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 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

 مقدمة

من يهده  ،ونعــــوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،إن احلمد هلل
وأشهد أن  ،إال اهلل وحده ال شريك له إلـٰهوأشهد أن ال  ،ومن يضلل فال هادي له ،اهلل فال مضل له

 حممداً عبُده ورسولُه.

 ين آَمُنوا اتُقوا اهلَل َحق تـَُقاته وال متوتن إال وأنتم ُمسلُمون﴾.﴿يَا أَيها الذ

ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ِِاراً ﴿يَا أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ ا رَِجااًل ََ
اَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا﴾.َوِنَساًء َواتَـُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساءَ   ُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه ََ

﴿يَا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا َقواًل َسديدًا * ُيصلح َلُكم أَعمالكم َويَغفر َلُكم ُذنُوَبُكم َوَمن يُطع 
 اهلل وَرُسوَلُه فـََقد فَاَز َفوزاً َعظيمًا﴾. أما بعد:

شخصي  اليمن  مبدأ اهل أنبياءهيف أي دين من األديان اليت أنزهلا على مل جيعل ىل اهلل سبحانه وتعاإن ف
أنفسهم بأوصاف  افو يصِ  وال أن ،جتمعـاملأفراد صفون بأهنم )رجال دين( على بقي  و لشرحي  من الناس ي

مل إىل وسائط و  ال حيتاجألن الرب )اهلل(  ،الرب )اهلل(بني و  الناسوسائط بني أنفسهم  ايعتربو أو  ،الربوبي 
انت يف وضعها األصلي ـمَّ من األديان السماوي  لال يف دين اإلسالم وال يف غاره  ،يأمر باختاذ وسائط اَ 

َُ  ،مل يلد ومل يولد ،دمَ صَ  نفسه بأنه أحد  اهلل وصف قد بل  ،للتحريفتعرضها قبل   ،فوا أحدومل يكن له 
 .لذي وصف اهلل به نفسه منذ األزلاالوصف هذا هو  ،من دون واسط أمر بعبادته مباشرة و 

ن اهلل فإ ،وشرعاعقال باطل   يف العبادات والدعاء مسأل  بني اهلل وبني خلقهاختاذ البشر وسائط   مسألو 
المنا ويعلم حالنا ليس حباج  إىل من  ،َما أنه رحيم بعباده ،ناال خيفى عليه شيء من أمر و  ،يسمعَ 







وسائط اختاذ حتاجون ـــالذين يإمنا  ،ظيم  ال حيتاج إىل اختاذ وسائطفهو هبذه الصفات الع ،يُعطُِّفه عليهم
أما اهلل فال  ،بلغوهنمــــال يعلمون حاجات الناس إال عن طريق أناس آخرين يُ  ألهنم ،هم ملوك الدنيا
مِله شيء ألن ،ينطبق عليه هذا ل شيءبل هو  ،وال يشابه خلقه ،اهلل ليسَ  ال ختفى عليه و  ،يعلمَ 

عن  وقال تعاىل ،﴾السََّماء يف  َواَل  اأْلَْرضِ  يف  َشْيء   َعَلْيهِ  خَيَْفى اَل  اللَّهَ  ِإنَّ ﴿تعاىل: اهلل قال َما  ،خافي 
 مُ َعالَّ  اللَّهَ  َوَأنَّ  َوََنَْواُهمْ  ِسرَُّهمْ  يـَْعَلمُ  اللَّهَ  َأنَّ  يـَْعَلُموا َأملَْ ﴿وقال:  ،﴾خَيَْفى َوَما اْلَْْهرَ  يـَْعَلمُ  ِإنَّهُ ﴿ : نفسه

 .﴾اْلغُُيوب

انوا يدعون اهلل مباشرة تبعهمإن مجيع األنبياء السابقني ومن فبناء على هذا ف  ،على رساالهتم األصلي َ 
ومل يرضوا  ،ومل يأمروا الناس هبذا ،بوا أنفسهم وسائط بني اهلل وبني خلقهصِ ـــــومل ين ،ويعبدون اهلل مباشرة
من املل  الصحيح  ومن  ااهلل يف ربوبيته أو عبادته يعترب خروجً  ألن اختاذ شريك مع ،للناس أن يفعلوا هذا

 ،إىل الشرك باهلل تعاىل ،وحده ال شريك لهته وهي عباد ،رسلهاهلل مجيع الرسال  الصحيح  اليت أرسل 
 .الذي هو أعظم ذنٍب ُعِصي اهلل به

ريا مرورا باملس ،َانوا يدعون اهلل مباشرةفاألنبياء مجيعهم من آدم إىل حممد   يح عيسى ابن مرمي وموسى وَز
 وإبراهيم ومجيع رسل اهلل.

ِار على مر العصور والقرونذا متسَّك هبقد و  مث  ،فعبدوا اهلل حبسب شريع  نبيهم ،املفهوم الصحيح بشرَ 
 .، وهكذا من جاء بعدهمعبادة اهلل وحده ،إذا جاءهم نيب آخر اتبعوه على نفس املبدأ

فاحنرف الناس  ،واضح تعرض للتحريف على أيدي البشر على مر القرونولكن هذا االعتقاد الصايف ال
 .زير ابن اهللفاليهود قالوا: عُ  ،عن اْلادة الصحيح 







وبعضهم  ،وبعضهم قال إنه هو اهلل نفسه ،إن املسيح ابن اهلل مث عبدوهبعد رفع املسيح واملسيحيون قالوا 
ان هذا التحريف على يد القس ،قال إنه ثالث ثالث  اوس  واألساقف  وأباطرة الرومان مِل قسطنطني َو

مع أنه مل يكن قد اعتنق املسيحي ، ، 523الذي قسر الرومان على اعتناق املسيحي  احملرف  يف سن  
ان 583حفاظا على اْلبه  الداخلي  الروماني  من شرور األعداء اخلارجيني، مث يف سن  ولكن   َ م

يف املسيحي  احملرف ، فصارت املسيحي  دين الدول  الروماني ، الذي دخل  اإلمرباطور ثيودوسيوس األول
وهبذا مت إسدال الستار متاما على دين املسيح األصلي، الذي يدعو إىل عبادة اهلل وحده ال شريك له، 
ب من تعاليم املسيح يف الظاهر ممزوجا بشعائر الرومان  وترك عبادة من سواه، ومت استبداله بدين مَر

 1وس .وأَاذيب القسا

لناس لفأرسل اهلل نبيه حممدا  ،ارَّ ـــــجَ  ــمَّ لُ هَ وَ  ،وأهل اليابان عبدوا صنم بوذا ،وأهل اهلند احنرفوا فعبدوا البقر
عبادة الصلبان واألوثان  وتركِ  ،إىل اْلادة الصحيح  وهي عبادة اهلل وحده ال شريك لهلاردهم َلهم 

لهموأخربهم أن هذا ه ،والصور والتماثيل والبهائم  َ وأنه جاء ليجدد دعوة ورسال   ،و طريق األنبياء
 إخوانه األنبياء الذين سبقوه.

رب  ،رب ارزقين ،رب ارحـمين ،ويقول )رب اغفر يل ،سلم يدعو اهلل مباشرةاملفوبناء على هذا 
َان   فإن ،(رب إين ارتكبت ذنبا فاغفر يل)وإذا ارتكب ذنبا فإنه يدعو اهلل مباشرة ويقول:  ،احفظين(

بل إن  ،مباشرةفإن اهلل يغفر له ذنبه  ،فعلهوعازما على ترك الذنب الذي  ،الشخص صادقا يف توبتههذا 
 ،ب اخلار واهلداي  والنجاة لعبادهحي ،ألن اهلل رب رحيم ودود غفور ،اهلل يفرح بتوب  عبده من الذنوب

عن ذنوب الناس، مث هو  وخيربوه ،يتوسطون للناس عندهوليس حباج  إىل رجال دين أو غار رجال دين 


تاب  1 ، ملؤلفه: ماجد بن سليمان الرسي، وهو منشور يف شبك  املعلومات هبذا «هل املسيح رب؟»انظر مراحل التغيار يف دين املسيح يفَ 

 .االسم







ان صادقالمذنب بل اهلل يغفر ل ،-بزعمهم  - هلم يغفر خيربه حاج  إىل وسيط  لهوليس  ،مباشرة إنَ 
 .همصلح  يف تعذيبوليس له عن حال ذاك املذنب، 

رب  أو حنو ذلك  ،َذلك إذا احتاج اإلنسان إىل شيء من متاع الدنيا شفَ  من مال أو وظيف  أوَ 
ألنه  ،غارمها من املخلوقاتأمه وال مرمي وال ابن ال املسيح  ،وال يدعو غاره ،اهلل مباشرةفعليه أن يدعو 

 .ال شريك لهوحده ستحق العبادة ، فهو املهو اخلالق الرازق املدبر هلذا الكون

*** 

بل  ،تعاىلمبدأ العالق  املباشرة مع اهلل سبحانه و أي:  ،ون أتباعهم إىل هذا املبدألُّ دُ ـــــوالقساوس  ال يَ 
هم ملصاحلهم الشخصي  يستغلو لو  ،لفرض هيمنتهم عليهمينصبون أنفسهم وسائط بني اهلل وبني خلقه 

ِارة تدل على  ،رغباهتم ولقضاء شهواهتم منهملو   همألنفسهم وتضليلالقساوس   تعظيموهناك دالئلَ 
 البحث املبارك إن شاء اهلل.هذا سنتناوهلا يف  ،لرعيتهم







 ألنفسهمالقساوسة  مالدالئل على تعظي

ذب ،أهنم أبناء اهللبأنفسهم يصف القساوس   .1  َ ما يزعمله ليس إن اهلل ف ،وهذا  َ فإن  ،ونأبناء
ال حيتاج إىل أبناء وال  ،أما اهلل فغين عن العاملني ،ر هبمــتكِِ سولِي ،ليستغين هبم اإلنسان يتخذ أبناءً 

انَ  َوَما َوَلدٍ  ِمنْ  هُ اللَّ  اختََّذَ  َما﴿ولذلك قال اهلل تعاىل:  ،زوج إىل   إَِلهٍ  َُلُّ  َلَذَهبَ  ِإًذا إَِلهٍ  ِمنْ  َمَعهُ  ََ
انَ  َما﴿وقال تعاىل:  ،﴾َيِصُفون َعمَّا اللَّهِ  ُسْبَحانَ  بـَْعضٍ  َعَلى بـَْعُضُهمْ  َوَلَعاَل  َخَلقَ  ِبَا  يـَتَِّخذَ  َأنْ  لِلَّهِ  ََ
 اللَّهُ  * َأَحد اللَّهُ  ُهوَ  ُقلْ ﴿وقال تعاىل:  ،﴾فـََيُكون َُنْ  َلهُ  يـَُقولُ  افَِإمنََّ  أَْمرًا َقَضى ِإَذا ُسْبَحانَهُ  َوَلدٍ  ِمنْ 

ُفًوا لَهُ  َيُكنْ  وملَْ  * يُوَلدْ  وملَْ  يَِلدْ  ملَْ  * الصََّمد  .﴾َأَحد َُ

ذهبم بوضوح ومما يدل   جد أن اسمي  اليت مع القسيس لوَ لع على البطاق  املدنـــأن أحدنا لو اطَّ علىَ 
ايبأ  َ ذهبم  ،وليس امسه )الرب( او )اهلل( ،و غارهأو شادي أو جون أرلوس ه  َ تعاىل اهلل عن

 وإفكهم.

ذب القساوس  و  أن أحدهم يتعرض لألزمات يف دعواهم أهنم أبناء اهلل من أوضح األدل  علىَ 
من  ألن  ،وهذا من املتناقضات العقلي  ،وهو مع هذا يصف نفسه بأنه من أبناء الرب ،املالي  اخلانق 

 ،بسبب ألف دينار أو ألفني دينار َان أبوه ملكا أو رئيسا فمن البعيد أن حتصل له أزم  مالي 
ان أبوه هو الرب؟  فكيف منَ 

 هذا من أوضح اإلفك والكذب.

مع  ،كون القدرة على مـــــغفرة ذنوب الناسلِ دعواهم أهنم مي دالئل تعظيم القساوس  ألنفسهم وِمن .2
ه فيه أحد غارهـــــال يش ،حانه وتعاىلأن هذا من خصائص الرب سب الئك  ــــال من األنبياء وال الـم ،اَر

وفعلهم هذا  ،ولكن القساوس  والرهبان يكذبون على أنفسهم وعلى الناس ،غارهمالبشر وال وال 
ن ومِ  ،على اهللوهو من اْلرأة العظيم   ،وهو من ضمن وظائفهم يف الكنائس ،لوم ومشهورـــمع







ارهم ورهباهنم اختذوا أحب﴿ 1دق اهلل يف وصف النصارىوصَ  ،تعاىل اهلل عن ذلك ،بالتشبه بالر 
، واملعىن أن النصارى )املسيحيني( جعلوا من «رب»، وأرباب مجع لكم  ﴾أربابا من دون اهلل

 القسيس ربا.

ين وقتل َاخلطأ على اآلخر   ،الناسفعلها اليت يذنوب دَّعون املقدرة على التخلص من الــــوالقساوس  يَ 
فما على من وقع  ،الناس وشتمهم واالعتداء على أعراضهم وسرق  أمواهلم وحنو ذلك من الذنوب

الصليب املقدس القسيس  حيملفعندها  ،يف تلك الذنوب إال أن يأيت إىل القسيس وخيربه بذنبه
املذنب  يف وجهالقسيس هذا الصليب  رفع فإذا ،)عندهم( يف وجه املذنب الذي جاء طالبا للمغفرة

 بزعمه! لذاك املذنبفإنه حتصل تلك املغفرة 
ي حِ ـقد مُ هذا ف)الومهي( الذي يدعي القساوس  أن البشري  توارثته عرب األجيال وأما الذنب األصلي 

أن املسيح جاء خملِّصا للبشري  من  همِبجرد اعتقاد ه لهلِ بعد صلب املسيح وحتمُّ بزعمهم عنهم 
 فات واهللامن اخلر َله وهذا   ،أن املسيح هو الرب أو ابن الربوأيضا باعتقاد  ،الذنب األصلي

 العظيم.
باطل  من أربعني وجها، وقد بينُت وجوه بطالهنا يف   املسيح صلب وعقيدة اخلطيئ  توارث عقيدةو 

 َتايب:
 2«المسيح صلب وعقيدة الخطيئة توارث عقيدة بطالن على دليال أربعون »


 م فيما بينهم.هو تناصره« نصارى»ووجه تسميتهم هبذه التسمي   ،وهم أتباع عيسى ابن مرمي ،النصارى هم املعروفون اآلن باملسيحيني 1

ـوا بذلك تبعا للحواريني الذين وصفوا أنفسهم بذلك من أنصاري إىل اهلل قال الــــحواريون حنن ﴿َما قال عيسى عليه السالم:   ،وقيل إهنم ُســــمُّ
 .﴾أنصار اهلل

ـوا بذلك من أجل أهنم نزلوا أرضا يقال هلا  ـوا بذلك ألن عيسى خرج منها.وقيل إهنم ُســــ ،بفلسطني« ناصرة»وقيل إهنم ُســــمُّ  مُّ
ل حال فكلم    وهي صف  مدح وثناء. ،أصلها من النصرة« نصارى»وعلىَ 

 هذا الكتاب منشور يف شبك  املعلومات بنفس االسم. 2







هلم قداس ، وذلك بدعواه أي  ،نو يسدِّ قِ  أهنم يدَّعون أهنمهم دالئل تعظيم القساوس  ألنفس وِمن .5
مع أن  ،إنهم هم اهلل نفسهقي إال أن يقولوا وما بَ  ،أبناء اهللأهنم و  ،لـٰهشفعاء ووسطاء مع اإلأهنم 

على  وفارضوه ،ن فيهو نعوذ باهلل من الضالل الذي هم غارق ،ملك مصروف يومهـــــــــــمنهم من ال يـ
نيالر أفراد   .عي  املسَا

ذلك اليهود جعلوا من األحبار واحلاخامات  ما تقدم، فإن النصارى جعلوا من القساوس  أربابا، َو َو
ما أخرب اهلل عنهم يف القرآن   َ له ﴾اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل﴿أربابا،  َ ، وهذا

 باطل، فالرب هو اهلل، والعبد عبد  بشر  ضعيف.

ذب  ،هم أنفسهم بأهنم َخَدُم اهللوصفِ القساوس  ألنفسهم  دالئل تعظيم وِمن .4 فإن اهلل  ،أيضاوهذاَ 
 َواللَّهُ  اللَّهِ  ِإىَل  اْلُفَقرَاءُ  أَنـُْتمُ  النَّاسُ  أَيُـَّها يَا﴿َما قال تعاىل:   ،عن العاملنيال حيتاج إىل خلقه ألنه غين 

والذي حيتاج  ،﴾ِبَعزِيز اللَّهِ  َعَلى َذِلكَ  َوَما * َجِديد ِِبَْلقٍ  ْأتِ َويَ  يُْذِهْبُكمْ  َيَشأْ  ِإنْ  * احلَِْميد اْلَغيِنُّ  ُهوَ 
ام هم البشراخلُ إىل  بال والبشر والبهائم وغارها أما اهلل الذي خلق السماوات واألرض والفلك واْل ،دَّ

حباج  إىل من  الناس هم الذينبل  ،غارهممن وال القساوس  ال من  ،ُخـدَّام إىلليس حباج  ف
لها ،فكيف خيدمون اهلل ،دمهمخي  ! هذا هبتان عظيم على اهلل.؟الذي خلق الدنياَ 

وما خلقت ﴿عن نفسه يف القرآن الكرمي  فقال ،وقد أبطل اهلل سبحانه وتعاىل هذا املفهوم الباطل
اْلن واإلنس إال ليعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * إن اهلل هو الرزاق ذو 

 .﴾تنيالقوة امل

يحل سغضب الرب فإن  يسزعمهم أن من عصى القسدالئل تعظيم القساوس  ألنفسهم  وِمن .3
نيوأفراد الرعي   ،عليه ذب وبعضهم يعلم يف داخل قلبه بأن ،دقون ذلكص  يُ  املسَا ولكنه ال  ،هذاَ 

جاءت اْلميل  عن نفسها إذا البنت يراود فتجد القس  ،يستطيع أن يبوح به خوفا من أن يبِطشوا به







إن مل تستجييب يل ومتكنينين من نفسك فإن الرب يغضب ) :فإذا أبت قال هلا ،تسأله يف الكنيس 
من ــــــــنُــــُه مكِّ ـوتُ  ،فرتضى املسكين  خائف  ذليل  ،(!ارضى عنكسفإن الرب  وإذا قبلتِ  ،عليك

لهكوه ،معاشرهتا يف ديره يف الكنيس   َ قسيس من فراش  ذا تتقلب املسكين  خالل فرتة شباهبا
 خوفا من هذا اخلوف الومهي )غضب الرب إذا غضب القسيس(!قسيس آخر إىل فراش خممور 

 يرضى مقتضى هذه الفري  أن اهللفإن  ،هلل رب العاملنيوالتنقص ب السَّ وال شك أن هذا من أعظم 
الكذب على وهذا من أعظم  ،ممارس  اْلنس خارج العالق  الزوجي  الشريف  اليت هي ،الزنا بفاحش 

والشخص العادي ال يرضى بأن يكون لزوجته أو بنته  ،ب لهومن أعظم السَّ  ،اهلل سبحانه وتعاىل
ان  ،عاهرة وتوصف املرأة بأهنا ،بأنه ديوثمن فعل ذلك فإنه يوصف و  ،صديق تعاشره  َ فإذا

 صف اهلل به؟!صح أن ياإلنسان يأنف من هذا الوصف فكيف ي
 .يغش الرعي ، وهو حقيق بأن يغضب الرب عليه أشد الغضبيغش نفسه و فالقس يف احلقيق  

ل يوم مع  ،يبتزون النساء ابتزازا عجيبا أهنم منزهون عن اخلطأمع زعمهم القساوس  و  فتجد أحدهمَ 
ويُهددون من يسأهلم أسئل  حساس  يف أصول  ،ويرقصون على املوسيقى ،ويشربون اخلمر ،واحدة

 هذا اْلربوت والطغيان؟! معالـتَّــنــزُّه عن الوقوع يف اخلطأ فأين  ،الديان  املسيحي  املعاصرة

أو هذا اإلرهاب الفكري واحلجر  هل جاء املسيح ليدل الناس على هذه العربدةوقبل هذا نقول: 
 ؟يقرهبم إليهو  ما حيبه ويرضاه إىلويدهلم  ،أم يدهلم على اهلل تعاىل ،العقلي

 الدالئل على تضليل القساوسة لرعيتهم

 تضليلدالئل من قساوس  ُيِضلون الرعي  إضالال عجيبا عن طريق اهلداي  وعن الدين الصحيح، و ال .1
 ،اوحيدثوهنم يف الكنيس  بكالم ليس مفهوم ،أهنم يتظاهرون بأن عندهم علملرعيتهم  القساوس 







الم راعي الكنيس  )اخلوري( بعدما ذهب ،يزعمون أنه من دين اليسوع  وقد علق أحد العقالء علىَ 
 :لزوجته قالبيته إىل رجع مث ملا يف الكنيس  حلضور أحد الصلوات 

 («جنون» هذه اسمها ،هذه ليست عبادة ،ضيع أوقاتنانحن نو  ،كالم المجانين  مثل الكنيسةوالرب كالم الخوري راعي )

من االستفسار عن دينهم وعقائده وشعائره  حيذروهنمرعيتهم أهنم ل القساوس  تضليلدالئل من  .2
ان البد من  ،من دون تفكير أو إعمال للعقلجيب عليهم اإلميان به  موأهن ،وأسراره وطقوسه وإنَ 

املسيحيني  من فيجب توجيهها للقساوس  فقط وليس ألحد غارهم ،األسئل  واالستفسارات
 العاديني. 

 ،رعي شايف ألسئل  ال هؤالء القساوس  ــــ مهما بلغت رتبهم الديني  ــــ ليس لديهم تفسار منطقيو 
يف بالرعي  يسارون  مفهم يزعمون أهنمع هذا و  ،ن التعارض والتناقضاتفأجوبتهم ليست سامل  م

 .واخلالص األبدي واحلياة السعيدة ،النور واهلداي 

حيذرون أتباعهم مـن الدخـول فتجدهم  ،هم على عقوهلمحجرِ لرعيتهم  القساوس تضليل دالئل من و  .5
لعلم القساوس  أن دينهم بكتبه  ،أو اإلسالم)املسيحي ( صراني  مسلمني يف حوارات عـن النـمـع ال
وال يمكن  ،أمام المسلمين ال يصمد للنقاش العقلي ،وعقائده وشعائره وطقوسه الوثني  ،احملرف 

 . هالبرهنة على صدق

أهنم يعلمون أن يف هني القساوس  أتباعهم عن حضور احملاضرات اإلسالمي  هو  آخرسبب مث  و 
ألن قبول املسيحيني لدين اإلسالم  ،هيدخل فيحيصل له االقتناع بدين اإلسالم فنهم رِبا الذاهب م

الذين يشعرون يف داخل نفوسهم وعقوهلم بوجود اخللل  ،السيما بني شرحي  املِقفني ،حيصل سريعا
قي بالكبت يف منع القساوس  إياهم من النقاش العقلي املنط إضاف  إىل شعورهم ،والتناقض يف دينهم

لو ُتكشف هذه التناقضات  ورغبتهم الفطري  ،الذي اعتادوا على مِله يف املدارس واْلامعات







ولكن بسبب احلجر العقلي واإلرهاب الفكري  ،واأللغاز والعقائد الغار مفهوم  ليسرتحيوا نفسيا
علنا رجال الكنيس  يف داخل نفوسهم وعقوهلم فإهنم ال جيرؤون على مناقش  هذا األمر  زرعهالذي 

واليت يشعر  ،السيما يف بعض البالد العربي  مِل األردن ،وال بني أنفسهم وال بني األخ وأخيه
أو  الشخص املسيحي فيها بأنه سُتخسف به األرض لو فكر يف البحث يف مصداقي  رجال الكنيس 

 .مها من الكنيس علَّ ــــالعقائد اليت تَ 

ره يف هذا املقام أن أعدادا غ ألنه الدين  فارة من املسيحيني دخلوا يف دين اإلسالمومن املناسب َذ
وألن املسيحي   ،وألنه الدين الذي حيث على السؤال ،والفطرةوالمنطق الذي يوافق العقل 

تعاليم اإلسالم الواضح  الصافي  اخلالي  من بأناجيلها وقساوستها ال تقوى على مواجه   المعاصرة
 .نطقي خالي  من اإلقناع وامل ي  املعاصرةتعاليم املسيح ألنو  ،والتعقيدالغموض 

ثقاف  ومؤهل علمي  اأفراد الرعي  قد يكون عندهشرحي  ال بأس هبا من ومما ينبغي التنبه إليه أن 
ِبالف القسيس أو الراهب ، الذين يف الغالب ال تتعدى ثقافتهم جدران الكنيس ، فليس له يف 

هبيمنته على أفراد الرعي ، ألنه يعلم أنه لو ُتسحب الطب واهلندس  نصيب إطالقا، لذا جتده يتشبث 
 لصار متسوال يف الشارع. -لسبب أو آلخر  –منه عباءة القسيس 

لعلمهم  ،إليهلرعيتهم أهنم حيذروهنم من قراءة القرآن أو االستماع  القساوس من دالئل تضليل و  .4
 املواقع اإلسالمي . َما حيذروهنم من الدخول إىل  ـ ،والسامععلى القارئ القوي بتأثاره 

تِبيتهم على دينهم عن طريق الرتغيب ل هتم احلِيِ حماواللرعيتهم  القساوس من دالئل تضليل و  .3
إىل ترغيب  فيلجئون ،ألهنم عاجزون عن اإلقناع العقلي أشد العجز ،املعنويأو الرتهيب املادي 

فيوفرون للشاب  ،ي واْلنسياإلغراء املادعن طريق أو الدخول فيها سيحي  ملالناس بالِبات على ا
مِل الغرف الفندقي   ،وترفيهألن البنات عند القساوس  وسيل  استمتاع  ،بنتا يصادقها ويستمتع هبا







رب سنها وذهب ج ،ن مطايا ألغراضهم الدنيئ هنعلو جي ،األجرةسيارات و   َ وهاـــفإذا فإذا  ،ماهلا تَر
 ا على مر السنني... جرَّ  وَهـلُــمَّ  ،صارت عجوزا فإن دور العجزة يف انتظارها

السفر إىل اخلارج إىل الدول الغربي   والقساوس  يوفرون ملن أرادوا إغراءه للدخول يف دينهم فرص 
ليقضي بقي  عمره بني شرب ه عنهم، يضمنون عزلَ لِ  ،سنوات ليكون بعيدا عن اجملتمعات املسلم ل

 .اخلمر والرقص واالستمتاع اْلنسي الرخيص

فإذا  ،معهم أسلوب الرتغيب دِ ــــجْ ــه القساوس  مع الرعي  إذا مل يُ كهيب فهذا يسلأما أسلوب الرت 
اب القساوس  يسارأن عن حصل أن أحد أفراد الرعي  حصلت عنده الشجاع  واألنف   بدون  يف َر

َل   هليستوضح اإلشكاالت اليت يسمعها منحرج  على القسيس ـوصار يطرح أسئل  م ،اقتناع
ويأخذ عليه  ،طرح األسئل معاودة وحيذره من  ،يأخذه جانبا احلال  فإن القسيسففي هذه  ،أسبوع
 بأن ال يعود إىل طرحها إطالقا السيما أمام الرعي . اتعهد

 ،ق ناقوس اخلطر احلقيقي عند القسيسدُ ـــفإذا عاد ذلك الرجل أو املرأة لطرح األسئل  العلمي  فهنا يَ 
فاراقبون هاتفه  ،عليهِبهام التجسس  يقومواليف الكنيس   خمصصني فعندها خيرب القسيس رجاالً 

وإمنا  ،َل هذا بطريق  غار نظامي  يف الدول  اليت هم فيها  ،ويراقبون بيته ودخوله وخروجه ،اْلوال
 دول  يف دول ! اليت هي ِبِاب  ،الفاشي حبسب نظام الكنيس 

قد  أحدمهامع املسلمني أو أن رأة بني ذلك الرجل أو املفإذا حتقق القوم من وجود اتصال حقيقي 
لتنفيذ مهام عدة يف الكنيس  مُ )الغار رمسي ( فالسجون  ،اعتنق دين اإلسالم فهنا تقوم قائمتهم

 ،من رجال الكنيس  باعتقال ذلك الرجلمتخصص  فعندها تقوم )عصاب (  ،)اإلرهاب الكنائسي(
  ،فإن أىب فمصاره املوت ،يرجع إىل دينهمذيبه حىت ـــــــــوضربه وتع ،وسجنه يف سجن خاص بالكنيس 







وحىت ال يوصف  ،عدون الرأي العام ضدهمتَ ــــحىت ال يس ،َل هذا بدون علم السلطات الرمسي  طبعا
 )أبناء الرب( بأهنم إرهابيون!

ان الشخص املعين امرأة فَ   َ ر قص   ،عن أساليب التعذيبث وال حرج دِّ حَ وإن وسأَتفي بَذ
وقفت أنا شخصيا على ما حدث هلا ملا  ،هي صديق  زوجيت ،يا( من قربصحصلت لفتاة امسها )ما

 ،اواحد نجيالإي كان مع المسيح كان ذاإلنجيل ال لماذا)وهو:  جترأت وسألت راهب  جمرد سؤال
 (!؟ أناجيل متعددةواآلن صار 

ما يرى القارئ الكرمي والقارئ  الكري  َ أصل ويتعلق ب ،بسيط وبريءسؤال علمي و  ،م ـوالسؤال
 أحدا ومل تتعرض ألحد. (مايا)ب سُ ومل تَ  ،الدين

 التاسع  صباحا.الساع   غدافقالت هلا الراهب : تعايل يل 

عندها أن لو  ،تذهيب إليها: يا مايا ال هلافقالت زوجيت  ،زوجيتاتصلت بو إىل بيتها فرجعت البنت 
 يحيت لك ال تذهيب هلا.نص ،ذهبيتإذا  يف خطر نتِ أ ،بدون مواعيد يف الكنيس  ألجابتكجاب  إ

الم زوجيت)مايا( البنت  يف ذهبت للراهب  يف الكنيس  ف ،متحمس  ملعرف  اإلجاب َانت  ،ما مسعتَ 
واستمر  ،ماراد يبحث عنها بدون فائدةوامسه أخوها  ذهبف ،أيام  وبعدها اختفت ثالث ،الصباح

 البحث ثالث  أيام.

 ،ر متامامَّ دَ ضع نفسي مُ ووَ  ،جزئي إغماءايا يف حال  يف اليوم الرابع جاءت سيارة الكنيس  وفيها م
ن البنت أتبني هلم  تهفلما رآها أخوها وزوج ،ها وهي بني احلياة واملوتيخأنزلوها عند بيت أو 

يف حال  هلوس   بقيتمث  ،م ومن اخللفالغتصاب من األمالَذلك تعرضت  و  ،تعرضت للضرب







وابيس أثناء النو  ،عدة أيام وليايل انت تقول وهي نائم  )ما عاد أسأل سؤال ،متأتيهاَ  وين ،َو  ،اتَر
وين ...(.  اتَر

تشفوا بعد فرتة  ،لعالجهاإىل املستشفى  مارادذهب هبا أخوها   ،فأسقطوا اْلنني ،هنا حاملأوَا
واخلالص األبدي املوهوم وبعدها عرفت األخت مايا حقيق  الكنيس  ورجال الكنيس  وحقيق  النور 

ذهب ،الذي يتكلمون عنه ت هذا  م أهنم أبناء اهلل وخدام الكنيس  ووو...وحقيق َ  مث بعد فرتة تَر
الدين احملرف، ودخلت يف دين اإلسالم ملا قرأت عنه وعرفت مكان  املرأة يف دين اإلسالم واحرتامه 

 هلا.

وهنم  جذَّ ـــالسُّ هم ايايف رعاإلرهابي  أقول: ورجال الكنيس  يفعلون هذه األفعال   َ ن عن يقولو مع
 !!نإرهابيو نهم إ املسلمني

ببث القصص الومهي  األتباع عقول والكذب على التالعب لرعيتهم  القساوس من دالئل تضليل و  .6
فتجدهم ينشرون بني الناس  ،ليستِاروا عواطفهم لتحقيق أهدافهم الومهي  ،بينهماملنامي  واألحالم 

رون امسه( رأى يف  املنام أنه جاءه رجل فخلصه من قصصا منامي  مِل أن أحد الناس )وال يَذ
وحنو هذا من األخبار اليت الَ يعتمد  ،فخرج من السجن وصار مسيحيا ،السجن وقال إنه اليسوع

أمر الدين ودخول اْلن  والنجاة فضال عن األمور املصاري َ  ،عليها اإلنسان العاقل يف أموره اليومي 
ل شيء. ،من النار  اليت هي أهم منَ 

على الكذب على الرعي  يف فيما بينهم أهنم يتفقون على رعيتهم القساوس   دجل مظاهرومن  .7
بل هو دين  ،الناسبه  يهدوالِ دون به تدى ونور يههُ أصال أي ألنه ليس عندهم  ،أديِــرهتم

فإذا واجهوا أسئل  منطقي  من الرعي  عن أصول املسيحي  املعاصرة فإهنم ال  ،( على هواهمينسجونه)
وقد صارحين شخصيا أحد اإلخوان  ،ا من الكذب على الرعي  لئال تنكشف تناقضاهتمجيدون بُـــد  







ان قسيسا  ان جيتمع مع زمالئه القساوس  يف مث أسلم ممنَ   َ يع لرتتيب األجوب  ــــوالبِ  األديرةبأنه
 .بطريق  التلفيق والكذب« الرعي »على األسئل  احملرج  اليت تأتيهم من 

أمام اجملتمع باألخالق واحلكم  والنصائح  نيتظاهرو أهنم على رعيتهم  القساوس  دجل مظاهرومن  .8
ال فهم ال يشربون اخلمر و  ،أما األعمال املشين  اليت يعملوهنا فإهنا تكون باخلفاء ،واألفعال احلسن 

 ،ولكنهم يعملوهنا وأَِر منها بشكل سري ،األعياد واملناسباتيف الناس  بقي  لِا ميرقصون علنً 
السيما  ،والرعي  يعلمون ذلك عنهم ،مشين  أقبح من الناس العاديني أفعاال يفعلساوس  وبعض الق

 خوفا منهم.يف أنفسهم  ولكنهم يكبتون ذلك ،البنات

ها مقدس  ــــوأن ،الرب بيتهم أن الكنيس  هي ومن مظاهر دجل القساوس  على رعيتهم زعمُ  .9
ون مع البنات وميارسون اْلنس مع من اخلمر ويرقصفيها هذا يشربون زعمهم وهم مع  ،مباَر 

بني  -واحلال  هذه  –والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما الفرق  ،النساءيستدرجوهنم من 
 لكنيس  وبني بيوت الدعارة إذن؟ا

ِار ونيزعمأهنم على رعيتهم ومن مظاهر دجل القساوس   .13  َ  وخيفون ،أن الداخلني يف دينهم
د، والواقع خالف ذلك، فالداخلون يف دين اإلسالم م خارج البالويزعمون أهنم يرسلوهن ،مائهمـأس

 هم الكِار، واإلحصائيات الرمسي  تِبت ذلك.

 :Googleالتحقق من هذا الكالم فليكتب يف حمرك البحث  أرادومن 

 .)اإلسالم الدين األَِر انتشارا بالعامل(

ذلك   ((CONVERSION RATE TO ISLAMَو







فإذا  ،صارت الرعي  مِل اخلامت بأصبع القسيس ،تَــــَقــــبُّــــل الرعي  هلذا اخلداعوِبداع القساوس  للرعي  و 
وإذا هددت القساوس  الرعي  بشيء ارتعدت  ،قتهم الرعي صد   غار منطقي   ئاقالت القساوس  شي

وإذا أغلق القسيس أو الشماس باب غرفته على بنت مجيل  وطلب منها شرفها  ،الرعي  من اخلوف
 ،،،جرا وَهــلُــمَّ  ،ا جتيبهفإهن

ليسوا من بين أناسا يُدخلون يف دينهم منهم بشرين مُ ـال أنلرعيتهم القساوس   تضليل مظاهر نوم .11
للناس  تلبين إسرائيل خاص  وليسَانت  رسال  املسيحمع أن  ،واهلنود وغارهمَاألفارق   ،إسرائيل

إال إلى خراف بيت إسرائيل  لم أرسل»( أن يسوع قال: 13/24، ففي إَنيل مىت )عام 
 .«الضالة

يعلم أن يف األناجيل املنتشرة بني أيديهم ما يدل  أن بعضهملرعيتهم  القساوس  تضليل دالئلمن و  .12
 هذا للناس! ونوال يبين ،على أن املسيح عيسى ابن مرمي رسول  بشر  وليس إلـٰه

عن الرعي  وال يؤمنون به طاملا ق احليكتمون هذا شهم لرعيتهم، وإال ملاذا وهذا دليل واضح على غِ 
 1؟ويقولون إهنم يدلون الناس إىل النور ؤمنون ِبا يف اإلَنيلزعمون أهنم يأهنم ي

يعلم أن يف األناجيل املنتشرة بني أيديهم ما يدل  أن بعضهملرعيتهم  القساوس تضليل  دالئلمن و  .15
فلماذا ال يؤمنون  ،ث من أصلهامما يبطل عقيدة التِلي ،يف ذاتهأن اهلل واحد ليس له شريك على 
ويقولون إهنم يدلون الناس إىل  طاملا أهنم يدَّعون أهنم يؤمنون ِبا يف اإلَنيلوينشرونه بني الناس هبذا 
 2؟النور


ات هبذا شبك  املعلوموهو منشور يف ( ، هل املسيح رب؟) املتعلق هبذا املوضوع وامسه:الكتاب  أيها القارئ الكرمي مراجع بإمكانك  1

 االسم.
 املرجع السابق. أيها القارئ الكرمي مراجع بإمكانك  2







ولألمان  العلمي  فأَِر القساوس  ال يعلم بتلك األدل ، وقد واجهت بعضهم هبا فانبهر، مث شيئا 
 م، واحلمد هلل.فشيئا حىت آمن ودخل يف دين اإلسال

أن االعتقاد السائد بني بأن أَِرهم ال يعلم  قيق  تعاليم املسيححبالقساوس   جهلمن دالئل و  .14
املسيحيني بأن املسيح رب خمالف ملا جاء يف األناجيل من أن املسيح بشر وليس رب وال ابن الرب، 

والعقل والتاريخ والقرآن، وتصل وجوه ، بل هو خمالف ملا جاء يف التوراة واألناجيل إلـٰه وابن اإللـٰهوال 
تايب: وقد ثالثني وجها،  إىلخمالف  هذا االعتقاد ملا جاء يف املصادر اخلمس  املتقدم   مجعتها يفَ 

 )هل املسيح رب؟(، وهو منشور يف شبك  املعلومات هبذا العنوان.

ة بني أيديهم بشارات  يعلم أن يف األناجيل املنتشر  أن بعضهملرعيتهم  القساوس من دالئل تضليل و  .13
وهذا  ،ومع هذا فهم يكتمون هذه املعلومات وال ينشروهنا بني الرعي  ،نيب اإلسالم ،حممدبنبوة َِارة 

 1يعترب من اخليان  العلمي ؟

ولألمان  العلمي  فأَِر القساوس  ال يعلم بتلك البشارات، وقد واجهت بعضهم هبا فانبهر، مث شيئا 
 ن اإلسالم، واحلمد هلل.فشيئا حىت آمن ودخل يف دي

االعتقاد السائد بني  أنأن أَِرهم ال يعلم ب ضالل القساوس  عن حقيق  تعاليم املسيحمن دالئل و  .16
املسيحيني بأن خطيئ  أبينا آدم متوارث  عرب القرون خمالف ملا جاء يف التوراة واألناجيل والعقل 

 والتاريخ والقرآن من عشرين وجها.


 :شبك  املعلومات بعنواناملتعلق هبذا املوضوع واملنشور يف الكتاب  أيها القارئ الكرمي مراجع بإمكانك  1
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أن االعتقاد السائد بني بأن أَِرهم ال يعلم  قيق  تعاليم املسيححب  القساوس جهلمن دالئل و  .17
املسيحيني بأن خطيئ  أبينا آدم متوارث  عرب القرون خمالف  أيضا ملا جاء يف التوراة واألناجيل والعقل 

 والتاريخ والقرآن من عشرين وجها.

ذلك األمر بالنسب  لالعتقاد السائد بني املسيحيني بأن املسيح صُ  .18 ِلب وقُِتل، فإنه خمالف  ملا جاء َو
 يف التوراة واألناجيل والعقل والتاريخ والقرآن من عشرين وجها.

تايب:   وقد مجعت الدالئل على بطالن العقيدتني )توارث اخلطيئ  وقتل املسيح( يفَ 

أربعون وقفة علمية ومنطقية، » - «على بطالن عقيدة توارث اخلطيئ  وصلب املسيح دليالأربعون »
 وهو منشور يف شبك  املعلومات هبذا العنوان.، «للمثقفين والمثقفات فقط

وأنه يكذب  ،يعلم أنه على خطأ -رِبا أَِرهم  وأ –أن بعضهم  ضالل القساوس  مظاهرومن  .19
حىت ال تضيع امليزات يرتك الطريق الذي ميشي عليه ولكنه ال يستطيع أن  ،وأنه يف حارة ،على الناس

مال ما يتمتع به من جتماعي  و الا تهمكانبقى له مكانته الكهنوتي ، وتبقى له وت ،اليت يتمتع هبا
 .وغار ذلك)جماين( وسفر واستمتاع جنسي رخيص 

غرف  »فالقساوس  ال يعرتفون باخلطأ، بل هم من يسمع أخطاء الناس يف الغرف  اليت تسمى 
 .«االعرتاف

 فانظر أيها القارئ الكرمي إىل أي حد وصل بالقساوس  الغرور وتعظيم النفس؟

 ،من املستحيل أن تكون من أوامر اهللأنه و  ،أهنا خطأ يعلمونقرارة أنفسهم يف  يعلمون والقساوس 
أمام الرعي ، ولكنهم ال يعرتفون هبذا  ،وألهنا مبني  على الكذب على الرعي  ،ألهنا ختالف الضمار

ما أسلفنا حفاظا  !على حظوظهم الشخصي َ 







 فإذا لم يكن الدين الذي يسيرون عليه هو الدين الخطأ فما هو الدين الخطأ إذن؟

مع أنه يعلم أنه ِبا هو عليه وعزوفه عن دين اإلسالم بعض القساوس   متسك وللعلم فإن من أسباب
واْلميع يطلبون  ،يعبدون اهلل ، سواسياْلميع ف ،اإلسالم ليس فيه طبقي  ه يعلم أنأنهو الدين احلق 
فإذا حتولت  ،ال قساوس  وال غارهم ،وليس يف اإلسالم وسائط بني اهلل وبني خلقه ،من اهلل املغفرة

ألنه ليس لديه مؤهل علمي يؤهله للعمل يف  ،الرعي  إىل دين اإلسالم صار هو عاطال عن العمل
 متسوال.الصناع  والتجارة والطب، فرِبا صار عامال بسيطا أو 

مع أنه وعزوفه عن دين اإلسالم  ِبا هو عليهبعض القساوس   متسك وللعلم أيضا فإن من أسباب
ومن يعلم أنه هو الدين احلق أنه يعلم أنه إذا عِلمت الكنيس  بدخوله إىل اإلسالم أنه سُيقتل، 

نه يعلم أن قد صارحين أحدهم وهو يف رتب  )مطران( أالقصص الواقعي  اليت حصلت يل شخصيا أنه 
الكنيس  فإنه ال يستطيع ترك دينه لئال عذاب ولكن بسبب اخلوف من  ،هو احلق اإلسالمدين 

ظم من عذاب ــــــــأع رفض دين اإلسالم منــــلِ ُمــتحقق  له إن عذاب اهلل :فقلت ،يتعرض للموت
ر يكون فيها آمنا وأن يهاجر من بلده إىل بلد آخ ،وأنه بإمكانه أن يدخل يف اإٍلسالم سرا ،الناس

 ،واستـحب احلياة الدنيا على اآلخرة ،ولكنه مع األسف استكرب عن اتباع احلق ،ويعبد اهلل ،مطمئنا
 ومضى يف طريقه.

ضالل القساوس  أن العقائد اليت يُلقنوهنا رعيتهم ال تدخل عقول األطفال الربيئني  مظاهرومن  .23
فإذا سأهلما أسئل  عن الدين  ،بوين مسيحينينشأ بني أفكم من طفل  ،فضال عن العقالء املميزين

فرِبا أبدى الطفل عدم  ،جاب  ال تدخل عقل طفلهماه فإن اإلوإن أجابا ،مل يستطيعا أن جييبا
 وهو األغلب بطبيع  الطفل. ،ورِبا قلَّد أبويه على عقيدهتما بدون متحيص ،اقتناعه







 قصة لطيفة

  ر يف هذا املوضوع ان أبوه قسيسا -موضوع األطفال  –من لطائف القصص اليت تَذ  ،أن طفالَ 
انت أمه عمداني  من الطائف  العمداني  له إنه  فقاال ،عن املسيح عيسىبويه أمرة الطفل سأل ف ،َو

يف ميوت قبل مفرد عليه ،سن  بسبب ذنوب الناس 2333مات قبل   2333ا برباءة الطفول : َو
 سن  بسبب ذنويب وأنا مل أولد بعد.

 ن جييبا على هذا السؤال!فلم يستطيعا أ

  ان عيسى قد مات ليحمي العامل فما  والديهوسأل  بال اْلرائم يف ازدياد؟ مرة فقال: إنَ 

 ع األبوان أن جييبا!فلم يستط

  ان عيسى أمه الطفل وسأل  ه قُـِتل؟!نيصح أن يُقال إفكيف  ،َما تزعمونإلـٰها  مرة فقال: إنَ 
 !فلم يستطيعا أن جييبا على هذا السؤال

 ( 23وسأل مرة أبويه عن تاريخ ميالد املسيح )انت التوراة مل خترب بتاريخ ميالد  ،ديسمرب فقال: إذاَ 
 فمن أين أتينا حنن هبذا التاريخ؟ ،املسيح

 فلم يستطيعا أن جييبا على هذا السؤال!

  نته فسج ،فعاقبته أمه عقوب  شديدة ،وأخرب أبويه بذلك ،فقرر الطفل بعد ذلك أال يذهب للكنيس
 شهرا يف غرفته!

  :ان يف مرحل  الِانوي  وجَّهت إليه أحد اْلهات التعليمي  سؤاال  وملا بلغ الطفل سن اخلامس  عشرة َو
 هل تؤمن بالرب؟ 







وتزعمون أنه  ،ولكن الرب الذي أؤمن به ليس الرب الذي تؤمنون به أنتم ،أؤمن بالرب ،فقال: نعم
 هو الرب.

  َان يؤمن إميانا طبيعيا فطريا بأن هناك ربا واحدا   ،ِبقتضى فطرتهَان ذلك الطفل األمريكي يتكلم
وخلق الشمس  ،ووضع النجوم يف السماء ،وخلق اإلنسان ،فأنزل الـمطر ،خلق الكون مث دبره

يف يعبده بالطريق  الصحيح   ،لكنه مل يكن يعرف من هو ذلك الرب ،وخلق النبات ،والقمر والَ 
... 

 ان مي فنظر جانب  ،أمريكا من مدنشي ذلك الشاب يف شارع من شوارع مدين  ويف يوم من األيامَ 
ن فدخل فرأى رجال فسأله: مِ  ،فدعاه حب الفضول إىل الدخول إليها ،الطريق فإذا ِبكتب  جتاري 

 ما هو دينك؟ ،فضلك
 فقال: حنن مسلمون.
 فقال: ِباذا تؤمنون؟

 واحد.بإلـٰه فقال: حنن نؤمن 
 فقال: حدثين أَِر عن هذا.

وهي  ،جاء حممد إىل البشري  برسال  من عند اهلل ،سن  1433فقال: حنن نتبع النيب حممد منذ 
تاب القرآن.  حمفوظ  يفَ 

 فقال: هل ميكن أن أحصل على هذا الكتاب؟
 ومن ثَـمَّ سنبني لك ما ينبغي عليك معرفته. ،ميكنك أن تزورنا يف ذلك املسجد ،فقال: نعم

ورأيت بعض  ،فما إن دخلت حىت شعرت باالنتماء لذلك املكان ،مث اجتهت لذلك املسجدقال: 
 فزاد انتمائي هلذا املكان. ،وأثناء صالهتم يسجدون على األرض ،بالصالة بدئواالداخلني إذا دخلوا 







فأخذته  ،وقال: ))هذا قرآين أهديك إياه(( ،أعطاين شخصا امسه ))رفيق(( قرآنا مرتمجا للغ  اإلَنليزي 
انت الدموع متأل عيينوعندما ب ،منه انت رائع  عند  ،دأت بقراءة القرآنَ   قراءيتومن اآليات اليتَ 
انت جتري بأمر اهلل لتسوق السحب فينزل بعدها املطر هلا  ،اآليات اليت تتحدث عن الرياح اليتَ 

انت تدور يف قليب من قبل.  فوجدت أن القرآن جييب عن األشياء اليتَ 
تاب ))احلقيق ((وملا استمريت يف قراءة القر   َ ان مين إال أن ذهبت إىل  ،آن علمت أنه  َ فما

 وأشهد أن حممدا رسول اهلل((. ،ال إلـٰه إال اهللونطقت بشهادة اإلسالم ))أشهد أن  ،املسجد







  هاِعرضوابتذالهم لألنثى لنماذج من قصص استغالل القساوسة 

  وقالت: ئابري ألتني سؤاالس ،مثقفة أردنية تعيش في أميركا اسمها مارونيا أختسألتني 
َانت الكنيس  خاطئ  فلماذا يذهب   إنوبتصورك  ،ما رأيك ِبنهج الكنائس بالعامل ،أريد امسع منك

 الناس إليها؟
يفأجبتها قائال  واْلواب:  ،: هذا سؤال دقيق وَذ

ان عليه اآلباءأن  ِار و فوهناك مِق ،واألجداد واجملتمع سبب ذهاب الناس للكنائس هو التقليد ملاَ   وننَ 
ِار منهم  ،اخلوري أوالقسيس قاله ما  مل يفهمواوهم  وخيرجونالكنيس   نهنم يدخلو إيقولون   يذهبَو

 ذهبي مل ههو من داخلف ،مِالومصر  األردنصل يف هو حاَما   –وليس االقتناع  –بسبب اخلوف 
غار نساء هناك ن أوجدت شخصيا نا أو  ،أال يذهبألنه خائف  ذهبوإمنا  ،الذهابألنه حيب 
)ال يف الكنيس  من القساوس  الرهيب الستغالل اْلنسي تعرضهن ل  بسبب يللكنسبالذهاب مقتنعات 
 مارونيا(. أختمؤاخذة 

رت هلا قص  البنت مايا اليت  ر قصتهامث َذ  :قائل ردت األخت مارونيا على رساليت هذه ف ،تقدم َذ
رهتا أثرت فيينيتن القص  الأاملشكل   نين أعرف قصص أفظع منها إاجأ إذا قلت لك لكن ال تتف ، َذ

نائس عندنا ومن بعض رجال الدين املسيحي وأنا ال أريد أن أحكي  ،صارت عندنا ورأيتها بعيين يفَ 
 !امهدَّ ألهنم هم خُ  ،ألين أخاف الرب يعاقبين ِبلكوت السماوات ،رِأَ
 

 األخت مارونيا بهذا الجواب: فأجبت 
 
ي خلق ذأما اهلل ال ،وغارنا وأنتام أنا دَّ الذي حيتاج خُ  ،ام ألنه غيندَّ ــــج خُ ربنا ما حيتا  ،مارونيا أختيا 

ىل القساوس  الذين يعملون إلك واْلبال والبشر والبهائم وغارها فهو ليس حباج  السماوات واألرض والفُ 
فكيف  ،خيدمهم أصال حباج  إىل من هم ،!م اهللدَ ـــإهنم خَ  ن:بيح  بالكنيس  باسم الدين ويقولو ق اأمورً 

لها  َ تشفت هذا الكذب وعرفت أهنم  ،خيدمون الذي خلق الدنيا  نيضحكو والناس الواعي  املِقف  َا







كم على الفراش بتعالوا نتلذذ )هلن  نيقولو  ،خصوصا البنات اْلميالت ،يستغلوهمعلى الناس ألجل أن 
 (.دام الرب!!!خُ ن الرب يغضب ألننا أبناء الرب و إلنا ف ما مسحُت  وإذا ،)ال مؤاخذة(

 ن اسمأ  مع القسيس لوجدتِ يتالبطاق  ال نك فتحتِ أولو  ،أبناء إىلربنا ليس حباج   ،يا أخت مارونيا
ذب ألجل أن  ،)اهلل( أووليس امسه )الرب(  ،و غارهأو شادي أو جون أَارلوس  هيبأ  َ فكالمهم

ن ألهنم خيافو  ،صدقاألسف تُ والناس مع  ،يضحكوا على عقول الناس ويهيمنوا عليها ومن مث يبتزوهم
مِل ما  ،التهديد والضرب املناقش  العلمي  اهلادئ  لوجدتِ  نك طلبيت من القسيسأولو  ،من بطشهم هبم

 حصل مع البنت )مايا(.

 فلما قرأت األخت مارونيا رسالتي ردت بهذا الرد:

ل ال ل هذه  ،ي قلته دخل عقلي فعالذوالرب اجملدَ   ،ما حيتاج خدم مِلنا األشياءالرب اللي خلقَ 
ألين جربت أسأهلم وأنا صغارة ولقيت  ،هذه األمورعرف عنهم أأنا  ،والذي قلته عن القسيسني صح

ررهتا. ،األسئل منهم الغضب من   وأنا فعال ما عدتَ 

 قصة أخرى

  أرسلت زوجتي إلى أخت باحثة عن الدين الحقيقي واسمها ميرنا كتاب مختصر عنوانه
يبين هذا الكتاب أن للمرأة في دين اإلسالم عشرين  ،«اإلسالم وحقوقهامعاملة المرأة في »

 فلما قرأت ميرنا الكتاب قراءة إنصاف كتبت هذه الرسالة: ،حقا
 

َل التوسالت للرب لو   ،كرم املرأة أَرت من عندنايُ  اإلسالمي بالسماء بعد اللي قرأته دينكم ذوالرب ال
رم املرأة  أن نت شفت أشياء أخجل أحكي لكِ  كذاهديين املسيحي هو الليَ  نتِ  ماَ   عنها حىت لوَ 

 .خجلمُ ـامرأة مِلك مِلي من االستغالل اْلنسي الوضيع اللي شفته بديين املسيحي ال
  كتبت ميرنا أيضا هذه الرسالة بعدما قرأت شيئا من تعاليم اإلسالم:و 







ي لست ذين الايت املاضي  والدأقول لك بصراح  مليت من حي ،أريد أَون بطريق احلق أناوالرب ِبجده 
لهم بس  ،مقتنع  فيه ديين املسيحي وين ويرموين مِل  اينتهو ومليت من عالقيت مع الرجال الليَ  مين يرَت

 َيس النفايات.

 قرأ شاب اسمه جورج كالم األخت ميرنا فكتب ُمــــَعــــقِّـــبا: ثم 
ياين والرب ألن فيه منه أش  إن َيفآه   يف تلقى  ،وفه بعيين شبه يوميا بكنائسناَالمها هزين وزلزلَ  َو

المها والرب هزين وأخوايتومنهم ماما  ،معامل  جنسي  قذرة األنِى  .وعمايت ...َ 
 

*** 







 خالصة

 ِبجموع ما تقدم تبني لنا عدة أمور:

ريا وغارهم(املسيح )إبراهيم وموسى و  ،مِلنا متاما بشرالرسل  .1 إال أن  ،عيسى )اليسوع( وحممد وَز
سائر الناس ،ختصهم بالرسال اهلل ا  َ يأَلون الطعام وميشون يف و  ،يعبدون اهلل ،وإال فهم بشر

وهم أيضا ينهون الناس عن اختاذ وسائط ويأمرون  ،من حني والدهتم إىل حني وفاهتم ،األسواق
 أقوامهم بعبادة اهلل وحده.

األصلي على مدى تحريف لدين املسيح مظاهر العترب من رجال الدين وسائط يُ الناس لاختاذ  .2
تأمر بعبادة اهلل  (بوضعها األصلي)ألن دين املسيح ومجيع األديان السماوي   ،العشرين قرنا املاضي 

فهو السميع البصار  ،ألن اهلل ليس حباج  إىل وسائط ،الوسائط عبادة من سواه منوترك  ،وحده
 البشرموا حاجات ليعلَ هم الذين حباج  إىل الوسائط  العليم بكل ما يدور يف الكون، والبشر

 اآلخرين، ألن البشر ضعيفني يف مسعهم وبصرهم وعلمهم.

ما َيِصفون  .5 سائر الناس متاما أنفسهمالقساوس  )أوَ  ال يصح أن يوصفوا  ،بالقديسني( هم بشرَ 
أو أهنم وسائط بني  ،َوصفهم أنفسهم بأهنم أبناء اهلل  ،بشيء من أوصاف الربوبي  أو األلوهي 

له دجل ومتويه ،هللالرعي  وبني ا ومن  ،وهم يفعلون هذا ليستدرجوا اجملتمع للهيمن  عليهم ،هذاَ 
وحجته يف  ،ليستمتع هبا« العبادة»القساوس  من يفعل ذلك ليستدرج النساء إىل فراشه يف غرف  

ألنه ابن  ،وإذا رضي عنها فإن الرب يرضى عنها ،ذلك أنه إذا استمتع هبا فإنه يكون راضيا عنها
 الرب!







فون أنفسهم بأهنم قديسون أو أبناء اهلل أو غار ذلك من األوصاف فمعىن صِ يَ  القساوس َون  .4
 وهذا دجل مكشوف.  ،هذا أهنم يـَُفضِّلون أنفسهم على الرسل

والعاقل املِقف يستطيع  ،القساوس  يصفون أنفسهم بتلك األوصاف تكربا وتعظيما ألنفسهم .3
س  قديسون يف احلقيق  الختلفوا عن غارهم يف فلو أن القساو  ،متحيص هذا الكالم بنفسه

ما نولد ،خصائص ذواهتم البشري  ما منرض ،يف حني أننا نراهم يولدونَ  ما  ،وميرضونَ  وميوتونَ 
انوا أبناء الرب على احلقيق  ألغناهم  ،ومتر هبم أزمات مالي  خانق  ،منوت عن هذا  أبوهم ولوَ 
 َما يفعل ملوك الدنيا مع أبنائهم. ،َله

ما وصف نفسه بذلك يف قوله ا .6  َ تعاىل َجــدُّ ربنا ما اختذ  وأنه﴿لرب ليس له زوج  وال أبناء
ألن ذلك يقتضي أنه  ،تعاىل َقْدُر ربنا وَعـظُــَم عن أن يتخذ زوج  أو ولدا :أي ،﴾صاحب  وال ولدا
 ني.فإن اهلل غين عن العامل ،وهذا أمر يتنزه عنه اهلل سبحانه وتعاىل ،حمتاج ملخلوقاته

 ،ووصفوا أنفسهم بأهنم أبناء اهلل ،القساوس  نصبوا أنفسهم قِــــدِّيسون يف اجملتمعات الضعيف  .7
ومشت على هذه القناع  بدون متحيص وال تدقيق  ،فــــتَــــَقــــبَّــــلت اجملتمعات هذا األمر من قرون

ونه صح أو خطأ. ،هلذا املعتقد  وبصرف النظر عنَ 

فمنهم من يعلم يف قرارة نفسه خداع القسيس ولكنه  ،وس  ثالث  أنواعالرعي  مع القسا حال .8
ويف الباطن ميقتهم مقتا  ،فلهذا فهو يطيعهم يف الظاهر ،خياف منه ومن عصابات الكنيس 

ِار من املسيحيني يف بعض البالد العربي  اليت يهيمن فيها رجال الكنيس   ،شديدا وهذا حالَ 
 على أتباعهم.







فله احلق وليس عليه هيمن  من القسيس وال غاره،  ،هو من يتمتع باحلري ن الناس موالنوع الِاين 
ها ميليه وليس عليه إلزام ال من جه  الدول  وال الكنيس  بالقبول ِبا  ،يف الذهاب للكنيس  أو تَر

 على الرعي . القسيس

ل ما هم من صدَّقوا القساوس  من الناس والنوع الِالث  ن القسيس هو ويظنون أ ،يقولونهيفَ 
فلذلك فهو بِـــُحسن  ،وأن الرب يغضب لغضبه ويرضى لرضاه ،وأنه من أبناء الرب ،ِقـــدِّيسفعال 

ولكنه ال يعلم أن القسيس  ،ني  ميشي خلف القسيس ُمغمضا عينيه ليحصل على "رضى الرب"
وال  ،(وأن القسيس هو نفسه يقوم بأعمال تغضب الرب )اهلل ،يف واٍد ورضا الرب يف واٍد آخر

وأن هذا القســـــــــيس  ،خيادع نفسه وخيادع الناس ،يعلم أيضا أنه ميشي خلف شخص عادي
ورِبا  ،ورِبا يكون مريضا ِبرض مل يستطع عالج نفسه ،رِبا يكون عليه ديون ،شخص ضعيف

  وأنه وأنه ... ،يكون مؤهله العلمي ضعيف جدا

أن يشرح عقيدة التِليث  ،اختالف درجاهتمِبا فيهم قساوستهم على  ،ليس بإمكان أي مسيحي .9
يعيش يف من حني طفولته ولذلك جتد أن املسيحي  ،شرحًا منطقيًا يقبله العقل والفطرة السليم 

ما متليه عليه الكنيس  من عقائد وبني  ،من جانب صراع داخلي بني عقله وفطرتهعقدة نفسي  و 
ون أتباعهم على اإلميان بدينهم دون فهم وطقوس وثني ، وهلذا السبب جتد القساوس  حيِ وشعائر

 !فهم بالعقلودون أسئل  أو استفسارات، حبج  أن الدين ال يُ 

رحبوا الوجاه  ورحبوا املال  ،يف مشروع هيمنتهم على الناسدنيوي ا فقط هم الراحبون  القساوس  .13
ل شيء ،ورحبوا االستمتاع اجملاين بالنساء  َ انوا  ،ولكنهم يف احلياة اآلخرة سيخسرون  َ ألهنم
ويصدوهنم عن  ،ويصدوهنم عن الدين الصحيح دين اإلسالم ميكذبون على الناس ويضللوهن







لئال يدخلوا يف  ،نيب اإلسالم ،منتشرة بينهم إىل نبوة حممدـــاإلشارات املبِوث  يف األناجيل ال
 .ويبقوا دائما حتت هيمنتهم ،دينهم

ومل يأمر هبا نيب  ،ليست من عند اهللو  ،نفسهمفكرة )رجال الدين( جاءت من عند رجال الدين أ .11
 ،وهي فكرة هدَّام  ،يـوال أي نب ،وال إبراهيم ،وال موسى ،ال حممد وال عيسى ،من األنبياء

ليجعلوا  ،جاء هبا القساوس  والرهبان أنفسهم ،ورفعت من ليسوا بأنبياء ،هدمت دين األنبياء
واملناصب جاه  و ينتفعوا من ورائهم املال والل ،رباني  على اجملتمعاتإلـٰهي  ألنفسهم صبغ  

باطل قد املنهج وهذا  ،واالستمتاع اْلنسي والسفر يف البالد واهليمن  الروحي  والفكري  والشخصي 
قال اهلل يف القرآن حمذرا من احنرافات  ،ألنه ال يستحق التعظيم املطلق إال اهلل وحده ،أنكره القرآن

ِارا من األحبار والرهبان ليأَلون أموال  أحبار اليهود ورهبان النصارى ﴿يا أيها الذين آمنوا إنَ 
ِارا من علماء اليهود والنصارى إومعىن اآلي :  ،الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اهلل﴾  َ ن

وهو  ،ويصدون عن سبيل اهلل –َالرشوة وغارها   –)املسيحيني( يأخذون أموال الناس بغار حق 
 واخلامِت ْلميع الرساالت السماوي . ،م لدين املسيح عيسى ابن مرميدين اإلسالم الـُمـــــتمِّ 

بارة من املِقفني  .12 بغضون القساوس  بسبب هيــــــمنتهم على الناس بدون يُــــ واملِقفات هناك شرحي َ 
وبعضهم دخل اإلسالم بالسِّر،  ،خوفا على أرواحهم ،حون هبذاولكنهم ال ُيصرِّ  ،رضاهم

حىت إن الذي يُــــعلن إسالمه يف األردن  ،مع األسف لضمان حق املواطنواحلكومات ال تتدخل 
انت امرأة فيعتدون عليها جنسيا   ،فإن مل يرجع قتلوه ،يَعتدي عليه القساوس  بالضرب  َ وإن

 َمـــرَّت علي حالتان من هذا.شخصيا وأنا  ،قاتلهم اهلل ،فإذا شبعوا منها قتلوها ،َأول خطوة







ذلك األمر يف فلسط تهم على بسبب هيمن ،بغضون احلاخاماتني احملتل  فكِار من اليهود يُ َو
، والذي يطَِّلع على تعاليم اإلسالم يدخل فيه، وأعرف حنو أربعني الناس بدون ُمسوِّغ عقلي

 دخلوا اإلسالم. –بني رجل وامرأة  –شخصا 
ألن  ،وأمريكا اساوون فلسا يف الدول اليت تتمتع باحلري  الشخصي  مِل أوربالقساوس  ال يُ  .15

على القس إذا  مث إن املواطن له احلق يف إقام  دعوى ،م هيمنتهم على الناساحلكومات ال تدع
بعد ثورة الربوتستانت يف الكنيس  فقدت هيمنتها على اجملتمع الغريب ف ،هدده أو تسلط عليه

 أوائل القرن السادس عشر امليالدي.

ملا وصل الغرب إىل ما وصلوا إليه من التقدم واحلضارة  لو أن هيمن  الكنيس  باقي  إىل يومنا هذا .14
بل تريد  ،ألهنم مل يرضوا للعلماء التجريبيني يف قرون ماضي  بأن يكون هلم مكان  عظيم  ،املادي 

وبقيت الكنيس   ،فانتصر العلم ،فحصل صدام بني العلم والكنيس  ،أن تكون هي املهيمن 
 .ان الكنيس  يف هناي  األسبوعداخل جدر وقساوستها ليس هلم دور إال 

يف ومستقبله وجيعل رقبته  ،اإلنسان الـمِقف الـُحـر ليس ُمــلزما بأن يسمع ويطيع للقساوس  .13
بل على اإلنسان العاقل أن يستفيد من  ،وجيعلهم يتحكمون ِبصاره يف الدنيا واآلخرة ،أيديهم

وبني معرف  احلق والعمل به وســــائط وحواجز  وال يضع بينه ،عقله ويُـــــْعــــِمل عقله للوصول للحقيق 
ِارا من املِقفني عنده مؤهل علمي ،بشري   َ أفضل من مؤهل ذلك القسيس أو  السيما وأن

 الراهب.

بالقوة على  هبالرغم من هذا اْلو الظالمي الذي حياول القساوس  فرضأنه  ،من بشائر اخلار .16
وتَـــــَقـــــبُّل ِلما  ،  ويف صفوف عام  الناساجملتمعات ؛ فهناك صحوة طيب  يف صفوف القساوس

لهم ،يُعرض عليهم من ِخصال دين اإلسالم وليس  ،دين اهلل احلقيقي الذي يســـــــــتوي فيه الناسَ 







ِار يف دين وال أوصياء على اجملتمع -بزعمهم  –فيه شرحي  آباء وال أبناء هلل   َ ، وقد دخل
 .دا ال بأس بهعداإلسالم حبمد اهلل، وأعرف منهم 

هو أهنم  - الدخول يف دين اإلسالموهو  –الذي جعل بعض القساوس  يصل هلذه النتيج   .17
حىت تولد عندهم شعور  ،وصلوا إىل مرحل  عالي  من مراحل الدجل على النفس وعلى الـمجتمع

ان ل ،وا يبحِون عن احلقيق ذهبو  ،وتأنيب للضمار ،مضاد ور د (إلنرتنتشبك  املعلومات )اوقدَ 
سر العزل  اليت ضلت مهيمن  بني الناس وبني نور اإلسالم قرونا من الزمن.  عظيم يفَ 

عندهم مؤهالت تؤهلهم للعمل خارج أهنم ليس  -القساوس  بوظائفهم  متسك أسبابمن  .18
، بتويل الصلوات املصحوب  باملوسيقى، والسفر باجملان ملا الكنيس هلم عمل إال يف الكنيس ، فليس 

، وشرب اخلمر يف الكنيس ، واالستمتاع بالبنات بشكل يومي إن «ِات التبشاربع»يسمونه 
 شاءوا.

ــنون القساوس  من  الرب عنهم، فإن  رضا، طمعا يف االستمتاع هبموأفراد الرعي  الدراويش يُـَمـكِّ
ت أراد، فإذا هلمالقساوس  قد برجموا أذهان الرعي  منذ نعوم  أظفارهم على أن يكونوا مطايا 

 عليهم. هذا من أسباب غضب الرب قالت هلم القساوس  إن خترج عن هذا املألوفرعي  أن ال

مِل شرب اخلمر والرقص وفعل الفواحش مع  ،القبائح يف الكنيس  ميارسونوالرهبان  والقساوس 
يات بيوت الدعارة ودور الرقص  ،الراهبات والبنات من الرعي  ياهتم وسلَو فما هو الفرق بني سلَو

 اخلمر إذن؟  وحانات

 وما هو الفرق بني الكنائس وبيوت الدعارة؟ 

 وإذا مل يكن هذا هو الدين اخلطأ فما هو الدين اخلطأ إذن؟!







وهلذا فإن القساوس  يرفضون املساس بكرامتهم ومسعتهم أَِر من غارهم من أجل احلفاظ على 
  الفكري  والروحي  واملادي  وبالتايل يسهل أمر اهليمن ،وعرضوه للناس بالقوة اخرتعوهي ذالدين ال
 عليهم .

ان هذا هو حال القساوس  ف .19  َ ويَــِكل إليهم أمر حتديد  دينه،ُنهم اإلنسان على ـــيأمَ كيف إذا
بل  ،وهو يرى أن أعماهلم ليست من أعمال أهل اْلن  ،ويستأمنهم على توجيهه إىل اْلن  ،مصاره

 من أعمال أهل النار؟

بت!!!  ،سجن وتعذيبو  ،وظلم واغتصاب ،فسق وفجور  وقتل َو

يأمر بالعفاف والبعد  -قبل أن يتغار ويتبدل  –ابن مرمي يف وضعه األصلي  عيسىاملسيح دين  .23
قال اهلل يف القرآن عن أتباع عيسى  ،عن الفواحش وينهى عن الرهباني  وحيث على العمل

أي وأرسلنا  ،ين اتبعوه رأف  ورمح ﴾﴿وقــــفَّــــينا بعيسى ابن مرمي وآتيناه اإلَنيل وجعلنا يف قلوب الذ
انوا و  ،موسى ومن قبله ،األنبياء قبله بعداملسيح عيسى ابن مرمي  أتباع املسيح عيسى ابن مرميَ 

تبناها عليهم إال ابتغاء رضوان اهلل﴾ ،متوادُّون فيما بينهم  َ مث  ،مث قال ﴿ورهباني  ابتدعوها ما
لزمهم هبا يف اإلَنيل ومل يأمرهم ــــمع أن اهلل مل يُ  ،فسهمابتدعوا من عندهم الرهباني  وألزموا هبا أن

ومن أنواعها ترك الزواج الذي هو خالف  ،بل هم الذين أتوا هبا من عند أنفسهم ،املسيح هبا
فبهذا خالف القساوس  والرهبان قانون الطبيع   ،الفطرة اإلنساني  اليت فطر اهلل الناس عليها

واستبدلوا هذا بفعل  ،األصلي بتحرمي الزواج على أنفسهم والفطرة اإلنساني  ودين عيسى
الفواحش مع الراهبات وغارهن سرا فيما يسمونه بدور العبادة! فأين النور الذي يزعم القساوس  

 أهنم يدلون الرعي  إليه؟







ليس فيه لبــــــــــس وال  ،ينص القرآن على أن دين عيسى ابن مرمي )قبل التحريف( دين واضح .21
تابه اإلَنيل فيه هدى ونور ،غموض واليت  ،وهذا هو الذي ال يوجد يف املسيحي  املعاصرة ،َو

قال اهلل يف القرآن عن األنبياء الذين سبقوا عيسى  ،وثني  تضاهي عبادة األصنامحتولت إىل 
قًا لَِّما بـَنْيَ َيَدْيِه ِمَن  َنا َعَلى آثَارِِهم ِبِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ ُمَصدِّ َِنيَل ِفيِه ُهًدى ﴿َوقـَفَّيـْ َناُه اإْلِ التـَّْورَاِة َوآتـَيـْ

قًا لَِّما بـَنْيَ َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة َوُهًدى َوَمْوِعظًَ  لِّْلُمتَِّقني﴾ وتفسار اآلي : وأتْـــــبعنا أنبياء  ،َونُور  َوُمَصدِّ
تابه )اإلَنيل(عامال ِبا فيها مما مل ،مؤمًنا ِبا يف التوراة ،بين إسرائيل بعيسى ابن مرمي  ، ينسخهَ 

وشاهًدا على صدق  ،ومبيـًِّنا لِـما جهله الناس ِمن ُحــــــكم اهلل ،وأنزلنا إليه اإلنـجيل هاديا إىل احلق
وزاجرًا هلم عن ارتكاب  ،وقد جعلناه بيانًا للذين خيافون اهلل ،التوراة ِبا اشتمل عليه من أحكامها

 احملرَّمات.

بينما  ،هداي  ونور ووضوح ،الذي جاء به املسيح عيسى ابن مرميأقول: هذا هو وصف الدين 
فهل ميكن  ،َله غموض وأمور غار مفهوم  تناقض العقل« الرعي »الذي يفرضه القساوس  على 

 أن يكون ما يفرضونه على الناس هو دين املسيح فعال؟

السيما بني  ،ني( عزوفا عن هذا الدينيوهلذا السبب فإنك جتد يف مجهور النصارى )املسيح
ألنه  ،يصاحبه إقبال شديد على دين اإلسالم ،مجهور املِقفني ويف اجملتمعات اليت تتمـــــــتع باحلري 

 الذي ليس فيه أسرار وال غموض. ،الدين الواضحالدين اخلامتي، الذي بشر به املسيح، وهو 

 ؟حقيقة مقولة )اهلل محبة(أين  -لطيفة  خاطرة .22

ِارا يف املِقفني و  ن حقِّ مِ إن  املِقفات أن يتساءلوا عن مقول  )اهلل حمب ( اليت يرددها القساوس َ 
ِلمن يوجه أسئل   غرف تعذيبمن الكنائس توجد اْلانب اآلخر  يف حني أنه علىالكنائس، 

 منطقي  حمرج  إىل أحد من القساوس  عن عقائد املسيحي ؟







ألعراض البنات القساوس  ابتزاز ة أيضا عن ظاهر املِقفني واملِقفات أن يتساءلوا  ن حقِّ مِ و 
 والراهبات بالسر، فأين أثر مقول  )اهلل حمب ( يف الواقع، وما هي حقيقتها؟!

 أحبه وقدَّره.اإلسالم املسلم، فكلما درس دينه  ِبالفَلما درس املسيحي دينه زهد فيه وعافه،  .25

 العقل الصريح مع الديان  املسيحي  احلالي  احملرف . جيتمعال  .24

ارث   جودو عدم  .23 النصوص األصلي  لألناجيل األربع  وملحقاهتا، وضياعها على مر القرون، تعتربَ 
 ملسيحي  املعاصرة. على مصداقي  ا

ن يهديه لطريق أاح ـحلإو  بإخالصنه يتجرد له ويدعو اهلل إحق فــمعرف  ال اإلنسان رادأ إذا .26
ا إمنو  ،واألجدادقليد لآلباء الت أوالعرق  أوبسبب ضغط اجملتمع  مييلو أيتعصب ال و ،الصواب
انت إلى الطريق املؤدي عوجيعل هدفه هو السار  ،اهلل بني عينيه رضاجيعل   َ ىل اْلن  مهما

 واألسراريكون مليئا بالتعتيم  أنميكن ال ن الدين احلقيقي أومن املعلوم  ،والعقباتاملتغارات 
 ؟إذنفما هو الدين الغلط ال إو  ،رهاب اجملتمع وابتزاز البناتإو 

ز يف فطرة أل ،باهلداي  ينبع من الذات الشعورإن  ،أيها القارئ الكرمي ،ختاما .27  اإلنسانن اهلل َر
 ،بني عينيك األمورذا وضعت هذه إحفظك اهلل  وأنت ،معرف  الطريق الصحيح من اخلطأ

كأو  حيب  ،ن اهلل رب رحيمأل ،َِرت من دعاء اهلل باهلداي  وقرأت القرآن بتدبر فان اهلل لن يرَت
 .خلار لعباده وحيب اهلداي  هلما

 فعليك باإلَِار من هذا الدعاء بإخالص وتضرع:







، عامل الغيب والشهادة ، أنت حتكم بني عبادك فيما   1اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل
هدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك ، إنك هتدي من تشاء إىل صراط َانوا فيه خيتلفون ، اِ 

 مستقيم.

 ،أسأل اهلل للجميع الهداية والتوفيق ،بحمد اهلل تم البحث

 وأن يدلنا على طريق الجنة وُيجنبنا طريق النار

 وأن يدلنا إلى طريق الخالص الحقيقي الواضح الصافي
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