن 
ا أمارة تس  تجيب   ، وذلكش  خ  الش  يطان هو مص  در الكفر والعص  يان حني جيد نفس  ا

وص   و ر ِلم الص   احلني، مث  ت  يف هيئة رجٍل   -عليه الس   الم–له. هو الذي جاء قوم نوٍح 
مثل الص  ور أص  ناماا مث عبدوها، وعمرو بن حلي جاءه إبليس ودلَّه على األص  نام ال  كانت 

وأمره إبخراجه  ا ورس              م ل  ه اخلط  ة ونف  ذه  ا عمرو، وحني تت  دبر )آِل  ة( العرب،    "ج  دة"يف  
و)آِلة( الفراعنة، و)آِلة( الدول ال  قامت يف العراق والش            ام.. اآلش            وريني والكلدانيني 
  .والب ابليني والنبط، و)آِل ة( اليوانن، و)آِل ة( اِلن د والص              ني والي اابن جت د كله ا متش               اهب ة 

ما يدلك على أهنا خرجت من رأٍس واحدة هي رأس  .ش           يء تقريباااألفكار واألۡساء وكل  
 (21)هي إيزيس "زىالعُ "ذكر يف ثنااي كالمه مرة أن  عبَّاس  ، حىت (20)إبليس إمام الض     الني

ال  تبني التش ابه الكبري بني من عبدهم    ،. والتفاص يلومل يقف وحياول تفس ري هذا التش ابه
جواد علي يف ن تقف عليها يف الس     رد الذي قدمه  تس     تطيع أ ،الكفار يف كل زمان ومكان

 

 ط. دار النافذة.. )يسوع النصراّن اجلين الذي صحب بولس( للعميد َجال الدين شرقاوي :انظر إن شئت (19)
 .أثر الشيطان يف حتريف األداين :انظر للكاتب (20)
 .152صأبو األنبياء إبراهيم  (21)



 املفصل يف اتري  العرب قبل اإلسالم."كتابه 
ن كل حمٍب خيلع على حمبوبه كل ص فات املدح وينس ب أب ى عب اسوال أدري من أين أت

إلي ه ك ل كرائم املم دوحني؟! وال أدري من أين أاته أن ك لَّ كرٍَي ينس               ب إلي ه ك ل من اق ب 
 الكرماء؟!

وهو يرد على إنك  ار علم  اء مق  ارن  ة األداين لوجود املس              يح علي  ه    ،وت  دبر ه  ذه؛ يقول
ا فأخذته   ،الس              الم : إن ذلك من نش              وة العلم اجلديد.. يقول: كان علم األداين جديدا

النش  وة، فعمد إىل الغريب كي يلتفت الناس إليه. ويف مكان آخر )رس  الة هللا( مس  املٌ ودوٌد 
األداين ينقل عنهم ويناقش    هم!! مث هو يعرتف أبن املص    ادر التارخيية خالية من  لعلم مقارنة  

 ذكر املسيح   عليه السالم   وأن ال دليل فيها على وجود املسيح!!
العقاد عن النصرانية هو: هل   دفاعوالسؤال الذي ظل  اثئراا يف خاطري مل يهدأ وأان أقرأ 

 زل هللا على حممٍد، صلى هللا عليه وسلم؟! كان يقرأ كتاب هللا؟!، هل كان يصدق ما أن
يف كتابه، وأن شهادة  املسيح   عليه السالم  شهد بوجود  هل أاته أن هللا العليم اخلبري 

ُ ُۖ َشِهيٌد بَ ْييِن  -سبحانه وتعاىل-هللا تكفي  قل َأيُّ َشْيٍء َأْكرَبُ َشَهاَدةا ُۖ ُقِل اّللَّ
َنُكْم ه ]األنعام:  .  [19َوبَ ي ْ
دافع بوعي اتم.. ويف كت اٍب )عبقري ة أن العق اد املبح ث أن أبني  ه ذا ردت من وبع د.. أ

، ومت االعرتاض عليه من أقرانه وقرائه عن وثنية النص       رانيةاملس       يح( وليس مقاٍل أو مقالني،  
مبن اعرتض  يف مقدمة الطبعة الثانية،  ابلنقد ومل يرتاجع بل طبع الكتاب مرة اثنية واستخف

 !! عليه
 املبحث الثالث: 

 عباس العقاد يدافع عن كتاب النصارى: 
أول هذه  يواجه كتاب النص   ارى عدداا من املش   كالت؛ واحدة منها فقط تذهب بقدس   يته،  



 َمن قال إنه مقدس؟! ، أو ؟!التقديس من أين جاءه .)التقديس(املشكالت وأمهها: 
 عليه الس الم، ،  املس يحرفع قرون من  أربعة  ظهر وص ف "القداس ة" على كتاب النص ارى بعد  

ا من   والعق   اد يعرف ذل   ك   .املق   دس                ة" ال  عق   دت يف القرن الرابع امليالدي   اجمل   امع"حت   دي   دا
قيل أن هذه الكتب األربعة والرس       ائل امللحقة هبا مبوجبها ال توجد ض       وابط معلنة  .و (22)ويذكره
واترخيه بني الناس   املس     يح، عليه الس     الم،  فقد كانت الكتاابت ال  س     جلت تعاليم   مقدس     ة،

 كثرية فاختاروا بعضها وخلعوا عليه وصف القداسة. 
فبعض   هم    ؛اخلرُب مبن خيرب به، أو بش   واهٍد يف ذات اخلرب تدلل على ص   دقه املشددكلة الثانية: 

، ويكون الدليل  كأيب بكر والص   حابة ص   بيحة اإلس   راء  إن أخربك ص   د قَت مهما كان اخلرب غريباا
وبعض      هم إن أخربك ش      ككت يف قوله ولو بدا أن القوَل   ؛أن  الص      ادق األمني هو الذي أخرب

 . لعلمك بسوء حاله صوابٌ 
ي ة م ا في ه من أخب ار؛ وكت اب النص              ارى مردود من الن احيتني، من انحي ة املخرب ب ه ومن انح

كثري ِم ا و   الكت اب جمهول ة كلي اا أو جزئي اا مب ا يطعن يف خربهم.)أعي ان( ال ذين كتبوا أش              خ اص ف  
ا. والكتاابت يفكذ ِ كتبوه يُ  عدم ثبوت عص مة للكتاب "املقدس" كثرية ومنتش رة   ب بعض ه بعض ا

 . الذي قدمه العلمانيون للكتاب "املقدس" بعهديه حتت عنوان "النقد النصي"
يف الوقت الذي كان تعاّن فيه الكنيس              ة من نقد كتاهبا أبيدي العلمانيني من أبنائها حىت 
أهنم أخرجوه من دائرة املوثوقي  ة كلي  ةا ويف الوق  ت ال  ذي ب  دأت في  ه طالئع الرد على ش              به  ات  
  ،املنص     رين الذين انتش     روا يف جنبات العامل اإلس     المي، وقف عبَّاس يدافع عن كتاب النص     ارى 

 عض األمثلة:وهذه ب
بعض األانجيل متش    اهبة، ويفس    ر العارفون هذا التش    ابه أبن بعض    هم نقل من   املثال األول:

بل أانس كتبوا أبيديهم  يدي بش          ر ومل تكن وحياا من هللا.  أب  كتبتيعين أن األانجيل    مابعض، 
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 ؟! (24)فماذا يقول، ويرد نيابة عن النصارى،  (23)ونقلوا من بعضهم، والعقاد يعرتف هبذا التشابه
يعلل بتعليٍل س  اذج يدل على س  طحية يف التفكري واس  تخفاف ابلقارل، يقول: لتش  ابه املص  در الذي 

 ينقلون عنه!! مبعىن أهنم نقلوا من مصدٍر واحد، ولذا تشاهبت أقواِلم!!
قل ن األانجيل كتبت ب       )وحي من هللا( وليس عن طريق النأوالنصارى يرفضون ذلك؛ ألهنم يقولون:   

والعقالء يرفض        ون ذلك لعدم وجود دليل عليه، فلم يقل أحد قبل العقاد: إن َمن كتبوا  من أي مص        در.
األانجي ل ك انوا ينقلون من مص              دٍر م ا؛ ب ل ك ان نوع اا من تس              جي ل األح داث للت اري  أو للتس              لي ة مع 

وهذا ما أريد إثباته أنه ليس فقط   .26ختمينه هو، ولكن العق اد               كعادته               يرمي بكالم من (25)صديق
 يدافع عن ابطل، بل وبغري علم.

: )رواايت األانجيل تطابق  قولهوبغري علم،  ،العقاد يدافع عن النصرانية: وِما يبني أن ملثال الثاينا
التطور املعقول أن تبتدل الدعوة قومية عنصرية مث   التطور املعقول من بداية الدعوة إىل هنايتها، ومن

تنتهي إنسانية عاملية، وأن تبتدل يف حتفظ وحمافظة مث تنتهي إىل الشك واملخالفة، وأن تبتدل بقليل من 
الثقة يف شخصية الداعي مث تنتهي ابلثقة ال  ال حد ِلا يف نفوس األتباع واألشياع، وهكذا كانت الدعوة  

هتا األانجيل دون أن يتعمد ُكتَّاهبا تطبيق أحوال التطور أو تلتفت أذهاهنم إىل معىن تلك املسيحية كما رو 
 .(27)األحوال(

حياول صب النصرانية يف قالب التطور، أو يقرأها من منظور التطور، وما يعنيين هنا هو بيان: كيف  
بفكرة أو فكرتني ويقرأ كل شيء هبما. وحني تدخل يف التفاصيل جتد   ا.. ِمسكا ايفكر؟، وأنه يبث أوهاما 

ا.   وهاوأخذ ونهجم عليها الوثني  كبتها يهود مث   أنه يكذب، فالنصرانية مل تتطور كما ادعى، وإِا   بعيدا
يف كتاب النص  ارى أن الش  يطان تس  لط على رهبم أربعني يوماا وليلة يهبط به ويص  عد،   :ملثال الثالثا

 

 . ط. دار الكتب لبنان ( 720/ 1)موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  (23) 
ط. دار الكتب لبنان. واألانجيل ليس        ت كل كتاب النص        ارى، بل متثل الثلث  (  1/632)موس        وعة عباس العقاد اإلس        المية    (24)

تقريباا، وكتاهبم يتكون من )العهد القدَي( و)العهد اجلديد(، والعهد اجلديد يتكون من األانجيل األربعة ورس              ائل بولس وغريه من  
 )القديسني(، وجتاهل هذا العق اد!!

 إجنيله أنه يكتب لصديٍق له، تدويناا لنحداث. ( صرح لوقا )كاتب اإلجنيل( يف بداية25)
يعرتف العقاد أبن من كتبوا األانجيل مل ير أحد منهم املس         يح، وأن كثرياا من س         رية  617يف كتابه )س         اعات بني الكتب( ص  (26)

وينقله نقل من يثق    ومع ذلك يعتمد كالمهم  املسيح         عليه السالم         وسريَة كثرٍي من مشاهري النصرانية ال يعرف أحد عنها شيء.
 فيه!!

 .ط. دار الكتب لبنان( 1/633)موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  (27)



ا للكتاب "املقدس" د، وَيمره وينهاه، وهي إحدى عويدخل به وخيرج، ويقوم به ويق ،  أش         هر ما يرتدد نقدا
وال جند  ونس أل: كيف يتس لط الش يطان على رب األرابب؟! وكيف َيخذه ويس يح به هكذا؟! أإله هذا؟!

 إجابة.
: كانت هذه نفسه، يقولوكالعادة بكالم يقوله من عند العقاد             حشر نفسه وراح يرد نيابة عنهم،  و 
، ولس   ت هنا ملناقش   ة ما (28)نوع من رايض   ة النفس  إله النص   ارى،ال  تس   لط فيها الش   يطان على   ،الرحلة

 قيل عن املسيح وإِا لكشف مواقف العقاد وعرض عقله عليك، لتعلم أين يقف وكيف يفكر؟
يف كت اب النص               ارى ه ذا الن : )وإن ك ان أح د َيت إيل  وال يبغض أابه وأم ه وامرأت ه   :املثدال الرابع

إلميان  ا ل، فبزعمهم هذا يكون ش    رطا (29)وأوالده وإخوته، حىت نفس    ه، فما هو بقادر أن يكون يل تلميذاا(
شك، فال ابملسيح     عليه السالم     أن تبغض نفسك وأوالدك وأمك وأابك وزوجتك، وهو ن  حمرف وال 
رمبا كتبه من   نيب يدعو لقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وإش     عال النار يف البيوت بغرز الكراهية بني أفرادها،

ال يدرون كيف يدافعون  . واحملبون يقفون حول هذا الن  حائرين   -عليه السالم -أراد اإلساءة للمسيح
أش         باهها من الش         روط الص         ارمة ال  كان عنه، ودون أن ينتدبه أحد جاء العقاد ليدافع فقال: )وهذه و 

 يفرضها على مريديه؛ هي الشروط ال  ال غىن عنها لكل دعوة مستبسلة أمام السيطرة واجلربوت(.
هب       ذه    ك       أن تتحلى  أن  اإلمي       ان  الن       اس!! ش              رط  يبغض              ه       ا ك       ل  ال   الرديئ       ة   الص              ف       ات 

 هذا ما يدور يف عقل "العمالق" عب اس!!
عباس العقاد من احلديث عن أن دعوة املسيح   عليه السالم   كانت دعوة  أكثَ َر : املثال اخلامس 

مساملة، يف الضمائر فقط، تدع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل، تتنحى عن السلطة وال تتصدى ِلا إببطال  
أو إبنقاذ، وأن قيمة اإلنسان مبا يضمره ال مبا يظهره، وأن ملكوت السموات يف الضمري وليس يف 

لعروش، وأهنا كانت على نسق واحد، دعوةا للسالم استولت على الدنيا كلها من يومها إىل  القصور وا
اآلن، وأهنا دعوة ملكوت يدوم وال يعرف له انتهاء، وأن ما تدعيه اليوم من ۡساحة وغفران هو جوهرها،  

   .(30) ويثين على حترَي الطالق إال لعلة الزان ويقول: هو شريعة املسيح

 

 .ط. دار الكتب لبنان( 639/ 1)موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  (28)
 ط. دار الكتب لبنان.( 1/638)موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  (29)
 .ط. دار الكتب لبنان( 648 ،1/647)موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  (30)



، ويقول أبن املسيح   عليه  (31) عيسى   عليه السالم   أهنا كانت دعوة إنسانية عاملية يقول عن رسالةو 
السالم   هو الذي نقض الناموس ألنه جاء بشريعة احلب ال شريعة األوامر والنواهي، ويتطاول على 

 .(32)اآلمرين ابملعروف والناهني عن املنكر
  ، وإِا أكمله  )تعاليم موسى عليه السالم يف العهد القدَي(   املسيُح   عليه السالم   الناموس   ومل ينقض

؛  وليست دعوة املسيح   عليه السالم  هي دعوة بولس  والدعوة ال  انتشرت ،  الذي نقض الناموس هو بولسو 
والنصرانية تد عي السماحة    ؛عن الباطنينفك  فالظاهر ال    على جوارحه وال شك يظهر  ما يضمره اإلنسان  و 

منذ   سل عن احلروب الصليبية، وسل عن احلروب األوروبية  !! اء احملبةيأدع  والغفران وال تعرفها، فكم قتل
الثانية  العاملية  احلرب  إىل  وأفغانستان كانوا  والشيشان  والصومال  العراق  يُفعل ابألبرايء يف  ماذا  ، وسل: 

والطالق والزواج واملرياث وكل ما تراه عينك من شرائع ؛  احملبة!أدعياء    .. كلها ِمن فعلوالشام  وفلسطني
 . من اآلابءالذين اتبعوه بولس و هي من 

كان بني منهجني: منهج   املس         يح، عليه الس         الم، يدعي أن اخلالف بني أتباع   :  ملثال السدددددددادسا
ن اختص     ي ومن تقش     ف حىت أكله الدود، ويقول: مباللتزام ابملعىن، ويض     رب مثاالا ومنهج اااللتزام احلريف  
 . (33)الفليس مَث  خ
، واختالف تض           اد ال اختالف  تقريباا   يتفقوا على ش           يءفالقوم ملدعواه هذه ختالف احلقيقة كليةا، و 

، ويف أمه مرَي             عليها السالم   عليه السالم  ،املسيح  طبيعة يفتنوع، ويف العقيدة ال يف الشعائر، خمتلفون 
يف كنائس    هم.. يف كل ش    يء وجياهرون بتكفري بعض    هم،   ، ويف الش    عائر ال  يؤدوهنا؟ويف الفداء ملن يكون
وا َحظًّا ِمِ َّا ذُكِ ُروا ِبِه فََأْغَريْ َناوَ وهللا يقول:   اَرىَٰ َأَخْذاَن ِميثَاقَ ُهْم فَ َنس       ُ نَ ُهُم اْلَعَداَوَة  ِمَن الَِّذيَن قَاُلوا ِإانَّ َنص       َ بَ ي ْ

ُ مبَا َكانُوا َيْصنَ ُعوَن  ]املائدة:  [14َواْلبَ ْغَضاَء ِإىَلَٰ يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ه َوَسْوَف يُ نَ بِ ئُ ُهُم اّللَّ
أن العق اد يف مك اٍن يقول  يه ا:وِم ا ف  ِمتلئ ة مبث ل م ا قرأت،  بقي ِم ا أع ددت ه ِل ذا املبح ث مث اِن ورق ات 

يف مك ان آخر يعرتف أبن مرق  ولوق ا ليس               ا من احلواريني، ويف و ، (34)أبن كتب ة األانجي ل هم احلواريون

 

     عليه السالم     وجتربة املسيح   ىيط. دار الكتب لبنان. ويقصد ابلتجربتني جتربة حي(  1/659)موسوعة عباس العقاد اإلسالمية    (31)
 .عليه السالم  

 .ن.ط. دار الكتب لبنا( 1/669)موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  (32)
 .ط. دار الكتب لبنان( 1/678موسوعة عباس العقاد اإلسالمية ) (33)
 (. ط. دار الكتب لبنان.1/710( موسوعة عباس العقاد اإلسالمية )34)



مكان يقول: التالميذ اثنا عش ر، ويف مكان يقول: مثانون، ويف مكان يقول: مات املس يح وخلفه ص فوف 
أن أطيل؛ فقص            دي فقط التمثيل للتدليل على تلك  وال أريد   كثرية من األتباع... إىل آخر هذا التض             ارب.

 وعلى أن العقاد يدافع عن الذين كفروا من أهل الكتاب وابلكذب.  قي هبا العقاد.  ل األابطيل ال  يُ 
 

 املبحث الرابع: 
 موقف العقاد من قضية صلب املسيح:  

قبض عليه بعد أن خانه  ،  عليه الس الم،  املس يح املزعومة تن  على أنرانية حلادثة الص لب  الرواية النص 
ا يف أغالله وُيس   تهزأ  وُيص   فع على قفاه يُبص   ق يف وجهه أحد تالميذه )يهوذا اإلس   خريوطي(، وس   يق مقيدا

قض ية الص لب، ويقولون: إن كل به، مث حاكموه، وص لبوه وقتلوه على الص ليب. هذا ما يقوله النص ارى يف 
 ن أبيهم آدم!!ال  ورثوها ع مت من أجل افتداء الناس من اخلطيئةذلك 

  وقضية الصلب ال  يتكلم عنها النصارى تواجه عدداا من املشكالت ال  ال يوجد ِلا حل إىل اآلن:
يئة  ومل يتكلم هبا املسيح عليه السالم، بل بولس هو أول من تكلم أبن خطمنها: أهنا ظهرت بعد املسيح 

آدم ورثت يف ذريته، وأن أجرة اخلطيئة دم يسفك. هو الذي تكلم عن )السقوط والتجسد والفداء(، 
)العهد  يف . بل عليه السالم ، وكالم بولس ليس له شواهد من )العهد القدَي( و ال ِما ينسبونه للمسيح

أحد، وأن األبرار موجودون يف كل أن اخلطيئة ال تورث، وال يؤخذ أحد بذنب القدَي( و)العهد اجلديد( 
 . (35) زمان، وأن هللا يغفر الذنوب َجيعاا، وأن احلسنات يذهنب السيئات 

اخلطيئة ال حمدودة، وحتتاج إىل فداء ال حمدود.. حتتاج أن ميوت )هللا( كي يكفر عن  منها: قوِلم أبن و 
خطااي البشر، إذاا كي يتم الفداء ال بد أن ميوت )هللا(، وال يكفي )الناسوت( فقط؛ فهم بني أمرين: إما  

م االبن جبوار اآلب أن يقولوا: ما مات هللا ومت الفداء، وال يستطيعون قول ذلك، ألهنم يعتقدون حياة أقنو 
اآلن يف السماء، وال يستطيعون قول ذلك ألهنم لو قالوا به لن يتم الفداء، أو يقولون: مل ميت اإلله بل  

فقط   حسب معتقدهم   فال بد من ال حمدود كي  )اجلسد( )الناسوت( فقط، وال يتم الفداء ابلناسوت 
 تكفر اخلطيئة!! 

 

 ( انظر   إن شئت   : هل افتداان املسيح ابلصلب؟! للدكتور منقذ السقار.35)



حاِلم على  ح يقدمونه ملن يناقشهم. هم يف حرية ال تذهب عنهمواألمر مرهق جدًّا، وال يوجد كالم واض
ُۡم َلِفي َشك  ما وصف هللا:   ، بذات  ومنها أن قضية الصلب من أجل الفداء(.  110" )هود: ُمرِيب مِ ۡنهُ  "َوِإهنَّ
.  وأكرب التحدايت ال  (36)تكررت من قبل كثرياا. وقد سبق بيان ذلك  ،النصارى دعيها ي اِليئة ال   

 َعَلىَٰ  َوقَ ۡوِِلِمۡ  َوِبُكۡفرِِهمۡ )تواجه قضية الفداء والصلب هو إنكار العليم اخلبري ِلا يف كتابه اجمليد؛ قال تعاىل: 
تََٰناا َمۡرَيََ    َولََِٰكن َصَلُبوهُ  َوَما قَ تَ ُلوهُ  َوَما ٱّللَِّ  َرُسولَ  َمۡرَيََ  ٱۡبنَ   ِعيَسى ٱۡلَمِسيحَ  قَ تَ ۡلَنا ِإانَّ  َوقَ ۡوِِلِمۡ  ١٥٦اَعِظيما  هُبۡ
  ُشبِ هَ 
  َشك ٍ  َلِفي ِفيهِ  ٱۡختَ َلُفواْ  ٱلَِّذينَ  َوِإنَّ   َِلُۡمه

ا قَ تَ ُلوهُ  َوَما ٱلظَّن ِه  ٱت َِباعَ   ِإالَّ  ِعۡلمٍ  ِمنۡ  بِِهۦ  َِلُم َما مِ ۡنُهه   (يَِقيَنَۢ
 [. ١٥٧ – ١٥٦]النساء: 

أم  يف كتاهبم؟كما   هذا الس  ؤال: هل قبض على املس  يح وحوكم مث ص  لباألس  تاذ عباس    نطرح علىو 
 ؟!كرَيالقرآن اليف أهنم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه ِلم كما 

 حمتار ال يعرف إجابة؟!!  األستاذ 
 !!كانت أم مل تكنب  يف قضية الصل  حمتار الذي يزعمون أنه ِمن دافع عن الدين إي وهللا.. هذا املسلم 

: "حياة املسيح أو عبقرية املسيح حسب الطبعة األوىل"وهو يف آخر كتابه  ،يقول يف كالمه عن الصلب 
فاا من زايراته  )ففي حادثة االعتقال ال يدري متتبع احلوادث من اعتقله ومن دل عليه، وهل كان معرو 

 للهيكل أو كان جمهوالا ال يهتدى إليه بغري دليل(. 
 نسأل: مل احلرية؟!و 

لو كان الرجل يعتمد على كتاب النصارى فإنه سيصرح سريعاا أبن الذي اعتقله هم يهود بعد أن دِلَّم  
  اإلسخريوطي، وأنه حوكم يف اِليكل من قبل يهود، وأن يهود جتمعت هتتف: )اصلبه( حىتعليه يهوذا 

وما أنزل إليه، لقال    يؤمن ابهلل والنيبولو كان . يزعمون يف كتاهبمقتل وصلب، أو صلب مث قتل كما 
تََٰناا َمۡرَيََ  َعَلىَٰ  َوقَ ۡوِِلِمۡ  َوِبُكۡفرِِهمۡ )بقول هللا تعاىل:   َمۡرَيََ  ٱۡبنَ  ِعيَسى ٱۡلَمِسيحَ  قَ تَ ۡلَنا ِإانَّ  َوقَ ۡوِِلِمۡ  ١٥٦اَعِظيما  هُبۡ

   ُشبِ هَ  َولََِٰكن َصَلُبوهُ  َوَما قَ تَ ُلوهُ  َوَما ٱّللَِّ  َرُسولَ 
  َشك ٍ  َلِفي ِفيهِ  ٱۡختَ َلُفواْ  ٱلَِّذينَ  َوِإنَّ  َِلُۡمه

 ِعۡلمٍ  ِمنۡ  ِبِهۦ  َِلُم  َما مِ ۡنُهه
ا قَ تَ ُلوهُ  َوَما ٱلظَّن ِه  ٱت َِباعَ  ِإالَّ  يف السنة النبوية َعِن  الا ا ورد مفصَّ أو يقول مب [.١٥٧ – ١٥٦]النساء:  (يَِقيَنَۢ

 

أورد الدكتور منقذ الس     قار يف كتابه )هل افتداان املس     يح ابلص     لب؟!( جدوالا يوض     ح فيه تطابق ما يقال عن قص     ة الص     لب يف   (36)
 النصرانية وما قد قيل عن بعض آِلة البابليني يف العراق.



ُهَم ن َعبَّاٍس، قَاَل: َلمَّا أَرَاَد هللاُ َأْن يَ ْرَفَع ِعيَسى َعَلْيِه السَّاَلُم إىَل السََّماِء َخرََج َعَلى َأْصَحاِبِه   وَ عبد هللا ب
ا إنَّ ِمْنُكْم َمْن َسَيْكُفُر يب اثْ َنَ ْ َعْشَرَة اثْ َنا َعَشَر َرُجالا   ِمْن عني يف اْلبَ ْيِت َورَْأُسُه يَ ْقطُُر َماءا، فَ َقاَل َِلُْم: أَمَ 

َجِ ؟! فَ َقاَم َمرَّةا بَ ْعَد َأْن آَمَن يب، مُثَّ قَاَل: أَيُُّكْم َسيُ ْلَقى َعَلْيِه َشَبِهي فَ يُ ْقَتَل َمَكاّن َوَيُكوُن َمِعي يف َدرَ 
، فَ َقاَل ِعيَسى: َشابٌّ ِمْن َأْحَدثِِهْم، فَ َقاَل: َأاَن، فَ َقاَل ِعيَسى: ا ْجِلْس، مُثَّ أََعاَد َعَلْيِهْم فَ َقاَم الشَّابُّ

، فَ َقاَل: َأاَن، فَ َقاَل: نَ َعْم أَْنَت َذاَك، قَاَل: فَأُْلِقَي َعَلْيهِ   َشَبُه ِعيَسى. اْجِلْس، مُثَّ أََعاَد َعَلْيِهْم فَ َقاَم الشَّابُّ
َرْوَزنٍَة َكاَنْت يف اْلبَ ْيِت إىَل السََّماِء، قَاَل: َوَجاَء الطََّلُب ِمَن اْليَ ُهوِد  قَاَل: َورُِفَع ِعيَسى َعَلْيِه السَّاَلُم ِمنْ 

فََأَخُذوا الشَِّبيَه فَ َقتَ ُلوُه، مُثَّ َصَلُبوُه, وََكَفَر ِبِه بَ ْعُضُهَم اثْ َنَ ْ َعْشَرَة َمرَّةا بَ ْعَد َأْن آَمَن ِبهِ 
(37) . 

 حائراا.. لكن العقَّاد وقف و 
 كيف وقف حائراا؟!    

 وال إخالك تدري!!  ال أدري.
 قد ظهر بعد حىت نقول: جاءه بعض الشك بسبب قراءته إلجنيل يهوذا!! (38)مل يكن إجنيل يهوذا

وت دبر ه ذه الكلم ات للعق اد: )وال نس              تطيع كم ا أس              لفن ا أن نقرر على وج ه التحقيق من الن احي ة 
، ويتكلم بعد ذلك عن )قرب( املسيح     عليه السالم      هل (39)ملسيحية(التارخيية كيف كانت هناية السرية ا
 هو يف فلسطني أم يف كشمري؟!!

 

 .(11/546مصنف ابن أيب شيبة ) (37)
بعد وفاة العقاد بثمان س       نوات، وبعد كتابة كتابه عبقرية    م1972اكتش       ف مؤخراا إجنيل يهوذا اإلس       خريوطي يف الس       بعينات )  (38)

ومنها أن يهوذا    ،( يف حمافظة املنيا يف مص      ر، وظهر من قريب فقط!! وفيه تكذيب لثوابت النص      رانيةاملس      يح بعش      رين عاماا تقريباا
ش   كلخائن كما يد  

ُ
لقول العليم اخلبري أبهنم    تص   ديق  وفيه  ،)ما كنت س   تفعله فافعله اآلن(  :عون، وفيه توض   يح لن  إجنيل يوحنا امل

ما قتلوه وما ص      لبوه ولكن ش      به ِلم، وفيه بيان ملش      كلة النص      ارى األبدية وهي التوثيق لعقائدهم واترخيهم، وفيه بيان لطريقتهم يف  
ض           وابط تنطبق على املقبول وال تنطبق على املرفوض، وهو إحدى االنش           قاقات    فليس مَث    ،اختيار كتبهم، وهي فقط ابلتش           هي

الفكرية ال  ال تنتهي داخل النص  رانية، ونفس  ي ال تطاوعين يف تربئة يهود من حبس إجنيل يهوذا مث إخراجه بعد عقود من اكتش  افه  
 .ينيونشره بني الناس.. دوامة جديدة للفكر النصراّن كما هي عادة يهود مع األِم

ط. دار الكتب لبنان. واحلرية جاءت العقاد من أنه قرأ ألحدهم كالماا عن س     رية (  1/737)موس     وعة عباس العقاد اإلس     المية    (39)
واحلق أن املسيح         ابلرواية النصرانية         يوجد منه    .وما بعدها 625صساعات بني الكتب    :انظر  .املسيح يف بالد اِلند )الهاسا(

اد يعرف كما مرَّ بنا، فالذي حكى عنه كاهن التبت للكاتب الروس    ي الذي أش    ار إليه العقاد يف )س    اعات  س    تة عش    ر فرداا، والعق
 بني الكتب( مسيح آخر غري املسيح، واِلندوس عندهم ذات احلكاية، وغريهم وغريهم.



طه . والفرق بينهما أن  يتقاطع بل يتطابق عبَّاس العقاد مع طه حس     ني يف إنكار حجية القرآن الكرَي
)للقرآن أن حيدثنا كما يش  اء عن   بعدم اعرتافه ابلقرآن كمص  در اترخيي وقال قولته الش  هرية:  ححس  ني ص  رَّ 

؛ وعبَّاس حتدث أبفعاله، فاعتمد رواية النص         ارى عن إبراهيم وإۡساعيل، ولنا أن نص         دق أو ال نص         دق(
ص          لح يكتاب النص          ارى   أن    كد علىاملس          يح ومل يعتمد رواية القرآن الكرَي، بل تعدى طه حس          ني وأ

"النقد النص        ي" للكتاب علم   ، وال أعتقد أن العقاد جيهل ما ش        اع يفمن مص        ادر التاري !!مص        در  ك
خمالفة الكتاب "املقدس" للحقائق العلمية املكتش     فة وهو علم قدَّمه العلمانيون بعد اكتش     اف   "املقدس"،
موثوقية األخبار ال  وردت بني دف  ن كروية األرض واتري  البش    رية، وانتهى هذا العلم إىل عدم  حديثاا ع

 للنصارى.املة اجملهذه وال أدري ملاذا أقدم عب اس على "العهد القدَي و "العهد اجلديد". 
تتكلم  املص      ادر التارخيية ملغري ص      حيح ألن   . فهذااملص      ادر التارخييةمبا تقول به   وإن قيل: إنه يقول

، فس  ر إمهال املؤرخني للمس  يحوالعقاد يعرف هذا، وذكره يف بعض املواطن و   .املس  يح، عليه الس  الم، عن 
 أن العلمانيةاحلقيقي  الس      بب ولكن كوهنم يهود ولذا مل يهتموا به بل تعمدوا إ اد ذكره. ب، عليه الس      الم

  ،راعنة وأخرجت املس   يح ، فأخرجت موس   ى من اتري  الفذكر رس   ل هللاحاولت إمهال  كتبت التاري     حني
ا وأخرجت كل الرس    االت  .  40، ولوال اس    تمرار أثر رس    ول هللا، ص    لى هللا عليه وس    لم، حلاولوا إخراجه أيض    ا

وكذلك مل يكن للمس  يح، عليه الس  الم، كبري أثر يف حياة البش  رية،    وقد مر بيان ذلك يف الفص  ل الس  ابق.
بع د ذل ك من أتب اع بولس ومن الوثنني، وتوطني املس              يح يف ال ذاكرة ج اء من القرآن الكرَي  ج اء  الت أثريو 

ابألس      اس ولوال ما أنزل هللا على رس      وله حممد، ص      لى هللا عليه وس      لم، لرمبا ظل  املس      يح وأمه حتت ركام 
 بقي بولس وأتباعه.األايم و 

، ومل يكن العقاد يؤمن ابلص    لب العقاد مل يكن  نص    رانيًّا، بل كان منتس    باا لإلس    الم ويدافع عنه أحياانا
اة املس           يح/  يف كتاب "حيمن أجل الفداء، بل يص           رح أبن ال خطيئة موروثة، ولكنه مل ينِف ما تكلم به  

إال يف َجلة أو َجلتني، ومات وكتبه منش  ورة، ومل يص  لنا أس  ف منه على  ض  دهمل يص  رح بعبقرية املس  يح"، و 
عاش وهو أن الرجل يف هذا الكت اب،  ش              يء منه ا أو فيه ا، والذي أراتح إلي ه هو ما ص              رحت به مراراا 

ا إن تكلم عن النص     رانية أو تكلم عن ا، وحيرص على أن  مش     اغبا  اإلس     الم، إن كان يف األدب يقف وحيدا
 أو كان يف الفكر!!
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 لمين.  الرسمية". والمحاوالت في هذا الباب تحاول التشكيك في تاريخ المسلمين أو بعض أحداثه ومن ثم إحداث حالة من االرتباك الذهني عند المس



هذا هو العقاد.. مل ينص    ر إس    الماا ومل يغظ كفراا، وإِا أض    اع جهده ونفس    ه يف إثبات ذاته ومناطحة 
 أقرانه، وأضاع وقتنا يف الرد عليه. 

 
 

 


