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 لمسيحية العربيةا
 مقاربة قرآنية ـ تاريخية

 الشيخ حسين أحمد شحادة
 حسني شحادة، املسيحية العربية، النجاشي، الروم، بالد الشام.الكلمات المفتاحية: 

يذذر رو     ذذ ، و 17ذ  1/15يُذذر ر العذذرا جن ا ايذذّ امل ذذعهد ذ الع ذذع ارعيذذع ذ وجن ىل ذذالة بذذ ل       ذذّ  ال يذذة 
 . صية دينية، تتس  بالتن ع والتععد مة ذات خص   ب صف  ، لكريمالقرآن اجن  رلك 

للمسذذذيحية العربيذذذة جن ال ذذذر  ادو  للمذذذيالد بشذذذ ادة ىل يذذذا بذذذ ل  ذ شذذذاو   انتشذذذاىلوقذذذع شذذذ عت الشذذذام  و  
الطر   ي، واشت رت منازهل  بذني   ذّ املنذرىل بذاوغة و سذا  جن الشذام وبنذ  اوذاىل  بذر  عذي بنجذرا   يمذا يرويذ  

  لي.ىلي جن تاىلخي ، ومر  ش ر قبائل   بكر وتغلي وخل  وهبراء وجرام وبن   البالذ
للنسذي  العذرا املتعذعهد،  انذه  يذ  املسذيحية العربيذة مصذعىل قذ ة  مجذياًل   رلك شكهّ العرا املسذيحي    ذ ً  

نب ذا الق ذاجن السيا ذي مر  نا ىلمبا هلرا ال اقع، تذزز مسذ  ات  ذرمل امل اىلبذة جن جا ا  المية.و ثراء للحضاىلة العربية 
جن ضذذ ء م  لذذة النمذذ ذ   وا ن سذذامر ذذة وجذذ ا التصذذعي لاذذا رة اهلجذذرة املسذذيحية العربيذذة   شذذا  مشذذاىليع الفرقذذة 

  ال احع.ا  رائيلي الي  دي ال ائ  على  كرة العير ال احع والعرق 
* * * * * 

  ذذذع  انذذذذه   ذذذذ اما    لعذذذذرا.الذذذي  ب  ذذذذع الباحذذذا جن  ذذذذ اج  الن ضذذذة العربيذذذذة   فذذذذا  دوىل املسذذذيحيني 
واضحة   اء جن داخّ  قطاىل   العربية  و جن دو  امل جر،  رلك لي  مر م ضذ عية  ذرا البحذا  قصذاء ادقبذا  
املصذذذريني عذذذر ذ املسذذذيحية العربيذذذة ذ  يمذذذا ذ بذذذه  ليذذذ  الكقذذذغ مذذذر العىلا ذذذات برىليعذذذة    ادقبذذذا  ليسذذذ ا مذذذر العذذذرا 

مذذذر  صذذذلى ال عليذذذ  و لذذذ ، وزوا  النذذذي)ا ت صذذذ ا باقبذذذا  مصذذذر ، شذذذري   ادقحذذذا  جن حذذذني    اوذذذعيا النبذذذ ي ال
    العالئذذا الق ا يذذة والسيا ذذية بذذني املسذذلمني وادقبذذا    ذذيهما جن ع ذذ د العولذذة الفا ميذذة وصذذ ً   ال بطيذذة   ماىليذذة 

  اخلالذعة لذر يذعخّ م اق  ال عي  الروحي دقبذا  مصذر البابذا شذن دة القالذا يذامل  يا ذات   ذرائيّ يذ م قذا   لمتذ



 ـ 2ـ  

 ّ ذلك   ف يغذري الباحذا والذعاىلد بدعذادة الناذر جن م قذع ادقبذا    ،ادقبا  ال عد    مع  ش ائ   املسلمني
 مر املسيحية العربية.

عالقذذذة املسذذذيحية  جنجن البحذذذا عذذذر جذذذ اا  شذذذكا  قذذذعي متجذذذعد،  ذذذا    يذذذر   و    ذذذ ق  ذذذرا    ىل بذذذةً 
 وقطيعة.دم وتنا ر العربية با  الم    عالقة تصا

يذة املتعل ذة بالتذاىلين  ذنالح      ذ وة مغتذة و ذ وة ذات السال ذّ و ذ وة ال ر نعلى من   التعبر بالنص ص 
تبذ   الذذا خاضذ ا املسذذلم   عنذع   ذذراف الشذام ارن بيذذة ض تكذذر  ذ وات ضذذعه املسذيحيني العذذرا، و  ذا ضذذعه جذذي  

ويمذع  املسذيحيني.عض املسانعة الا اقتضت ا  يطرة الروم علذى  قغة بالشام وحصّ على ب  االروم الري مجع مج عً 
 مذر نصذاىل  العذرا علذى تذر  ديذاىل   بذّ نذرامل اض جيذز  حذعً  صذلى اهلذّ عليذ  و لذ  املصادىل التاىلخييذة علذى    الر ذ  

 نصرانيت .عر  ايامر معاذ بر جبلة وعمرو بر ح ام با    يفتنا نصرانيً  صلى ال علي  و ل 
ض يعذذ   ادمذذراء وىل  ذذاء ال بائذذّ املسذذيحيني بذذاليمر عذذر  صذذلى ال عليذذ  و لذذ  زي وابذذر  شذذام  نذذ ويذذر ر الطذذ

وو ذذع اذذرا  جن  صذذلى ال عليذذ  و لذذ ، ومذذر  عاذذ  ادحذذعا  التاىلخييذذة حذذع  الل ذذاء التذذاىلخيي بذذني الر ذذ    ذذلطا. .
مسذذأل دعضذذذاء و ذذع اذذذرا  ملذذا حذذذا  وقذذذه  صذذلى ال عليذذذ  و لذذذ ، املعينذذة، والال ذذذه  يمذذا تفيذذذعمل الروايذذات    الر ذذذ  

 اصذال   بالصذذالة جن مسذذجعمل متج ذذني    املشذذرق، وجن ذلذذك عالمذذة علذى التسذذامأل و شذذاىلة     ذذرا ال  ذذع بذذا   هلًذذ
 عبادت .جيمع  تباع عيسى وحممع، وبا  الغاية واحعة مر  اواحعً 

ع اذذرا  تذذالي    للمسذذيأل، وداىلت علذذى و ذذ صذذلى ال عليذذ  و لذذ ، وخذذال   ذذرا الل ذذاء التذذاىلخيي  نكذذر الر ذذ  
، و ذذرمل املنذالرة تعذذع مذذر وا صذذطفاءبينذ  وبذذني   ذاقفت   منذذالرة حذذ   م لذع املسذذيأل وم قعذذ  جن ناذام النبذذ ة والذ حي 

  ذذ  املنذذذالرات العينيذذة الذذذا نيذذه بذذذني مسذذلمني ومسذذذيحيني عذذرا جن الفذذذذة النب يذذة، ولذذذي   د  علذذى ذلذذذك مذذذر    
جن  ذ ىلة    عمذرا ، وقذع انت ذى  ذرا اوذ اىل     بذرام ع ذع يصذبأل  يذ   لقـرآن الكـريمامضم   تلك املنالرة ضذمهن  

 نصذذاىل  اذذرا  جن ذمذذة العولذذة ا  ذذالمية، الذذا تضذذمر هلذذ  دمذذاء   و مذذ اهل  و ىلضذذ   وديذذن  ، و  يتذذعخّ الر ذذ  
ت ذى اوذ اىل مذع نصذاىل  ان ذرلك يسمأل هل  باوفاظ على   اقفت   وىل با. ، و  جن معت عا    صلى ال علي  و ل ،

، و  لذذب   يتمسذذك اتغلذذي، و ذذرلك  ذذا  ينت ذذي مذذع بطذذ   املسذذيحيني العذذرا وقبذذائل  ،  كذذا  بعضذذ   يسذذل  ىلا بًذذ
  .مبسيحيت  دو  حر  علي   و  غا 

مضذطربة   ذذ. 40    ذنة  . ذذ 11 غ  ننا  نجع  ح ا  املسيحية العربية جن  ذة اخلال ذة الراشذعة مذر  ذنة 
ادحذذذعا  اخلطذذذغة والفذذذل الكذذذز  الذذذا شذذذ ع ا تلذذذك املرحلذذذة مذذذر شذذذي ع لذذذا رة النفذذذاق وا ىلتذذذعاد ومتبعلذذذة بفعذذذّ 

 واوروا العاخلية.
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وتذذراأ  زعذذ  بذذا  مذذا حذذع  مذذر اخذذتال  جن عالقذذة املسذذلمني باملسذذيحيني العذذرا  بذذا  تلذذك الفذذذة مذذر الذذ مر  
صذذلى ال  ع ا املسذذلم   بعذذع و ذذاة ىل ذذ   العذذر خلفيذذات  يا ذذية تذذاثرت با ن البذذات اوذذادة الذذا شذذ  ا ذذا  نامجًذذ
. وعلذذى الذذر   مذذر تذذ تر العالقذذة املسذذيحية ذ ا  ذذالمية  ذذن   علذذى مفاىلقذذة  ذذاخرة مذذر مفاىلقذذات الع ذذّ عليذذ  و لذذ 

  اصذّ بذر عطذاء املعتذ ي ض يذامر شذر   ا بذغً   العيين ا  المي  با  حروب  العاخلية ختتصر ا  رمل اوادثذة     ىلجذاًل 
َوِإْن َأَحــــدن ِمــــَن اْلمنْشــــرِِ يَن }  عنذذذذعما  علذذذذر علذذذذي    نذذذذ  مشذذذذر  مسذذذذتجغ،  ذ ذذذذ مل والذذذذ  و ذذذذ  يرتهلذذذذ   اخلذذذذ اىل    

 .1{اْسَتَجاَرَك فََأِجْرهن َحتَّى َيْسَمَع َ الَم اللَِّه ثنمَّ َأبِْلْغهن َمْأَمَنه
د جن الكامّ    مجاعة مر اخل اىل  ل يه عبع ال بر خبذاا و ذا  معذ   ومر املفاىلقات نفس ا  يما يروي  املزر
بالشذذر  قتلذذذ مل،    عليذذ  السذذذالم، مصذذح  د  علذذذى   ذذالم  وملذذذا حذذاوىلومل وىل ذذذض    يغيذذع   جن   ذذذام ا مذذام علذذذي

د  املسذذيحي جن ذمذذة ال وىل ذذ ل   علذذى ةلذذة،   ذذا  املسذذيحي  ذذي لكذذ ،  ذذاب ا بشذذعة، احذذع      ذذاوم ا مسذذيحيً 
ا  نذا لناخذر ا    بذقمر، و ذ  مذا  د ذ  املسذيحي و ثذاىل ا ذتغراب  حذ  قذا  وىلعاية ح   واجي قر أ   ال ا  وال م

 مقّ عبع ال بر خباا و  ت بل   منا ةلة؟ ما  عجي  را  ت تل   ىلجاًل 
 ىلدت مذذذر ا تحضذذذاىل  ذذذرمل املفاىلقذذذات، ا شذذذاىلة       الع ذذذّ ا  ذذذالمي حذذذ  جن ذىلوة تطر ذذذ   مذذذا جن مقذذذا  

ّه ىلاعيً  ة والنب يذة املتشذعدة جن وجذ ا الذز هبذ  يذال ر ن   النصذ ص  ااية   ّ الكتاا ذ ا ذتنادً ذ ل ع ية مح ااخل اىل  ل
 ما عر الع ع ا جتماعي جن ا  الم. اض ينفصّ ي مً  اوت  غ اوماية وادمر هل  ب صف   ج ءً 

انتشذذذاىل عذذر  ،  ضذذذاًل صذذذلى ال عليذذ  و لذذ  ويبذذعو ي،    م اىليذذا الفتنذذذة والشذذ اق الذذا  ع بذذذه و ذذاة الر ذذ  
  ذالمية   حصذر هلذا،  ذيك   لكذّ  ذرا بذالع ادثذر علذى  الا رة   ضى التاويذّ والتاويذّ املضذاد، والذا  ابذه  رقًذ

العنذذذ   عذذذر ا ذذذ ية الف ذذذ  النبذذذ ي للمسذذذيحية العربيذذذة، و ذذذ  الف ذذذ  املنبذذذين علذذذى الن ذذذع الذذذرحي  واوذذذ اىل اهلذذذادف بعيذذذعً 
 وا قصاء وا ضط اد.

شكا  ال راءة ا  المية للمسيحية يبتعئ مر تلك اللحاة التاىلخيية الذا  ثذر  ي ذا با    ا عذافو بعه مر 
املسيحي   العرا ا حتفاظ با ت الهل  عر ا  الم  عير مساوي ختمه بذ  النبذ ات. ومذع    مذا مسعتذ  املسذيحية 

ا عذر صذلة ال رابذة الروحيذة مذر الع امذّ حالذه دو   عال.ذ اجعير بنار ا وا تمام ا،  غ     قذغً  القرآنالعربية مر 
ملذذا بذذني يعيذذ  مذذر التذذ ىلاة وا ايذذّ حذذ   ذا مذذا  ثذذغ ارذذع  حذذ   صذذعق  اهبذذرا الذذعير ارعيذذع الذذري قذذعهم نفسذذ  مصذذعقً 

عذذر م قذذع املسذذيحية العربيذذة ب صذذف ا شذذا ع  ثبذذات علذذى مذذا جذذاء بذذ  مذذر اوذذا  يمذذا  القــرآننفسذذ ،  شذذ   القــرآن
ََ ِمـْن }مر   ىلة ي ن   94نست حي  مر اآلية  فَِإْن  نْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّا َأنـَْزْلَنا ِإلَْيَك فَاْسَأِل الَِّذيَن يـَْقَرأنوَن اْلِكتَـا

                                                           

 .6 ، مر اآليةالتوبة  ىلة  1
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 .{قـَْبِلَك َلَقْد َجاَءَك اْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك َفال َتكنوَننَّ ِمَن اْلمنْمَترِينَ 
 ادمذة ا  ذالمية   تشذاف    ام جً ذ اوعلى الر   مر    النص ص املفسرة هلرمل اآلية قع ىل ت  ي ا خطابًذ

ض يبذالع جن تعمذي   حكذام علذى املسذيحية  القـرآن الكـريمج اني التماي  بني ا  ذالم ومذا  ذب   مذر ىل ذا ت  ذد  
 العربيذة  يكشذ  صذ ىل ا املتعذذعدة بتعذعهد مذرا ب ا و  ائف ذا   يل ذذي الضذ ء علذى ثلذة مغمنذذة مذر  تبذاع السذيع املسذذيأل

َوِإَذا َسـِمعنوا َمـا أننْـِزَل }   شا ع حا على ع يذعة الت حيذع  صلى ال علي  و ل ، ة حممعض تر جن نب   )علي  السالم 
ِدينَ ِإَلى الرَّسنوِل تـََرى َأْعيـننَـهنْم تَِفيضن ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرفنوا ِمَن اْلَحقِّ يـَقنولنوَن رَبَـَّنا آَمنَّا فَاْ تنبْـ  ِِ  .2{َنا َمَع الشَّا

 لفذات       املسذيحية العربيذة ض تكذر علذى حالذة واحذعة جن ع ائذع ا و ذل   ا  مذن    مالقـرآن الكـريوجن 
لـنوَن آيَـاِت }مر ا تجاا لنعاء النب ة ارعيعة ومن   مر ض يستجي  َِ أنمَّةن قَائَِمـةن يـَتـْ ِل اْلِكَتا ِْ لَْيسنوا َسَواًء ِمْن َأ

ـــْم َيْســـجندنونَ  ِن ـــِل َو َـــاَء اللَّْي ـــِر يـنْؤمِ  * اللَّـــِه آن ـــِن اْلمنْنَك ـــْوَن َع َه ـــاْلَمْعرنوِع َويـَنـْ َـــْأمنرنوَن ِب ـــْوِم اْيِأـــِر َوي ننـــوَن بِاللَّـــِه َواْليَـ
َراِت َوأنولَِئَك ِمَن الصَّاِلِحينَ   . 3{َوينَسارِعنوَن ِفي اْلَخيـْ

   ويعذذذ ي بطريذذذر  الكنيسذذذة السذذذريانية ز ذذذا ادو  عيذذذ اص عرقلذذذة انتشذذذاىل الذذذعير املسذذذيحي جن ار يذذذرة العربيذذذة 
ان سام الكنيسة املسيحية علذى ذا ذا والصذراع الع ائذعي بذني  تباع ذا وقذع ا ذتغّ الي ذ د تلذك التناقضذات  عمذع ذو 

  ذذرا    علذذى اعتنذذاق الي  ديذذة  ر ضذذ ا  سذذام   صذذذن ف  نذذغاد الي ذذ دي جن  وائذذّ ال ذذر  السذذادد للمذذيالد حمذذاوً  
م. و ذذ  الشذذ عاء اومغيذذ    صذذحاا ادخذذعود 523العذذراا وحذذرق   مذذع ملك ذذ  اوذذاىل  جن  خذذعود النذذاىل  ذذنة 

علذذى    الصذذفة ا جيابيذذة جن املسذذيحيني العذذرا  .ذذ   ذذان ا يعت لذذ   ادوثذذا  و ذذ  هبذذرا  .القــرآنالذذرير ّذذعه  عذذن   
ويذذر ر  ذذّ مذذر اليع ذذ ا جن تاىلخيذذ   .امل ذذاوم للاذذا رة ال ثنيذذة املسذذتبعة اوا مذذة القــرآنا عتذذ ا   ذذيتف    مذذع مذذن   

و ذا  وىلقذة "جن  ب اتذ  شذ ا ع مذر  مسذاء  انذه مذر بذني الذرير اعت لذ ا ادوثذا  حيذا جذاء جن الطب ذات  وابر  ذعع 
بذر ن  ذذّ ىلابذذع  ىلبعذذة تر ذذ ا ادوثذذا  ومذذا يذذربأل علذذى النصذذي وعبيذذع ال بذذر جحذذ  بذذر  ميمذذة بنذذه عبذذع املطلذذي وقذذع 

  مر بععمل، وعقما  بر او ير  ابر عذ  وىلقذة امر ت   م حبيبة الا ت وج ا الر    اجن بالد اوبشة تاىل ً  امات نصرانيً 
وزيذع  اوخعجية ت و  باىلض الروم وحسنه من لت  عنع ال يصر وي ا  ل  البطريا   ع ي لذ  مذات جن الشذام مسذم مً 

صذذلى ال عليذذ   ذ و ذذ  ابذذر  خذذي اخلطذذاا اشذذت ر عنذذ   نذذ  .ذذى عذذر قتذذّ املذذ  ودة وقذذا  عنذذ  النذذي بذذر عمذذرو بذذر نفيذذّ
 ". مة وحعمل    ن  يبعاو ل ،

ذذع    املنذذاح املسذذيحي العذذرا  ذذا  عشذذية البعقذذة النب يذذة مذذغ اًل  جبميذذع لرو ذذ  ومالبسذذات  لتا ذذي  ع ذذع  مذذا يغ ه
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ذ ا  ذذذذالمي بابعذذذذادمل الع ائعيذذذذة وا جتماعيذذذذة والسيا ذذذذية.    ذذذذيهما و   اللغذذذذة العربيذذذذة  انذذذذه لغذذذذة  اوذذذذ اىل املسذذذذيحي
لعربيذذة ب ا ذذطة النسذذا  والر بذذا  ال ذذا نني علذذى حذذعود  لسذذطني  لذذ  املسذذيحيني واملسذذيحية الذذا انتشذذرت جن الذذبالد ا

تكذذذر املسذذذيحية تسذذذت ّ عذذذر لغذذذة الذذذبالد بلغذذذة  ريبذذذة والتذذذاىلين يتحذذذع  بصذذذ ت مرتفذذذع عذذذر النابغذذذة الذذذربياأ واملن ذذذّ 
يذذعين   باملسذذيحية.  االشذذكري وحسذذا  بذذر ثابذذه و ذذغ   مذذر شذذعراء بذذال  الغسا ذذنة والل ميذذني الذذرير  ذذان ا مجيًعذذ

   مذا يغ لنذا    ننعذه املسذيحية بالعربيذة  ذ      ذّ  رق ذا بذال ا ذتقناء  تبذه بالعربيذة، "ير  املطرا  ج ىل  خضذر و 
وجن تاىلين اددا العرا لألملذاأ املعذروف ذ  ذراف ذ تعذعاد لذبعض  مسذاء الكتذي املسذيحية الذا وضذعه بالعربيذة عنذع 

جن  ذ ذذا    ذذّ ذلذذك  اياوزنذذا املف ذذ م ال ذذ مي الذذري ض يكذذر بذذاىلزً ادقبذذا  والسذذريا  والنسذذا رة والذذروم وامل اىلنذذة،  لذذ  
 ."ال ما  وا تفينا باملف  م اوضاىلي وجعنا    املسيحية نط ه بالعربية قبّ ا  الم وبععمل

 ذذغ    املذذغىلح ن ذذ   زيذذادة خيذذال   ذذرا الذذر ي لذذغ     املسذذيحية ض تصذذّ     عمذذاق العذذرا ولذذّ ا ايذذذّ 
ىل ارمذذاعي ال بلذذذي وىلبذذ  العذذذرا بذذني املسذذذيحية والبي نطيذذة مذذذع  حجذذام اد ذذذاقفة العذذرا عذذذر بسذذبي الشذذذع   ا امشذذيً 

الكتابذذة باللغذذة العربيذذة   ذذ  ا ذذت عم ا السذذريانية والي نانيذذة للت ا ذذي ونشذذر الذذعع ة وض يكذثذذ ا بذمجذذة ادناجيذذّ    
 العربية جن تلك الفذة.

 ذذيغدي    التبذذذاد  اا جتمذذاع املسذذيحي العذذرا تاىلخييًذذيسذذعين ال ذذ   جن  ذذرا ا  ذذاىل،    نذذعىلة البحذذذ   جن 
ا  ذذذتنتاجات املتعل ذذذة باملسذذذيحية العربيذذذة، وجن  ذذذياق ذلذذذك   معذذذب لتصذذذني  املسذذذيحيني العذذذرا بذذذا.  مذذذر املذذذ الني 

َِ تـََعـاَلوْ }بّ  .  مر صلي   ّ الكتاا ل ض   اآلية الكرمية وصذراحت ا  .د ّ الكتاا ـَل اْلِكتَـا ِْ ا ِإلَـى  قنْل يَـا َأ
 .{...َ ِلَمٍة َسَواءٍ 

مبع جس ىل الت اصذّ مذع املسذيحيني العذرا، د  ال  القرآنمع و ع ارا  تلفه    ا تمام  القرآنوحكاية 
 بحان   با    خصذ   بر ذا ت ق ام ذا الت حيذع وا ميذا  بذالي م اآلخذر. و ذ  مذا يذغ ل     قذر مذر  ذغ   ل بذ   

اعتبذاىل املسذيحيني العذرا مذر   ذّ الكتذاا بذّ خيصذ   دو  الي ذ د مب يذة ال ذذرا   ي تصذر علذى  القـرآنا  ذالم. و
ــوَد } صذذلى ال عليذذ  و لذذ ، واملذذ دة للذذرير  منذذ ا نذذاء ادنبيذذاء حممذذع َِ َعــَداَوًة لِلَّــِذيَن آَمننــوا اْليَـهن لََتِجــَدنَّ َأَشــدَّ النَّــا
َبانًـَوالَِّذيَن َأْشرَ نوا َولََتِجَدنَّ َأقْــَربـَهنْم َمـَودَّ  ِْ هنْم ِقسِّيِسـيَن َورن  اًة لِلَّـِذيَن آَمنـنوا الَـِّذيَن قَـالنوا ِإنَـّا َنَصـاَرى َذلِـَك بِـَأنَّ ِمـنـْ

  .4{َوَأنَـّهنْم ال َيْسَتْكِبرنونَ 
وب طذذع الناذذر عمذذا جذذاء جن شذذرو  املفسذذرير ل يذذة   ذذع ذ بذذه الذذع ت ىلة  ذذل   بلحذذا  جن  تاهبذذا ال ذذي  عذذر 

ا     ن    ميكر التغاضذي عذر ح ي ذة تاىلخييذة تذزىل تلذك املفاضذلة بذني الي ذ د واملسذيحيني. املسيحية العربية وتط ىلا 
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 ل ع  انه امل اج ذات السيا ذية الع ائعيذة مذع الي ذ د جن  ذذة بنذاء ا  ذالم  شذع ضذراوة م اىلنذة مبذا  ذا  عليذ  اوذا  
ارعيذذعة الناشذذاة والذذا تسذذعى    تر يذذ  علذذى العيانذذة  ا يا ذذيً  امذذع النصذذاىل  الذذرير ض يشذذكل ا جن ذلذذك الع ذذع خطذذرً 

نفسذذ ا.       الع يذذعة املسذذيحية وىل ذذ  اختال  ذذا مذذع الع يذذعة ا  ذذالمية علذذى ت حيذذع الذذرات ا هليذذة  ذذد  املسذذيحيني 
 اتسذذذم ا بذذذاللني واملرونذذذة و ضذذذيلة اخللذذذا علذذذى مسذذذت   املعذذذامالت والسذذذل   ا جتمذذذاعي ال ذذذر أللذذذن   االعذذذرا و ً ذذذ
رً  َوَلوْ }والسيا ي   َِ َلَكاَن َأيـْ لن اْلِكَتا ِْ ِنمن اْلَفاِسقنونَ  اآَمَن َأ هنمن اْلمنْؤِمننوَن َوَأْ ثـَرن  .5{َلهنْم ِمنـْ

و ذ   املسيحي   العرا ليس ا  الي  د الذرير احذ ذ ا قتذّ ادنبيذاء والر ذّ ومعانذعة ال جن  مذرمل و.يذ  ويعلذّ 
النصذذاىل   لذذني  حذذني  ذذا    بذذاورص الشذذعيع علذذى الذذعنيا جن الذذرازي جن تفسذذغمل  ذذرا ادمذذر ب  لذذ     الي ذذ د  ص صذذ

عريكذذة مذذر الي ذذ د و قذذرا    املسذذلمني   ذذ    ذذّ عبذذادة و  ذذّ تذذالوة واجت ذذاد وترقذذي جن الذذعياىلات والصذذ امع. وجن 
هنْم أنمَّـةن من }    اذة مذر املسذيحيني العذرا عذر اعتذزوا مذر مذغمين   ذّ الكتذاا   ا  ىلة املائعة  شذاىلة  يًضذ ْقَتِصـَدةن ِمـنـْ

هنْم َساَء َما يـَْعَملنونَ  ، وامل ص د هبذرمل ادمذة حسذي مج ذ ىل املفسذرير  مذة    اليذة و  م صهذرة  ي  .ذا   6{وََ ِثيرن ِمنـْ
 ذذال ت ذذ    ي مذذا    مذذا  صذذلى ال عليذذ  و لذذ ، و  ت صهذذر جن حذذا حممذذع عليذذ  السذذالم، تغذذاي جن  الم ذذا عذذر عيسذذى
 ل ر ي. يليا هبما  ما جن الطزي وا

الصذذذاىلمة دولاذذذك املسذذذيحيني الذذذرير ض يصذذذعق ا مبحمذذذع وبر ذذذالت ، وعلذذذى  القـــرآنوعلذذذى الذذذر   مذذذر ن ذذذعيات 
يذامر املسذلمني با حسذا   القـرآنالتقليذا وتاليذ  املسذيأل         ليذ  مذر ع ائذع مقذّالر   مذر ّذرير    يمذا ذ بذ ا 

ادْعن ِإَلى َسـِبيِل } لي   ومعاملت   بالعع  وال س  وتا ي  قاععة للح اىل املفت   بادا اوكمة وامل عاة اوسنة  
َي َأْحَسنن  ِِ  .7{رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلهنْم بِالَِّتي 

مذذر مذذذزىل  ثذذاىلات بعذذذض املذذذغىلخني مذذر    اهلذذذعف الرئيسذذي مذذذر  ذذذ وة يذذذة لذذذي  ال ر نوجن ضذذ ء  ذذذرمل او ي ذذة 
 و دجذذّ دعذذ ة  ذذكا.ا  عتنذذاق ا  ذذالم. ذلذذك    اهلذذعف مذذر تلذذك  امسذذيحيً  االر ذذ   لعومذذة ارنذذع  لك .ذذا مر ذذ ً 

 بضذما   مذذر صذلى ال عليذذ  و لذ ، الغذ وة  ذا  يذعخّ جن نطذذاق تذامني الر ذ   الطريذذا التجاىليذة الشذمالية مذذع تع ذعمل
 دومة ارنع  ومصاهلا ادمر الري د ع ا    اعتناق ا  الم  يما بعع دو    رامل  و قتا .

قذذع خذ ه بذذين جنذاا الكلبيذذني بكتذاا بذذنيه  صذلى ال عليذذ  و لذ ، وحبسذي ابذذر  ذعع جن  ب اتذذ   ذد  الر ذذ  
املسذذيحيني  ليذذ  و لذذ ،صذذلى ال ع  يذذ  ادمذذ ىل الذذا جيذذي علذذي   مراعا ذذا مذذر ح ذذ ق وواجبذذات و ذ  ل ذذع تذذر  النذذي
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من   على شريعت     بعذع اعتناقذ  ا  ذالم  ذ ع  ميانذ  و ىلادتذ   جذرت العالقذة بينذ   االعرا وما يعين   وض يل م  حعً 
مذذذر  اوبذذذني  ولاذذذك و ذذذغ ء علذذذى امليا ذذذرة واللطذذذ  وحسذذذر ا خذذذاء وارذذذ اىل  لذذذ  يع ذذذع عذذذر الذذذعع ة ا  ذذذالمية شذذذياً 

   و ّذذذ يل   بذذذالكرمل عذذذر ع ائذذذع    و املسذذذاد ارذذذائر بذذذام اهل  و عراضذذذ   اضذذذط اد  الفي ذذذا  و مصذذذادىلة ح ذذذ ق 
ودمائ   ول ع  ىلادت جن املاضي واواضر  قالم  جنبية و قالم عربية تش ي  امل ق  ا  ذالمي مذر  الفيذ  بذعا ع مذر 

اءات  ذذي مذذر صذذنيعة مذذر تلذذك ا  ذذذ  اتقذذ ير ادح ذذاد والفذذل  ذذغ    واقذذع التذذاىلين ال ذذعي، واوذذعيا  ثبذذه     قذذغً 
ار ذذذّ  و مذذذر صذذذنيعة الذذذعد ا  ذذذتعماىلي امل يذذذه وتذذذراأ مذذذر خذذذال   ذذذرمل امل اىلبذذذات ادعذذذ ا الباحذذذا ا  ذذذالمي    

  مرير 
لع ائع املسيحيني العرا وبذني  حكامذ  ال اضذحة  القرآن الكريم   يضع  اصلة ضروىلية بني ن ع  أحدِما:

 الفيذذ ،   بين ذا وبذذني  خطذذاء بعذذض املماىل ذذات الذذا ض تلتفذذه الصذرةة جن مسذذالة امل قذذ  مذذر معاىلضذذي  وخصذذ م  و 
    وعي  رمل الفاصلة.

   ةشذذع دىلا ذذات  حذذ   مصذذطلأل ذ   ذذّ الكتذذاا ذ لتع ذذي ا ذذت عامات  ذذرا املصذذطلأل جن الي ذذ د  ثانيهمــا:
تذ ا الكتذاا عر  ريا مذر الذرير  و  القرآنمقا  ذلك حعيا  اوع يعة و ل  ً  اوالنصاىل  لتا يع الفصّ بين ما  كرً 

عمعوا    املكر و ثاىلة العصذبيات البائذعة بذني املسذلمني جن يقذرا،   ذع ىلو  املفسذرو     شذاد بذر قذي  الي ذ دي 
. مذذره بنفذذر مذذر ادود واخلذذ ىل  و ذذ  جن نلذذ  يتحذذعث   .عاذذي  العذذعاء شذذعيع الطعذذر علذذى املسذذلمني او ذذا  شذذي ً 

ّه ا   ذالم بعذع الذري  ذا  بيذن   مذر العذعاوة جن ارا ليذة  ذامر  غال  ما ىل   مر  لفت   وصذال  ذات بيذن   جن لذ
 عمذذع  لذذي   واجلذذ  مع ذذ    ذ ذذر   يذذ م ذ بعذذا  ذ ومذذا  ذذا  قبلذذ  و نشذذع   "مذذر الي ذذ د  ذذا  معذذ    ذذا  لذذ    اشذذابً 

بعض ما  ان ا يت اول    ي  مر  شعاىل،  فعّ ذلك و ادت اورا    ت ع بني ادود واخل ىل   ن   قذ   ال تعذا   
 .8{بذ ْعع  ِ مي اِنُكْ    اِ رِير   ِمر  الرِرير   ُوتُ ا اْلِكت اا  يذ ُردُّوُ  ْ  اا   يذُّ  ا الرِرير   م ُن ا ِ ْ  ُتِطيُع ا   رِي ً ي  }

وبر املغمنني   ذ  مذر   ذّ الرمذة مبعذب  صلى ال علي  و ل ، ول ع  ا  املسيحي   العرا م ضع عا فة الني
مذر   ذّ الرمذة ض  مذر قتذّ ىلجذاًل "  صذلى ال عليذ  و لذ  مذة ال وىل ذ ل  وجن حذعيا النذي .  حمف ل   وحمميذ   بر

 ."جيع ىليأل ارنهة
بغذغ  يذي نفذ   ا و انت ص  ح    و  لهف    ق  اقت   و  خر من  شذياً  امر لل  معا عً "وجن حعيا  خر  
 ." انا حجيج  ي م ال يامة

 ذي النذال  لعالقذة املسذلمني باملسذيحيني العذرا بذّ  ذي  "الهـم مـا لنـا وعلـيهم مـا علينـ"ول ع لله قاعذعة 
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وجن لذذّ  ذذرا املبذذع  العذذاد  ض يشذذ ع التذذاىلين  .املن ذذا  الذذري يكفذذّ ح ذذ ق ادقليذذات جن ايتمذذع ا  ذذالمي املتعذذعهد
مذذر حذذروا التط ذذغ الذذعيين  و التط ذذغ العرقذذي جن عصذذ ىل  انذذه تبذذاد  يذذ  ادقليذذات با ذذ  الذذعير  و  اا  ذذالمي شذذياً 
 .!.با   ال  مية

وبش ادة التاىلين  د  الكقرة الغالبة مر  كا    ىلية الطبيعية   ىليا ذ لبنا  ذ ادىلد  ذ  لسذطني للذه حما اذة 
ذذه  شذذرا  ا وىلعايت ذذا  كذذا  املسذذيحي    علذذى   يت ذذا املسذذيحية  ذذ ا   سذذة قذذرو  مذذر حكذذ  العولذذة ا  ذذالمية ّو

 جن بناء اوضاىلة العربية ا  المية. ا جيابيً  االعرا وما ي ال   بكّ   ائف   ىلصيعً 
ي ثها الع ع الري ء بني اخلليفة عمر بر اخلطاا وبذني   ذّ  ذ ىلية علذى      ةذعث ا بيذه  اوض  جع مصعىلً 

عبادة و  ص معة ىلا ي و   جيعد ما خترا مر  نيسة  و ديذر    جن  تذاا ال ل شذنعي ذ صذبأل ادعشذى الذر  لهذ  
رو  و   ع ع مناقض لع عمل الري  عطذامل د ذّ  يليذاء جن ال ذعد الشذري  بصذريأل ختمذ  بعع اخلليفة عمر بسبعة ق

ـا وال مـن مـليبهم وال يسـكن "وت قيع  و الم    أن ال تسكن  نائسهم وال تهدم وال ينـتقض منهـا وال مـن هيِر
عذرا واملسذلمني  ذ  على    املصعىل ادو  لتف   مبذاأ العالئذا بذني املسذيحيني ال "..بإيلياء معهم أحد من اليهود

و ية الععالة صرةة جن من ج  ب ج ا ش  دية املسل  بال س  ول  مع ادععاء احملذاىلبني  كيذ   ذا   القرآن الكريم
 ذذا  م ضذذ ع  ذذرمل الشذذ  دية يذذامل املسذذيحي العذذرا و ذذ  مذذر عذذرف جن ايتمذذع ا  ذذالمي باملعا ذذع املسذذاض، ت ذذ   

 نوننوا قـَوَّاِميَن لِلَِّه شنَهَداَء بِاْلِقْسِط َوال َيْجرَِمنَّكنْم َشَنآنن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعـِدلنوا اْعـِدلنوا يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمننوا  }اآلية  
َن لِلتـَّْقَوى َواتَـّقنوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َأِبيرن ِبَما تـَْعَملنونَ  َو َأقْـَر  .9{ِن
لعرا واملسذلمني    نذر  منصذ ىل بذر ي حنذا السذرياأ وزيذر و نجع مر تعبغات الق ة املتبادلة بني املسيحيني ا

علذى  ذجن ا وقذه     ذا  ال ليذع  امشر ً  امسيحيً  اوزيرً   ذ. 36 الم، و   نر  جن الك  ة  نة للمالية جن مطلع ا 
ضذايا عذر ق اد اًعذ علي  السالم، ي اتّ    جاني ا مام اوسني اعلي ا، و   نر  جن  ربالء مسيحيً  بر ع بة عاماًل 

 اورية والععالة والكرامة.
ويتحذع  املذذغىلح ن ذذ   زيذادة جن  تابذذ  الفريذذع عذر املسذذيحية والعذذرا  يشذعد علذذى التسذذامأل الذعيين بذذني العولذذة 
و  ذّ الكتذاا و  ذاد التعاضذع   يعذ د بر يذ     وحذعة اللغذة وال رابذة الروحيذة واوضذاىلية بذّ    خص صذية العالقذة 

خذذذتالف احملسذذذ م باملعا ذذذعات وامل اثيذذذا،  حذذذني دخذذذّ العذذذرا بذذذالد الشذذذام  ذذذا  بطريذذذر  الذذذا قامذذذه علذذذى احذذذذام ا 
 نطا يذذة  ذذ   ثنا ذذي د ارمذذا  بطريذذر  اليعاقبذذة امل ن  يسذذيتني ويبذذعو ي    تعذذا   اليعاقبذذة والغسذذانيني مذذع الفذذتأل 

زىل مع ذ  وتكذرمي     ذر  مذن   ا  المي شكّ الن اة ادو  ملف  م ذ ال حعة ال  نية ذ   امه العولذة ارعيذعة بالتذ 
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  .م675ي حنا العمش ي واضع التسابيأل الكنسية و اتي الال  ت امل ل د جن دمشا  نة 
 يمذذا بعذذع  يشذذغّ العلمذذاء اليعاقبذذذة والنسذذا رة مرا ذذ  مرم قذذة جن بذذذال  اخللفذذاء  ذذازد رت شذذغو.  جن الع ذذذع 

لعولذذذة بذذامل لفني واحملا ذذذبني والكتذذاا ونيتعذذذه ا  ذذالمي املبكذذر و ذذذا  هلذذ  مرا ذذذ  علميذذة م مذذذة وزودت معاىل ذذ   ا
متيذذذذازات وازداد دوىل ذذذذا جن ع ذذذذع اخلليفتذذذذني الكنيسذذذذة النسذذذذط ىلية خذذذذال  ال ذذذذرو  القالثذذذذة ادو  بكقذذذذغ مذذذذر اوريذذذذة وا 

ط ىلية جن بيذذذه اوكمذذذة جن بغذذذعاد، وحبسذذذي ال ذذذ  بطذذذرد نصذذذري سذذذالعبا ذذذيني املنصذذذ ىل واملعتضذذذع وبذذذرز علمذذذاء الن
حية العربيذذة ض تضذذط ع    مذذر الي ذذ د والبيذذ نطيني و   ذذيهما علذذى السذذريا  حبجذذة ىل ضذذ   قبذذ   الكلذذعاأ  ذذد  املسذذي

نمذذع خل يذذعونيا وض تنتذذ  اضذذط ادات املسذذتعمر البي نطذذي لكنيسذذة السذذريانية    با ذذ ىل ا  ذذالم  حاىلبذذه املسذذيحية 
 .م651نة    جني مع العرا املسلمني جن م اج ة الكسروية الفاىل ية   االعربية جنبً 

وجن  تاب  مر ةمي املسيحيني العرا ير   يكت ىل  حاا  ن  وجن لّ الفذتأل ا  ذالمي وبسذعي مذر العولذة 
 .والكقرة مر اليعاقبة السريا  ادىلث ذ   وما  المية ء ع ع الصلأل الش غ بني ال لة مر اخلل عونيني امل الني للر 

المي    جن ع ذذذع  ذذذيطرة العنصذذذر الذ ذذذي علذذذى العولذذذذة وض يتبذذذع  م ذذذام املسذذذيحيني العذذذرا جن ايتمذذذع ا  ذذذذ
العبا ية وانتشاىل لا رة التعصذي املذر ي الذري ا تشذر  داخذّ الفذرق ا  ذالمية نفسذ ا ومذع بذروز الع ذّ الطذائفي 
العيين على مسر  ادحعا  العربية اتسعه لا رة العذعاوة املفر ذة  و الذ  ء امل ذعد ل بائذّ الذعير وعشذائرمل  كيذ  

صذذطراع الذذعيين ذ الذذعيين  و .ذذاء ع امذذّ قطذذع اهل يذذة ال احذذعة مذذا ض نتحذذرىل مذذر تلذذك اد ذذال   .ذذاء ع امذذّ ا نت قذذع 
. والا تكاد تنحصذر  يمذا ذ ذي  ليذ   قذغ مذر ن ذاد الع ذّ .العصبية الا تر   هبا ن عات ا لغاء والنفي وا قصاء

نت ائيذذة ضذذعه التكامذذّ حاديذذة ضذذعه التععديذذة، ون عذذة ا العذذرا بن عذذات ثذذال   ن عذذة ال طعيذذة ضذذعه النسذذبية، ون عذذة اد
 والت ل .

وبذذر ي بعذذض البذذاحقني    املسذذيحية العربيذذة  ا  ذذالم بذذرىلة واحذذعة لكن ذذا ان سذذمه بعذذع انتشذذاىل ا ال ا ذذع جن 
مذذع   ذذالتن ع املذذر  ىل  ذذا   جن ان سذذام الكنيسذذة و ذذ   مذذر تكذذرىل اولغ يًذذ ،او كريًذذ ،اوث ا يًذذ ،ابياذذات متباينذذة اجتماعيًذذ

جن ب ذاع متباعذعة و ءذاء  تلفذة وبذني شذع ا متن عذة الق ا ذات وض يسذجّ التذاىلين العذرا  اا  الم الري انتشر  يًضذ
عر اضط اد املسيحيني العرا جن حريت   العينية    بعذع انذع ع حذروا الفراذة ذ اومذالت الصذليبية ذ  ذع ع  اشياً 

 سلمني خلال    الال   ي مع الكنيسة الغربية.   جاني امل ااملسيحي   املشاىلقة القمر  اليً 
جن  اوجن ع ذذذع ا جتيذذذا  املغذذذ ي تعذذذرض املسذذذيحي   العذذذرا     ذذذ اىل   الذذذه الكنذذذائ  واملسذذذاجع خص ًصذذذ

الفذذات ادو  مذذر الغذ و، وجن ال ذذر  التا ذع عشذذر تصذذاععت امل اج ذة بذذني السذلطة العقمانيذذة و وىلوبذا اوعيقذذة  ذذازداد 
مع ازدياد نشا  حر ات التبشغ جن حياة املسيحيني  ذاد  التبشذغ  االعاض ا  المي مذا  ً  تعخّ الغرا جن شغو 



 ـ 10ـ  

   زيذذادة التذذ تر الذذري   ذذاء  لذذي  ،  الكنيسذذة الغربيذذة جن ذلذذك ال قذذه  انذذه تناذذر    املسذذيحيني العذذرا علذذى  .ذذ  
اأ والفرنسذذي ل ذذر الناذذام الطذذائفي نتذذعاا الزيطذذخذذ اىل  ومذذع  ذذ    منط ذذة املشذذرق العذذرا ودخ هلذذا ّذذه مالذذة ا 

علذى املسذذر  العذذرا ليشذذكّ مصذذعىل تذذ تر يعمذذّ علذذى تغريتذ  با ذذتمراىل الكيذذا  الصذذ ي أ بعذذع احذذتال   لسذذطني  لذذ  
يسذذذذل  املسذذذذيحي   العذذذذرا جن  لسذذذذطني مذذذذر مكائذذذذع الع ذذذذّ ا  ذذذذرائيلي وض تسذذذذل  املسذذذذيحية العربيذذذذة جن دو  ارذذذذ اىل 

 ي ذذاد الفذذل بذذني املسذذيحيني واملسذذلمني  يمذذا شذذ عنامل مذذر اوذذرا اللبنانيذذة و يمذذا الفلسذذطيين مذذر مذذغامرات الت سذذي  و 
 مر اعتعاءات  ا رة على  نائ  العراق.  اش عنا مغخرً 

واآل  وءر نستعيع  غا  اهل ية و ول يات الن  ض العرا وا  ذالمي نتطلذع    وىلثذة املسذيحية العربيذة  منذاء 
ارين مذذر خذال   ذذرمل امل اىلبذذات ادوليذة  ذا  انذذه احملذر العربيذذة قذع وحذذعت شذذ عاء علذى ث ا ذذة امل اومذة واملمانعذذة وخيذ

ذ ا  المي جن م اومة البي نطيني والفرد والروما  جن املاضي، وجن م اومة ا حتال  ا  ذرائيلي جن  ا ميا  املسيحي
 ث ى   ذذت الص   يتنذذا القكلذذى اواضذذر  ذذد  التذذ زىل بين مذذا اليذذ م  ذذغب  ع ذذع  ذذرمل ال حذذعة بين مذذا بربذذا  العذذروة الذذ

مذذذر  نيذذذاا الالذذذ  ارعيذذذع الذذذري يفتذذذه خليتنذذذا وميذذذ هق ش صذذذيتنا الر ذذذالية ويفتذذذك جب  ر ذذذا الروحذذذي الربذذذاأ بنذذذ وات 
 تكباىل العاملي ومي هلا وير ذع مذر خالهلذا صذ ىلة للذعير   عالقذة هلذا بتذ ىلاة  و  ايذّ  و التطرف العيين الا يغري ا ا 

 ا معا  بتش ي  الي  دية املعاصرة مر خال  ا حذتال  ا  ذرائيلي دىلضذنا العربيذة جن  لسذطني قر  ، و ا  ااح  جن
قذذذع  ذذذتأل شذذذ يت  علذذذى تعمذذذي   ذذذرا النمذذذ ذ  العنصذذذري داخذذذّ اخلضذذذ  املسذذذيحي ذ ا  ذذذالمي املذذذتال   ببذذذروىل او ذذذع 

  مذذا نشذذا عمل جن  ىلبذذع ج ذذات والضذذغينة ّر  ذذا  الذذي الغذذ اة جن  ذذغ مكذذا  مذذر العذذاض     شذذتات متنذذا رة علذذى ءذذ
 .ادىلض مر ن اعات العصبية الطائفية امللت بة مبشاعر الععاوة والبغضاء

وجن ض ء  رمل امل اىلبات العاجلة امسح ا ي     وج  نعاء للباحقني املسيحيني واملسلمني لبل ىلة مف ذ م اهل يذة 
عصذذر السذذالم الذذعيين  ذذالم  اعة لنفتذذتأل مًعذذالعينيذذة مذذر جعيذذع ودىلا ذذة نصذذ ص الكتذذاب ني الكذذرميني بلغذذة عصذذرية جعيذذ

مر خال  مراجعة دائمة لناام قيمنا ادخالقية العليذا وىلصذع تفاعال ذا  القرآنح ي ي يليا بدنسا  ا ايّ و نسا  
وىلو   صذذلى ال عليذذ  و لذذ ، جن امتحانذذات العمذذّ والسذذل   لذذاال تالبسذذ ا عناصذذر  ذذلبية ختذذر  هبذذا عذذر ىلو  املسذذيأل

 .علي  و ل صلى ال  حممع
و ا ّني اآل  ي اة ال عي امليسحي ا  المي لين ي و   ادبع ع ع ا تغال  العير احملذرم ّذه  ي شذعاىل 
مر الشعاىلات وجن  رمل اللحاات اورجة مر حصاد  ش ا  اهل ميذة  ذّ  ُذ هذر املسذيحيني واملسذلمني باننذا نذع ع اآل  

 ية القانية وح       بغعاد. مثر ا تغال  العير البشع منر .اية اورا العامل
قذع ا ذتغلتا جن تنا سذ ما علذى منط ذذة  اّذاد السذذ  يا ي  ذاب ً  مذر املعذروف    الذعولتني العاميذني  مريكذا وا 

 ذذذتغال  منتشذذذرة جن م ذذذر عصذذذبياتنا الشذذذرق ادو ذذذ  العامذذذّ الذذذعيين وا جت ذذذادات العينيذذذة و  تذذذ ا  ىلوا ذذذي  ذذذرا ا 
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نتمذذذاء هلذذذرمل ادىلض املباىل ذذذة و ذذذرا الذذذعير املبذذذاىل  وو ذذذيلتنا    ّريذذذر الذذذعير مذذذر ا العينيذذذة املفضذذذ حة امل لذذذة بشذذذرف 
 ذذتغال  الذذعيين للذذعير    يتمحذذ ىل ا تمامنذذا حذذ   قضذذايا ا نسذذا   ذذتغال  السيا ذذي  و تشذذ  ات ا تشذذ  ات ا 

مذذر ماذذاض  الكذذز  جن وجذذ دمل ومصذذغمل لكذذي   يصذذبأل املتذذعير ذ املسذذيحي  و ا  ذذالمي شذذا ع زوىل علذذى مذذا جيذذري
 . عد    بنا بالعماىل والفناء

ول ذذع  رحذذه عشذذية  حذذعا  اوذذادي عشذذر مذذر  يلذذ   مشذذروع ارب ذذة املسذذيحية ا  ذذالمية  ن ذذاذ اوضذذاىلة 
يذذة بذذا  املسذذيحية ليسذذه  ريبذذة و  ذذا مساويذذة  هليذذة تن لذذه بذذال حي لتفذذتأل قلذذي ال ر نمذذر ع يذذعتنا  اا نسذذانية  نطالقًذذ

فذذتأل نذذ ىل ال علذذى اويذذاة  ل ذذا لت  ذذ  الذذعنيا بن ذذاء اوذذا وصذذفاء اخلذذغ ومجذذا  ارمذذا   مذذا ا نسذذا  علذذى نذذ ىل ال ولت
قضذذايا الال ذذ ت ومذذا يتصذذّ بصذذفات ال و مسائذذ  اوسذذب ومنذذاز  السذذيع املسذذيأل من ذذا ومعذذب الت حيذذع والتقليذذا جن 

ت علذ  الذعير امل ذاىل  د.ذا ا ميا  املسذيحي ذ ا  ذالمي   ذي قضذايا  كريذة و لسذفية جيذي    نطرح ذا جن م ضذ عا
علذذذى  مذذذا   انيقذذذّ اد ذذذ  الع ائعيذذذة للمسذذذيحيني واملسذذذلمني ويب ذذذى اوذذذ اىل امل ضذذذ عي واملن جذذذي  يمذذذا بيننذذذا مفت ًحذذذ

املسذذيحية  ل ذذا و مذذا  ا  ذذالم  لذذ  بربذذا  ال حذذعة ال  نيذذة الذذا يغذذري ا التعذذاىلف والتعذذاو  بالرمحذذة امل م مذذة ب حذذعة 
 . م امل عي واملسيأل ي م اخلالصلي انتااىلً ااهلعف واملصغ 

   الكلمذذات ادو  الذذا مسع ذذا العذذاض مذذر  ذذ  املسذذيأل الطفذذّ و ذذ  جن م ذذعمل جن حمضذذر الطذذا رة البت لذذة مذذري 
ـــ}  القـــرآن الكـــريميكشذذذ  الطفذذذّ عذذذر   يتذذذ  و ذذذرهمل ا هلذذذي  ي ذذذ    مذذذا يصذذذ هىلمل  ـــي منَبارًَ  ـــتن  اَوَجَعَلِن ـــا  نْن ـــَن َم َأْي

َوالسَّـالمن َعلَـيَّ يـَـْوَم ونلِـْدتن  * اَشـِقي   اِبَوالِـَدِتي َولَـْم َيْجَعْلنِـي َجبَّـارً  اَوبـَـر   * اَوالزََّ اِة َما دنْمتن َحي   َوَأْوَماِني بِالصَّالةِ 
 .10{اَويـَْوَم َأمنوتن َويـَْوَم أنبـَْعثن َحي  
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