


ÿ]ÁÖd]≈;‘Ñ]Ÿ;ÑÊi—Å’\



محمد و�سوع للدكتور مارك أ. غابر�ال. 
JESUS AND MUHAMMAD

دار نشر كار�سما هاوس
٦٠٠ شارع را�نهارت

ال�ك ماري، فلور�دا ٣٢٧٤٦
www.charismahouse.com

Copyright © 2004 by Mark A.Gabriel, PhD. 
All rights reserved.

Copyright © 2008 In (Arabic) by (Skinners A/G). Originally published in 
English by Charisma House, a Strang Company, Lake Mary, Florida, USA 
under the title (Jesus and Muhammad). For distribution in (Middle East and 
North Africa) Copyright © 2004 by Mark A.Gabriel, PhD. All rights reserved.

Available in other languages from Strang Communications, 600 Rinehart Road, 
Lake Mary, FL 32746 USA, Fax Number 407-333-7100 www.charismahouse.com

سوع ومحمد�
ترجمه من اللغة االنجلTز�ة الى اللغة العربTة حسام الد�ن العال�لى

ال ُتسمح إعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء من أجزائه بأي شكل من األشكال، كما ال 
ُ�سمح تخز�نه في أي نظام أو نقله بأي وسTلة، إلكترونTة كانت أو مTكانTكTة أو بواسطة آلة 
النسخ أو التسجTل، وذلك من دون إذن خطي مسبق من الناشر، إال وفًقا لما �نّص علTه 

المّتحدة األمTركTة. الوال�ات  المطّبق في  التألTف والطبع والنشر  قانون حقوق 

حقوق التألTف والطبع والنشر في اللغة العربTة © للعام ٢٠٠٨، شركة سكTنرز أ/ج.

الطبعة اإلنكلTز�ة األصلTة تحت عنوان �سوع ومحمد من قبل شركة كار�سما  تّم نشر   
هاوس، ال�ك ماري، فلور�دا، الوال�ات المّتحدة األمTركTة. 

الحقوق  نشر كار�سما هاوس. جمTع  دار  للعام ٢٠٠٤،  والنشر ©  والطبع  التألTف  حقوق 
محفوظة.

توّلى الناشر، شركة سكTنرز أ/ج، ترجمة النص من اللغة اإلنكلTز�ة إلى اللغة العربTة. ترجمة 
جمTل �ونس كرمه ومترجمTن آخر�ن.

تّمت ترجمة كتاب �سوع ومحمد إلى لغات متعّددة أخرى من قبل شركة سترانغ للتواصل، 
٦٠٠ شارع را�نهارت، ال�ك ماري، فلور�دا ٣٢٧٤٦، الوال�ات المتحدة األمTركTة.

www.charismahouse.com فاكس رقم: ٤٠٧-٣٣٣-٧١٤٧ أو



k;]ÁÊi,\;ãÖ‚…

9Ë�÷|;ZÿÂ¯\;◊ë�’\
٧  .................................................................................... ١– النمو في اإلسالم 

١٨  ........................................................................................ ٢– مغادرة الجامعة 

٢٨  .................. ٣– الEوم الذي رأ�ت فEه �سوع ومحمد جنًبا إلى جنب 

Å⁄•Â;ƒÊâÁ;Î]Ët@ZÈ›]m’\;◊ë�’\
٣٦  ........................................................................................... ٤– مرحلة الطفولة 

٤٥  .................................................................................... ٥– بدا�ة نزول الوحي 

٥٦  ............................................................... ٦– استجابة الناس إلى الرسالتEن 

٦٧  ................................................................................................ ٧– نشر الرسالة 

٨٠  ........................................................................................... ٨– األ�ام األخEرة 

٩٢  ......................................................... ٩– الجدول الزمني لتتابع األحداث 

ÿ]⁄¡¯\Â;k]⁄÷“’]d;]⁄‚l\Öh;Zn’]m’\;◊ë�’\
١٠– رسالتهما إلى العالم ..............................................................................  ١٠٣

١١٩  ........................................................ ١١– تعالEمهما عن بعضهما البعض 

١٣١  .................................................................. ١٢– شفاء المرضى والعجائب 

١٣– معنى الحرب المقدسة ........................................................................  ١٥٠



١٧٣  ................................................................................ ١٤– التعلEم عن المحبة 

١٨٣  .......................................................................... ١٥– تعالEمهما في الصالة 

١٩٨  .............................................................................. ١٦– موقفهما من النساء 

٢١٩  ........................................................................ ١٧– مفارقات مثEرة للتأمل 

٢٢٥  ................................................................. ١٨– مقارنة بEن التعالEم العملEة 

Ï≤]£\@Z√d\Ö’\;◊ë�’\
١٩– موجز للنقاط األساسEة .......................................................................  ٢٣٥

٢٤٦  ............................................................ ٢٠– الفصل في قراري الشخصي 

خاتمة ...................................................................................................................  ٢٥٣

الملحق األول: مصادر المعلومات 

                   حول �سوع ومحمد.........................................................  ٢٥٥

الملحق الثاني: التعالEم اإلسالمEة المتعلقة 

٢٦٩  ...........................                    بنبوءات اإلنجEل بـخصوص محمد

٢٧٤  ................................................................................................... الملحق الثالث 

الملحق الرابع: �سوع في القرآن واإلنجEل .............................................  ٢٧٨

قائمة المراجع ....................................................................................................  ٢٨١

٢٨٣  .................................................................... اعتمادات المؤلف األكاد�مEة 



1ÿÂ¯\;◊ë�’\

9Ë�÷|





7

‹˜à¸\;∫;Ê⁄fi’\

شتاء �وم جمEل مشرق في مصر. وعلى الرغم من أن الشمس —[‡ 
كانت ساطعة، فالجو كان �مEل إلى البرودة وكنت قد انتهEت 
وإخوتي  والديَّ  مع  أعEش  بEتنا حEث  في  الفطور  تناول وجبة  من  للتو 
وأخواتي وعمي وجدي. ومع أّني عندها لم أكن قد تجاوزت الخامسة 
لنقرأ  لي عمي:  قال  الEوم حEن  ذلك  أذكر  مازلت  لكني  من عمري، 
القرآن سوً�ا. هل معك نسختك؟ وبكل اشتEاق أحضرت الكتEّب الذي 
سبق أن أعطانEه. لم �كن ذلك الكتاب �تضمن كل أجزاء القرآن بل كان 
واحًدا من ثالثEن جزًءا. وكان عمي قد تخرج حد�ًثا من أشهر جامعة 
من  الرغم  القاهرة. وعلى  مد�نة  في  األزهر  العالم، جامعة  في  إسالمEة 
أكبر  أحد  إمام  أصبح  أنه  إّال  الثالثEنEات من عمره  في  �زل  لم  أنه كان 

المساجد في منطقتنا، حEث كان جمEع الناس �حترمونه.
العائلة  بساتEن  إلى  الشارع  عبر  بEدي  ممسًكا  بجانبي  عّمي  سار 
التي كانت مزروعة بأشجار العنب والتEن والبرتقال. وكانت مEاه القناة 
المزارع. وعندما كنا نجلس على ضفافها كنا نستطEع  تجري بجانب 
الفالحEن وهم  التجد�ف وكذلك  وقوارب  الصEاد�ن  نشاهد سفن  أن 
�سوقون جوامEسهم إلى الماء للعوم واالرتواء. بدأ عمي بالقراءة وكانت 
الكلمات مألوفة لدي: فقد كنت أسمعها طوال حEاتي سواء في الجامع أو 
في اإلذاعة أو من قارئ القرآن الذي كان �أتي إلى بEتنا لEقرأ مقابل راتب 

1
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القرآن ثم طلب  السورة األخEرة في  شهري. قرأ عمي اآل�ة األولى من 
مني أن أعEد قراءتها له، ففعلت بعد أن صحح لي نطقي بعض الكلمات 

باللغة العربEة الفصحى. 
بدأنا  ثم  حفظ.  أفضل  حفظتها  أن  إلى  مرات  عدة  ذلك  على  دأبنا 
المنوال.  هذا  على  أربًعا  أو  ثالًثا  إكمال  استطعنا  الثانEة حEث  بالسورة 
أهالي  من  المؤمنEن  بعض  �قاطعه  هذه  جلستنا  هدوء  كان  ما  وغالًبا 
القر�ة، حEث كان الناس دائًما �توجهون إلى عمي بأسئلتهم الكثEرة عن 
أركان اإل�مان اإلسالمEة ألنه كان أحد الباحثEن القلEلEن الذ�ن �عEشون 
منشغٌل  وهو  أنتظره  بEنما  القناة  ضفة  على  ألعُب  وكنُت  منطقتنا.  في 

بالناس وأسئلتهم. وبعد أن �نتهي من كل ذلك كان �ناد�ني قائًال:
عد إلى أمك وقل لها أن ُتساعدك في تجهEز نفسك لكي نذهب 

 .ا إلى الجامع سو�ًّ
أسمع  بي  إذا  بالدخول،  هممت  وبEنما  الدار.  إلى  عائًدا  هرعت 
صوت جدي �ناد�ني من غرفته و�قول لي: تعاَل، تعاَل. كان جدي 
وكنت  بعEد.  زمن  منذ  بصره  فقد  قد  وكان  عمره،  من  الثمانEن  في 
ل  ُألقبِّ فراشه  على  منطرح  وهو  غرفته  إلى  الخطى  أستحث  به  شغوًفا 
�ده وأثب بعدها على الفراش وأعانقه بحرارة وهو �قول قل لي هل 
أعEد  وكنت   !أسمعني حسًنا  فEقول   نعم فأجEبه   القرآن؟ قرأت 
أنا وعمي. وكان جدي �فرح كثEًرا باالستماع  على مسامعه ما قرأناه 
القرآن  ستحفظ  فأنت  ابني،  �ا  ألجلك  اهللا  أشكر  أنا  �قول  ثم  إليَّ 
كله، وستصبح شمعة فى هذا البEت، فأومئ برأسي موافًقا ثم أنسلُّ 
�وم  هذا  كان  الجامع.  إلى  للذهاب  نفسي  لتجهEز  الغرفة  من  خارًجا 
في  الخطبة  إلقاء  �وم  وهو  اإلسالم  في  الكبEر  الد�ني  الEوم  الجمعة، 
الجامع. ساعدتني أمي على ارتداء الجالبEة البEضاء والطاقEة – مالبسنا 
ارتداء  من  عمي  انتهى  أن  وبعد  الجامع.  إلى  للذهاب   — التقلEد�ة 
ا مسافة النصف مEل التي تفصلنا عن الجامع. وكان  مالبسه سرنا سو�ًّ
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صف  في  جمEًعا  جلسنا  أن  بعد  الجمعة  خطبة  ألقى  الذي  هو  عمي 
النساء  وأقاربنا  وأختي  أمي  أما  وإخوتي،  وأبي  أنا  األمامي،  الرجال 
الEوم  أتذكر  هكذا  النساء،  صف  في  الخلف  في  فجلْسن  األخر�ات 

الذي بدأت فEه حفظي للقرآن.

Î]Ë¢\;∫;ÏŒÁÖö

�عمل  كان  فقد  الشخصي.  مرشدي  عمي  أصبح  الEوم  ذلك  منذ 
معي كل �وم تقر�ًبا، وعند بلوغي السادسة من عمري ألحقني بالمعهد 
وشاملة  سر�عة  فكرة  اللبEب  القارئ  وإلعطاء  االبتدائي.  األزهري 
في  عامة  مدرسة  خمسون  هناك  كان  فقد  المعهد،  هذا  أهمEة  عن 
فقط.  واحد  أزهري  ابتدائي  معهد  غEر  لد�نا  �كن  لم  ولكن  منطقتنا، 
الرغم  التعلEم اإلسالمي. وعلى  المعهد الخاص �ركز على  وكان هذا 
لي  وا  �كنُّ لم  أنهم  غEر  المعهد،  بهذا  �لتحق  لم  إخواني  من  ا  أ�ًّ أن  من 
فخور�ن  كانوا  العكس  على  بل  ذلك،  بخصوص  حقد  أو  غEرة  أّي 
�نادونني  الناس  وبدأ  واجتهاد.  نجاح  من  أحققه  كنت  بما  وفرحEن 
كان  بما  أقراني  ُفقت  فقد  المعهد  في  أما   .رEالصغ الشEخ  بلقب 
كله  القرآن  أحفظ  كي  �ساعدني  عمي  وكان  للحفظ،  مني  متوقًعا 
مبكر.  عمر  في  الجد�د)  العهد  كتب  حجم  حجمه  �قارب  (والذى 
كنُت أستEقظ مبكًرا للذهاب مع أبي وعمي لحضور صالة الفجر في 
لتنتهي  والنصف صباًحا  الثالثة  الساعة  تبدأ عادة حوالى  والتي  الجامع 
بعد  التوقEت).  على  (اعتماًدا  صباًحا  والنصف  الرابعة  الساعة  حوالى 
لEناما  البEت  إلى  �عودان  أبي وعمي  ما كان  غالًبا  الصالة  من  االنتهاء 
أبقى  ما كنت  فكثEًرا  أنا  أما  العمل.  إلى  الذهاب  قبل  أخر�Eن  ساعتEن 
في الجامع مع نسختي من القرآن للحفظ. وقبل أن أبدأ بحفظ اآل�ات 
الجد�دة، كنت أختبر نفسي باآل�ات التي سَبق أن حفظتها في األ�ام 
اآل�ات  بحفظ  أبدأ  جEًدا،  كان  حفظي  أن  أتأكد  أن  وبعد  الماضEة. 
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القرآن  أغلقت  السورة  من  األولى  اآل�ة  قرأت  إذا  وكنت  الجد�دة. 
الجامع.  داخل  أخرى  إلى  زاو�ة  من  أتمشى  وأنا  اآل�ة  تالوة  وأعدُت 
الثانEة،  السورة  وقرأت  قرآني  فتحت  األولى  السورة  أنهEت  إذا  حتى 
حفظه.  أنوي  كنت  ما  أنهي  حتى  المنوال  هذا  على  الحال  و�ستمر 
ثالثة  أمضي  فقد كنُت  لذا  تعلمته؛  ما  أستبقي  أن  أحرص على  كنُت 
إذا ما ُسئلت عن شيء مما قد حفظته أشهًرا  المراجعة، حتى  أ�ام في 

مضت، كان هذا الشيء راسًخا في ذاكرتي.

k\Êfià;√eà;Å¬d

أن  الحفظ فحسب بل كان �صر على  لم �كن عمي �ساعدني في 
أفهم اللغة العربEة الفصحى – لغة القرآن. فلEس كل متكلم باللغة العربEة 
�جEد اللغة العربEة الفصحى. وإجادة الفصحى كان جزًءا مهًما من التعلEم 
بسورة.  وسورة  بآ�ة  آ�ة  معي  عمي  عمل  سنوات  سبع  فلفترة  الد�ني. 
وفي السنة التي بلغت فEها الثانEة عشرة أكملُت حفظ القرآن، وقد كنُت 
التعلEمي لألزهر، لم �كن  النظام  إنه، وبحسب  إذ  صغEًرا جًدا لذلك، 
سنوات  أربع  إكمال  بعد  إّال  القرآن  �ختم حفظ  أن  الطالب  من  متوقًعا 
كانت سعEدة  عائلتي  فإن  لذلك  الجامعة.  في  البكالور�وس  درجة  من 
النجاح في قاعة االحتفاالت  أقاموا احتفاًال كبEًرا لهذا  جًدا بهذا؛ فقد 
التي ُشEدت للمناسبات العائلEة الخاصة. وإن نسEت فلن أنسى ما حEEت 
�ناد�ني  وهو  هناك  كان  بصره حEث  وذهب  عمره  تقدم  الذى  جدي 
و�قول ابني.. أ�ن ابني؟. هرعت إلEه فضّمني إلEه والدموع تسEل على 
ممEّز  مكان  في  بعد طفل، وضعني  وأنا  القرآن  كامل  فحفظي  خد�ه، 
الناس �عاملونني كشخص مقدس ألني كنت  من االحترام. فقد كان 
أحمل الكتاب الشر�ف في عقلي. ومنذ ذلك الوقت بدأُت بقراءة القرآن 

ومراجعته بانتظام حتى ال أنسى ما قد حفظته. 
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عندما دخلت الثانو�ة األزهر�ة كان واجبنا األساسي هو حفظ المتون 
المهمة من الحد�ث. وحEث إّن معظم الغربEEن لEسوا على معرفة بالحد�ث 
فاسمحوا لي أن أعطEهم نبذة مختصرة عن الحد�ث. الحد�ث هو عبارة 
أتباعه  البEانات كان قد دّونها  تعالEم محمد وأقواله وأعماله. وهذه  عن 
المقّربون وخدمه وحتى زوجاته. فمثًال أحد األحاد�ث �مكن أن �صور 
كEف كان محمد �صلي أو كEف كان �حكم بEن مسلمEن متخاصمEن 
أو ثمة حادث قد حدث في إحدى المعارك. بعض الحد�ث قد �تكون من 
جملة واحدة فقط بEنما بعضه اآلخر قد �صل إلى صفحة أو صفحتEن، 

ولكن عادًة ما �تكون الحد�ث من عبارة ذات عدة مقاطع.
أقواله  أعماله وتدو�ن  أتباع محمد ملتزمEن أشد االلتزام بكتابة  كان 
من  (للمز�د  حد�ث  ملEون  نصف  من  أكثر  وجود  وبسبب  وحفظها. 
المعلومات راجع الملحق األول)، فقد كان من البد�هي أّال �تمكن أي 
ا من حفظ كل هذه األحاد�ث، لذا فإن المعهد األزهري كان لد�ه  منَّ

مجموعة معEنة من األحاد�ث مقررة للحفظ في كل فصل دراسي. 
وّزع علEنا مدرس الحد�ث في الEوم األول الكتاب الذي كان مقرًرا  
حفظه لهذا العام. ومع أنه كان هناك عدة مئات من األحاد�ث في كل 
كتاب غEر أننا كنا نحفظ ما بEن حد�ث واحد إلى ثالثة في كل �وم. 
وكان عمي �ساعدني أ�ًضا في حفظ أحاد�ث إضافEة. وكنت، باإلضافة 
إلى كل ذلك، أحفظ بعض الحد�ث من تلقاء نفسي. كان عمي �عمل 
هذا  أفعل  كنت  حEث  الجامع،  في  الوعظ  على  تدر�بي  على  جاهًدا 
حان  وعندما  اإلعداد�ة.  المرحلة  في  كنت  أن  منذ  واآلخر  الحEن  بEن 
وقت إتمامي لهذه المرحلة، كنت ما بEن البرنامج المقرر وجهود عمي 
وجهودي الشخصEة قد حفظت حسب تقد�ري ما بEن خمسة إلى ستة 

آالف حد�ث. 
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ال شّك في أّن التعلEم الد�ني في المرحلة الثانو�ة كان مفصًال جًدا، 
حEث كان من المتعارف علEه أن الطالب بعد التخرج من الثانو�ة األزهر�ة 
في سن الثامنة عشر، كانوا ُ�عتبرون مؤهلEن لقEادة المصلEن والتدر�س 
في الجامع بدون الحاجة إلى أي تعلEم إضافي. كانت أمنEة قلبي في هذا 
الوقت، وكأي مسلم تقي ورع، أن أتبع محمًدا الذي كان مثلي األعلى 

وقدوتي في كل شيء أفعله.

Ï¬Ÿ]°\;ÿÊ|Ä

بكلEة  االلتحاق  إخوتي  أحد  علّي  اقترح  الجامعة  من  تخرجي  بعد 
دراستي  أكمل  أن  عليَّ  ألّحوا  العائلة  أفراد  باقي  أن  غEر  الصEدلة. 
القاهرة.  في  األزهر�ة  بالجامعة  االلتحاق  على  عزمُت  لذا  الد�نEة، 
اللغة العربEة كما فعل عمي والذي كان  وقد وقع اختEاري على كلEة 
مرشدي من قبل. كلُّ ذي خلفEة إسالمEة �عرف جامعة األزهر ألنها 
أكثر الجامعات نفوًذا في العالم اإلسالمي. غEر أنه من الصعب بمكان 
وجود  لعدم  الغربي  للمواطن  المسلمEن  على  تأثEرها  مدى  تشرح  أن 
األزهر  فجامعة  لها.  مشابه  مقام  ذات  العالم  في  تعلEمEة  مؤسسة  أّي 
جامعة ضخمة تحوي أكثر من تسعEن ألف طالب في كلEات منتشرة 
جامعها  بناء  تم  فقد   – القدم  في  عر�قة  إنها  مصر.  أنحاء  جمEع  في 
ونصف  سنوات  ثالث  حوالى  وبعد   – مEالد�ة   ٩٧٢ سنة  في  الكبEر 
اعتبار  له  الد�ني  نفوذها  إن  الدراسة األكاد�مEة.  فEها  بدأت  من ذلك 
د�نEة لدى  بـ أعلى سلطة  الصحافة اإلسالمEة  ُوِصفت في  مطلق وقد 

.ة السنَّ المسلمEن 
كثEًرا ما كنت أستمتع بدراسة التار�خ، لذا اخترت أن أتخصص في 
أتعلم أكثر عن محمد، صبره  أن  التار�خ والحضارة اإلسالمEة. أردت 
محل  وكانت  بها  تحّلوا  صفاٍت  وأتباعه،  هو  التزامه  وعن  وشجاعته 
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إعجابي. غEر أني، وفي الEوم األول من المدرسة، فوجئت بنموذج عن 
س الحصة  ماهEة التعلEم الذي كنت سأتلقاه هناك. كان الشEخ الذي ُ�درِّ
األولى في ذلك الEوم رجًال قصEر القامة ذا بشرة سمراء داكنة وشارب 

خفEف ونظارة سمEكة. وهذا ما أخبرنا به:
أن ُ�حمل  القاعة، ما سأقوله لكم �جب  نقاش في  بأي  لن أسمح 
المعرفة، أصغوا وأطEعوا، وال  أقوله ال �ستحق  الحقEقة وما ال  َمْحَمل 

.تسألوا أ�ة أسئلة
 استغربت هذا النوع من الفلسفة واضطربت، فوقفت ألتكلم، وقد 
الحظ الشEخ ذلك في الحال ألني كنت جالًسا في الصف الثاني، فقلت 

مخاطًبا إّ�اه:
م من دون أسئلة؟Eف �كون هناك تعلEخ، كEدي الشEس

سألني بشدة من أ�ن أنت �ا ولد؟ فأجبته:
من مصر، ناسEًا أنه من الطبEعي أن أكون مصرً�ا.

أنا أعرف أنك من مصر ولكن من أ�ة منطقة في مصر؟
فأخبرته باسم منطقتي، فأجاب:

 !ًئاEلذلك أنت حمار وال تفهم ش
لنكات  موضوًعا  كانوا  ما  كثEًرا  منطقتي  من  الناس  ألن  هذا  قال 

المصر�Eن. 
ألتلقى  هنا  إلى  وآتي  أهلي  ألترك  حماًرا  أكون  أن  بد  ال  نعم 

 !اإلهانات
طغى صمت عمEق على القاعة، انسللت خالله من مقعدي متجًها 

صوب الباب ألترك الفصل، فصرخ الشEخ متوعًدا: 
انتظر أ�ها الحEوان! ما اسمك؟ فأجبته بكل جفاء:

 !سميأنا ال �شرفني أن أخبرك با
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عندها اشتد غضب الشEخ وبدأ �هدد بشطب اسمي من قائمة الجامعة 
وطردي منها إلى الشارع. تركت قاعة الدرس وذهبت إلى غرفة عمEد 
الشEخ من  انتهى  أن  الشEخ. وبعد  الكلEة مباشرًة وأخبرته بما جرى مع 
إالَّ لحظات حتى تمكن  تمر  إلى مكتبه، ولم  العمEد  محاضرته، دعاه 
أكثر  أكون  بأن  �قنعني  وأن  بمسامحتي  الشEخ  �قنع  أن  بمهارة  العمEد 

صبًرا معه قائًال:
�مس  أن  هدفه  ولEس  إرشادك  �وّد  الذي  األب  بمثابة  اعتبره 

 .بكرامتك
والطاعة  الصمت  طر�قة  إلى  قدمني  الذي  الدرس  هو  هذا  كان 
ندرس  أن  فكانت  الدراسة  طر�قة  أما  الجامعة.  هذه  في  المطلوبة 
قد�ًما  اإلسالم،  في  الباحثEن  كبار  قبل  من  ُكتبت  التي  الكتب 
كتاب  كل  في  األساسEة  بالنقاط  قائمة  نعمل  أن  علEنا  ثم  وحد�ًثا. 
بعض  وكان  تحر�ر�ة.  امتحاناتنا  كانت  حEث  نحفظها  أن  وعلEنا 
أقرأ بعض األدب  إلى ذلك كنُت  بتقار�ر. إضافًة  المدرسEن �طالبوننا 
أسئلة ال  أسأل  األحEان  بعض  في  الشخصEة، وكنت  لمتعتي  والشعر 
المفروض  أنه لم �كن من  �ستسEغها أساتذتي، مدرًكا تمام اإلدراك 

أن أفعل ذلك.

ÎÄÅ¬iŸ;Ï÷Òà^

سألت مرة، على سبEل المثال، أحد األساتذة السؤال التالي: 
لماذا أخبرنا نبEنا محمد أوًال أن نتعا�ش مع المسEحEEن ثم بعدها 

أمرنا بقتلهم؟ فأجابني األستاذ: 
بما  وتسمح  �منعه  ما  تمنع  هو،  كما  تأخذه  لك  النبي  �قوله  ما 
�سمح به. ال تستطEع أن تكون مسلًما حقEقEًا حتى تمتثل لكلمات نبEك 

 .محمد
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سألُت أستاًذا آخر: 
نحن ال  بEنما  امرأة  من ثالث عشرة  �تزوج  أن  للنبي  ُسمح  لماذا 
نستطEع أن نتزوج من أكثر من أربع؟ فالقرآن �قول إّن النبي كان بشًرا، 

 ة؟Eإًذا فلماذا كان لد�ه حقوق إضاف
أجاب أستاذي نافEًا: 

. أنت لو دققت النظر، لرأ�َت أن اهللا أعطاك حقوًقا أكثر من النبي  كالَّ
نفسه، صحEح أن اهللا �فرض علEك أال تتزوج بأكثر من أربعة، ولكنك 
الEوم وتطلقهّن  أربعة  تتزوج من  أن  الطالق، فأنت تستطEع  تملك حق 
 ر محدود من الزوجاتEغًدا. وهذا معناه بإمكانك أن �كون لك عدد غ
(وقد كان لمحمد الكثEر من المشاكل مع زوجاته، حتى إّنه هدد مرة 

بأن �طلقهن جمEًعا). 
بلغ بي األمر أني سألت الشEخ عمر عبد الرحمن، والمعروف بكونه 
العقل المدبر وراء محاولة تفجEر المركز التجاري العالمي في سنة ١٩٩٣. 
كان هو أستاذنا في األزهر الذي درسنا مادة تفسEر القرآن، وكان �تEح لنا 
الفرصة لنطرح علEه ما لد�نا من أسئلة. وهكذا وقفت �وًما أمام خمسمئة 

طالب وسألت:
لماذا ُتدرسنا طوال الوقت عن الجهاد؟ ماذا عن اآل�ات األخرى في 

 القرآن والتي تتكلم عن السالم والمحبة والعفو؟
وللتّو احمّر وجهه، وكنت أستطEع أن أرى الغضب بادً�ا على محEاه. 
َل أن �تمالك أعصابه، فبدًال من أن �صرخ  ولكني الحظُت أ�ًضا أنه َفضَّ

في وجهي استغل الفرصة لتثبEت موقفه، فقال:
�ا أخي، هناك سورة بكاملها تدعى سورة األنفال ولEس هنالك أي 

 .سورة تدعى سورة السالم، فالجهاد والقتل هما رأس اإلسالم
وعلى  آخر�ن.  أساتذة  ومن  منه  سمعتها  التي  اإلجابات  تقنعني  لم 
الرغم من أن بعض الناس بدأوا �طلقون علّي لقب مثEر المشاكل غEر أن 
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آخر�ن كانوا متفهمEن ومقتنعEن بأني كنت أبغي التعلم بإخالص. في 
هذه األثناء كنت أتقدم في دراستي. فبعد أربع سنوات تخرجت بترتEب 
الترتEب  المكونة من ستة آالف طالب، وكان هذا  الثاني على دفعتي 
مبنEًا على درجات من امتحان شفوي وآخر تحر�ري في نها�ة كل سنة 
والحد�ث،  القرآن  حفظ  على  ُ�ركز  الشفوي  االمتحان  كان  دراسEة. 
التي درسناها في الفصل. كان  واالمتحان التحر�ري �شمل المواضEع 
ألف وخمسمائة درجة في  أقصاه  ما  أن �حصل على  الطالب �ستطEع 

كل سنة. 

äÁÑÅi’\Â;3iâp]∏\;ÎÄ]‚å

في  سنة  قضEت  الماجستEر،  دراسة  في  البدء  من  أتمكن  أن  قبل 
إلى  بعدها  عدت  المسلحة،  القوات  في  اإلجبار�ة  العسكر�ة  الخدمة 
األزهر. وقد اتخذت قراري في هذا الوقت أنه لن �كون هناك أي أستاذ 
أو شEخ �ستطEع أن �ساعدني في اإلجابة على أسئلتي، فعليَّ أن أجد كل 

اإلجابات بنفسي. 
لذلك.  المثالEة  الفرصة  كان  الماجستEر  ألطروحة  البحث  تحضEر 
لم �كن هناك أحد لEخبرني عما أحتاج إلى قراءته، لذا فقد بحثُت في 
القدر؛  لسخر�ة  و�ا  اإلسالمي،  التار�خ  مصادر  من  واسعة  مجموعة 
فبدًال من أن أجد أجوبة لتساؤالتي، وجدت مشكلتي ازدادت تفاقًما 
التار�خ  بأن  أقول  أن  أستطEع  مبالغة،  دون  ومن  حEث  اإلسالم،  مع 
الدماء،  وإراقة  والعنف  القسوة  من  متكررة  روا�ة  إال  لEس  اإلسالمي 
القرآن  تعالEم  إلى  نظرُت  وعندما  الحاضر.  وقتنا  إلى  محمد  زمن  منذ 
ومحمد، استطعت أن أرى سبب تطور التار�خ اإلسالمي بهذا األسلوب 
حEاة  تدمEٍر  عن  سEتغاضى  الذي  هذا  إله  أي  نفسي:  فسألت  الدموي، 
البشر بهذه البشاعة؟ ولكني وجدت من الحكمة االحتفاظ بهذا النوع 

من التساؤالت لنفسي.
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خلقت أطروحتي ضجة كبEرة. وعلى الرغم من أني استطعت ضبط 
نفسي من التشكEك في اإلسالم، لكني تعرضت لمسألة أخرى ال تقل 
حساسEة عن األولى، أال وهي أي نوع من الحكومات �ستطEع أن ُ�مثل 
أعِجبت  للنقاش.  مثEرة  مسألة  ذاته  حّد  في  وهذا  اإلسالمي؟  الشعب 
الهواء  المصر�ة بأفكاري وقررْت بّث مناقشة األطروحة على  الحكومة 
من محطة إذاعة القرآن الكر�م. وعلى أثرها طلبت مني الجامعة أن أبدأ 
بالتدر�س في مجال اختصاصي أال وهو التار�خ والحضارة اإلسالمEة. 
الذي كنت في  ناجًحا جًدا، وكEف ال وأنا  للناظر مدرًسا  أبدو  كنت 
الثامنة والعشر�ن من عمري أصغر محاضر في تار�خ الجامعة، باإلضافة 
إلى أني كنت أِعُظ وأقEم الصالة في أحد مساجد ضواحي القاهرة. ولكن 
على الرغم من كل ذلك كنت أبحث عن الحقEقة. في هذا الوقت لم أكن 
أنا اآلمر الناهي في حEاتي، فلم �كن بإمكاني أن أترك الجامعة وأبحث 
التساؤالت في  الكثEر من  التصرف سEثEر  عن وظEفة أخرى. كان هذا 
المنطق  أهلي ومعارفي عن سبب ذلك؟ ولن �كون من  الجامعة وبEن 
التعلEم ورائي، فلم �كن أمامي إالَّ أن أستمر في هذا  أترك كل هذا  أن 

الطر�ق، فبدأت بالتحضEر لشهادة الدكتوراه. 
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 jËïÕ هذه خالل  الدكتوراه.  لشهادة  بحثي  في  سنتEن  مدة 
كانت  أوالهما  رئEسEتان،  مسئولEتان  لديَّ  كان  الفترة 
التزامي بالتدر�س في جامعة األزهر في القاهرة باإلضافة إلى جامعات 
أخرى في بلدان مختلفة في الشرق األوسط، وثانEتهما كانت مسؤولEات 
اإلمامة والوعظ. فقد كنت إماًما لجامع صغEر أقوم فEه بالصالة األولى 
والرابعة والخامسة كل �وم، أما أ�ام الجمع فأخطب خطبة الجمعة وأقود 

المسلمEن فى الصالة طوال الEوم.
أحببت التدر�س والتفاعل مع الطلبة. فبعد فترة وجEزة بدأت طر�قة 
المفتوح وتركت  للنقاش  فEها  المجال  أتحت  للتدر�س حEث  جد�دة 
خطEرة  سابقة  هذه  كانت  قEود.  أّي  بدون  األسئلة  طرح  حر�ة  للطلبة 
خاصًة عندما تطرقت في مجمل حد�ثي عن قواد اإلسالم األوائل إلى 
ابنه �ز�د.  موضوع معاو�ة (الذي كان موضوع أطروحتي). وقصته مع 
(وقد  أمEًا  كان  الذي  لمحمد  الوحي  نسخوا  الذ�ن  أحد  هو  ومعاو�ة 
بعد  اإلسالمي  العالم  في  الخامس  الخلEفة  بعد  ما  في  معاو�ة  أصبح 
رجال،  أربعة  و�قتل  �طارد  أن  ابنه  معاو�ة  نصح  موته،  قبل  محمد). 
�صبح  أن  في  فرصته  للضEاع  �عّرضون  الذ�ن  التحد�د  على وجه  وهم 

القادم. خلEفة المسلمEن 

2
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اتبع االبن وصEة أبEه، وقد فاق ما أوصاه به أبوه فقد ذهب أبعد من ذلك 
وقام بقتل حفEد محمد لتأمEن مركزه، فقلت للطالب في هذا الصدد:

 .لنبحث عن اهللا والرحمة والمحبة في هذا الموقف
كان هدفي أن أحثهم على التفكEر وخلق روح جد�دة فEهم، وهو 
الذي لم �كن مسموًحا لنا به عندما كنت في سنهم. كنت أر�دهم أن 
أو  تفكEرهم وأن �ستخدموا منطقهم من دون وجل  أحراًرا في  �كونوا 
خوف من العواقب. كان معظم الطلبة مؤ�د�ن لهذا األسلوب من التفكEر 

النقدي، حEث سأل أحدهم:
اخترعه  قد  �كون  أن  ممكًنا  ألEس  فعًال؟  الشيء  هذا  حدث  هل 

أحدهم؟
عدت به إلى المصدر وأجبته:

 !ًقاEس تلفEقي ولEكال، هذا الكالم حق
فحثهم السؤال على التفكEر، ولكن الطلبة المتطرفEن شعروا وكأني 

أتهم اإلسالم بأسلوبي هذا، فصرخوا قائلEن:
نستغفر اهللا، أنت أستاذنا و�جب أن تعلمنا عن اإلسالم فقط ال أن 

 .تشوش أفكارنا
وكان أولئك الطالب هم الذ�ن ذهبوا إلى إدارة الجامعة وقالوا:

زال  ما  كان  إذا  نعرف  ال  فنحن  علEنا  خطر  مصدر  األستاذ  هذا 
 مسلًما أم أنه قد ارتد؟

وهذا في حّد ذاته كان شEًئا خطEًرا، فقد كان األزهر في خوف شد�د 
من أي تدخل أجنبي �غزوه من الداخل. دعاني عمEد الكلEة إلى االجتماع 
به، وبدا لي أن الجامعة سوف تتخد خطوات رادعة ضدي. غEر أني قلت 
التعلم  الصمEمة في  �عرفونني و�عرفون رغبتي  لنفسي: هؤالء األساتذة 
منذ التحاقي بالجامعة وأ�ًضا �عرفون أن أسئلتي لEست بالشيء الجد�د. 
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اكتشف العمEد في اجتماعنا هذا التطور الذي حصل في أفكاري، فبدا 
الخوف جلEًا علEه وقال:

�ا بني، نحن ال نستطEع أن نتعامل مع هذه القضا�ا بهذه الطر�قة، 
فهناك قواعد عامة علEنا اتباعها. فنحن ال نستطEع أن نفكر أكثر من النبي 
نفسه وال أكثر من اهللا نفسه. عندما ال تكون متأكًدا، علEك القول، اهللا 
أ�دي طالبك  في  األشEاء  هذه  تضع  أن  علEك  الحقEقة،  �عرفان  ونبEه 

 .وأكمل تدر�سك
لكنه أدرك أن شEًئا ما �جب أن ُ�فعل بهذا الخصوص، فُدعEت إلى 
اجتماع آخر مع لجنة شكلتها الكلEة بخصوص تنفEذ اللوائح. في البدا�ة 
وأنتقد  الجامعة  أغادر  أن  �ر�دوا  لم  فهم  �رام،  ما  على  شيء  كل  كان 

اإلسالم. 
فى بدا�ة األمر مارسوا ضبط األعصاب فسألوني عن حEاتي، وعائلتي 

وبEتي، ثم تكلموا عن دروسي وطالبي، وأخEًرا: تحدونني قائلEن:
التعامل مع هذا  أن علEك  أال تدرك  أسئلة مثل هذه؟  لماذا تسأل 
الموضوع بالطر�قة التي نتعامل بها كلنا؟ أنت تعرف الكثEر ولكن مهما 
تعلمنا فسنبقى بعEد�ن عن الحقEقة. �جب أن �كون لك انضباط ذاتي. 

.ه أعلمEتكلم عما تفهمه وعندما تواجهك أ�ة صعوبة تقول: اهللا ونب
 ف المسلول على شاتم الرسول؟Eالس سألوني: هل قرأت كتاب

كان هذا كتاًبا �دعو المسلمEن إلى قبول تعالEم محمد دون جدل. 
أجبتهم:

 .قرأته أكثر من مرة لدرجة أني حفظته كما حفظت القرآن
أعترف  أن  الخEار  لدي  كان  أختار!  أن  علي  كان  الوقت  هذا  في 
بغلطتي وأن أوافق على التدر�س بالطر�قة التقلEد�ة، وكل شيء سEكون 
على ما �رام، غEر أني بدًال من ذلك أخبرتهم بأني أفكر في األمر بصورة 

جد�ة. وقلت:
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اتهامي  بسبب  لEس  اآلن  لكم  أقوله  الذي  أساتذة،  �ا  اسمعوا 
، فأنا مؤمن بهذا من كل قلبي وبكل إخالص، فأنتم  اإلسالَم أو النبيَّ
تعرفونني، وتحبونني، أرجوكم أال توجهوا إصبع االتهام إلي، ولكن 
إ�جاد  من  بها ألتمكن  تساعدونني  طر�قة  تجدوا  أن  باهللا  أستحلفكم 
اإلجابة على أسئلتي هذه، فنحن نقول إن القرآن هو وحي مباشر من 
إله  كالم  ولEس  إنسان  أفكار  أراه  إني  ذلك،  في  أشك  ولكني  اهللا، 

 حقEقي.
أعصابه وهبَّ  أحدهم  ففقد  االجتماع  داخل  الجو  تكهرب  وفجأة 

واقًفا من مقعده، ووقف أمامي وبصق في وجهي مزمجًرا:
 .أنت كافر، أنا أقسم بأن أمك بنت زنى

في  نكن  لم  لو  بأننا  وجهه  على  ارتسمت  التي  النظرة  من  تEقنت 
بالتأكEد، فقال  اللحظة  قتلني في تلك  أناس آخر�ن، لكان  اجتماع مع 

آمًرا وهو �صرخ:
 !أخرج من هنا

نهضت ألغادر وجسدي �تصبب عرًقا وكانت كل أوصالي ترتجف 
للحظٍة خلتها دهًرا. أدركت أن الكلمات التي تفوهت بها في هذه اللحظة 
أصبحْت قرار موتي، فسألت نفسي: �ا ترى هل سEقتلونني؟ وكEف؟ 
ومتى؟ ومن؟ هل ستقتلني عائلتي؟ أم سEكونون أناًسا من المسجد؟ 

أم سEكونون طالبي؟ 
فقد  حEاتي.  في  العصEبة  اللحظات  أشد  من  اللحظة  هذه  كانت 
أتفوه  لم  أني  الرغم من  البEت. وعلى  إلى  تركُت االجتماع وتوجهُت 
ما  شEًئا  أن  لهم  واضًحا  كان  ولكنه  جرى،  ا  عمَّ البتة  بشيء  لعائلتي 
كان �ضا�قني ولم �كن �بشر بالخEر، لذا فقد أو�ت إلى فراشي مبكًرا 

اللEلة على غEر عادتي.  تلك 
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في اللEلة نفسها، في الساعة الثالثة صباًحا، سمع والدي طرًقا شد�ًدا 
على باب البEت. وحال فتحه إذا بمجموعة من الرجال المسلحEن (كانوا 
أكثر من خمسة عشر رجًال برشاشات الكالشEنكوف الروسEة) �هرعون 
إلى الداخل و�توجهون مباشرة إلى الطابق العلوي، �وقظون كل من فEه 
بوقع أقدامهم الثقEلة باحثEن عني إلى أن وجدني أحدهم نائًما في فراشي. 
كانت كل عائلتي في هذه األثناء قد استEقظت والكل �بكون مرتعبEن 
إلى  الخارجي  الباب  عبر  أمامهم  �دفعونني  المسلحون  بEنما  وخائفEن، 
الشارع حEث وضعونى في مؤخرة سEارة كانت تنتظرهم، فاستقلوها 
أزال في صدمة مما حدث. ولكني  ما  وغادرنا مسرعEن. كنت وقتها 
سرعان ما استعدُت رباط جأشي وأدركت أن ما حصل اآلن كان نتEجة 
أحد  وكأنه  �بدو  مكان  إلى  أخذوني  الجامَعة.  في  باألمس  حدث  لما 
كان  آخر  مع سجEن  األسمنت  من  زنزانة  في  السجون حEث وضعُت 

هناك قبلي. 
 حاول أهلي في الصباح التالي جاهد�ن أن �علموا ماذا جرى لي. وقد 

ذهبوا مباشرًة إلى مركز الشرطة وطالبوهم قائلEن:
 ماذا فعلتم بابننا وأ�ن وضعتموه؟

ولكن لم �كن هناك أحد من الشرطة أو غEرها لد�ه أّي معلومات عني 
ألني ساعتها كنت في أ�دى المخابرات السر�ة المصر�ة. 

ÏËuËâ∏]d ;ÈŸ]‚h\

لم أذق الطعام لمدة ثالثة أ�ام. وفي الEوم الرابع بدأ أفراد الشرطة السر�ة 
عملEة االستجواب ولمدة أربعة أ�ام متتالEة. كان هدفهم من كل ذلك 
هو أن أعترف لهم بأني قد تركُت اإلسالم وأن أشرح لهم كEف حصل 
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النهار  �ستجوبوني خالل  أن  �تبعوه معي هو  الذي  الروتEن  ذلك. كان 
بطر�قة ود�ة مسالمة و�أتوا ألخذي من زنزانتي أثناء اللEل لالستجواب 
بطر�قة أخرى. وكانت أول لEلة لالستجواب في غرفة ذات طاولة كبEرة 
وقد جلس المحقق من خلفها وسEجارته المشتعلة بEن أصابعه �تالعب 
الجانب  ُمقِابَلُه على  أنا جالًسا  مثEرة. وكنت  بإطفاءة  �عدها  بها وكأنه 
اآلخر ولسبب ما كان �بدو متأكًدا أني قد تحولت إلى المسEحEة، لهذا 

فقد كان �سألني و�لح في سؤاله قائًال:
 سة تذهب؟Eلماذا ُخنَت اإلسالم؟ وإلى أي كن

َتُفْق أفعاله معي، حEث آثار إطفاء  كانت كلماته جارحة ولكنها لم 
سEجارته في جسدي ما زالت شواهَد حEة في كفي وساعدي ووجهي 

من جراء حروق سEجارته وآثار الكّي بالنار الذي �شهد بذلك أ�ًضا.
أرادني أن أعترف بأني ارتددت، ولكني قلت:

أنا لم أُخن اإلسالم، أنا إنسان أكاد�مي مفكر وأعتقد أن لي الحق 
في أن أناقش أي موضوع عن اإلسالم وهذا جزء من طبEعة عملي. أنا 
حتى ال أجرؤ أن أتحول عن اإلسالم، فاإلسالم في دمي، وهو لغتي 
عن  بالتحول  تتهمني  كنَت  إن  ولكن  حEاتي.  وكل  وأهلي  وحضارتي 
اعتراض  فأنا ال  إقِصني عن اإلسالم  فهEا  أقوله لك  ما  اإلسالم بسبب 

 .لدي على ذلك
أمسك بي الحراس واقتادوني إلى زنزانتي فى هذا الEوم. أما جاري 
في الزنزانة فقد منحني شEئا من مائه وطعامه ظًنا منه أني أعاَقب بسبب 
غرفة  إلى  أخرى  مرة  ُأخذُت  الثانEة  اللEلة  في  اإلسالمEEن.  من  كوني 
تحتوي على سر�ر من الحد�د وكان الحراس �هEنونني دائًما و�كEلون 
المرة  مني. هذه  اعتراف  على  للحصول  منهم  في محاولة  الشتائم  لي 
فقدُت  حتى  بالسوط  قدميَّ  على  بضربي  وبدأوا  السر�ر  إلى  قEدوني 

الوعي من األلم واإلعEاء.
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اقتادوني عندما أفقُت إلى حوض فEه ماء بارد كبرودة الثلج وأجبروني 
على الخوض فEه. ولم �طل بي الوقت حتى فقدت رشدي مرة أخرى. 
عندما أفقُت هذه المرة إذا بي مستلقEًا على ظهري فوق السر�ر ذاته الذي 
�وًما  المبتلة. أمضEُت  ثEابي  َقبل وأنا مازلت في  أشِبعت ضرًبا علEه من 
آخَر في الزنزانة. وفي المساء التالي ُأخذُت إلى الخارج، إلى خلف البنا�ة 
حEث رأ�ت ما تراءى لي غرفة من األسمنت من دون أبواب أو شبابEك 

ذات فتحة وحEدة والتي كانت كوة في سقف الغرفة. 
أجبرني الحراس على تسلق سلم وِضع على الحائط إلى القمة وأمروني 

بأن:

]fi·;◊|Ä\Â;ƒÖà^

تزحلقت داخل الفتحة إلى أسفل وشعرُت بالماء �زحف على جسدي 
صلبة  بأرض  أحسست  توقعي  وعدم  ولذهولي  أوصالي.  �غمر  وبدأ 

تتجسم تحت قدمي. 
وعندما غمرني الماء حتى مستوى كتفي، الحظت شEًئا جعل الدم 
�تجمد في عروقي، فقد الحظُت أجساًما صغEرة تتحرك في الماء والكثEر 
الكثEر منها؛ وكان هذا أكبر تجمع للقوارض شاهدته في حEاتي، كانت 

فئراًنا ذات رائحة نتنة كر�هة. وسمعت أحد الحراس �علق ساخًرا:
.هذا مفكر إسالمي، ولذلك سنجعل الفئران تأكل دماغه

أن  أستطع  ولم  الغرفة  الدامس  الظالم  وساد  الكوة،  أغِلقت  وفجأة 
أرى شEًئا. وقفُت أتوجس في الظالم والماء �غمر ما تبقى من جسدي 
المتعب. مرت الدقائق خلتها سنEن ثم تبعتها الساعات وكأنها دهوٌر ال 

تنتهي. 
جاء الحراس في الصباح التالي لEروا إذا كنُت ما أزال حEًا، ولعمري 
الكوة؛  ُفتحت  ناظريَّ حالما  تلفح  الشمس  أنسى منظر  أن  أستطEع  ال 
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فطوال ذلك اللEل البهEم والالمتناهي في االمتداد، كانت الفئران تتسلق 
كل موضع من أكتافي ورأسي. لكن، ولدهشتي، لم أتعرض ألي أذى 
من هذه القوارض ذات األسنان القاضمة. اقتادني الحراس ُمشمِئز�ن من 
منظري ورائحتي إلى زنزانتي. وفي آخر لEلة لي في هذا المكان اقتادني 

الحراس إلى غرفة ذات باب صغEر قائلEن:
.هناك من �رغب فى مقابلتك وقضاء بعض الوقت معك

ظننت أن �كون هذا الشخص من عائلتي أو صد�ًقا جاء �تفقدني أو 
�خرجني من السجن.

فتحوا الباب المؤدي إلى داخل هذه الغرفة فُصعقت لما رأ�ت. كان 
أكبر  الغرفة كلب كبEر خلته حصاًنا، كان  البعEدة من هذه  الزاو�ة  في 

كلب رأ�ته في حEاتي. 
دفعوني بقوة إلى داخل هذه الغرفة الخالEة من كل شيء إال من هذا 
قلبي  أعماق  من  فصرخُت  ورائي،  �غلق  الباب  دوي  وسمعت  الكلب 
المفعم بالهلع صرخة لم تتجاوز أضلعي ترددت أصداءها بEن جوانحي 
المنهكة، صرخة لم تتجاوز غشاء قلبي المملوء باإل�مان بخالقي الذي 

ال أعرفه بعد، فَوَلولُت صامًتا:
الشر�رة؟ ال  األ�ادي  تتركني في هذه  متى  إلى  وإلهي،  أنت ربي 
علم لي بمصEري! ولكني على �قEن أنك ستكون معي، و�وًما ما سأرى 

 .ا معكEوجهك وأح
خطوُت خطوات بطEئة وجلسُت على األرض، فجاء الكلب وجلس 
قبالتي وأخذ �تفحصني. مرت الدقائق الطو�لة وهو مازال مركًزا نظراته 
علّي، ثم نهض من قبالتي وبدأ �دور حولي في دوائر ال تنتهي، وكأنه 
الEمنى  ناحEتي  إلى  جاء  وأخEًرا  فر�سته.  على  لالنقضاض  �تهEأ  وحش 
لEلعق أذني و�جلس بجانبي. بعدها سرقني سلطان النوم من شدة اإلنهاك 
دون أن أشعر. وعندما استEقظت من نومي، وجدُت الكلب جالًسا في 
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إحدى زوا�ا الغرفة، فهرع إليَّ وجلس إلى جانبي األ�من ثانEة. وعندما 
فتح الحرس الباب وشاهدوني أصلي والكلب بجانبي، بدوا في حEرة 

من أمري، وكان هذا الEوم آخر أ�ام التحقEقات.
بعدها نقلُت إلى سجن الترحEالت الكائن فى منطقة القلعة بجنوب 
القاهرة، عندئٍذ أ�قنت أن قلبي كان قد رفض اإلسالم بصورة كاملة. 
لي،  ماذا جرى  �عرفوا  أن  �حاولون  زالوا  ما  أهلي  األثناء كان  في هذه 
ولكن من دون جدوى! حتى عاد خالي – والذي كان عضًوا مهًما في 
البرلمان المصري – من إحدى ز�اراته في الخارج. اتصلت به أمي وهي 

تبكي وتقول:
.ًئاEن وال نعرف عنه شEابننا اختفى منذ أسبوع

فنون  من  ذلك  في  بما  للتدخل،  الالزمة  السلطة  �ملك  كان خالي 
المحسوبEة الشهEرة التى تفوقت فEها بالدنا على سائر بالد الدنEا. فبعد 
حامًال  السجن  إلى  شخصEًا  خالي  جاء  �وًما،  عشر  بخمسة  اختطافي 

أوراق إخالء سبEلي، وأخذني معه إلى البEت. 

ÍÑÉp;ÿÊü

قد �قول بعضهم، العجب أن هذا الرجل ترك اإلسالم؛ فقد كان 
غاضًبا ألنه قد عّذبه المسلمون. ولإلجابة على هذا التعلEق أقول: نعم، 
هذا صحEح. فعندما ُعِذبُت باسم حما�ة اإلسالم، لم أمEز بEن المسلمEن 
والتعالEم اإلسالمEة، لذا فالتعذ�ب كان القشة التي قصمت ظهر البعEر 
والهوة األخEرة التي فرقت بEني وبEن اإلسالم. ولكن الحقEقة أني كنت 
ولم  السجن.  أدخل  أن  قبل  لسنوات عد�دة حتى  اإلسالم  في  أشِكُك 
محمد  أعمال  إلى  بل  المسلمEن  تصرفات  إلى  مستندة  تكن شكوكي 
تعجEل  في  السجن ساعد  في  فوجودي  القرآن؛  وتعالEم  أتباعه  وأعمال 

خطواتي إلى حEث كان مقدًرا لي أن أتجه. 
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 عدت إلى منزل أهلي ألفكر في خطوتي القادمة وما عساها تكون. 
وفي هذه األثناء جاءت الشرطة وأعطت والدي التقر�ر التالي:

بترك  ابنك  تتهم  األزهر  جامعة  من  رسالة  استلمنا 
التحقEقات  من  �وًما  عشر  خمسة  بعد  ولكن  اإلسالم، 

.ن لنا أنه ال صحة لذلكEوالمتابعة، تب

ولو  �شك  �كن  لم  فهو  ذلك.  سماعه  عند  الصعداء  والدي  تنفس 
للحظة أني سأترك اإلسالم �وًما. لم أكن وقتها قد أخبرته بحقEقة شعوري، 
فنسب والدي كل ذلك إلى حسد شخصي من قبل بعضهم في الجامعة 
�تمناها  التي حصلت علEها والتي كان  الدراسEة والعلمEة  المكانة  تجاه 

الجمEع. وأنا بدوري شجعته على االقتناع بفكرته هذه فقال:
نحن لسنا محتاجEن إلEهم! قال هذا وهو �عرض عليَّ العمل معه 
أن  دون  ما حدث،  أنسى  أن  وسألني  الكبEر،  لمعمله  مبEعات  كمد�ر 

تكون لد�ه أي فكرة عن البركان الذي �غلي أجEجه بEن جوانحي.
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 j›]— الساعة تقارب الثالثة صباًحا، وكان قد حان وقت نهوض
أهل البEت. وكنت أنا مستEقًظا أ�ًضا ولكني لم أكن أنوي 

أن أغادر غرفتي. 

كان هذا بعد عدة أشهر من إطالق سراحي من السجن حEث توقفت 
عن الصالة في المسجد. وبدًال من الذهاب إلى المسجد خمس مرات 
في الEوم كنت أجلس على فراشي أو إلى مكتبي أصّلي إلى اإلله الحقEقي 
لEكشف لي عن نفسه، أً�ا كان هذا اإلله الذي أبقاني على قEد الحEاة في 
السجن. أحEاًنا كثEرة لم تكن لدي كلمات أتفوه بها حEث كنت أجلس 

وأبكي، فذكر�اتي في السجن كان كابوسها �طاردني.
طرقت أمي بابي برفق وقالت:

وم �ا ولدي؟Eألن تذهب إلى الجامع ال
فأجبت:

 .أنا ال أر�د أن أرى أحًدا
وفي التقالEد اإلسالمEة، إذا كان الشخص �صلي في غرفته فإن أحًدا 
لن �شك في إ�مانه ألنه مازال �صلي إلى اهللا وهذا �عني أنه مازال مسلًما. 

3
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فقد ظنت عائلتي أني أحتاج إلى بعض الوقت ألرتاح؛ ظنوا أنه لم تكن 
لي الرغبة في الكالم مع الناس، فقط الغEر. 

È÷|\Å’\ ;È¡\Öê

فEه.  وشكٌّ  اإلسالم  على  غضب  وكلي  السجن  من  سراحي  أطلق 
قEد  على  أبقتني  جبارة  قوة  هناك  بأن  الEقEن  تمام  على  كنت  ولكني 
الحEاة. ومع كل �وم �مضي كان شوقي إلى اكتشاف هذا الرب �زداد. 
وكنت طEلة الوقت أسائل نفسي، ترى من عسى هذا اإلله أن �كون؟ 
ولم �جل بخاطري أبًدا أن �كون هو إله المسEحEEن أو الEهود! والسبب 
في ذلك هو أني كنت لم أزل تحت تأثEر القرآن وتعلEم محمد، فالقرآن 
�قول إن المسEحEEن �عبدون ثالثة آلهة، اهللا اآلب و�سوع االبن ومر�م 
أم �سوع. كنت أبحُث عن ذلك اإلله الحقEقي الواحد ولEس ثالثة، وقد 
قال القرآن أ�ًضا بأن الEهود كانوا أشراًرا، قد حرفوا كتبهم وقتلوا أنبEاءهم 

لذلك لم أكن ألنظر إلى إلههم. 
كل هذا دفعني إلى البحث في د�انات الشرق األخرى – الهندوسEة 
دراستي  إّباَن  الكثEر  الد�انات  هذه  عن  تعلمُت  قد  وكنُت  والبوذ�ة، 
لشهادة اللEسانس، واآلن وجدت كتًبا أكثر للدراسة عنهم. عجًبا فهل 
هو إله الهندوسEة؟ أم هو إله البوذ�ة؟ وبعد الدراسة استنتجُت أنه لم �كن  

هذا وال ذاك. 
كنت عندما أر�د أن أفكر أو أصلي أجلس على حافة النهر وأنظر إلى 
ما أبدعت �د الخالق حEث الماء والنباتات الخضراء والسماء والطبEعة. 
االستجابة  من  نوٌع  هناك  سEكون  أنه  األمل  أعطتني  أشEاء  كلها  فهذه 

لصلواتي! 
كنت معتاًدا كل �وم، بعد أن ُأنهي عملي مع والدي، أن أعود إلى بEتي 
وأتناول طعام العشاء مع أفراد عائلتي. وبعد عشاء الخمEس، كعادتي، 
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�حبون  إخوتي  كان  والتي  الحد�ث  من  قصًصا  علEهم  أقص  كنت 
االستماع إلEها. غEر أن هذا كله تغEر بعد مغادرتي السجن، وكنُت قد 
توقفت عن ذلك. وكان إخوتي األصغر مني سًنا �سألونني باستمرار عن 

ذلك بقولهم:
 نا القصص كالسابق؟Eلماذا لم تعد تقص عل

وبعد أن ننتهى من تناول وجبة العشاء أخرُج ألتسلى مع أصدقائي. 
فأحEاًنا كنت أجلس في أحد المقاهي وأزاول بعض األلعاب كالشطرنج 
التلفز�ون،  على  الر�اضEة  البرامج  أشاهد  كنت  وأحEاًنا  والدومEنو، 
النEل،  على ضفاف  الواقع  الرئEسي  الشارع  في  أتمشى  أخرى  وأحEاًنا 
ألعود عند منتصف اللEل. وعندما كنت أنفرد بنفسي كنت أحس مرة 
أخرى وكأني الشخص األكثر �أًسا في العالم وذلك ألني لم أكتشف 
الساعة  �قارب  ما  أقضي  كنت  الرب!  هذا  �كون  أن  عساه  َمْن  بعُد 
مبكًرا.  كالعادة  ألنهض  جدوى،  دون  أنام  أن  محاوًال  الساعتEن  أو 
كان جسمي شد�د التعب لدرجة اإلرهاق. وبدأُت أحس بنوبات من 
الفحوصات  بعض  إجراء  ملتمًسا  الطبEب  فراجعت  الشد�د،  الصداع 
من شدته  الرغم  على  الصداع  النهار كان  واألشعة. فخالل  والتحالEل 
ال �منعني من العمل والحEاة الطبEعEة؛ فطالما كنت مشغوًال كنت ال 
عندها  النوم،  محاوًال  اللEل  في  بنفسي  أختلي  حالما  ولكن  به.  أشعر 
من  المز�د  أتناول  لEلة  �طاق. وكنت كدأبي كل  بألم ال  أحس  كنُت 

األدو�ة التي وصفها لي الطبEب لتسكEن األلم. 

ÎÅÁÅp;Ï�êÂ

عشُت على هذا المنوال لمدة سنة. وفي أحد هذه األ�ام داهمني 
من  المز�د  طالًبا  أخرى  مرة  الصEدلEة  إلى  فذهبت  شد�د  صداٌع 
الصEدالنEة  هذه  كانت  فقد  مصر  في  الصEادلة  وكمعظم  األدو�ة. 
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أحسست  فقد  طو�لة  لفترة  علEها  أتردد  كنت  إني  وحEث  مسEحEة. 
إن  وأقول:  لها  أشتكي  فبدأت  بارتEاح،  إلEها  أتكلم  أن  أستطEع  بأني 
ن األلم كالسابق. أجابتني بالقول: أنت في  هذه الحبوب لم تعد تسكِّ
وأنت  الحبوب  تدمن هذه  بدأت  أنك  لي  �بدو  اآلن،  مرحلة خطEرة 
عنها.  التخلي  تستطEع  ال  ألنك  بل  إلEها  تحتاج  لكونك  تأخذها  ال 
ثم بادرْت بالسؤال وبرّقة: ماذا �جري في حEاتك؟ كانت تعرف أني 
من عائلة محترمة وأني خر�ج األزهر، فأخبرتها بأني أبحث عن إلهي 
عندها  ود�نك؟  إلهك  عن  ماذا  وقالت:  فاستغربت  خلقني.  الذى 

بدأت أسرد لها قصتي. 
بهدوء: خذ هذا  وقالت  �دها تحت طاولتها وسحبت كتاًبا  مّدت 
الكتاب. ولكن قبل أن تأخذ حبوبك هذه اللEلة حاول أن تقرأ فEه شEًئا 
وعندها الحظ كEف تشعر! أخذُت الكتاب بEد والحبوب بالEد األخرى. 
كان كتاًبا ذا غالف جلدي أسود ُكتَب على الغالف اإلنجEل المقدس 

باللغة العربEة، فقلت:
 .حسًنا ال مانع عندي من تجربته

تركُت الصEدلEة بعد أن أدرت غالف الكتاب األمامي نحو جسمي 
إلى غرفتي.  بEتي وذهبت رأًسا  إلى  ثم قفلت راجًعا  �راه أحد،  كي ال 
كنت حEنها في الخامسة والثالثEن من عمري، وكانت هذه هي المرة 

األولى في حEاتي التي أحمل فEها إنجEًال. 

◊Ëß¸\;ÎÔ\ÖÕ

الساعة  وحوالى  مصر.  في  الساحرة  الصEف  لEالي  من  لEلة  كانت 
دوائي  أتناول  لم  لكني  الصداع  من  شد�دة  نوبة  انتابتني  العاشرة 
هذه  كانت  المقدس.  الكتاب  إلى  أنظر  وأنا  الطاولة  على  تركتُه  فقد 
النسخة الشخصEة للصEدالنEة وكنت أستطEع أن أرى مالحظاتها على 
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الصفحات. لم أدِر أ�ن أبدأ، لذلك فقد فتحته بدون سابق تعEEن، فُفتح 
الكتاب على صفحات إنجEل متى اإلصحاح الخامس.

على  �سوع  أتصور  أن  واستطعت  الجبل،  موعظة  فى  أقرأ  وجدتني 
الجبل �علم الجموع حوله. ومن شدة انغماسي في القراءة نسEت أني في 
غرفتي، ولم أعد أشعر بما حولي وكأني قد فقدت إحساسي بالوقت، 

فقد أخذني اإلنجEل من قصة إلى قصة خالل كتاب متى. 
فوق  الموضوع  الكتاب  ففي  الحاسوب.  كجهاز  �عمل  ذهني  بدأ 
الطاولة أمامي رأ�ت صورة �سوع، وفي عقلي كانت صورة محمد. لم 
�توقف عقلي عن إحضار المقارنة وبإلحاح، فقد كنت متشبًعا بالقرآن 
ر هذه األشEاء؛ فقد  أبذل أي جهد لتذكُّ أنني لم  وحEاة محمد لدرجة 

كانت منقوشة كالوشم في ذاكرتي. 

È¬Ÿ;^ÖÕb

وصلنا عز�زي القارئ اآلن إلى تلك المرحلة الحرجة في حEاتي والتي 
اللEلة  هذه  بعد  لي  ماذا حدث  تعرف  أن  أردت  وإذا  تراها.  أن  أردتك 
تستطEع أن تقرأ عن ذلك في نها�ة الكتاب، ولكني أر�د أن أتوقف معك 

هنا اآلن وأراجع هذا الموقف بالذات معك. 
 لم أعش اإلسالم فقط بل درسته وتعمقت فEه وحفظته عن غEب 
كباحث وأكاد�مي أمضى ثالثEن عاًما في دراسته ودراسة حEاة محمد. 

فني بEسوع.  واآلن ولغرابة األطوار أْحِمُل في �دي إنجEًال ُ�َعرِّ
في الصفحات التالEة التي ستقرأها أر�دك أن تمر بالتجربة نفسها وترى 
الذي رأ�ته تلك اللEلة في غرفة نومي في مصر، والذي دأبت على اكتشافه 
خالل اإلحدى عشرة سنة األخEرة، دون الهوت ودون تعلEق ودون 
�عنEه  ما  لي هذا  و�قول  بEدي  �أخذ  أحد  إلى  أحتج  لم  براقة.  كلمات 
اإلنجEل، فقد قرأت ما �قوله بنفسي ولم أحتْج إلى شخص لEخبرني 
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هذا ما قاله محمد أو هذا ما فعله فأنا قد حفظت كل ذلك عن ظهر 
قلب ومن المصادر األصلEة. 

واآلن، عز�زي القارئ، وبكل تواضع أدعوك أن تسمح لي أن أقدمك 
إلى �سوع ومحمد.





2È›]m’\;◊ë�’\

Å⁄•Â;ƒÊâÁ;Î]Ët
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محمد: ولد في سنة ٥٧٠ م�الد�ة
�سوع: ولد في سنة ٦ أو ٥ قبل الم�الد

 ]ŸÅfi¡ .لEاإلنج في  �سوع  حEاة  عن  مرة  وألول  أقرأ  كنت 
كنت أتعجب لكثرة األحEان التي �حدث فEها حادث 
الحادث ِذكٌر مماثل في حEاة محمد.  ما في حEاة �سوع و�كون لهذا 
في هذا الفصل سنستعرض طفولة كال الرجلEن لنكتشف مجموعة من 
هذه الحقائق المتماثلة والمتكررة في أكثر من واقعة. لنبدأ بحقEقة تتعلق 

بوالدتهما، أال وهي أن كًال منهما كان االبن البكر لعائلته. 

]⁄‚hÄˆÂ

مEالد�ة   ٥٧٠ سنة  آب   ٢ في  العربEة  بالجز�رة  مكة  في  محمد  ولد 
والموافق للثاني عشر من شهر ربEع في التقو�م القمري. توّفي أبوه قبل 
أن �ولد وكان هو االبن البكر والوحEد الذي ولد ألمه. وال �ذكر التار�خ 
ولكن  الصدد،  هذا  في  األخرى  القلEلة  التفاصEل  بعض  إال  اإلسالمي 
هناك روا�ة عن لEلة والدته كانت قد ُروَ�ْت عن أحد أتباع محمد األوائل 

والذي قال فEها:
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حدثتني أمي بأنها شهدت آمنة بنت وهب أم رسول اهللا 
تلد، وفي اللEلة التي ولد فEها محمد قالت (أي آمنة) لم 
تنظر عEني أي شيء في تلك اللEلة إالَّ وكان من نور. رأ�ت 

 .النجوم تقترب مني حتى ِخلتها تسقط علي

فEما معناه أنه عندما ولد محمد قالت أمه إّن تلك اللEلة كانت ملEئة 
بالنور وكأنَّ النجوم قد نزلت إلى األرض. 

دعنا عز�زي القارئ نتوقف هنا لهنEهة ونعود إلى قصة والدة �سوع. 
فقبل هذا بحوالى ستمائة سنة كانت هناك عذراء �هود�ة تدعى مر�م 
قالت إّن المالك جبر�ل أتي إلEها بخبر أنها ستلد ولًدا وتدعو اسمه ابن 
اِهللا (لوقا ١: ٣٥). وتحقق ما أخبرها به المالك فقد حبلت مر�م على 
الرغم من حقEقة كونها عذراء، وكان حملها غEر مقبول في المجتمع 
التقلEدي الذي كانت تعEش فEه ألنها كانت آنذاك مخطوبة فقط ولم 
�تم الزواج بعد. أما خطEبها �وسف فإنه َفكر بأن �نهي عالقته بها ولكن 
تشهEرها.  في  �رغب  �كن  ولم  باًرا  رجًال  كان  ألنه  أحد  ِعلم  بدون 
وفي خضم هذا التفكEر إذا بمالك �ظهر له في المنام لEخبره بأن مر�م 
مر�م  األولى زارت  أشُهِر حملها  القدس، وفي  الروح  قد حملت من 
قر�بتها الEصابات وأخبرتها بما حدث، و�ذكر اإلنجEل تسبحة الشكر 

التي رددتها مر�م حEنها: 
َفَقاَلْت َمْرَ�ُم:

ُه َنَظَر  ِصي َألنَّ بَّ َوَتْبَتِهُج ُروِحي ِباِهللا ُمَخلِّ ُم َنْفِسي الرَّ ُتَعظِّ
ُبِني َألنَّ  َضاِع َأَمِتِه. َفُهَوَذا ُمْنُذ اآلَن َجِمEُع اَألْجEَاِل ُتَطوِّ ِإَلى اتِّ

وٌس اْلَقِد�َر َصَنَع ِبي َعَظاِئَم َواْسُمُه ُقدُّ

(لوقا ١: ٤٦–٤٩) 
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كانت الEصابات حبلى أ�ًضا بصبّي أسمته �وحنا عند والدته. وكان 
مكتوًبا البنها – �وحنا – أن �لعب دوًرا مهًما وبارًزا في حEاة ابن مر�م. 
إلى  عادت  ثم  أشهر  ثالثة  لفترة  إلEصابات  قر�بتها  عند  مر�م  بقEت 
االنتهاء،  الحمل على  فترة  قاربت  وإلى خطEبها �وسف. وعندما  بEتها 
كان على �وسف ومر�م أن �غادرا مد�نة الناصرة في الجلEل إلى المد�نة 
التي كانوا �عEشون فEها، إلى بEت لحم مسقط رأس �وسف، إنصEاًعا 
ألوامر هEرودس للتسجEل في التعداد الروماني. وبEنما كانا �بحثان عن 
مكان للمبEت، أكملت عدتها وتم زمانها لتلد، فولدت مر�م ابنها البكر 
في بEت لحم وأسمته �سوع. و�حدثنا اإلنجEل بالتفصEل عن الظروف 

التي رافقت المEالد. 

;ƒÊâÁ;◊�Ş’\;fl¡;k\ÔÊe›

قصتا �سوع ومحمد كالهما تحتو�ان على نبوءات حول طفولتهما. 
نبوءات عن �سوع تحققت وهو ما�زال طفًال، فإنجEل لوقا �خبرنا:

ِبِه  َتْطِهEِرَها َحَسَب َشِر�َعِة ُموَسى َصِعُدوا  اُم  َأ�َّ ْت  َتمَّ ا  َلمَّ
بِّ َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي َناُموِس  ُموُه ِللرَّ ِإَلى أورشلEم ِلEَُقدِّ

َحًةEُموا َذِب :، ... َوِلَكْي ُ�َقدِّ بِّ الرَّ
(لوقا ٢: ٢٢ و٢٤)

وحدث أن كان في الهEكل نبي اسمه سمعان. فلما رأى �سوع هناك، 
أخذه إلEه وقال:

َألنَّ  ِبَسَالٍم  َقْوِلَك  َحَسَب  ُد  ِّEَس َ�ا  َعْبَدَك  ُتْطِلُق  اآلَن 
اَم َوْجِه َجِمEِع  ِذي َأْعَدْدَتُه ُقدَّ َعEَْنيَّ َقْد َأْبَصَرَتا َخَالَصَك الَّ

.َلEُعوِب. ُنوَر ِإْعَالٍن ِلُألَممِ َوَمْجًدا ِلَشْعِبَك ِإْسَراِئ الشُّ
(لوقا ٢: ٢٩–٣٢)
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إذا  �بصران،  بما  مأخوذ�ن  الحال  هذا  على  و�وسف  مر�م  وبEنما 
بَّ  ُح الرَّ بَنبEٍة اسمها حنة حضرت إلEهما في تلك الساعة وَوَقَفْت ُتَسبِّ

َمْت َعْنُه َمَع َجِمEِع اْلُمْنَتِظِر�َن ِفَداًء ِفي أورشلEم. (لوقا ٢: ٣٨). َوَتَكلَّ
ُذِكرت عن محمد وهو شاب  نبوءة مماثلة  بعد عن  ما  وسنقرأ في 

�افع. 

È÷|\Å’\;3‚Şi’\;fl¡;ÎÑÊ‚ç∏\;Å⁄•;ÏëÕ

القصص عن محمد وهو  الكثEر من  أنه لEس هناك  الرغم من  على 
طفل، غEر أن هناك قصة واحدة اشتهرت عن طفولته. وإذا كنت عز�زي 
القارئ مسلًما تعEش في الشرق األوسط، فمن المؤكد أنك قد سمعت 
عن هذه القصة باستمرار. وفي اعتقادي، ومن دون مبالغة، فإنها ُتْذَكُر 
في أكثر من ٢٥ ٪ من الخطب المنبر�ة، وهي ُتروى على النحو التالي 

عن أَنس: 

كان  بEنما  �وًما  اهللا  رسول  إلى  جاء  جبر�ل  إن  قال  أنه 
�لعب مع أترابه. فأمسكه وألقاه أرًضا وفتح صدره وانتزع 
قلبه وأخرج منه خثرًة من الدم قائًال: كان هذا جزًءا من 
إبلEس فEك. ومن ثم غسل قلبه في إناٍء ذهبّي بماٍء من بئر 
زمزم، بعدئٍذ ضم أوصاله إلى بعض وأعادها إلى مكانها. 
هرع أقرانه �سرعون الخطى إلى أمه (أو مرضعته) قائلEن لها 
إن محمًدا قد قتل، فأسرع الجمEع إلى حEث كان ملقى 

 .رEا �رزق، إال أن لونه كان قد تغEًجدوه حEل

اإل�مان  في  الخاصة  محمد  مكانة  لتعز�ز  القصة  هذه  وتروى 
اإلسالمي. 
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أخذت آمنة محمًدا ابنها وذهبت لتعEش مع أهلها بعد موت زوجها. 
ر لهما أن �عEشا سوً�ا لمدة سّت سنوات فقط إلى أن أصEبت بالحمى  وقدِّ
ووافاها األجل، فذهب محمد عندئٍذ لEعEش مع جده ألبEه، وكانت 
هذه  وكانت  مكة.  في  القبائل  أقوى  قر�ش،  قبEلة  من  جزًءا  أبEه  عائلة 
القبEلة تسEطر على المكان الرئEسي للعبادة في الجز�رة، وهو عبارة عن 
معبٍد مملوٍء باألوثان �عرف بالكعبة، حEث كان لجد محمد الشرف في 

أن �عتني بالكعبة، وكان مسؤوًال عن رعا�تها وصEانتها. 
الوسط  وفي  بسEاج  محاطة  فسEحة  ساحة  من  مكّوًنا  المعبد  كان 
بناء مكعب، حEث كلمة الكعبة تعني المكعب. وكان البناء على شكل 

مستطEل ومغطى بغطاء مصنوع من أفخم أقمشة ذلك العصر. 
هو  إبراهEم  بأن  �عتقدون  الناس  كان  اإلسالم  مجيء  قبل  حتى 
استناًدا  األسود،  بالحجر  �سمى  أ�ًضا  البناء  هذا  وكان  بناها.  الذي 
داخل  في  َئ  وُخبِّ السماء  من  هبط  قد  كان  أسود  صغEر  حجر  إلى 
السنة و�غسله  الكعبة مرة في  البناء. وكان جد محمد �غEر غطاء  هذا 

و�ضع بدله غطاًء جد�ًدا. 
كانت كل القبائل تؤمن باإلله الواحد ولكنهم لم �كونوا متEقنEن من 
ماهEة هذا اإلله. وكانوا دائمي البحث عن وسEٍط لEوصلهم إلى هذا اإلله 
األحد. لذا فقد صنعوا العد�د من األوثان للتقرب إلEها، حEث �قول 

القرآن بصدد هذه األوثان: 

َما  َأْوِلEَاء  ُدوِنِه  َخُذوا ِمن  اتَّ ِذ�َن  َوالَّ اْلَخاِلُص  �ُن  الدِّ ِهللاِ  َأَال 
ُبوَنا ِإَلى اهللا ُزْلَفى ِإنَّ اهللا َ�ْحُكُم َبEَْنُهْم ِفي َما  َنْعُبُدُهْم ِإالَّ ِلEَُقرِّ

.اٌر ُهْم ِفEِه َ�ْخَتِلُفوَن ِإنَّ اَهللا َال َ�ْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّ
(سورة ٣٩:٣)
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وعلى الرغم من أن كل قبEلة كان لها إلهها الذي تعبده، فقد كان 
الرغم  العبادة. وعلى  الكل �طوفون بالحجر األسود كجزء من طقوس 
أنه  إّال  الواحد،  اإلله  �مثل  األسود كان  الحجر  بأن  �ؤمنوا  لم  أنهم  من 
كان لكل قبEلة تقالEدها الخاصة بها للحج السنوي أ�ًضا. لذا فقد كانت 
قبائل مختلفة تزور الكعبة ألداء مراسم الز�ارة جالبة معها تقدمات من 
المال والطعام والذبائح والتي كانت تأخذها قبEلة قر�ش والقائمون على 

خدمة الكعبة. 
أعضاء عائلته  أحد  أو  الكعبة وهو طفل مع جده  �زور  كان محمد 
باستمرار. فالعنا�ة بالمعبد كانت مسؤولEة عائلته لعدة أجEال إلى أن مات 
جده (وهو مازال طفًال) وانتقلت العنا�ة بالكعبة إلى أحد أبنائه وهو أبو 
طالب. كذلك انتقلت رعا�ة محمد إلى أبي طالب فذهب محمد للعEش 

مع عمه وأبناء عمومته. 
كان محمد �نمو و�ترعرع معتاًدا قضاء الكثEر من الوقت حول الكعبة، 
حEث �راقب الناس �سجدون لألصنام و�رى التجار الذ�ن �غتنون من بEع 
تماثEل هذه األصنام. وكان لكل هذه التجارب األثر الكبEر على تفكEر 
محمد عندما أصبح �افًعا، فأقسم بأنه عندما �كبر لن �سجد ألي صنم 
�وجد في مكة وفي الجز�رة أبًدا. لذا فنحن نرى تأثEر الد�ن السائد آنذاك 

علEه. لنر اآلن كEف أثر د�ن أهل �سوع علEه. 

„i’Ê�ö;∫;◊“Ë6\;ÑÂáÁ;ƒÊâÁ

أن  بعد  الناصرة  قر�تهما  إلى  �عودا  أن  �وسف ومر�م من  �تمكن  لم 
أنهEا التسجEل للتعداد الروماني، وكان هذا بسبب أن بعض الحكماء من 
الشرق شاهدوا نجًما جد�ًدا وأوعزوا ذلك إلى أن ملك الEهود الذي كانوا 
�نتظرونه قد ولد. فذهبوا إلى الملك هEرودس في أورشلEم وسألوه عن 
مكان والدة هذا الملك! وهEرودس هذا كان قد عEّنته روما كمحافظ  
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ولم �كن من أصٍل �هودي. غEر أن فكرة والدة ملك آخر لم ترق له، 
فدعا أحبار الEهود واستفسر منهم عن قول الكتب والنبوءات! فقالوا له: 
بأن الملك سEولد في أورشلEم (متى٢:٥). فأعطى الملك هEرودس أوامره 
الملك عن مكانه.  للحكماء بأن �جدوا الصبي ومن ثم �عودوا إلعالم 
وعلى الرغم من أن الحكماء استطاعوا االستدالل إلى مكان �سوع، غEر 

أنهم لم �خبروا هEرودس عنه وعادوا إلى بالدهم عن طر�ٍق آخر. 
عندما أدرك هEرودس بأّن الحكماء قد خدعوه، غضب غضًبا شد�ًدا 
ابن سنتEن  فأرسل وقتل جمEع الصبEان في بEت لحم وضواحEها، من 
فما دون. وكاد �سوع أن �قتل في ذلك الوقت غEر أن مالك الرب أعلم 
�وسف بأن �أخذ عائلته و�رحل إلى مصر. ومن هناك عاد �وسف ومر�م 

و�سوع إلى الناصرة بعد وفاة هEرودس. 
كان �وسف ومر�م، كدأبهما كل عام، �ذهبان إلى أورشلEم لالحتفال 
العظEم والذي كان قد  الهEكل  الفصح هناك، حEث كانا �زوران  بعEد 
استحسانه  ولنEل  الEهودي  للشعب  منه  محاباة  الملك  هEرودس  أقامه 

وتأ�Eده. 
بباحة  ومحاًطا  األبEض  الحجر  من  مصنوًعا  رائًعا  فخًما  بناًء  كان   
من  الشامخة  األعمدة  من  متراص  محEطها صف  حول  �دور  فسEحة 

جمEع جوانبها. 
الناصرة مع أهله. وفي  إلى  الز�ارة، كان �سوع �عود كل عام  بعد 
من  عشرة  الثانEة  �تجاوز  ال  حEنذاك  وكان   – الز�ارات  هذه  إحدى 
المعلمEن  فبEنما كان �جالس  الفر�دة:  الحادثة  له هذه  العمر، حدثت 
َ�ُعُب من �نبوع معرفتهم و�نهل من حكمتهم  المعبد،  في ندوتهم في 
المتفق علEه  التي أدهشتهم، غادرت عائلته في الوقت  و�سأل األسئلة 
مسبًقا. ولكنه لم �ستطع أن �نسحب فتأخر عن ركب عائلته الذي ترك 

أورشلEم من دونه. 
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وفي مساء �وم السفر األول افتقده أهله وأدركوا بأن �سوع لم �كن 
موجوًدا مع أقرانه عند مغادرتهما، فأْسِقَط في أ�د�هما. وفي فجر الEوم 
التالي عادا إلى أورشلEم سائلEِن مستفسر�ِن عنه وهما في غا�ة القلق عما 
إذا كان أحٌد قد شاهد ابنهما. وأخEًرا وبعد ثالثة أ�ام من البحث في المد�نة 
والسؤال عنه عثرا علEه؛ فقد كان في الهEكل في إحدى حلقات الدارسEن 

ُه:  ا َأْبَصَراُه اْنَدَهَشا. َوَقاَلْت َلُه ُأمُّ �تناقش معهم و�أخذ عنهم. َفَلمَّ

ا َنْطُلُبَك  َ�ا ُبَنيَّ ِلَماَذا َفَعْلَت ِبَنا َهَكَذا؟ ُهَوَذا َأُبوَك َوَأَنا ُكنَّ
ُه  َبEِْن! َفَقاَل َلُهَما: ِلَماَذا ُكْنُتَما َتْطُلَباِنِني؟ َأَلْم َتْعَلَما َأنَّ ُمَعذَّ

 .َ�ْنَبِغي َأْن َأُكوَن ِفي َما َألِبي؟
(لوقا ٢: ٤٨–٤٩)

إلى  �شده  ما  لد�ه  كان  �سوع  بأن  القارئ،  عز�زي  تقدم  مما  نرى 
الهEكل بEنما خاب أمل محمد في الكعبة، واآلن دعنا ننتقل إلى مسألة 

أخرى في حEاة محمد لنرى ماذا كانت تنّبوءات الراهب بخصوصه. 

Å⁄•;ìÊë}zd;f·\Ö’\;k\ÔÊe›

كان أبو طالب، عم محمد، غالًبا ما �سافر مع ركب قوافل تجار 
مكة. فعند بلوغ محمد اثنتي عشرة سنة من عمره، أخذه عمه في إحدى 

هذه الرحالت وكانت القافلة ذاهبة إلى بالد الشام. 
مرت هذه القافلة قرب وصولها إلى سور�ة بصومعة راهٍب مسEحي 
في د�ر على الطر�ق. كان اسم هذا الراهب بحEرى. وكان في الجز�رة 
آنذاك الكثEر من الطوائف* التي ادعت المسEحEة غEر أنهم أنكروا حقEقة 

الجنوسEة: وهي مبادئ لحركات د�نEة ظهرت في فترة ما قبل المسEحEة المتأخرة وفترة   *  

المسEحEة المبكرة وهي تؤمن بنقاء الروح وفساد المادة وأن القناعة تأتي بالمعرفة ولEس باإل�مان، 
ومن هؤالء طائفة اإلبEونEEن، الذ�ن اعتنقوا المسEحEة مع احتفاظهم بالشر�عة الEهود�ة.
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الجنوسEEن  كطائفة  المسEحEة،  محور  هو  الذي  اهللا  ابن  �سوع  كون 
ومنهم اإلبEونEEن. 

هذا  إلى  وصلت  القافلة  بأن  القول  إلى  اإلسالمي  التار�خ  و�ذهب 
الراهب الذي طلب منهم أن �توقفوا عنده لEأخذوا قسًطا من الراحة. كان 
الراهب مهتًما جًدا بمحمد حEث وجه له كثEًرا من األسئلة، قال بعدها 
بأن أجوبة محمد طابقت بالضبط ما قالته كتبه عن نبي ُكِتَب أنه سوف 
�أتي. ثم بحث عن عالمة بEن كتفEه، وعندما وجدها أخبر عم محمد 
بذلك وقال له: أصِغ إلي، إن هذا الفتى سEكون النبي األخEر لعالمنا هذا 
وهذه عالمة النبوءة، ثم حذره قائًال: ال تدع الEهود �سمعون عن هذا 

 .ه لئال �قتلوهEأو �شاهدوا هذه العالمة على كتف
التار�خ  �ورده  لما  أمEن  سرٌد  هو  القارئ  عز�زي  لك  قدمته  ما 
ا وبعًدا  ًّEر أن هناك اختالًفا مبدئEاإلسالمي عن هذا الحدث بالذات، غ
ا ال �توافقان. وهذا التبا�ن �تجلى في أن لد�نا كثEًرا من الدالئل  ًّEتار�خ
تدعم  أدلة  أّي  هناك  لEس  لكن  به،  �ؤمنون  الرهبان  أولئك  كان  عما 

فكرة أنهم كانوا �بحثون عن نبي آخر. 

Ïê˜£\

ماذا نستطEع أن نستخلص من نظرتنا إلى حEاة �سوع وحEاة محمد 
في سنEها األولى؟ فكالهما كانا متأثر�ن بد�انة آبائهما وقد أمضEا وقًتا 
في مراكز عبادتهما، وكان لكالهما نبوءات بخصوصهما وهما ما زاال 

طفلEن. 
في الوقت الذي احتضن �سوع معتقدات آبائه، أصابت محمد خEبة 
أمل من معتقدات آبائه وبدأ �شكك بعبادة األصنام في أ�امه. كل هذا 

لعب دوًرا مهًما ومهد الطر�ق لبدا�ة حEاتهما العلنEة.
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�سوع وعمره ٣٠ ومحمد وعمره ٤٠

ومحمد ∫  �سوع  كان  ماذا  القارئ  عز�زي  سترى  الفصل  هذا 
�فعالن عندما كانا شابEن وماذا حدث لهما عندما بشرا بالتعلEم 

بطر�قة جد�دة لفهم الرب. 

sÂáiÁÂ;◊⁄¬Á;Å⁄•

عن صحراء  عبارة  الجز�رة  كانت  فقد  الEوم،  الحال  علEه  هي  كما 
قاحلة* ممتدة األطراف حتى في أ�ام محمد. والنعدام الزراعة فEها درج 
الناس على التجارة والمقا�ضة مع البلدان والمناطق المجاورة للحصول 
على ما �قتاتون به ألنهم لم �ستطEعوا أن �زرعوه بأنفسهم. فأهل قر�ش، 
قبEلة محمد، كانوا تجاًرا بالفطرة. فقد كانوا تجاًرا كباًرا في مكة حEث 
كانوا �رسلون العد�د من قوافل الجمال إلى بالد الشام شماًال أو الEمن جنوًبا 
محملة بالبضائع لبEعها. وعندما كان قواد القافلة �صلون إلى هذه البلدان 
كانوا �بEعون بضاعتهم و�ستعملون المال الذي حصلوا علEه لشراء الطعام 
لونها على اإلبل و�عودون بها إلى مكة.  وأشEاء أخرى �حتاجون إلEها و�َحمِّ

5

إال في بعض المناطق المتفرقة والمتباعدة عن بعضها حول �نابEع الماء والتي تسمى بالواحات.   *  
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كانت إحدى أكبر قوافل الجمال هذه تملكها امرأة تدعى خد�جة، 
أنها  اإلسالمي  التار�خ  و�ذكر  مكة.  في  سطوة  واألكثر  األغنى  المرأة 
عندما شاهدت صدق محمد وأمانته، استخدمته لEقود قافلتها إلى بالد 
الشام. ولدى وصوله هناك، بEعت البضاعة بحوالى ضعفي ثمنها. وعند 
به جًدا.  الرضى ومعجبة  عودة محمد، كانت خد�جة راضEة عنه كل 
مرات  ألربع  ومطلقة  األربعEن  سن  تعدت  قد  كونها  من  الرغم  وعلى 
محمًدا  قافلتها  قائد  فاتحت  فقد  األخرى،  ز�جاتها  من  أوالد  ولد�ها 
السّن.  بEنهما من فارق في  بالزواج على ما  ذا الخمسة والعشر�ن عاًما 
الناس إلى هذا ببعض االستغراب عندما �سمعون بأن  فقد �نظر بعض 
ن  خد�جة هي التي طلبت محمًدا للزواج. غEر أن هذا هو بالضبط ما دوِّ
في التار�خ اإلسالمي. وعلى الرغم من المعارضة الشد�دة التي واجهت 

بها عائلة محمد وعائلة خد�جة، هذا االرتباط فقد تم الزواج. 
كان عم محمد (أبو طالب) وأبو خد�جة معارضEن للزواج؛ هنا نرى 
التار�خ �ذكر ألول مرة شخصEة مهمة في حEاة محمد أال وهو ورقة بن 
نوفل ابن عم خد�جة. كان ورقة أحد أهم رجال الد�ن البارز�ن وذا مركز 

مرموق في مكة ألنه كان أسقف أكبر كنائسها. 
القارئ، عندما تسمع عن وجود كنEسة في  قد تستغرب، عز�زي 
الجز�رة العربEة في زمن محمد. فكل الكتابات التار�خEة اإلسالمEة وال 
تتكلم  الوقت  ذلك  في  لمكة  الد�نEة  بالمكانة  منها  المتعلقة  تلك  سEما 
عن وصول المسEحEة من سور�ا ومصر وأثEوبEا والEمن. واحتضنت عدة 
قبائل عربEة في الجز�رة المسEحEة واتخذتها د�انة لها، غEر أن هذا التعلEم 
من المسEحEة كان �ختلف تمام االختالف عما ذكره اإلنجEل في العهد 

الجد�د، وأكبر هذه الطوائف كانت طائفة األبEونEEن* .

الذ�ن كما أسلفنا، ادعوا المسEحEة غEر أنهم أنكروا حقEقة كون �سوع ابن اللـه، واعتنقوا    *  
(Webster المترجم عن معجم) .هود�ةEة مع احتفاظهم بالشر�عة الEحEالمس
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ابن عمها  دهما في ذلك  أ�َّ الزواج بمحمد،  أرادت خد�جة  عندما 
ورقة بن نوفل. وتمكن من إقناع كال العائلتEن بالموافقة. وقد قام بنفسه 
بإجراء مراسم الزواج. وكان هذا من أبسط صالحEاته كأسقف مكة، 
زواًجا مسEحEًا،  تزوج  قد  �كون محمد  أن  الممكن جًدا  فإنه من  لذا 
وزوجته أ�ًضا كان من المحتمل أن تكون قد اعتنقت مذهب األبEونEEن 

أ�ًضا.  المسEحEEن 
استمر محمد في إدارة تجارة خد�جة. فالتار�خ اإلسالمي �ذكر أنهما 
عاشا سو�ة لEرَزقا بستة أطفال، ولدان*  وأربع بنات؛ غEر أن الولد�ن توفEا 

في سن مبكرة. 

ÔÂÅ·;∫;éË¬Á;ƒÊâÁ

كان  عندما  �فعله  �سوع  كان  عما  التفاصEل  من  الكثEر  لد�نا  لEس 
شاًبا. فإذا كان قد حصل على تعلEمه كأي طفل �هودي، فقد كان سEبدأ 
العاشرة كان سEبدأ  القراءة والكتابة وهو في عمر الخامسة. وفي  بتعلم 
بتعلم الشر�عة الEهود�ة أو التوراة حEث كان سEكمل تعلEمه الرسمي في 
الثامنة عشر. وألن �وسف كان نجاًرا فإن �سوع على األرجح كان قد 
النجار كما في  بابن  إلEه  المهنة عنه وبدأ بممارستها. (�شار  أخذ هذه 

مرقس ٦: ٣) 
قبل أن �بدأ �سوع بنشر رسالته، كان �وسف قد توفي، ألنه قد ورد 
ذكٌر ألم �سوع عدة مرات في اإلنجEل. غEر أن �وسف لم �ذكر، حEث 

شعر �سوع بالمسؤولEة تجاه أمه لرعا�تها (�وحنا ١٩: ٢٦–٢٧). 

ة وز�نب وأم  َّEب والطاهر، أما بنات النبي فكنَّ ُرَقEه وهما الطEوتذكر بعض المصادر ابن   *  
كلثوم ثم فاطمة. أما مر�م القبطEة فقد أنجبت له إبراهEم القاسم وبه �كنى، وقد توفي أبناؤه 
وهو مازال في مكة، وقام محمد بتبني ز�د بن حارثة بعد ذلك (عن سEرة النبي ألبي محمد 

ابن هشام ج١.)
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بعض  نستخلص  أن  فنستطEع  الد�نEة  حEاته  إلى  بالنسبة  أما 
في  الهEكل  إلى  ذهب  عندما  المثال  سبEل  فعلى  عنها.  االستنتاجات 
الناصرة كان قد أعِطَي الفرصة للقراءة من التوراة، وهذا �شEر إلى أن 
تواجده في المعبد كان مألوًفا إبان اشتراكه في العبادة مع باقي الEهود 

في منطقته (لوقا ٤: ١٦).
ما  عادة  كان  الجموع،  بتعلEم  �سوع  بدأ  أن  بعد  اإلنجEل،  �قول 
تبشEره  قبل  �فعل هذا  أنه كان  نقّدر  أن  للصالة. وهنا نستطEع  �ختلي 

وخدمته العلنEة أ�ًضا.
هذه كانت هي الجوانب الرئEسEة لحEاة �سوع الد�نEة. أما محمد فقد 
كان هو اآلخر �شارك في الحEاة الد�نEة في ذلك الوقت في مكة وفي 

الكعبة وأ�ًضا كان �قضي وقًتا خاًصا في التأمل. 
وحي  أول  إلى  هذا  تطور  كEفEة  على  مستفEضة  نظرة  لنلِق  واآلن 

لإلسالم. 

;Å⁄•;Ì÷¡;ÿáfiÁ;ÈtÊ’\

كفتى في العشر�ن من عمره كان محمد �ختلي إلى غاٍر صغEٍر في 
أحد الجبال المحEطة بمكة لقضاء وقت في التأمل والصالة إلى اإلله غEر 
المنظور راغًبا في رؤ�ة وجهه. كان �قضي �وًما أو �ومEن أو ثالثة أ�ام في 

الصالة كل شهر، وكانت زوجته خد�جة تأتي له بالماء والطعام. 
كان محمد متأثًرا جًدا من خالل زوجته وابن عمها ورقة بن نوفل 
ُمرِشًدا  اهللا. وأصبح ورقة  آرائهم عن  لمناقشة  الناس  فدعا  باألبEونEEن، 
مُه عن المسEحEة. و�ذُكر أحد األحاد�ث بأن ورقة كان معتاًدا  لمحمد ُ�َعلِّ
أن �كتب أجزاًء من اإلنجEل بالعربEة. وتذُكر بعض المراجع التار�خEة بأن 
إنجEل متى كان الكتاب الوحEد المترجم آنذاك، لذا فإنه من المحتمل 
أن تكون معلومات محمد قد جاءت من إنجEل متى فقط. كذلك من 
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كان  ربما  القد�م  فالعهد  الEهود؛  تعالEم  درس  قد  �كون  أن  المحتمل 
مقتصًرا على التوراة فقط (الكتب الخمسة األولى من العهد القد�م والتي 
كتبها موسى) والمزامEر، والتي كانت تدعى أناشEد داوود. وفي الوقت 
نفسه، فإن محمًدا استمّر في التردد على الكعبة. فقد ذَكر أحد المؤرخEن 
بأن محمًدا التقى ورقة مرًة �دور حول الحجر األسود في مركز الكعبة. 
قEادة  في  و�عمل  متزوًجا  حEاته  من  الفترة  هذه  في  محمد  وكان 
في  الشخصي  تأمله  و�مارس  زوجته  عم  ابن  من  �تعلم  القوافل، 
عاًما  عشر  خمسة  من  أكثر  لمدة  المنوال  هذا  على  استمر  الكهف. 
حتى بلوغه األربعEن (٦١٠ مEالد�ة) حEث مر بتجربة أرعبته وتركت 
محمد  كان  وبEنما  رمضان،  شهر  فخالل  العمEق.  األثر  نفسه  في 
�تأمل كعادته في غار حراء، وكما ادعى بعد ذلك بأن الحق قد نزل 

علEه، فقد ظهر المالك جبر�ل له وقال:
إقرأ! فأجاب محمد:

.لست بقارئ
فأمسكه المالك وضغطه بقوة حتى لم �ستطع محمد أن �تحمل فقال 

المالك آمًرا:
 !إقرأ

فأجاب محمد: 
 .لست بقارئ

فضغط علEه ثانEًة ومن ثم تركه قائًال له ما سEقرأ:
َك  َوَربُّ اْقَرْأ  َعَلٍق،  ِمْن  نَساَن  اْإلِ َخَلَق  َخَلَق،  ِذي  الَّ َك  َربِّ ِباْسمِ  اْقَرْأ 

.اَألْكَرُم
وكانت هذه هي آ�ات القرآن األولى التي نزلت علEه، والمكتوبة في 

السورة (٩٦: ١–٣). 
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فكEف استجاب محمد لهذه التجربة؟ قال بأن قلبه بدأ �خفق بشدة 
أو كان قلبه �رتجف وكانت عضالت عنقه ترتجف من الرعب، فهب 
أن  إلى  قائًال دثر�ني... دثر�ني فغطته  إلى زوجته وهو �صرخ  مسرًعا 

ذهب عنه الخوف، عندها أخبر زوجته قائًال:
 ا خد�جة ماذا حدث لي؟ ماذا جرى لي؟ أنا خائف على نفسي�
إلى  تحتاج  أنها  زوجته  فأدركت  الغار  في  له  ماحدث  بكل  وأخبرها 

نصEحة. 

;Å⁄•;ÈtÂ;ÅÁıÁ;ÈuËâŸ;äÕ

هنا نرى ابن عم خد�جة �عود إلى الصورة ثانEة، فخد�جة ذهبت إلEه 
وأعلمته بما جرى لمحمد. وكان ابن عمها قد أصبح شEًخا وفقد بصره. 

فأجاب ورقة:
 قدوس، قدوس، قدوس – والذي نفسي بEده، أقسم �ا خد�جة 
بأن هذه هي العالمة العظEمة التي جاءت إلى موسى، ومحمد هو النبي 

 .لهذا الشعب العربي. تجلدي واصبري
التقى  الغد  وفي  ورقة.  قال  بما  وأخبرته  محمد  إلى  خد�جة  عادت 

محمد بورقة في الكعبة وأقسم له ورقة مجدًدا:
اإلشارة  أتتك  وقد  األمة،  هذه  نبي  هو  أنت  بEده  نفسي  والذي 

العظEمة من اهللا والتي جاءت إلى موسى في الماضي.
سEرفضك الناس و�ضطهدونك و�طردونك من مد�نتك وإن بقEُت 

.ا سأدافع عنك بشكل ال �عرفه إال اهللا وحدهEًح
ل محمًدا على وجهه وعاد محمد بعدها  وأحنى رأسه لمحمد وقبَّ
إلى البEت. وعلى الرغم من أن ورقة كان قد وعد بنصرة محمد غEر 
ببضعة  بعدها  المنEة  وافته  حEث  بوعده،  الوفاء  من  �تمكن  لم  أنه 

أ�ام. 
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من كل ما تقدم نرى أن موقف محمد من تجربة الكهف هو موقف 
غEر المتأكد من أهمEتها. أما زوجته وابن عمها فكالهما أ�دا فكرة كونه 
�سوع  قدم  عندما  ماذا حدث  اآلن  لنر  الحقEقي.  لإلله  اختEر كنبي  قد 

نفسه كنبي. 

‡\Å⁄¬∏\;]fitÊÁÂ;ƒÊâÁ

فعندما  والدتهما.  قبل  من  مرتبطEن  المعمدان  و�وحنا  �سوع  كان 
ابنة خالتها (أم �وحنا) للكالم معها  حبلت أم �سوع به، ذهبت لز�ارة 

بخصوص ما قد حدث لها (لوقا ١: ٣٩–٤٥). 
وعندما كان �سوع و�وحنا كالهما في بدا�ة الثالثEن من عمرهما، 
كان �وحنا هو األول الذي بدأ بدعوته، حEث خرج إلى صحراء الEهود�ة 
فجاء  عنها.  والرجوع  خطا�اهم  عن  الناس  توبة  بضرورة  التبشEر  وبدأ 
اعترافهم بخطا�اهم  لمشاهدته. وعند  والEهود�ة  أورشلEم  الكثEرون من 

قام بتعمEدهم في نهر األردن. 
ظن الشعب الEهودي أن �وحنا قد �كون هو المسEح الذي �نتظرونه، 

لذا فقد أخبرهم �وحنا:
ا ِلْلَجِمEِع: َقاَل ُ�وَحنَّ

ِذي  الَّ ي  ِمنِّ َأْقَوى  ُهَو  َمْن  َ�ْأِتي  َوَلِكْن  ِبَماٍء  ُدُكْم  ُأَعمِّ َأَنا 
وِح  ِبالرُّ ُدُكْم  َسEَُعمِّ ُهَو  ِحَذاِئِه.  ُسEُوَر  َأُحلَّ  َأْن  َأْهًال  َلْسُت 

 .اْلُقُدِس َوَناٍر
(لوقا ٣: ١٦)

و�ذكر  �وحنا.  ُ�عمد  كان  حEث  إلى  وجاء  الناصرة  �سوع  ترك  ثم 
اإلنجEل:



52

ƒÊâÁÂ;Å⁄•ƒÊâÁÂ;Å⁄•

ْت  َماَواِت َقِد اْنَشقَّ َوِلْلَوْقِت َوُهَو َصاِعٌد ِمَن اْلَماِء َرَأى السَّ
َماَواِت:  وَح ِمْثَل َحَماَمٍة َناِزًال َعَلEِْه. َوَكاَن َصْوٌت ِمَن السَّ َوالرُّ

 .!ِذي ِبِه ُسِرْرُت َأْنَت ابني اْلَحِبEُب الَّ
مرقس (١: ١٠–١١) 

ومنذ ذلك الوقت اعترف �وحنا بأن �سوع هو النبي (المسEح) الذي 
قالت عنه الكتب. ثم أعطى �وحنا هذه الشهادة:

ا قائًال:  َوَشِهَد ُ�وَحنَّ

َماِء َفاْسَتَقرَّ  وَح َناِزًال ِمْثَل َحَماَمٍة ِمَن السَّ ي َقْد َرَأْ�ُت الرُّ ِإنِّ
َد ِباْلَماِء  ِذي َأْرَسَلِني ألَعمِّ َعَلEِْه. َوَأَنا َلْم َأُكْن َأْعِرُفُه َلِكنَّ الَّ
َفَهَذا  َعَلEِْه  ا  َوُمْسَتِقرًّ َناِزًال  وَح  الرُّ َتَرى  ِذي  الَّ َقاَل ِلي:  َذاَك 
َوَشِهْدُت  َرَأْ�ُت  َقْد  َوَأَنا  اْلُقُدِس.  وِح  ِبالرُّ ُد  ُ�َعمِّ ِذي  الَّ ُهَو 

.َأنَّ َهَذا ُهَو ابن اِهللا
(�وحنا ١: ٣٢–٣٤)

عنه  �نصرفون  بدأوا  الناس  ولكن  والتعمEد،  بالتبشEر  �وحنا  استمر 
و�ذهبون إلى �سوع، وعندما تذمر أحد تالمEذه بسبب ذلك، قال �وحنا 

له: 

ي ُقْلُت: َلْسُت َأَنا اْلَمِسEَح َبْل  َأْنُتْم َأْنُفُسُكْم َتْشَهُدوَن ِلي َأنِّ
ا َصِد�ُق  ي ُمْرَسٌل َأَماَمُه. َمْن َلُه اْلَعُروُس َفُهَو اْلَعِر�ُس َوَأمَّ ِإنِّ
ِذي َ�ِقُف َوَ�ْسَمُعُه َفEَْفَرُح َفَرًحا ِمْن َأْجِل َصْوِت  اْلَعِر�ِس الَّ
ي  اْلَعِر�ِس. ِإًذا َفَرِحي َهَذا َقْد َكَمَل. َ�ْنَبِغي َأنَّ َذِلَك َ�ِز�ُد َوَأنِّ

.َأَنا َأْنُقُص
�وحنا ٣: ٢٨–٣٠ 
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انتقد  فقد  العاد�Eن.  الناس  عند  تتوقف  لم  للغفران  �وحنا  رسالة 
ألقى  لذلك  ونتEجة  أخEه.  بزوجة  القترانه  علًنا  هEرودس  الملك 
هEرودس القبض على �وحنا ورماه في السجن، وأخEًرا أمر بقطع رأسه.

(مرقس ٦: ١٤–٢٩) 
وهنا فأننا نرى بعض التشابه الملفت للنظر، فكالهما كانا قد اْعُتِرَف 
بهما كنبEEّن من ِقَبِل أبناِء عمومتهما وكلٌّ من أبناء عمومتهما توّفي بعد 

ذلك بوقت قصEر. 

;ÈtÊ’\;ÿÂá›;∫;ÀÕÊh

على  الوحي  نزول  في  توقف  حدث  نوفل،  بن  ورقة  وفاة  إبان 
المالك جبر�ل. وقد تحدث محمد عن  محمد، حEث لم �عد �زوره 

ذلك الحًقا بقوله: 

فكرة  تراوده  وكانت  حز�ًنا  أصبح  ذلك  وبسبب  بأنه 
االنتحار برمي نفسه من قمة الجبل، وكان كل مرة �ذهب 
إلى قمة أحد الجبال لEفعل ذلك، �ظهر المالك جبر�ل أمامه 
 ،ا محمد، أنت حًقا رسول الحق� ه عن عزمه بقولهEثنEل

.تEكر عائًدا إلى البEب خاطره فEهدأ باله و�طEف

ناشًدا  حراء  غار  في  سنة  كل  من  واحًدا  شهًرا  �قضي  محمد  كان 
المز�د من الوحي، ثم �أتي إلى الوادي، وبEنما كان سائًرا ذكر محمد أنه 

سمع وكأن شخًصا �هتف بندائه:

�ساري  وإلى  �مEني  إلى  وتلفتُّ  أمامي وخلفي،  نظرُت 
فلم أَر أحًدا فأكملت المسEر، غEر اني ُدعEت ثانEة فنظرت 
فرفعت  أخرى  مرة  فدعEت  أحًدا،  أَر  فلم  ثانEة  حولي 
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هذه المرة رأسي وإذ به (�قصد جبر�ل) على العرش في 
السماء المفتوحة جالًسا، فبدأُت أرتعش من الخوف حتى 
لها: دثر�ني، وسكبوا ماًء عليَّ  إلى خد�جة وقلت  ِجئُت 
ُر ُقْم  ثِّ َها اْلُمدَّ وغطوني، واهللا العلي المجEد أنزل هذا: َ�ا َأ�ُّ

.ْجَز َفاْهُجْر ْر َوالرُّ ْر َوِثEَاَبَك َفَطهِّ َك َفَكبِّ َفَأنِذْر َوَربَّ

هذه اآل�ات مذكورة في القرآن في سورة ٧٤: ١–٥. بعد أن حدث ما 
حدث بدأ الوحي بالنزول على محمد بصورة أقوى من ذي قبل وبتكراٍر 
ال انقطاع له، فEمكن لهذه التجربة أن تعتبر أول اختبار لمحمد كنبي. 
كذلك فإن �سوع جرب االختبار مباشرة بعد أن قدمه �وحنا المعمدان 

كنبي ودعاه حمل اهللا. واآلن حان الوقت لنلقي نظرة على ذلك. 

;ÏÁ1’\;∫;ƒÊâÁ;ÏdÖû

َد �سوع من ِقَبِل �وحنا المعمدان في األردن، ذهب إلى  بعد أن ُعمِّ
البر�ة وصام أربعEن �وًما وأربعEن لEلة وفي نها�تها، �قول إنجEل متى، بأن 

الشEطان حاول إغواَءُه ثالث مرات: 

َأْن  َفُقْل  اِهللا  ابن  ُكْنَت  ِإْن  َلُه:  َوَقاَل  ُب  اْلُمَجرِّ ِإَلEِْه  َم  َفَتَقدَّ
َلEَْس  َمْكُتوٌب:  َفَأَجاَب:   .ُخْبًزا اْلِحَجاَرُة  َهِذِه  َتِصEَر 
ِباْلُخْبِز َوْحَدُه َ�ْحEَا اِإلْنَساُن َبْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة َتْخُرُج ِمْن َفمِ 
َعَلى  َوَأْوَقَفُه  َسِة  اْلُمَقدَّ اْلَمِد�َنِة  ِإَلى  ِإْبِلEُس  َأَخَذُه  ُثمَّ   .اِهللا
َنْفَسَك  َفاْطَرْح  اِهللا  ابن  َلُه: ِإْن ُكْنَت  َوَقاَل  اْلَهEَْكِل  َجَناِح 
َفَعَلى  ِبَك  َمَالِئَكَتُه  ُ�وِصي  ُه  َأنَّ َمْكُتوٌب:  ُه  َألنَّ َأْسَفُل  ِإَلى 
َقاَل   .ِرْجَلَك ِبَحَجٍر  َتْصِدَم  َال  ِلَكْي  َ�ْحِمُلوَنَك  أَ�اِد�ِهْم 
ُثمَّ   .ِإَلَهَك بَّ  الرَّ ِب  ُتَجرِّ َال  َأْ�ًضا:  َمْكُتوٌب  َ�ُسوُع:  َلُه 
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ا َوَأَراُه َجِمEَع َمَماِلِك  َأَخَذُه َأْ�ًضا ِإْبِلEُس ِإَلى َجَبٍل َعاٍل ِجدًّ
اْلَعاَلمِ َوَمْجَدَها َوَقاَل َلُه: ُأْعِطEَك َهِذِه َجِمEَعَها ِإْن َخَرْرَت 
َلُه َ�ُسوُع: اْذَهْب َ�ا َشEَْطاُن!  َوَسَجْدَت ِلي. ِحEَنِئٍذ َقاَل 

 .اُه َوْحَدُه َتْعُبُد بِّ ِإَلِهَك َتْسُجُد َوِإ�َّ ُه َمْكُتوٌب: ِللرَّ َألنَّ
(متى ٤: ٣–١٠)

ا َجاَء َ�ُسوُع ِإَلى اْلَجِلEِل َ�ْكِرُز ِبِبَشاَرِة  َوَبْعَد َما ُأْسِلَم ُ�وَحنَّ
 ِ َماُن َواْقَتَرَب َمَلُكوُت اهللاَّ َمَلُكوِت اِهللا َوَ�ُقوُل: َقْد َكَمَل الزَّ

 .لEَفُتوُبوا َوآِمُنوا ِباإلنج
(مرقس ١: ١٤–١٥)

هنا نستطEع أن نرى بأن �سوع كان واثًقا من غاَ�ِتِه ومتEقًنا من هوَ�تِه 
منذ البدا�ة؛ فلم �كن مضطرًبا متشكًكا في وقت االختبار، بEنما أصبح 
محمد انتحارً�ا عندما توقف عنه نزول الوحي. واآلن لنر كEف استجاب 

الناس للرسالة الجد�دة التي جاء بها كل من �سوع ومحمد. 
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محمد: أول ثالث عشرة سنة في مكة
العمر: ٤٠ إلى ٥٣ عاًما

�سوع: أول سنة أو سنت�ن من خدمته إلى الوقت الذي أرسل ف�ه 
تالم�ذه للتبش�ر من دونه.
العمر: بدا�ة الثالث�ن�ات 

هذه الفترة من حEاتهما، كان كلٌّ من �سوع ومحمد قد أعلنا ∫ 
العالم. فإذا نظرنا إلى  أنهما قد ُدعEا لتقد�م رسالة من اهللا إلى 
فعل  رد  في  للدهشة  مثEًرا  تشابًها  سنرى  التبشEر،  في  األولى  أ�امهما 
مد�نتهما، متداخًال مع فروقات ممEزة في كEفEة رد فعل �سوع ومحمد 

على ذلك. 

ÏÄ]6\;Å⁄•;k]Á\Åd

كانت خد�جة، زوجة محمد، أول من جاء إلى اإلسالم. جاء بعدها 
ابن عمه علي بن أبي طالب والذي كان �عEش معهما. المتحول المهم 
داعEًا  بكر  أبو  وكان  بكر.  أبو  واسمه  لألصنام  سابًقا  عابًدا  كان  الثاني 
ل خمسة وعشر�ن شخًصا إلى اإلسالم، من  ناجًحا لإلسالم حEث حوَّ

6
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ضمنهم رجٌل �دعى األرقم*، حEث أصبح لبEت األرقم أهمEة خاصة؛ 
فقد اتخذه محمد، كما سنرى فEما بعد، مركًزا لنشر رسالته. 

أخبر محمد عمه أبا طالب الذي رباه عن تجربته. وعلى الرغم من أن 
عمه كان قد وعد محمًدا بحما�ته غEر أنه لم �قتنع بتعالEمه. 

فماذا كانت تعالEم محمد في هذا الوقت؟ كان قد أخبر عمه أنه، 
اهللا  إالَّ  إله  هناك  لEس  بأنه  �شهد  أن  علEه  وجب  مسلًما،  �صبح  لكي 
وحده وال شر�ك له وأن �نكر الالت والعزى وأن �تخلى عن مبدأ الثأر. 
مها ألتباعه  وذكر محمد أ�ًضا بأن جبر�ل عّلمه طر�قة خاصة للصالة، علَّ
الحًقا. وكان محمد �ضEف إرشادات جد�دة �جب أن ُتَتَبع لكي �كون 

المرء مسلًما. 
في البدء، كان محمد والمسلمون ال �ظهرون أنفسهم كثEًرا، فكانوا 
�ذهبون إلى ود�ان الصحراء خارج مكة للصالة لكي ال �راهم الناس. 

وقد استمر محمد بنشر دعوته خفEة لمدة ثالث سنوات.

Î3m∏\;ƒÊâÁ;ÏÁ\Åd

تعطي بدا�ة قصة �سوع في اإلنجEل صورة مختلفة عن بدا�ة خدمة 
َد �سوع وخالل عدة أ�ام فقط كان هناك ما ال �ز�د على  محمد. فبعد أن ُعمِّ
خمسة رجال �تبعون �سوع أ�نما ذهب (�وحنا ١: ٣٥–٤٠)، حEث ذهبوا 
إلى اوروشلEم مًعا لعEد فصح الEهود (البصخة). وعندما دخلوا باحة الهEكل، 
قام �سوٍع بعمل شد انتباه قادة الEهود الد�نEEن وجعله مركز اهتمامهم لبقEة 
حEاته. فعندما رأى �سوع باعة الخراف والبقر والحمام والصEارفة وموائدهم 
في الهEكل، َغِضَب جًدا، فقام بصنع سوٍط من الحبال وساق كالًّ منهم 
وحEواناته خارج باحة المعبد: َوَقاَل ِلَباَعِة اْلَحَماِم: اْرَفُعوا َهِذِه ِمْن َهُهَنا. 

َال َتْجَعُلوا َبEَْت َأِبي َبEَْت ِتَجاَرٍة. – (�وحنا ٢: ١٦) 

وهو األرقم ابن األرقم المخزومي.  *  
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ارتاب القادة الد�نEون بسلطته، ولكنهم لم �ستطعوا أن �وقفوه. فبقي 
أ�ام إلى حEن حلول عEد الفصح قام خاللها بالعد�د  في أورشلEم عدة 
من العجائب جعلت الكثEر�ن �ؤمنون به (�وحنا ٢:٢٣). عندها بدأ القادة 

الد�نEون الEهود (الفر�سEون) �راقبونه عن كثب. (�وحنا ٤:١) 
كل  في  تنتشر  أخباره  وبدأت  الEهود  معابد  في  م  ُ�علِّ �سوع  بدأ 
عدة  في  م  علَّ أن  بعد   .(١٤–١٥  :٤ (لوقا   .هEعل أثنى  والكل  البالد.... 
مدن عاد �سوع لEعلم في موطنه الناصرة والتي كانت قر�ة زراعEة صغEرة 

تضّم مئتي نسمة.
في  م  �علِّ وقف  عندما  الوقت؟  هذا  في  م  �علِّ �سوع  كان  ماذا  إذن 

المعبد في الناصرة، كان قد ُأعطي سفر إشعEاء، فقرأ على المأل: 

َر اْلَمَساِكEَن َأْرَسَلِني  ُه َمَسَحِني ُألَبشِّ بِّ َعَليَّ َألنَّ ُروُح الرَّ
َألْشِفَي اْلُمْنَكِسِري اْلُقُلوِب ُألَناِدَي ِلْلَمْأُسوِر�َن ِباِإلْطَالِق 
ِة َوَأْكِرَز ِبَسَنِة  َّ� وِلْلُعْمِي ِباْلَبَصِر َوُأْرِسَل اْلُمْنَسِحِقEَن ِفي اْلُحرِّ

..بِّ اْلَمْقُبوَلِة الرَّ

(لوقا ٤: ١٨–١٩)

.َمَساِمِعُكْم ِفي  اْلَمْكُتوُب  َهَذا  َتمَّ  َقْد  اْلEَْوَم  ُه  ِإنَّ َلُهْم:  َ�ُقوُل  َفاْبَتَدَأ 
(لوقا ٤:٢١)

الEهود في أورشلEم  القادة  بEومEن فقط أخبر �سوع أحد   قبل هذا 
ى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحEَد ِلَكْي َال َ�ْهِلَك ُكلُّ َمْن  أنه َهَكَذا َأَحبَّ اهللا اْلَعاَلَم َحتَّ
البئر  إمرأة قرب  ُة. (�وحنا ٣:١٦).  اَألَبِد�َّ اْلَحEَاُة  َلُه  َتُكوُن  َبْل  ِبِه  ُ�ْؤِمُن 
لها  فقال  اآلتي،  الEهود  مسEح  عن  تبحث  كانت  أنها  �سوع  أخبرت 
ُمِك ُهَو. (�وحنا ٤: ٢٦). باختصار، �سوع قال  ُأَكلِّ ِذي  الَّ َأَنا  �سوع 
إنه ابن اهللا الذي �حمل العالقة الصحEحة مع اهللا والتي تقود إلى الحEاة 
وحتى  اللحظة  هذه  من  ابتداًء  �سوع  رسالة  هي  هذه  كانت  األبد�ة. 
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نها�ة حEاته. (سوف نقوم بمقارنة رسائل �سوع ومحمد بتفصEٍل أكثر 
في الفصل العاشر.) 

;„ifiÁÅŸ;◊·^;„ï…ÖÁ;Å⁄•

نشر محمد رسالته بطر�قة سر�ة لمدة ثالث سنوات حتى أعلن بأن 
جبر�ل تكلم معه آمًرا إ�اه بأن ُ�علن الرسالة على المأل. وكان آنذاك في 
الثالثة واألربعEن من عمره، فقرر محمد أن �دعو القادة من قبEلة قر�ش 
و�جتمع بهم لEخبرهم عن رسالته. هنالك بعض األشEاء التي �جب أن 

نعرفها عن قر�ش لندرك دورها القEادي:
١– إن عائلة محمد هي جزء من هذه القبEلة، وفخذها كان �دعى 

بني هاشم. 
٢– هذه العائلة غنمت ثروتها وسطوتها بإدامتها للكعبة، والتي كانت 

مركز عبادة األصنام في شبه الجز�رة. 
لذا، عندما أخبرهم محمد برسالته استاءوا استEاًء شد�ًدا وقالوا لعم 
محمد �ا أبا طالب، إن ابن أخEك قد سفه آلهتنا واستهان بد�انتنا وَسخَر 
بطر�قة حEاتنا واتهم آباءنا بالخطأ، فإما أن توقفه عند حده أو تدعنا ننال 

 .منه
وألن محمًدا كان محمEًا من قبل عمه أبي طالب، لم �تمكن أهل مكة 
من قتله، فبدأوا �ضا�قونه. فعلى سبEل المثال، باإلضافة إلى تحذ�رهم 
لزوار مكة منه ونصحهم هؤالء الزوار بغض النظر عنه، فقد اعترضوه 

وأهانوه عندما كان �دور و�تجول في الكعبة. 
فEه  كان  مما  أشد  خطٍر  في  فكانوا  اإلسالم  إلى  المتحولون  أما 
المتحولEن  على  شد�ًدا  ضغًطا  قر�ش  وضعت  حEث  نفسه،  محمد 
لتجبرهم على ترك إ�مانهم. وإذا كان المتحول شخًصا ذا مركٍز مرموق 
بالمقاطعة  هددوه  تاجًرا  كان  وإذا  منه.  بالسخر�ة  بدأوا  المجتمع  في 
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بالضرب  علEه  �نهالون  فكانوا  الفقEرة  الطبقة  إذا كان من  أما  التجار�ة. 
المبرح. 

كان معظم المتحولEن إلى اإلسالم من الطبقة الفقEرة أو من العبEد. 
ولكن على الرغم من ذلك وبمرور الوقت تبع اثنان من الرجال األشداء 
محمًدا، وهما عمر وحمزة (أحد أعمام محمد). هذان الرجالن كانا من 
المغامر�ن األشداء وهو ما أخاف قر�ًشا، فقررت أن تقاطعهما وتقاطع 
اتفاقEة  على  عت  فوقَّ المسلمEن.  إضعاف  بهدف  هاشم  بني  عائلة  كل 
مقاطعة تنص على أن الباقي من رجال عشEرة قر�ش لن �تزوج نساء بني 
هاشم ولن �عطوا نساءهم لهم بالزواج، وأ�ًضا علEهم أال �تاجروا معهم  

بالبEع وال بالشراء. 
وكان على رأس خطة المقاطعة هذه شخص �دعى أبا لهب، وهو 
أحد أعمام محمد. وقد ذهب إلى السوق وقال: �ا تجار، إرفعوا أسعاركم 
عالEًا لكي ال تستطEع جماعة محمد أن تشتري أي شيء منكم، وإذا كان 
لدي من  فإن  بضاعته  فساد  أو  تجارة  فقدان  فEكم من كان خائًفا من 

 .المال ما �كفي لتعو�ضه عن كل خسارة تنوبه من جراء ذلك
وقد ذكر محمد أنه تلقى آ�ات من المالك جبر�ل �تبرأ بها من هذا 

الرجل (سورة١١١). 
ترك محمد وأتباعه المد�نة بعد ذلك بفترة وجEزة وذهبوا لEعEشوا في 
وادي الصحراء القر�ب منها. بدأ الEأس �دب في قلوبهم. فعندما ذهب 
ضعف  منه  ُطلب  لعائلته،  طعاًما  لEشتري  المد�نة  إلى  المسلمEن  أحد 
وضعفان وثالثة وحتى أربعة أضعاف السعر العادي للسلعة. وحEث إنه 
التار�خ  ي حنEن. و�ذكر  أهله بخفَّ إلى  لذا فقد عاد  أن �دفع  لم �ستطع 
إلى درجة  الجوع مبلغه  بلغ بهم  بأن جماعة محمد كان قد  اإلسالمي 
أنهم كانوا �أكلون أوراق األشجار وروث الحEوانات، وقد ُعِرَف هذا 

العام بعام المجاعة. 
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تصور محمًدا وزوجته خد�جة مشرد�ن في الصحراء ولEس بقدرتهما 
أن �شتر�ا أي طعام. و�حتمل أنه كان معهما أ�ًضا بعض األطفال الصغار، 
فعاشوا على بعض المؤونة التي زودهم بها بعض األصدقاء والمتعاطفEن. 
وخالل كل هذا كان محمد �تكلم عن الوحي من المالك جبر�ل. هذه 
اآل�ات ُجمعت وأصبحت الكتاب الذي �عرف اآلن بالقرآن، وتضمنت 
هذه اآل�ات القرآنEة الكثEر من الهجاء للناس الذ�ن عادوه واضطهدوه. 

ÄÊ‚Ë’\;Ñ]et^Â;„ifiÁÅŸ;◊·^;„ï…ÖÁ;ƒÊâÁ

رأ�نا كEف ُرفض محمد في مد�نته، واآلن لننظر إلى الناصرة، القر�ة 
عز�زي  السابقة  الفصول  في  رأ�َت  المسEح.  فEها  ترعرع  التي  الصغEرة 
القارئ، كEف وقف �سوع في المعبد في الناصرة لEقرأ التوراة. واآلن 

لنر كEف كان رد فعل أهالي الناصرة.
فتكلم  إشعEاء.  سفر  من  مقطًعا  قرأ  أن  بعد  بالتعلEم  �سوع  استمر 
فعل  كما  العجائب  لهم  �صنع  أن  الناصرة  مد�نته  في  الناس  رغبة  عن 
َمْقُبوًال ِفي َوَطِنِه.  َنِبيٌّ  َلEَْس  ُه  ِإنَّ َلُكْم  َأُقوُل  َوَقاَل: اْلَحقَّ  في كفرناحوم. 
ِحEَن  ا  َّEِإ�ِل اِم  َأ�َّ ِفي  ِإْسَراِئEَل  ِفي  ُكنَّ  َكِثEَرًة  َأَراِمَل  ِإنَّ  َلُكْم  َأُقوُل  َوِباْلَحقِّ 
ِفي  َعِظEٌم  ُجوٌع  َكاَن  ا  َلمَّ َأْشُهٍر  ِة  َوِستَّ ِسِنEَن  َثَالِث  َة  ُمدَّ َماُء  السَّ ُأْغِلَقِت 
ِصْرَفِة  ِإَلى  َأْرَمَلٍة  ِإَلى  ِإالَّ  ِمْنَها  َواِحَدٍة  ِإَلى  ا  َّEِإ�ِل ُ�ْرَسْل  َوَلْم  َها  ُكلِّ اَألْرِض 
ْر  ِبيِّ َوَلْم ُ�َطهَّ َصEَْداَء. َوُبْرٌص َكِثEُروَن َكاُنوا ِفي ِإْسَراِئEَل ِفي َزَماِن َأِلEَشَع النَّ
ِذ�َن ِفي اْلَمْجَمِع  . َفاْمَتَأل َغَضًبا َجِمEُع الَّ ْرَ�اِنيُّ َواِحٌد ِمْنُهْم ِإالَّ ُنْعَماُن السُّ
ِة  َحافَّ ِإَلى  ِبِه  َوَجاُءوا  اْلَمِد�َنِة  َخاِرَج  َوَأْخَرُجوُه  َفَقاُموا  َهَذا  َسِمُعوا  ِحEَن 
ا ُهَو  ى َ�ْطَرُحوُه ِإَلى َأْسَفُل. َأمَّ ًة َعَلEِْه َحتَّ َّEِذي َكاَنْت َمِد�َنُتُهْم َمْبِن اْلَجَبِل الَّ

َفَجاَز ِفي َوْسِطِهْم َوَمَضى.
(لوقا ٤: ٢٤– ٣٠)
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باإلضافة إلى مد�نته فقد ُرِفَض �سوع في مدن ومجامEع أخرى أ�ًضا. 
وعلى الرغم من قEام �سوع بعدة عجائب في مدن الجلEل، َرفض أهل 
المدن رسالة �سوع (كفرناحوم في متى ١١:٢٣وكوراز�ن وبEت  تلك 
صEدا في لوقا ١٠: ١٣). كانت رسالة �سوع هجومEة تجاه أحبار الEهود 
على وجه الخصوص، بالضبط كما كانت رسالة محمد هجومEة بالنسبة 

إلى قادة عبدة األصنام في مكة.
كان قادة الد�ن في زمن �سوع �حاولون قتله أ�ًضا، ولكنهم سلكوا 
مسلًكا آخر غEر الذي سلكته قر�ش في مكة. فبدًال من قتل �سوع مباشرًة 
�ستطEعون محاكمته  الشر�عة، عندها  لمخالفة  لجره  بحثوا عن طر�قة 
بجر�مة  مداًنا  ُوِجَد  إذا  المثال،  سبEل  فعلى   .القانون بموجب  وقتله 
الكفر، فإن القانون الEهودي �نص على الحكم علEه بالقتل. وإذا ارتَكب 
جر�مة الخEانة العظمى ضد الحكومة الرومانEة عندها أ�ًضا سEحكم علEه 

بالقتل. (متى ٢٢:١٥).
في مواجهة هذا الرفض كان أسلوب �سوع هو أن �قول ما هو بصدده 
و�مضي في حال سبEله (لوقا ٩: ٥١–٥٩)، وكلما تقدمنا في حEاة كل 
من �سوع ومحمد سنرى أن رد فعل محمد كان �ختلف كلEًا عن رد 
فرضتها  التي  المقاطعة  من  محمد  تخلص  اآلن كEف  لنر  �سوع.  فعل 

علEه قبEلته.

ÏÁ]⁄¢\;ÅçfiÁ;Å⁄•Â;Ï¬ö]Œ∏\;Ô]∆’b

أو  سنتEن  بعد  وإلغائها  المقاطعة  عن  التراجع  قر�ش  قادة  قرر 
ثالث سنوات من بدا�تها ومن دون أي تدخل مباشر من محمد. فقد 
بهذه  أبناء عمومتهم  �عاملوا  أن  الخطأ  من  أنه  منطلق  من  قرارهم  كان 
االتفاقEة. عاد محمد ورجاله  تمز�ق صحEفة  القاسEة، وقرروا  الطر�قة 
نوع  هناك  زال  ما  كان  أنه  غEر  اإلسالم  بممارسة  واستمروا  مكة  إلى 
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طر�ق  الناس عن  إلى  رسالته  قدم محمد  فقد  االضطهاد ضدهم.  من 
إخبارهم بأنه �جب أن �قبلوا محمًدا على أنه نبي اهللا. وكان �ستشهد 
بآ�اٍت من القرآن لدعم ذلك. وعندما كان الناس �طالبونه بعالمة كان 

�جEبهم:

ن  آَ�اٌت مِّ َعَلEِْه  ُأنِزَل  َلْوَال  َوَقاُلوا   العالمة لكم القرآن هو 
ِبEٌن َأَوَلْم َ�ْكِفِهْم  َما َأَنا َنِذ�ٌر مُّ َما اْآلَ�اُت ِعنَد اِهللا َوِإنَّ ِه ُقْل ِإنَّ بِّ رَّ
َلَرْحَمًة  َذِلَك  ِفي  ِإنَّ  َعَلEِْهْم  ُ�ْتَلى  اْلِكَتاَب  َعَلEَْك  َأنَزْلَنا  ا  َأنَّ

َوِذْكَرى ِلَقْوٍم ُ�ْؤِمُنوَن.
(سورة ٢٩: ٥٠–٥١)

أما أحداث السنوات التي تلت، فقد أظهرت أن محمًدا كان �خطط 
ثم  ومن  أوًال  نفسه  لحما�ة  تطو�رها  على  و�عمل  جد�دة  الستراتEجEة 

ترسEخ اإلسالم. 
خالل فترة السنتEن التالEتEن َفَقَد محمد اثنEن من المقربEن إلEه واللذ�ن 
لعبا دوًرا مهًما في حEاته. أولهما كان عمه أبا طالب الذي حماه ودافع 
عنه، وثانEهما كان زوجته خد�جة التي ساندته ووفرت له كل ما �حتاج 
بأن  اإلسالمي  التار�خ  �علمنا  المعنوي.  والدعم  المادي  الدعم  من  إلEه 
َانذاك  من عمره  الخمسEن  �بلغ  الذي كان  تعامل محمًدا  بدأت  قر�ًشا 
قصة  فهناك  قبل.  ذي  من  عدوانEة  أشد  بطر�قٍة  مEالد�ة)،   ٦٢٠ (عام 
الصبّي الذي رشقه بالتراب على رأسه مرًة، ولكن ما عدا ذلك فإنه لم 
�تعرض ألي اعتداء جسدي كالضرب أو محاوالت التصفEة الجسد�ة 
كان  محمًدا  بأن  القول  نستطEع  أننا  غEر  القبEل.  هذا  من  شيء  أي  أو 
أنه ُمهدد وأن حEاته في خطر، ألنه طفَق �بحث عن  بالتأكEد قد شعر 
عمن  �بحثون  كانوا  أتباعه  حتى  تحمEه؛  قبائل  أو  معه  �تعاونون  أناس 
بأنه سافر خارج مكة وقصد  التار�خ اإلسالمي  أ�ًضا. و�علمنا  �حمEهم 
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أهل ثقEف ومضارب الكندة ومضارب كلب غEر أن جمEعهم رفضوا 
حما�ته وردوه خائًبا. 

عندما جاء قادة القبائل لز�ارة مكة اجتمع بهم محمد. وكان �قول 
ح اهللا لهم  لهم إنه نبي و�طلب منهم أن �ؤمنوا به وأن �حموه إلى أن �وضِّ

 .هEالرسالة التي جعلها لنب
لم تؤِت هذه المحاوالت ثمارها وباءت جهوده بالفشل عدا بعض 
الصراع  في  أخEًرا  فرصته  وجد  أن  إلى  الفقEرة،  الطبقة  من  األشخاص 
المزمن الدائر بEن اثنتEن من أكبر قبائل العرب في المد�نة أال وهما األوس 
والخزرج. فهاتان القبEلتان جاءتا إلى الكعبة في مكة للحج السنوي ولعبادة 
أوثانهما. وبعد أن انتهتا من مراسم عبادة أصنامهم جاء بعض من �نوب 
عنهما في اللEل إلى محمد فقال لهم: أنا أرحب بمحالفتكم شرط أن 

تحموني كما تحمون نساءكم وأوالدكم. فأجابه أحد القادة قائًال:

وحق الذي أرسلك بالحق سندافع عنك كما ندافع عن 
ا  إنَّ أقسم  اهللا،  �ا رسول  معنا  االتفاقEة  ْع هذه  وقِّ عوائلنا، 

 .لEل إلى جEألوالد الحرب، ورثنا هذا من ج

الوالء  �قدمون  طو�لة  لسنوات  الحرب  َخِبروا  قد  أناًسا  نرى  هكذا 
عسكر�ة  اتفاقEة  بعقد  �فكر  محمًدا  أن  واضًحا  كان  لمحمد.  والطاعة 
من  وأسالم  �حاربكم  من  سأحارب  أخبرهم  فقد  القبائل،  هذه  مع 

 .سالمكم�
في هذه النقطة نستطEع أن نرى تشابًها �ثEر االهتمام، فمحمد أخبر 
الناس الذ�ن التقى بهم، أجلبوا لي اثني عشر؟؟ قائًدا والذ�ن سEكونون 
المسؤولEن عن إدارة شؤون أهلهم. فرشحوا تسعة أشخاص من إحدى 
مهًما  شخًصا  عشر  اثني  محمد  فاختار  األخرى،  من  وثالثة  القبEلتEن 

لEعملوا معه، كما دعا �سوع اثني عشر تلمEًذا لEسEروا معه. 
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نشر  في  عاًما  عشر  ثالثة  أمضى  قد  محمد  كان  الوقت  هذا  في 
اإلسالم. واآلن حان الوقت لEبدأ بالتخطEط لتغEرات جذر�ة. 

لنقارن هذه الصورة من حEاة محمد مع الصورة التي قدم بها �سوع 
رسالته. 

;Ô]�ç’\Â;3çei’\;Ì÷¡;Å⁄i¬Á;ƒÊâÁ

قدمنا خالل ما مضى من هذا الكتاب القسم األول من حEاة محمد 
وهي  �سوع،  خدمة  من  األولى  الفترة  على  فسنركز  اآلن  أما  كنبي، 
السنتان األولEان؟؟ اللتان أمضاهما في تعلEم الجموع والعمل مع تالمEذه 

قبل أن �رسلهم للخدمة.
 فكEف عرض �سوع رسالته؟ عرضها بالتنقل والذهاب من مد�نة 
في  نجح  وكEف  فEها.  َم  وَعلَّ والEهود�ة  الجلEل  مدن  بEن  أخرى  إلى 
أعEنهم  بأم  أن شاهدوا  بعد  به  آمنوا  به؟  برسالته واإل�مان  الناس  إقناع 
األرواح  وإخراجه  المرضى،  وشفاءه  خارقة،  عجائب  من  صنعه  ما 
أخرج  لخدمته،  المبكرة  البدا�ات  في  المثال،  سبEل  فعلى  الشر�رة. 
روًحا شر�رة من الرجل الذي قاطع حد�ثه في هEكل كفرناحوم (لوقا 
٤: ٣٣). ثم عاد �سوع إلى بEت بطرس وشفى حماته التي كانت مصابة 
بحمى شد�دة، وعند حلول المساء تجمع حشد غفEر من الناس أمام 
بEت بطرس وقد جاءوا إلى �سوع بكل األشخاص المصابEن بمختلف 
ِمْنُهْم  َواِحٍد  ُكلِّ  َعَلى  َ�َدْ�ِه  َفَوَضَع  األمراض والعلل، وشفاهم �سوع 

َوَشَفاُهْم. (لوقا ٤: ٤٠) 

أ�نما  الناس  من  مشجًعا  تجاوًبا  أكسبه  الممارسات  من  النوع  هذا 
َقَماِء  ، فتهافت الجموع علEه �حملون إلEه َجِمEَع السُّ ذهب وأ�نما حلَّ
اْلُمَصاِبEَن ِبَأْمَراٍض َوَأْوَجاٍع ُمْخَتِلَفٍة َواْلَمَجاِنEَن َواْلَمْصُروِعEَن َواْلَمْفُلوِجEَن 

َفَشَفاُهْم. (متى ٤: ٢٤)
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وكان الرجل الذي شفاه �سوع من البرص �روي ما حدث له و�نشره 
في كل مكان، حتى إن �سوع لم �ستطْع أن �دخل عالنEة إلى أ�ة مد�نة 
أماكن منزو�ة ومع ذلك  �بقى خارًجا في  الجموع، بل كان  بسبب 

كانت الجموع تأتي إلEه هناك. (مرقس ١: ٤٥)
بعد معجزة إطعام الجموع، بدأ الناس بالقول من المؤكد أن هذا 
 جعله ملًكا بالقوة ن لفكرِةEكانوا متحمس .هو النبي اآلتي إلى العالم

فتركهم �سوع وذهب وحده إلى التالل لEصلي. (�وحنا ٦: ١٤–١٥). 

كذلك أصبح ُ�ْعَرف بطر�قته في التعلEم، حEث �قول متى: ُبِهَتِت 
 َس َكاْلَكَتَبِةEَْوَل َلُه ُسْلَطاٌن  ُمُهْم َكَمْن  ُ�َعلِّ ُه َكاَن  َتْعِلEِمِه َألنَّ ِمْن  اْلُجُموُع 

(متى ٧: ٢٨ – ٢٩ انظر أ�ًضا لوقا ٤: ٢٢ ومتى ١٣: ٥٤). 
باستخدام قصٍص من واقعهم ذات  الجموع  ُ�َعِلُم  كان �سوع عادة 
ولتعلEمهم  المثال،  فعلى سبEل  (متى ١٣: ٣٤)؛  وقع ومغزى روحEEن 
عن المسامحة، أخبرهم �سوع قصة الخادم الذي سامحه سEده وعلEه 

د�ن كبEر(متى ١٨: ٢١).
قرب نها�ة السنة األولى اختار �سوع اثني عشر رجًال من بEن الرجال 
الذ�ن كانوا معه �تبعونه. (متى ١٠: ١–٤ ومرقس ٣: ١٣–١٩ ولوقا ٦: 
١٢– ١٦) أصبح هؤالء االثنا عشر من أتباعه من المقربEن إلEه، حEث قام 

�سوع بعدها بتعلEمهم وتهEئتهم لكEفEة قEامهم بنشر البشارة.
عشر  االثني  القادة  مع  بالعمل  أ�ًضا  محمد  بدأ  نفسه  الغرار  وعلى 
الجدد للتحضEر لنشر اإلسالم في الجز�رة. واآلن عز�زي القارئ دعنا 

نرى ماذا فعل كلٌّ منهما وكEف قام بنشر رسالته!
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محمد: السنوات السبع األولى في المد�نة
العمر: ٥٣ إلى ٦٠

�سوع: آخر سنت�ن من خدمته حتى رحلته األخ�رة إلى أورشل�م
العمر: ٣٤ إلى ٣٥

 ãÑ]Ÿ ا أمَّ النها�ة.  إلى  البدا�ة  نفسه من  النمط  �سوع خدمته على 
محمد فقد كانت هناك حادثة ممEزة في حEاته أحدثت تغEEًرا 
جذرً�ا في نمط نشر رسالته، وهذه الحادثة كانت َترِكِه مّكة إلى المد�نة 
وُعرفت هذه الحادثة بالهجرة. في هذا الفصل سنرى ما الذي حدث بعد 
حركة محمد هذه وكEف خطط مع قواده االثني عشر لنشر اإلسالم. 

كذلك سنرى كEف َعِمَل �سوع مع تالمEذه االثني عشر لنشر البشارة. 
التي  والمعارضة  حEَكْت ضدهما  التي  المؤامرات  إلى  أ�ًضا  سننظر 

واجهاها من الEهود وقادة الد�ن آنذاك. 

‹˜à¸\;ÖçfiÁ;Å⁄•;éËp

أقوى  مع  معاهدته  أكَمل  أن  بعد  محمًدا  تركنا  السابق  الفصل  في 
أتباعه في جماعات صغEرة من  بإرسال  بدأ  المد�نة. عندها  قبEلتEن في 

مكة لEعEشوا في المد�نة. وقد استغرق هذا األمر عدة أشهر. 

7
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المد�نة،  إلى  مكة  من  للهجرة  مستعًدا  أصبح محمد  عندما  وأخEًرا 
ارتقى قمة أحد الجبال التي تشرف على مكة وقال: �ا مكة، واهللا إني 
 .أعلم أنك أحب البالد إلي ولوال أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت
أي أن محمًدا كان �قول كم أحب مكة! عز�زي القارئ تذكر كلمات 
ثماني  بعد  مكة  إلى  َ�عوُد  عندما  ذكرها  سُنعEُد  ألننا  هذه  محمد 

سنوات. 
أخلص  أحد  برفقة  المد�نة  قاصًدا  لEًال  مكة  محمد  غادر  وأخEًرا 
أتباعه، أبي بكر ووصلوها سالمEن. وُتْعرُف هذه الحادثة بالهجرة الثانEة. 
وتؤرخ األحداث في التقو�م اإلسالمي استناًدا إلى تار�خ الهجرة أو (هـ) 
اختصاًرا، أي أن تار�ًخا مثل (٥ هـ) �عني في العام الخامس بعد أن هاجر 
محمد إلى المد�نة. لذا وبعد سنوات من طلب الحما�ة، أصبح محمد 

اآلن في موقع القوة فEا ترى ماذا سEكون موقفه اآلن؟ وماذا سEفعل؟ 

إذٌن بالحرب
ومتسامًحا  متعاوًنا  عاًما  ثالثة عشر  مكة  في  قد قضى  كان محمد 
بالثأر.  المطالبة  دون  باستمرار  إلEه  المسEئEن  �سامح  العنف،  بعEًدا عن 
ولكن بعد وصوله إلى المد�نة تحول هذا الحمل الود�ع إلى أسٍد ضار؛ 
فقبEل انتهاء عامه األول في المد�نة أعلن محمد بأن اهللا قد أذن له بالقتال. 

وعن هذا �حدثنا التار�خ اإلسالمي:

ثم استعد الرسول للحرب تنفEًذا ألمر اهللا لمحاربة أعدائه 
ولمحاربة المشركEن الذ�ن كانوا بمتناول األ�دي والذ�ن 
بثالث  الدعوة  بدا�ة  بعد  هذا  وكان  بقتالهم،  اهللا  أمره 

عشرة سنة. 
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بنفسه  غزوات  عدة  المد�نة،  في  األولى  السنEن  محمد خالل  قاد 
أتباعه إلى غزوات أخرى. وقد  إلEه من  وكذلك أرسل أقاربه والمقربEن 
َشمَل هذا عمه حمزة مع ثالثEن من جنوده لإلغارة على قافلة من مكة. 
قبEلة قر�ش عند ترحالهم  أفراد  ابن عمه لمهاجمة بعض  كذلك أرسل 
ْم أهل مكة أي هجوم كبEر على محمد بعد خروجه  خارج مكة. لم ُ�َنظِّ
من مكة. ولكن على الرغم من ذلك فإن محمًدا أمر باإلغارة على قافلة 
كبEرة في طر�ق عودتها إلى مكة من رحلة قامت بها إلى سور�ة. وكانت 

هذه نقطة تحول جذري في تار�خ اإلسالم. 
لم �كن هذا الهجوم ذا مردودات اقتصاد�ة فحسب بل كان هجوًما 
على مقومات الحEاة األساسEة بالنسبة إلى أهل مكة؛ فالقوافل كانت 
إلEه أهل مكة من الطعام  ترحل مرتEن في السنة جالبة معها ما �حتاج 
والملبس والسكر والملح والسلع األخرى. فمكة القر�بة من الصحراء 
فقد  لذا  المحلي.  الستهالكهم  �كفي  ما  �نتجوا  أن  ألهلها  �كن  لم 
كان كل اعتمادهم على التجارة والمقا�ضة. فإذا كان محمد قد نجح 
النقص  من  �ن  األمرَّ عانت  قد  مكة  أن  �عني  فهذا  هذه،  في هجماته 

الهجمات.  لهذه  التمو�نEة والذي جاء كنتEجة حتمEة  المواد  في 
وحدث أن أبا سفEان الذي كان قائًدا إلحدى هذه القوافل َعِلَم بما 
ُ�خِطط له محمد، فاّتبع طر�ًقا آخر لEتجنب االشتباك معه وبذلك أنقذ 
له  فسEكون  الرجل  هذا  اسم  القارئ  عز�زي  ر  (تذكَّ الغارة.  من  قافلته 
دوٌر مشهوٌد في قصة محمد). وعلى الرغم من نجاة القافلة، فإن أهل 
مكة قرروا أن �عاقبوا محمًدا على ما كان �نوي فعله، فخرجوا لمقاتلته 
والتقى الجEشان في وادي بدر بعد أن خرج علEهم محمد بثالث مئة 
مقاتل فقط. ولكن رجال محمد أحرزوا نصًرا غEر متوقع فَقتلوا وأَسروا 
الكثEر�ن من المكEEن (معركة بدر سنة ٦٢٤ هجر�ة)، مما جعله أقوى 
قواد الجز�رة وأشهرهم وذاع صEته. ولكن على الرغم من ذلك كله فإن 

مد�نة مكة بقEت تحت سEطرة قر�ش في ذلك الوقت.
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قال  المقدسة مرحلًة جد�دة، حEث  الحرب  وبمعركة بدر دخلت 
محمد بأن جبر�ل جاءه بوحي جد�د عن كEفEة التعامل مع هذا النجاح. 
وهذه هي السورة الثامنة في القرآن والمسماة بسورة األنفال (وتعني 
غنائم الحرب). وسنتحدث في هذا الفصل عن معركة بدر وسنعرض 

بعض الوصا�ا العملEة. لننظر اآلن إلى أربع نقاط أساسEة:

من  كسبوها  التي  الغنائم  تقسEم  كEفEة  المسلمEن  الوحي  أبلغ   .١  
الجEش المنكسر. 

ُسوِل  َوِللرَّ ُخُمَسُه  ِهللا  َفَأنَّ  َشْيٍء  ن  مِّ َغِنْمُتم  َما  َأنَّ َواْعَلُموْا 
ِلEِب َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلEََتاَمى َواْلَمَساِكEِن َواْبِن السَّ

(سورة ٨: ٤١)

أي أن محمًدا كان �أخذ ٢٠٪ (من ضمنها الجزء الذي سEوزعه على 
المحتاجEن) والـ٨٠ ٪ الباقEة كانت تقسم على َمن قاتل معه. كان هذا 
أمًرا ال بأس به عندما كان جEشه مكّوًنا من ٣٠٠ مقاتل. ولكن عندما 
بلغ عددهم عشرات اآلالف من الرجال فالمسألة تختلف. فجEٌش بهذا 
الحجم تصبح حصة كل مقاتل فEه أقل من ٠٫٠٠٨٪ مقارنة بـ٢٠٪، مما 

سبب الكثEر من االمتعاض بEن المقاتلEن. 

٢. أمر الوحي المسلمEن باالستمرار في قتال كل من �رفض اإلسالم: 

َفِإِن  ُه ِهللا  ُكلُّ �ُن  الدِّ َوَ�ُكوَن  ِفْتَنٌة  َتُكوَن  ى َال  َوَقاِتُلوُهْم َحتَّ
ٌرEانَتَهْوْا َفِإنَّ اهللاَّ ِبَما َ�ْعَمُلوَن َبِص

(سورة ٨: ٣٩)

نُكْم  اْلِقَتاِل ِإن َ�ُكن مِّ ِض اْلُمْؤِمِنEَن َعَلى  ِبيُّ َحرِّ َها النَّ َأ�ُّ َ�ا 
َ�ْغِلُبوْا  َئٌة  مِّ نُكم  مِّ َ�ُكن  َوِإن  ِمَئَتEِْن  َ�ْغِلُبوْا  َصاِبُروَن  ِعْشُروَن 
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ُهْم َقْوٌم الَّ َ�ْفَقُهوَن ِذ�َن َكَفُروْا ِبَأنَّ َن الَّ َأْلًفا مِّ
(سورة ٨: ٦٥)

من جEش محمد هي  المسلم  غEر  بها  َ�ْسَلُم  طر�قة  أفضل  فكانت 
قبول اإلسالم، شاء أم أبى: 

َوِإْن  َسَلَف  َقْد  ا  مَّ َلُهم  ُ�غَفْر  َ�نَتُهوْا  ِإن  َكَفُروْا  ِذ�َن  ِللَّ ُقل 
 ِنEِل ُة اَألوَّ َ�ُعوُدوْا َفَقْد َمَضْت ُسنَّ

(سورة ٨: ٣٨)

 ٣. نزل الوحي على محمد بالتحضEر لمهاّم مستقبلEة. 

َباِط اْلَخEِْل ُتْرِهُبوَن  ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ وْا َلُهم مَّ َوَأِعدُّ
ُكْم ِبِه َعدوَّ اِهللا َوَعُدوَّ

(سورة ٨: ٦٠)

٤. وأمرهم الوحي بأن �قاتلوا بشدة. 

ِذ�َن آَمُنوْا ِإَذا َلِقEُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوْا َواْذُكُروْا اهللا َكِثEًرا  َها الَّ َ�ا َأ�ُّ
 ُكْم ُتْفِلُحوَن َعلَّ لَّ

(سورة ٨: ٤٥)

أدرك محمد أن غزواته كانت لنشر اإلسالم خالل الحرب المقدسة 
لذلك فقد أعطى أتباعه الصالحEة الكاملة لمهاجمة غEر المسلمEن وقتلهم 

وسلب ممتلكاتهم.

Å⁄•;ÀŽÕÊ
ˇ
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أحست كل الجز�رة بالتهد�د الذي �شكله محمد علEهم، لذا ففي 
إلى بعض  السنة الخامسة للهجرة، انضم بعض عبدة اَألوثان من مكة 
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�هود المد�نة لمهاجمة محمد. فقام المسلمون بحفر خندٍق حول المد�نة 
ونجحوا في تثبEط عزائم المكEEن الذ�ن تراجعوا من دون مقاومة ُتْذَكر. 
وقد ُعرفت هذه المعركة بمعركة الخندق. وكان لمعركة الخندق أهمEة 
المعركة  أن �خسر هذه  فلو كان لمحمد  التار�خ اإلسالمي  كبEرة في 

لكان مستقبل اإلسالم على كف عفر�ت.
 استمر محمد بنشر اإلسالم عن طر�ق قوته العسكر�ة وقد قام بما 
التي كان  الفترة  في  والحمالت  الغزوات  من  وثالثون  ثماٍن  مجموعه 
�عEش فEها في المد�نة. وقد رافق محمد المقاتلEن شخصEًا خالل سبع 
وعشر�ن من هذه المعارك وفي تسٍع منها قاتل مع المقاتلEن جنًبا إلى 

جنب. 
استمر محمد باإلبالغ بالوحي الُمنَزل علEه من المالك جبر�ل طوال 
هذا الوقت. وكل هذه اآل�ات كانت تضاف إلى القرآن كالسابق غEر 
أن اآل�ات الجد�دة كانت تدعو إلى نشر اإلسالم عن طر�ق استخدام 

العسكر�ة.  القوة 
واآلن دعنا عز�زي القارئ نعود إلى �سوع قرب نها�ة حEاته، لنرى ما 

الذي أوصى به تالمEذه من أجل نشر رسالته وكEف فعل ذلك.

;◊Ëß¸\;Öçfi’;‰ÉËŸ˜h;◊àÖÁ;ƒÊâÁ

قبل  من  فعل محمد  نشرها كما  أسلوب  أو  رسالته  �سوع  �غEر  لم 
(والذي تغEر أسلوبه كثEًرا بعد أن هاجر من مكة إلى المد�نة). فبعد أن 
بدأ �سوع السنة الثالثة من خدمته، استمر �طوف في البالد و�تحدث في 
المعابد واألماكن العامة شافEًا المرضى وطارًدا األرواح الشر�رة وصانًعا 
الكثEر من المعجزات. كان عامة الناس منجذبEن إلEه وإلى تعالEمه، غEر 
أن رؤساء الد�ن الEهود لم �رق لهم ذلك وأحسوا بأن وجوده كان مصدر 
من  للذهاب  تالمEذه  إلى  تعلEماته  أعطى  اإلطار  هذا  في  لهم.  تهد�د 
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دونه لنشر اإلنجEل. دعا بعدها مجموعة االثنEن والسبعEن لعمل الشيء 
وماذا  فحواها  كان  وماذا  وصEته  إلى  وبالتفاصEل  ننظر  فدعنا  نفسه، 

كانت إرشاداته لهم. 

توص�اته لهم بخصوص حلهم وترحالهم
إلى  �سوع  توصEات  القارئ  عز�زي  لك  أعرُض  الذي  الوقت  في 
من  أتباعه  إلى  محمد  أعطاها  التي  التعلEمات  معها  سأضُع  تالمEذه، 

الناحEة األخرى. 
�سوع  أعطى  بEنما  الحرب  شن  صالحEة  أتباعه  محمد  أعطى   –١

تالمEذه نوًعا آخر من الصالحEات حEث نقرأ في إنجEل متى:

ُثمَّ َدَعا َتَالِمEَذُه اِالْثَنْي َعَشَر َوَأْعَطاُهْم ُسْلَطاًنا َعَلى َأْرَواٍح 
ى ُ�ْخِرُجوَها َوَ�ْشُفوا ُكلَّ َمَرٍض َوُكلَّ ُضْعٍف. َنِجَسٍة َحتَّ

(متى ١٠:١) 

بعد إعطائهم هذه الصالحEة أمرهم �سوع قائًال: 

َأْخِرُجوا  َمْوَتى.  َأِقEُموا  ُبْرًصا.  ُروا  َطهِّ َمْرَضى.  ..ِاْشُفوا 
اًنا َأْعُطوا.. اًنا َأَخْذُتْم َمجَّ َشEَاِطEَن. َمجَّ

(متى ١٠: ٨)

التي  الغنائم  تقسEم  كEفEة  عن  تعلEمات  أتباعه  محمد  أعطى   –٢
�سلبونها من غEر المؤمنEن بEنما حذر �سوع تالمEذه من طلب 

أي مال من الناس أو حتى حمل أي مال معهم، قائًال: 

ًة َوَال  اًنا َأْعُطوا. َال َتْقَتُنوا َذَهًبا َوَال ِفضَّ اًنا َأَخْذُتْم َمجَّ .. َمجَّ
ُنَحاًسا ِفي َمَناِطِقُكْم

 (متى ١٠: ٨–٩)
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غEر أن �سوع سمح ألتباعه بأن �بقوا في بEوت الناس وأن �أكلوا معهم:

ا ِعْنَدُهْم َألنَّ  .. َوَأِقEُموا ِفي َذِلَك اْلَبEِْت آِكِلEَن َوَشاِرِبEَن ِممَّ
اْلَفاِعَل ُمْسَتِحقٌّ ُأْجَرَتُه. 

(لوقا ١٠׃ ١٠)

٣– كان محمد �أمر المسلمEن بمهاجمة المد�نة التي ترفض دعوته 
لإلسالم بEنما كان �سوع �قول: 

َوَمْن َال َ�ْقَبُلُكْم َوَال َ�ْسَمُع َكَالَمُكْم َفاْخُرُجوا َخاِرًجا ِمْن 
َأْرُجِلُكْم.  ُغَباَر  َواْنُفُضوا  اْلَمِد�َنِة  ِتْلَك  ِمْن  َأْو  اْلَبEِْت  َذِلَك 
َ�ْوَم  َوَعُموَرَة  َسُدوَم  َألْرِض  َسَتُكوُن  َلُكْم:  َأُقوُل  َاْلَحقَّ 

ا ِلِتْلَك اْلَمِد�َنِة.  �ِن َحاَلٌة َأْكَثُر اْحِتَماًال ِممَّ الدِّ
(متى ١٠׃ ١٤–١٥)

أي أن �سوع قال إن المدن التي سترفض رسالته سوف �عاقبها الرب 
�وم القEامة ولEس التالمEذ في الوقت الحاضر. وكما فعل هو في حEاته، 

قال �سوع للتالمEذ أن �تركوا و�بتعدوا عن الناس المعارضEن لهم. 

َوَمَتى َطَرُدوُكْم ِفي َهِذِه اْلَمِد�َنِة َفاْهُرُبوا ِإَلى اُألْخَرى
(متى ١٠׃٢٣)

٤– حث محمد أتباعه على القتال الشد�د ضد غEر المسلمEن، بEنما 
نرى �سوع �قول لتالمEذه:

ُهْم َسEُْسِلُموَنُكْم ِإَلى َمَجاِلَس  اِس َألنَّ َوَلِكِن اْحَذُروا ِمَن النَّ
َوِفي َمَجاِمِعِهْم َ�ْجِلُدوَنُكْم. َوُتَساُقوَن َأَماَم ُوَالٍة 

(متى ١٠׃١٧–١٨)
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بع التالمEذ توصEات �سوع.  اتَّ

َشEَاِطEَن  َوَأْخَرُجوا  َ�ُتوُبوا.  َأْن  َ�ْكِرُزوَن  َوَصاُروا  َفَخَرُجوا 
َكِثEَرًة َوَدَهُنوا ِبَزْ�ٍت َمْرَضى َكِثEِر�َن َفَشَفْوُهْم.

(مرقس ٦׃١٢–١٣)

ÄÊ‚Ë’\;√Ÿ;k]…˜£\

هناك مؤامرة كبEرة في كلٍّ من قصتي �سوع ومحمد أال وهي مسألة 
مع  محمد  تعامل  كل  كان  الEهود.  الد�ن  ورؤساء  الEهود  مع  نزاعهما 
الEهود قد حدث أثناء وجوده في المد�نة ألن مكة لم �كن فEها إال القلEل 
طوال  الEهود  مع  تعامل  فقد  �هودً�ا،  كان  الذي  �سوع  أما  الEهود.  من 
لنلِق نظرة  الEهود. واآلن  الد�ن  �ن من رؤساء  حEاته، ولكنه عانى األمرَّ

على ما حدث في حEاة محمد. 

خالف محمد مع ال�هود 
أن  وبعد  المد�نة.  في  موجوًدا  الجز�رة  في  للEهود  تجمع  أكبر  كان 
الEومEة،  إلEها محمد بدأ بالتعامل معهم في مختلف أوجه الحEاة  انتقل 
فزار بEوتهم وأكل معهم. كان محمد �أمل أن �دخل الEهود في اإلسالم 
ألنه كان �دعو بأن هناك إلًها واحًدا فقط كإ�مان الEهود تماًما. غEر أن 
الEهود لم �ستجEبوا لدعوة محمد، فقد طلبوا منه أن �ر�هم آ�ة بأنه النبي، 

وعن ذلك �ذكر القرآن: 

ِه  بِّ ن رَّ َوَقاُلوا َلْوَال ُأنِزَل َعَلEِْه آَ�اٌت مِّ
(سورة ٢٩׃٥٠) 

وكان رد محمد بأنه لEس إال إنساًنا وأن القرآن نفسه هو اآل�ة التي 
�طلبها الناس. 
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َأَوَلْم َ�ْكِفِهْم  ِبEٌن.  َأَنا َنِذ�ٌر مُّ َما  َما اْآلَ�اُت ِعنَد اِهللا َوِإنَّ ِإنَّ ُقْل 
َلَرْحَمًة  َذِلَك  ِفي  ِإنَّ  َعَلEِْهْم  ُ�ْتَلى  اْلِكَتاَب  َعَلEَْك  َأنَزْلَنا  ا  َأنَّ

َوِذْكَرى ِلَقْوٍم ُ�ْؤِمُنوَن
(سورة ٢٩ ׃٥٠–٥١)

ووسط  ثم  سنوات.  ثالث؟؟  لفترة  الEهود  �ناهض  محمد  ظل 
استغراب الجمEع أمر محمد باغتEال أحد الEهود المعروفEن والذي كان 
َف شعًرا �هجوه فEه سنة ٣ للهجرة. وهذا ماحدث. ففي اجتماٍع له  قد ألَّ

مع أتباعه سأل محمد: 
من سEقتل لي هذا الرجل؟ فتبرع نفر من المسلمEن بذلك. وفي 
لEلة لEالء طرق بعض هؤالء باب بEت الرجل ودعوه أن �تمشى معهم، 
حEنها أعطى أحد المسلمEن اإلشارة المتفق علEها فانهال علEه اآلخرون 

بالسEوف والخناجر طعًنا حتى الموت. 
مما ال شك فEه أن موقف محمد من الEهود قد تغEر. فهو اآلن �أمر 
قبول  رفضوا  قد  ألنهم  ضدهم  االغتEال  بعملEات  بالقEام  المسلمEن 
منظمة  تصفEة  بعملEة  فبدأ  تهد�ًدا ضده،  �شكلون  اإلسالم وأصبحوا 
لغرض إقصائهم عن الجز�رة كلها. وكان أول ما فعله في العام الرابع 
للهجرة أنه غزا د�ار بني النضEر وأجبرهم على ترك د�ارهم بعد أن دمر 
نخEلهم. وبعد ذلك بسنتEن هاجم د�ار بني قر�ضة وقام بمحاصرتهم 
�بلغ  عددهم  وكان  الرجال  جمEع  بقتل  قام  عندها  استسلموا.  حتى 
للمسلمEن  أَسَر نساءهم وأوالدهم وساقهم كعبEد  ثم  ثالثمئة رجل، 
خEبر  من  الEهود  إبعاد  في  نجح  وأخEًرا  الهجري.  الخامس  العام  في 
وقد  الهجري.  السابع  العام  في  المد�نة  قرب  د�ارهم  كانت  حEث 
غنمها  التي  الممتلكات  من  علEه  استولوا  ما  على  وأهله  عاش محمد 

من �هود خEبر. 
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روي عن عمر أنه قال: الممتلكات التي تركها بنو النضEر 
هي التي وهبها اهللا لرسوله حEث لم ُتشّن أي حملة سواء 
الممتلكات كان مقدًرا  بالِجمال. هذه  كانت بالخEل أو 
لها أن تكون للنبي الورع لكي َ�قوت أهله من ر�عها و�نفق 

 .ًدا للجهادEل والسالح تمهEما تبقى على شراء الخ

لم �كن لمحمد أن �قبل النقد من الEهود، ولم �سمح لهم بالعEش في 
سالم خوًفا من احتمال انضمامهم إلى أعدائه لمحاربته. 

مواجهات �سوع مع أحبار ال�هود
كان الEهود في أ�ام �سوع – قبل والدة محمد بستة قرون – �نتقدون 
وَن َ�ْحَنُقوَن  ُّEِس� ُمُهْم ِبَهَذا اْبَتَدَأ اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ أي تعلEم جد�د َوِفEَما ُهَو ُ�َكلِّ

ا َوُ�َصاِدُروَنُه َعَلى ُأُموٍر َكِثEَرٍة (لوقا ١١׃٥٣).  ِجدًّ
وبالضبط كما فعلوا مع محمد فالEهود سألوا �سوع عن عالمة:

َأْن  ُنِر�ُد  ُم  ُمَعلِّ َ�ا  Eَن:  ِّEِس� َواْلَفرِّ اْلَكَتَبِة  ِمَن  َقْوٌم  َقاَل  ِحEَنِئٍذ 
�ٌر َوَفاِسٌق َ�ْطُلُب آَ�ًة  َنَرى ِمْنَك آَ�ًة. َفَقاَل َلُهْم: ِجEٌل ِشرِّ
ُ�وَناُن  ُه َكَما َكاَن  . َألنَّ ِبيِّ النَّ ُ�وَناَن  آَ�َة  ِإالَّ  آَ�ٌة  َلُه  ُتْعَطى  َوَال 
َ�ُكوُن  َهَكَذا  َلEَاٍل  َوَثَالَث  اٍم  َأ�َّ َثَالَثَة  اْلُحوِت  َبْطِن  ِفي 

ام َوَثَالَث َلEَاٍل.ِ  ابن اِإلْنَساِن ِفي َقْلِب اَألْرِض َثَالَثَة َأ�َّ
(متى ١٢׃٣٨–٤٠)

استعمل �سوع عالمة �ونان النبي لEقول بأنه سEموت و�بقى في القبر 
ثالثة أ�ام قبل أن �عود إلى الحEاة مرة أخرى. ومنح �سوع شفاءه وعجائبه 
كعالمة بأن لد�ه قوة إلهEة، فعندما كان �سوع �علم تالمEذه كان �قول 

لهم:
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اَألْعَماِل  ِلَسَبِب  ُقوِني  َفَصدِّ َوِإالَّ  ِفيَّ  َواآلَب  اآلِب  ِفي  ي  َأنِّ ُقوِني  َصدِّ
َنْفِسَها. (�وحنا ١٤׃ ١١)

�ذكر  واإلنجEل  الد�ن،  رؤساء  تجاه  وانزعاًجا  غضًبا  �سوع  أبدى 
٧׃١–٢٣  ٢٣ومرقس  (متى  مرات.  عدة  ووبخهم  بشدة  كلمهم  كEف 
و�وحنا ٨׃٤٢–٥٩). وأ�ًضا استعمَل األمثال ضدهم الستEائه من أفعالهم 
(متى ٢١׃٢٨–٤٦ و٢٢׃١–١٤) ولكن على الرغم من ذلك فإنه لم �حاول 

أن �سبب أي معاناة جسد�ة أو أن �صEبهم بأي أذى. 
العامة خالل  واآلن وقد رأ�نا ماذا فعل �سوع ومحمد في حEاتهما 
حEاتهما  على  سر�عة  نظرة  نلقي  دعونا  خدمتهما،  من  الثاني  النصف 

الشخصEة.

ÏËë}ç’\ ;]⁄‚h]Ët

بعد هجرة محمد إلى المد�نة تغEرت حEاته الشخصEة كثEًرا. فبEنما 
بنت  خد�جة  وهي  واحدة  امرأة  من  زواجه  على  ظل  مكة،  في  كان 
ع محمد عقًدا مع  خو�لد األسدي. وخالل سنته األولى في المد�نة وقَّ
بالشيء  �كن  لم  وهذا  بكر.  أبي  له،  الموالEن  أتباعه  أقرب  بنت  عائشة 
الغر�ب وقتئٍذ إال أن الفتاة كانت في السادسة من عمرها فقط. و�ذكر 
التار�خ اإلسالمي بأن النبي ضاجعها عندما بلغت التاسعة من عمرها، 
العربي  المجتمع  أعراف  في  حتى  عادً�ا  �كن  لم  التصرف  هذا  أن  غEر 
آنذاك. وبقEت عائشة متزوجة منه حتى مماته وبلوغها الثامنة عشرة من 
عمرها، على الرغم من أن محمًدا تزوج علEها إحدى عشرة امرأة خالل 

سنواته في المد�نة. 
الهEنة حEث تطلب  العد�دات بالمسألة  التوفEق بEن زوجاته  لم �كن 
ذلك الكثEر من جهوده. (وسأتكلم عن تأثEر زوجاته بشيء من التفصEل 

في الفصل ١٦). 
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وعلى النقEض من ذلك فال �وجد أي دلEل على أن �سوع قد تزوج 
وهم  منهم  ثالثة  وباألخص  تالمEِذه  مع  وقته  جلَّ  أمضى  فقد  أبًدا. 
وقد  و١٤׃٣٣).  ٥׃٣٧  ومرقس  ١٧׃١  (متى  و�وحنا  و�عقوب  بطرس 
الEعازر.  عائلة  مع  حمEمة  عالقة  له  وكان  أمه  مع  عالقته  على  أبقى 
أ�ًضا  هناك  كانت  المترجم.  األموات...  بEن  من  أقامه  الذي  الEعازر 
مجموعة صغEرة من النساء �سافرن معه و�ساعدنه وتالمEذه. (للمز�د 

من المعلومات أنظر الفصل ١٦). 

Ï≤]|

نقترب اآلن من ختام حEاة االثنEن �سوع ومحمد. وفي الفصل التالي 
من هذا الكتاب سننظر إلى آخر ثالث سنوات من حEاة محمد (بEن ٦١ 
و٦٣ من عمره) واألشهر األخEرة من حEاة �سوع (حوالى ٣٢ أو ٣٣ من 

عمره).
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محمد: األ�ام األخ�رة من ح�اته – العمر: ٦٠ إلى ٦٣ 
�سوع: األشهر األخ�رة – العمر: ٣٢ إلى ٣٣ 

 ]⁄fiËd اتهما تقترب من نها�تها، كان كالهما في أوجEكانت ح
ما  القارئ  عز�زي  الفصل  هذا  في  وسنستعرض  نفوذه. 

�لي: 

دخولهما دخول المنتصر إلى المدن التي رفضتهما من قبل.  �
كلماتهما األخEرة إلى أتباعهما.  �

كEف كانت نها�تهما وكEف انتهى كلٌّ منهما.  �

;Ï“Ÿ;∞b;ÄÊ¬Á;Å⁄•

بعد ثماني سنوات من هجرته إلى المد�نة، كان محمد قد وصل إلى 
أوج قوته. (فقد زحف محمد صوب مكة علي رأس عشرة آالف جندي 

تحت قEادته وفي الوقت نفسه كان لد�ه أربعة من قواد الفرق). 
قبل ذلك ببضعة سنوات وبEنما كان الناس �ضا�قونه في أسواق مكة، 
قال محمد �ا أهل مكة فوالذي نفسي بEده لقد جئتكم بالذبح واآلن 

هو مستعد لتنفEذ تهد�ده وتحقEق وعEده. 

8
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تغطت  قد  وكأنها  تبدو  الصحراء  وكانت  محمد  جEش  تقدم 
بعباءة سوداء من شدة تزاحم الرجال والخEل. وكانت مكة قد أرسلت 
جواسEسها وعلى رأسهم أبو سفEان قائد تلك القافلة التي حاول محمد 
إلى  به  وأتوا  الرجل  هذا  ِسَر  ُأُ أن  ثم حدث  مكة.  تركه  فور  مهاجمتها 
محمد. وإلنقاذ حEاته دخل اإلسالم وألجل إنقاذ سمعته وحفًظا لماء 
الوجه قرر محمد أن كل من �دخل بEت أبي سفEان أثناء الهجوم فهو 
بEت  الرسالة: كل من دخل  إلى مكة وفي حوزته هذه  آمن. وأرسله 
آمن،  فهو  نفسه  على  بEته  باب  أغلق  من  وكل  آمن،  فهو  سفEان  أبي 
وكل من دخل الكعبة فهو آمن. عندما سمع أهل مكة هذا تفرقوا إلى 

بEوتهم وإلى الكعبة. 
من  األنصار  دعا  مكة،  �دخل  أن  وشك  على  محمد  كان  وبEنما 

مقاتلEه وجمعهم لEقول:
هل ترون جنود قر�ش هؤالء؟ وأشار لهم بEده وأصدر أوامره 
�قول  كان  محمًدا  أن  ذلك  معنى   .واحصدوهم إذهبوا  قائًال 
فرع  من  الفاكهة  تفصل  كما  أجسادهم  عن  رؤوسهم  إفصلوا  لهم: 

الشجرة. 
المهاجر�ن لهذه  كان غرض محمد في اختEار األنصار(١) بدًال من 
المهمة هو أن المهاجر�ن(٢) قد �ترددون عندما �صل األمر إلى قتل أبناء 

عشEرتهم أو جEرانهم السابقEن. 
وبEنما كان الجنود �دخلون المد�نة ممتطEن صهوة جEادهم خرجت 
بعض النسوة في هلع �هاجمن وجوه الخEل بأ�د�هن متوسالت ملتمسات 
من الجنود عدم البطش بهن أو بأوالدهن. كن �نحن و�بكEن جاهدات 

لدفع الخEل وردها على أعقابها. 

األنصار وهم المسلمون من أهل المد�نة.  (١)  
المهاجر�ن وهم المسلمون من أهل مكة السابقEن.  (٢)  
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قد تستطEع أن تتصور عز�زي القارئ مدى الرعب والهلع الذي أصاب 
أهل مكة. مكة التي لم ُتْبِد أي مقاومة تذكر فأخذها محمد فر�سة سهلة 
كتبت  وقد  السوداء  را�تها  تحمل  محمد  فرقة  وكانت  علEها.  وسEطر 

علEها كلمة واحدة وهي: العقاب.

محمد �س�طر على الكعبة 
امتطى محمد فرسه في تجواله في شوارع مكة حEث لزم كل مكيٍّ 
وعند  بالدوران حولها  وبدأ  األسود  الحجر  ل  وَقبَّ الكعبة  فدخل  داره، 
وصوله إلى الصنم القر�ب من الحجر األسود قام بفقء عEنEه بالسهم الذي 

كان �حمله في �ده. 
بعد انتهائه من صالة الظهر في الEوم ذاته أمر محمد بأن ُتجمع كل 
األصنام التي حول الكعبة وأن ُتكسر وُتحرق بالنار، فمن اآلن فصاعًدا 
َما َ�ْعُمُر َمَساِجَد  سEقوم المسلمون باالعتناء بالكعبة وال أحد غEرهم. ِإنَّ
َكاَة َوَلْم َ�ْخَش ِإالَّ اهللا  َالَة َوآَتى الزَّ اِهللا َمْن آَمَن ِباهللا َواْلEَْوِم اآلِخِر َوَأَقاَم الصَّ

َفَعَسى ُأْوَلـِئَك َأن َ�ُكوُنوْا ِمَن اْلُمْهَتِد�َن (سورة ٩׃١٨) 
أورشلEم معقل رؤساء  إلى  ماذا حدث عندما عاد �سوع  لنر  واآلن 

الكهنة ومعلمي التوراة والذ�ن أرادوا قتله. 

;€Ë÷åÑÂ^;∞b;ÄÊ¬Á;ƒÊâÁ

 خالل األشهر األخEرة من السنة الثالثة لخدمته، كان �سوع في أوج 
شعبEته. غEر أنه وفي الوقت نفسه حّذر تالمEذه من أنه عندما �ذهب إلى 

ب وُ�قتل.  أورشلEم سوف ُ�لقى القبض علEه وُ�عذَّ

َأْن  َ�ْنَبِغي  ُه  َأنَّ ِلَتَالِمEِذِه  ُ�ْظِهُر  َ�ُسوُع  اْبَتَدَأ  اْلَوْقِت  َذِلَك  ِمْن 
َوُرَؤَساِء  Eُوِخ  الشُّ ِمَن  َكِثEًرا  َم  َوَ�َتَألَّ أورشلEم  ِإَلى  َ�ْذَهَب 

اِلِث َ�ُقوَم.  اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة َوُ�ْقَتَل َوِفي اْلEَْوِم الثَّ

(لوقا ١٣׃ ٣١–٣٥) و(متى ١٦:٢١) 
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ا. .....َفَحِزُنوا ِجدًّ
 (متى ١٧׃٢٣) 

وعلى الرغم من اعتراض التالمEذ ومحاوالتهم لEعدل عن قراره، فقد 
استمر �سوع في طر�قه إلى أورشلEم لكي �كون هناك في عEد الفصح. 

وعندما وصل كان دخوله إلEها بطر�قة غEر متوقعة، حEث طلب من 
وكان  إ�اه.  ممتطEًا  المد�نة  لEدخل  أتان  ابن  بجحٍش  �أتوه  أن  تالمEذه 
أخذ بعض  الجموع  الذي اصطفت على جانبEه  الطر�ق  في  تقدم  كلما 
الشجر  أغصان  �قطعون  آخرون  وأخذ  بثEابهم  األرض  �فرشون  الناس 
و�فرشون بها الطر�ق وهم �مجدون الرب حتى ضجت أورشلEم كلها. 

(لوقا ١٩׃٢٨–٤٤ ومتى ٢١׃١–١١)

�سوع �بكي على أورشل�م 
وحدث أنه بEنما كان �سوع �قترب من أورشلEم رآها من بعEد فبكى 

علEها ألنه كان �علم ما َ�كنُّ لها المستقبل، فرثاها قائًال: 

ى ِفي َ�ْوِمِك َهَذا َما ُهَو ِلَسَالِمِك. َوَلِكِن  ِك َلْو َعِلْمِت َأْنِت َأْ�ًضا َحتَّ ِإنَّ
اٌم َوُ�ِحEُط ِبِك َأْعَداُؤِك ِبِمْتَرَسٍة  ُه َسَتْأِتي َأ�َّ اآلَن َقْد ُأْخِفَي َعْن َعEَْنEِْك. َفِإنَّ
َوُ�ْحِدُقوَن ِبِك َوُ�َحاِصُروَنِك ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة َوَ�ْهِدُموَنِك َوَبُنوِك ِفEِك َوَال 

 .ِك َلْم َتْعِرِفي َزَماَن اْفِتَقاِدِك َ�ْتُرُكوَن ِفEِك َحَجًرا َعَلى َحَجٍر َألنَّ
(لوقا ١٩׃٤١–٤٤) 
وانظر (متى ٢٣׃٣٧–٣٩) و(لوقا ١٣׃٣٤–٣٥) 

في  تحققت  أورشلEم  بخصوص  �سوع  ذكرها  التي  النبوآت  كل 
أقل من أربعEن سنة. ففي سنة ٧٠ مEالد�ة قهرها القائد الروماني تا�تس 

ودمرها وأحرق معبدها وساواه باألرض. 
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واآلن لد�نا �سوع ومحمد في نها�ة حEاتهما �عودان إلى المدن التي 
كانت مركًزا للعبادة في حEاة أهالEهما. فمحمد عاد إلى مكة كمنتصر 

وقاهر، بEنما وكما سنرى فEما بعد عاد �سوع إلى أورشلEم كفاٍد. 
وفي القسم األخEر من هذا الفصل سنرى كEف كانت نها�ة كلٍّ من 
هذ�ن القائد�ن وكEف توفEا وماذا كانت كلماتهما األخEرة ووصا�اهما 

ألتباعهما. 

;€÷âiâh ;ÎÖÁá°\

والذ�ن  الجز�رة  أصقاع  مختلف  من  الناس  بدأ  مكة  إخضاع  بعد 
قائلEن:  محمد  إلى  برسائل  مبعوثEهم  بإرسال  بعُد،  بالدهم  ُتغَز  لم 
قبEلة  وأربعEن  ثمانَي  اإلسالمي  التار�خ  و�ذكر   !لك نستسلم  نحن 
استسلمت لمحمد في هذه السنة فقط (سنة ٩هجر�ة)، ولم �بَق هناك 
�غزوها  أن  استطاع  محمًدا  أن  غEر  تستسلم.  لم  الجز�رة  في  القلة  غEر 
و�نتصر علEها. وكان على القبائل المقهورة أن تدفع الزكاة وهي ضر�بة 

تبلغ ٢٫٥٪ من دخل الفرد. 

محمد �قوم بإرسال الرسائل إلى حكام البالد المجاورة 
بعد أن قام محمد ببسط نفوذه على الجز�رة، بدأ باالتصال بحكام 
الجز�رة من أجل دعوتهم لقبول اإلسالم ومبا�عة  الواقعة خارج  البلدان 
حكم اإلسالم. فأرسل رسائل رسمEة موسومة بختمه الخاص إلى كل 
من (١) إمبراطور روما، (٢) ملك إ�ران، (٣) ملك إثEوبEا، (٤) الحاكم 
ملك   (٧) البحر�ن،  ملك   (٦) عمان،  ملك   (٥) مصر،  في  الروماني 

سور�ة، (٨) ملك الEمن. 
اإلذعان  عدم  مغبة  من  الحكام  أولئك  الرسائل  هذه  حذرت  وقد 
روما  إمبراطور  إلى  رسالته  لمحمد  فنقرأ  العواقب،  ومواجهة  لإلسالم 

التي �قول فEها: 
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من محمد رسول اهللا 
إلى هرقل عظEم الروم

إثم  فلك  أبEت  وإن  مرتEن  أجرك  اهللا  �ؤتك  تسلم،  أْسِلْم 
.األكار�ن

اختارهم محمد  الذ�ن  قائًدا  االثني عشر  القارئ  عز�زي  تذكر  هل 
ا نرى معظمهم اآلن �قودون الجEش اإلسالمي في  إنَّ في بادئ األمر؟ 

غزوات ضار�ة ضد الذ�ن رفضوا أن �قبلوا حكم اإلسالم. 

آ�اٍت جد�دة عن الجهاد 
في خضم هذه األحداث أعلن محمد أن آ�ات جد�دة قد نزلت علEه 
التاسعة.  السورة  في  مذكورة  المسلمEن، وهي  غEر  معاملة  بخصوص 
عبدة  أو  المشركEن،  فبخصوص  اآل�ات.  هذه  من  اثنتEن  على  ِلع  لَنطَّ

األصنام تقول اآل�ة:

َحEُْث  اْلُمْشِرِكEَن  َفاْقُتُلوْا  اْلُحُرُم  اَألْشُهُر  انَسَلَخ  َفِإَذا 
ُكلَّ  َلُهْم  َواْقُعُدوْا  َواْحُصُروُهْم  َوُخُذوُهْم  ُموُهْم  َوَجدتُّ
وْا َسِبEَلُهْم  َكاَة َفَخلُّ َالَة َوآَتُوْا الزَّ َمْرَصٍد َفِإن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصَّ

ٌمEِح ِإنَّ اهللاَّ َغُفوٌر رَّ
(سورة ٩׃ ٥) 

�قبلوا  حتى  المشركEن  قتال  على  المسلمEن  حثت  اآل�ة  هذه   
بخصوص  ُذكرْت  نحوه  أو  ذاته  بالمعنى  أخرى  آ�ة  وهناك  اإلسالم. 

الEهود والمسEحEEن مع فارق واحد، غEر أنه فارق مهم:

اآلِخِر  ِباْلEَْوِم  َوَال   (٢) ِباِهللا  ُ�ْؤِمُنوَن  َال   (١) ِذ�َن  الَّ َقاِتُلوْا 
َم اهللا َوَرُسوُلُه (٤) َوَال َ�ِد�ُنوَن ِد�َن  ُموَن َما َحرَّ (٣) َوَال ُ�َحرِّ
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َ�ٍد  َعن  اْلِجْزَ�َة  ُ�ْعُطوْا  ى  َحتَّ اْلِكَتاَب  ُأوُتوْا  ِذ�َن  الَّ ِمَن  اْلَحقِّ 
.َوُهْم َصاِغُروَن

(سورة ٩׃٢٩)

كان المسلمون �عطون للEهود والمسEحEEن ثالثة خEارات: 
١– قبول اإلسالم. 

٢– البقاء على د�نهم (�هوًدا أو مسEحEEن) بشرط أن �دفعوا الجز�ة 
والتي كانت عادًة ما تجبى سنوً�ا. 

٣– أو أن �ستعدوا للدفاع عن أنفسهم ضد غزو الجEش اإلسالمي.
القبائل  لEحكموا  ُحكاًما  محمد  وضع  للهجرة  التاسع  العام  وفي 
والبالد والشعوب التي أذعنت للحكم اإلسالمي، ودعى كالًّ من أولئك 

الحكام بلقب (األمEر). 

ƒ\ÄÊ’\;ÏeŞ| –;k]…Ö¡;◊ep;Ì÷¡;Î3|¯\;Å⁄•;ÏeŞ|
واآلن بعد أن أحكم محمد سEطرته على مكة، دعا كل المسلمEن 
إلى الحج السنوي العظEم للكعبة لتسبEح اهللا (سورة ٣׃٩٧). وقد أمضى 
محمد عاًما كامًال في التحضEر لهذا الحدث الهام وذلك بإرسال مبعوثEه 
هذا  بلغ  وقد  اإلسالم.  اعتناق  إلى  الناس  داعEًا  الجز�رة  أنحاء  إلى كل 
خطبته  وخطب  عرفات  جبل  على  محمد  وقف  عندما  أْوَجُه  التجمع 
األخEرة محاًطا بأكثر من مئة ألف مسلم. وهذه الخطبة تعرف بالخطبة 
الوداعEة على جبل عرفات. وإلEك عز�زي القارئ نص هذه الخطبة كما 

�ذكرها التار�خ اإلسالمي: 

نعمتي  علEكم  وأتممت  د�نكم  لكم  أكملت  الEوم 
دماءكم  إن  المسلمون  أ�ها  د�ًنا،  اإلسالم  لكم  ورضEت 

 .كمEوأعراضكم حرام عل
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بعد الEوم لن �كون هناك د�نان في الجز�رة بل د�ن واحد. 
بعثت بEن �دي الساعة بالسEف حتى ُ�عبد اهللا تعالى وحده 
ال شر�ك له، وُجعل رزقي تحت ظل رمحي وُجعل الذل 

 .والَصغار على من خالف أمري

م المسلمEن كEفEة التعامل مع  لهذه الخطبة جزءان، الجزء األول ُ�َعلِّ
بعضهم، أن ال�قتلوا بعضهم بعًضا وأن ال �سرقوا بعضهم بعًضا وأن ال 
مهم كEفEة التعامل مع غEر  �أخذوا زوجات بعضهم، والجزء الثاني ُ�علِّ
المسلمEن. أعلن محمد أن اهللا قد أرسله بالسEف و�كون السEف مورده 
المالي ومصدر َدْخله، وقد توعد بالو�ل والثبور الذ�ن ال �تفقون معه. 
 هذه الخطبة تأتي في اختالٍف جلّي مع خطبة �سوع على الجبل، 

حEث قال �سوع:

َالِعِنEُكْم.  َباِرُكوا  َأْعَداَءُكْم.  وا  َأِحبُّ َلُكْم:  َفَأُقوُل  َأَنا  ا  َوَأمَّ
ِذ�َن ُ�ِسEُئوَن ِإَلEُْكْم  وا َألْجِل الَّ َأْحِسُنوا ِإَلى ُمْبِغِضEُكْم َوَصلُّ

َوَ�ْطُرُدوَنُكْم 
(متى ٥׃٤٤) 

Å⁄•;Î]…Â

مرض  المد�نة،  إلى  مكة  من  بعد هجرته  الحاد�ة عشرة  السنة  في 
محمد بالحمى التي كانت تعاوده كل عام. غEر أن هذه المرة كانت 
أوعز  فقد  اإلسالمي،  التار�خ  �ذكر  ما  وحسب  سابقاتها  من  أشد 
جEشه  قهر  أن  بعد  له  حدثت  تسمم  محاولة  إلى  المرض  هذا  محمد 
أال  على  وافق  قد  محمد  وكان  أعوام.  أربعة  قبل  الEهود�ة  الخEبر  قر�ة 
الوقت  هذا  في  أمالكهم.  كل  عن  له  �تنازلوا  أن  شرط  الناجEن  �قتل 
إحدى  لمحمد  بالطبخ  ز�نب  واسمها  الEهود�ات  النساء  إحدى  قامت 
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وجباته. (تذكر عز�زي القارئ أن محمًدا كان على عالقة جEدة بالEهود 
أو  الطعام وكان عبارة عن خروف  أن �غزوهم.) أحضرت ز�نب  قبل 
نعجة مشو�ة. فبعد أن نشرت السم في جمEع أطراف الذبEحة (وكانت 
كمEة  وضعت  الكتف)  لحم  ُ�فّضل  محمًدا  أن  مسبًقا  تعرف  ز�نب 
أصحابه  أحد  مع  إلEه  وقدمته  الطعام  وجلبت  هناك  السم  من  إضافEة 
المرافقEن له. وضع محمد اللقمة في فمه فأحس بطعمٍ غر�ٍب في اللحم 
فأخرج اللقمة للتو من فمه وألقاها، غEر أن صاحبه استساغ اللحم فأكله 

فتسبب ذلك في موته بالتسمم. 
فَعلَت  بما  أدرى  أنت  فقالت:  َفَعلْت  عما  ز�نب  محمد  سأل 
فسأَهُب  َمِلًكا  كان  إذا  نفسي،  في  أقول  جعلني  ما  وهذا  بأهلي، 
نفسي له، وإذا كان نبEًا فسEدرك صنEعتي. ولردها هذا أبقى محمد 

حEاتها.  على 
وعلى الرغم من ذلك فإن محمًدا كان على �قEن من أن السم الذي 

تناوله ظل �ضا�قه للبقEة الباقEة من حEاته. 
أخت  بشر  أم  جاءته  وفاته،  قبل  بالمرض  فEها  شَعر  مرة  آخر  في 
صاحبه ومرافقه الذي قضى نحبه مسموًما، لتزوره في مرضه فقال لها: 
�ا أم بشر، ما تر�ن فيَّ اآلن هو نتEجة الخروف المشوي الذي أَكلُتُه 

.كEمع أخ
أبان نوبة مرضه األخEر كان محمد قد عانى ولفترة عشر�ن �وًما من 
قاربت  قد  كانت  التي  عائشة  بEت  في  به  ُ�ْعتَنى  وكان  والحمى.  األلم 
وبEن  بEنه  المرض  وعندما حالت شدة  اآلن.  من عمرها  الثامنة عشرة 
الوقوف بصحبه في الصالة، أمر بأن �قوم صحبه المقربون بهذه المهمة. 
ولما حانت ساعته وضع رأسه في حجر عائشة ومات. دفن محمد في 

المد�نة و�زور الحجاج قبره بانتظام إلى �ومنا هذا. 
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محمد،  وفاة  قصة  عن  كلEًا  اختالًفا  تختلف  �سوع  وفاة  قصة 
�سوع  ذهب  فعندما  وكEف جرى كل شيء.  األحداث  سEر  وسنرى 
إلى أورشلEم لالحتفال بعEد الفصح كان رؤساء الكهنة ومعلمو القانون 
من  خائفEن  كانوا  ولكنهم  منه.  للخالص  فعالة  طر�قٍة  عن  �بحثون 
معاداته علًنا بسبب محبة الشعب له. وأخEًرا جاءت فرصتهم التي كانوا 
عرض  الذي  �هوذا  تالمEذه  أحد  خالل  من  الصبر  بفارغ  �نتظرونها 
علEهم أن �قودهم إلEه مقابل مبلغ معEن من المال؛ فوافقوا على ثالثEن 

قطعة من الفضة. 
كانت  كما  �سوع  ذهب  تالمEذه،  مع  الفصح  عشاء  تناول  بعد 
بجمع  �هوذا  جاء  األثناء  هذه  وفي  للصالة.  الز�تون  جبل  إلى  عادته 
علEه  قبضوا  ولما  �سوع.  على  القبض  لEلقوا  الجبل  إلى  الرعاع  من 
باستجوابه  الEهود  رؤساء  قام  الفجر  وفي  الكهنة.  رئEس  إلى  اقتادوه 
 .هو إني  بقولك  محٌق  أنت  فأجاب:   اهللا؟ ابن  أنت  هل  سائلEن 
إلى بEالطس  الEهود، فأخذوه  تعالEم  كان ذلك كفًرا واضًحا حسب 
�فعل  لم  �سوع  أن  بEالطس  ُحكم  وكان  روما.  عEّنته  الذي  الحاكم 
إلEهم،  �سوع  بEالطس  أعاد  فقد  لذا  الموت،  عقاب  �ستوجب  ما 
فأخذوه عبر الطرقات إلى تل �دعى الجمجمة حEث ألقوه على خشبة 
أوِقَف  ثم  الصلEب  إلى  بالمسامEر  ورجلEه  �د�ه  وسمروا  الصلEب 
الصلEب في حفرة في األرض ووقف الحشد �راقبونه منتظر�ن موته، 
وعلى  �سوع.  �خدمن  كن  الالتي  النسوة  بعض  كانت  بEنهم  ومن 
الرغم من أن الوقت كان منتصف النهار غEر أن السماء أظلمت وحل 
اللEل على جمEع األرض لثالث ساعات، بعدها صرخ �سوع بصوٍت 
أْسَلَم  هذا  قال  وإذ   روحي أستودُع  �د�ك  بEن  أبتاه،  قائًال:  عظEم 

الروح. (لوقا ٢٣–٢٤) 
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مع  حدث  ما  هو  المسEحEة  في  الزاو�ة  وحجر  اإل�مان  محور  إن 
َأنزل جسده عن الصلEب أحد أعضاء  �سوع بعَد موته. أما �سوع فقد 
البدا�ة  من  �سوع  صلب  عارض  قد  كان  الذي  الEهودي  المجلس 
جد�ٍد.  قبٍر  في  ووَضَعُه  بكتاٍن  َنُه  كفَّ حEث  بذلك،  له  ُسمح  أن  بعد 
وكانت النسوة اللواتي رافقن �سوع �راقبَن عن بعد ورأ�َن مكان وضع 
�تمكّن من  لEدهنَّ جسده. ولم  الجثمان فذهبَن وهEأَن حنوًطا وِطEًبا 
العودة في الصباح ألن السبت كان قد حان حسب الشر�عة الEهود�ة، 

فاسترحَن. 
إلى  ُعدن  الباكر،  الصباح  وفي  السبت،  �لي  الذي  التالي  الEوم  في 
القبر. أما جثمان �سوع  القبر فوجدَن أن الحجر قد ُدحرج عن مدخل 
لهن  ظهرا  قد  بمالكEن  إذ  الحال  هذه  على  هن  وبEنما  �جدنه.  فلم 
!َقاَم ُه  َلِكنَّ َهُهَنا  ُهَو  َلEَْس  اَألْمَواِت؟  َبEَْن  اْلَحيَّ  َتْطُلْبَن  ِلَماَذا  وقاال 

(لوقا ٢٤׃٥–٦).
اإلنجEل  و�ذكر  رأ�ن،  قد  بما  التالمEذ  إلخبار  النسوة  َهَرعت 
الحEن واآلخر ولمراٍت  بEن  قEامته  ظهور �سوع لتالمEذه وأتباعه بعد 

عد�دة. 

;„¡]eh^;∞b;Î3|¯\;ƒÊâÁ;Ï’]àÑ

ركزت تعالEم �سوع األخEرة على شرح قEامته وحث تالمEذه على 
نشر الرسالة، حEث قال لهم: 

ُم  َ�َتَألَّ اْلَمِسEَح  َأنَّ  َ�ْنَبِغي  َمْكُتوٌب َوَهَكَذا َكاَن  َهَكَذا ُهَو 
ْوَبِة  اِلِث َوَأْن ُ�ْكَرَز ِباْسِمِه ِبالتَّ َوَ�ُقوُم ِمَن اَألْمَواِت ِفي اْلEَْوِم الثَّ

َوَمْغِفَرِة اْلَخَطاَ�ا ِلَجِمEِع اُألَممِ ُمْبَتَدًأ ِمْن أورشلEم.
(لوقا ٢٤׃٤٦–٤٧)
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ي أتباعه بعد صعوده بأن ُ�رسَل إلEهم الروح  عندها وعد �سوع بأن ُ�عزِّ
المعزي وبحلول قوة من األعالي. و�ؤمن المسEحEون أن هذا هو الروح 

القدس والمكتوب عنه في اإلصحاح الثاني من أعمال الرسل. 
عن  اختفى  أن  إلى  �نظرونه  وهم  السماء  إلى  �سوع  هذا صعد  بعد 

أبصارهم ولم �عد �ظهر ألتباعه بعد ذلك. 

Ï≤]|

تابعَت عز�زي القارئ في خمسة فصول مضت حEاة كل من �سوع 
لتحقEق  بالسعي  وقتهما  قضEا  كEف  فعرفَت  جنب.  إلى  جنًبا  ومحمد 
أهدافهما، وهذا �عطEك إطار الفهم العام الذي ستحتاج إلEه لتستوعب 
ما ناد�ا به، وستكون تعالEمهما موضوَع بحثنا في النصف الثاني من هذا 
الكتاب، حEث ستتوفر لك الفرصة للمقارنة بEن تعالEمهما استناًدا إلى 

النقاط األساسEة التالEة: 

رسالتهما إلى العالم  �
تعالEمهما عن بعضهما البعض   �

ماذا تعني الحرب المقدسة لكل منهما   �
المحبة   �
الصالة   �
المرأة   �

قبل أن تبدأ بهذه الفصول الموضوعEة، عز�زي القارئ، رأ�ُت أنه من 
الجد�ر أن أضع أمامك جدوًال زمنEًا بأهم األحداث التي واجهت كالًّ 
من �سوع ومحمد في حEاتهما. هذه السجالت الزمنEة ستساعدك في 
مراجعة سEر حEاتهما التي قرأتها للتو لتتفهم مجموعة التعالEم التي تلEها.
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عام ٥٧٠ م�الد�ة
�ذكر التار�خ اإلسالمي بأن محمًدا ولد في مكة في �وم اإلثنEن الثاني 

عشر من ربEع األول، والمصادف الثاني من آب بالتقو�م المسEحي. 

عام ٥٧٦ م�الد�ة 
توفEت أم محمد وعمره ٦ أعوام، وأنEطت رعا�ته إلى جده ألبEِه. 

عام ٥٧٨ م�الد�ة 
توفي َجد محمد وعمره ٨ أعوام، وأوِدَعت رعا�ته إلى عمه أبي طالب. 

عام ٥٨٢ م�الد�ة 
أبو طالب عم محمد أخذه معه إلى سور�ة وعمره ١٢ عاًما، حEث 

َتَنَبأ عنه بِحEَرى الراهب.

عام ٥٩٥ م�الد�ة 
تزوج محمد خد�جة أولى زوجاته وعمره ٢٥ عاًما، في زواٍج كنسي 

َجُهما ابن عمها ورقة بن نوفل الكاهن المسEحي.  طقسي َزَوّ

9
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عام ٦١٠ م�الد�ة 
أعلن عن نزول أول الوحي علEه من المالك جبر�ل وعمره ٤٠ عاًما.

عام ٦١٣ م�الد�ة 
بدأ بنشر دعوته علًنا في مكة وعمره ٤٣ عاًما. 

عام ٦١٥ م�الد�ة 
أرسل محمد وعمره ٤٥ عاًما، أحد عشر مسلًما إلى أبEسنEا (أثEوبEا 
الحالEة) لEلوذوا بها من اضطهاد المكEEن لهم، وهو ما ُعرف في ما بعد 
بالهجرة األولى بعد أن قام رؤساء قر�ش بمقاطعة المسلمEن ورفضوا 
أن �تاجروا معهم أو أن �بEعوا أو �شتروا منهم أو أن �تزاوجوا بهم. وقد 

ُرِفَعت المقاطعة بعد سنتEن أو ثالث سنوات. 

عام ٦٢٠ م�الد�ة 
كان عمره ٥٠ عاًما حEن أبلغ عن رحلته اللEلEة من مكة إلى القدس، 
وخالل العام نفسه مات كلٌّ من زوجته خد�جة وعمه أبي طالب الذي 

كان �وفر الحما�ة له. 

عام ٦٢٣ م�الد�ة (١هجر�ة) وعمره ٥٣ عاًما 
– عقد اتفاقEة مع أقوى قبEلتEن في المد�نة لحما�ته. 

– هاجر من مكة إلى المد�نة (الهجرة الثانEة)، وهنا �بدأ العام األول 
في التقو�م اإلسالمي. 

– تزوج زوجته الثانEة عائشة، وفي فترة العشر سنوات التالEة تزوج 
إحدى عشرة مرة.

– جاءه الوحي بالجهاد (أو الحرب المقدسة) ضد المشركEن ألول 
مرة. 

الجنود  بثالثEن من  �ذهب  بأن  المطلب  عبد  بن  أمر عمه حمزة   –
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�أمر محمد  أول مرة  لقر�ش، وكانت هذه  قافلة  المسلمEن و�هاجموا 
المسلمEن بالغزو. 

– أرسل (سعد بن أبي وقاص) لمهاجمة َعَبَدة األصنام في الخرار.
– أرسل أحد بني أعمامه لمهاجمة َعَبَدة األصنام في مكة. 

عام ٦٢٤ م�الد�ة (٢ هجر�ة) 
– كان عمره ٥٤ عاًما وكان هذا عاًما عظEًما للجهاد. 

عى أن العد�د من �هود المد�نة تحولوا إلى اإلسالم. – إدَّ
– الهجوم على البواط. 

– قاد محمد معركة بدر بنفسه في هجوم على مكة في وادي بدر 
حEث أحرز المسلمون فEها نصًرا مباغًتا. 

– الهجوم على بني صلEب. 
– الهجوم على السو�ق (َعَبَدة أصنام). 

َج ابنته فاطمة إلى ابن عمه علي بن أبي طالب.  – َزوَّ
– قام بإرسال سبع غارات في هذا العام فقط، وكانت هذه الغارات 

صغEرة نسبEًا حEث كانت تتكون من ثالثEن إلى مئة جندي فقط. 

عام ٦٢٥ م�الد�ة (٣ هجر�ة) 
الهز�مة  فEها  المسلمون  عاًما. وقد عانى  ُأُحد وعمره ٥٥  – معركة 

على �د المكEEن. وفي هذه الواقعة ُقِتل حمزة عم محمد. 
محمًدا  لمعاداته  األشرف  بن  كعب  �دعى  �هودي  قائد  اغتEال   –

وانتقاده إ�اه. 
وَعَبَدة األصنام في  المد�نة  في  الEهود  الحادثة هزت كًال من  هذه 
مكة أ�ًضا. فقد كانت هذه هي المرة األولى التي �لجأ فEها محمد إلى 

اتباع أسلوب االغتEال السEاسي لتصفEة خصومه السEاسEEن. 
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– قام بإرسال ثالث غارات أخرى هذا العام. 

عام ٦٢٦ (٤ هجر�ة) وعمره ٥٦ عاًما 
– الهجوم على بني نادر (قبEلة �هود�ة). 

– أرسل غارتEن أخر�Eن هذا العام. 

عام ٦٢٧ م�الد�ة (٥ هجر�ة) 
– قام بغزوة دومة الجندل وعمره ٥٧ عاًما. 

مهاجمة  المد�نة  �هود  بعض  مع  تحالفهم  بعد  المكEون  حاول   –
المد�نة.  حول  خندق  بحفر  المسلمون  فقام  المد�نة،  في  المسلمEن 
بغزوة  الواقعة  هذه  وعرفت  �ذكر،  قتال  دون  المكEون  فتراجع 

الخندق. 
رجالهم  جمEع  بقتل  محمد  قام  حEث  قر�ظة  بني  على  الهجوم   –
خَذ تعاونهم المزعوم في  وسبي نسائهم وأطفالهم كأسرى حرب. وقد اتَّ

معركة الخندق كذر�عة لمعاقبتهم بهذه الطر�قة. 
– اغتEال أبي رفح وكان قائًدا آخر من قواد الEهود. 

– الهجوم على بني لحEان (قبEلة عربEة). 
– الهجوم على بني َقَرد. 

الغزوة  هذه  وإبان  �هود�ة).  (قبEلة  المصطلق  بني  على  الهجوم   –
أحد  مع  غرامEة  عالقة  على  كانت  بأنها  محمد  زوجة  عائشة  اُتِهَمْت 

الجنود المسلمEن. 

عام ٦٢٨ م�الد�ة (٦ هجر�ة) 
– كان عمر محمد ٥٨ عاًما. وعلى الرغم من أنه لم َ�ُقْد أي معركة 

هذا العام إال أنه قام بإرسال العد�د من الغزوات. 
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عام ٦٢٩ م�الد�ة (٧ هجر�ة)ً  
هذا  غزوات  بإرسال خمس  وقام  عاًما  العمر ٥٩  من  محمد  بلغ   –

العام. 
– قام أ�ًضا بالهجوم على خEبر (قر�ة �هود�ة). 

عام ٦٣٠ م�الد�ة (٨ هجر�ة) 
دعي هذا العام عام الخضوع، وعمره ٦٠ عاًما، ألن كل الناس الذ�ن 
طاعتهم  معلنEن  محمد  إلى  رسائل  أرسلوا  َبْعد  هوجموا  قد  �كونوا  لم 
له. و�ذكر التار�خ اإلسالمي أن ثمانَي وأربعEن مجموعة مختلفة كانت 
قد أرسلت هذه الرسائل إلى محمد الذي بدأ بإرسال رسائل إلى القواد 

والملوك في المدن والبلدان �نصحهم بالتحول إلى اإلسالم. 
– غزوة تبوك

– الهجوم على مؤتة 
– معركة ذات السالسل 

– فتح مكة 
– معركة حنEن 

– الهجوم على وادي أوطاس 
– غزوة الطائف 

عام ٦٣٢ م�الد�ة (٩ هجر�ة) 
أرسل محمد وعمره ٦٢ عاًما أمراء لEحكموا المناطق التي َقِبَل أهلها 

نبّوته. 

عام ٦٣٣ م�الد�ة (١٠ هجر�ة) 
– خطب خطبة الوداع وعمره ٦٣ عاًما على جبل عرفات. 

– وضع شعائر الحج.
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عام ٦٣٤ م�الد�ة (١١ هجر�ة) 
– أصEب بالحمى. 

– توفي وعمره ٦٤ عاًما. 

ƒÊâË’;:Ÿá’\;ÿÂÅ°\

٥/٦ قبل الم�الد 
ولد في بEت لحم. 

٥ /٤ قبل الم�الد 
أخذ �وسف ومر�م �سوع إلى مصر هروًبا من أمر هEرودس بقتل كل 

األطفال الذكور دون عمر السنتEن. 

٤ /٣ قبل الم�الد 
عاد �وسف ومر�م إلى بلدتهما الناصرة وكان عمره لم �تجاوز العامEن. 

٦ /٧ م�الد�ة 
تخلف عن الركب في الهEكل بعد أن غادر أهله أورشلEم في طر�قهم 
هناك وكان  لEجدوه  غEابه  أمر  اكتشفوا  أن  بعد  عادوا  ثم  الناصرة.  إلى 

عمره ١٢ عاًما. 

 ٢٦ م�الد�ة 
كان عمر �سوع ٣٠ عاًما عندما بدأ �وحنا المعمدان بالتبشEر للمأل. 

بدا�ة خدمته 
٢٧/٢٦ م�الد�ة 

– تعّمد �سوع على �د �وحنا المعمدان. وكان عمره ٣٠ عاًما تقر�ًبا 
عندما بدأ بالتبشEر العلني. 
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– قام بأول معجزاته في ُعْرِس قانا الجلEل حEث َحّوَل الماء إلى خمر. 
– قام بطرد الصEارفة من الهEكل في أورشلEم وقلب موائدهم. 

– تكلم مع المرأة السامر�ة قرب البئر. 
– شفى ابن خادم الملك. 

– وعظ في المجمع في بلدته الناصرة ولم �قبلوه. 

السنة الثان�ة من خدمته 
– شفى رجًال كان فEه روٌح شر�رة في المجمع في كفرناحوم. 

– شفى األبرص. 
– شفى المشلول. 

– شفى الُمقَعد عند ِبْرَكَة بEت حسدا. 
– شفى المعاق ذا الEد الEابسة. 

– اختار االثني عشر رسوًال ووعظ على الجبل. 
– شفى خادم قائد المئة الروماني. 

– أقام ابن األرملة من بEن األموات. 
– أسكن عاصفًة على بحر الجلEل. 

– شفى الممسوس بالروح الشر�رة الذي كان �سكن القبور. 
– أقام فتاًة من بEن األموات وشفى المرأة التي كانت تنزُف دًما. 

السنة الثالثة لخدمته 
– أرسل االثني عشر رسوًال للتبشEر برسالته 

– أطعم خمسة آالف شخٍص من سمكتEن وخمسة أرغفة فقط. 
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– شفى ابنة المرأة الكنعانEة. 
– شفى األخرس واألصم. 

– أطعم أربعة آالف شخٍص.
– فتح عEني األعمى.

– شفى المصاب بالصرع.
– شفى عشرة رجال مصابEن بالبرص. 

– فتح عEني أعمى آخر. 
– أقام لعازر من بEن األموات. 

;€Ë÷åÑÂ^;∞b;Î3|¯\;Ï÷tÖ’\

٣٠ م�الد�ة وعمره ٣٣ عاًما تقر�ًبا 
– أعاد البصر لعEني أعمEEن في أر�حا. 

– تناول طعام العشاء مع لعازر ومر�م ومارثا. 
– دخل أورشلEم محاًطا بجمعٍ مبتهج (�وم األحد السابق لوفاته). 

– تناول العشاء األخEر مع تالمEذه (الخمEس السابق لوفاته). 
– ُألِقَي القبض علEه وحوِكَم وُصلب (�وم الجمعة قبل وفاته). 

– قام من بEن األموات (األحد التالي لوفاته) وظهر ألتباعه مراًرا بعد 
ذلك. 





3n’]m’\;◊ë�’\
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 ]fiÁ^Ñ .سوع ومحمد رسالته� من  نشر كل  القارئ كEف  عز�زي 
واآلن نر�د أن نرى ماهEة هاتEن الرسالتEن، حEث ستتعرف 

عز�زي القارئ في هذا الفصل على: 

ما قااله عن أنفسهما وغا�تهما.   �
ما الناس أن ُ�رضوا اهللا.  كEف َعلَّ  �

كEف سEُغَفر للناس الذ�ن �أثمون ضد اهللا.   �
ماذا علما عن المصEر بعد الموت.   �

III]⁄‚›^;]Ë¡ flÄ\

Ô]Ëe›¯\;Ö|e;UÅ⁄•

ذاته 
أعلن محمد أنه آخر األنبEاء الذ�ن أرسلهم اهللا إلى العالم، واستطرد بقوله: 

مثلي ومثل األنبEاء من قبلى كمثل رجل بنى بنEانًا، فأحسنه 
وأجمله إال موضع لبنة من زاو�ة من زوا�اه، فجعل الناس 
هذه  وضعت  هال  و�قولون:  له،  و�عجبون  به،  �طوفون 

.نEEفأنا اللبنة وأنا خاتم النب :اللبنة؟ قال

10
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القد�م  العهد�ن  كال  في  النبوءات  كل  تحققت  به  أن  محمد  قال 
�نتظره  الذي  النبي  أنه  ادعى  أنه  أي  ٍسEأتي؛  نبي  بخصوص  والجد�د، 

الEهود والمسEحEون. 

بعض صحابة رسول اهللا سألوه، �ا رسول اهللا، أخبرنا عن 
أخي  وبشارة  إبراهEم  أبي  أنا رسالة  نعم،  فقال:  نفسك 

.سوع�

فوا كتبهم لEحذفوا  وقال محمد أ�ًضا إن الEهود والمسEحEEن قد حرَّ
المعاصر�ن  المسلمEن  الباحثEن  ادعى بعض  إلى مجEئه. وقد  إشارة  أي 
تستطEع  اإلنجEل.  في  باقEة  زالت  ما  محمد  إلى  إشارات  وجدوا  أنهم 
بمراجعة  الخصوص  بهذا  أكثر  معلومات  على  لع  تطَّ أن  القارئ  عز�زي 

الملحق الثاني. 
على الرغم من أن محمًدا قال إّنه آخر وأعظم األنبEاء، فإنه أ�ًضا قال 
َما َأَنا  وبوضوح جلي إّنه إنسان ولEس إلًها، حEث إّنه قال للناس، ُقْل ِإنَّ
وفي  آخر،  إنسان  وأنه سEموت كأي  (سورة ١٨׃١١٠)،   ْثُلُكْم مِّ َبَشٌر 

ُتوَن (سورة ٣٩׃٣٠)  ِّE ُهم مَّ ٌت َوِإنَّ ِّEَك َم ذلك �قول القرآن ِإنَّ
أما بخصوص عالقته مع اهللا، فإن القرآن �صف محمًدا بأنه عبد اهللا 
(سورة ٢׃٢٣). والمتحولون إلى اإلسالم �صفهم بأنهم عبEد هللا أ�ًضا 

(سورة ٥٠׃٨). 

غا�ته 
في البدا�ة قال محمد إن غا�ة اهللا له أن �كون نذ�ًرا فقط (سورة ٧١׃٢) 

ن  ِذ�ٍر مِّ ن نَّ ا َأَتاُهم مِّ َك ِلُتنِذَر َقْوًما مَّ بِّ ن رَّ ْحَمًة مِّ ...َلِكن رَّ
ُروَن ُهْم َ�َتَذكَّ َقْبِلَك َلَعلَّ

(سورة ٢٨׃٤٦) 
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وعلى الرغم من ذلك، فبعد أن انتقل محمد إلى المد�نة أصبح أكثر 
من مجرد نذ�ر، فقد أصبح قاهًرا، وقد قال: 

عن   – اهللا  رحمهم   – والطبراني  �على  وأبو  أحمد  روى 
ابن عمر – رضي اهللا عنه – قال: قال رسول اهللا صلى اهللا 
الساعة بالسEف حتى �عبد  علEه وسلم: بعثت بEن �دي 
اهللا تعالى وحده، ال شر�ك له، وجعل رزقي تحت ظل 

.رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري

دعا محمد عبدة األصنام لEتركوا أصنامهم ودعا الEهود والمسEحEEن 
إلى ترك إ�مانهم المحرف واتباع اإلسالم.

!\;fld\;ƒÊâÁ

ذاته
ذكر �سوع عدة مرات في اإلنجEل أنه ابن اهللا وأن اهللا أبوه، مثًال: 

ِسْمَعاُن  َفَأَجاَب   َأَنا؟ ي  ِإنِّ َتُقوُلوَن  َمْن  َوَأْنُتْم  َلُهْم:  َقاَل 
. َفَقاَل َلُه َ�ُسوُع:  ُبْطُرُس: َأْنَت ُهَو اْلَمِسEُح اْبُن اِهللا اْلَحيِّ
ُطوَبى َلَك َ�ا ِسْمَعاُن ْبَن ُ�وَنا ِإنَّ َلْحًما َوَدًما َلْم ُ�ْعِلْن َلَك 

َماَواِت ِذي ِفي السَّ َلِكنَّ َأِبي الَّ
(متى١٦׃١٥–١٧) 

ُف  َك ُتَجدِّ َسُه اآلُب َوَأْرَسَلُه إلى اْلَعاَلمِ َأَتُقوُلوَن َلُه: ِإنَّ ِذي َقدَّ َفالَّ
ي اْبُن اِهللا؟ ِإْن ُكْنُت َلْسُت َأْعَمُل أعمال َأِبي فَال  ي ُقْلُت ِإنِّ َألنِّ
ُتْؤِمُنوا ِبي. َوَلِكْن ِإْن ُكْنُت َأْعَمُل َفِإْن َلْم ُتْؤِمُنوا ِبي َفآِمُنوا 

.ِهEِباألعمال ِلَكْي َتْعِرُفوا َوُتْؤِمُنوا َأنَّ اآلَب ِفيَّ َوَأَنا ِف
(�وحنا ١٠׃٣٦–٣٨) 
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اْلَكَهَنِة:  َرِئEُس  َفَسَأَلُه  َساِكًتا.  َفَكاَن  َ�ُسوُع  ا  َوَأمَّ
اْلَمِسEُح  َأْنَت  َهْل  َلَنا:  َتُقوَل  َأْن  اْلَحيِّ  ِباِهللا  َأْسَتْحِلُفَك 
اْبُن اِهللا؟ َقاَل َلُه َ�ُسوُع: َأْنَت ُقْلَت! َوأ�ًضا َأُقوُل َلُكْم: 
ِة  اْلُقوَّ َ�ِمEِن  َعْن  َجاِلًسا  اِإلْنَساِن  اْبَن  ُتْبِصُروَن  اآلَن  ِمَن 

.َماِء السَّ َعَلى َسَحاِب  َوآِتEًا 
(متى ٢٦׃٦٣–٦٤)

(اآل�ات األخرى حEث �شEر �سوع إلى نفسه فEها كابن اهللا تشمل 
و٢٧׃٤٣  و٢٧  و١٦׃١٥–١٧  و١١׃٢٧  و١٠׃٣٢  و٨׃٢٩   ٤:٦ متى: 
و٣٦  و٢٥  و٥:١٧–١٨  ٣׃١٦–١٨  و�وحنا  ١׃١١  ومرقس  و٢٨׃١٩ 

و١٤:١١).
قال �سوع إن النبوءات الEهود�ة عن مجيء المسEح المنتظر اكتملت 

فEه. 

اُموَس َأِو اَألْنِبEَاَء. َما ِجْئُت  ي ِجْئُت َألْنُقَض النَّ وا َأنِّ  َال َتُظنُّ
 .َل َألْنُقَض َبْل ُألَكمِّ

(متى ٥׃١٧)

َبْعُد  َوَأَنا  ِبِه  ْمُتُكْم  َكلَّ ِذي  الَّ اْلَكَالُم  ُهَو  َهَذا  َلُهْم:  َوَقاَل 
ِفي  ي  َعنِّ َمْكُتوٌب  ُهَو  َما  َجِمEُع  َ�ِتمَّ  َأْن  ُبدَّ  َال  ُه  َأنَّ َمَعُكْم 

.ِرEاِء َواْلَمَزاِمEََناُموِس ُموَسى َواَألْنِب
(لوقا ٢٤׃٤٤) 

وتدعم نبوءات العهد القد�م كلمات �سوع والتي تحققت، كوالدته 
أ�امه  الناصرة، ووجوده في مصر وتفاصEل  في بEت لحم، ونشأته في 
األخEرة. تفضل عز�زي القارئ بمراجعة الملحق الثالث لتجد فEه قائمة 

كاملة لكل المراجع. 
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غا�ته 
ُ�َعلمنا الكتاب المقدس أن اهللا طلب ذبEحة حEوانEة لغفران الخطا�ا، 
و�سوع قال إن غا�ته كانت أن �قدم نفسه كضحEة أخEرة وفاصلة عن 

خطا�ا كل إنسان. 

َوِلEَْبِذَل  ِلEَْخِدَم  َبْل  ِلEُْخَدَم  َ�ْأِت  َلْم  أ�ًضا  اِإلْنَساِن  اْبَن  َألنَّ 
.ِر�َنEَنْفَسُه ِفْدَ�ًة َعْن َكِث

(مرقس ١٠׃٤٥ و�وحنا ٣׃١٤) 

طلب �سوع من الجموع أن �صدقوا رسالته لكي تكون لهم الحEاة 
األبد�ة.

ى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحEَد ِلَكْي َال  ُه َهَكَذا َأَحبَّ اُهللا اْلَعاَلَم َحتَّ َألنَّ
ُه َلْم  ُة. َألنَّ َ�ْهِلَك ُكلُّ َمْن ُ�ْؤِمُن ِبِه َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحEَاُة اَألَبِد�َّ
ُ�ْرِسِل اُهللا اْبَنُه إلى اْلَعاَلمِ ِلEَِد�َن اْلَعاَلَم َبْل ِلEَْخُلَص ِبِه اْلَعاَلُم.

(�وحنا ٣׃١٦–١٧) 

!\;ÌîÑ;Ì÷¡;◊ë®;ÀË—

هي  اهللا“  مع  جEدة  عالقة  تكو�ن  في  البشر�ة  ”رغبة  فكرة  تعتبر 
الجوهر في أي د�ن. والمسEحEة في فلسفتها ال تحEد عن هذا المبدأ. 

غEر أن تعالEم �سوع ومحمد في هذه الناحEة تختلف اختالًفا جلEًا. 

ك�ف تصبح مسلًما؟
أن  بمعنى  حEاته،  سنوات  واتضحت خالل  محمد  رسالة  تطورت 
الواجبات المفروضة على المسلم تغEرت في الفترة بEن بدا�ة نزول الوحي 
وعلى مدى ثالثة وعشر�ن عاًما تلتها. ومثاًال على ذلك، ففي مكة في 
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من  معEًنا  عدًدا  �صلوا  أن  المسلمEن  من  مطلوًبا  �كن  لم  األولى  األ�ام 
المرات �ومEًا. ولكن بعد إسراء محمد اللEلي، والذي حدث بعد عشر 
سنوات على بدا�ة نزول الوحي، ُفِرضت علEهم الصالة على أن تؤدى 
إلى مكة، والذي لم �كن  الحج  الEوم. مثاٌل آخر هو  خمس مرات في 
فر�ضًة حتى السنة التاسعة لمحمد في المد�نة. واآلن لننظر إلى رسالته في 

تطورها األخEر: ماهو المطلوب منك لكي تصبح مسلًما: 

تؤمن  وأن  هللا  كرسول  محمًدا  تقبل  وأن  وحده  اهللا  تعبد  أن   –١
بالقرآن. 

٢– أن تصلي الصالة اإلسالمEة الشعائر�ة خمس مرات في الEوم. 
٣– أن َتدَفع الزكاة إلى بEت المال، والذي كان محمد �د�ره. فعلى 
كل مسلم أن �عطي ٢٪ من كل َدخٍل �حصل علEه، حEث لم 
ا. كان محمد �ستعمل جزًءا من المال  ًّEتعتبر الزكاة تبّرًعا طوع
المحتاجEن  إلعانة  وجزًءا  اإلسالمEة  العسكر�ة  العجلة  لتمو�ل 
من  الرغم  وعلى  البناء.  لمشار�ع  �ستعمله  كان  اآلخر  والجزء 
أنه لم تكن كلمة الضرائب معروفة وقتئٍذ بعد، غEر أن المال 
أي  هناك  �كن  لم  إّنه  وحEث  الدور.  هذا  �لعب  كان  المجبى 
تجبي  التي  كانت هي  اإلسالمEة  الدولة  فإن  لذا  مدنEة  حكومة 
الضرائب. غEر أن األمر �ختلف في الوقت الحاضر، فالمسلمون 
اآلن �عEشون في ظل حكومات مدنEة وعلEهم أن �دفعوا الضرائب 
لهذه الحكومات؛ لذا فالزكاة اآلن تجبى إضافة إلى الضرائب. 
ولعدم وجود دولة إسالمEة مركز�ة، فكل شخص له الحر�ة في 

اختEار الجهة التي �دفع الزكاة لها. 
األولى  الصالة  بEن  تصوم  أن  علEك  رمضان،  شهر  خالل   –٤

والرابعة. 
٥– أن تحج إلى الكعبة في مكة (سورة ٢٢׃٢٧). 
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على  المسلمEن  �حث  كان  محمًدا  فإن  تقدم  ما  إلى كل  باإلضافة 
ُبنEَاٌن  ُهم  َكَأنَّ ا  َصفًّ َسِبEِلِه  ِفي  ُ�َقاِتُلوَن  ِذ�َن  الَّ ُ�ِحبُّ  اَهللا  ِإنَّ  بقوله  القتال 

ْرُصوٌص (٦١:٤)  مَّ

المتطلبات إلرضاء اهللا
فهو  النها�ة؛  إلى  البدا�ة  من  نفسه  المنحى  على  �سوع  بقEت رسالة 
ِر�ُق  الطَّ ُهَو  َأَنا  اهللا،  مع  عالقة صحEحة  بناء  إلى  الطر�ق  إّنه  قال  الذي 
لم  �وحنا (١٤:٦).   .ِبي ِإالَّ  اآلِب  إلى  َ�ْأِتي  َأَحٌد  َلEَْس  َواْلَحEَاُة.  َواْلَحقُّ 
�كن لEسوع أي قائمة بالمتطلبات ألتباعه لEتبعوها، بل بدًال من ذلك 

وبكل بساطة فقد دعاهم هكذا:

َهُلمَّ َوَراِئي...
(مرقس ١:١٧) 

وهم تبعوه. 

..َوَتِبَعُه َجْمٌع َكِثEٌر..
(�وحنا ٦:٢)

اّتباعه سEكون  أن  �ُقل ألتباعه  لم  فإن �سوع  الرغم من ذلك  وعلى 
سهًال، بل حذرهم أن حEاتهم ستكون في خطر. 

َ�ْأِتَي  َأْن  َأَراَد  َمْن  َلُهْم:  َوَقاَل  َتَالِمEِذِه  َمَع  اْلَجْمَع  َوَدَعا 
َوَراِئي َفْلEُْنِكْر َنْفَسُه َوَ�ْحِمْل َصِلEَبُه َوَ�ْتَبْعِني. َفِإنَّ َمْن َأَراَد 
َص َنْفَسُه ُ�ْهِلُكَها َوَمْن ُ�ْهِلك َنْفَسُه ِمْن َأْجِلي َوِمْن  َأْن ُ�َخلِّ

ُصَها.  َأْجِل اِإلْنِجEِل َفُهَو ُ�َخلِّ
(مرقس ٨: ٣٤– ٣٥) 

 غEر أن �سوع وعد بأنه لن �رهق أتباعه.
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َوَأَنا  اَألْحَماِل  ِقEِلي  َوالثَّ اْلُمْتَعِبEَن  َجِمEَع  َ�ا  ِإَليَّ  َتَعاَلْوا 
َوِد�ٌع  ي  َألنِّ ي  ِمنِّ ُموا  َوَتَعلَّ َعَلEُْكْم  ِنEِري  ِاْحِمُلوا  ُأِر�ُحُكْم. 
ٌن  ِّEِري َهEَوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب َفَتِجُدوا َراَحًة ِلُنُفوِسُكْم. َألنَّ ِن

.ٌفEَوِحْمِلي َخِف
(متى ١١: ٢٨–٣٠) 

طلب منهم أن �طEعوا أعظم وصEتEن: 

ُم َماَذا َأْعَمُل َألِرَث  ُبُه َقاِئًال: َ�ا ُمَعلِّ َوِإَذا َناُموِسيٌّ َقاَم ُ�َجرِّ
اُموِس.  َة؟ َفَقاَل َلُه: َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي النَّ اْلَحEَاَة اَألَبِد�َّ
بَّ ِإَلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك  َكEَْف َتْقَرُأ؟ َفَأَجاَب: ُتِحبُّ الرَّ
ِفْكِرَك  ُكلِّ  َوِمْن  ُقْدَرِتَك  ُكلِّ  َوِمْن  َنْفِسَك  ُكلِّ  َوِمْن 
ِاْفَعْل  َأَجْبَت.  َواِب  ِبالصَّ َلُه:  َفَقاَل   .َنْفِسَك ِمْثَل  َوَقِر�َبَك 

 .اEََهَذا َفَتْح
(لوقا ١٠: ٢٥ – ٢٨) 

تتبع  المطلوب منك لكي تكون مسEحEًا هو أن  أي وباختصار فإن 
�سوع وتحب اهللا وتحب كل الناس، حEث �ختلف تعلEم �سوع هنا عن 
محمد، في أن �سوع لم �طلب من تالمEذه أن �تبعوا أي قانون معEن في 

وقت الصالة، أوكم من المال تهب، أو متى تستطEع أن تحج. 

]Á]Ş£\;ÎÖ�∆Ÿ

عما  أ�ًضا  تشرح  أن  علEك  فإن  اهللا،  إرضاء  كEفEة  م  ُتَعلِّ كنت  إذا 
متطلبات  هي  وما  تجنبها،  المتعذر  الخطا�ا  ارتكاب  عند  سEحدث 
بهذا  محمد  قال  وماذا  �سوع  قال  ماذا  لنر  الخطا�ا؟  لمغفرة  اهللا 

الخصوص. 
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اهللا هو الذي �قرر َمْن ستغفر ذنوبه 
عم  طالب  أبي  وفاة  عن  اإلسالمي  التار�خ  في  معروفة  قصة  هناك 
محمد الذي قد حمى محمًدا من أعدائه في مكة لسنوات عد�دة. فبEنما 
كان أبو طالب على فراش الموت، ترجاه محمد أن �سلم، غEر أن عمه 

رفض ذلك. حEنها نزلت علEه اآل�ة من اهللا تقول: 

ًة  اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو َال َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعEَن َمرَّ
ُهْم َكَفُروْا ِباهللا َوَرُسوِلِه َواهللا َال  َفَلن َ�ْغِفَر اهللا َلُهْم َذِلَك ِبَأنَّ

َ�ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقEَن
(سورة ٩:٨٠) 

أي أن محمًدا قال إّنه لEس له أن �غفر الخطا�ا أو �قنع اهللا أن �غفرها، 
غEر أن ما قال محمد هو أنه �ستطEع أن �خفف من عقوبة عمه كاآلتي: 

األقل  سEكون  طالب  أبا  فإن  النار  ساكني  كل  بEن  من 
معاناًة، وسEلبس حذاًء (من نار). 

وفي مناسبة أخرى، قEل إن محمًدا سأل اهللا أن �غفر ألمه والتي توفEت 
وهو مازال في السادسة، وقد رو�ت هذه الروا�ة عن أحد خدامه: 

وعن روا�ة ألبي هر�رة أنه زار النبي محمد قبر أمه وجعل 
وقال  حوله  كانوا  الذ�ن  كل  أبكى  حتى  و�بكي  �بكي 
�غفر  أن  منه  الطلب  أستطEع  أن  اهللا  من  طلبت  محمد: 
ألمي! غEر أنه قال لي: كال ولكني أعطEتك أذًنا أن تزور 

 .قبرها فقط

وأعلن محمد مرة أخرى أنه ال �ستطEع أن �ؤثر على اهللا لمغفرة اآلثام. 
وخالل القرآن والحد�ث أكد محمد أن اهللا فقط هو الذي لد�ه القدرة 
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اإلسالمEة،  الفلسفة  في  متساو�ة  لEست  اآلثام  اآلثام. وكل  �غفر  لكي 
هو  الكبرى  األثام  على  ومثال  الصغرى،  وهناك  الكبرى  اآلثام  فهناك 
اإلشراك والتنكر للتعالEم األساسEة لإلسالم وخصوًصا الدعائم الخمس 
للشر�عة اإلسالمEة واالفتراء على مسلم آخر في غEابه. فالمذنب �جب أن 
�توب أمام اهللا وسوف �قرر اهللا في ما سEغفر له أم ال. وفي �وم الحساب 

سوف َ�عرف الشخص في ما إذا كان اهللا قد غفر له أم ال!
ومن الناحEة األخرى، فاآلثام الصغرى �مكن أن ُتغفر بالحسنات أو 
بالصالة اإلضافEة أو باألعمال الخEر�ة. ومثال اآلثام الصغرى كالتقصEر 
عن أداء الصالة لفترة �وم أو الكذب أو اإلفطار في رمضان أو التقصEر 
عن مساعدة جار محتاج، أي باالختصار إن اهللا وحده هو الذي �قرر 
ما إذا كان شخٌص ما قد ُغفرت آثامه أم ال. فإذا ارتكب معصEة صغEرة 
فسEنال الغفران باألعمال الحسنة أو بز�ارة الحج، أما إذا ارتكب معصEة 

كبEرة فهو تحت رحمة اهللا. 

مغفرة اهللا للذ�ن �قاتلون
جاءه  المد�نة،  من  العسكر�ة  الحمالت  بإرسال  محمد  بدأ  أن  بعد 
على  للحصول  آثامهم  عن  للتكفEر  للمسلمEن  خاصة  بطر�قة  الوحي 
الغفران من اهللا وذلك بالقتال والموت في سبEل نصرة اإلسالم. فإحدى 
اآل�ات وَصفت القتال من أجل اهللا كمقا�ضة فإذا أعطEَت اهللا مالك 
وحEاتك فإنه سوف �غفر ذنوبك و�دخلك الجنة و�عEنك على أعدائك 

وتكسب معركتك، وهذا هو النص القرآني: 

ْن  مِّ ُتنِجEُكم  ِتَجاَرٍة  َعَلى  ُكْم  َأُدلُّ َهْل  َآَمُنوا  ِذ�َن  الَّ َها  َأ�ُّ َ�ا 
َعَذاٍب َأِلEمٍ. ُتْؤِمُنوَن ِباِهللا َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبEِل اِهللا 
ُكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن. َ�ْغِفْر  ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم َذِلُكْم َخEٌْر لَّ
اَألْنَهاُر  َتْحِتَها  َتْجِري ِمن  اٍت  َجنَّ َوُ�ْدِخْلُكْم  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم 
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اِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظEُم. َوُأْخَرى  َبًة ِفي َجنَّ ِّEَوَمَساِكَن َط
ِر اْلُمْؤِمِنEَن. َن اِهللا َوَفْتٌح َقِر�ٌب َوَبشِّ وَنَها َنْصٌر مِّ ُتِحبُّ

(سورة ٦١: ١٠–١٣) 

وفسر المسلمون هذا لEعني أن أي شخص ُ�قتل في الجهاد �ذهب 
مباشرًة إلى الجنة وال�حتاج إلى أن �نتظر في قبره إلى �وم الحساب. 

ماذا عّلم �سوع عن المغفرة 
أعلن  فقد  الخطا�ا  غفران  على  القدرة  له  لEس  أْن  قال محمد  بEنما 

�سوع أن لد�ه الصالحEة الكاملة لغفران الخطا�ا. 

ُم َماَذا َأْعَمُل َألِرَث  ُبُه َقاِئًال: َ�ا ُمَعلِّ َوِإَذا َناُموِسيٌّ َقاَم ُ�َجرِّ
اُموِس.  َة؟ َفَقاَل َلُه: َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي النَّ اْلَحEَاَة اَألَبِد�َّ
بَّ ِإَلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك  َكEَْف َتْقَرُأ؟ َفَأَجاَب: ُتِحبُّ الرَّ
ِفْكِرَك  ُكلِّ  َوِمْن  ُقْدَرِتَك  ُكلِّ  َوِمْن  َنْفِسَك  ُكلِّ  َوِمْن 
ِاْفَعْل  َأَجْبَت.  َواِب  ِبالصَّ َلُه:  َفَقاَل   .َنْفِسَك ِمْثَل  َوَقِر�َبَك 

 .اEََهَذا َفَتْح

ِذي  عندما شاهد �وحنا �سوع �تجه نحوه، قال: ُهَوَذا َحَمُل اِهللا الَّ
َة اْلَعاَلمِ (�وحنا ١: ٢٩)، وعندما كان �سوع �تكلم عن موته  َّEَ�ْرَفُع َخِط
ِذي ُ�ْسَفُك  ِذي ِلْلَعْهِد اْلَجِد�ِد الَّ على الصلEب قال: َألنَّ َهَذا ُهَو َدِمي الَّ

ِمْن َأْجِل َكِثEِر�َن ِلَمْغِفَرِة اْلَخَطاَ�ا (متى: ٢٦: ٢٨)، 
لتوفEر  كثEر�ن  عن  وتكفEًرا  فداًء  سEكون  موته  إن  قال  أ�ًضا  ولكنه 
األخEرة  كلماته  إحدى  وفي  زمان،  كل  في  البشر�ة  لكل  الخالص 

لتالمEذه قال: 

ُم  َ�َتَألَّ اْلَمِسEَح  َأنَّ  َ�ْنَبِغي  َمْكُتوٌب َوَهَكَذا َكاَن  َهَكَذا ُهَو 
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ْوَبِة  اِلِث َوَأْن ُ�ْكَرَز ِباْسِمِه ِبالتَّ َوَ�ُقوُم ِمَن اَألْمَواِت ِفي اْلEَْوِم الثَّ
َوَمْغِفَرِة اْلَخَطاَ�ا ِلَجِمEِع اُألَممِ ُمْبَتَدًأ ِمْن ُأوُرَشِلEَم. 

(لوقا ٢٤: ٤٦–٤٧)

kÊ∏\;Å¬d;ÑÅŒ’\

اآلن وبعد أن عرفنا ماَعَلَمه �سوع ومحمد عن نفسEهما، وما طلبا 
كEفEة  عن  تعالEمهما  لنقارن  حان  قد  فالوقت  �فعلوا.  أن  أتباعهما  من 

معاملة اهللا للناس عند موتهم. 

َقَدُر المسلم بعد الموت
�وم  له في  ماذا سEحدث  �عرف  إّنه ال  �وًما  بنفسه  قال محمد  وقد 
الحساب. فقد كان في ز�ارة قام بها لبEت أحد المسلمEن حEث كان 
البEت. وكانت  أقاربه، وكان جثمانه ما زال مسجى في  قد مات أحد 
امرأة المEت تخاطب الجثة قائلة: لتحل رحمة اهللا علEك، أنا أشهد بأن 

 .اهللا قد أكرمك
 ف عرفت أن اهللا قد أكرمه؟Eك فقال محمد لتلك المرأة

 .واهللا ما عرفت :فأجابت المرأة
فأجاب محمد: أما هو فقد وافته المنEة وأدعو أن �جز�ه اهللا خEًرا، 

 .فواهللا ولو أني رسول اهللا فأنا الِعلم لي بما قد �حدث لي وال لك
مرة  بكر  أبو  له  أبدى  فقد  المقّربون سألوه عن ذلك؛  أتباعه  وحتى 
تخوفه من حساب اهللا حEث قال: إذا كانت قدمي في الجنة واألخرى 
بأن  بكر  أبو  اهللا وما عناه  أكن ألثق بمكر  لم  فإني  ما زالت خارجها 

مصEره األبدي هو كالسر إلى أن تكون قدماه اإلثنتان في داخل الجنة.
وكان أبو بكر قد لقب بـالرجل الباكي حEث كان �بكي باستمرار 
كلما هم بالصالة. وعندما استفسر أصحابه عن ذلك �وًما قال: كل مرة 
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أِهم بها بالصالة أتصور اهللا واقًفا أمامي ومالك الموت خلفي، الجنة إلى 
 .ني والنار إلى �ساري وال أدري ماذا عسى ربي �فعل بيEم�

عز�ًزا  �فقدون  للذ�ن  التعز�ة  من  الكثEر  محمد  تعلEم  �عِط  لم 
لمواساتهم. 

رأى محمد امرأة تبكي على قبر ولدها فقال لها، كوني 
 .مؤمنة وكوني صبورة

فقالت المرأة: أتركني فأنت لم تفقد عز�ًزا مثلي. وعلى األكثر أن 
المرأة لم تكن تعرف من كان محدثها. فلنتوقف قلEًال هنا عند كلمات 
محمد التي وجهها إلى هذه المرأة. فإنه قال لها أن تكون مسلمة مؤمنة 
المرأة كان تحت قضاء  ابن  وأن تكون صبورة. فحسب اإلسالم فإن 
فاهللا هو  النار  إلى  أم  الجنة  إلى  �دري هل كان سEذهب  أحد  اهللا وال 
الذي سEقرر ذلك. لذا فإن محمًدا كان �قول للمرأة أن تقبل قضاء اهللا 

مهما قضى، وهذا بالطبع لم �كن لها فEه أّي تعز�ة أو مواساة. 

المص�ر
�رتبط تعلEم محمد عن �وم الحساب بتعلEمه عن المصEر (القدر). 
المسلمEن  فكر  في  الEقEن  عدم  من  أقصى  حد  ذلك  من  ُ�سَتْخَلُص 

بخصوص مصEرهم بعد الموت:

بخصوص  أما  بالحق:  والُمْنَزل  الحق  اهللا  رسول  قال 
األ�ام  في  أمه  رحم  في  جمع  منكم  كالًّ  فإن  َخلقكم 
األربعEن األولى، ثم أصبح نطفة ألربعEن �وًما أخرى ثم 
قطعة من اللحم ألربعEن �وًما أخرى. ثم �رسل اهللا مالًكا 
لEكتب أربعة كلمات: �كتب أعماله، وقت موته، طر�قة 
�تعلق  ما  في  مبارًكا  أم  تعEًسا  سEكون  إذا  ا  وعمَّ معEشته 
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بالد�ن. ثم ُتنفخ في جسمه الروح. فEفعل اإلنسان أعماًال 
لها صفة أهل النار حتى �كون هناك مسافة ذراع فقط بEنه 
وبEنها. ثم الذي كتب من قبل المالك سEطغي و�بدأ بعمل 
مثله كمثل  الجنة.  فEدخل  الجنة  أهل  لها صفات  أعمال 
اإلنسان الذي قد �عمل أعمال أهل الجنة حتى �كون بEنه 
وبEنها مسافة ذراع واحد. عندها �طغي ما كان مكتوًبا من 

.دخل النارEبدأ بفعل أعمال أهل النار فEقبل المالك ف

دعني أفسر لك عز�زي القارئ ماذا �عني هذا الحد�ث لكي تستطEع 
أن تفهمه بسهولة. فمحمد �قول إن الشخص وهو ما زال في رحم أمه 
ُ�رسل اهللا مالًكا لEكتب أربع حقائق عن حEاة هذا الشخص: ١) أعماله، 
٢) طر�قة ارتزاقه، ٣) هل سEكون سعEًدا أم تعEًسا، نسبة إلى ذهابه إلى 

الجنة أو النار، ٤) ووقت موته.
وكEف �نطبق هذا على الحEاة الEومEة؟ إذا كنت مسلًما فأنت تتمنى 
أن �قبل اهللا أعمالك الحسنة و�دعك تدخل الجنة. ولكن كما قد علمَت 
بما أّن مصEرك األخEر معتمد على كلمة قد كتبها المالك قبل أن تولد، 
لذا فإن أملَك �كون تحت ظالل الشك متسائًال عما إذا كان هناك أحد 
مقسوًما ألحد ما أن �كون له أعمال جEدة خالل سنوات حEاته ولكن 

في اآلخرة ُ�حكم علEه أن �ذهب إلى الجحEم.

تعال�م �سوع بخصوص المص�ر بعد الموت 
–١١:٢٢  ،١٠:١٥ (متى  �سوع  تعالEم  من  جزًءا  الحساب  �وم  كان 

قال  وقد   .(٣٢–١١:٣١  ،١٠:١٤ لوقا   ،٤١–٤٢¸٢٤:٣١  ،١٢:٣٦  ،٢٤
بخصوصه:

َمَالِئَكُة  َوَال  َأَحٌد  ِبِهَما  َ�ْعَلُم  َفَال  اَعُة  السَّ َوِتْلَك  اْلEَْوُم  َذِلَك  ا  َوَأمَّ  �
َماَواِت ِإالَّ َأِبي َوْحَدُه. (متى ٢٤:٣٦). السَّ
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ْوِت (متى ٢٤:٣١). َفEُْرِسُل َمَالِئَكَتُه ِبُبوٍق َعِظEمِ الصَّ  �
ُ�ْرِسُل اْبُن اِإلْنَساِن َمَالِئَكَتُه َفEَْجَمُعوَن ِمْن َمَلُكوِتِه َجِمEَع اْلَمَعاِثِر   �

َوَفاِعِلي اِإلْثمِ (متى ١٣:٤١).

التفاصEل بعدها بسّت  وكما قرأَت اآلن، فإن محمًدا وصف هذه 
–  ،٢٣:١٠١–  ،٢٠:١٠٢–  ،١٨:٩٩–  ،٦:٧٣– سورة  (انظر  سنة.  مئة 
٢٧:٨٧، –٣٦:٤٨، –٣٩:٦٨، –٥٠:٢٠، –٧٨:١٨)، غEر أن تعلEم �سوع 
عن الد�نونة �ختلف عن محمد في أشEاء مهمة؛ فعلى سبEل المثال، قال 
�سوع إّنه سوف �عود و�قEم الحساب (متى ٣٠–١٣:٢٤، ٣٦–٤١،٤٧–

سEقEم  اهللا  إن  قال  محمًدا  ولكن   .(٢٢  :٥ �وحنا   ،٣١–٣٣  :٢٥  ،٥٠
الحساب. 

واصًفا  الد�نونة  �وم  عن  ٢٤و٢٥  متى  في  أمثلة  أربعة  �سوع  روى 
إلى  �دعو  األمثلة  تلك  من  مثال  وكل  بها.  الناس  سEدان  التي  المعا�Eر 
محبة اهللا ومحبة الجار لكي �تمكن اإلنسان أن �نال الحEاة األبد�ة. ورب 
إلى األعمال الحسنة لكي  سائٍل �سأل، هل هذا �عني أن �سوع �دعو 
�دخل اإلنسان إلى ملكوت السماوات؟ واإلجابة على هذا السؤال هو 

المهم أن تتم هذه األعمال من خالل تعالEم �سوع نفسه.

 فقد قال �سوع إن اإل�مان به مطلوب للحصول على الحEاة األبد�ة 
ى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحEَد ِلَكْي َال َ�ْهِلَك ُكلُّ َمْن  ُه َهَكَذا َأَحبَّ اُهللا اْلَعاَلَم َحتَّ َألنَّ
ُة. (�وحنا ٣: ١٦). و�سوع قال أ�ًضا،  ُ�ْؤِمُن ِبِه َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحEَاُة اَألَبِد�َّ
اِئي ِإْن َفَعْلُتْم َما ُأوِصEُكْم ِبِه. (�وحنا١٥: ١٤). وهذا �عني أنه  َأْنُتْم َأِحبَّ
إذا كنَت تؤمن بأن �سوع هو في الحقEقة ابن اهللا فإنك ستعمل بوصا�اه، 
وإذا لم تعمل بوصا�اه فإنك التؤمن به. هذا الفهم �ستند على كتابات 
المقربEن من �سوع، كتب  الثالثة  التالمEذ  أتباع �سوع؛ فEعقوب أحد 
ٌت، َهَكَذا اِإل�َماُن أ�ًضا ِبُدوِن  ِّEُه َكَما َأنَّ اْلَجَسَد ِبُدوَن ُروٍح َم �قول،َألنَّ
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ٌت. (�عقوب ٢: ٢٦)، فقد وصف األعمال الحسنة بأنها دلEل  ِّEأعمال َم
على صدق اإل�مان: َوَأَنا ُأِر�َك ِبأعمالي ِإ�َماِني. (٢: ١٨). لذلك ففي 
اإل�مان  على  كدلEل  الحسنة  األعمال  إلى  �سوع  سEنظر  الحساب  �وم 
الد�نونة!  به. أما بخصوص ما سEحدث للموتى بEنما هم �نتظرون �وم 
منظًرا  لنا  أنه وصف  لذلك. غEر  التفسEر  الكثEر من  ُ�عِط  لم  فإن �سوع 
حEث مات رجل غني وذهب إلى الجحEم. ومات رجٌل آخر وكان فقEًرا 
وذهب إلى جانب إبراهEم وكان مكان راحة دائمة (لوقا١٦: ١٩–٣١). 
�وم  منتظر�ن  الموتى  فEه  سEكون  الذي  المكان  عن  داللة  �عطEنا  هذا 
المؤمنEن  الد�نونة للمؤمنEن وغEر  التفاصEل حول  أما مز�د من  الد�نونة. 

فهي مفسرة في أجزاء أخرى من العهد الجد�د خاصًة سفر الرؤ�ا.

Ï≤]|

هناك اختالفات فكر�ة وجذر�ة عمEقة بEن �سوع ومحمد في نواٍح 
إلى  نظرا  أ�ًضا  وُهما  الد�نونة.  و�وم  والمغفرة  اهللا  إرضاء  منها  متعددة، 
دورهما كمرسلEن من اهللا بطر�قتEن مختلفتEن أ�ًضا، وسوف نلقي نظرة 
قاله �سوع عن  أن �كون قد  قاله محمد عن �سوع وما �مكن  على ما 

محمد في الفصل القادم.
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 gÖ∆iâËà والقرآن محمًدا  أن  علموا  إذا  الغربEEن  معظم 
�كنان بالغ االحترام لEسوع. ففي النصف األول 
من هذا الفصل سننظر إلى العد�د من تعالEم محمد بخصوص �سوع. 
غEر أن �سوع لم �تكلم عن محمد مباشرة أبًدا، والسبب في ذلك في 
غا�ة البساطة، ألن �سوع عاش قبل أن �ولد محمد بستة قرون. وعلى 
أن نخمن تخمEًنا معقوًال حول  أننا نستطEع  اعتقد  فأنا  الرغم من ذلك 
األشEاء التي قد �كون �سوع قالها عن محمد استناًدا إلى تعالEم �سوع 
التي نعرفها اآلن. أما في النصف الثاني من هذا الفصل فسنأتي إلى عرض 

هذه األفكار. 

ƒÊâË’;Å⁄•;‹\2t\

 .إخوان في اإل�مان وصف محمد نفسه و�سوع كـ

بEن  مر�م  بن  �سوع  إلى  جًدا  قر�ب  أنا  اهللا:  رسول  قال 
فقالوا:  اآلخرة،  الحEاة  وفي  الحEاة  هذه  في  الخلق  كل 
وكEف هذا �ا رسول اهللا؟ فرد علEهم بقوله: األنبEاء إخوة 
في اإل�مان من أمهات مختلفة، د�نهم واحد ولEس بEننا 

رسول (بEني وبEن �سوع المسEح). 

11
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لذا وعلى حد قول محمد، فإنه و�سوع �تبعان الد�ن نفسه، ولكن 
هل هذا صحEح؟ وكEف �كون هذا ممكًنا؟ لفهم هذا المنطق وتعالEم 
محمد األخرى عن �سوع، �جب أن نعي حقEقة مهمة أال وهي كEفEة 

وصف محمد للعالقة بEن اإلسالم والمسEحEة والEهود�ة.

اإلسالم وال�هود�ة والمس�ح�ة 
عز�زي القارئ، من الجد�ر بالذكر أن محمًدا كان �عEش في مجتمع 
�ضم �هوًدا ومسEحEEن وأ�ًضا عبدة أصنام. غEر أنه وبسبب ادعائه عبادة 
إله واحد كما فعل الEهود والمسEحEون، فإنه كان علEه أن �بEن لهم ما إذا 

كان هذا اإلله الواحد هو اإلله نفسه الذي �عبدونه أم ال! 

َحِنEًفا  َكاَن  َوَلِكن  ا  ًّEَنْصَراِن َوَال  ا  َ�ُهوِد�ًّ إبراهEم  َكاَن  َما 
ِبإبراهEم  اِس  النَّ َأْوَلى  ِإنَّ  اْلُمْشِرِكEَن.  ِمَن  َكاَن  َوَما  ْسِلًما  مُّ

ِذ�َن آَمُنوْا َواهللا َوِليُّ اْلُمْؤِمِنEَن ِبيُّ َوالَّ َبُعوُه َوَهـَذا النَّ ِذ�َن اتَّ َللَّ
(سورة ٣: ٦٧–٦٨) 

فكل  اهللا.  وَعَبَد  اإلسالم  مارس  إبراهEم  فإن  محمد،  إلى  استناًدا 
�ذكر  والقرآن  اإلسالم.  مارسوا  كذلك  منه  انحدروا  الذ�ن  األنبEاء 
و�ذكرهم  اإلنجEل)  في  (المذكور�ن  األنبEاء  هؤالء  من  العد�د 
ونوح  و�وسف  و�عقوب  وإسماعEل  إسحاق  ضمنهم  من  باالسم، 
وداود وسلEمان وموسى. حتى إن القرآن �ذهب إلى القول بأن �وحنا 
و٦:   ١٦٣  :٤ (سورة  أ�ًضا  اهللا  أنبEاء  من  كانا  و�سوع  (المعمدان) 
 .(١٦١ و٦:   ١٢٥ و٤:   ٩٣ و٣:  و١٣٥   ١٣٠  :٢ انظر  وأ�ًضا   ٨٤–٨٦
إلEه  أشار  إبراهEم، فقد  إلى كل األنبEاء كإخوانه ماعدا  وأشار محمد 
بصفة األب. والسؤال اآلن هو إذا افترضنا جدًال أن كل األنبEاء كانوا 
�ذكر  فالقرآن  والمسEحEة؟  الEهود�ة  أ�ن جاءت  فمن  اإلسالم  �ّتبعون 
أن الEهود والمسEحEEن حرفوا رسائل األنبEاء (سورة ٢: ٧٥ واآل�ات 
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والمسEحEة  الEهود�ة  الكتب  فإن  ولذلك   ،(١٣  :٥ وسورة   ٧٦–٧٩
والEهود�ة  المسEحEة  ألغى  قد  وحEه  أن  محمد  ادعى  مقبولة.  غEر  هي 
وعاد بالناس إلى الد�ن الوحEد الحق الذي فهمه إبراهEم ومارسه، أال 
كنبي  إلEه  أشار  �سوع،  عن  محمد  تكلم  فعندما  لذا  اإلسالم.  وهو 
تعالEم  بعض  إلى  اآلن  فلننظر  أ�ًضا.  لإلسالم  وممارٍس  اهللا  أنبEاء  من 
بخصوص  اإلنجEل  مع  اتفق  أنه  وسنرى  �سوع  عن  بالذات  محمد 
بعض األحداث في حEاة �سوع. ولكن محمًدا أ�ًضا خالف اإلنجEل 

األساسEة.  التعالEم  معظم  في 

;ƒÊâÁ;fl¡;Å⁄•;€Ë’]¬h

ا�جابEة عن �سوع وخصوًصا من خالل  بEانات  ذكر محمد عدة 
القرآن  من  كاملة  آ�ات  مجموعة  بتحضEر  قمُت  وقد  القرآنEة.  اآل�ات 
والتي تصف ِخصال �سوع التي ذكرت في اإلنجEل. بإمكانك عز�زي 
القارئ االطالع على هذه المجموعة في الملحق الرابع، فإحدى أهم 
�قولون  المسلمون  فالباحثون   .٦٣  –٣٣  :٣ سورة  هي  اآل�ات  هذه 
العشرة  المسEحEEن  األساقفة  ز�ارة  إبان  اآل�ات  م هذه  قدَّ إن محمًدا 
الحالEة)  للEمن  الحدود�ة  المنطقة  تقع في  من نجران، (ونجران هذه 
وقالوا،نحن  اإلسالم.  عن  محمد  مع  للحد�ث  األساقفة  جاء  حEث 
إلًها  نعبد  كنا  مقابلتك،  قبل  وحتى  إننا،  معناه  ما  أي   مسلمون
واحًدا. فمضى محمد �شرح لهم الفروقات بEن اإلسالم والمسEحEة 
وعن  �سوع،  أم  مر�م  عن  قصًصا  البدا�ة  في  لهم  فقدم  بإسهاب، 
من  الكثEر  تحوي  أنها  ولو  (والقصص هذه  المعمدان،  �وحنا  والدة 
التفاصEل المذكورة في اإلنجEل لكن في الوقت نفسه احتوت الكثEر 
من المعلومات التي لم توجد في اإلنجEل.). وقد َوَصَف �سوع بهذه 

الخصال: 
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أن �سوع قد ولد من عذراء 

ْنُه اْسُمُه اْلَمِسEُح  ُرِك ِبَكِلَمٍة مِّ ِإْذ َقاَلِت اْلَمآلِئَكُة َ�ا َمْرَ�ُم ِإنَّ اهللا ُ�َبشِّ
ِبEَن....  ْنEَا َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّ ِعEَسى اْبُن َمْرَ�َم َوِجEًها ِفي الدُّ
ى َ�ُكوُن ِلي َوَلٌد َوَلْم َ�ْمَسْسِني َبَشٌر َقاَل َكَذِلِك  َقاَلْت َربِّ َأنَّ

َما َ�ُقوُل َلُه ُكن َفEَُكوُن اهللا َ�ْخُلُق َما َ�َشاء ِإَذا َقَضى َأْمًرا َفِإنَّ
(سورة ٣: ٤٥ و٤٧ وسورة ٤: ١٧١) 

لقد أكد محمد أمام مسEحEي نجران أن مر�م قد حبلت وهي عذراء. 
لEس هذا فحسب بل قال إن �سوع هو المسEح، ومضى محمد �ؤكد 

أن �سوع قد قام بمعجزات أ�ًضا. 

�سوع �قوم بالمعجزات 

ي  ُكْم َأنِّ بِّ ن رَّ ي َقْد ِجْئُتُكم ِبآَ�ٍة مِّ َوَرُسوًال ِإَلى َبِني ِإْسَراِئEَل َأنِّ
َطEًْرا  َفEَُكوُن  ِفEِه  َفَأنُفُخ  Eِْر  الطَّ َكَهEَْئِة  Eِن  الطِّ َن  مِّ َلُكم  َأْخُلُق 
ِبِإْذِن اهللا َوُأْبِرُئ األْكَمَه واَألْبَرَص َوُأْحEِـي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن اهللا 
ِخُروَن ِفي ُبEُوِتُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك  ُئُكم ِبَما َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ َوُأَنبِّ

ْؤِمِنEَن ُكْم ِإن ُكنُتم مُّ آلَ�ًة لَّ
(سورة ٣: ٤٩) 

وعلى الرغم من أن قصة الطEر الطEني غEر موجودٍة في اإلنجEل، لكن 
نها�ة السورة تتشابه كثEًرا مع كلمات �سوع المذكورة في اإلنجEل.

ا ِبَما َتْسَمَعاِن َوَتْنُظَراِن:  َفَأَجاَبُهَما َ�ُسوُع: اْذَهَبا َوَأْخِبَرا ُ�وَحنَّ
مُّ  ُروَن َوالصُّ ُ�َطهَّ َواْلُبْرُص  َ�ْمُشوَن  َواْلُعْرُج  ُ�ْبِصُروَن  َاْلُعْمُي 

.ُروَن َ�ْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى َ�ُقوُموَن َواْلَمَساِكEُن ُ�َبشَّ
(متى١١: ٤ –٥)
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أي أن محمًدا اتفق بالرأي مع المسEحEEن بأن �سوع قد قام بالعد�د 
من العجائب العظEمة، حتى إّنه قد أقام األموات. (هذا جزٌء صغEٌر فقط 
الرجاء  القرآن بخصوص �سوع.  الكثEر من اإلشارات اإل�جابEة في  من 
اإلطالع على الالئحة الكاملة في الملحق الرابع). وعلى الرغم من ذلك 
فإن محمًدا اختلف عن اإلنجEل في عدة نقاط؛ فعلى سبEل المثال، أخبر 

محمد هذه المجموعة من األساقفة المسEحEEن أن �سوع �عبد اهللا. 

�سوع �عبد اهللا

ْسَتِقEٌم ُكْم َفاْعُبُدوُه َهـَذا ِصَراٌط مُّ ي َوَربُّ ِإنَّ اهللا َربِّ
(سورة ٣: ٥١)

 ،(٥٢ (آ�ة   مسلمون أننا  أعلنوا:  قد  �سوع  تالمEذ  إن  محمد  قال 
التالمEذ رفضوا  إن  قال  أن محمًدا  أي  (آ�ة ٥٣)  اهللا  عبادة  إالَّ  ورفضوا 
عبادة �سوع كرب. غEر أن اإلنجEل ذكر عدة أمثلة حEث كان التالمEذ 
�عبدون �سوع (متى ١٤: ٣٣ و٩: ٢٨ ولوقا ٢٤: ٥١–٥٢). وختم محمد 
كالمه بإخبار زواره المسEحEEن هذا هو الكالم الحق... (سورة ٣: 
بEنما  الوفد رسالة محمد.  الرغم من ذلك كله فقد رفض  ٦٢). وعلى 
أعطى حد�ث محمد نظرة شاملة دعونا ننظر إلى عدة عبارات في القرآن 

والتي تجسد وجهة نظر محمد بخصوص �سوع.

 ادعى محمد أن �سوع تنبأ عن قدومه 

اِهللا  َرُسوُل  ي  ِإنِّ ِإْسَراِئEَل  َبِني  َ�ا  َمْرَ�َم  ْبُن  ِعEَسى  َقاَل  َوِإْذ 
ِبَرُسوٍل  ًرا  َوُمَبشِّ ْوَراِة  التَّ ِمَن  َ�َديَّ  َبEَْن  َما  لِّ ًقا  َصدِّ مُّ ِإَلEُْكم 
َقاُلوا  َناِت  ِّEِباْلَب َجاءُهم  ا  َفَلمَّ َأْحَمُد  اْسُمُه  َبْعِدي  ِمن  َ�ْأِتي 

ِبEٌن َهَذا ِسْحٌر مُّ
(سورة ٦١: ٦) 
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عي أن  أحمد هو أحد األسماء المستعملة لإلشارة إلى محمد، فهو �دَّ
عى أن المسEحEEن قد أزالوا معظم هذه  �سوع قد تنبأ بقدومه، أي أنه ادَّ
الباحثEن المسلمEن المعاصر�ن  اإلشارات من اإلنجEل. و�ذهب بعض 
إلى االدعاء أن جزًءا من أقوال �سوع في سفر �وحنا �شEر إلى محمد، 
غEر أن المسEحEEن �فسرون هذه اآل�ات بأنها إشارات إلى الروح القدس 

وبتوارٍد جلي (�وحنا ١٤: ١٦–١٧ و١٦: ٧، أنظر أ�ًضا الملحق الرابع). 

اهللا ال ولد له 
القرآن  �كرر  التي  المرات  بفEض  القرآن  �قرأ  مسEحي  أي  سEفاجأ 
رفضه أن �كون هناك ابن هللا. ومثاًال على ذلك سنقوم هنا بسرد بعض 

هذه اآل�ات: 

َخَذ اُهللا ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه  َما اتَّ
(سورة ٢٣: ٩١) 

ُل اْلَعاِبِد�َن ْحَمِن َوَلٌد َفَأَنا َأوَّ ُقْل ِإن َكاَن ِللرَّ
 (سورة ٤٣: ٨١) 

َما اهللا ِإَلـٌه َواِحٌد ُسْبَحاَنُه  ُكْم ِإنَّ َوَال َتُقوُلوْا َثَالَثٌة انَتهوْا َخEًْرا لَّ
َأن َ�ُكوَن َلُه َوَلٌد

(سورة ٤: ١٧١)

ل�س ل�سوع أن ُ�عَبد
قلت  هل  القEامة،  �وم  �سوع  سEسأل  اهللا  فإن  القرآن،  إلى  استناًدا 
للناس أعبدوني أنا وأمي إلهEن مع اهللا؟ وسEجEب �سوع قائًال: أبًدا 
لم أقل لهم غEر ما أمرتني بقوله، أن تعبدوا اهللا ربي وربكم (سورة ٥: 

١١٦–١١٧؛ وأ�ًضا أنظر آ�ة ٧٢).
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قال محمد إن المسEحEEن على خطأ في عبادة �سوع.

ال تبالغوا بمدحي كما �مدح المسEحEون بابن مر�م فما أنا 
إال عبد. بل ادعوني عبد اهللا ورسوله. 

�سوع لم �قم من ب�ن األموات 
�قول محمد مشEًرا ومحدًثا الذ�ن قالوا إن �سوع قد ُصِلب:

َه َلُهْم... َوَما َقَتُلوُه َ�ِقEًنا... َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلـِكن ُشبِّ
َفَعُه اهللا ِإَلEِْه َوَكاَن اهللا َعِز�ًزا َحِكEًما َبل رَّ

(سورة ٤: ١٥٧–١٥٨)

أي أن محمًدا قال إّنه بدًال من صلبه فإن �سوع قد رفع مباشرًة إلى اهللا. 

;Ï≤]|

القرآن،  من  هي  التي  خصوًصا  �سوع،  عن  محمد  تعالEم  كانت 
متطابقة وإ�جابEة حEث دعمت بعض الحقائق التي جاءت في اإلنجEل. 
غEر أن اآل�ات القرآنEة أنكرت وكررت إنكارها أهّم الحقائق التي أعلنها 

�سوع وهي كونه ابن اهللا. 
عى أن �سوع هو أحد أنبEائه، ومحمد  ملخًصا لما سبق فإن اإلسالم ادَّ
أعلن أن �سوع تنبأ بقدومه. واآلن دعنا عز�زي القارئ نتمعن في ما قد 

�كون �سوع قاله عن محمد.

Å⁄•;fl¡;ƒÊâÁ;€Ë’]¬h

هذا  أن  القارئ  عز�زي  أوضح  أن  أود  التفاصEل  في  الخوض  قبل 
الفصل عن �سوع ُ�مكن أن ُ�كتب كرأي شخصي بحت، ألن �سوع 
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لم �ذكر أي شيء عن محمد مباشرًة. فقد عاش �سوع سّت مئة سنة 
سابقة لعصر محمد، لذا وجب علEنا أن نطابق ما نعرفه عن تعالEم �سوع 
سEناقض  كان  �سوع  فإن  الشخصي  رأ�ي  وفي  محمد.  عن  نعرفه  وما 
نبوَّة محمد، وبالتركEز كان سEختلف معه في ثالث نقاط مبدئEة وهي: 
ِهللا، إرضاًء  لفرائض  محمد  وصف   (٢ لآلخر�ن،  محمد  معاملة   (١

٣) وصف محمد لطبEعة اهللا. 

معاملة اآلخر�ن 

هكذاعلم �سوع الجموع: اْحَتِرُزوا ِمَن اَألْنِبEَاِء اْلَكَذَبِة... ِمْن ِثَماِرِهْم 
َجَرُة  الشَّ ا  َوَأمَّ َدًة  ِّEَج َأْثَماًرا  َتْصَنُع  َدٍة  ِّEَج َشَجَرٍة  ُكلُّ  َهَكَذا  َتْعِرُفوَنُهْم.... 

ًة (متى ٧: ١٥–١٧) ُة َفَتْصَنُع َأْثَماًرا َرِد�َّ ِد�َّ الرَّ
عز�زي  تعال  ذلك  ضوء  وعلى  أعماله.  هي  اإلنسان  حEاة  فثمار 
القارئ َندرس ِثمار حEاة محمد. فقد استطاع محمد خالل مهارته 
أن  والترغEب  الترهEب  وسEاسة  الكالمEة  والمناهضات  الحربEة 
اآلالف  بقتل  جEوشه  قامت  فقد  اإلسالم؛  لسEطرة  الجز�رة  ُ�خضع 
نساءهم  وباع  مالهم  وجEوشه  محمد  سلبهم  الذ�ن  العرب  من 

كعبEد.  وأوالدهم 
أجل  من  �قاتل  كان  محمًدا  أن  بحجة  ذلك  تناهض  أن  تستطEع 
الحجة سوف  هذه  أن  غEر  ود�مومته،  اإلسالم  بقاء  أجل  ومن  حEاته 
موقفه  محمد  َعزز  أن  بعد  حEث  وتار�خEًا؛  مرحلEًا  منطقEتها  تفقد 
ى مركزه، بدأ بالتوسع بغزواته في أنحاء الجز�رة حتى على الذ�ن  وقوَّ
لم �شكلوا مصدًرا ألي خطر عسكري أو تحدٍّ اقتصادي علEه بالمرة. 
أن  أحبذ  ال  اإلسالمي،  التار�خ  في  ومتخّصًصا  باحًثا  كوني  وحقEقة 
إلى ذاكرتي قصة ذكرها  تعEد  والتي  الحقائق في حEاة محمد  أتجنب 
�قول:  حEث  الخراف،  لسرقة  �أتي  الذي  السارق  تصف  �سوع، 
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اِرُق َال َ�ْأِتي ِإالَّ ِلEَْسِرَق َوَ�ْذَبَح َوُ�ْهِلَك... (�وحنا ١٠:١٠)، وهذه  َالسَّ
كان  لو  أنه  اعتقد  أنا  تقدم  ما  إلى  واستناًدا  محمد.  حEاة  ثمار  كانت 

لEسوع أن �لتقي بمحمد لكان نعته بالنبي الكاذب. 

ما المطلوب عمله إلرضاء اهللا؟
الذي  التوبEخ  اإلنجEلEان  لوقا ذكر  وإنجEل  متى  إنجEل  في كٍل من 
وجهه �سوع إلى رئEس الكهنة ومعلمي الناموس. وأَحد األمور التي استاء 
الEهود�ة)  بالناموس (الشر�عة  الناس  أثقلوا كاهل  أنهم  منها �سوع كان 
نهم ذلك من العمل على تقر�بهم من اهللا. وقد نعتهم �سوع  دون أن �مكِّ
بـالقادة العمEان. فلماذا �ا ترى استعمل �سوع هذا الصورة لوصفهم؟ 

ُلوَن  ُتَحمِّ ُكْم  َألنَّ وَن  ُّEاُموِس النَّ َها  َأ�ُّ َأْنُتْم  َلُكْم  َوَوْ�ٌل  َفَقاَل: 
اَألْحَماَل  وَن  َتَمسُّ َال  َوَأْنُتْم  اْلَحْمِل  َعِسَرَة  َأْحَماًال  اَس  النَّ

 ..ِبِإْحَدى َأَصاِبِعُكْم
(لوقا ١١: ٤٦) 

كان الناموسEون (معلمو الناموس) �طالبون الناس بااللتزام بالقواعد 
المرهقة في حEاتهم الEومEة وعبادتهم، وبأسلوب مماثل لألسلوب الذي 
اإلسالمEة  والقوانEن  الفرائض  باتباع  الناس  مطالبة  في  محمد  مارسه 
مكة  إلى  والحج  الEوم  في  مرات  خمس  والصالة  والزكاة  (كالصوم 
وقد  اهللا.  إرضاء  بغEة  اإلسالمEة)  الشر�عة  قوانEن  باقي  على  والحفاظ 
وضعت هذه الشرائع عبًءا ثقEًال على كاهل الناس مركزة على األعمال 
ا �سوع فقد تحدى أولئك الذ�ن ركزوا على القوانEن بقوله  الخارجEة. أمَّ
َباِطُنُكْم  ا  َوَأمَّ َواْلَقْصَعِة  اْلَكْأِس  َخاِرَج  وَن  ُتَنقُّ وَن  ُّEِس� اْلَفرِّ َها  َأ�ُّ اآلَن  َأْنُتُم 
َفَمْمُلوٌء اْخِتَطاًفا َوُخْبًثا. (لوقا ١١: ٣٩) احتجَّ �سوع علًنا ضد المتزمتEن 
من قادة الEهود الذ�ن �تبجحون بإطالة صلواتهم بEنما �ستولون على بEوت 



128

ƒÊâÁÂ;Å⁄•ƒÊâÁÂ;Å⁄•

األرامل. وأنا على �قEن أن �سوع كان سEوجه التحدي نفسه لمحمد، 
َم المسلمEن أن �غسلوا أجسامهم من الخارج خمس مرات في  الذي َعلَّ
واستغل  القتال  على  حثهم  نفسه  الوقت  في  بEنما  الصالة،  قبل  الEوم 
جشعهم ألسالب الحرب إلثارتهم ودفعهم إلى المخاطرة بحEاتهم (إقرأ 
َم �سوع أن رحمة اهللا هي أقوى بكثEر من القانون لذلك  متى ١٥). فقد َعلَّ
تراه �وبخ الكهنة والرؤساء التباعهم الناموس وتناسي رحمة اهللا. ومثاًال 
�وم   عمله بسبب  الEهودي  الناموس  خالف  قد  �سوع  أن  ذلك  على 
السبت من أجل شفاء المرأة المعاقة (لوقا١٣: ١٠–١٧). وهنا أ�ًضا فأنا 
أعتقد أن �سوع كان سEوبخ محمًدا على المتطلبات المز�فة التي وضعها 

إلرضاء اهللا.

طب�عة اهللا
(اهللا)ـك هذا؟  من هو  أن �سوع كان سEقول لمحمد،  أعتقد  أنا 
 .أنا أعرفه  الذي  تمام االختالف عن  �ختلف  أنت  الذي تصفه  فاإلله 
فالقرآن �ذكر أن (اهللا) اإلسالم �عمل مع الشEطان والجان لEقود الناس 
إلى الضالل (سورة ٦: ٣٩ و١٢٥ و٤٣: ٣٦–٣٧)، بEنما �قول اإلنجEل 
إن اهللا �حب العالم وال �ر�د أن َ�ضل أحد (�وحنا ٣: ١٦–١٧). فEسوع 
وصف إلًها للحب؛ بEنما محمد وصف (ومن خالل اآل�ات القرآنEة) 
القارئ  عز�زي  حاولَت  إذا  المثال  سبEل  فعلى  والتأد�ب.  للعقاب  إلًها 
و�عاقب  (عاقب  التالEة:  الكلمات  عن  الجد�د  العهد  في  بحًثا  تبدأ  أن 
لغEر  موجه  وكلها  مثًال،   ١٥ على  �ز�د  ال  ما  ستجد  فإنك  وعقوبة) 
مثاًال   ١٥٩ ففEه  القد�م  العهد  (أما  في جهنم.  �عاَقبون  المؤمنEن حEث 
من  أقصر  (وهو  القرآن  في  بحًثا  بدأت  إذا  أنك  غEر  المفردات.)  لهذه 
وعقوبة)  و�عاقب  (عاقب  نفسها  الكلمات  هذه  عن   الجد�د)  العهد 
الناس  اهللا  معاقبة  كEفEة  اآل�ات  هذه  تصف  مثاًال.   ٣٧٩ فإنك ستجد 
القرآن  في  الحب  كلمة  عن  بحًثا  تجري  أن  تستطEع  كما  والخطEئة، 
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حاولت  إذا  ولكن  به.  بأس  ال  عدد  وهذا  مثاًال   ٨٢ ستجد  عندها 
ستجد  فإنك  األمثلة،  لهذه  الكالم  سEاق  وفي  عشوائEًا،  تبحث  أن 
إشارات وأوصاًفا متكررة لما ال �حبه اهللا (�شرح الفصل ١٤ بتفصEل 
أكثر تعالEم القرآن بخصوص الحب). أما من الناحEة األخرى فإنك إذا 
بحثت عن كلمة حب في العهد القد�م، فأنك ستجد ٢٦٠ آ�ة، وقرابة 
والنصف  وللناس  اهللا البنه  اآل�ات تحدثك عن محبة  الثلث من هذه 
اآلخر �حدثك عن محبة الناس هللا ولبعضهم البعض. أما باقي اآل�ات 
ذلك،  ومثال  التعلEم،  في سEاق كالم عن  استعملت  فإن كلمة حب 
َعِن  وا  َضلُّ َقْوٌم  اْبَتَغاُه  ِإِذ  ِذي  الَّ ُروِر،  الشُّ ِلُكلِّ  َأْصٌل  اْلَماِل  َة  َمَحبَّ َألنَّ 
األولى  تEموثاوس  (رسالة   َرٍةEَكِث ِبَأْوَجاٍع  َأْنُفَسُهْم  َوَطَعُنوا  اِإل�َماِن، 
٦: ١٠). السفر الوحEد الذي �تكلم فEه اهللا عن عدم محبة إنسان ما أو 
بولس  التاسع من رسالة  الثالثة عشرة في اإلصحاح  اآل�ة  ما هو  شيٍء 
الرسول إلى أهل رومEة. واآلن وبكل بساطة �ستطEع القارئ اللبEب أن 
ُ�درك أن مبدأ الحب كان مستعمًال في مجتمع �سوع أكثر من مجتمع 
محمد ولكن عدا ذلك، فإن هذه اإلحصائEات تشEر إلى فروقات مثEرة 
للعجب بEن طبEعة اهللا الذي وصفه محمد واهللا الذي �صفه �سوع. وأنا 

على �قEن أن �سوع كان سEتحدى الوصف الذي أعطاه محمد هللا. 

رّد �سوع على األرواح الشر�رة
في ختام هذا كله دعنا عز�زي القارئ ننظر إلى القصة التي ال�عرفها 
الكثEرون عن حEاة محمد والتي جسدت إنسانEته. ففي المسEحEة تعتبر 
إهانة ما بعدها إهانة قول مؤمن إّنه تحت تأثEر األرواح الشر�رة. ولكن 
المسلم  �قع  أن  اإل�مان  عن  خروًجا  تعتبره  ال  اإلسالمEة  النظر  وجهة 
تحت تأثEر الشEطان. ودلEل ذلك، استناًدا إلى قصة في الحد�ث، فقد 

أخبر محمد عائشة أنه كان متضا�ًقا بسبب تعو�ذة ضا�قته. 
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بني قر�ضة كان �دعى  �هود  �هودً�ا من  أن  روت عائشة 
أنه  نتEجتها  كان  بتعو�ذة  اهللا  رسول  ألقى  األعصم،  لبEد 
(وتحت تأثEر التعو�ذة) شعر بأنه كان �فعل شEًئا، بEنما في 
الحقEقة لم �كن �فعل ذلك (واستمرت حالته تحت هذا 
التأثEر) إلى أحد األ�ام أو إحدى اللEالي حEن تضرع رسول 

اهللا (إلبعاد تأثEرها) وتضرع ثانEة وثالثة. 

;Ï≤]|

التعرف  أتباعه كEفEة  م  الكذبة، وعلَّ األنبEاء  حذر �سوع من مجيء 
إذا ما كانت طEبة أم شر�رة! فعندما واجه  أفعالهم  علEهم وذلك بتمEEز 
خهم. وأنا في  �سوع القادة الد�نEEن الذ�ن كانوا �ضطهدون الشعب، وبَّ
كان  التي  الكEفEة  عن  جلEة  فكرة  تعطEنا  المعلومات  هذه  أن  اعتقادي 

�سوع سEرد بها على محمد مباشرة. 
ومن  ومحمد،  �سوع  من  كل  مه  علَّ ما  إلى  نظرنا  أن  بعد  واآلن 
عى كل منهما أنه كان، أو محتمًال أن �قواله عن بعضهما، لننتقل  ادَّ
الشفاء  موضوع  وبالذات  التعالEم،  مواضEع  أحد  إلى  القارئ  عز�زي 

والمعجزات. 
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 g]ç— بسبب مجتمعي  في  مرموقة  مكانة  لديَّ  كان  �افع، 
األزهري  المعهد  في  دراستي  وكذلك  القرآن  حفظي 
الثانوي. ونتEجة لذلك كان الناس غالًبا ما �دعونني كي أصلي ألقربائهم 

أو أصدقائهم المرضى.

 وكنت كلما زرت شخًصا مر�ًضا كان أول شيء أفعله هو أني دائًما 
أجلس قرب المر�ض أو المر�ضة وأقرأ من القرآن. أقرأ اآل�ة التي �عرفها 

الجمEع بخصوص الشفاء: 

ُ�ِرْدَك  َوِإن  ُهَو  ِإالَّ  َلُه  َكاِشَف  َفَال  ِبُضرٍّ  اهللا  َ�ْمَسْسَك  َوِإن 
َوُهَو  ِعَباِدِه  ِمْن  َ�َشاء  ِبِه َمن  ُ�َصEُب  ِلَفْضِلِه  َرادَّ  َفَال  ِبَخEٍْر 

ِحEُم اْلَغُفوُر الرَّ
(سورة ١٠: ١٠٧) 

بعد ذلك كنت  إلي.  اهللا  انتباه  ألفت  أن  آمل  القرآن كنت  بتالوة 
والشفاء  المرض،  ومنك  مر�ض،  عبدك  اهللا،  �ا  وأقول:  أصلي 
بكثEر  أشعر  أكن  لم  أني  غEر   ،الرحمة فنسألك  منك  �أتي  أ�ًضا 
بعEد  اهللا  بأن  أشعر  كنت  ألني  ذلك  أفعل  كنت  عندما  الراحة  من 
ال!  أم  انتباهه  لفت  في  سأنجح  كنت  إذا  ما  متأكًدا  أكن  ولم  عني 

12
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لتغEEر  �تدخل  أن  �ستطEع  أحد  ال  �قول  القرآن  فإن  هذا  كل  وبعد 
اهللا:  نوا�ا 

ا َأْو َأَراَد  َن اِهللا َشEًْئا ِإْن َأَراَد ِبُكْم َضرًّ ُقْل َفَمن َ�ْمِلُك َلُكم مِّ
ِبُكْم َنْفًعا 

(سورة ٤٨: ١١) 

وقد قال محمد نفسه إّنه لم �كن بإمكانه أن �ؤثر على اهللا من أجله: 

ا َوَال َنْفًعا...  ُقل الَّ َأْمِلُك ِلَنْفِسي َضرًّ
(سورة ١٠: ٤٩) (وانظر سورة ٧: ١٨٨)

لذا فقد كنت أغادر بEت المر�ض دون معرفة ما إذا كان اهللا سEستجEب 
إلى دعائي أم ال! ولكني كنت قد أتممُت ما أمر اهللا به. 

هناك الكثEر من االختالفات بEن �سوع ومحمد وخاصة في مجال 
شفاء المرضى والعجائب، حEث �بدو هذا التبا�ن واضًحا جًدا للعEان. 
وقبل أن نبدأ بالمقارنة بEن �سوع ومحمد أود أن أشرح سبب احتالل 

هذا الموضوع موقع الصدارة في المناهضات الكبEرة بEن المسلمEن. 

;k\áq¬∏\Â;Å⁄•;ÿÊt;è]Œfi’\

موضوع محمد وإتEانه المعجزات مازال موضوًعا مثEًرا للجدل بEن 
المسلمEن. فال �تفق الكل حول مسألة محمد وصنعه للمعجزات. غEر 
أن المسلمEن أنفسهم �قبلون حقEقة أن �سوع قد صنع المعجزات (كما 
القرآن والحد�ث.  التناقضات بEن  القرآن ذلك) وكل هذا بسبب  �دعم 
تذكر الحقEقة الثابتة أن محمًدا كانت له معرفة تامة لما كان في القرآن من 
آ�ات، ولسبب بسEط وهو أن القرآن مكون من اآل�ات التي نزلت على 
محمد بوساطة المالك جبر�ل. غEر أنه لم �كن له أّي درا�ة أو تحكم في 
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الحد�ث وفحواه، ألن أتباعه �ستطEعون أن �سردوا أي روا�ة تروق لهم، 
ناهEك عن حقEقة كونها قد حدثت أم ال! ومحمد ال ِعلَم له بكل ذلك. 
�قول القرآن إن محمًدا لم �كن تحت طائلة أي التزام بأن ُ�ظِهر أي عالمة 
م القرآن على أنه أعظم عالمة للنبّوة،  تبرهن نبّوته، بل بدًال من ذلك ُ�َقدَّ

ومحمد كان علEه أن �خبر الناس بأن:

ا َأنَزْلَنا َعَلEَْك اْلِكَتاَب ُ�ْتَلى َعَلEِْهْم  َوَلْم َ�ْكِفِهْم َأنَّ
(سورة ٢٩: ٥١)

أي أن محمد كان �قول: أنا هو النبي وال تسألوني عن عالمات، 
هو  فالقرآن  بالقول  اآل�ة  واخُتِتَمت   صنعها� لكي  فالعالمات هي هللا 
عالمة تكفي! وهكذا فإن كل المسلمEن قاطبة �عترفون بأن القرآن هو 
أعظم معجزة ُأْعِطEَْت للبشر�ة، و�علن القرآن أن لEس هناك أي إنسان أو 

روح بإمكانه أن �خلق كتاًبا مثله أو �أتي بما �ساو�ه. 

َهـَذا  ِبِمْثِل  َ�ْأُتوْا  َأن  َعَلى  َواْلِجنُّ  اِإلنُس  اْجَتَمَعِت  ِئِن  لَّ ُقل 
اْلُقْرآِن َال َ�ْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهEًرا

(سورة ١٧: ٨٨) 

ْن  ًعا مِّ َتَصدِّ َرَأْ�َتُه َخاِشًعا مُّ َلْو َأنَزْلَنا* َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل لَّ
َخْشEَِة اِهللا. 

(سورة ٥٩: ٢١)

لذلك ترى في الحد�ث ادعاءات عن معجزاٍت مشكوك بأصالتها؛ 
فبعض الباحثEن المسلمEن �عتقدون أن قصص هذه المعجزات كانت قد 
أّلفها من قبل صحابة محمد بعد وفاته للحث على إقناع الناس أن محمًدا 

استعمال لفظة كنا بصEغة الجمع �عود إلى العزو بالعظمة ولEس إلى مجرد جمع الكلمة.  *  
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قEل عن  ما  بأن  �ؤمنون  المسلمEن  آخر�ن من  أن  نبEًا حقEقEًا. غEر  كان 
قُت القصص التي  هذه المعجزات هو الحقEقة. فعندما كنُت صغEًرا، َصدَّ
كانت تسرد علEنا، غEر أننا لم نكن َندُرس الكثEر عن محمد وهو �صنع 

المعجزات. فهذا المبدأ لم �كن لتتمحور حوله الدراسات اإلسالمEة. 
انطالًقا من هذا المفهوم، دعنا عز�زي القارئ نقارن المعجزات بEن 
�سوع ومحمد. ولغرض الوضوح وأمانة النقل ارتأ�نا أن نقسم الكالم عن 
ثانEتها طرد  العلل الجسد�ة،  إلى ثالث فئات: أوالها شفاء  المعجزات 
نكمل  أن  وبعد  الطبEعة.  عالم  في  المعجزات  وآخرها  الشر�رة  األرواح 
ذلك سننظر إذا ما كان �سوع أو محمد قد أعطى القدرة ألتباعه لEصنعوا 

المعجزات و�شفوا العلل. 

ÏÁÅâ°\;◊÷¬’\;Ô]�å

محمد
لEس هناك أي ذكر، حتى في الحد�ث، عن كون محمد قد صلى 
قد  تكون  قصص  عن  علم  أي  لدي  ولEس  عللهم.  من  لEشفوا  للناس 

ُذكرْت عدا هاتEن القصتEن. 
خالل الهروب من مكة إلى المد�نة (الهجرة الثانEة) كان محمد قد 
أحد  �قول  ذلك  وعن  الكهوف.  أحد  في  بكر  أبي  برفقة صاحبه  اختبأ 
المؤرخEن أن أبا بكر لدغته حEة سامة وبدأ السم �فعل فعله الممEت في 
جسمه وكان �عاني األمر�ن من ذلك فقال له محمد: ال تحزن �ا أبا بكر 
فإن اهللا معنا. فشفي أبو بكر. هذه القصة مشهورة جًدا بEن المسلمEن 
وغالًبا ماُتستعمل في الخطب وخاصة خالل االحتفال بذكرى الهجرة 
والذي �قام كل عام. و�قال إن القصة قد رو�ت عن عمر بن الخطاب 
استناًدا إلى أبي بكر حEث سمعها منه. غEر أن المؤرخ اإلسالمي ابن ُكثEر 
له وإّنه مشكوٌك في أصالته،  �بدو مألوًفا  الحد�ث لم �كن  قال إن هذا 



;f]q¬’\Â;ÌîÖ∏\;Ô]�å ;I;;f]q¬’\Â;ÌîÖ∏\;Ô]�å ;I;LMLM

135

وقد ذكر ابن ُكثEر إضافة إلى ذلك صEغة أخرى لهذه الروا�ة نفسها، وهو 
�سردها كاآلتي: كان أبو بكر مع رسول اهللا في الكهف، وكانت �د 
أبي بكر تؤلمه من أثر حجارة ارتطمت بها. لم �حاول محمد أن ُ�صّلي له 
أو أن �لمسها، غEر أن أبا بكر ألف شعًرا من سطر واحد موَجًها إلى إصبعه 
قال فEه : فأنَت لست إال إصبًعا، لسَت إال أصبًعا نازًفا وهذا النزف هو 
في سبEل اهللا. ومع رفض ابن ُكثEر قصة األفعى وعلى الرغم من أنه قال 
إن احتمال أن �كون أبو بكر قد جرح إصبعه أقرب إلى الحقEقة، غEر أن 

معظم المسلمEن �حبذون تصد�ق قصة األفعى. 
أما القصة الثانEة فقد وردت على لسان عائشة ثاني زوجات الرسول 
المرضى  وللمسلمEن  لزوجاته  �دعو  أن  معتاًدا  كان  محمًدا  إن  قولها 
التي  الوحEدة  هي  عائشة  وكانت  الEمنى.  بEده  �مسهم  وكان  بالشفاء 
ذكرت هذا الشيء. فإذا كان محمد معتاًدا أن �صلي للمسلمEن المرضى 
لكان من المرجح أن �ذكر أتباعه ذلك أ�ًضا. غEر أنه لEس هناك أي ِذكر 
الذ�ن شفوا بعد صلوات محمد لهم. حتى ولو وجدنا أي ِذكر  للناس 
للشفاء في الحد�ث، فإنه سوف �كون مخالًفا لتعلEم القرآن الذي �قول 
إن محمًدا لن �قوم بعمل أي عالمة. وإذا تناقض أي حد�ث مع القرآن 
المالحظات  هذه  وكل  للقرآن.  الترجEح  وهنا  سEُرَفض  الحد�ث  فإن 
به األئمة؛  �تكلم  الشفاء لEس موضوًعا  بها ألن  من عائشة ال �خطب 
فهو لEس جزًءا مهًما في اإلسالم. وبدًال من تقد�م األدلة على قEام اهللا 
عن  األمثلة  بعض  �عرض  الذي  اإلسالمي  بالتار�خ  نستهدي  بالشفاء، 
َقِدَم  فعندما  َ�حُدث.  لم  أنه  غEر  ملحة  الشفاء حاجة  فEها  كان  حاالت 
المسلمون إلى المد�نة أول األمر، مرض الكثEرون منهم وأصبحوا �هذون 
من شدة الحمى. وعلى الرغم من أن محمًدا لم ُ�َصْب بالحمى غEر أنه 
أنه عندما رأى  إال  لشفائهم.  أن �صلي  أي شيء عن محاولته  ُ�ذكر  لم 
أن صالة  اعلموا  لهم،  قال  �ؤدون صالتهم وهم جالسون  المسلمEن 
الجالس لها نصف ثواب صالة الواقف. وَ�ْخلص المؤرخ إلى القول: 
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لذلك فإن المسلمEن رغم معاناتهم من األلم وضعفهم نتEجته، جاهدوا 
 .ن البركةEللوقوف على أقدامهم طالب

صغEَر�ن.  توفEا  وكالهما  وإبراهEم)،  (القاسم  وَلدان  لمحمد  كان 
والحد�ث �سجل لنا هذه الواقعة عن حادثة وفاة إبراهEم:

أبي سEف، وكان زوج  الحداد  إلى  اهللا  مع رسول  ذهبنا 
إبراهEم  النبي)، فأخذ رسول اهللا  إبراهEم (ابن  مربEة ولده 
وقبله وشمه ومن ثم دخلنا بEت أبي سEف في وقت كان 
بالعبرات  عEناه  فاغرورقت  األخEرة  أنفاسه  �لفظ  إبراهEم 
�ا  عوف:  بن  الرحمن  عبد  فقال  الدموع  �ذرف  وبدأ 
رسول اهللا حتى أنت تبكي! فأجاب، �ا ابن عوف هذه 
رحمة. وبكى كثEًرا وقال العEون تذرف الدمع والقلب 
حز�ن ولن نقول إال ما�رضي ربنا، أال �ا إبراهEم! فحًقا قد 

 .نا حزًنا بفراقكEبل

أنه  اعتقد  فأنا  الشفاء،  أن �صلي من أجل  فإذا كان محمد �ستطEع 
كان سEفعل ذلك كي ال �موت ابنه. لذا فإن ما ُذِكر وُسِجل عن الشفاء، 
�قودنا وبكل بساطة إلى قناعة أن الشفاء لم �لعب دوًرا مهًما في حEاة 

محمد. وهناك احتمال كبEر أنه لم ُ�َصِل لشفاء أحد قط. 

�سوع 
 إذا كنَت قد أكملَت قراءة أي جزء من اإلنجEل فستالحظ أن روا�ات 
الشفاء الجسدي تشغل جزءًا ال بأس به من القصة العامة. واألمثلة على 

ذلك تشمل: 

ابن خادم الملك الذي كان مشرًفا على الموت (�وحنا ٤: ٤٦–٥٢).  �
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التي أصابت حماة بطرس (متى ٨: ١٤–١٥ ومرقس ١:  الحمى   �
٢٩–٣١ ولوقا ٤: ٣٨ –٣٩).

الرجال المصابون بالجذام (هذا المرض المشوه للجلد كان فتاًكا   �
في معظم األحEان) (متى ٨: ١–٤ ومرقس ١: ٤٠–٤٥ ولوقا ٥: 

١٢– ١٥ و١٧: ١١–١٩). 
ولوقا ٥: ١٨– ومرقس ٢: ١–١٢  (متى ٩: ١–٨  المقعد  الرجل   �

 .(٢٦
الرجل العاجز عند ِبركة بEت حسدا (�وحنا ٥: ١–١٥).   �

الرجل ذو الEد الEابسة (متى ١٢: ٩–١٣ ومرقس ٣: ١–٦ ولوقا ٦:   �
 .(٦–١١

خادم ضابط الجEش الروماني المر�ض (متى ٨: ٥–١٣ ولوقا ٧:   �
 .(٢–١٠

إقامة ابن األرملة من بEن األموات (لوقا ٧: ١١–١٧).   �
١٨–٢٦ ومرقس   :٩ (متى  األموات  بEن  من  الحاكم  ابنة  إقامة   �

٥: ٢١–٤٣ ولوقا ٨: ٤٠–٥٦). 
المرأة ذات النز�ف الحEضي المزمن (متى ٩: ٢٠–٢٢ ومرقس ٥:   �

٢٥–٣٤ ولوقا ٨: ٤٣–٤٨). 
و١٠:   ٢٢–٢٥  :٨ ومرقس   ٢٩–٣٤  :٢٠ (متى  العمEان  الرجال   �

٤٦–٥٢ و�وحنا ٩: ١–٣٨). 
الرجل األصم األبكم (متى ٩: ٣٢–٣٤).   �

المرأة الحدباء (المنحنEة) المقعدة (لوقا ١٣: ١٠–١٧).   �
الرجل المصاب بمرض االستسقاء (لوقا ١٤: ١–٦).   �

إقامة صد�قه لعازر من بEن األموات (�وحنا ١١: ١–٤٤).   �
شفاء خادم رئEس الكهنة بعد أن ضربه بطرس بالسEف وقطع أذنه   �

(لوقا ٢٢: ٤٩–٥١). 
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غEر  المقارنات  نرى  أن  نستطEع  فإننا  الشفاء،  موضوع  بخصوص 
االعتEاد�ة بEن �سوع ومحمد. فعلى سبEل المثال لم �ساعد محمد أعوانه 
الذ�ن كانوا �عانون من الحمى، ولكن اإلنجEل �ذكر بالخصوص �سوع 
وهو �شفي الحمى لشخصEن – حماة بطرس (مرقس ١: ٢٩–٣١) وابن 
خادم الملك (�وحنا ٤: ٤٨–٥٢). كذلك، وعلى الرغم من أن محمًدا 
طفلEن صغEر�ن  أقام  �سوع  لكن  الموت  من  ولد�ه  �نقذ  أن  �ستطع  لم 
�سوع صبEًا  األرملة. كذلك شفى  وابن  الحاكم  ابنة  الموت وهما  من 
كان مشرًفا على الموت في كفرناحوم بمجرد قوله عبارة اْذَهْب. ِاْبُنَك 

. (�وحنا ٤: ٥٠).  َحيٌّ
وبهذا نستطEع أن نقول إن الشفاء قد لعب دوًرا بارًزا في حEاة �سوع، 
عز�زي  واآلن  الذكر.  �ستحق  دور  أي  له  �رد  فلم  في حEاة محمد  أما 
َم كل من �سوع ومحمد عن الغرض من الشفاء  القارئ دعنا نرى ماذا َعلَّ

ومدعاة المرض. 

ôÖ∏\;g]eà^Â;◊÷¬’\;Ô]�å;flŸ;ÏÁ]∆’\

محمد 
على الرغم من أن محمًدا لم �قدم أي تعالEم عن الشفاء أو الهدف 
فأنا سأستعمل   المرض. ومثاًال على ذلك  تكلم عن مصدر  لكنه  منه، 

اآل�ة نفسها التي كنُت قد تعودت أن أقرأها على الناس المرضى: 

ُ�ِرْدَك  َوِإن  ُهَو  ِإالَّ  َلُه  َكاِشَف  َفَال  ِبُضرٍّ  اهللا  َ�ْمَسْسَك  َوِإن 
َوُهَو  ِعَباِدِه  ِمْن  َ�َشاء  ِبِه َمن  ُ�َصEُب  ِلَفْضِلِه  َرادَّ  َفَال  ِبَخEٍْر 

ِحEُم  اْلَغُفوُر الرَّ
(سورة ١٠: ١٠٧)
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بأنه  �ؤمنون  فالمسلمون  لذا  اهللا،  من  �أتي  المرض  أن  محمد  َم  َعلَّ
عندما �صاب الشخص بالمرض فهناك سبب لذلك. وقد �كون الشخص 
المر�ض قد فعل شEًئا أو أخطأ ضد اهللا، وإن اهللا باله بالمرض لEطهره 
من إثمه. والمسلمون �ؤمنون بأن هذا التطهEر سوف �ضع الشخص في 
موقع أحسن عندما �قف بEن �دي اهللا �وم الحساب. تتحدث هذه اآل�ة 
عن كون اهللا هو الوحEد الذي �ستطEع أن �ز�ل المرض. إّن هذا التفسEر 
أغضبني جًدا كمسلم، فإذا كنَت مر�ًضا وكنَت تطلب المساعدة من 
اهللا فماذا تتوقع؟ إذا كان اهللا هو الذي أرسل المرض فهل تستطEع أن 

 .تقنعه بالعدول عن رأ�ه؟

�سوع 
قال �سوع إن معجزاته وشفاءه هما عالمة للناس لتثبت لهم أنه قادم 

من عند اهللا. 

َأْرَسَل  اْلَمِسEِح  ِبأعمال  ْجِن  السِّ ِفي  َسِمَع  ا  َفَلمَّ ا  ُ�وَحنَّ ا  َأمَّ
َنْنَتِظُر  َأْم  اآلِتي  ُهَو  َأْنَت  َلُه:  َوَقاَل  َتَالِمEِذِه  ِمْن  اْثَنEِْن 
ا ِبَما َتْسَمَعاِن  آَخَر؟ َفَأَجاَبُهَما َ�ُسوُع: اْذَهَبا َوَأْخِبَرا ُ�وَحنَّ
َواْلُبْرُص  َ�ْمُشوَن  َواْلُعْرُج  ُ�ْبِصُروَن  َاْلُعْمُي  َوَتْنُظَراِن: 
َواْلَمَساِكEُن  َ�ُقوُموَن  َواْلَمْوَتى  َ�ْسَمُعوَن  مُّ  َوالصُّ ُروَن  ُ�َطهَّ

ُروَن. ُ�َبشَّ
(متى ١١: ٢–٥ )

وبالعبارة نفسها قال �سوع للEهود: 

ِإْن  َأْنُفَسَنا؟  ُق  ُتَعلِّ َمَتى  إلى  َلُه:  َوَقاُلوا  اْلEَُهوُد  ِبِه  َفاْحَتاَط 
ي  ِإنِّ َ�ُسوُع:  َأَجاَبُهْم   .َجْهًرا َلَنا  َفُقْل  اْلَمِسEَح  َأْنَت  ُكْنَت 
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ِباْسمِ  َأْعَمُلَها  َأَنا  ِتي  الَّ َاألعمال  ُتْؤِمُنوَن.  َوَلْسُتْم  َلُكْم  ُقْلُت 
َأِبي ِهَي َتْشَهُد ِلي.

(�وحنا ١٠: ٢٤–٢٥ )

و�قول اإلنجEل إضافة إلى ذلك أن ما كان �دفع �سوع لصنع معجزات 
الشفاء هو عطفه على الناس الذ�ن كانوا �عانون من أمراضهم. 

َن َعَلEِْهْم َوَشَفى  ا َخَرَج َ�ُسوُع َأْبَصَر َجْمًعا َكِثEًرا َفَتَحنَّ َفَلمَّ
َمْرَضاُهْم.. 

(متى ١٤: ١٤) (وأ�ضا متى ٢٠: ٣٤ ومرقس ١: ٤١)

التي  الناس وعلى معاناتهم مطابًقا للمبادئ  كان عطف �سوع على 
كان �نادي بها بخصوص مصدر المرض ومسبباته. ونستطEع أن نمEز 
أثناء  ذكرها  التي  المالحظات  من  العد�د  من خالل  �سوع  نظر  وجهة 

قEامه بشفاء الناس، حEث قال: 
١– المرض قد �كون نتEجًة للخطEئة. 

َبْعَد َذِلَك َوَجَدُه َ�ُسوُع ِفي اْلَهEَْكِل َوَقاَل َلُه: َها َأْنَت َقْد 
 . َبِرْئَت فَال ُتْخِطْئ أ�ًضا ِلَئالَّ َ�ُكوَن َلَك َأَشرُّ

(�وحنا ٥: ١٤)

٢– �مكن أن �حدث المرض من دون خطEئة. 

َفَسَأَلُه  ِوَالَدِتِه  ُمْنُذ  َأْعَمى  ِإْنَساًنا  َرَأى  ُمْجَتاٌز  ُهَو  َوِفEَما 
 ى ُوِلَد َأْعَمى؟ ُم َمْن َأْخَطَأ: َهَذا َأْم َأَبَواُه َحتَّ تَالِمEُذُه: َ�ا ُمَعلِّ
َأَجاَب َ�ُسوُع: َال َهَذا َأْخَطَأ َوَال َأَبَواُه َلِكْن ِلَتْظَهَر أعمال 

اِهللا ِفEِه.
(�وحنا ٩: ١–٣)
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٣– �مكن أن �كون المرض بسبب األرواح الشر�رة.

ِإنَّ  ى  َفَشَفاُه َحتَّ َوَأْخَرُس  َأْعَمى  َمْجُنوٌن  ِإَلEِْه  ُأْحِضَر  ِحEَنِئٍذ 
َم َوَأْبَصَر. اَألْعَمى اَألْخَرَس َتَكلَّ

(متى ١٢: ٢٢ ومتى ٩: ٣٢–٣٤ ومرقس ٧: ٣١–٣٧)

واآلن وقد نظرنا إلى الشفاء الجسدي، دعنا عز�زي القارئ ننظر إلى 
نوع من الشفاء الروحي أال وهو طرد األرواح الشر�رة. 

ÎÖÁÖç’\;{\ÂÑ¯\;ÄÖö

َذَكَر كٌل من �سوع ومحمد األرواح الشر�رة في تعالEمهما. والمسألة 
التي أر�د أن أطرحها اآلن هي ماذا فعل كلٌّ منهما للناس الذ�ن جاءوا 

إلEهما بطلب المساعدة ضد األرواح الشر�رة؟ 

محمد 
لم �كن محمد معروًفا بقدرته على طرد األرواح الشر�رة، وفي الواقع 
فإن القرآن �قول إن الجان (أو األرواح الشر�رة) كانت تأتي لالستماع إلى 

محمد وهو �قرأ القرآن: 

َسِمْعَنا  ا  ِإنَّ َفَقاُلوا  اْلِجنِّ  َن  مِّ َنَفٌر  اْسَتَمَع  ُه  َأنَّ ِإَليَّ  ُأوِحَي  ُقْل 
ُقْرآًنا َعَجًبا

(سورة ٧٢: ١)

وتذهب هذه السورة لتقول إن الجان َقِبلوا اإلسالم وأصبحوا مسلمEن 
(سورة ٧٢: ١٤). وكان محمد كلما صلى ازدحم حوله الجان لالستماع 
إلEه (سورة ٧٢: ١٩)، لذا فإن عالقة محمد مع الجان كانت تختلف عن 
عالقة �سوع بهم. غEر أن لد�نا مثاًال عن امرأة جاءت إلى محمد طالبة 

المساعدة ألنها كانت تشعر بأنها مستهدفة من قبل الجان: 
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أولئك  له:  وقالت  محمد  إلى  جاءت  مسلمة  امرأة 
األنجاس – األرواح الشر�رة – قد لبستني وهي تقلقني 
أَلَم بك  بما  إذا كنت صبورة  فقال محمد،  وتعذبني، 
فإنك ستقفEن �وم الحساب أمام اهللا طاهرة من أي إثم، 
أني سأكون صبورة  الذي أرسلك  باسم  أقسم  فقالت، 
قد  الشر�ر  هذا  أن  من  هو  خوفي  أن  غEر  أالقEه،  حتى 
�جبرني على أن أخلع ثEابي بEن المأل وأكون قد ارتكبت 
بالجان  شعرت  كلما  لها:  محمد  قال  عندئذ  الفاحشة 
 .ك �جب أن تذهبي إلى الكعبة وتلفي نفسك بغطائهاEعل

ودعا محمد لها بالشفاء. 

لهذه  محمد  قدم  بما  ونتمعن  لحظة  هنا  القارئ  عز�زي  لنتوقف 
مضا�قاته  تتحمل  بأن  نصحها  بل  منها،  الجان  �طرد  لم  فهو  المرأة 
أن  غEر  الكعبة.  في  األسود  الحجر  إلى  ذهبت  هي  إن  ُتشفى  وقد 
�قول في  القرآن حEث  تعلEم  تتعارض مع  المرأة  لهذه  نصEحة محمد 

السابعة:  السورة 

ُه َسِمEٌع َعِلEٌم.  Eَْطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباهللا ِإنَّ َك ِمَن الشَّ ا َ�نَزَغنَّ َوِإمَّ
(سورة ٧: ٢٠٠ )

نستطEع اآلن وبكل سهولة أن نستنتج أن محمًدا لم ُ�ظهر أي قدرة 
على طرد األرواح الشر�رة. 

�سوع 
�نهر  كان  الشر�رة،  الروح  تعّذبه  شخًصا  �قابل  �سوع  كان  عندما 
الروح فتتركه في الحال. وأحسن مثال على ذلك هو المجنونان اللذان 
منطقة  في  القبور  بEن  وجهEهما  على  �هEمان  كانا  بEنما  �سوع  قابلهما 
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أن  لم �كن �ستطEع  أحًدا  أن  لدرجة  الجرجسEEن، وكانا هائجEن جًدا 
�سلك تلك الطر�ق. فصرخت األرواح من داخل الرجلEن تترجى �سوع 
قائلة، إْن ُكْنَت ُتْخِرُجَنا َفْأَذْن َلَنا َأْن َنْذَهَب إلى َقِطEِع اْلَخَناِز�ِر. َفَقاَل 

َلُهُم: اْمُضوا. َفَخَرُجوا َوَمَضْوا (متى ٨: ٢٨–٣٤). 
وأمثلة أخرى لEسوع وهو �طرد األرواح الشر�رة تتضمن: 

الرجل في معبد الEهود (مرقس ١: ٢٣–٢٨ ولوقا ٤: ٣٣–٣٧).  �
الرجل األصم واألعمى (متى ١٢: ٢٢).   �

الرجل األبكم (متى ٩: ٣٢–٣٤).   �
ابنة المرأة الكنعانEة (متى ١٥: ٢١–٢٨ ومرقس ٧: ٢٤–٣٠).   �

الصبي الذي كان �عاني من الصرع (متى ١٧: ١٤–١٢ ومرقس ٩:   �
١٤–٣٠ ولوقا ٩: ٣٧–٤٣).

باإلضافة إلى هذه األمثلة المفصلة، فإن اإلنجEل �ذكر مراًرا وبصورة 
الناس  �قصده  كان  عندما  الشر�رة  األرواح  �طرد  كان  �سوع  أن  عامة 
طلًبا للشفاء (متى ٤: ٢٤و ٨: ١٦ ومرقس ١: ٣٤ و٣٩)، قائًال إنه �طرد 

األرواح الشر�رة بقوة اهللا (لوقا ١١: ١٤–٢٨). 
أما اآلن فدعنا نلقي نظرة على القضEة التي ُ�عتَبُر فEها موقف محمد 

موضع نقاش حاد أال وهي – مسألة المعجزات.

;k\áq¬∏\

محمد 
أجل  بالصالة من  ُ�عرف  �كن  لم  أن محمًدا  ما سبق  في  علمنا  قد 
بعمل  معروًفا  كان  فهل  الشر�رة،  األرواح  بطرد  أو  الجسدي،  الشفاء 

المعجزات؟ 
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كما ذكرت في بدا�ة هذا الفصل، إن هذه المسألة ما زالت موضع 
كأعجوبة  القرآن  إلى  �نظرون  فالمسلمون  المسلمEن.  بEن  حاد  نقاش 
عظEمة، وعدا ذلك فإن المعجزات ال تلعب دوًرا مهًما في قصة حEاة 
محمد. أي أن المعجزات لم تكن بالشيء الذي �جذب الناس إلEه. ولم 
�كن للمعجزات تأثEر كبEر على أسلوب معاملة الناس له وال على الكEفEة 
التي نشر بها رسالته. وبهذه الخلفEة الفكر�ة دعنا عز�زي القارئ ننظر إلى 
 فلق القمر المعجزات التي ُ�حتمل أن محمًدا قد قام بها. فهناك قصة

المعروفة والتي �صفها الحد�ث كما �لى: 

سأل أهل مكة النبي أن �ر�هم آ�ة فأراهم آ�ة فلق القمر. 

و�شEر القرآن إلى هذا في السورة ٥٤: ١ والتي تقول:

اَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمُر اْقَتَرَبِت السَّ

�ؤمن الكثEرون من المسلمEن بأن القمر قد انشطر فعًال إلى شطر�ن 
ومن ثم ظهر كجزء�ن منفصلEن في السماء، في وقت كان على األرجح 
خمس سنوات قبل الهجرة في مكة. غEر أنه لEس هناك أي إشارة إلى 
هذه المعجزة من قبل محمد عندما تحدوه بإعطائهم آ�ة. وهذه مسألة 
لم �وضع حل لها إلى اآلن. وكل القصص المشEرة إلى المعجزات تظهر 
في الحد�ث فقط وال ذكر لها في القرآن؛ ومن ضمن هذه اإلشارات: 

مضاعفة التمور لغرض دفع د�ن.  �
ز�ادة الماء.  �

– من إناء لشرب الماء.
– ومن بئر.

– ومن قربتEن للماء اقُتِرضتا من امرأة على جمل.



;f]q¬’\Â;ÌîÖ∏\;Ô]�å ;I;;f]q¬’\Â;ÌîÖ∏\;Ô]�å ;I;LMLM

145

ُ�خرج مطًرا بعد موسم جاف في المد�نة.  �
بكاء شجرة النخEل على فراق محمد.   �

لفُظ األرض لجثة رجل مسEحي كان قد كذب.  �
ُنطق الذئب ودعوته لرجل إلى اإلسالم.  �

إلى  مكة  من  طEرانه  فEه  ذكر  والذي  اللEل  خالل  محمد  إسراء   �
القدس ومشاهدته للجنة والجحEم.

�سوع 
أ�ًضا  تطلبه  الجموع  وكانت  األمراض  بشفائه  معروًفا  �سوع  كان 
ع  التي كان �صنعها. وأفضل مثال على ذلك هو عندما تجمَّ للعجائب 
خمسة آالف شخص في الخالء لEسمعوا تعالEمه، وبقوا معه إلى وقت 
لEبتاعوا  المجاورة  القرى  إلى  �رسلوهم  أن  تالمEذه  أراد  وحEن  متأخر. 
طعاًما، قال لهم �سوع إعطوهم أنتم لEأكلوا. وعندما وجد �سوع خمس 
للجموع.  الطعام  �قدموا  أن  لتالمEذه  وقال  بارك  وسمكتEن،  أرغفة 
والمعجزة هي أنه بهذه الكمEة القلEلة من الخبز والسمك تمكن �سوع 
الطعام  تتبعه وتتذكر مضاعفته  التي ظلت  أن ُ�شبع كل هذه الجموع، 

(�وحنا ٦: ١–٢٧). 
أما األمثلة األخرى على عجائب �سوع فتتضمن:

تحو�ل الماء إلى خمر في عرس الجلEل (�وحنا ٢: ١–١١).  �
الصEد الكبEر من السمك (لوقا ٥: ١–١١و�وحنا ٢١: ١–١٤).   �

زجره العاصفة لتهدأ وعبوره هو وتالمEذه البحEرة (متى ٨: ٢٣–  �
٢٧ ومرقس ٤: ٣٥–٤١ ولوقا ٨: ٢٢–٢٥). 

إطعام الجموع بالقلEل من الطعام (متى ١٤: ١٣–٢١ و١٥: ٣٢–٣٨   �
ومرقس ٦: ٣٤–٤٤ و٨: ١–٩ ولوقا ٩: ١٢–١٧ و�وحنا ٦: ١–١٤). 
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العاصفة (متى ١٤: ٢٢–٣٣؛ ومرقس ٦:  الماء في  المشي على   �
٤٥–٥٣؛ و�وحنا ٦: ١٦–٢١). 

إ�جاد المال (في فم السمكة) لدفع الضرائب (متى ١٧: ٢٤–٢٨).   �
تEبEس شجرة التEن (متى ٢١: ١٨–٢٢؛ ومرقس ١١: ٢٠–٢٤).   �

وعلى الرغم من أن بعض هذه العجائب قد صنعها �سوع أمام الجموع 
لم  أن عدًدا كثEًرا منها  الجموع) غEر  الجلEل وإشباع  (كأعجوبة عرس 

�شهدها إال المقّربون إلEه من أتباعه. 
أن هناك روا�ات عن  القارئ  مّما سبق عز�زي  نستنتج  أن  نستطEع 
معجزات قد ُصنعت من قبل كلٍّ من �سوع ومحمد. فما كان الهدف 

من هذه المعجزات؟ 

غرض محمد من المعجزات 
�قول بعضهم إن هذه المعجزات كانت آ�ة لتأكEد رسالة محمد. غEر 
أن القرآن �ؤكد أن اآل�ات التي نزلت على محمد هي العالمة الوحEدة 

التي ستعطى له. ومازالت هذه المسألة مدار بحث ونقاش.

غرض �سوع من المعجزات 
ألتباعه.  وخاصة  اهللا،  كونه  على  عالمًة  عجائبه  �سوع  استعمل 
إلى خمر في  الماء  بها �سوع كانت تحو�ل  قام  أول معجزة  فمثًال، 
صنع  كذلك  ألتباعه.  واضًحا  إثباًتا  هذا  وكان  الجلEل.  قانا  عرس 
الطعام إلشباع  بالشفقة وخصوًصا مضاعفة  مدفوًعا  العجائب  �سوع 

الجموع. 

اْلَجْمِع  َعَلى  ُأْشِفُق  ي  ِإنِّ َوَقاَل:  َتَالِمEَذُه  َفَدَعا  َ�ُسوُع  ا  َوَأمَّ
َما  َلُهْم  َوَلEَْس  َمِعي  َ�ْمُكُثوَن  اٍم  َأ�َّ َثَالَثَة  َلُهْم  اآلَن  َألنَّ 
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ُروا  ُ�َخوِّ ِلَئالَّ  َصاِئِمEَن  َأْصِرَفُهْم  َأْن  ُأِر�ُد  َوَلْسُت  َ�ْأُكُلوَن. 
.ِر�ِق ِفي الطَّ

(متى ١٥: ٣٢)

ƒ]eh¯\;◊eÕ;flŸ;Ô]�åÂ;k\áq¬Ÿ

أو  �سوع  كان  إذا  ما  في  الفصل  هذا  من  األخEر  المقطع  سEبحث 
محمد قد عّلما أتباعهما ممارسة الشفاء والقEام بالمعجزات. 

محمد 
لم ُ�علم محمد أتباعه أن �صلوا من أجل الشفاء أو المعجزات، ولEس 
هناك أي حد�ث قد قاله محمد ألتباعه �تضمن: إذا مرض أحد أوالدكم 
التار�خ  في  إشارة  أي  أو   ،الشفاء اهللا  من  واطلبوا  فصلوا  أقربائكم  أو 
الشفاء. فهذه لم  أو  بالمعجزات  اإلسالمي ألّي من رفاق محمد �قوم 
تكن طر�قتهم في نشر رسالة اإلسالم. بل بدًال من ذلك، وبعد موت 
أتباعه منظمEن في تشكEل عسكري ومستمر�ن في نشر  محمد، ظل 

اإلسالم عن طر�ق الجهاد. 

�سوع 
توقع �سوع أن �حذو تالمEذه حذوه وأن �صنعوا المعجزات والشفاء 

مثل التي صنعها وأكثر. 

ِتي َأَنا َأْعَمُلَها  َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َمْن ُ�ْؤِمُن ِبي َفاألعمال الَّ
ي َماٍض إلى َأِبي. َ�ْعَمُلَها ُهَو أ�ًضا َوَ�ْعَمُل َأْعَظَم ِمْنَها َألنِّ

(�وحنا ١٤: ١٢)

وعندما أرسل �سوع تالمEذه لEكرزوا، قال لهم: 
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ُروا ُبْرًصا. َأِقEُموا َمْوَتى. َأْخِرُجوا َشEَاِطEَن.  ِاْشُفوا َمْرَضى. َطهِّ
اًنا َأْعُطوا.  اًنا َأَخْذُتْم َمجَّ َمجَّ

(متى ١٠: ٨ وأ�ًضا مرقس ٣: ١٥و لوقا ١٠: ٩) 

َن التالمEذ من الشفاء وطرد الشEاطEن كما   والسؤال هو: هل َتمكَّ
فعل �سوع؟ والجواب ما زال هو نفسه، نعم. 

َشEَاِطEَن  َوَأْخَرُجوا  َ�ُتوُبوا.  َأْن  َ�ْكِرُزوَن  َوَصاُروا  َفَخَرُجوا 
َكِثEَرًة َوَدَهُنوا ِبَزْ�ٍت َمْرَضى َكِثEِر�َن َفَشَفْوُهْم. 

(مرقس ٦: ١٢–١٣)

EَاِطEُن  الشَّ ى  َحتَّ َربُّ  َ�ا  َقاِئِلEَن:  ِبَفَرٍح  ْبُعوَن  السَّ َفَرَجَع 
.َتْخَضُع َلَنا ِباْسِمَك

(لوقا ١٠: ١٧)

�ذكر العهد الجد�د أنه بعد موت �سوع وقEامته كان أتباعه �قومون 
وأ�ًضا رومEة  الرسل ٢: ٤٣  (أعمال  بعدة معجزات وعالمات عجائبEة 

١٥: ١٩)؛ ومثال ذلك:

شفاء الرجل األعرج (أعمال ٣: ١–١٠ و١٤: ٨–١٠).  �
امرأة وزوجها �سقطان مEتEن لكذبهما (أعمال ٥: ١–١١).  �

إنقاذ المالك للتالمEذ من السجن (أعمال ٥: ١٩–٢٠).   �
 :٨ (أعمال  والمقعد�ن  المشلولEن  وشفاء  الشر�رة  األرواح  طرد   �

 .(٦–١٣
شفاء المقعد (أعمال ٩: ٣٢–٣٥).   �

المرأة التي أقEمت من بEن األموات (أعمال ٩: ٣٦–٤١).   �
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النبي المز�ف �صاب بالعمى (أعمال ١٣: ٨–١١).   �
 :٢٠ (أعمال  سقوطه  بعد  األموات  بEن  من  الEافع  الشاب  إقامة   �

.(٩–١٢
األفعى التي لسعت بطرس ولم تؤِذه (أعمال ٢٨: ٣–٥).   �

معجزاتهم  بسبب  ورسالتهم  التالمEذ  إلى  مشدودة  الجموع  كانت 
وشفائهم العلل، كما كانت متعلقة بEسوع.

Ï≤]£\

ساعدت عجائب الشفاء والمعجزات على توضEح رؤ�تنا بخصوص 
الفروق بEن �سوع ومحمد، ألن حEاة �سوع بEن الناس كانت مدعومة 
موته  وبعد  الشر�رة.  األرواح  طرد  بعجائب  ومعززة  الشفاء  بمعجزات 
وطرد  الشفاء  خالل  من  الجموع  �جذبوا  أن  تالمEذه  استطاع  وقEامته 

األرواح الشر�رة وعمل المعجزات. 
من  �سEًرا  بعًضا  اإلسالمي  التار�خ  �سجل  أخرى  ناحEة  من  بEنما 
وطرد  الشفاء  معجزات  أما  بمحمد.  ارتبطت  معجزاٍت  عن  القصص 

األرواح الشر�رة، فلEس لها هناك أي ذكر. 
بما أن معجزة شفاء األمراض كانت الطر�قة التي نشر بها �سوع رسالته، 
وبهذا التأثEر الفعال، دعنا عز�زي القارئ نتوجه باهتمامنا إلى الطر�قة التي 

استعملها محمد لنشر رسالته – أي عبر الحرب المقدسة أو الجهاد.
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أنك عز�زي القارئ قد قرأَت قصص حEاة �سوع ومحمد، فإّن ±[ 
استEعاب تعلEمهما عن الحرب واستعمال السEف سEكون سهًال 

علEك. وكما ستالحظ، إن هذا الفصل مقسم إلى ثالثة أقسام: 

َم محمد عن التسامح مع األد�ان األخرى،  أوًال، سننظر إلى ما قد َعلَّ
به  �قصد  ال  الجهاد  بأن  �ؤمنون  المعاصر�ن  المسلمEن  إ�مان  وسبب 
المعركة الجسد�ة بل المعركة الروحEة. بعدها سأشرح آ�تEن بالذات في 
اإلنجEل حEث �تكلم فEهما �سوع عن الـسEوف. و�شEر المسلمون إلى 
هاتEن اآل�تEن لEبرروا قولهم بأن �سوع قد دعا أتباعه إلى حرب الجهاد. 

سنفّسرهما مستعملEن شواهد أخرى من اإلنجEل. 
قضEة  الجهاد  مسألة  اعتبر  قد  محمد  كان  إذا  ما  سنفحص  ثانEًا، 
مرحلEة أو مسؤولEة مصEر�ة للمسلمEن. كما سنتطرق إلى كEفEة إرشاد 

�سوع تالمEذه للرّد على أعدائهم. 
أتباعه  محمد  بها  وعد  التي  المكافأة  مقارنة  من  االستنتاج  ثالًثا، 
لجهادهم، والمكافأة التي وعد بها �سوع أتباعه جزاًء الختEارهم عدم 

القتال. 
طرحه   لطالما  مهم  سؤال  على  لألجابة  فسُتخصص  الخاتمة،  أما 
التار�خ  أن  كما  وهو:  أال  السواء  على  والمسلمون  المسEحEون 

13
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فما  الدم،  علEها  المسEحEEن  أ�ادي  كذلك  بالدم،  ملطٌخ  اإلسالمي 
الفرق إًذا بEن الحروب التي خاضها المسلمون والحروب التي قاتل فEها 

المسEحEون؟ 

ÀËâ’\Â;Å⁄•

التعا�ش أم الجهاد؟ 

هناك آ�ات في القرآن تدعو بكل وضوح إلى التعا�ش وعدم اإلكراه: 

َ�ْكُفْر  َفَمْن  اْلَغيِّ  ِمَن  ْشُد  الرُّ َن  َّEَب تَّ َقد  �ِن  الدِّ ِفي  ِإْكَراَه  َال 
َال  اْلُوْثَقَى  ِباْلُعْرَوِة  اْسَتْمَسَك  فَقِد  ِباهللا  َوُ�ْؤِمن  اُغوِت  ِبالطَّ

انِفَصاَم َلَها َواهللا َسِمEٌع َعِلEٌم
(سورة ٢: ٢٥٦) 

تقول هذه اآل�ة، أنت ال تستطEع أن ُتجبر أحًدا على أن �غEر د�نه. 
والطر�قة الصحEحة �جب أن تكون واضحة وجلEة. ومحمد ذكرها خالل 

بدا�ة وجوده في المد�نة وقبل معركة بدر. وهذا مثل آخر على التعا�ش:

ِتي ِهَي َأْحَسُن.... َوَال ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَّ
(سورة ٢٩: ٤٦)

هذه السورة ُ�عتقد أنها َنزلت في مكة عندما كان المسلمون ُ�ظَلمون 
الEهود  مع  �تناقش  أال  �جب  المسلم  إن  اآل�ة  وتقول  وُ�ضَطهدون. 
والمسEحEEن إال بأحسن الطرق، وعلEه أن �دعوهم إلى اتباع اإلسالم. 
سEتقبلون  والمسEحEEن  الEهود  معظم  بأن  ُ�ؤمن  مازال  هنا  محمد  كان 
اإلسالم بسبب إ�مان اإلسالم بإلٍه واحد فقط. غEر أنه في القرآن نفسه 
ستجد آ�ات تشEر إلى مقاتلة غEر المؤمنEن بطر�قة حرفEة وجسد�ة حEث 
األوامر  هذه  بEن  توفق  أن  تستطEع  فكEف  ُ�ؤسرون.  أو  الناس  ُ�قتل 
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المتضاربة؟ لكن السر في ذلك هو أن تنتبه إلى الفترة الزمنEة التي نزلت 
فEها هذه اآل�ات، فمثًال: 

َفِإِن  ِهللا  ُه  ُكلُّ �ُن  الدِّ َوَ�ُكوَن  ِفْتَنٌة  َتُكوَن  َال  ى  َحتَّ َوَقاِتُلوُهْم 
انَتَهْوْا َفِإنَّ اهللا ِبَما َ�ْعَمُلوَن َبِصEٌر

(سورة ٨: ٣٩)

نُكْم  مِّ َ�ُكن  ِإن  اْلِقَتاِل  َعَلى  اْلُمْؤِمِنEَن  ِض  َحرِّ ِبيُّ  النَّ َها  َأ�ُّ َ�ا 
َ�ْغِلُبوْا  َئٌة  مِّ نُكم  مِّ َ�ُكن  َوِإن  ِمَئَتEِْن  َ�ْغِلُبوْا  َصاِبُروَن  ِعْشُروَن 

ُهْم َقْوٌم الَّ َ�ْفَقُهوَن ِذ�َن َكَفُروْا ِبَأنَّ َن الَّ َأْلًفا مِّ
(سورة ٨: ٦٥)

 ٢ (عام  بدر  معركة  بعد  المد�نة  في  نزلت  قد  كانت  اآل�ات  تلك 
للهجرة)، بعد أول نصر غEر متوقع حققه المسلمون على جEش مكة. 
فالسورة ٢: ٢٥٦، والتي هي عن التعا�ش، كانت قد نزلت في المد�نة 

قبل معركة بدر.
والسؤال اآلن هو: أي من هذه األوامر على المسلمEن أتباعها؟ ففي 
أ�ام محمد كان الجواب واضًحا، أما اآلن فإن اآل�ة الجد�دة قد َنسخت 
القد�مة، والمسلمون فهموا من ذلك أنه عندما قالها محمد كان حEنها 
�بدو  المبدأ  التعا�ش قد ولى. وهذا  أن وقت  القتال؛ معنى ذلك  وقت 

جلEًا في السورة التالEة: 

ْنَها َأْو ِمْثِلَها َأَلْم َتْعَلْم  َما َننَسْخ ِمْن آَ�ٍة َأْو ُننِسَها َنْأِت ِبَخEٍْر مِّ
َأنَّ اهللا َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِد�ٌر

(سورة ٢: ١٠٦)

في  والفكرة  بالنسخ.  المبدأ  هذا  إلى  المسلمون  الباحثون  و�شEر 
ذلك أن الوحي عندما كان �نزل على محمد كان �أتEه بأسلوب متدرج 
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�شمل  لم  المبدأ  وهذا  قبلها.  ما  تنسخ  الجد�دة  فاآل�ات  وتصاعدي، 
تناول  بEنها  من  عد�دة  أخرى  قضا�ا  لEشمل  تعداه  بل  فقط  الجهاد 
المسكرات وشرعEة التبني وتوجه المؤمن وقت الصالة وغEرها. لم �ر 
اآل�ات.  به  تمر  كتطوٍر  له  بانت  بل  كتناقضات،  األمور  هذه  محمد 

و�فسر القرآن ذلك بقوله: 

َأنَت  َما  ِإنَّ َقاُلوْا  ُل  ُ�َنزِّ ِبَما  َأْعَلُم  آَ�ٍة َواهللا  َكاَن  آَ�ًة مَّ ْلَنا  َبدَّ َوِإَذا 
ُمْفَتٍر َبْل َأْكَثُرُهْم َال َ�ْعَلُموَن

(سورة ١٦: ١٠١)

هل الجهاد هو كفاح روحي؟ 
�قول المسلمون المعاِصرون والمعتِدلون إن الجهاد هو كفاح روحي 
وداخلي مع النفس لتطبEق تعالEم اإلسالم. �اترى من أ�ن أتوا بهذه الفكرة!؟ 

كرت في الحد�ث وهذا فحواها:  فبعض المسلمEن �شEرون إلى قصٍة ُذُ

المعارك عندما قال ألحِد  كان محمد راجًعا من إحدى 
 .رEالكب الجهاد  إلى  الصغEر  الجهاد  من  عدنا  أصحابه، 
فسأله صاحبه ما تقصد �ا رسول اهللا من الجهاد الصغEر 
إلى الجهاد الكبEر؟ فأجاب محمد، أما الجهاد الصغEر 
فهو المعركة التي عدنا منها ونحن نحارب أعداء اإلسالم، 

.اة المسلمEر فهو الكفاح الروحي لحEأما الجهاد الكب

أي بكلمٍة أخرى، في طر�ق العودة من معركٍة فعلEة، ُ�ذكر أن محمًدا 
المسلم.  ذات  في  الروحEة  المعركة  هو   األكبر الجهاد  إن  قال  قد 
ومصطلح الجهاد األكبر كثEًرا ما �ستعمله المسلمون اللEبرالEون، غEر 
أن هناك بعض االعتراضات على هذا الحد�ث �جب أن ُتلم بها عز�زي 

القارئ، أال وهي: 
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١– الشيء األهم هنا هو عدم توافق المصطلح مع التعالEم األخرى 
اإلرشادات  من  العد�د  القرآن  �عطي  حEث  والقرآن،  لمحمد 
هذه  اتباع  تتضمن  التي  الصعوبة  �صف  لم  أنه  إال  الحEاة،  عن 

اإلرشادات بـالجهاد قط. 
وثEقة.  غEر  محمد  حEاة  بواقع  القصة  هذه  تربط  التي  األدلة   –٢
ذلك.  �قل  لم  محمًدا  أن  �عتقدون  التقلEد�ون  فالمسلمون 
وكذلك الشEخ األلباني، وهو األكثر احتراًما بEن علماء الحد�ث 
في العالم، �عتبر هذا الحد�ث ضعEًفا على الرغم من أنه أتى من 

مصادر تار�خEة موثوق بها. 

وحتى إذا كان الحد�ث موثوًقا به، فما المقصود به؟ هل �لغي دعوة 
المسلمEن إلى القتال الفعلي؟ فالغرض من ذلك غEر واضح تماًما. وهل 
فسر للمسلمEن متى ستنتهي معركتهم الفعلEة؟ كال. هلم إًذا نرى هل 

أعطى محمد نقطة معEنة لنها�ة الجهاد. 

نها�ة الجهاد الجسدي 
ُ�ْعلم  كان  إذا  ما  ونر  القرآن  إلى  القارئ  عز�زي  أخرى  مرة  لننظر 

المسلمEن بوقت معEن إل�قاف الحرب المقدسة ضد غEر المؤمنEن. 
بعد الهجرة إلى المد�نة بتسع سنوات (وقبل موته بأقل من سنتEن) 
غEر  تجاه  اإلسالم  موقف  بخصوص  مهم  وحي  عن  محمد  أعلن 
المسلمEن  على  التعلEمات  هذه  ُتقرأ  بأن  محمد  وأوصى  المؤمنEن. 

الذاهبEن إلى مكة للحج. 

َوُخُذوُهْم  ُموُهْم  َوَجدتُّ َحEُْث  اْلُمْشِرِكEَن  َفاْقُتُلوْا   ..
َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد... 

(سورة ٩: ٥)
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قاتلوا الذ�ن (١) ال �ؤمنون باهللا (٢) وال بالEوم اآلخر (٣) 
د�ن  �د�نون  وال   (٤) ورسوله  اهللا  حرم  ما  �حرمون  وال 
�د  الجز�ة عن  �عطوا  الكتاب حتى  أوتوا  الذ�ن  الحق من 

وهم صاغرون. 
(سورة ٩: ٢٩)

فكما هو واضح إن محمًدا استمر في الدعوة للجهاد الفعلي الحرفي 
والذي ال �نتهي إال بإخضاع غEر المؤمنEن. والحد�ث أ�ًضا �حوي على 

هذا الحض على لسان محمد:

سمعت رسول اهللا �قول: قد أِمرت من اهللا أن أقاتل الناس 
حتى �قولوا أن ال إله إال اهللا وأنا رسوله، ومن �قول ذلك 

 .ْسَلم بنفسه ومالهEَس

الناس  كل  إلى  الجهاد  وأخذوا  محمد  كالم  نفذوا  فالمسلمون 
هاجمEن على العد�د من البلدان في آسEا وأفر�قEا وأوروبا. لذا فإنه من 
أن  غEر  الجهاد.  �نتهي عندها  نقطًة  أعطى  إن محمًدا  تقول  أن  الصعب 
�مكن  معارك  في  قاتل  محمًدا  أن  فكرة  المعاصر�ن طوروا  المسلمEن 
تبر�رها، لذا فدعنا اآلن عز�زي القارئ ننظر إلى وجهة النظر هذه أ�ًضا. 

الحرب المبررة 
أسمُع كثEًرا في لقاءاتي الخطابEة عبر الوال�ات المتحدة تحّدً�ا أصبح 
مألوًفا لدي أال وهو حجة: أن محمًدا كان مجبًرا على القتال ألنه كان 
�دافع عن رسالته وأتباعه، فمعاركه كانت لها مبررات إ�جابEة. لننظر 
أو لفظة   العادلة الناس منها لفظة الحرب  التي استخلص  السورة  إلى 

 .الحرب المبررة
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َم اهللا ِإالَّ ِبالَحقِّ َوَمن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد  ِتي َحرَّ ْفَس الَّ َوَال َتْقُتُلوْا النَّ
ُه َكاَن َمْنُصوًرا ي اْلَقْتِل ِإنَّ ِه ُسْلَطاًنا َفَال ُ�ْسِرف فِّ ِّEَجَعْلَنا ِلَوِل

(سورة ١٧: ٣٣)

وعلى الرغم من أن اآل�ة ُتختم بوصف حقوق عائلة المجنّي علEه، إال 
أن هذه اآل�ة ال تتكلم عن الحرب، بل إنها تشEر إلى القتل المقترف في 
المجتمع، حEث إنها جزء من فقرة قرآنEة تقدم إرشادات لتوجEه المسلمEن 
في حEاتهم الEومEة من ضمنها احترام الوالد�ن ومساعدة الفقراء ومعاملة 
الEتامى واألخالقEات الجنسEة. غEر أن هذه السورة ُتقدم المصدر لعبارة 
عز�زي  تعاَل  اآل�ة،  هذه  على  تعرفنا  أن  بعد  واآلن   .العادلة الحرب 
مباشرة  الحرب بصورة  تتكلم عن قضEة  أخرى  آ�ات  إلى  ننظر  القارئ 
أكثر. فهم �قولون إن محمًدا أقر الحرب فقط عندما كانت هناك قضEة 
عادلة، أي وبمعنى آخر، عندما ُ�ضطهد المسلمون أو ُ�هاَجمون أوًال. 

وفي ما �لي بعض من الُسَور التي تعزز ذلك: 

ُهْم ُظِلُموا َوِإنَّ اَهللا َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِد�ٌر ِذ�َن ُ�َقاَتُلوَن ِبَأنَّ ُأِذَن ِللَّ
(سورة ٢٢: ٣٩)

اهللا  ِإنَّ  َتْعَتُدوْا  َوَال  ُ�َقاِتُلوَنُكْم  ِذ�َن  الَّ اهللا  َسِبEِل  ِفي  َوَقاِتُلوْا 
َال ُ�ِحبِّ اْلُمْعَتِد�َن َواْقُتُلوُهْم َحEُْث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهم 
ْن َحEُْث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوَال ُتَقاِتُلوُهْم  مِّ
َقاَتُلوُكْم  َفِإن  ِفEِه  ُ�َقاِتُلوُكْم  ى  َحتَّ اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  ِعنَد 
َغُفوٌر  اهللا  َفِإنَّ  انَتَهْوْا  َفِإِن  اْلَكاِفِر�َن  َجَزاء  َكَذِلَك  َفاْقُتُلوُهْم 
�ُن ِهللا َفِإِن  ى َال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَ�ُكوَن الدِّ ِحEٌم. َوَقاِتُلوُهْم َحتَّ رَّ

اِلِمEَن انَتَهوْا َفَال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّ
(سورة ٢: ١٩٠–١٩٣)
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ُهَو  ُه  ِإنَّ اهللاِّ  َعَلى  ْل  َوَتَوكَّ َلَها  َفاْجَنْح  ْلمِ  ِللسَّ َجَنُحوْا  َوِإن 
ِمEُع اْلَعِلEُم. السَّ

(سورة ٨: ٦١)

هل مارس محمد سEاسة الحرب المبَرَرة – أي أنه كان ُ�هاِجم عندما 
كان ُ�هاَجم أوًال (أي للحصول على قضEة عادلة)؟ قد �مكن اعتبار هذا 
صحEًحا نوًعا ما بالنسبة إلى هجومه على مكة ألن المكEEن سببوا لمحمد 
وأتباعه الكثEر من المضا�قات عندما كان �عEش بEنهم. غEر أن المكEEن لم 
�تعقبوا محمًدا إلى المد�نة ولم �هاجموه هناك بل تركوه وشأنه. فمحمد 
هو الذي أغار علEهم أوًال بمهاجمته القوافل العائدة إلى مكة من سور�ة. في 
هذا �قول بعضهم إّن هجمات محمد على جماعة الEهود كانت مبررة ألن 
الEهود حاولوا أن ُ�نِسقوا مع المكEEن لمهاجمة محمد إبان معركة الخندق. 
غEر أن الEهود والمكEEن فشلوا كلEًا في هذه المعركة ولم �ستطEعوا أن 
الEهود لم �كونوا  �لحقوا أي أذى بمحمد على اإلطالق. عدا ذلك فإن 
لEشكلوا أي خطورة جد�ة على اإلسالم. أما محمد، فبعد أن أخضع كل 
الذ�ن  الجهاد لEشمل  بتوسEع  الذ�ن شكلوا خطًرا على اإلسالم، استمر 
لم �كونوا مصدر قلق له على اإلطالق. فبدأ بإرسال رسائل إلى الملوك 
والحكام خارج الجز�رة �دعوهم إلى تقد�م والئهم لإلسالم. وبعد موته، 
استمر أتباعه فرض الجهاد على البلدان التي لم َتكّن َعداًء للدولة اإلسالمEة. 
ومثال ذلك أن مصر لم تهاِجم المسلمEن قط، ولكن الجEش اإلسالمي 
جاء وقتل أكثر من أربعة مال�Eن مصري خالل القرن األول من اإلسالم. 
ولم �توقف المسلمون عند مصر فحسب بل تعدوها جنوًبا إلى السودان 
فعلت  قد  أفر�قEا  بلدان شمال  كانت  فماذا  أفر�قEا.  لEغزوا شمال  وغرًبا 
الجواب ال شيء. وأي خطر كانت تشكل  لتحر�ض محمد وخلفائه؟ 
البرتغال أو جنوب أوروبا على اإلسالم وخلفاء محمد؟ فقد  أو  أسبانEا 
هاجمهم المسلمون هم أ�ًضا. واستنتاجي الشخصي هو أن ال محمد وال 
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أتباعه نفسهم تقEدوا بـالحرب المبَرَرة، فالطر�قة الوحEدة لتجنب سEف 
اإلسالم كانت باإلذعان. 

واآلن لننتقل إلى ما قاله �سوع عن الحرب. 

ÀËâ’\Â;ƒÊâÁ

لماذا �ظن المسلمون أن �سوع قد دعا إلى الجهاد؟ 
�ظن العد�د من المسلمEن أن �سوع نفسه قد دعا إلى الحرب المقدسة. 
و�شEرون بذلك إلى متى ١٠: ٣٤–٣٥ عندما كان �سوع �عطي تالمEذه 

تعلEمات قبل أن ُ�رسلهم للتبشEر. 

ْلِقَي َسَالًما َعَلى اَألْرِض. َما ِجْئُت  ي ِجْئُت ِألُ وا َأنِّ َال َتُظنُّ
َق اِإلْنَساَن ِضدَّ َأِبEِه  ي ِجْئُت ُألَفرِّ ْلِقَي َسَالًما َبْل َسEًْفا. َفِإنِّ ِألُ

.َة ِضدَّ َحَماِتَها َها َواْلَكنَّ َواِالْبَنَة ِضدَّ ُأمِّ

 .ًفا إلى األرضEجلب سEإن �سوع قال إنه جاء ل ،قول المسلمونEف
غEر أن مغزى رسالته من ذلك كان �صبح أكثر وضوًحا بالنظر إلى الرسالة 

نفسها في إنجEل آخر. فلوقا �خبرنا أن �سوع قال: 

ي ِجْئُت ُألْعِطَي َسَالًما َعَلى اَألْرِض؟ َكالَّ َأُقوُل  وَن َأنِّ َأَتُظنُّ
َبEٍْت  ِفي  َخْمَسٌة  اآلَن  ِمَن  َ�ُكوُن  ُه  َألنَّ اْنِقَساًما.  َبِل  َلُكْم! 

َواِحٍد ُمْنَقِسِمEَن: َثَالَثٌة َعَلى اْثَنEِْن َواْثَناِن َعَلى َثَالَثٍة.
(لوقا ١٢: ٥١–٥٢)

كان �سوع ُ�حذر تالمEذه من أن رسالته ستكون مفِرقة؛ فبدًال من 
أن تجلب الناس إلى بعض، فإنها سوف تفرق الواحد عن اآلخر. حتى 
من  بعًضا  أن  �سوع  شرح  وقد  أعداًء.  �صبحون  الواحدة  العائلة  أعضاء 
الذ�ن �قبلون اهللا سوف �موتون على أ�دي إخوانهم وآبائهم وأوالدهم: 
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َوَ�ُقوُم  َوَلَدُه  َواَألُب  اْلَمْوِت  إلى  َأَخاُه  اَألُخ  َوَسEُْسِلُم 
األوَالُد َعَلى َواِلِد�ِهْم َوَ�ْقُتُلوَنُهْم

(متى ١٠: ٢١) 

سEوفهم  �ستحصلون  الناس  رسالته ستجعل  أن  أعلن  �سوع  أن  أي 
لمهاجمة أولئك الذ�ن اختاروا أن �تبعوه. وأنا كُمهتٍد جد�د إلى المسEحEة 
من بلٍد مسلم أستطEع أن أخبرك عز�زي القارئ أن تحذ�ر �سوع قد تحقق 
أتبع  أن  اخترت  قد  أني  والدي  أخبرت  فعندما  الشد�د  وألسفي  الEوم. 
�سوع، سحب مسدسه وأطلق النار عليَّ بغEة قتلي. غEر أن ما قد مررت 
به ال �قاَرن بما واجهه و�واجهه بعض األخوة المسلمEن الذ�ن �ختارون 

المسEحEة. 
وإذا نظرنا إلى نواٍح أخرى من رسالة �سوع إلى تالمEذه، ذلك الEوم، 
أ�دي  في  �كون  لن  السEف  أن  تثبت  التي  البراهEن  بعض  أن  سنالحظ 
السEف  إشهار  من  وبدًال  رقابهم.  على  مسلًطا  سEكون  بل  المؤمنEن 

سEسقطون ضحا�ا له. 

ُهْم َسEُْسِلُموَنُكْم إلى َمَجاِلَس  اِس َألنَّ َوَلِكِن اْحَذُروا ِمَن النَّ
َوِفي َمَجاِمِعِهْم َ�ْجِلُدوَنُكْم

(متى ١٠: ١٧) 

َال  ْفَس  النَّ َوَلِكنَّ  اْلَجَسَد  َ�ْقُتُلوَن  ِذ�َن  الَّ ِمَن  َتَخاُفوا  َوَال 
َأْن  َ�ْقِدُر  ِذي  الَّ ِباْلَحِريِّ ِمَن  َبْل َخاُفوا  َ�ْقُتُلوَها  َأْن  َ�ْقِدُروَن 

َم.  ْفَس َواْلَجَسَد ِكَلEِْهَما ِفي َجَهنَّ ُ�ْهِلَك النَّ
(متى ١٠: ٢٨) 

َمْن َوَجَد َحEَاَتُه ُ�ِضEُعَها َوَمْن َأَضاَع َحEَاَتُه ِمْن َأْجِلي َ�ِجُدَها.
(متى ١٠: ٣٩) 



160

ƒÊâÁÂ;Å⁄•ƒÊâÁÂ;Å⁄•

عن وص�ة �سوع لتالم�ذه بشراء الس�وف 
قد �شEر بعض المسلمEن إلى قول آخر لEسوع عن السEوف. وهذا 
ُ�لقى  أن  وقبل  تالمEذه  مع  األخEر  العشاء  �سوع  تناول  أن  بعد  حدث 

رهم �سوع برحالتهم التبشEر�ة السابقة.  القبض علEه وُ�قتل. وقد َذكَّ

َوَال  ِمْزَوٍد  َوَال  ِكEٍس  ِبَال  َأْرَسْلُتُكْم  ِحEَن  َلُهْم:  َقاَل  ُثمَّ 
 .َال :َفَقاُلوا َأْحِذَ�ٍة َهْل َأْعَوَزُكْم َشْيٌء؟

(لوقا ٢٢: ٣٥) 

عندها أعطاهم �سوع تعلEماٍت جد�دة: 

َفَقاَل َلُهْم: َلِكِن اآلَن َمْن َلُه ِكEٌس َفْلEَْأُخْذُه َوِمْزَوٌد َكَذِلَك. 
َوَمْن َلEَْس َلُه َفْلEَِبْع َثْوَبُه َوَ�ْشَتِر َسEًْفا.

.!َ�ْكِفي :َفَقاَل َلُهْم .َفاِنEَْ�ا َربُّ ُهَوَذا ُهَنا َس :َفَقاُلوا
(لوقا ٢٢: ٣٦و٣٨)

وكلمة سEف في هذه اآل�ة تشEر إلى خنجر أو سEف قصEر من النوع 
الذي �حمله المسافرون للحما�ة من قطاعي الطرق والحEوانات الضار�ة. 
فلوقا ال �ذكر أي تفسEر إضافي لهذا القول. غEر أنه بعدها وفي اللEلة 
نفسها، استعمل بطرس أحد هذ�ن السEفEن اللذ�ن كانا للتالمEذ. ولنر 

اآلن ماذا كان رد فعل �سوع على ذلك! 
ذهب �سوع كعادته إلى جبل الز�تون لEصلي، وذهب تالمEذه معه. 
غEر أن حشًدا كبEًرا مسلحEن بالسEوف والعصي جاءوا لEعتقلوه. وبEنما 
رئEس  خادم  وضرب  السEف  بطرس  استل  نحوه  �تقدم  الجمع  كان 

الكهنة وقطع له أذنه، فقال �سوع لبطرس: 

Eَْف  السَّ َ�ْأُخُذوَن  ِذ�َن  الَّ ُكلَّ  َألنَّ  َمَكاِنِه.  إلى  َسEَْفَك  ُردَّ 
ي َال َأْسَتِطEُع اآلَن َأْن َأْطُلَب إلى  Eِْف َ�ْهِلُكوَن! َأَتُظنُّ َأنِّ ِبالسَّ
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اْلَمَالِئَكِة؟  ِمَن  َجEًْشا  َعَشَر  اْثَنْي  ِمِن  َأْكَثَر  ِلي  َم  َفEَُقدِّ َأِبي 
.ُه َهَكَذا َ�ْنَبِغي َأْن َ�ُكوَن؟ ُل اْلُكُتُب: َأنَّ َفَكEَْف ُتَكمَّ

(متى ٢٦: ٥٢–٥٤)

 بعد أن زجر �سوع بطرس لEضع سEفه جانًبا، شفى أذَن الخادم. أخذ 
الجمع �سوع إلى رئEس الكهنة والذي كان سEحكم علEه بالصلب في 

آخر األمر.
على  القبض  فEها  ألقَي  التي  اللEلة  تلك  أحداث  إلى  ننظر  فعندما 
سEوفهم  تالمEذه  �ستّل  أن  �نِو  لم  �سوع  أن  نرى  أن  نستطEع  �سوع، 
للدفاع عنه. ولكن لماذا فعل �سوع هذا؟ وماذا كانت غا�ته من كل 
أن  أراد  �سوع  أن  هو:  بساطة  بكل  لذلك  وفهمي  بتصوري  ذلك؟ 
ففي  لهم سالم كالسابق.  �كون  لن  �موت  أن  بعد  أنه  �عرف تالمEذه 
خالل رحالتهم وجَب علEهم أن �حملوا ماًال لEبتاعوا طعامهم وخنجًرا 

للدفاع عن أنفسهم. 
فهل هناك أي احتمال أن �كون �سوع �طلب منهم أن �نظموا مقاومة 
مسلحة لحما�ة مبادئه أو للدفاع عنها؟ كال وإال كان هذا مناقًضا لتعالEم 
�سوع برمتها. وباإلضافة لذلك وكأدلة إضافEة، فأنه وبعد موت �سوع ال 
�وجد أ�ة أدلة تشEر إلى أن التالمEذ تقووا وبدأوا بتجمEع األسلحة. ولكن 
في الحقEقة، فإن الذكر الوحEد ألي سEف جاء في اإلنجEل هو في األ�ام 
األولى للكنEسة وقد ُذكر أنه �عود إلى سجاٍن كان �حرس بولس وسEال. 

(أعمال الرسل ١٦: ٢٧) 

„\Å¡^;Ì÷¡;ƒÊâÁ;ÄÑ

�سوع �تجنب المواجهات 
علEها  َ�ُردُّ  �كن  لم  في حEاته  تهد�دات  أي  �واجه  �سوع  كلما كان 

بالمثل، بل كان �تجنب المواجهة و�بتعد. 
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َأْن  ُ�ِرْد  َلْم  ُه  َألنَّ اْلَجِلEِل  ِفي  َهَذا  َبْعَد  ُد  َ�َتَردَّ َ�ُسوُع  َوَكاَن 
ِة َألنَّ اْلEَُهوَد َكاُنوا َ�ْطُلُبوَن َأْن َ�ْقُتُلوُه. َد ِفي اْلEَُهوِد�َّ َ�َتَردَّ

(�وحنا ٧: ١) 

وَن َتَشاَوُروا َعَلEِْه ِلَكْي ُ�ْهِلُكوُه َفَعِلَم َ�ُسوُع  ُّEِس� ا َخَرَج اْلَفرِّ َفَلمَّ
َواْنَصَرَف ِمْن ُهَناَك. َوَتِبَعْتُه ُجُموٌع َكِثEَرٌة َفَشَفاُهْم َجِمEًعا.

(متى ١٢: ١٤–١٥)

َهَذا  َسِمُعوا  ِحEَن  اْلَمْجَمِع  ِفي  ِذ�َن  الَّ َجِمEُع  َغَضًبا  َفاْمَتَأل 
ِة اْلَجَبِل  َفَقاُموا َوَأْخَرُجوُه َخاِرَج اْلَمِد�َنِة َوَجاُءوا ِبِه إلى َحافَّ
ى َ�ْطَرُحوُه إلى َأْسَفُل.  ًة َعَلEِْه َحتَّ َّEِذي َكاَنْت َمِد�َنُتُهْم َمْبِن الَّ

ا ُهَو َفَجاَز ِفي َوْسِطِهْم َوَمَضى. َأمَّ
(لوقا ٤: ٢٨–٣٠)

ِمَن  َوَخَرَج  َفاْخَتَفى  َ�ُسوُع  ا  َأمَّ ِلEَْرُجُموُه.  ِحَجاَرًة  َفَرَفُعوا 
اْلَهEَْكِل ُمْجَتاًزا ِفي َوْسِطِهْم َوَمَضى َهَكَذا.

(�وحنا ٨: ٥٩)

َم تالمEذه اإلثني عشر أن �تبعوه كلما  وهذا كان الرد نفسه الذي َعلَّ
واجههم تهد�د ما: 

َوَمَتى َطَرُدوُكْم ِفي َهِذِه اْلَمِد�َنِة َفاْهُرُبوا إلى اُألْخَرى.
(متى ١٠: ٢٣)

َوَمْن َال َ�ْقَبُلُكْم َوَال َ�ْسَمُع َكَالَمُكْم َفاْخُرُجوا َخاِرًجا ِمْن 
َذِلَك اْلَبEِْت َأْو ِمْن ِتْلَك اْلَمِد�َنِة َواْنُفُضوا ُغَباَر َأْرُجِلُكْم. 

(متى ١٠: ١٤) 
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وهذا ما فعله أتباعه كما هو مكتوب في أعمال الرسل. 

ِتي  َوَحَدَث ِفي َذِلَك اْلEَْوِم اْضِطَهاٌد َعِظEٌم َعَلى اْلَكِنEَسِة الَّ
اِمَرِة  ِة َوالسَّ َت اْلَجِمEُع ِفي ُكَوِر اْلEَُهوِد�َّ ِفي ُأوُرَشِلEَم َفَتَشتَّ

ِر�َن ِباْلَكِلَمِة. ُتوا َجاُلوا ُمَبشِّ ِذ�َن َتَشتَّ ُسَل. َفالَّ َما َعَدا الرُّ
(أعمال ٨: ١و٤ )

ِباْسمِ  َوُ�َجاِهُر  ُأوُرَشِلEَم  ِفي  َوَ�ْخُرُج  َ�ْدُخُل  َمَعُهْم  َفَكاَن 
َفَحاَوُلوا  Eَن  ِّEوَناِنEُاْل َوُ�َباِحُث  ُ�َخاِطُب  َوَكاَن  َ�ُسوَع.  بِّ  الرَّ
َة َوَأْرَسُلوُه  ا َعِلَم اِإلْخَوُة َأْحَدُروُه إلى َقEَْصِر�َّ َأْن َ�ْقُتُلوُه. َفَلمَّ

إلى َطْرُسوَس.
(أعمال ٩: ٢٨–٣٠)

ِر�َفاِت َوُوُجوَه  َداِت الشَّ َساَء اْلُمَتَعبِّ ُكوا النِّ َوَلِكنَّ اْلEَُهوَد َحرَّ
َوَأْخَرُجوُهَما  َوَبْرَناَبا  ُبوُلَس  َعَلى  اْضِطَهاًدا  َوَأَثاُروا  اْلَمِد�َنِة 
َوَأَتEَا  َعَلEِْهْم  َأْرُجِلِهَما  ُغَباَر  َفَنَفَضا  ُهَما  ا  َأمَّ ُتُخوِمِهْم.  ِمْن 
إلى ِإ�ُقوِنEََة. [وهذا ما كان قد أوصى به �سوع تالمEذه أن 

�نفضوا غبار أقدامهم عندما �رفضونهم] 
(أعمال ١٣: ٥٠–٥١)

َواْلEَُهوِد َمَع ُرَؤَساِئِهْم ُهُجوٌم ِلEَْبُغوا  ا َحَصَل ِمَن األَممِ  َفَلمَّ
َة:  َّEَكُأوِنEِل َمِد�َنَتْي  إلى  َفَهَرَبا  ِبِه  َشَعَرا  َوَ�ْرُجُموُهَما  َعَلEِْهَما 
َراِن.  ِلْسِتَرَة َوَدْرَبَة َوإلى اْلُكوَرِة اْلُمِحEَطِة. َوَكاَنا ُهَناَك ُ�َبشِّ
(أعمال ١٤: ٥–٧)
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�سوع �رفض معاقبة الناس الذ�ن لم �قبلوه 
مع  أورشلEم  شطر  وجهه  �سوع  �مم  �قترب،  موته  أوان  بات  إذ 
تالمEذه. وبEنما هم في الطر�ق اقتربوا من قر�ة للسامر�Eن. فأرسل �سوع 
ُرُسًال أمامه للتحضEر لوصولهم. غEر أن السامر�Eن رفضوا استقبال الرسل 
ألنهم كانوا ساخطEن على الEهود من الطر�قة التي كانوا �عاملونهم بها. 
فعندما رأى تلمEذاه �عقوب و�وحنا ما حدث سألوه، هل تر�دنا �ا رب 
أن ندعو ناًرا من السماء تنزل وتفنEهم؟ ولو أن �سوع لم �وافقهم الرأي، 
تالمEذ،  �ا  رائعة  لفكرة  هذه  لهم:إن  قال  أنه  افتراًضا  لنفترض  ولكن 
سأطلب من أبي أن �رسل ناًرا لتدمر القر�ة، عندها �مكن أن �كون لد�نا 
المقدسة  الحرب  باستعمال  لتالمEذه  قد سمح  �سوع  إن  لنقول  الدلEل 

ضد اآلخر�ن. لكن لننظر إلى الطر�قة التي تصرف بها �سوع: 

ُروٍح  َأيِّ  ِمْن  َتْعَلَماِن  َلْسُتَما  َوَقاَل:  َواْنَتَهَرُهَما  َفاْلَتَفَت 
َبْل  اِس  النَّ َأْنُفَس  ِلEُْهِلَك  َ�ْأِت  َلْم  اِإلْنَساِن  اْبَن  َألنَّ  َأْنُتَما! 

َص. َفَمَضْوا إلى َقْرَ�ٍة ُأْخَرى.  ِلEَُخلِّ
(لوقا ٩: ٥٥–٥٦) 

�سوع �رفض القتال للتحرر من س�طرة روما 
روما.  سEطرة  تحت  العEش  �كرهون  الEهود  كان  �سوع،  أ�ام  في 
والكثEرون منهم كانوا �نتظرون المسEح الذي سEهزم روما و�قEم مملكة 

أرضEة، غEر أن �سوع لم �مانع في سلطة روما: 

َ�ْصَطاُدوُه  ِلَكْي  َوَتَشاَوُروا  وَن  ُّEِس� اْلَفرِّ َذَهَب  ِحEَنِئٍذ 
ِجْزَ�ٌة  ُتْعَطى  َأْن  َأَ�ُجوُز  ؟  َتُظنُّ َماَذا  َلَنا  َفُقْل  ِبَكِلَمٍة..... 
ُبوَنِني  ِلَقEَْصَر َأْم َال؟ َفَعِلَم َ�ُسوُع ُخْبَثُهْم َوَقاَل: ِلَماَذا ُتَجرِّ
ُموا َلُه ِد�َناًرا. َفَقاَل  َ�ا ُمَراُؤوَن؟ َأُروِني ُمَعاَمَلَة اْلِجْزَ�ِة. َفَقدَّ
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 .َصَرEِْلَق َلُه:  َقاُلوا   َواْلِكَتاَبُة؟ وَرُة  الصُّ َهِذِه  ِلَمْن  َلُهْم: 
. َفَقاَل َلُهْم: َأْعُطوا ِإًذا َما ِلَقEَْصَر ِلَقEَْصَر َوَما ِهللاِ ِهللاِ

(متى ٢٢: ١٥، ١٧–٢١)

أْطَعَم  أن  الناس كملك أرضي. فبعد  وكان �سوع �رفض أن �نصبه 
الخمسة آالف شخص بسمكتEن وخمس أرغفة، فتح فاُه وبدأ �علمهم 

قائًال: 

ِتي َصَنَعَها َ�ُسوُع َقاُلوا: ِإنَّ َهَذا ُهَو  اُس اآلَ�َة الَّ ا َرَأى النَّ َفَلمَّ
ُهْم  ا َ�ُسوُع َفِإْذ َعِلَم َأنَّ ِبيُّ اآلِتي إلى اْلَعاَلمِ! َوَأمَّ ِباْلَحِقEَقِة النَّ
أ�ًضا  اْنَصَرَف  َمِلًكا  ِلEَْجَعُلوُه  َوَ�ْخَتِطُفوُه  َ�ْأُتوا  َأْن  ُمْزِمُعوَن 

إلى اْلَجَبِل َوْحَدُه.
(�وحنا ٦: ١٤–١٥)

 بEنما كان �سوع �رفض تأسEس مملكة سEاسEة على األرض، كان 
محمد �بذل جهوًدا جبارة لتأسEس مملكة ماد�ة لإلسالم على األرض. 
حEث قال محمد إن اهللا سEكون مسروًرا من كل من �ساعده، خصوًصا 

أولئك الذ�ن �جاهدون في ساحات القتال لنصرة قضEة اهللا. 

;ÏàÅŒ∏\;gÖu÷’;‹˜à¸\;Î_…]“Ÿ

وصف محمد عدة مكافآت للذ�ن قاتلوا في كال العالَمEن، عالمنا 
الحاضر وعالم ما بعد الموت. والمكافأت في عالمنا هذا تتضمن: 

الِغَنى

َوَأنُتْم  ِإَلEُْكْم  ُ�َوفَّ  اهللا  َسِبEِل  ِفي  َشْيٍء  ِمن  ُتنِفُقوْا  َوَما 
ُتْظَلُموَن َال 

(سورة ٨: ٦٠)
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جنده  على  الباقي  ووزع  الحرب  غنائم  بُخمس  محمد  احتفظ 
(سورة ٨: ٤١).

محبة اهللا 

ُبنEَاٌن  ُهم  َكَأنَّ ا  َصفًّ َسِبEِلِه  ِفي  ُ�َقاِتُلوَن  ِذ�َن  الَّ ُ�ِحبُّ  اَهللا  ِإنَّ 
ْرُصوٌص مَّ

(سورة ٦١: ٤)

اْلَقاِعِد�َن  َعَلى  َوَأنُفِسِهْم  ِبَأْمَواِلِهْم  اْلُمَجاِهِد�َن  اهللا  َل  َفضَّ
َل اهللا اْلُمَجاِهِد�َن َعَلى  َدَرَجًة َوُكـًال َوَعَد اهللا اْلُحْسَنى َوَفضَّ

اْلَقاِعِد�َن َأْجًرا َعِظEًما 
(سورة ٤: ٩٥)

غفران الخطا�ا

ِبَأْمَواِلُكْم  اِهللا  َسِبEِل  ِفي  َوُتَجاِهُدوَن  َوَرُسوِلِه  ِباِهللا  ُتْؤِمُنوَن 
َلُكْم  َ�ْغِفْر  َتْعَلُموَن  ُكنُتْم  ِإن  ُكْم  لَّ َخEٌْر  َذِلُكْم  َوَأنُفِسُكْم 
اَألْنَهاُر  َتْحِتَها  ِمن  َتْجِري  اٍت  َجنَّ َوُ�ْدِخْلُكْم  ُذُنوَبُكْم 

اِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظEُم َبًة ِفي َجنَّ ِّEَوَمَساِكَن َط
(سورة ٦١: ١١– ١٢) 

تجنب غضب اهللا 
إن اهللا ال �حب الذ�ن �رفضون القتال. 

ًزا ِإَلى ِفَئٍة  ِّEِقَتاٍل َأْو ُمَتَح ًفا لِّ ِهْم َ�ْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّ َوَمن ُ�َولِّ
ُم َوِبْئَس اْلَمِصEُر َن اهللا َوَمْأَواُه َجَهنَّ َفَقْد َباء ِبَغَضٍب مِّ

(سورة ٨: ١٦)
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وجزاء المقاتلEن في الحEاة األخرى �تضمن: 

الجنة 
شجع محمد أتباعه على القتال لEنالوا الجنة. 

قال رسول اهللا بEنما كان �واجه العدو: حًقا إن أبواب الجنة 
وقال:  الثEاب  فنهض رجل رث  السEوف،  تحت ظالل 
فقال  هذا؟  �قول  اهللا  رسول  سمعت  هل  موسى،  أبا  �ا 
الراوي: نعم، فالتفت الرجل إلى رفاقه وقال: أحEEكم تحEة 
الوداع، ثم شمر عن سEفه ورمى بغمده بعEًدا وتقدم شاهًرا 

سEفه صوب العدو وقاتلهم حتى قتل. 

العذارى 
قال محمد إن جنان الجنة ستمنح الرجال عذارى حساًنا لبهجة لذاتهم. 

ْرِف َلْم َ�ْطِمْثُهنَّ ِإنٌس َقْبَلُهْم َوَال َجانٌّ ِفEِهنَّ َقاِصَراُت الطَّ
(سورة ٥٥: ٥٦)

ÎÖ�∆∏\Â;Ï∂Ö’\Â;‹˜â÷’;ƒÊâÁ;ka…]“Ÿ

إن �سوع لم �تكلم عن القتال في سبEل اهللا، لذا وبالطبع فإنه لم �ِعد 
القتال.  �رفضون  للذ�ن  مكافآت  عن  تكلم  أنه  غEر  لذلك.  مكافأة  بأي 
بذكر  بدأها  حEث  الجبل،  على  موعظته  في  ملخصة  �سوع  فتعالEم 

خصائص الناس المباركEن، وهم: 

َحَماِء  ُطوَبى ِللرُّ
ُهْم ُ�ْرَحُموَن َألنَّ
َالِم  ُطوَبى ِلَصاِنِعي السَّ
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ُهْم َأْبَناَء اِهللا ُ�ْدَعْوَن.  َألنَّ
ُطوَبى ِلْلَمْطُروِد�َن ِمْن َأْجِل اْلِبرِّ 

َماَواِت.  َألنَّ َلُهْم َمَلُكوَت السَّ
ُروُكْم َوَطَرُدوُكْم َوَقاُلوا َعَلEُْكْم ُكلَّ َكِلَمٍة  َّEُطوَبى َلُكْم ِإَذا َع

�َرٍة ِمْن َأْجِلي َكاِذِبEَن. ِشرِّ
(متى ٥: ٧، ٩–١١ )

ثم شرح وصا�ا اهللا للدخول إلى المملكة السماو�ة، إنها َصالح �ز�د 
على َصالح الناموس. إنه َصالح �تعدى الممارسات السطحEة و�تعمق 
َق �سوع هذا المبدأ على  لEصل إلى أعماق نEات القلب. وفي موعظته طبَّ
قاله بخصوص  ما  نستعرض  القارئ  اآلن عز�زي  فدعنا  مواضEع.  عدة 

الثأر والحرب.

ا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم:  . َوَأمَّ ُه ِقEَل: َعEٌْن ِبَعEٍْن َوِسنٌّ ِبِسنٍّ َسِمْعُتْم َأنَّ
ْل َلُه  َك اَألْ�َمِن َفَحوِّ رَّ َبْل َمْن َلَطَمَك َعَلى َخدِّ َال ُتَقاِوُموا الشَّ
اآلَخَر أ�ًضا. َوَمْن َأَراَد َأْن ُ�َخاِصَمَك َوَ�ْأُخَذ َثْوَبَك َفاْتُرْك َلُه 
َرَك ِمEًال َواِحًدا َفاْذَهْب َمَعُه اْثَنEِْن. َمْن  َداَء أ�ًضا. َوَمْن َسخَّ الرِّ

ُه.  َسَأَلَك َفَأْعِطِه َوَمْن َأَراَد َأْن َ�ْقَتِرَض ِمْنَك َفَال َتُردَّ
َأَنا  ا  َوَأمَّ َك.  َعُدوَّ َوُتْبِغُض  َقِر�َبَك  ُتِحبُّ  ِقEَل:  ُه  َأنَّ َسِمْعُتْم 
وا َأْعَداَءُكْم. َباِرُكوا َالِعِنEُكْم. َأْحِسُنوا إلى  َفَأُقوُل َلُكْم: َأِحبُّ
ِذ�َن ُ�ِسEُئوَن ِإَلEُْكْم َوَ�ْطُرُدوَنُكْم  وا َألْجِل الَّ ُمْبِغِضEُكْم َوَصلُّ
ُ�ْشِرُق  ُه  َفِإنَّ َماَواِت  السَّ ِفي  ِذي  الَّ َأِبEُكُم  َأْبَناَء  َتُكوُنوا  ِلَكْي 
اَألْبَراِر  َعَلى  َوُ�ْمِطُر  اِلِحEَن  َوالصَّ اَألْشَراِر  َعَلى  َشْمَسُه 
وَنُكْم َفَأيُّ َأْجٍر َلُكْم؟  ِذ�َن ُ�ِحبُّ ُه ِإْن َأْحَبْبُتُم الَّ اِلِمEَن. َألنَّ َوالظَّ

اُروَن أ�ًضا َ�ْفَعُلوَن َذِلَك؟ َأَلEَْس اْلَعشَّ
(متى ٥: ٣٨–٤٦)
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اُس ِبُكُم اْفَعُلوا َهَكَذا َأْنُتْم أ�ًضا  َفُكلُّ َما ُتِر�ُدوَن َأْن َ�ْفَعَل النَّ
اُموُس َواَألْنِبEَاُء. ِبِهْم َألنَّ َهَذا ُهَو النَّ

(متى ٧: ١٢)

ØËeË÷ë’\;fl¡;\Ç]Ÿ

في هذا الفصل عز�زي القارئ، سننظر إلى مسألة مهمة حEث اختلف 
�سوع ومحمد اختالًفا بEًنا. فعلى خالف �سوع الذي ُعرف بمعجزاته 
وقدرته على شفاء المرضى، فقد ُعِرَف محمد بحروبه الجهاد�ة. غEر أن 
هنالك سؤاًال واحًدا ملًحا عن الحرب (ظهر أمامي أكثر من مرة) لم نضعه 
بعد على بساط البحث سواء في كالمي مع المسلمEن أو المسEحEEن. 
وكلما تطرق بنا الحد�ث إلى موضوع الحرب المقدسة، أواَجُه بالسؤال 
حالهم  لسان  وكأن  الصلEبEة؟  بالحروب  �سمى  عما  وماذا  التقلEدي؛ 
�قول: حسًنا كما أن لإلسالم تار�ًخا دامEًا فكذلك المسEحEة لها التار�خ 
الدراسات اإلسالمEة في  أجEُب كما أجبت رئEس قسم  نفسه. عندها 
�قارب  ما  أمام  معه،  مناهضتي  في  جوهانسبرغ  مد�نة  في  راو  جامعة 
المئتEن من طلبته المتواجد�ن في المناظرة عندما سألني هذا األستاذ عن 

سبب تركي اإلسالم. أجبته بقولي: 
 قد درسُت اإلسالم وتار�خه بعمق، وهو بكل بساطة لEس إال 
بحر من الدماء. حتى بعد أن توقف المسلمون عن قتل غEر المسلمEن 
بدأوا بقتل بعضهم البعض، أوردت له بعدها بعض األمثلة كحرب 
االمتناع  حاولوا  ممن  ألف شخص  تسعEن  حEاة  التي حصدت  الردة 
عن دفع الزكاة والتي جاءت بعEد وفاة محمد، وحرب سفEان حEث 
ُقتل عشرة آالف شخص حول من سEتسلم الوال�ة اإلسالمEة بعد وفاة 
سنوات  تسع  حصاد  بلغ  حEث  اإل�رانEة،  العراقEة  والحرب  محمد، 
والعجزة.  المقعد�ن  من  وضعفهم  القتلى  من  ملEوًنا  القتال  من  طوال 
سنوات  سبع  مدار  على  فحصدت  الجزائر،  في  األهلEة  الحرب  أّما 
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المسEحEون  علّي:  رده  هذا  وكان  القتلى.  من  ألًفا  وخمسEن  مئة 
اإلنجEل  تعالEم  �طبقون  بذلك  وهم  المقدسة  الحرب  مارسوا  أ�ًضا 
جئت  ما   ٣٤  :١٠ متى  في  �سوع  قال  حEث  السEف،  باستعمال 
أللقي سالًما إنما سEًفا، فقال لي مذِكًرا إ�اي أنظر إلى الصلEبEEن، 
المسEحEون  إلى ما فعله  إلى �وغوسالفEا وانظر  أنظر  أ�رلندا،  إلى  أنظر 

 .نEبالمسلم الصرب 
غEر   ،٣٤ متى١٠:  في  ورد  لما  الحقEقي  المعنى  أناقش  لم  وقتها 
الحدوث  في  وسEستمر  حدث  ما  حدث  قد  حسًنا،  له:  قلت  أني 
عندما  أنه  هي  األمر  حقEقة  أن  غEر  والمسEحEة.  اإلسالم  من  كلٍّ  في 
استعمل المسلمون السEف فإنهم طبقوا التعالEم القرآنEة للحرب المقدسة 
قبل مؤسس اإلسالم  ُطبقْت من  وآ�ات وقد  المذكورة في عدة سور 
ذاته. غEر أني أتحداك أن تجد آ�ة �كون فEها المسEح قد أمر تالمEذه أن 
�ذهبوا و�قتلوا باسم �سوع المسEح. وما تفضلت بذكره بخصوص 
المسEحEة باالسم فقط، فهم  عون  ِقَبِل من �دَّ اقُترفت من  التي  الشرور 
قد تنكروا لكلمة المسEح وزاغوا عن كالم اهللا بسبب شهوات قلوبهم 
و�قول اإلنجEل: قلب اإلنسان مملوء غًشا وخداًعا، وبسبب هذا لن 
تجد عز�زي القارئ أي فرق بEن أفعال المسلمEن الذ�ن �قتلون و�دمرون 
وبEن أفعال المسEحEEن الذ�ن �قتلون و�دمرون ولكن الفرق �كمن فEما 
إذا كانوا �تبعون المثال الذي رسمه قائدهم لهم. لم �كن لألستاذ أي 

شيء لEضEف فآثر االنتقال إلى موضوع آخر. 
�سمى  ما  في  شارك  شخص  كل  أن  هي  هنا  البسEطة  الحقEقة 
أولئك  �كون  وقد  �سوع.  تعالEم  بع  �تَّ �كن  لم  الصلEبEة،  بالحروب 
أما  �سوع.  �تبعون  �كونوا  لم  أنهم  غEر  الصلEب  من حملة  األشخاص 
عندما قام المسلمون بانقالب ضد الحكومة بالقوة، فقد كانوا �تبعون 

تعالEم محمد ومثاله. 
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مسألة  من  موقفهما  تلخصان  ومحمد  �سوع  حول  مفارقتان  هناك 
الحرب المقدسة.

في أحد األ�ام، عاد محمد إلى بEته من إحدى غزواته ودعا 
ابنته فاطمة وقال لها: اغسلي الدم عن سEفي فواهللا إن هذا 
السEف كان �طEعني طوال الوقت، ثم أخذ بعدها سEوف 

صد�قه علي بن أبي طالب وغسلها له. 

الذي كان سEفعله  واألمر  تغسل سEفه،  أن  ابنته  من  فمحمد طلب 
له لغرض تكر�مه  ابن عمه لEغسله  تناول بدوره سEف  بنفسه. ومن ثم 

واحترامه. هذا ما فعل محمد لتكر�م أتباعه. 
لنر اآلن ماذا فعل �سوع لتكر�م أتباعه: 

َزَر ِبَها ُثمَّ َصبَّ َماًء  َقاَم َعِن اْلَعَشاِء َوَخَلَع ِثEَاَبُه َوَأَخَذ ِمْنَشَفًة َواتَّ
ِفي ِمْغَسٍل َواْبَتَدَأ َ�ْغِسُل َأْرُجَل الّتَالِمEِذ َوَ�ْمَسُحَها ِباْلِمْنَشَفِة 
ا َكاَن َقْد َغَسَل َأْرُجَلُهْم َوَأَخَذ  ِزًرا ِبَها..... َفَلمَّ ِتي َكاَن ُمتَّ الَّ
َكَأ أ�ًضا َقاَل َلُهْم: َأَتْفَهُموَن َما َقْد َصَنْعُت ِبُكْم؟ َأْنُتْم  ِثEَاَبُه َواتَّ
ي َأَنا َكَذِلَك. َفِإْن  ًدا َوَحَسًنا َتُقوُلوَن َألنِّ ِّEًما َوَس َتْدُعوَنِني ُمَعلِّ
ُم َقْد َغَسْلُت َأْرُجَلُكْم َفَأْنُتْم َ�ِجُب  ُد َواْلُمَعلِّ ِّE ُكْنُت َوَأَنا السَّ
ي َأْعَطEُْتُكْم ِمَثاًال  َعَلEُْكْم َأْن َ�ْغِسَل َبْعُضُكْم َأْرُجَل َبْعٍض َألنِّ
ى َكَما َصَنْعُت َأَنا ِبُكْم َتْصَنُعوَن َأْنُتْم أ�ًضا. َاْلَحقَّ اْلَحقَّ  َحتَّ
ِدِه َوَال َرُسوٌل َأْعَظَم  ِّEَس َعْبٌد َأْعَظَم ِمْن َسEُْه َل َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ

ِمْن ُمْرِسِلِه. ِإْن َعِلْمُتْم َهَذا َفُطوَباُكْم ِإْن َعِمْلُتُموُه. 
(�وحنا ١٣: ٤–٥ و١٢–١٧)
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أتباعه. ال أعتقد أن  أتباعه و�سوع غسل أقدام  محمد غسل سEوف 
هناك طر�قة أبسط من هذه لتلخEص زبدة الفروقات بEنهما. 

;k]‚d]çhÂ ;k]…˜i|\

عز�زي القارئ كلما تعرفَت على �سوع ومحمد أكثر كلما تجلْت 
أمامك التبا�نات المبدئEة وأصبحت أكثر وضوًحا. ولكن على الرغم من 
نصب  تشابه  نقاط  �ضعون  زالوا  ما  الغربEEن  الباحثEن  بعض  فإن  ذلك 
في  جاهد�ن  �عملون  الُكتاب  بعض  إن  حتى  عنها.  و�بحثون  أعEنهم 
األولى  للوهلة  تبدو  القرآن  من  وأخرى  اإلنجEل  من  آ�ات  عن  البحث 
الحد  هو  ذلك  كل  من  وهدفهم  جنب.  إلى  جنًبا  ونها  و�صفُّ متقاربة 
من مشاعر العداء بEن الEهود والمسEحEEن والمسلمEن وتقر�ب وجهات 
النظر بEنهم. وهذا في حّد ذاته هدف نبEل، غEر أن الخطورة هنا تكمن 
ِخَضم  ففي  في فحواه.  السامي وتحقEقه  الهدف  إنجاز هذا  في طر�قة 
عملEة البحث عن التفاصEل الدقEقة قد �غEب عن بالنا د�مومة التواصل 

مع الصورة الكاملة ومغزى البحث. 
َف   في الفصل التالي سننظر عز�زي القارئ إلى موضوع لطالما ُحرِّ
َه بسهولة، أال وهو موضوع المحبة. فبدًال من مقارنة آ�ات  معناه وُشوِّ
ومحمد  �سوع  قبل  من  المقدمة  الكلEة  الصورة  إلى  سننظر  متفرقة، 

وسنكتشف فروًقا مبدئEة ال غبار علEها.
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األ�ام التي كنت أعEش فEها كمسلم في مصر، كان هناك لغز ∫ 
�ضعونها  المسEحEون  كان  التي  الملصقات  وهو  أال  �حEرني 
على سEاراتهم وفي محالتهم. وقد كانت جملة اهللا محبة تشغل بالي 
كثEًرا وال أجد لها تفسEًرا. فهاتان الكلمتان البسEطتان في قEمتهما اللغو�ة 
لم تجمعهما جملة ولو واحدة في القرآن، وكنت أسائل نفسي عما �ر�د 

هؤالء الناس أن �قولوا. 
القارئ سEنصب هدفي على تقد�م وصف  الفصل عز�زي  في هذا 
كاٍف وتحلEل شاٍف عّما احتواه تعلEم �سوع وتعلEم محمد عن المحبة. 
فEجب أن ُتفهم المحبة دائًما في مضمون العالقة وإطارها. وفي الوقت 
الذي ننظر إلى تعالEمهما عن المحبة، فإننا سنكتشف طبEعة العالقات 
العالقة من  تتأتى أهمEة هذه  المهمة في حEاة كل من �سوع ومحمد. 

منطلق تمحورها حول النقاط األربعة التالEة: 

اهللا.  �
نبEه.  �

المؤمنون.  �
غEر المؤمنEن.  �

14
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في  التخطEط  �راجع  أن  هنا  اللبEب  القارئ  على  اقترح  أن  (أود 
الصفحة التالEة – فعلى الرغم من أن الغرض من باقي الفصل هو شرح 
الوصفEة  الكلمات  بعض  فEها  َخَطْطُت  قد  أني  غEر   – العالقات  هذه 
المحبة  مبدأ  عن  للبحث  اهتمامنا  جل  بذلنا  وقد  التصور.  الستكمال 

بEن هذه النقاط المتبا�نة). 
فدعنا نبدأ عز�زي القارئ بالنظر إلى العالقة الهاد�ة والمرشدة وأساس 
كل العالقات األخرى أال وهي طبEعة العالقة التي �جب أن تكون بEن 

المرِسل (اهللا) والمرَسل (الرسول). 

Å⁄•Â;ƒÊâÁ
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محمد 
وصف محمد نفسه بأنه َعْبُد اهللا (انظر سورة ٢: ٢٣). فالقرآن أو 
الحد�ث لم �ذكرا محبة محمد هللا أو محبة اهللا لمحمد، فموقف محمد 

كان كموقف العبد الذي �عطEه سEده الصالحEة للعمل. 

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللا  ْن ُ�ِطِع الرَّ مَّ
(سورة ٤: ٨٠) 

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا  َوَما آَتاُكُم الرَّ
(سورة ٥٩: ٧)

ِبْع َغEَْر  َن َلُه اْلُهَدى َوَ�تَّ َّEُسوَل ِمن َبْعِد َما َتَب َوَمن ُ�َشاِقِق الرَّ
َم َوَساءْت َمِصEًرا ى َوُنْصِلِه َجَهنَّ ِه َما َتَولَّ َسِبEِل اْلُمْؤِمِنEَن ُنَولِّ
(سورة ٤: ١١٥ )
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�سوع 
محبة  عالقة  وهي  بأبEه،  االبن  كعالقة  باهللا  عالقته  �سوع  وصف 
متبادلة. فعندما تعّمد �سوع في نهر األردن، �قول كاتب اإلنجEل، إن 
  .ِبِه ُسِرْرُت ِذي  الَّ اْلَحِبEُب  اْبِني  ُهَو  صوًتا من السماء جاء �قول: َهَذا 
(متى٣: ١٧و متى ١٢: ١٨). وتكلم �سوع عن إطاعة اهللا وحبه ولكن لم 

نسمعه �تكلم عن الخوف منه. 

ي ُأِحبُّ اآلَب َوَكَما َأْوَصاِني اآلُب َهَكَذا َأْفَعُل.  ... َأنِّ
(�وحنا ١٤: ٣١)

السابقة  اللEلة  في  للمواساة، حEث صلى  اهللا  إلى  �لجأ  �سوع  وكان 
لصلبه قائًال: 

ي َهِذِه  َوَقاَل: َ�ا َأَبا اآلُب ُكلُّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع َلَك َفَأِجْز َعنِّ
.ُكْن َال َما ُأِر�ُد َأَنا َبْل َما ُتِر�ُد َأْنَتEَاْلَكْأَس. َوَلِكْن ِل

(مرقس ١٤: ٣٦)

باللغة  للمواساة، كان �دعوه آبا وهي  إلى اهللا  وعند لجوء �سوع 
أبEه  مخاطبته  عند  عادة  الطفل  �ستعملها  التي  نفسها  الكلمة  اآلرامEة 
للتقرب. فهل �مكننا هنا أن نرى عالقة شخصEة وعالقة محبة بEن �سوع 

واهللا اآلب! 

ã]fi’\Â;◊ą̀Ö
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محمد 

كما دعا محمد نفسه بعبد اهللا، كذلك قال إن المسلمEن اآلخر�ن هم 
ِنEٍب (سورة ٥٠: ٨). والقرآن لم  كذلك عبEد (َتْبِصَرًة َوِذْكَرى ِلُكلِّ َعْبٍد مُّ
َ�ُخص محبة اهللا بالذات بالكثEر من االهتمام على الرغم من أنه نادًرا ما 
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وَنُهْم  ِخُذ ِمن ُدوِن اِهللا َأنَداًدا ُ�ِحبُّ اِس َمن َ�تَّ �ذكر المحبة له كمبدأ (َوِمَن النَّ
ِذ�َن َظَلُموْا ِإْذ َ�َرْوَن اْلَعَذاَب  ا هللا َوَلْو َ�َرى الَّ ِذ�َن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبًّ َكُحبِّ اهللاِّ َوالَّ
َة ِهللا َجِمEعًا َوَأنَّ اهللا َشِد�ُد اْلَعَذاِب سورة ٢: ١٦٥). غEر أن القرآن  َأنَّ اْلُقوَّ
�دعو إلى اإلذعان هللا، ولكن ماذا �نوب العبد إذا لم ُ�ِطع؟ إنه سEعاقب 

أشد العقاب وبئس المصEر.

َوَمن ُ�َشاِقِق اهللا َوَرُسوَلُه َفِإنَّ اهللا َشِد�ُد اْلِعَقاِب 
(سورة ٨: ١٣)

عقابهم،  �نالون  سوف  �عصون  الذ�ن  أولئك  إن  لEقول  الوحي  نزل 
تعاطي  من  المسلمون  ُمنع  المثال،  سبEل  فعلى  العقاب.  نفذ  ومحمد 
المشروبات الروحEة، لذا فمحمد عاقب أولئك الذ�ن عصوا هذا األمر:

روى أبو هر�رة قائًال: إن رجًال ما، شارَب خمٍر أتوا به إلى 
النبي. فقال النبي إضربوه!. وأضاف أبو هر�رة، فقام البعض 
منا بضربه، ومنا من استعمل �د�ه، ومنا من استخدم حذاءه 

 .ابه بعد أن برمها إلى ما �شبه السوطEومنا من استخدم ث

 جاءت جماعة من المسلمEن إلى محمد بشأن امرأة وجدت تسرق. 
�أمر  أن  النبي  من  طلبوا  فقد  الEد،  قطع  السرقة هي  عقوبة  ولما كانت 

باستثناء المرأة من هذا الحكم. فرد علEهم بقوله:

إنما أهلك الذ�ن من قبلكم أنهم
إذا سرق فEهم الشر�ف تركوه

.ه الحدEف أقاموا علEهم الضعEوإذا سرق ف

فلو سألت مسلًما، هل تدرك محبة اهللا لك؟ ألجابك بقوله أنا ال 
أعرف كم �حبني، فاهللا هو فقط �عرف. فعلى المسلمEن أن �نتظروا إلى 
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�وم الحساب لEعرفوا ما إذا كان اهللا �حبهم وما إذا كان سEدخلهم الجنة. 
وها نحن نرى أن عالقة اهللا صارمة مع المسلمEن، ولكن ماذا �ظن اهللا 

بغEر المسلمEن؟ 

اِصِر�َن  ن نَّ َفِإنَّ اهللا َال َ�ْهِدي َمن ُ�ِضلُّ َوَما َلُهم مِّ
(سورة ١٦: ٣٧)

فغا�ة اهللا لبعض الناس أن �ضلهم لEمأل بهم جهنم التي خلقها. 

ي  ِمنِّ اْلَقْوُل  َحقَّ  َوَلِكْن  ُهَداَها  َنْفٍس  ُكلَّ  َآلَتEَْنا  ِشْئَنا  َوَلْو 
اِس َأْجَمِعEَن ِة َوالنَّ َم ِمَن اْلِجنَّ َألْمَألنَّ َجَهنَّ

(سورة ٣٢: ١٣)

فاهللا ال �حب غEر المؤمنEن. 

�سوع 
انعكست عالقة المحبة بEن �سوع واهللا اآلب على عالقته بأتباعه، 

فقد أخبر �سوع تالمEذه أن اهللا �حبهم: 

ي  ُكْم َقْد َأْحَبْبُتُموِني َوآَمْنُتْم َأنِّ ُكْم َألنَّ َألنَّ اآلَب َنْفَسُه ُ�ِحبُّ
ِمْن ِعْنِد اهللا َخَرْجُت.

(�وحنا ١٦: ٢٧)

و�سوع قال أ�ًضا إّنه ُ�حب أتباعه:

ِني اآلُب َكَذِلَك َأْحَبْبُتُكْم َأَنا. َكَما َأَحبَّ
(�وحنا ١٥: ٩)

الصالح  الراعي  �حرص  كما  المؤمنEن  على  �حرص  إّنه  �سوع  قال 
على خرافه.
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ِتي  َوَخاصَّ ِتي  َخاصَّ َوَأْعِرُف  اِلُح  الصَّ اِعي  الرَّ ي  َفِإنِّ َأَنا  ا  َأمَّ
َتْعِرُفِني َكَما َأنَّ اآلَب َ�ْعِرُفِني َوَأَنا َأْعِرُف اآلَب. َوَأَنا َأَضُع 

َنْفِسي َعِن اْلِخَراِف. 
(�وحنا ١٠: ١٤–١٥)

 نعم قد أحب �سوع أتباعه، ولكن ماذا عن غEر المؤمنEن؟ استناًدا 
إلى أعماله فالجواب عن هذا التساؤل سEكون باإل�جاب، فنعم �سوع 

�حب الخطاة أ�ًضا. 

فقد أكل مع العشار�ن والخطاة (لوقا ١٥: ١–٢).   �
مع  تعEش  كانت  التي  السامر�ة  المرأة  إلى  رسالته  ر شخصEًا  بشَّ  �

رجل لم �كن زوجها (�وحنا ٤: ١–٢٦). 
سمح المرأة خاطئة ومعروفة بأن تغسل قدمEه بEنما كان �تناول   �

العشاء مع الفر�سEEن (لوقا ٧: ٣٦–٥٠).
الصلEب  خشبة  على  وهو  بجانبه  ُصلب  الذي  اللص  توبة  َقِبَل   �

(لوقا ٢٣: ٣٩–٤٣). 

كان �سوع ُ�علم بفلسفة الذي ُأرِسل لدعوة الخطاة إلى التوبة وإعانتهم. 

اُء إلى َطِبEٍب  ا َسِمَع َ�ُسوُع َقاَل َلُهْم: َال َ�ْحَتاُج اَألِصحَّ َفَلمَّ
.ْوَبِة َبِل اْلَمْرَضى. َلْم آِت َألْدُعَو َأْبَراًرا َبْل ُخَطاًة إلى التَّ

(مرقس ٢: ١٧)

ØfiŸı∏\;3≈Â;ØfiŸı∏\;Ød;ÏÕ˜¬’\

الُمرِسل  بEن  العالقة األساسEة  إلى  نظرنا  قد  النقطة نكون  عند هذه 
والُمرَسل وكEف �لعب هذا دوره في العالقة بEن الُمرَسل وأتباعه. وقد 
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ركزنا هنا على قرائن المحبة. أما اآلن فنوجه اهتمام دراستنا إلى التعالEم 
أحدهم  محبة  بخصوص  ألتباعه  و�سوع  محمد  من  كل  أعطاها  التي 

اآلخر ومحبة غEر المؤمنEن. 

;Å⁄•

أحدهم  �ساند  بأن  أتباعه  أوصى  قد  محمًدا  فإن  �سوع،  فعل  كما 
اآلخر. 

ِنْعَمَة  َواْذُكُروْا  ُقوْا  َتَفرَّ َوَال  َجِمEًعا  اهللا  ِبَحْبِل  َواْعَتِصُموْا 
َفَأْصَبْحُتم  ُقُلوِبُكْم  َبEَْن  َف  َفَألَّ َأْعَداء  ُكنُتْم  ِإْذ  َعَلEُْكْم  اهللا 

ِإْخَواًنا  ِبِنْعَمِتِه 
(سورة ٣: ١٠٣)

اِر ُرَحَماء َبEَْنُهْم اء َعَلى اْلُكفَّ ِذ�َن َمَعُه َأِشدَّ ُسوُل اِهللا َوالَّ ٌد رَّ َحمَّ مُّ
(سورة ٤٨: ٢٩)

اهللا  ُقوا  َواتَّ َأَخَوْ�ُكْم  َبEَْن  َفَأْصِلُحوا  ِإْخَوٌة  اْلُمْؤِمُنوَن  َما  ِإنَّ
ُتْرَحُموَن ُكْم  َلَعلَّ

(سورة ٤٩: ١٠)

لهم موقف مختلف كلEًا  لEكون  المسلمEن  قد دعا  أن محمًدا  غEر 
من  المسلمEن  محمد  الجهاد حذر  �قام  أن  فقبل  المؤمنEن.  غEر  تجاه 

اتخاذ غEر المسلم نصEًرا أو صد�ًقا: 

ُكْم َأْوِلEَاء ُتْلُقوَن  ي َوَعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ ِذ�َن آَمُنوا َال َتتَّ َها الَّ َ�ا َأ�ُّ
َن اْلَحقِّ ُ�ْخِرُجوَن  ِة َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاءُكم مِّ ِإَلEِْهم ِباْلَمَودَّ

ُكْم  اُكْم َأن ُتْؤِمُنوا ِباِهللا َربِّ ُسوَل َوِإ�َّ الرَّ
(سورة ٦٠: ١)
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أما بعد أن أعلن محمد الجهاد، فقد دعا المسلمEن إلى أن �شتركوا في 
الحرب المقدسة ضد غEر المؤمنEن، وأن �قتلوهم إذا رفضوا اإلسالم. 

�سوع 
في كلماته األخEرة مع تالمEذه قبل موته، قال لهم �سوع: 

وا َبْعُضُكْم َبْعًضا. َكَما  َأَنا ُأْعِطEُكْم: َأْن ُتِحبُّ ًة َجِد�َدًة  َّEَوِص
َ�ْعِرُف  ِبَهَذا  َبْعًضا.  َأْنُتْم أ�ًضا َبْعُضُكْم  وَن  َأَنا ُتِحبُّ َأْحَبْبُتُكْم 
.ِذي: ِإْن َكاَن َلُكْم ُحبٌّ َبْعًضا ِلَبْعٍضEُكْم تَالِم اْلَجِمEُع َأنَّ
(�وحنا ١٣: ٣٤–٣٥)

هل �تبع المسEحEون هذه الوصEة جEًدا؟ حتى ولو لم �كن هذا صحEًحا 
معظم األحEان، ولكن هذا هو المعEار الذي وضعه �سوع. فقد قال �سوع، 
بَّ ِإَلَهَك..... َوَقِر�َبَك ِمْثَل  لكي ترث الحEاة األبد�ة، علEك أن: ُتِحبُّ الرَّ
�برر موقفه تجاه  أن  الد�نEEن  القادة  أراد أحد  (لوقا ١٠: ٢٧).   َنْفِسَك

بعض الناس فسأل �سوع، من هو جاري؟ َفَأَجاَب َ�ُسوُع:

ِإْنَساٌن َكاَن َناِزًال ِمْن ُأوُرَشِلEَم إلى َأِر�َحا َفَوَقَع َبEَْن ُلُصوٍص 
َفَعَرَض  َوَمEٍْت.  َبEَْن َحيٍّ  َوَتَرُكوُه  ُحوُه َوَمَضْوا  ْوُه َوَجرَّ َفَعرَّ
ِر�ِق َفَرآُه َوَجاَز ُمَقاِبَلُه. َوَكَذِلَك  َأنَّ َكاِهًنا َنَزَل ِفي ِتْلَك الطَّ
ُمَقاِبَلُه.  َوَجاَز  َوَنَظَر  َجاَء  اْلَمَكاِن  ِعْنَد  ِإْذ َصاَر  أ�ًضا  َالِويٌّ 
َم َوَضَمَد  َن َفَتَقدَّ ا َرآُه َتَحنَّ ا ُمَساِفًرا َجاَء ِإَلEِْه َوَلمَّ َوَلِكنَّ َساِمِر�ًّ
ِتِه َوَأَتى  ِجَراَحاِتِه َوَصبَّ َعَلEَْها َزْ�ًتا َوَخْمًرا َوَأْرَكَبُه َعَلى َدابَّ
ا َمَضى َأْخَرَج ِد�َناَرْ�ِن  ِبِه إلى ُفْنُدٍق َواْعَتَنى ِبِه. َوِفي اْلَغِد َلمَّ
َوَأْعَطاُهَما ِلَصاِحِب اْلُفْنُدِق َوَقاَل َلُه: اْعَتِن ِبِه َوَمْهَما َأْنَفْقَت 
َالَثِة َتَرى َصاَر َقِر�ًبا  َأْكَثَر َفِعْنَد ُرُجوِعي ُأوِفEَك. َفَأيُّ َهُؤَالِء الثَّ
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 .ْحَمَة ِذي َصَنَع َمَعُه الرَّ ُصوِص؟ َفَقاَل: الَّ ِذي َوَقَع َبEَْن اللُّ ِللَّ
 .ْذَهْب َأْنَت أ�ًضا َواْصَنْع َهَكَذاا :َفَقاَل َلُه َ�ُسوُع

(لوقا ١٠: ٣٠–٣٧)

َم �سوع: أن جارك لEس بالضرورة أن �كون  فمن خالل هذه القصة َعلَّ
شخًصا من بلدك أو شخًصا ذا إ�ماٍن �شبه إ�مانك، فجارك قد �كون أي 
شخص ممن حولك. وكذلك طلب �سوع من تالمEذه أن �حبوا غEر 
المؤمنEن. فعَل هذا بقوله لهم اذهبوا وبشروهم، اشفوا مرضاهم، اطردوا 

األرواح النجسة منهم وأقEموا موتاهم.

Ï≤]£\

الشيء األهم في هذا الفصل عز�زي القارئ هو أن �سوع ومحمًدا 
وصفا طبEعة اهللا بطر�قتEن مختلفتEن تماًما؛ فEسوع �عتبر اهللا هو اآلب 
الوصف  فاهللا هو سEد متحكم. وهذا  إلى محمد  بالنسبة  ا  أمَّ المحب، 
المحبة لكل عالقاتهما األخرى. ولنتمعن في  الطر�ق بخصوص  �مهد 
هذه النقطة، دعنا نفترض جدًال أن مؤمًنا ما قد ترك اإل�مان، فماذا قال 

محمد أن اهللا سEفعل به؟ وماذا قال �سوع أن اهللا سEفعل معه؟ 
�قول القرآن في ذلك: 

َ�ْأِتي  َفَسْوَف  ِد�ِنِه  َعن  ِمنُكْم  َ�ْرَتدَّ  َمن  آَمُنوْا  ِذ�َن  الَّ َها  َأ�ُّ َ�ا 
َعَلى  ٍة  َأِعزَّ اْلُمْؤِمِنEَن  َعَلى  ٍة  َأِذلَّ وَنُه  َوُ�ِحبُّ ُهْم  ُ�ِحبُّ ِبَقْوٍم  اهللا 
َلْوَمَة آلِئمٍ  َ�َخاُفوَن  َوَال  َسِبEِل اهللا  ُ�َجاِهُدوَن ِفي  اْلَكاِفِر�َن 

َذِلَك َفْضُل اِهللا ُ�ْؤِتEِه َمن َ�َشاء َواهللا َواِسٌع َعِلEٌم
(سورة ٥: ٥٤)

فتفسEر هذه اآل�ة هو أنه إذا ترك شخٌص ما اإلسالم، فإن اهللا سEجلب 
أناًسا أحسن منه، هذا �عني أن اهللا ال �أسف على الذ�ن �تركونه أو �حاول 

أن �عEدهم إلEه، بل �أتي بأحسن منهم. 
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 .ِإن َتْكُفُروا َفِإنَّ اَهللا َغِنيٌّ َعنُكْم وتقول السورة ٣٩: ٧
أما اآلن عز�زي القارئ فلننظر إلى قصة أوردها �سوع عن راعٍ �ملك 

مئة خروف وفقد واحًدا منها. 

َأَال  ِمْنَها  َواِحًدا  َوَأَضاَع  َخُروٍف  ِمَئُة  َلُه  ِمْنُكْم  ِإْنَساٍن  َأيُّ 
الِّ  الضَّ َألْجِل  َوَ�ْذَهَب  ِة  َّ� اْلَبرِّ ِفي  ْسِعEَن  َوالتِّ ْسَعَة  التِّ َ�ْتُرُك 
َوَ�ْأِتي  َفِرًحا  َمْنِكَبEِْه  َعَلى  َ�َضُعُه  َوَجَدُه  َوِإَذا  َ�ِجَدُه؟  ى  َحتَّ
اْفَرُحوا  َلُهُم:  َقاِئًال  َواْلِجEَراَن  اَألْصِدَقاَء  َوَ�ْدُعو  َبEِْتِه  إلى 
َهَكَذا  ُه  ِإنَّ َلُكْم  َأُقوُل   . الَّ الضَّ َخُروِفي  َوَجْدُت  ي  َألنِّ َمِعي 
َماِء ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َ�ُتوُب َأْكَثَر ِمْن ِتْسَعٍة  َ�ُكوُن َفَرٌح ِفي السَّ

.ا َال َ�ْحَتاُجوَن إلى َتْوَبٍة َوِتْسِعEَن َبارًّ
(لوقا ١٥: ٤–٧ و٨–١٠)

لنفسه عن مؤمنEن جدد �خدمونه  اهللا  إلى محمد سEبحث  فبالنسبة 
عن  �بحث  اآلب  اهللا  فإن  ذلك  من  النقEض  على  أما  أحسن.  بصورة 
الخروف الضال حتى �جده و�أتي به إلى بEته فرًحا. نعم عز�زي القارئ 

فهذا هو الفرق بEن إله محمد واهللا اآلب. 
تمام  تختلف  بصورة  اهللا  طبEعة  ومحمد  �سوع  من  كل  وصف 
االختالف، غEر أنهما أمرا أتباعهما أن �صلوا. في الفصل التالي سنقوم 
بمقارنة تعالEم �سوع ومحمد بخصوص الصالة وسترى عز�زي القارئ 
المتبا�نة عن طبEعة اهللا ستؤثر بشكٍل كبEر على أسلوب  اعتقاداتهما  أن 

صالتهما وتوقعاتهما بخصوص الكEفEة التي سEستجEب بها اهللا.
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 „›b تعني صالة الغر�ب بمكان أن تكون كلمة واحدة كالـ لمن 
ومحمد  �سوع  من  فكلٌّ  االختالف.  أشد  مختلفEن  معَنEْEَن 
الصالة كانا  أن طر�قتهما وهدفهما من  أن �صلوا، غEر  أتباعهما  ما  علَّ
القارئ  الفصل سأشرح لك عز�زي  في هذا  االختالف.  تمام  �ختلفان 
فإذا  لمدة ثالثEن سنة.  التي ِعشُتها  الصالة  لحEاة  األسلوب اإلسالمي 
قد  تكن  لم  إذا  أّما  أقوله،  ما  مغزى  بالضبط  فستدرك  مسلًما،  كنَت 
مارسَت اإلسالم، فكل هذه المعلومات ستكون جد�دًة علEك. لذا فقد 
قصدُت أن ُأكِثر التفاصEل في شرحي هذا لEصبح كل شيء واضًحا لك 
وجلEًا. فُبَعEَْد إقامة الحجة على تعالEم محمد بخصوص الصالة، سأعود 
عليَّ  أثرْت  وكEف  الصالة  كEفEة  لتالمEذه حول  �سوع  تعالEم  ألشرح 

هذه التعالEم نفسها عندما قرأتها ألول مرة. 

Î˜ë’\;ÏŒÁÖö

علي  كان  طفًال.  كنت  أن  منذ  الجامع  إلى  تأخذني  عائلتي  كانت 
التي  حEاتنا  طر�قة  هذه  كانت  مرات ألصلي.  الجامع خمس  أرتاد  أن 
قد  حEاتي  كانت  مصر.  في  متد�نة  عائلٍة  وسط  مترعرًعا  علEها  شببت 
المبكر  لنهوضي  الذكر�ات حEة في ذهني  بالصالة وما زالت  تشبعت 
الثالثة  حوالى  البرد  قارس  شتاٍء  صباح  في  األولى  الصباح  ساعات  في 

15
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الثامنة  والنصف صباًحا. بعد تخرجي من ثانو�ة األزهر وأنا في حوالى 
عشرة من عمري، كنُت مؤهًال للوقوف بالناس وقEادة الصالة، وكان 
عمي �هEئ لي الفرص بEن الحEن واآلخر لقEادة الصالة في الجامع الذي 

كان هو إمامه. 
بعد أن حصلُت على شهادة اللEسانس من جامعة األزهر، أمضEُت 
الجامع  في  المصلEن  أقود  كنُت  حEث  المصري  الجEش  في  عام  مدة 
الموجود في المعسكر. بعد أن أنهEت دراسة الماجستEر، تسلمت قEادة 
جامع صغEر حEث كنُت أقوم بالصالة األولى والرابعة والخامسة. كنُت 
أصلي في كل �وم ومنذ نعومة أظفاري حتى الوقت الذي ألقى البولEس 
المصري القبض علّي. كنت أصلي خمس مرات في الEوم، أي أني قد 
صلEت الكثEر من الصالة اإلسالمEة على مدى سنوات عمري. فالصلوات 
علEه  منصوٌص  القارئ شيء  عز�زي  تعرُف  كما  اإلسالم  في  الخمس 
وتتكون كل صالة من كلمات وحركات بدنEة وكل واحدة منها تدعى 

ركعة وكل ركعة لها أسلوبها، وسنأتي إلى ذكرها بالتفصEل. 

ÔÊîÊ’\

في  الجامعي  الحرم  باحة  في  القارئ  نفسَك عز�زي  تتصور  أن  لك 
الساعة  العصر) حوالى  الثالثة (صالة  الصالة  أذان  األزهر وقت  جامعة 
الثالثة من بعد الظهر، ولو ُأذن لك التواجد في هذا المكان وهذا الزمان 

فهذا ما ستشاهده: 
تتوقف النشاطات في كل مكان، وأي شخص لمس امرأة أو كلًبا أو 
استعمل المرحاض علEه أن �تطهر َقبل الصالة. وكل من �شعر بالحاجة 
أن  أو  األكاد�مEة  البنا�ة  في  الحمام  غرفة  �ستعمل  أن  علEه  ذلك  إلى 
�ذهب إلى غرفة الحمام الرئEسEة في نها�ة بنا�ة مسجد الجامعة. قبل أن 
�غتسل المصلي علEه أن �قول هذه الكلمات: �ممت وجهي للذي فطر 

السموات واالرض وأبدأ بالتوضي ثم �تبع هذه الخطوات: 
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١– �بدأ بغسل الEد�ن، فEغسل الEد الEمنى ثم �لEها بالEسرى وكل �د 
ُتغسل ثالث مرات إلى حد الرسغ.

٢– �مضمض فمه بالماء، و�فرك أسنانه باإلصبع األ�من ثالث مرات.
٣– �غسل أنفه بالماء ثالث مرات.

الشعر وحول األذن وتحت  ابتداًء من خط  بالماء  ٤– �غسل وجهه 
الذقن ثالث مرات.

٥– �غسل ذراعEه بالEد الEمنى من الرسغ إلى المرفق ثالث مرات. 
بها  شعره  وتخلEل  الماء  في  �ده  بغمس  وذلك  شعره  �غسل   –٦

ولمرة واحدة. 
٧– �غسل صماخ اُألذنEن بإصبع مبلل، وهذا �جرى بأسلوب معEن 

وحركة معEنة على المتوضئ أن �تبعها. 
مرات  ثالث  الEمنى،  بالقدم  بدًءً  الكاحل،  إلى  قدمEه  �غسل   –٨

لكل قدم.

Ï¬—Ö÷’;ÿÂ¯\;Àëfi’\

مسجد  إلى  لEدخلوا  المصلون  �توجه  الوضوء،  من  االنتهاء  بعد 
في  المسجد  داخل  و�نتظمون  الجامعي،  الحرم  وسط  في  الجامعة 
صفوف مستقEمة من حوالى ألف طالب �ولون وجوههم شطر مكة في 
المملكة العربEة السعود�ة. �بدأ اإلمام بوضع كفEه خلف أذنEه و�نادي، 
اهللا أكبر، لEجEبه المصلون اهللا أكبر. بعد ذلك �قوم المصلون بوضع 
من  األولى  السورة  لEتلوا  الEسرى،  فوق  الEمنى  بطونهم،  على  أ�د�هم 
القرآن بالعربEة. وأً�ا كانت لغة المصلي فإن هذه السورة �جب أن تتلى 
لEوردوا بعض  للمصلEن  الوقت  اإلمام بعض  �تEح  بعدها  العربEة.  باللغة 
اآل�ات اإلضافEة من القرآن وعدد اآل�ات هنا مرهون بالمصلي والوقت 
المتاح ثم �عود اإلمام إلى وضع �د�ه خلف أذنEه لEنادي اهللا أكبر مرة 
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أخرى، حEث �حني المصّلون هامتهم من وسطهم مًعا وأ�د�هم موضوعة 
فوق ركبهم لEرددوا سبحان ربي العظEم وهذا �شكل النصف األول 

ا النصف الثاني فEبدأ مباشرة.  من الركعة. أمَّ

Ï¬—Ö’\;flŸ;È›]m’\;Àëfi’\

الEد�ن  ثم  األرض  الركب  بمالمسة  بالركوع  أوًال  المصلون  �بدأ 
وأخEًرا االنحناء الكلي حتى تلمس الجباه األرض، ثم �قولون سبحان 
حتى  باألرض  ملصقة  جباههم  و�بُقون  مرات  لثالث   األعلى ربي 
�أمرهم اإلمام بالجلوس حEث �جلسون مستند�ن على أعقابهم مقاطعEن 
سEقانهم عند الكاحل والقدم الEسرى إلى الداخل. فمحمد كان �جلس 
نفسها  بالطر�قة  المسلمون  �فعلها  ولهذا  الطر�قة  بهذه  كاحلEه  مقاطًعا 

وتعاد لثالث مرات.
خالل هذه الدورة تأتي فرصة المصلي لEقدم طلباته إلى اهللا. فمحمد 
َم المسلمEن أنه عندما تكون جبهة المرء على األرض �كون أقرب إلى  َعلَّ
لعائلته أو أي شخص آخر. و�ذكرني هذا  اهللا. فهذه هي لحظته لEدعو 
بالوقت الذي كنت فEه أصلي وفي ذهني الكثEر من الطلبات لتقد�مها إلى 
اهللا، حEث كنت أصلي بأسرع ما �مكنني في الوقت القصEر الذي كانت 

فEه جبهتي تلمس األرض. 
ولختم الركعة، �جلس المصلون على أعقابهم و�رددون اآل�ة ٢:  ٢٥٥ 
ثم  �رددونها)  وهم  �جلسون  المسلمEن  ألن  الكرسي  آ�ة  (والمعروفة 

�قولون، السالم علEكم ورحمة اهللا، السالم علEكم ورحمة اهللا.

Î˜ë’\;‹]≤b

من  تتكون  كاملة، وكل صالة  ركعة  ما سبق وصف  في  أكملُت 
الEوم  العصر) من  الثالثة (صالة  فالصالة  الركعات:  مجموعة معEنة من 
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تتطلب أربع ركعات، وكل ركعة تجري كما فَصلُتها عدا ذلك الجزء 
في النصف األول، حEث �ردد كل مصلٍّ ما �حفظه من آ�ات القرآن. بعد 
أن �صلي الصلوات المطلوبة، �ترك معظم الناس المسجد لEعودوا إلى ما 

كانوا �فعلون في الجامعة.

Î˜ë’\;ìÊë}zd;Å⁄•;ÖŸ\Â^

الصالة في اإلسالم لEست اختEار�ة بل إنها واجب مفروض؛ فمحمد 
قد علمهم أن الصالة لخمس مرات في الEوم هي من فرائض اهللا. وقال 
محمد إنه في أحد األ�ام جاءه المالك جبر�ل في نومه وأخذه للقاء اهللا، 
وهذا ما �عرف باإلسراء والمعراج. وقد أخبر اهللا محمًدا أن على الناس 
أن �صلوا خمسEن مرة في الEوم. دخل محمد بسببها في مساومات مع 
اهللا إلى أن تمكن من تقلEل الصالة الEومEة من خمسEن مرة إلى خمس 
الخمس مبنEة على وقت شروق  المرات  الEوم. ولكون هذه  مرات في 
الشمس ووقت مغEبها لذا فإن األوقات تختلف في كل فصل، وهذه 

األوقات هي:

عدد الركعاتالوقت التقر�بيالصالة

٤٢ صباًحااألولى (الفجر)
١٢٤ ظهًراالثانEة (الظهر)

٣٤ عصًراالثالثة (العصر)

٥٣ عصًراالرابعة (المغرب)

٣٠٤: ٨ مساًءالخامسة (العشاء)

قال محمد إن المالك جبر�ل علمه الطر�قة الصحEحة للصالة، لذلك 
أعطى  أ�ًضا  ومحمد  تفاصEلها.  كل  له  وسجلوا  كثب  عن  أتباعه  راقبه 
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بنفسه تعلEماته بخصوص الطر�قة الصحEحة للصالة في ظروف متبا�نة؛ 
�ستطEع  للوضوء،  الماء  للمصلي  �توافر  ال  عندما  المثال  سبEل  فعلى 
المصلي أن �ستعEض عن الماء بالرمل أو التراب (سورة ٤: ٤٣ و٥: ٦). 
إذا كان المصلي بعEًدا عن الجامع وال �ستطEع أن �بلغه فله أن �ستعمل 

سجادة ألداء الصالة. 

ا إذا كان في خضم الجهاد، فالمصلي �ستطEع أن �عّدل الصلوات  أمَّ
بحEث ال �كون معرًضا لهجوم العدو أثناء تأد�ته الصالة. (َوِإَذا َضَرْبُتْم 
َأن  ِخْفُتْم  ِإْن  َالِة  الصَّ ِمَن  َتْقُصُروْا  َأن  ُجَناٌح  َعَلEُْكْم  َفَلEَْس  اَألْرِض  ِفي 
ِبEًنا َوِإَذا ُكنَت ِفEِهْم  ا مُّ ِذ�َن َكَفُروْا ِإنَّ اْلَكاِفِر�َن َكاُنوْا َلُكْم َعُدوًّ َ�ْفِتَنُكُم الَّ
َفِإَذا  َأْسِلَحَتُهْم  َوْلEَْأُخُذوْا  َعَك  مَّ ْنُهم  مِّ َطآِئَفٌة  َفْلَتُقْم  َالَة  الصَّ َلُهُم  َفَأَقْمَت 
وْا َمَعَك  وْا َفْلEَُصلُّ َسَجُدوْا َفْلEَُكوُنوْا ِمن َوَرآِئُكْم َوْلَتْأِت َطآِئَفٌة ُأْخَرى َلْم ُ�َصلُّ
ِذ�َن َكَفُروْا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم  َوْلEَْأُخُذوْا ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحَتُهْم َودَّ الَّ
Eَْلًة َواِحَدًة َوَال ُجَناَح َعَلEُْكْم ِإن َكاَن ِبُكْم َأًذى  َوَأْمِتَعِتُكْم َفEَِمEُلوَن َعَلEُْكم مَّ
ْرَضى َأن َتَضُعوْا َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوْا ِحْذَرُكْم ِإنَّ اَهللا َأَعدَّ  َطٍر َأْو ُكنُتم مَّ ن مَّ مِّ
َالَة َفاْذُكُروْا اهللا ِقEَاًما َوُقُعوًدا َوَعَلى  ِهEًنا َفِإَذا َقَضEُْتُم الصَّ ِلْلَكاِفِر�َن َعَذاًبا مُّ
اْلُمْؤِمِنEَن  َالَة َكاَنْت َعَلى  َالَة ِإنَّ الصَّ َفَأِقEُموْا الصَّ َفِإَذا اْطَمْأَننُتْم  ُجُنوِبُكْم 

ْوُقوًتا سورة ٤: ١٠١–١٠٣)  ِكَتاًبا مَّ

كان محمد صارًما مع أتباعه بخصوص الصالة والتزامهم 
صالة  محمد  بدأ  عندما  المرات  إحدى  ففي  بتأد�تها. 
�حضروا  لم  المسلمEن  من  العد�د  أن  الحظ  المغرب، 
فبادر أصحابه بالسؤال عنهم قائًال: ”أ�ن فالن وفالن؟“ 
فأجابوه: إنهم ما زالوا في منازلهم. فقال محمد: (لقد 
هممت أن آمر بالصالة فتقام ثم آمر رجًال فEصلي بالناس 
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قوٍم ال  إلى  برجاٍل معهم حزٌم من حطب  أنطلق معي  ثم 
�شهدون الصالة فأحّرق علEهم بEوتهم بالنار).

وكما هو متوقع فالمسلمون �عانون من أداء الصالة األولى (صالة 
األحاد�ث حEث  أحد  هذا  وقد سَجل  النوم،  �فضلون  الفجر)، ألنهم 

�ذكر: 

قEل عن رجل أمام النبي أنه نام لEلته حتى الصباح (أي بعد 
 .هEطان في أذنEإنه رجٌل قد تبول الش :الفجر). فقال النبي
�ؤدي  أن  �رفض  الذي  الرجل  أن  أتباعه  َم  َعلَّ فمحمد 
ذلك  و�وضح  بعد،  مسلًما  �عتبر  ال  الخمس  الصلوات 
بقوله: العهد الذي بEننا وبEنهم هو الصالة، والذي �ترك 

 .الصالة فقد كفر

‹˜à¸\;∫;Î˜ë’\;flŸ;ÃÅ6\

ماذا �أمل المسلمون أن �حققوا من خالل الصالة؟ 

لعدم  اهللا  عقاب  تجنب  أرادوا  المسلمEن  أن  هو  واألهم  األول   –١
إطاعة فر�ضة الصالة لخمس مرات في الEوم. فكل خEر �أتي من 
اهللا لذا فإنه إذا لم �كن مسروًرا منك فإنه سEمسك عن حEاتك 
إلى  لعنك  حتى  أو  عنك  المال  أو  الصحة  كمنع  الخEرات  كل 

جانب معاقبتك �وم الحساب على عدم تأد�تك الصالة. 
الهدف اآلخر للمسلمEن من الصالة والذي ال �قل أهمEة عن   –٢

األول هو أن اهللا سEقبلهم �وم الحساب و�دخلهم جناته. 

فالمسلمون �ؤمنون أن اهللا �راقب صالتهم عن كثب، وهذا هو سبب 
حذرهم الشد�د في اتباع التعلEمات عن كEفEة تأد�ة الصالة، غEر أنه، 



190

ƒÊâÁÂ;Å⁄•ƒÊâÁÂ;Å⁄•

وعلى الرغم من كل ذلك، فإنهم ال�ستطEعون أن �عرفوا ما إذا كان اهللا 
راضEًا عن صالتهم (وأعمالهم الصالحة األخرى) أم ال إلى أن �حل �وم 

الحساب. 

ÏdÂÅfi∏\;Î˜ë’\

تعلمنا في النقطة السابقة وبالتفصEل الصالة المفروضة على كل مسلم 
والتي أمر بها محمد، أي الصلوات الEومEة الخمس أو ما �دعى بصالة 
الفرض. غEر أن هناك صلوات اختEار�ة إضافEة أو ما�سمى بصالة النفل. 
وقد تكون على شكل ركعات إضافEة مسموح بها في خالل أوقات معEنة 
من الEوم. ومن الجد�ر بالذكر أن هذه الصلوات جمEعها صلوات مفروضة 
و�جب أن تؤدى استناًدا إلى قواعد معEنة؛ فالمسلم ال �ستطEع أن �ؤدي 

ركعًة في السEارة أو عندما �كون جالًسا على الشاطئ.
الشخصEة  فالصالة  أخرى.  مسألة  فهذه  الشخصEة  الصلوات  أما 
تتلخص في أن المسلم �عبر عن أفكار أو حاجات تتعلق بشخصه �قدمها 
إلى اهللا في أي مكان �ختاره. وهذه الصلوات غEر ممنوعة في اإلسالم، 
ولكنها غEر مفضلة وال �جري الحد�ث عنها عادة. و�ستثنى من هذه 
القاعدة الصوفEون حEث �ركزون على الصلوات الشخصEة كطر�قة مثلى 
للتواصل مع اهللا بصEغة شخصEة. فالمسلم العادي ال �أمل في التواصل 

الشخصي مع اهللا عن طر�ق الصالة. 
في الد�ن اإلسالمي، اهللا ال ُ�كلم الناس بطر�قة مباشرة إنما المالك 
جبر�ل هو المتكلم نEابة عنه، حEث ُ�سمى الروح القدس. غEر أنه ال 
ُ�عتبر جزًءا من اهللا ومن صفاته ألنه ال �ستطEع أن �تواجد في أكثر من 
مكان واحد في الوقت نفسه. (انظر سورة ٢: ٩٧ و٩٨ و٢٦: ١٩٣ و١٦: 
المسلم فإنه ال �توقع أن �تواصل معه اهللا وال  ١٠٢). لذا فعندما �صلي 
أن �حضر جبر�ل و�كلمه. فأمل المسلم في ذلك هو األ�ام األخEرة من 
رمضان من كل عام أن �صله أي شيء من اهللا. فمحمد عّلمهم أن في 
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لEلة القدر بالذات سEزور جبر�ل شخًصا صالًحا واحًدا �كون في انتظاره 
(سورة ٩٧: ٤). فخالل هذه اللEلة من كل عام كنت أنا وباقي المسلمEن 

الورعEن نقضي اللEلة في الجامع برغبة شد�دة بز�ارة جبر�ل. 
أما تعالEم الكتاب المقدس بخصوص الروح القدس فتختلف تمام 
االختالف عن هذا كله. فاإلنجEل �ذكر أن الروح القدس هو جزء من 
الثالوث المقدس وبذلك له اإلمكانEة أن �تواجد في كل مكان في الوقت 
نفسه. وهذا �عني أن اهللا ومن خالل الروح القدس، �ستطEع أن �تواصل 

مع أكثر من شخص واحد في آن واحد. 
واآلن دعنا عز�زي القارئ ننظر إلى الصالة كما علمها �سوع. 

Î˜ë’\;„¡]eh^;€÷¬Á;ƒÊâÁ

كما تعرف عز�زي القارئ، فأول إصحاح قرأُته حال وضع الكتاب 
المقدس في �دي كان متى ٥، ولم �أخذ ذلك مني طو�ًال حتى وصلت 
م �سوع تالمEذه الصالة. وكلما تعمقُت في قراءتي  إلى متى ٦ حEث ُ�علِّ
واضًحا  مخEلتي  أمام  �تجسد  ومحمد  �سوع  بEن  بالفرق  أشعر  للِسفر 

كالحقEقة نفسها.
لنلِق نظرة على القطعة التالEة مًعا: 

وا  وَن َأْن ُ�َصلُّ ُهْم ُ�ِحبُّ Eَْت َفَال َتُكْن َكاْلُمَراِئEَن َفِإنَّ َوَمَتى َصلَّ
اِس.  َواِرِع ِلَكْي َ�ْظَهُروا ِللنَّ َقاِئِمEَن ِفي اْلَمَجاِمِع َوِفي َزَواَ�ا الشَّ
َأْنَت َفَمَتى  ا  َوَأمَّ َأْجَرُهْم!  اْسَتْوَفْوا  َقِد  ُهْم  ِإنَّ َلُكْم:  َأُقوُل  َاْلَحقَّ 
Eَْت َفاْدُخْل إلى ِمْخَدِعَك َوَأْغِلْق َباَبَك َوَصلِّ إلى َأِبEَك  َصلَّ
ُ�َجاِز�َك  اْلَخَفاِء  ِفي  َ�َرى  ِذي  الَّ َفَأُبوَك  اْلَخَفاِء.  ِفي  ِذي  الَّ

.ًةEََعَالِن
(متى ٦: ٥–٦ )
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والذي لفت نظري في هذه األعداد كلمة واحدة لم أستطع أن أبعدها 
الكلمة مراًرا،  عن خاطري أال وهي كلمة عندما. توقفت عند هذه 
فقد وقعْت علّي وقع الصاعقة ألنها تعني وبكل وضوح أن الصالة شيء 
أما بخصوص مكان  أرتأي.  أن أصلي في أي وقت  عائٌد لي. أستطEع 
الصالة فقد قال �سوع: اذهب إلى غرفتك وأغلق الباب علEك فقلت 

في نفسي، ال أذهب إلى الجامع بعد اآلن؟ 
قال �سوع: إن اهللا �كافئ الذي �صلي بمفرده أكثر من الذي �صلي 
�ترك  أن  أراد محمد  علمه محمد.  ما  بعكس  الناس، وهذا كان  لEراه 
الصالة  أن  و�ضEف  للصالة،  المسجد  في  و�تجمعوا  منازلهم  الناس 

االنفراد�ة هي أقل شأًنا من الصالة الجماعEة. 

روى ابن عمر عن رسول اهللا قوله: صالة الجماعة تفضل 
.صالة الفرد بسبع وعشر�ن درجة

ا �سوع فاستطرد في هذا الخصوص �قول: أمَّ

ُهْم  َفِإنَّ َكاُألَممِ  َباِطًال  اْلَكَالَم  ُروا  ُتَكرِّ َال  وَن  ُتَصلُّ َوِحEَنَما 
ُه ِبَكْثَرِة َكَالِمِهْم ُ�ْسَتَجاُب َلُهْم. وَن َأنَّ َ�ُظنُّ

(متى ٦: ٧)

فصلواتي في اإلسالم كانت كلها عبارة عن مجموعة من الكلمات 
المنمقة. كان عليَّ أن أرددها وحركات معEنة عليَّ أن أقوم بها عدة مرات 
في الEوم؛ وهكذا دوالEك كل أسبوع وكذا كل عام. كان اعتقادي أن اهللا 

�أمر بكلمات عد�دة لكي �ستحسن الصالة. 

ُهوا ِبِهْم. َألنَّ َأَباُكْم َ�ْعَلُم َما َتْحَتاُجوَن ِإَلEِْه َقْبَل َأْن  َفَال َتَتَشبَّ
َتْسَأُلوُه.

– متى ٦: ٨ و٢٥–٢٩ 



Î˜ë’\;∫;]⁄‚⁄Ë’]¬h ;I;Î˜ë’\;∫;]⁄‚⁄Ë’]¬h ;I;LPLP

193

�عكس �سوع هنا معرفة اهللا باحتEاجاتي، فأمري �همه شخصEًا. ثم 
بعد ذلك �عطEنا �سوع نموذًجا للصالة (متى ٦: ٩–١٣). لم أستطع إال 

أن أتوقف عند أولى كلماتها: 

أبانا.... 

كمسلم ما كنت ألصلي هكذا أبًدا؛ فالقرآن �ذُكر أن اهللا لم �كن له 
ابن قط. غEر أني ومع حلول المساء قررت أن كلمة أبانا كانت البأس 
بها، فقلت في نفسي: إذا كان اهللا أبي، فهذا �جعلني ابنه، وبEن األب 
واالبن ال �وجد أي تحدٍّ أو تحا�ل فأنت ال تتحدث مع أبEك متوجًسا 

خائًفا من أن �نزعج منك عندما تصلي. فواصلت القراءة: 

أبانا الذي في السموات
 لEتقدس اسمك 

لEأت ملكوتك
لتكن مشEئتك

كما في السماء 
كذلك على األرض

 ،تقدس اسمكEل ا لي: فعبارةEًعEهذا األسلوب من العبادة بدا طب
ا عبارة لEأِت ملكوتك فعلى الرغم من  كانت مستعملة في اإلسالم، أمَّ
كونها شEًئا جد�ًدا علي، غEر أني أدركُت في ما بعد أن �سوع لم �كن 

�مهد لمملكة سEاسEة بل لمملكة روحانEة، وعندما قرأت: 

أعطنا ُخبَزنا َكفافنا الEوَم 

تصّورت طفًال صغEًرا �جلس قبالة أبEه �طلب منه بعض الطعام. وعلى 
الرغم من أن الركعة لم تتضمن أي شيء عن الطلب من اهللا أن �رعاني فأنا 
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مسموح لي أن أطلب من اهللا أن �وفر احتEاجاتي، ولكن علي أن أكون 
جاثEًا وهامتي ملصقة باألرض في خضوع وإذعان. وواصلت القراءة: 

واغفر لنا ذنوبنا
كما نغفر نحن للمذنبEن إلEنا 

وهنا جاءت المعثرة. فقد تساءلت عن سبب قول �سوع إن علّي أن 
أغفر لآلخر�ن ذنوبهم لكي �غفر بدوره لي ذنوبي؟ هذا سبب لي نوًعا 
أن  علEك  اإلسالم حEث  إلى  تعEدني  قد  العبارة  أن هذه  من  القلق  من 
تعمل لتنال حظوة عند اهللا. وقد أدركُت في ما بعد أن اهللا �ر�دنا أن نترك 
للناس زالتهم ألنه هو الذي غفر خطا�انا أوًال. (أنظر متى ١٨: ٢١–٣٥ 

حEث مثال العبد القاسي). 

وال تدخلنا في تجربة،
ولكن نجنا من الشر�ر.

أراني هذا التصو�ر في اإلنجEل أن اإلغواء هو من الشEطان وأن اهللا 
التعلEم اإلسالمي فاألمر �ختلف تمام  أما في  سEساعدنا على مقاومته. 
االختالف حEث إن اإلغواء قد �أتي من الشEطان أو من اهللا الذي �ستخدم 
الجن والعفار�ت لEز�غ الناس عن الطر�ق السوي لكي �مأل بهم جهنم، 
من  الناس  دائًما إلنقاذ  مستعٌد  اهللا  أن  فكرة  استحسنت  السبب  ولهذا 

إغواء الشEطان إذا ما التمسوا عونه. 
تلك كانت خاتمة الصالة الربانEة كما هي مكتوبة في إنجEل متى. 
عند هذه النقطة كنت مندمًجا بكلEتي في قراءة الكتاب المقدس؛ فقد 
تعلقُت بالكتاب بشغف شد�د لدرجة أني مضEُت في القراءة في العهد 
اللEل. فبعد مضي عدة ساعات وجدُتني  الجد�د إلى ساعة متأخرة من 
أقرأ في إنجEل لوقا اإلصحاح ١١، والذي �تعرض لشرح الصالة الربانEة 
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أ�ًضا. فاإلنجEلي �ذكر تعالEم �سوع وكEفEة استجابة اهللا للصلوات: 

َأْو  َحَجًرا؟  َأَفEُْعِطEِه  ُخْبًزا  اْبُنُه  َ�ْسَأُلُه  َأٌب  َوُهَو  ِمْنُكْم  َفَمْن 
َمَكِة؟ َأْو ِإَذا َسَأَلُه َبEَْضًة َأَفEُْعِطEِه  ًة َبَدَل السَّ َّEِه َحEْعِطEَُسَمَكًة َأَف
َأْوَالَدُكْم  ُتْعُطوا  َأْن  َتْعِرُفوَن  َأْشَراٌر  َوَأْنُتْم  َفِإْن ُكْنُتْم  َعْقَرًبا؟ 
ُ�ْعِطي  َماِء  السَّ ِمَن  ِذي  الَّ ِباْلَحِريِّ اآلُب  َفَكْم  َدًة  ِّEَج َعَطاَ�ا 

.ِذ�َن َ�ْسَأُلوَنُه وَح اْلُقُدَس ِللَّ الرُّ
(لوقا ١١: ١١–١٣)

وتراءت لي ثانEة صورة اهللا – األب الذي �هتم بأبنائه والتي كانت في 
غا�ة التبا�ن من موقف اهللا الذي جعل عبEده �نتظرون إلى �وم الحساب 

لEعرفوا عّما إذا كانت صلواتهم قد وجدت آذاًنا صاغEة أم ال! 

Î˜ë÷’;ƒÊâÁ;sÇÊ⁄z›

أعطى �سوع تالمEذه مثاًال �حتذون به في صالتهم مستعEًنا في ذلك 
أقرأ عن األوقات  انتباهي وأنا  الشخصEة. وقد لفت  بالصالة في حEاته 

التي كان �سوع �صلي فEها: 

ا َقاَم َوَخَرَج َوَمَضى إلى َمْوِضٍع َخَالٍء  ْبِح َباِكًرا ِجدًّ َوِفي الصُّ
ي ُهَناَك َوَكاَن ُ�َصلِّ

(مرقس ١: ٣٥)

ي. ا ُهَو َفَكاَن َ�ْعَتِزُل ِفي اْلَبَراِري َوُ�َصلِّ َوَأمَّ
(لوقا ٥: ١٦)

ُه  Eَْل ُكلَّ َي. َوَقَضى اللَّ اِم َخَرَج إلى اْلَجَبِل ِلEَُصلِّ َوِفي ِتْلَك اَأل�َّ
َالِة ِهللا.  ِفي الصَّ

(لوقا ٦: ١٢)
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كان من عادة �سوع أن �صلي لوحده، وفي بعض األحEان كان 
�كن  لم  أنه  غEر   .(٣٩ و٢٢:   ٢٨  :٩ (لوقا  معه  تالمEذه  بعض  �أخذ 
�طلب منهم قط أن �صلوا في أوقات معEنة أو حسب طر�قة معEنة أو 
إذا لم �صلوا  ممارسات مفضلة. ولم �تحدث قط عن معاقبة اهللا لهم 

الكفا�ة.  فEه  بما 

الغرض من الصالة هللا اآلب
استناًدا إلى ما ورد في اإلنجEل، فإن �سوع استخدم الصالة كطر�قة 
َم تالمEذه تبجEل اهللا  للتواصل مع اهللا ولEس كطر�قة إلرضاء اهللا. فقد َعلَّ

ورفع تضرعاتهم إلEه عن طر�ق الصالة. 
َبَع  بإمكاننا أن ننظر في ِسفر أعمال الرسل في اإلنجEل ونرى كEف اتَّ
الصالة  المسEحEEن  تالوة  �ذكر  والِسفر ال  التوجEهات.  هذه  التالمEذ 
حرفEًا أو تكرارها، بل �صفهم وهم �قدمون صلواتهم هللا بانتظام و�طلبون 
منه العون في أوقات الشدة. فسفر أعمال الرسل إصحاح٤، �قدم لنا مثاًال 
قبل  من  مهدد�ن  فEه  المسEحEون  كان  الذي  الوقت  في  للصالة  جEًدا 

رؤساء الكهنة والشEوخ. 

َوَقاُلوا:  اِهللا  إلى  َصْوًتا  َواِحَدٍة  ِبَنْفٍس  َرَفُعوا  َسِمُعوا  ا  َفَلمَّ
َماَء َواَألْرَض َواْلَبْحَر  اِنُع السَّ ُد َأْنَت ُهَو اِإلَلُه الصَّ ِّE َها السَّ َأ�ُّ
َفاِء َوْلُتْجَر آَ�اٌت َوَعَجاِئُب  َوُكلَّ َما ِفEَها،... ِبَمدِّ َ�ِدَك ِللشِّ
اْلَمَكاُن  َتَزْعَزَع  ْوا  َصلَّ ا  َوَلمَّ  .َ�ُسوَع وِس  اْلُقدُّ َفَتاَك  ِباْسمِ 
وِح اْلُقُدِس  ِذي َكاُنوا ُمْجَتِمِعEَن ِفEِه َواْمَتَأل اْلَجِمEُع ِمَن الرُّ الَّ

ُموَن ِبَكَالِم اِهللا ِبُمَجاَهَرٍة. َوَكاُنوا َ�َتَكلَّ

(أعمال ٤: ٢٤ و٣٠–٣١)
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الفرق في مبدأ الصالة بEن �سوع ومحمد، �ستند على التبا�ن في فهمهم 
هللا. فمحمد �صف اهللا كسEد والناس عبEده، والصالة هي الطر�قة المثلى 
لكسب ود هذا السEد؛ فإذا لم تقم الصالة بصورة صحEحة، سEثور غضب 
هذا السEد ولذلك �قضي المسلمون الساعات تلو الساعات في إعادة وتكرار 

الكلمات نفسها والحركات نفسها �وًما بعد �وم طمًعا في إرضاء اهللا. 
َر اهللا كأب والمؤمنEن كأبنائه. لذا فالصالة كانت  ا �سوع فقد َصوَّ أمَّ
طر�قة للتواصل مع الذي �حبك و�همه أمرك و�عتني بك؛ فإذا لم ُ�صِل 

المسEحEون، فإنهم �حرمون أنفسهم من فرصة التواصل مع اهللا. 

Ï≤]£\

في الفصل السابق تمكنا من إلقاء نظرة على األسطورة التي تركها 
كل من �سوع ومحمد، وقد تجسم ذلك في: 

رسالتEهما إلى العالم.  �
تعالEمهما عن بعضهما البعض.  �

شفاء العلل والمعجزات.  �
معنى الحرب المقدسة.  �
تعالEمهما حول المحبة.  �
تعالEمهما عن الصالة.  �

أن  وعلEنا  المعاصر�ن،  للناس  كبرى  أهمEة  ذو  آخر  موضوع  هناك 
فالفصل  لذا  ومعاملتها.  المرأة، حقوقها   – أال وهو موضوع  له  نتطرق 
التالي سEتعرض إلى تفاصEل تضمنتها تعالEم �سوع ومحمد بخصوص 

المرأة وكEف تصرفا مع النساء اللواتي تعاملن معهما.
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 Ìit عندما كنت طفًال �ترعرع في مصر، كنت أغتاظ من طر�قة
معاملة المسلمEن للنساء إلى أن بدأت دراسة القرآن والتار�خ 
اإلسالمي. عندها أدركت مصدر كل هذه الضوابط التي ترزح المرأة 
تحت ثقلها؛ فقد جاءت من محمد نفسه. وهذا وضعني مرة أخرى أمام 
تساؤل عن إمكانEة أن �عامل رب السماوات الناس بهذه الطر�قة! هدفي 
في هذا الفصل وبكل بساطة أن أعرض لك عز�زي القارئ موقف محمد 
تجاه النساء وعالقاته الشخصEة مع النساء في حEاته، حEث تستطEع من 

كل هذا أن تستنتج األسلوب الذي تطورت به التقالEد اإلسالمEة. 
كما سننظر أ�ًضا إلى موقف �سوع وعالقاته عندما �تعلق األمر بالنساء.

�نقسم هذا الفصل إلى ثالثة أجزاء: 

تعالEم محمد في ما �تعلق بشخص المرأة.   �
تعالEمهما بخصوص الزواج.  �

عالقاتهما الشخصEة مع النساء.  �

Î^Ö∏\;í}çd;œ÷¬iÁ;]Ÿ;∫;Å⁄•;€Ë’]¬h

لد�نا كمEة ال �ستهان بها من المعلومات عن المرأة في القرآن وفي 
ق بوضوح بEن النساء  تعالEم محمد المذكورة في الحد�ث. ومحمد ُ�فرِّ

16
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والرجال، ولألسف فإن أكثر تعلEقاته عن المرأة غEر مشجعة وخالEة من 
اإلطراء. 

هل النساء شر�رات؟
عندما زار محمد الجنة وجهنم خالل رحلة االسراء، قال:

نظرت في الجنة فوجدت معظم من فEها كانوا الفقراء، 
من  فEها  كان  من  معظم  أن  فوجدت  النار  في  ونظرت 

 .النساء

رجٍل  أمام  المرور  من  الحذر  النساء  على  كان  محمد،  أ�ام  في 
�صلي فصالته  برجل  امرأة  مرت  إذا  قال  قد  إن محمًدا  �صلي حEث 
ستكون باطلة وعلEه أن �بدأ صالته من البدا�ة مرة أخرى. وقد كانت 
الثانEة هي التي روت ذلك مع بعض االعتراض  عائشة زوجة محمد 

إذ قالت: 

األشEاء التي ُتبِطل الصالة قد ُذكرْت أمامي فقالوا: الصالة 
تبطل إذا مر أمام المصلي كلب أو حمار أو امرأة فقلت: 

 .قد جعلَت منا (أي النساء) كالًبا

وفي موقف آخر وصف محمد النساء كفأل شؤٍم أو مدعاة للحظ السEئ. 

 .ت، المرأة والفرسEالشؤم في ثالثة الب :فقال النبي

قال  وقد  (الحEض).  الشهر�ة  دورتهن  نجسات خالل  النساء  تعتبر 
محمد إنهن ال �ستطعن أن �صمن أو �صلEن في هذه األ�ام وقال إن هذا 

أ�ًضا �ضع النساء في موقف سلبي في عEن اهللا. 
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ذهب رسول اهللا مرة إلى المصلى (لEقدم صالته).... فمر 
بجمع من النساء فقال لهن، �ا معشر النساء تصدقن فإني 
قال:  اهللا؟  رسول  �ا  وبم  فقلن   النار أهل  أكثر  رأ�تكن 
تكثرن اللعن وتكفرن بالعشEر ما رأ�ت من ناقصات عقل 
 ،بلى قلن ود�ن أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن
قال فلذلك من نقصان عقلها ألEس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان د�نها (رواه 

البخاري ٢٩٨ ومسلم٧٩)

هل النساء أقل شأًنا؟ 
هل كان محمد �ؤمن بأن النساء أقل شأًنا من الرجال؟ �قول القرآن 

إن شهادة امرأتEن تساوي شهادة رجل واحد: 

َرُجَلEِْن  َ�ُكوَنا  ْم  لَّ َفِإن  َجاِلُكْم  رِّ من  َشِهEَدْ�ِن  َواْسَتْشِهُدوْا 
َهَداء َأن َتِضلَّ إْحَداُهَما  ن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّ

َر ِإْحَداُهَما اُألْخَرى  َفُتَذكِّ
(سورة ٢: ٢٨٢)

وفسر محمد الغرض من هذا التعلEم كاآلتي: 

شهادة  نصف  تساوي  امرأة  شهادة  ألEست  النبي:  قال 
في  النقص  بسبب  فقال:هذا   .نعم فقلن:   الرجل؟

 .عقل المرأة

وهكذا أ�ًضا فالنساء �رثن أقل من الرجال. 

َكِر ِمْثُل َحظِّ اُألنَثEْEَِن  ُ�وِصEُكُم اهللا ِفي َأْوَالِدُكْم ِللذَّ
(سورة ٤: ١١)



Ô]âfi’\;flŸ;]⁄‚�ÕÊŸ ;I;Ô]âfi’\;flŸ;]⁄‚�ÕÊŸ ;I;LQLQ

201

وجب على النساء أن �تحّجبَن
ففي  للمسلمات.  الحجاب  مصدر  عن  الناس  من  الكثEر  �تساءل 
بدا�ة اإلسالم، وعندما كان محمد �عEش في مكة مع زوجته األولى 
لم �طلب منها أن تتحجب. ولكن بعد القدوم إلى المد�نة، حدث شيء 
الزوجات  بتعدد  بدأ محمد  فقد  النساء.  ثورة جد�دة بخصوص  ز  َحفَّ
حEث كان محمد �قEم االحتفاالت بعد كل واحدة من هذه الز�جات. 
فبعد عرسه مع ز�نب بنت جحش (والتي سأخبرك عنها الحًقا) بقي 
بعض المدعو�ن في بEت محمد بعد أن غادرها محمد. وفي الصباح 
قائلEن  االقتراح  هذا  له  وقدموا  أصحابه  من  الثقاة  منه  تقدم  التالي 

(والروا�ة لعمر): 

لذا  الجEد والرديء،  فقلت: �ا رسول اهللا! �دخل علEك 
فنحن نقترح علEك أن تأمر أمهات المؤمنEن (والمقصود بهّن 
هنا زوجاته) أن �تحجبن. فأنزل اهللا علEه سورة الحجاب. 

التي تفرض  بالوحي واآل�ة  إلى محمد  الEوم نفسه جاء جبر�ل  وفي 
على النساء المسلمات أن �تحجبن. 

ْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِنEَن ُ�ْدِنEَن  ِبيُّ ُقل ِألَ َها النَّ َ�ا َأ�ُّ
َعَلEِْهنَّ ِمن َجَالِبEِبِهنَّ َذِلَك َأْدَنى َأن ُ�ْعَرْفَن َفَال ُ�ْؤَذْ�َن َوَكاَن 

ِحEًما اهللا َغُفوًرا رَّ
(سورة ٣٣: ٥٩ واأل�ة ٣٣ وسورة ٢٤: ٣١واآل�ة ٥٨)

فبدأت النساء �حتجبن، حEث عّلقت عائشة زوجته الثانEة على كEفEة 
اتباع النساء هذا الوحي بقولها: 

عند نزول اآل�ة: وإنهم �جب علEهن أن �غطEن أعناقهن 
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الوسطى  ثEابهن  أطراف  بقص  النساء  قامت   وأنحارهن
لEغطEن بها وجوههن. 

كان هدف محمد من الحجاب واضًحا، لذلك فالنساء المسلمات 
الEوم �غطEن وجوههن. والمسلمون المتحفظون الEوم �تبعون القرآن حرفEًا 
ا المسلمات المتحررات فإنهن �فضلن المحتشم من  والنساء �تحجبن. أمَّ

المالبس المعاصرة بدًال من الحجاب الكامل. 

النساء كغنائم حرب 
ُتقهر  وجEشه  محمًدا  تقاوم  التي  والمناطق  القبائل  كل  كانت 
وأوالدهم  نسائهم  سبي  في  الحق  للمسلمEن  وكان  وُتخضع،  بالقوة 
�تضمن  مسلم  صحEح  من   ٨ الكتاب  من   ٢٩ فالفصل  واستعبادهم. 

شرعEة الحق التالي: 

(انتهاء  تطهرها  بعد  األسEرة  مع  الجماع  بممارسة  �ؤذن 
فإن  بعل،  ذات  امرأة  كانت  إذا  ا  أمَّ حبلها)،  أو  طمثها 

زواجها �عتبر الغEًا بعد أسرها. 

و�مضي الحد�ث بالكالم عن أوان وضع هذا التشر�ع فEشرح ذلك 
بقوله:

أرسل رسول اهللا إبان معركة حنEن جEًشا إلى أوطاس والتقى 
وسبEهم  علEهم  االنتصار  وعند  وقاتلهم،  العدو  بجEش 
كأسرى امتنع صحابة رسول اهللا عن جماع نسائهم بسبب 
كون أزواجهم من المشركEن. أنزل اهللا تعالى اآل�ة بخصوص 
َساء ِإالَّ َما َمَلَكْت َأْ�َماُنُكْم  ذلك تقول: َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِّ
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ا َوَراء َذِلُكْم َأن َتْبَتُغوْا ِبَأْمَواِلُكم  ِكَتاَب اهللا َعَلEُْكْم َوُأِحلَّ َلُكم مَّ
َفآُتوُهنَّ  ِمْنُهنَّ  ِبِه  اْسَتْمَتْعُتم  َفَما  ُمَساِفِحEَن  َغEَْر  ْحِصِنEَن  مُّ
ُأُجوَرُهنَّ َفِر�َضًة َوَال ُجَناَح َعَلEُْكْم ِفEَما َتَراَضEُْتم ِبِه ِمن َبْعِد 

اْلَفِر�َضِة ِإنَّ اهللا َكاَن َعِلEًما َحِكEًما
(سورة ٤: ٢٤)، 

رعا�ة محمد للنساء
على الرغم من بعض التعلEقات والتصرفات تجاه النساء، فقد أكد 
خصوًصا  الرعا�ة  على  �حصلن  كن  المسلمات  النساء  أن  على  محمد 
�ستهان  ال  عدد  فEه  كان  اإلسالمي  فالمجتمع  والفقراء.  األرامل 
أسالب  من  عEشهم  َن  أمَّ فقد  الجهاد.  حروب  بسبب  األرامل  من  به 
الواقعة تحت السEطرة  التي كان �جمعها من الشعوب  الحرب والزكاة 

اإلسالمEة. 

Î^Ö∏\;í}å;fl¡;ƒÊâÁ;€Ë’]¬h

الرغم من أن �سوع لم �علق على شخص المرأة بالذات كونه  على 
من  موقفه  استخالص  نستطEع  أننا  غEر  الرجل،  شخص  عن  �ختلف 
كان  بأنه  �سوع  �صف  فاإلنجEل  معهن.  بها  �تعامل  كان  التي  الطر�قة 
منهن  الشر�رة  األرواح  طارًدا  أسقامهن،  شافEًا  فEهن،  اإل�مان  �شجع 

غافًرا خطا�اهن كما كان �فعل مع الرجال. 

�سوع �قوي إ�مانهن و�شف�هن
بEن  �سوع  شاهدت  سنة،  عشرة  ألثنتي  تنزف  كانت  التي  المرأة 
فتساءل  بذلك  هو  فأحس  ثوبه  حافة  ولمست  منه  فاقتربت  الجموع 
بأنها  لتعترف  الخوف  من  ترتعد  المرأة  فجاءت   .لمسني؟ قائًال:من 
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هي التي لمسته. وكانت خائفة بسبب نزفها. واستناًدا إلى ناموس الEهود 
لها:  تعتبر غEر طاهرة وعلEها أال تلمس أحًدا. غEر أن �سوع قال  فإنها 
 .َداِئِك ِمْن  َوُكوِني َصِحEَحًة  ِبَسَالٍم  اْذَهِبي  َشَفاِك.  َقْد  ِإ�َماُنِك  اْبَنُة  َ�ا 

(مرقس ٥: ٢١–٣٤) 
فEسوع قّدر إ�مانها وأثنى علEه. وبكلماته لها �خالف تعالEم محمد 
م إ�مانها هي  َّEوالمرأة األخرى التي ق .إنهن ناقصات عقل ود�ن القائلة
المرأة (ولم تكن �هود�ة) التي كانت تلح في طلبها منه أن �طرد األرواح 
الشر�رة من ابنتها فقال لها �سوع: َ�ا امرأة َعِظEٌم ِإ�َماُنِك! ِلEَُكْن َلِك َكَما 

ُتِر�ِد�َن (متى ١٥: ٢٨). 
ولم �توقف �سوع عند هذا الحد بل تعداه إلى القول بأن تقدمة (عطاء) 

أرملة قد �كون أحسن بكثEر من تقدمة رجل غني. 

َع َفَرَأى اَألْغِنEَاَء ُ�ْلُقوَن َقَراِبEَنُهْم ِفي اْلِخَزاَنِة َوَرَأى أ�ًضا  َوَتَطلَّ
َأْرَمَلًة ِمْسِكEَنًة َأْلَقْت ُهَناَك َفْلَسEِْن. َفَقاَل: ِباْلَحقِّ َأُقوُل َلُكْم 
ِإنَّ َهِذِه اَألْرَمَلَة اْلَفِقEَرَة َأْلَقْت َأْكَثَر ِمَن اْلَجِمEِع َألنَّ َهُؤَالِء 
ِإْعَواِزَها  َفِمْن  َهِذِه  ا  َوَأمَّ اِهللا  َقَراِبEِن  ِفي  َأْلَقْوا  َفْضَلِتِهْم  ِمْن 

 .ِتي َلَها َأْلَقْت ُكلَّ اْلَمِعEَشِة الَّ
 (لوقا ٢١: ١–٤)

في هذا �تعارض موقف �سوع مع موقف محمد كل التعارض حEث 
إن محمًدا ألح على مجموعة من النساء أن �تصدقن لتعو�ض نقصهن 

عقًال ود�ًنا. 

طرد األرواح الشر�رة منهن
األرواح  من  أنقذهن  اللواتي  النساء  من  �سوع  أتباع  بعض  كان 

الشر�رة. 
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ُر  َوُ�َبشِّ َ�ْكِرُز  َوَقْرَ�ٍة  َمِد�َنٍة  ِفي  َ�ِسEُر  َكاَن  َذِلَك  َأَثِر  َوَعَلى 
َساِء ُكنَّ َقْد ُشِفEَن  ِبَمَلُكوِت اِهللا َوَمَعُه اِالْثَنا َعَشَر. َوَبْعُض النِّ
َة  َّEاْلَمْجَدِل ُتْدَعى  ِتي  الَّ َمْرَ�ُم  َوَأْمَراٍض:  �َرٍة  ِشرِّ َأْرَواٍح  ِمْن 
َوِكEِل  ُخوِزي  امرأة  ا  َوُ�َونَّ َشEَاِطEَن  َسْبَعُة  ِمْنَها  َخَرَج  ِتي  الَّ

ُة َوُأَخُر َكِثEَراٌت ُكنَّ َ�ْخِدْمَنُه ِمْن َأْمَواِلِهنَّ ِهEُروُدَس َوُسوَسنَّ
(لوقا ٨: ١–٣)

وقد شفى �سوع المرأة التي أقعدتها األرواح الشر�رة لثماني عشرة 
سنة (لوقا ١٣: ١٠–١٣). 

غفرانه خطا�ا النساء 
كان �سوع وتالمEذه �جتازون منطقة السامرة حEث توقفوا قرب بئر 
ماء على أطراف إحدى مدنها للراحة. وجلس �سوع عند البئر لEستر�ح 
ألنه كان متعًبا بEنما ذهب تالمEذه إلى المد�نة لEبتاعوا طعاًما لهم. في 
�كلمها. وحقEقة  �سوع  فبدأ  لتستقي  البئر  إلى  امرأة  أقبلت  األثناء  هذه 
وذلك  عادّي،  غEر  شEًئا  ذاته  حّد  في  ذلك  كان  �كلمها  �سوع  كون 
لسببEن: أوًال كونها امرأة، وثانEًا أنها كانت سامر�ة، حEث كان الEهود 

�عتبرون السامر�Eن غEر طاهر�ن. 
بأنها كانت  لها  باإلشارة  فاجأها �سوع  بEنهما حتى  الكالم  استمر 
تعEش مع رجل لEس زوجها. فهرعت المرأة عائدة إلى المد�نة متعجبة 
من معرفته بتفاصEل حEاتها، وأخبرت الجمEع عنه. فطلبوا من �سوع أن 
�بقى معهم لEومEن آخر�ن لتعلEمهم، حEث شجعت شهادتها له السامر�Eن 
أن �ؤمنوا به. (�وحنا ٤: ١–٤٢). وبدًال من أن �د�نها �سوع لخطا�اها، 

فقد أعطاها الفرصة لتتبعه. 
وفي حادثة أخرى اقتربت امرأة من �سوع بEنما كان �تناول الطعام 
معروفة  المرأة  وكانت  الEهود)،  (رؤساء  الفر�سEEن  أحد  بEت  في 
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بنفسها  ورمت  منه  فاقتربت  تعEشها.  كانت  التي  الخطEئة  بحEاة 
تحت قدمEه وهي تبكي وتنتحب. ثم أخرجت قنEنة عطر باهظ الثمن 
الEهود  رؤساء  كان  �حدث  هذا  كان  وبEنما  رجلEه.  به  ومسحت 
�تهامسون و�قولون لبعضهم: لو كان هذا نبEًا حًقا، ألدرك أن هذه 
خطا�اها  المرأة  هذه  إن  نعم  بقوله:  �سوع  فأجابهم   .خاطئة المرأة 
َصِك! ِاْذَهِبي  كثEرة، ولكنها أحبت كثEًرا ثم قال لها ِإ�َماُنِك َقْد َخلَّ

ِبَسَالٍم. (لوقا ٧: ٣٦–٥٠).
القبض  الجمع  ألقى  التي  المرأة  مسألة  في  �سوع  َل  تدخَّ وكذلك 
�رجموها.  أن  وشك  على  الEهود  رؤساء  وكان  بالزنى،  متلبسة  علEها 
 رجمها أوًالEئة فلEمن كان منكم بال خط :هاEن علEفقال �سوع للمدِع
وللحال ترك الجمع المرأة َفَقاَل َلَها َ�ُسوُع: وَال َأَنا َأِد�ُنِك. اْذَهِبي َوَال 

ُتْخِطِئي أ�ًضا. (�وحنا ٨: ١١). 

s\Âá’\

تعال�م محمد عن النساء في الزواج
ف محمد العالقة الزوجEة حEث �كون  تماشEًا مع مواقفه من النساء َعرَّ
الرجل هو األعلى منزلة والمرأة علEها أن تكون خاضعة له. أما بالنسبة إلى 

الزوج فالقرآن �قول: 

َعَلى  َبْعَضُهْم  اهللا  َل  َفضَّ ِبَما  َساء  النِّ َعَلى  اُموَن  َقوَّ َجاُل  الرِّ
َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقوْا ِمْن َأْمَواِلِهْم 

(سورة ٤: ٣٤)

أما الجزء الثاني من هذه اآل�ة فإنه �عطي الزوج الحر�ة بمعاقبة الزوجة 
إذا تصرفت بصورة غEر الئقة حEث �قول:
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ِفي  َواْهُجُروُهنَّ  َفِعُظوُهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ  َتَخاُفوَن  ِتي  َوالالَّ
اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفَال َتْبُغوْا َعَلEِْهنَّ َسِبEًال 

النساء ملعونات إذا رفضن أن �نمن مع أزواجهن:

قال النبي: إذا دعا الرجل زوجته إلى أن تنام معه ورفضت 
أن تأتي إلEه، عندها فإن المالئكة سترسل لعناتها علEها إلى 

 .الصباح

�عتبر الطالق جزًءا من الحEاة في النظام اإلسالمي و�ستطEع الرجل أن 
�طلق زوجته بأن �قول ثالث مرات: أنت طالق وله الخEار في أن �عود 
و�تزوجها من جد�د بEنما إذا قال: أنت مثل أمي لي، عندها سEجعله 
طالقا باقEًا وال �ستطEع أن �تزوجها مرة أخرى ما لم تتزوج من رجل آخر 
وتطلق منه. وبعد حدوث الطالق الثاني فالزوج األول له الحر�ة في أن 
�تزوجها مرة أخرى إذا رغب في ذلك (سورة ٢: ٢٢٦–٢٣٢). والزوجة 
غEر مسموح لها أن تبدأ بالطالق وال أن تمنع الزوج عن طالقها (وهذا 

التشر�ع مستند إلى سورة ٤: ٣٤). 
القانون اإلسالمي ما  العالم اإلسالمي حEث �طبق  الEوم في  وحتى 
زال غEر مسموح للنساء أن �بدأن أو �وقفن الطالق (كما في السعود�ة 
وإ�ران والسودان). أما في باقي البلدان األكثر تحرًرا، فإن النساء ُ�منحن 
مصر  ٢٠٠٣ سنت  سنة  في  المثال  سبEل  فعلى  الطالق.  بعض حقوق 
معEنة كخEانة  في ظروف  الطالق  تطلب  أن  الحق  المرأة  �عطي  قانوًنا 

الزوج أو عدم صالحEته. 
الطالق والتعو�ضات وفترة  كل هذه ونصوص أخرى مختلفة عن 
الحد�ث.  في  مفصلة  كلها  أخرى  مرة  بالزواج  السماح  قبل  االنتظار 
فالقانون اإلسالمي �سمح بالطالق في ظروف عد�دة حتى في األمور 
الصغEرة، وهذا عائد إلى موقف الزوج وظروفه. فهو �ستطEع أن �طلق 
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زوجته لمجرد صعوبة الحEاة معها. فالقرآن �جEز للرجل أن �قتني أربع 
زوجات إذا تمكن من إعالتهّن. 

َن  َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوْا ِفي اْلEََتاَمى َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مِّ
َساء َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوْا َفَواِحَدًة  النِّ

(سورة ٤: ٣)

وأما محمد فقد كان مسموًحا له أن �كون له أكثر من أربع زوجات 
كما سترى في الحًقا في هذا الفصل. 

تعال�م �سوع عن النساء في الزواج 
بالمقارنة مع محمد، فإن �سوع أكد أن اللجوء إلى الطالق �جب أن 

�كون محدوًدا. 

َق  ُ�َطلِّ َأْن  ُجِل  ِللرَّ َ�ِحلُّ  َهْل  َوَسَأُلوُه:  وَن  ُّEِس� اْلَفرِّ َم  َفَتَقدَّ
 ُموَسى؟ َأْوَصاُكْم  ِبَماَذا  َفَأَجاَب:  ُبوُه.  ِلEَُجرِّ  اْمَرَأَتُه؟
ق. َفَأَجاَب  َفَقاُلوا: ُموَسى َأِذَن َأْن ُ�ْكَتَب ِكَتاُب َطَالٍق َفُتَطلَّ
َة  َّEِمْن َأْجِل َقَساَوِة ُقُلوِبُكْم َكَتَب َلُكْم َهِذِه اْلَوِص :َ�ُسوُع
َأْجِل  ِمْن  َخَلَقُهَما اهللا.  َوُأْنَثى  َذَكًرا  اْلَخِلEَقِة  َبْدِء  ِمْن  َوَلِكْن 
ِباْمَرَأِتِه َوَ�ُكوُن اِالْثَناِن  ُه َوَ�ْلَتِصُق  َأَباُه َوُأمَّ ُجُل  َ�ْتُرُك الرَّ َهَذا 
ِذي  اْثَنEِْن َبْل َجَسٌد َواِحٌد. َفالَّ َبْعُد  َلEَْسا  ِإًذا  َجَسًدا َواِحًدا. 
ْقُه ِإْنَساٌن. ُثمَّ ِفي اْلَبEِْت َسَأَلُه َتَالِمEُذُه أ�ًضا  َجَمَعُه اُهللا َال ُ�َفرِّ
َج ِبُأْخَرى َ�ْزِني  َق اْمَرَأَتُه َوَتَزوَّ َعْن َذِلَك َفَقاَل َلُهْم: َمْن َطلَّ

.َجْت ِبآَخَر َتْزِني َقِت امرأة َزْوَجَها َوَتَزوَّ َعَلEَْها. َوِإْن َطلَّ
(مرقس ١٠: ٢–١٢)
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فEسوع منح منزلة روحانEة علEا للزواج. فقد أكد على تعالEم العهد 
القد�م والتي تنص على أن اهللا بارك العالقة بEن الرجل والمرأة وأن هذه 
اآلصرة هي من الخصوصEة بمكان بحEث إنها توصف كاتحاد شخصEن 

منفصلEن لEصبحا جسًدا واحًدا (تكو�ن ٢: ٢٤). 
فعلى الرغم من أن �سوع لم �تكلم بالذات عن تفاصEل الزواج، غEر 
أن أتباعه ساهموا بنصائحهم في بعض جوانب الزواج والطالق، وهي 

مذكورة في العهد الجد�د. 
واآلن عز�زي القارئ، لننظر إلى الدور الذي لعبه الزواج في العالقات 

الشخصEة في حEاة كل من �سوع ومحمد. 

Å⁄•;k]pÂÜ;Ö‚å^

كما تغEر موقف محمد من غEر المسلمEن بعد انتقاله إلى المد�نة، 
ثم  األولى  إلى زوجته  فلنتعرف  بز�جاته.  �تعلق  ما  في  موقفه  أ�ًضا  تغEر 
في  حEاته  فترة  في  بهن  اقترن  الالتي  األخر�ات  االثنتي عشرة  زوجاته 

المد�نة. 

خد�جة، زوجته األولى
تزوجها وهو شاب في الخامسة والعشر�ن من عمره. وكانت خد�جة 
أنواع  كل  له  وتقدم  محمًدا  تدعم  وكانت  عمرها  من  الرابع  العقد  في 
الدعم واإلسناد. فعندما بدأ الوحي بالنزول علEه وخالل تعرضه للرفض 
فترة حEاتها،  لها طEلة  بقي محمد زوًجا  أهل مكة  قبل  والمقاومة من 

حEث دام زواجهما خمسة وعشر�ن عاًما. 

عائشة، الطفلة العروس 
زوجة  اختار محمد  المد�نة،  إلى  انتقاله  من  واحد  عام  بعد حوالى 
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قد تكون غEر اعتEاد�ة حتى بأعراف المجتمع العربي آنذاك. فعائشة ابنة 
أخلص أتباعه أبي بكر، وهي في مرحلة طفولتها، إذ لم تكن قد تجاوزت 

السادسة من عمرها بعد. 

في  طفلة  مازالت  وهي  عائشة  على  كتابه  النبي  كتب 
التاسعة.  بلوغها  حال  علEها  ودخل  عمرها  من  السادسة 
وبقEت زوجة له حتى وفاته بعد تسع سنوات من زواجه 

منها. 

وباإلضافة إلى كون قصة زواجها غEر اعتEاد�ة كعروس طفلة، فإن 
عائشة لعبت دوًرا ملموًسا في التار�خ اإلسالمي. فقد روت الكثEر من 
الحد�ث واصفة حEاة محمد وتعالEمه في ما عدا حالة تورطها في حادثة 
عرضت مصداقEة اإلسالم إلى خطر عظEم. ففي إحدى الغزوات (وكان 
الخامسة  السنة  في  لترافقه)  زوجاته  إحدى  �ختار  أن  محمد  عادة  من 
للهجرة صاحبته عائشة وكانت غزوة اإلغارة على قبEلة بني المصطلق 
الEهود�ة. وتروي عائشة التي لم �كن عمرها �ناهز الحاد�ة عشرة وقتها، 
أنها ركبت في هودج مغّطى على ظهر جمل حتى توقف الركب الغازي 
في  حاجتها  لتقضي  وذهبت  الفرصة  هذه  عائشة  استغلت  اللEل.  في 
قالدتها،  فقدت  قد  أنها  فجأة  أدركت  عودتها  طر�ق  وفي  الصحراء. 
فعادت أدراجها باحثة عنها حEث وجدت القالدة. غEر أنها عند وصولها 
وراءهم  وتركوها  رحلوا  قد  كانوا  ولدهشتها  الركب  نزول  مكان  إلى 
وهم �عتقدون أنها راكبة معهم في هودجها، فأسقط في �دها. فجلست 
تنتظر في الصحراء إلى أن مر بها أحد الجنود المسلمEن حEث أعادها على 

ظهر جمله عند الصباح. 
اُتهمْت عائشة بأنها ارتكبت الفحشاء مع منقذها الشاب وقد قضت 
اللEلة معه في الصحراء. وكان على رأس متهمEها شاعر الرسول حسان 
ابن ثابت. وحEث لم �ستطع محمد أن �ثبت براءتها، بدأ الناس بالقول: 
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إذا كان هذا الرجل نبEًا، لكان له أن �عرف ما حدث لزوجته! استمر 
هذا الوضع المتأزم على هذا الحال لمدة أكثر من عشر�ن �وًما.

وعلى الرغم من كل ذلك فإن صدى هذه الحادثة لم �توقف عند هذا 
الحد. فقد ترامى إلى سمع عائشة، أن علEًا (ابن عم محمد ورفEق صباه) 
كان �لح علEه و�حفزه أن �طلق عائشة، فحقدت علEه وبEتت له الضغEنة 
علي  واختEار  الخلفاء  ثالث  عثمان  مقتل  بعد  أنها  ونرى  حEاتها.  طوال 
بالبEعة لخالفته. فحشدت جEًشا  االعتراف  المسلمEن رفضت  لخالفة 
من مؤ�د�ها وزحفت ضده فنشبت بEنهما ما عرف بعد ذلك بمعركة 
الجمل وهي المعركة التي حصدت أرواح عشرة آالف من المسلمEن. 

التار�خ  في  بارزة  أصبحت شخصEة  الطفلة،  العروس  تلك  فعائشة 
بEن  شأًنا  األكثر  وكانت  أخرى  زوجة  إلى  لنتعرف  واآلن  اإلسالمي. 

زوجات الرسول.

ز�نب، زوجة ابنه بالتبني 
ذهب محمد �وًما إلى بEت ز�د بن حارثة ابنه بالتبني. وإذ لم �كن في 
البEت، فتحت زوجته ز�نب الباب للنبي. وحال ما التقت نظراتهما قال 
محمد: سبحان مغEر القلوب. وإذ شعر بحبها �سري في قلبه، أحست 
ز�نب بأنه �شتهEها لنفسه. فعند عودة زوجها أعلمته بالذي قد حدث. 
ز�نب  فإلى جانب كون  السهل على محمد؛  بالموقف  �كن هذا  ولم 
امرأة متزوجة وذات بعٍل، وزوجها هو ابنه بالتبني، فقد حرمت الشر�عة 

اإلسالمEة زواج الرجل من زوجات أبنائه. 
بأنها  إ�اه  مشعرة  ز�د  معاملة  بإساءة  ز�نب  بدأت  الEوم  ذلك  ومنذ 
�توجه  ز�د  كان  ذلك،  فEها  �حدث  مرة  كل  وفي  البتة.  تحبه  تعد  لم 
إلى محمد بمشكلته لEشتكي له. وكان محمد �هدئ من روعه بقوله: 

ِق اَهللا (سورة ٣٣: ٣٧).  َأْمِسْك َعَلEَْك َزْوَجَك َواتَّ
أن  بز�د  حدا  مما  طوال،  أل�ام  المنوال  هذا  على  الحال  استمر 
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�نزل عند رغبة زوجته و�طلقها. و�ذكر التار�خ اإلسالمي أن محمًدا 
عندها قرر أن �طلب �د ز�نب للزواج، حتى وإن كان هذا العمل في 
ناهEك  مسلم  أي  اقترفه  إذا  اإلسالمEة  للشر�عة  تحّدً�ا  �عتبر  ذاته  حّد 

عن محمد. 
كل  دون  من  ز�ًدا،  أرسل  محمًدا  أن  كله  ذلك  من  واألغرب 
المسلمEن، إلى ز�نب بالعرض. فذهب ز�د إلى بEت أهل ز�نب زوجته 
السابقة، ووجدها تنقي الدقEق بغEة عجنه لعمل الخبز. و�قول ز�د عن 
هذه اللحظة: حال رؤ�تي لها، غضضت ناظري فلم أتمكن من النظر 
إلى وجهها، فأنا مازلت أحبها ولكن وبكل التزام أدى الواجب وأوصل 
رسالة محمد إلEها. فأجابت زوجته السابقة بقولها: �جب أن �علمني اهللا 
بزواجي منه. وأخبرته بنEتها الذهاب إلى الجامع للصالة. فعاد ز�د إلى 
محمد برسالة ز�نب راوً�ا له ما حدث. وبEنما كانت ز�نب ما تزال في 

الجامع، أبلغ محمد عن نزول وحي جد�د من المالك جبر�ل �قول: 

ِذي َأْنَعَم اهللا َعَلEِْه َوَأْنَعْمَت َعَلEِْه َأْمِسْك َعَلEَْك  َوِإْذ َتُقوُل ِللَّ
ِق اَهللا َوُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما اُهللا ُمْبِد�ِه َوَتْخَشى  َزْوَجَك َواتَّ
َوَطًرا  ْنَها  مِّ َزْ�ٌد  َقَضى  ا  َفَلمَّ َتْخَشاُه  َأن  َأَحقُّ  َواُهللا  اَس  النَّ
َأْزَواِج  اْلُمْؤِمِنEَن َحَرٌج ِفي  َ�ُكوَن َعَلى  ِلَكْي َال  ْجَناَكَها  َزوَّ
ا َكاَن  َأْدِعEَاِئِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمْنُهنَّ َوَطًرا َوَكاَن َأْمُر اهللا َمْفُعوًال مَّ
ِذ�َن  الَّ ِفي  اِهللا  َة  ُسنَّ َلُه  اُهللا  َفَرَض  ِفEَما  َحَرٍج  ِمْن  ِبيِّ  النَّ َعَلى 

ْقُدوًرا َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَكاَن َأْمُر اِهللا َقَدًرا مَّ
(سورة ٣٣: ٣٧– ٣٨)

محمد.  من  تتزوج  أن  ز�نب  أمر  اهللا  أن  بالحرف  ذكرت  فاآل�ة 
المسلمEن  سEساعد  بالذات  الزواج  هذا  أن  إلى  أ�ًضا  اآل�ة  وأشارت 
المتبنى  ابنه  زوجة  من  �تزوج  أن  �ستطEع  الرجل  أن  بإظهار  اآلخر�ن 
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السابقة إذا أبطل الزواج بالطر�قة الصحEحة. وبعد حEن نزلت آ�ة أخرى 
 :٣٣ (سورة   َأْبَناءُكْم َأْدِعEَاءُكْم  َجَعَل  َوَما  التبني  لُتبِطل  محمد  على 
ُ�عتبر ابن محمد مما جعل زواج  ٤). وبناًء على هذا فإن ز�ًدا لم �عد 

محمد من ز�نب زواًجا شرعEًا. 
وأخEًرا وافقت ز�نب على الزواج من محمد لتصبح الزوجة الخامسة. 
وقد عاشت ز�نب سعEدة بتطور األمور لصالحها، حEث كانت تتباهى 

بEن قر�ناتها إذ �سجل الحد�ث لها قولها: 
كان من عادة ز�نب أن تتباهى أمام زوجات النبي قائلة: أنتن َزّوجكن 

 .أهلكن، أما أنا فقد زوجني اهللا من النبي من فوق السماوات السبع

أما زوجها السابق ز�د بن حارثة، ابن محمد بالتبني، فقد 
قتل في غزوة مؤتة بعد ذلك بثالث سنوات. 

واآلن فلننظر إلى مثال ممEز حول كEفEة حصول محمد على إحدى 
زوجاته – فهي كانت قد أسرت في إحدى غزواته. 

صف�ة، الحسناء ال�هود�ة 
استطاع محمد بحلول العام السابع للهجرة أن �طرد معظم الEهود من 
الجز�رة، ولم �بق منهم إال إحدى القبائل التي كان تدعى خEبر. حاصر 
السEف وقتل كل  نEام. فأعمل فEهم  لEًال والناس  محمد وجEشه خEبر 
أسراه.  لEكونوا  النساء واألطفال فساقهم  أما  البالغEن.  رجالهم وشبابهم 
فلفتت نظر محمد أسEرة تدعى صفEة. كان أبوها زعEم عشEرة خEبر، 
أول من قتله محمد وقتل عر�سها أ�ًضا في اللEلة نفسها، وهي ما تزال 
 هذه؟ من  أسEرة  محمد:  فسأل  لعرسها،  األولى  األ�ام  في  عروًسا 
فقالوا إنها تعود لقEس بن ثابت الشماس. فاستبدل محمد قEًسا بنَتْي 
عم صفEة االثنتEن وأخذ صفEة عنهما. فرحلت مع محمد باتجاه المد�نة. 
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كان  دخلتها  لEلة  وفي  طمثها.  انقطاع  حال  علEها  دخل  وأثناء سفرهم 
�ده.  في  مستٌل  وسEفه  محمد  خEمة  حول  اللEل  قضى  قد  أتباعه  أحد 
اهللا كنُت  الصباح عن سبب ذلك فأجاب: �ارسول  فسأله محمد في 
خائًفا علEك من تلك المرأة، ألنك قد قتلت أباها وزوجها وأهلها وهي 

 .ك منهاEمازالت حد�ثة العهد باالسالم، فخفت عل

k]ÁÖ|¯\;Å⁄•;k]pÂÜ

عز�زي  أخبرتك  وقد  قصة،  محمد  زوجات  من  زوجة  كل  وراء 
واآلن  اإلسالمي.  التار�خ  في  ممEز  دوٌر  لهن  كان  اللواتي  عن  القارئ 

إلEك بEان بهن بتسلسل ز�جاتهن: 

١– خد�جة بنت خو�لد (تزوجها في مكة لخمسة وعشر�ن عاًما).
٢– عائشة بنت أبي بكر (بنت أخلص أصحابه، وأول خلفاء المسلمEن 
فقد  المفضلة  الرغم من كونها  وكانت صغEرة وغEورة. وعلى 

سببت الكثEر من المشاكل). 
٣– حفصة بنت عمر بن الخطاب (ابنة أعنف مقاتلي محمد).

٤– ُرملة بنت أبي سفEان (ابنة قائد قر�ش في مكة الذي تحول إلى 
اإلسالم قبل غزو محمد لمكة). 

٥– ز�نب بنت جحش (الزوجة السابقة البنه بالتبني ز�د).
٦– أم سلمة هند بنت أبي أمEة. 

٧– مEمونة بنت الحارث الهاللEة. 
٨– سودة بنت زمعة األمو�ة.

٩– جو�ر�ة بنت الحارث (فتاة �هود�ة أسرت في غزوة بني المصطلق 
وهي الغزوة  نفسها التي تخلفت فEها عائشة عن الركب). 

١٠– صفEة بنت ُحEي (فتاة �هود�ة أسرت في غزوة خEبر).
١١– ر�حانة. 
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١٢– مار�ا. 
١٣– أم شر�ك.

وكما تذكر عز�زي القارئ فإن القرآن أذن للمسلمEن مثنى وثالث 
أن  محمد  أعلن  حEث  هذا  في  االستثناء  كان  فقد  محمد  أما  ورباع، 

ف النساء الالئي كان مسموًحا له أن �تزوج:  الوحي عرَّ

ِتي آَتEَْت ُأُجوَرُهنَّ  ا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الالَّ ِبيُّ ِإنَّ َها النَّ َ�ا َأ�ُّ
َك َوَبَناِت  ا َأَفاء اُهللا َعَلEَْك َوَبَناِت َعمِّ َوَما َمَلَكْت َ�ِمEُنَك ِممَّ
َهاَجْرَن  ِتي  الالَّ َخاَالِتَك  َوَبَناِت  َخاِلَك  َوَبَناِت  اِتَك  َعمَّ
ِبيُّ  النَّ َأَراَد  ِإْن  ِبيِّ  ِللنَّ َنْفَسَها  َوَهَبْت  ِإن  ْؤِمَنًة  مُّ َواْمَرَأًة  َمَعَك 
َعِلْمَنا  َقْد  اْلُمْؤِمِنEَن  ُدوِن  ِمن  َك  لَّ َخاِلَصًة  َ�ْسَتنِكَحَها  َأن 
ِلَكEَْال  َأْ�َماُنُهْم  َمَلَكْت  َوَما  َأْزَواِجِهْم  ِفي  َعَلEِْهْم  َفَرْضَنا  َما 

َ�ُكوَن َعَلEَْك َحَرٌج 
(سورة ٣٣: ٥٠)

فعندما توفي محمد ترك تسع زوجات، وكان محمد قد منعهن من 
الزواج بعد وفاته (سورة ٣٣: ٦ و٥٢).

نساء محمد األخر�ات 
تحت  النساء  من  مجموعة  زوجاته  إلى  باإلضافة  لمحمد  كان 
تصرفه. وهذه المجموعة كن األسEرات من غزواته أو اللواتي أشتراهن 
ذكوًرا  كانوا  سواء  العبEد  كل  إلى   نEمEال بـُملك  القرآن  �شEر  حEث 
وزوجاته  محمًدا  �خدمون  الذ�ن  العبEد  كانوا  الذكور  والعبEد  إناًثا.  أم 
في األمور الEومEة من عنا�ة ورعا�ة لبEوتهم ودوابهم، وقسٌم آخر منهم 
اإلسالمي  التار�خ  ذكر  وقد  الصالة.  قبل  للوضوء  الماء  �جلب  كان 
أسماء ثالثة وأربعEن من أولئك العبEد الذكور. أما اإلناث منهم، فكان 
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أن  لمحمد  حللت  اإلسالمEة  الشر�عة  أن  غEر  أ�ًضا.  واجباتهن  لهن 
أبناؤه  أما  �تزوجهن.  أن  منه  ذلك  �تطلب  أن  دون  �ستخدمهّن جنسEًا 
أي  �نالون  وال  محمد  اسم  �حملون  فال  المتعددة  العالقات  هذه  من 
و�شترى  �باع  عبًدا  سEعتبر  الجد�د  المولود  إن  حEث  مEراثه  من  حق 
ألي   نEمEال ملك  تحلل  فالشر�عة  هذا  وفي  محمد.  عبEد  كباقي 
أولئك  من  وعشر�ن  ثالث  أسماء  اإلسالمي  التار�خ  و�ذكر  مسلم، 

الرقEق.  النساء 

ÏŸ]¡;ÎÑÊëd;„h]pÂÜ;√Ÿ;Å⁄•;k]Õ˜¡

كانت حEاة محمد االجتماعEة ملEئة بالعراقEل بEنه وبEن زوجاته من 
َن  جهة وفEما بEن زوجاته أنفسهن من جهة أخرى. فالتار�خ اإلسالمي َدوَّ
الكثEر عن هذه المناوشات والتطاوالت. في إحدى المرات عندما قامت 
نساؤه �طالبنه بالمال ألححن علEه في الوقت الذي لم �كن معه أي مال 
�عطEهن. حEنئٍذ غضب وسخط وعزل نفسه عنهن لفترة تسعة وعشر�ن 
�وًما، عرض علEهن في نها�تها أن �تطلقن منه، ناصًحا عائشة العروس 
الطفلة أن تستشEر أبو�ها في ذلك. وفي نها�ة المطاف انتهى األمر بإذعان 
الزوجات في البقاء على عصمته وفي بEته. ومن أجل ذلك قرر محمد أن 
�خصص لكل واحدة من زوجاته �وًما لها �قضEه معها. غEر أن هذا لم 
�كن ممكًنا دائًما؛ فعندما كانت عائشة تسبب له المشاكل، كان �أخذ 
�وًما من إحدى زوجاته و�قضEه معها. فشكت إحداهن فهددها محمد 
أنا  قائلة: التطلقني،  له  السن رضخت  بالطالق. ولكونها متقدمة في 

 .لتي لعائشة على أن أبقى معكEة أن أتنازل عن لEراض

„›Å¡]à;Èh\Ê÷’\;Ô]âfi’\Â;ƒÊâÁ

أن  عن  المسEحي  التار�خ  كتب  أو  اإلنجEل  في  ذكر  أي  �وجد  لم 
�سوع كان قد تزوج أو كانت له زوجة أبًدا. ولكنها تذكر أنه كانت تربطه 
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(لوقا ١٠ و�وحنا  مر�م ومرثا  وأختEه  الEعازر  بعائلة  وثEقة  عالقة صداقة 
١٢). و�ذكر اإلنجEلي أنه كان هناك مجموعة صغEرة من النساء اللواتي 

كن �سافرن معه ومع التالمEذ للعنا�ة بهم، حEث �قول: 

ُر  َوُ�َبشِّ َ�ْكِرُز  َوَقْرَ�ٍة  َمِد�َنٍة  ِفي  َ�ِسEُر  َكاَن  َذِلَك  َأَثِر  َوَعَلى 
َساِء ُكنَّ َقْد ُشِفEَن  ِبَمَلُكوِت اِهللا َوَمَعُه اِالْثَنا َعَشَر. َوَبْعُض النِّ
ِتي  َة الَّ َّEِتي ُتْدَعى اْلَمْجَدِل �َرٍة َوَأْمَراٍض: َمْرَ�ُم الَّ ِمْن َأْرَواٍح ِشرِّ
ا امرأة ُخوِزي َوِكEِل ِهEُروُدَس  َخَرَج ِمْنَها َسْبَعُة َشEَاِطEَن َوُ�َونَّ

 . ُة َوُأَخُر َكِثEَراٌت ُكنَّ َ�ْخِدْمَنُه ِمْن َأْمَواِلِهنَّ َوُسوَسنَّ
(لوقا ٨: ١–٣)

النسوة كن تابعات وفEات له، حEث بقEن معه خالل وبعد  أولئك 
أحداث صلبه.

ُكنَّ  َوُهنَّ  َبِعEٍد  ِمْن  َ�ْنُظْرَن  َكِثEَراٌت  ِنَساٌء  ُهَناَك  َوَكاَنْت 
ُة  َّEَنُهنَّ َمْرَ�ُم اْلَمْجَدِلEِْل َ�ْخِدْمَنُه َوَبEَقْد َتِبْعَن َ�ُسوَع ِمَن اْلَجِل

َوَمْرَ�ُم ُأمُّ َ�ْعُقوَب َوُ�وِسي َوُأمُّ اْبَنْي َزْبِدي.
(متى ٢٧: ٥٥–٥٦)

بعد رفع جسد �سوع عن الصلEب من قبل �وسف من بلدة الرامة، 
جاءت اثنتان من النسوة تتبعان �وسف وتتطلعان وهو �سجي الجسد في 
القبر (متى ٢٧: ٥٧–٦١). بعدها  القبر و�دحرج حجًرا كبEًرا على باب 
ذهبتا لتحضرا الطEوب لمسح جسد �سوع بعد أن �نتهي السبت. وأولئك 

النسوة أول من رأى �سوع بعد قEامته. 

ُة  َّEِل اُألْسُبوِع َجاَءْت َمْرَ�ُم اْلَمْجَدِل ْبِت ِعْنَد َفْجِر َأوَّ َوَبْعَد السَّ
َوَمْرَ�ُم اُألْخَرى ِلَتْنُظَرا اْلَقْبَر.... َوِفEَما ُهَما ُمْنَطِلَقَتاِن ِلُتْخِبَرا 
َمَتا  ِإَذا َ�ُسوُع َالَقاُهَما َوَقاَل: َسَالٌم َلُكَما. َفَتَقدَّ َتَالِمEَذُه 
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َوَأْمَسَكَتا ِبَقَدَمEِْه َوَسَجَدَتا َلُه. َفَقاَل َلُهَما َ�ُسوُع: َال َتَخاَفا. 
 .ِل َوُهَناَك َ�َرْوَنِنيEْخَوِتي َأْن َ�ْذَهُبوا إلى اْلَجِل اْذَهَبا ُقوَال ِإلِ
(متى ٢٨: ١و٩–١٠)

إًذا، فنحن نستطEع أن نرى أن النسوة تبعن �سوع وساعدنه و�سوع 
خصهن بأن �كنَّ أول من رآه بعد قEامته. غEر أنه لEس هناك أي دلEل على 
أنه كان له عالقات شخصEة أو عالقة زواج مع أي منهن. ودلEل ذلك أن 

المجتمع الEهودي لم �دنه بأي تصرف من هذا القبEل. 

Ïê˜£\

ما الذي تعلمناه، بعد كل هذا، حول موقف كل من �سوع ومحمد 
من المرأة؟ 

�سوع   عاملها  بEنما  سلبEًا  المرأة  وصف  محمد  المرأة:  شخص 
بالطر�قة نفسها التي عامل بها الرجل. 

للرجل  المرأة خاضعة  فEها  الزواج كعالقة،  الزواج: وصف محمد 
ق زوجته ألسباب عد�دة. أما �سوع  بكل إذعان. وسمح للرجل أن �طلِّ
فقد وصف الزواج كعالقة اتحاد أسسها اهللا على أال ُتفصل إال بخEانة 

أحد الشر�كEن. 
العالقات مع النساء: كان لمحمد عدة زوجات وعانى من تحد�ات 
من  نسوة  هناك  كان  أنه  إال  قط  �تزوج  فلم  �سوع  أما  معهن.  عد�دة 

عائالت تالمEذه �ساعدنه في حله وترحاله. 
�سوع  من  كل  شخصEة  بEن  الشاسع  الفرق  هنا  نرى  أخرى  ومرة 
ومحمد وصفاتهما. وإنه لمن المثEر لالهتمام مالحظة كEف لعبت هذه 
في  وسنتعرض  نفسها.  التحد�ات  واجهتهما  عندما  تأثEرها  الفروقات 
في  أحداثها  في  تتوازى  للدهشة  مثEرة  مواقف  أربعة  إلى  التالي  الفصل 

حEاتهما وأسلوب تعرضهما لها.
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 ]⁄fiËd التجارب أهم  إحدى  كانت  �سوع،  حEاة  أدرس  كنت 
التي اكتشفُتها هي حادث فر�د من نوعه في حEاته تردد 
القارئ، سترى كEف  الفصل عز�زي  في هذا  في حEاة محمد.  صداه 
والمتماثلة ضمًنا  التالEة  المواقف  إلى  �سوع ومحمد  من  استجاب كل 

وموضوعEًة: 

امرأة ُضبَطْت تزني.  �

ضر�ر �لتمس عوًنا.  �
�تخّلى عنهم أتباعهم في الضEق.  �

جEاع في البر�ة.  �

;È›áh;
ł
j
˛
Şe
ˇ
î;Î^ÖŸ\;Ì÷¡;€“¢\

محمد

جاءت امرأة إلى محمد وقالت له: قد ارتكبت الفحشاء 
فطهرني. {كان غرض المرأة أن �عاقبها محمد لكي �غفر 
اهللا لها و�دخلها الجنة}. غEر أن محمًدا قال لها أن تعود 

بعد أن تضع الجنEن. 

17
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وقالت  محمد  إلى  ثانEة  عادت  جنEنها،  أن وضعت  بعد 
له: هذا هو طفلي الذي ولدته. فأجابها محمد: إذهبي 

وأرضعEه حتى ُ�فطم. فقفلت راجعة إلى بEتها. 
كسرة  ممسًكا  بالطفل  محمد  إلى  فعادت  الطفل،  ُفِطم 
خبز �قضمها وكان عمره وقتذاك ال�تجاوز السنتEن، وهي 
السن التي ذكرها القرآن لفطام الطفل، قائلة لمحمد: هوذا 
�ا رسول اهللا، قد فطمته وهو قادٌر على األكل اآلن. أخذ 
محمد الطفل ودفعه إلى أحد المسلمEن وأصدر حكمه على 
المرأة. دفنت المرأة إلى صدرها في حفرة، ومن ثم دعا 

الناس لرجمها. (راجع هذه القصة في موطأ ابن مالك). 

كمثل  تستعمل  ما  كثEًرا  المرأة  هذه  قصة  أن  األطوار  غرابة  ومن 
للرحمة عند محمد! 

�سوع

ِزًنا.  ِفي  ُأْمِسَكْت  امرأة  وَن  ُّEِس� َواْلَفرِّ اْلَكَتَبُة  ِإَلEِْه  َم  َوَقدَّ
المرأة  َهِذِه  ُم  ُمَعلِّ َ�ا  َلُه:  َقاُلوا  اْلَوَسِط  ِفي  َأَقاُموَها  ا  َوَلمَّ
اُموِس  ُأْمِسَكْت َوِهَي َتْزِني ِفي َذاِت اْلِفْعِل َوُموَسى ِفي النَّ
َقاُلوا   َأْنَت؟ َتُقوُل  َفَماَذا  ُتْرَجُم.  َهِذِه  ِمْثَل  َأنَّ  َأْوَصاَنا 
ا  َوَأمَّ َعَلEِْه.  ِبِه  َ�ْشَتُكوَن  َما  َلُهْم  َ�ُكوَن  ِلَكْي  ُبوُه  ِلEَُجرِّ َهَذا 
َعَلى  ِبِإْصِبِعِه  َ�ْكُتُب  َوَكاَن  َأْسَفُل  إلى  َفاْنَحَنى  َ�ُسوُع 
وا َ�ْسَأُلوَنُه اْنَتَصَب َوَقاَل َلُهْم: َمْن  ا اْسَتَمرُّ اَألْرِض. َوَلمَّ
اْنَحَنى  ُثمَّ   !ِبَحَجٍر ًال  َأوَّ َفْلEَْرِمَها  ٍة  َّEَخِط ِبَال  ِمْنُكْم  َكاَن 
ُهْم  ا  َوَأمَّ اَألْرِض.  َعَلى  َ�ْكُتُب  َوَكاَن  َأْسَفُل  إلى  أ�ًضا 
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َواِحًدا  َخَرُجوا  ُتُهْم  ُتَبكِّ َضَماِئُرُهْم  َوَكاَنْت  َسِمُعوا  ا  َفَلمَّ
َ�ُسوُع  َوَبِقَي  اآلِخِر�َن.  إلى  Eُوِخ  الشُّ ِمَن  ُمْبَتِدِئEَن  َفَواِحًدا 
َ�ُسوُع  اْنَتَصَب  ا  َفَلمَّ اْلَوَسِط.  ِفي  َواِقَفٌة  َوالمرأة  َوْحَدُه 
ُهْم  َأْ�َن  امرأة  َ�ا  َلَها:  َقاَل  المرأة  ِسَوى  َأَحًدا  َ�ْنُظْر  َوَلْم 
أولئك اْلُمْشَتُكوَن َعَلEِْك؟ َأَما َداَنِك َأَحٌد؟ َفَقاَلْت: َال 
اْذَهِبي  َأِد�ُنِك.  َأَنا  وَال  َ�ُسوُع:  َلَها  َفَقاَل   .ُد ِّEَس َ�ا  َأَحَد 

.أ�ًضا ُتْخِطِئي  َوَال 
(�وحنا ٨: ٣–١١)

ÎÅ¡]â∏\;f÷ŞÁ;ÖÁÖî

محمد 
جاء بعض أشهر شEوخ مكة إلى أحد اجتماعات محمد الذي كان 
اقترب  اللحظة  باعتناق اإلسالم. وفي هذه  �قنعهم  أن  �حاول جاهًدا 
لم  اإلسالم.  بخصوص  نقطة  تفهم  في  عوًنا  �لتمس  منه  رجٌل ضر�ر 
�ستحسن محمد مقاطعته له فغض الطرف عنه. وبعد هذا الحادث، 
َجاءُه  َأن  ى  َوَتَولَّ (َعَبَس  الضر�ر  لتجاهله  وبخه  اهللا  أن  محمد  أعلن 
َمِن  ا  َأمَّ ْكَرى  الذِّ َفَتنَفَعُه  ُر  كَّ َ�ذَّ َأْو  ى  كَّ َ�زَّ ُه  َلَعلَّ ُ�ْدِر�َك  َوَما  اْألْعَمى 
َ�ْسَعى  َجاءَك  َمن  ا  َوَأمَّ ى  كَّ َ�زَّ َأالَّ  َعَلEَْك  َوَما  ى  َتَصدَّ َلُه  َفَأنَت  اْسَتْغَنى 

ى) (سورة ٨٠: ١–٤).  َوُهَو َ�ْخَشى َفَأنَت َعْنُه َتَلهَّ
محور النقاش هنا هو أن محمد قد تجاهل الضر�ر بدًال من أن �قدم 

له �د العون كما طلب. 

ِر�ِق  الطَّ عَلى  َجاِلًسا  َأْعَمى  َكاَن  َأِر�َحا  ِمْن  اْقَتَرَب  ا  َوَلمَّ
َأْن  َعَسى  َما  َسَأَل:  ُمْجَتاًزا  اْلَجْمَع  َسِمَع  ا  َفَلمَّ َ�ْسَتْعِطي. 
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اِصِريَّ ُمْجَتاٌز. َفَصَرَخ:  َ�ُكوَن َهَذا؟ َفَأْخَبُروُه َأنَّ َ�ُسوَع النَّ
ُموَن ِلEَْسُكَت  َ�ا َ�ُسوُع اْبَن َداُوَد اْرَحْمِني!. َفاْنَتَهَرُه اْلُمَتَقدِّ
ا ُهَو َفَصَرَخ َأْكَثَر َكِثEًرا: َ�ا اْبَن َداُوَد اْرَحْمِني. َفَوَقَف  َأمَّ
ا اْقَتَرَب َسَأَلُه: َماَذا ُتِر�ُد َأْن  َم ِإَلEِْه. َوَلمَّ َ�ُسوُع َوَأَمَر َأْن ُ�َقدَّ
َ�ُسوُع:  َلُه  َفَقاَل   .ُأْبِصَر َأْن  ُد  ِّEَس َ�ا  َفَقاَل:   ِبَك؟ َأْفَعَل 
َوُهَو  َوَتِبَعُه  َأْبَصَر  اْلَحاِل  َقْد َشَفاَك. َوِفي  ِإ�َماُنَك  َأْبِصْر. 

ُحوا اَهللا. ْعِب ِإْذ َرَأْوا َسبَّ ُد اَهللا. َوَجِمEُع الشَّ ُ�َمجِّ
(لوقا ١٨: ٣٥–٤٣)

أدرك هذا الضر�ر أن �سوع كان �شفي الناس، فالتمس منه العون فما 
كان من �سوع إال أن منحه ما كان �صبو إلEه بإعادة نعمة البصر إلEه. 

ÎÅç’\;jÕÂ;∫;]⁄‚fi¡;‡Ê÷}iÁ;]⁄‚¡]eh^

محمد
محاولة  في  القبائل  باقي  تحالفت  مكة،  بغزو  محمد  قام  أن  بعد 
قوامه  جرار  جEٍش  بقEادة  األبEض  حصانه  على  محمد  فقام  لهز�مته. 
إثنا عشر ألف مقاتل. ولكن على الرغم من خروجه علEهم فقد استطاع 
هؤالء أن �هزموه بالهجوم علEه في الصباح الباكر. ونجحوا في تشتEت 
قواته وزعزعة أركانها فالذ مقاتلوه بالفرار فزعEن. فانسحب محمد إلى 
، فأنا رسول  الEمEن صارًخا بهم: إلى أ�ن تذهبون �ارجال؟ تعالوا إليَّ
المقاتلEن  معظم  أن  غEر  معه  بعضهم  بقي   .عبداهللا بن  محمد  أنا  اهللا، 
كانوا قد ولوا األدبار فأمر محمد رجًال ذا صوت جهوري أن �نادي على 
السامعEن لEعودوا لحما�ته. فعاد ما �قارب المائة مقاتل لEبقوا مع محمد. 
الEوم.  العدو في ذلك  أن �هزم  الجرار  المسلمEن  وأخEًرا استطاع جEش 

وهذه عرفت في ما بعد بموقعة ُحَنEن. 
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مغزى الكالم هنا هو أن محمًدا طالب أتباعه أن �حموه. 

�سوع 

ُم ِإَذا َ�ُهوَذا َأَحُد اِالْثَنْي َعَشَر َقْد َجاَء َوَمَعُه  َوِفEَما ُهَو َ�َتَكلَّ
َجْمٌع َكِثEٌر ِبُسEُوٍف َوِعِصيٍّ ِمْن ِعْنِد ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوُشEُوِخ 
 ِجْئَت؟ ِلَماَذا  َصاِحُب  َ�ا  َ�ُسوُع:  َلُه  َفَقاَل  ْعِب،...  الشَّ
ُموا َوَأْلَقُوا اَألَ�اِدَي َعَلى َ�ُسوَع َوَأْمَسُكوُه. َوِإَذا  ِحEَنِئٍذ َتَقدَّ
ِذ�َن َمَع َ�ُسوَع َمدَّ َ�َدُه َواْسَتلَّ َسEَْفُه َوَضَرَب  َواِحٌد ِمَن الَّ
َعْبَد َرِئEِس اْلَكَهَنِة َفَقَطَع ُأْذَنُه. َفَقاَل َلُه َ�ُسوُع: ُردَّ َسEَْفَك 
Eِْف  ِبالسَّ Eَْف  السَّ َ�ْأُخُذوَن  ِذ�َن  الَّ ُكلَّ  َألنَّ  َمَكاِنِه.  إلى 
َأِبي  إلى  َأْطُلَب  َأْن  اآلَن  َأْسَتِطEُع  َال  ي  َأنِّ َأَتُظنُّ  َ�ْهِلُكوَن! 
َم ِلي َأْكَثَر ِمِن اْثَنْي َعَشَر َجEًْشا ِمَن اْلَمَالِئَكِة؟ َفَكEَْف  َفEَُقدِّ
ُه َهَكَذا َ�ْنَبِغي َأْن َ�ُكوَن؟. ِحEَنِئٍذ َتَرَكُه  ُل اْلُكُتُب: َأنَّ ُتَكمَّ

ُهْم َوَهَرُبوا..  َالِمEُذ ُكلُّ التَّ
(متى ٢٦: ٤٧ و٥٠–٥٤ و٥٦)

والنقطة هنا هي أن �سوع لم �سمح ألتباعه أن �قاتلوا من أجله، ولم 
�دُعهم للعودة إلEه عندما هربوا. 

Ô\Öuë’\;∫;ƒÊ°\;Î]›]¬Ÿ

محمد 
ع أهل مكة اتفاقEة لمقاطعة محمد وعشEرته والمسلمEن، رافضEن  وقَّ
التعامل معهم في أي بEع أو شراء. واستمر الحال على هذا المنوال لمدة 
سنة. وأخEًرا ُأجبر محمد والمسلمون على الخروج من مكة لEمضوا إلى 
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الوادي الصحراوي القر�ب من مكة. و�قول التار�خ اإلسالمي إن الEأس 
والجوع بلغا مبلغهما منهم إلى درجة أن بعضهم بدأ �أكل روث الحEوانات 
بعام  اإلسالمي  التار�خ  من  الفترة  هذه  ُعرفت  وقد  األشجار.  وأوراق 
أصدقاؤهم  به  �جود  كان  ما  إال  الحEاة  قEد  على  �بقهم  ولم  المجاعة. 
والمتعاطفون معهم. وبعد انقضاء هذه األشهر الطو�لة قرر شEوخ مكة 
أن �رفعوا الحصار عنهم طوًعا. كل هذا ومحمد لم �كن بإمكانه أن �وفر 

للمسلمEن الطعام بعمل أّي أعجوبة. 

�سوع 
وكان �سوع قد واجه الظروف نفسها حEن كان أتباعه جEاًعا. فقد 
كان هناك ما �قارب الخمسة آالف رجل وكانوا قد تبعوه إلى الخالء 
ولم  أخEًرا  فجاعوا  الطعام  من  معهم  ماكان  وَنَفَد  تعلEمه.  إلى  لEستمعوا 
هناك  وكان  الجائعة.  األلوف  �كفي إلطعام هذه  طعاًما  التالمEذ  �جد 
صبٌي معه سمكتان وخمسة أرغفة خبٍز، فأعطاها لEسوع. فصلى علEها 
�سوع وباركها وقال للتالمEذ أن �عطوا للجمع. وكان هناك من الطعام ما 

�كفي إلطعام كل تلك الجموع وأكثر. (�وحنا ٦: ١–١٤)

;Ï≤]|

هاتان الحادثتان المتماثلتان توفران لنا منظوًرا آخر لرؤ�ة االختالفات 
القارئ  عز�زي  لك  فسأقدم  الفصل  هذا  في  أما  ومحمد.  �سوع  بEن 
بعض هذه التبا�نات المتناظرة في تعالEمهما لتتمكن بنفسك من مقارنة 
كلمات كل من �سوع ومحمد مباشرة عن موضوعات مختلفة مثل: 
الحكم على اآلخر�ن والثأر والعفو وغEرها من الموضوعات األخرى.
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 ‡˙\Â ن �سوعEب المقارنة  بمرحلة  القارئ  أن مررت عز�زي  بعد 
المقارنة  لتوضEح  بمقولة  ومقولة  بسورة  سورة  ومحمد، 

لك، إلEك اآلن ثمانEة من التعالEم العملEة.

g\Öç’\Â;‹]¬Ş’\;flŸ;‹̨ đÖť]Ÿ

محمد 
من بEن األشEاء التي ُحّرمت على المسلم، تعاطي المسكرات ولحم 

الخنز�ر حEث اعتبرها القرآن من المنكرات:

َما اْلَخْمُر َواْلَمEِْسُر َواَألنَصاُب َواَألْزَالُم  ِذ�َن آَمُنوْا ِإنَّ َها الَّ َ�ا َأ�ُّ
ُكْم ُتْفِلُحوَن Eَْطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَّ ْن َعَمِل الشَّ ِرْجٌس مِّ

(سورة ٥: ٩٠)

ًما َعَلى َطاِعمٍ َ�ْطَعُمُه ِإالَّ  ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ
ُه ِرْجٌس  ْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِز�ٍر َفِإنَّ َأن َ�ُكوَن َمEَْتًة َأْو َدًما مَّ

(سورة ٦: ١٤٥)
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وقد عاقب محمد بنفسه بعض شاربي المسكر: 
روى أنس أن رسول اهللا كان عادة ما �ضرب متعاطي المسكر أربعEن 

مرة بالحذاء وبسعف النخEل.

�سوع 
لم �ربط �سوع مفهوم الطهارة والبر بمأكل الشخص ومشربه فقال: 

ُكلَّ  َأنَّ  َتْفَهُموَن  َأَما  َفاِهِمEَن؟  َغEُْر  َهَكَذا  أ�ًضا  َأَفَأْنُتْم 
ُه  َألنَّ َسُه  ُ�َنجِّ َأْن  َ�ْقِدُر  َال  َخاِرٍج  ِمْن  اِإلْنَساَن  َ�ْدُخُل  َما 
اْلَخَالِء  اْلَجْوِف ُثمَّ َ�ْخُرُج إلى  َقْلِبِه َبْل إلى  َ�ْدُخُل إلى  َال 
َ�ْخُرُج  ِذي  الَّ ِإنَّ  َقاَل:  ُثمَّ   .اَألْطِعَمِة ُكلَّ  ُر  ُ�َطهِّ َوَذِلَك 
اِخِل  الدَّ ِمَن  ُه  َألنَّ اِإلْنَساَن.  ُس  ُ�َنجِّ َذِلَك  اِإلْنَساِن  ِمَن 
ِفْسٌق  ِزنًى  �َرُة:  رِّ الشِّ اَألْفَكاُر  َتْخُرُج  اِس  النَّ ُقُلوِب  ِمْن 
َتْجِد�ٌف  �َرٌة  ِشرِّ َعEٌْن  َعَهاَرٌة  َمْكٌر  َطَمٌع ُخْبٌث  َقْتٌل سرَقٌة 
اِخِل  الدَّ ِمَن  َتْخُرُج  ُروِر  الشُّ َهِذِه  َجِمEُع  َجْهٌل.  ِكْبِرَ�اُء 

.اِإلْنَساَن ُس  َوُتَنجِّ
 (مرقس ٧: ١٨–٢٣)

‹Êë’\

محمد 

شهر  خالل  �صوموا  أن  المسلمEن  على  محمد  فرض 
حوالى  أي  األولى)  (الصالة  الفجر  صالة  بEن  رمضان 
الساعة الرابعة صباًحا وصالة المغرب (الصالة الرابعة) أي 

حوالى الساعة الخامسة مساًء. 
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َن  َناٍت مِّ ِّEاِس َوَب لنَّ ِذي ُأنِزَل ِفEِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّ َشْهُر َرَمَضاَن الَّ
ْهَر َفْلEَُصْمُه َوَمن َكاَن  اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
اٍم ُأَخَر ُ�ِر�ُد اهللا ِبُكُم اْلEُْسَر  ْن َأ�َّ ٌة مِّ َمِر�ًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
ُروْا اهللا َعَلى َما  َة َوِلُتَكبِّ َوَال ُ�ِر�ُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَّ

ُكْم َتْشُكُروَن َهَداُكْم َوَلَعلَّ
(سورة ٢: ١٨٥)

�سوع 

أما �سوع، فهو لم �تطلب الصEام من أتباعه:
َوَقاُلوا  َفَجاُءوا  َ�ُصوُموَن  Eَن  ِّEِس� َواْلَفرِّ ا  ُ�وَحنَّ َتَالِمEُذ  َوَكاَن 
ا َتَالِمEُذَك  وَن َوَأمَّ ُّEِس� ا َواْلَفرِّ َلُه: ِلَماَذا َ�ُصوُم َتَالِمEُذ ُ�وَحنَّ
َبُنو  َ�ْسَتِطEُع  َهْل  َ�ُسوُع:  َلُهْم  َفَقاَل   َ�ُصوُموَن؟ َفَال 
اْلُعْرِس َأْن َ�ُصوُموا َواْلَعِر�ُس َمَعُهْم؟ َما َداَم اْلَعِر�ُس َمَعُهْم 
ُ�ْرَفُع  ِحEَن  اٌم  َأ�َّ َسَتْأِتي  َوَلِكْن  َ�ُصوُموا.  َأْن  َ�ْسَتِطEُعوَن  َال 

اِم. اْلَعِر�ُس َعْنُهْم َفِحEَنِئٍذ َ�ُصوُموَن ِفي ِتْلَك اَأل�َّ
(مرقس ٢: ١٨–٢٠)

فEسوع نادًرا ما كان �ذُكر الصوم، عدا المرة التي قال فEها إن هناك 
الشر�رة ال تطرد إال بالصوم والصالة (متى ١٧: ٢١  نوًعا من األرواح 

ومرقس ٩: ٢٩). 

flÁÖ|˙\;Ï›\Äb

محمد
فرض محمد على المسلمEن أن �تدخلوا إذا ما شاهدوا أحًدا �خرق 

القانون اإلسالمي وأن �قّوموه.
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سمعت رسول اهللا �قول مرًة: ومن رأى منكم اعوجاًجا 
فلEقومه بEده فإن لم �ستطع فبلسانه فإن لم �ستطع فبقلبه 

وذلك أضعف اال�مان. 

�سوع 
دعا �سوع أتباعه إلى فحص ذاتهم ومحاسبة أنفسهم بدًال من مراقبة 

تصرفات اآلخر�ن. 

ِتي ِبَها َتِد�ُنوَن  ْ�ُنوَنِة الَّ ُكْم ِبالدَّ َال َتِد�ُنوا ِلَكْي َال ُتَداُنوا َألنَّ
ِذي ِبِه َتِكEُلوَن ُ�َكاُل َلُكْم. َوِلَماَذا َتْنُظُر  ُتَداُنوَن َوِباْلَكEِْل الَّ
َعEِْنَك  ِتي ِفي  الَّ اْلَخَشَبُة  ا  َوَأمَّ َأِخEَك  َعEِْن  ِذي ِفي  الَّ اْلَقَذى 
َفَال َتْفَطُن َلَها؟ َأْم َكEَْف َتُقوُل َألِخEَك: َدْعِني ُأْخِرِج اْلَقَذى 
ًال  َأوَّ َأْخِرْج  ُمَراِئي  َ�ا  َعEِْنَك.  ِفي  اْلَخَشَبُة  َوَها  َعEِْنَك  ِمْن 
ًدا َأْن ُتْخِرَج اْلَقَذى ِمْن  ِّEَنِئٍذ ُتْبِصُر َجEِنَك َوِحEْاْلَخَشَبَة ِمْن َع

َعEِْن َأِخEَك! 
(متى ٧: ١–٥)

Ñ_m’\;∫

محمد 

ولكم في القصاص حEاة �ا أولي األلباب. 

�سوع 

ا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم:  . َوَأمَّ ُه ِقEَل: َعEٌْن ِبَعEٍْن َوِسنٌّ ِبِسنٍّ َسِمْعُتْم َأنَّ
ْل  َك اَألْ�َمِن َفَحوِّ رَّ َبْل َمْن َلَطَمَك َعَلى َخدِّ َال ُتَقاِوُموا الشَّ
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َلُه اآلَخَر أ�ًضا. َوَمْن َأَراَد َأْن ُ�َخاِصَمَك َوَ�ْأُخَذ َثْوَبَك َفاْتُرْك 
َرَك ِمEًال َواِحًدا َفاْذَهْب َمَعُه اْثَنEِْن.  َداَء أ�ًضا. َوَمْن َسخَّ َلُه الرِّ

.ُه َمْن َسَأَلَك َفَأْعِطِه َوَمْن َأَراَد َأْن َ�ْقَتِرَض ِمْنَك َفَال َتُردَّ
(متى ٥: ٣٨–٤٢)

Ô\Å¡¯\;fl¬’;∫

محمد 
كان محمد في بعض األحEان �لعن الناس أثناء صالته، فقد روى 

أحد المسلمEن الحادثة التالEة: 

روي أنه سمع مرة النبي بعد أن رفع رأسه من االنحناء في 
الركعة  األعلى. وفي  �قول: سبحان ربي  الفجر  صالة 

 .ا اهللا العن فالًنا وفالًنا وفالًنا� :رة قالEاألخ

�سوع 
سأترك لك عز�زي القارئ مسألة المقارنة بEن موقف محمد وموقف 

�سوع الذي كان �لفظ أنفاسه األخEرة على الصلEب: 

Eِْن َواِحًدا َعْن َ�ِمEِنِه َوآَخَر َعْن َ�َساِرِه. َفَتمَّ  َوَصَلُبوا َمَعُه ِلصَّ
اْلُمْجَتاُزوَن  َوَكاَن   .َأَثَمٍة َمَع  َوُأْحِصَي  اْلَقاِئُل:  اْلِكَتاُب 
وَن ُرُؤوَسُهْم َقاِئِلEَن: آِه َ�ا َناِقَض  ُفوَن َعَلEِْه َوُهْم َ�ُهزُّ ُ�َجدِّ
َعِن  َواْنِزْل  َنْفَسَك  ْص  َخلِّ اٍم!  َأ�َّ َثَالَثِة  ِفي  َوَباِنEَُه  اْلَهEَْكِل 
ِفEَما  ُمْسَتْهِزُئوَن  َوُهْم  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  َوَكَذِلَك   !ِبEِل الصَّ
ا َنْفُسُه َفَما َ�ْقِدُر  َص آَخِر�َن َوَأمَّ َبEَْنُهْم َمَع اْلَكَتَبِة َقاُلوا: َخلَّ
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ِلEِب  َصَها. ِلEَْنِزِل اآلَن اْلَمِسEُح َمِلُك ِإْسَراِئEَل َعِن الصَّ َأْن ُ�َخلِّ
َراِنِه. ِّEَذاِن ُصِلَبا َمَعُه َكاَنا ُ�َع ِلَنَرى َوُنْؤِمَن. َواللَّ

(مرقس ١٥: ٢٧–٣٢)

َماَذا  َ�ْعَلُموَن  َال  ُهْم  َألنَّ َلُهْم  اْغِفْر  َأَبَتاُه  َ�ا  َ�ُسوُع:  َفَقاَل 
َ�ْفَعُلوَن. َوِإِذ اْقَتَسُموا ِثEَاَبُه اْقَتَرُعوا َعَلEَْها.

(لوقا ٢٣: ٣٤ )

”Ë’b;ØÒËâ∏\;fl¡;w�ë’\;∫

محمد 

ُه  ْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اِهللا ِإنَّ َئٌة مِّ ِّEَئٍة َس ِّEَوَجَزاء َس
اِلِمEَن َوَلَمِن انَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفُأْوَلِئَك َما َعَلEِْهم  َال ُ�ِحبُّ الظَّ
َوَ�ْبُغوَن  اَس  النَّ َ�ْظِلُموَن  ِذ�َن  الَّ ِبEُل َعَلى  السَّ َما  ِإنَّ َسِبEٍل  ن  مِّ
ِفي األْرِض ِبَغEِْر اْلَحقِّ ُأْوَلِئَك َلُهم َعَذاٌب َأِلEٌم َوَلَمن َصَبَر 

َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم األُموِر
(سورة ٤٢: ٤٠–٤٣)

�سوع

َك َفاْعِرْض َلُه اآلَخَر أ�ًضا َوَمْن َأَخَذ  َمْن َضَرَبَك َعَلى َخدِّ
َفَأْعِطِه  َسَأَلَك  َمْن  َوُكلُّ  أ�ًضا.  َثْوَبَك  َتْمَنْعُه  َفَال  ِرَداَءَك 
َ�ْفَعَل  َأْن  ُتِر�ُدوَن  َوَكَما  ُتَطاِلْبُه.  َفَال  َلَك  ِذي  الَّ َأَخَذ  َوَمْن 
ِذ�َن  اُس ِبُكُم اْفَعُلوا َأْنُتْم أ�ًضا ِبِهْم َهَكَذا. َوِإْن َأْحَبْبُتُم الَّ النَّ
ِذ�َن  وَن الَّ وَنُكْم َفَأيُّ َفْضٍل َلُكْم؟ َفِإنَّ اْلُخَطاَة أ�ًضا ُ�ِحبُّ ُ�ِحبُّ
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َفَأيُّ  ِإَلEُْكْم  ُ�ْحِسُنوَن  ِذ�َن  الَّ إلى  َأْحَسْنُتْم  َوِإَذا  وَنُهْم.  ُ�ِحبُّ
َفْضٍل َلُكْم؟ َفِإنَّ اْلُخَطاَة أ�ًضا َ�ْفَعُلوَن َهَكَذا. َوِإْن َأْقَرْضُتُم 
َفِإنَّ  َلُكْم؟  َفْضٍل  َفَأيُّ  ِمْنُهْم  وا  َتْسَتِردُّ َأْن  َتْرُجوَن  ِذ�َن  الَّ
وا ِمْنُهُم اْلِمْثَل.  اْلُخَطاَة أ�ًضا ُ�ْقِرُضوَن اْلُخَطاَة ِلَكْي َ�ْسَتِردُّ
وا َأْعَداَءُكْم َوَأْحِسُنوا َوَأْقِرُضوا َوَأْنُتْم َال َتْرُجوَن َشEًْئا  َبْل َأِحبُّ
َعَلى  ُمْنِعٌم  ُه  َفِإنَّ اْلَعِليِّ  َبِني  َوَتُكوُنوا  َعِظEًما  َأْجُرُكْم  َفEَُكوَن 

 .اِكِر�َن َواَألْشَراِر َغEِْر الشَّ
(لوقا ٦: ٢٩–٣٥ )

ÀËâ’\;fl¡

محمد 

نُكْم  مِّ َ�ُكن  ِإن  اْلِقَتاِل  َعَلى  اْلُمْؤِمِنEَن  ِض  َحرِّ ِبيُّ  النَّ َها  َأ�ُّ َ�ا 
َ�ْغِلُبوْا  َئٌة  مِّ نُكم  مِّ َ�ُكن  َوِإن  ِمَئَتEِْن  َ�ْغِلُبوْا  َصاِبُروَن  ِعْشُروَن 

ُهْم َقْوٌم الَّ َ�ْفَقُهوَن ِذ�َن َكَفُروْا ِبَأنَّ َن الَّ َأْلًفا مِّ
(سورة ٨: ٦٥)

�سوع 

ُموا  َفَقاَل َلُه َ�ُسوُع: َ�ا َصاِحُب ِلَماَذا ِجْئَت؟ ِحEَنِئٍذ َتَقدَّ
ِذ�َن  َوَأْلَقُوا اَألَ�اِدَي َعَلى َ�ُسوَع َوَأْمَسُكوُه. َوِإَذا َواِحٌد ِمَن الَّ
َمَع َ�ُسوَع َمدَّ َ�َدُه َواْسَتلَّ َسEَْفُه َوَضَرَب َعْبَد َرِئEِس اْلَكَهَنِة 
َفَقَطَع ُأْذَنُه. َفَقاَل َلُه َ�ُسوُع: ُردَّ َسEَْفَك إلى َمَكاِنِه. َألنَّ ُكلَّ 

Eِْف َ�ْهِلُكوَن!  Eَْف ِبالسَّ ِذ�َن َ�ْأُخُذوَن السَّ الَّ
(متى ٢٦: ٥٠–٥٢)
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ÓÖà¯\;fl¡

محمد

ى ُ�ْثِخَن ِفي اَألْرِض َما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأن َ�ُكوَن َلُه َأْسَرى َحتَّ
(سورة ٨: ٦٧)

�سوع 

َر اْلَمَساِكEَن َأْرَسَلِني  ُه َمَسَحِني ُألَبشِّ بِّ َعَليَّ َألنَّ ُروُح الرَّ
َألْشِفَي اْلُمْنَكِسِري اْلُقُلوِب ُألَناِدَي ِلْلَمْأُسوِر�َن ِباِإلْطَالِق 
ِة َوَأْكِرَز ِبَسَنِة  َّ� وِلْلُعْمِي ِباْلَبَصِر َوُأْرِسَل اْلُمْنَسِحِقEَن ِفي اْلُحرِّ

.بِّ اْلَمْقُبوَلِة الرَّ
(لوقا ٤: ١٨–١٩)
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اطلعنا سوً�ا على —⁄[  البدا�ة، فنحن  القارئ في  وعدتك عز�زي 
المعلومات  من  الكثEر  وعلى  ومحمد  �سوع  من  كل  حEاة 
ملخًصا  نراجع  أن  الفصل  هذا  في  ارتأ�ُت  فقد  لذا  بحEاتهما.  المتعلقة 

سر�ًعا للنقاط األساسEة ألهمEتها.

]⁄‚h]Ët ;ÏëÕ

الفصل الرابع: مص�ر الطفولة
(من الوالدة إلى البلوغ)

محمد 
�سوع.  بعد  عام  ستمائة  حوالى  مEالد�ة،   ٥٧٠ في  محمد  ولد 
مركز  كانت  التي  الكعبة  في  الوقت  بعض  أمضى  طفًال  كان  عندما 
التار�خ  و�ذكر  محمد.  رأس  مسقط  مكة  مد�نة  في  األصنام  عبادة 
عشرة  الثانEة  في  كان  عندما  عنه  تنبأ  نسطورً�ا  راهًبا  أن  اإلسالمي 
أهله األصنام و�شكك  من عمره. بدأ محمد مبكًرا �رتاب في عبادة 

بها. 
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�سوع
ولد �سوع بEن عامي ٦ و٥ قبل المEالد من عائلة �هود�ة. اعتنق �سوع 
أورشلEم  في  الهEكل  ز�ارة  على  معتاًدا  وكان  علEه  ونشأ  آبائه  مذهب 
َئ له في طفولته من قبل  لالحتفال باألعEاد الد�نEة الEهود�ة. وكان قد ُتنبِّ

كاهن في الهEكل ونبEة كانت تتردد على الهEكل.

الفصل الخامس: بدا�ة الوحي

محمد (في األربع�ن)
�افًعا،  شاًبا  مازال  وهو  مكة  قوافل  إحدى  قEادة  في  محمد  ساهم 
كان  القوافل.  أكبر  من خد�جة صاحبة  والعشر�ن  الخامسة  في  وتزوج 
محمد معتاًدا على ز�ارة الكعبة غEر أنه كان �قضي عدة أ�ام من كل سنة 
في التأمل في أحد كهوف الجبال المحEطة بمكة. وعند بلوغه األربعEن، 
أعلن محمد أن كائًنا خارًقا قد زاره أثناء فترة تأمله فأقنعته زوجته وابن 

عمها بأن الوحي قد جاءه من اإلله الحقEقي بواسطة المالك جبر�ل. 

�سوع (ب�ن ٣٠و٣٣ عاًما)
عاش �سوع فترة صباه في الناصرة و�رجح أنه أتقن مهنة النجارة 
متزوًجا.  أنه كان  دلEل على  أي  لد�نا  ولEس  �وسف.  تعلمها من  التي 
بدا�ة  ففي  هناك.  للناس  التوراة  و�قرأ  الهEكل  �زور  كان  ما  وغالًبا 
العقد الثالث من عمره قدم نفسه البن خالته �وحنا، الذي كان �دعو 
وبعد  األردن.  نهر  في  منه  لEتعمدوا  وترك خطا�اهم  التوبة  إلى  الناس 
أن تعمد �سوع أعلن �وحنا قائًال: َوَأَنا َقْد َرَأْ�ُت َوَشِهْدُت َأنَّ َهَذا ُهَو 

اْبُن اِهللا. (�وحنا ١: ٣٤). 
مر كل من �سوع ومحمد باختبار في األ�ام األولى لنشر رسالتهما. 
فاإلنجEل �خبرنا عن قهر �سوع إلغواء الشEطان له بالخطEئة. ومن ناحEة 
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المالك جبر�ل عن  فEها  انقطع  التي  الفترة  �علمنا عن  فالحد�ث  أخرى 
عاد  وأخEًرا  لذلك.  نتEجة  االنتحار  محمد  أراد  حEث  لمحمد  الظهور 

المالك جبر�ل لEؤكد لمحمد بأنه نبي حقEقي. 

الفصل السادس: الناس تتجاوب

محمد – الثالث عشرة سنة األولى في مكة
(العمر ب�ن٤٠ و٥٣ عاًما) 

رسالته  محمد  نشر  الوحي،  لنزول  األولى  الثالثة  األعوام  في 
بصورة سر�ة فصدقه زوجته وابن عمه الذي كان آنذاك في العاشرة 
من عمره والقلEل من الناس. أما رؤساء عشEرته في مكة فقد رفضوا 
أفكاره الجد�دة عن اهللا. وكان المتحولون إلى الد�ن الجد�د �عانون 
أن  مكة  رؤساء  قرر  أخEًرا  التعذ�ب.  حد  إلى  التحرشات  من  الكثEر 
حEث  سنة  لمدة  المقاطعة  هذه  استمرت  وأتباعه.  محمًدا  �قاطعوا 
إلغاء  قرار  أن  من  الرغم  وعلى  المقاطعة.  إنهاء  قر�ش  رؤساء  قرر 
أنه في حاجة  أدرك  أن محمًدا  غEر  قر�ش  المقاطعة جاء طواعEًة من 
هذه  له  لEوفروا  المد�نة  قبائل  أقوى  مع  معاهدة  فوّقع  حما�ة.  إلى 
وأتباعه  محمد  انتقل  عمره،  من  الخمسEن  بلغ  وعندما  الحما�ة. 
لEصبحوا  العشائر  تلك  رؤساء  من  عشر  اثني  أختار  وقد  المد�نة  إلى 

له.  مساعد�ن 

�سوع – السنة األولى والثان�ة من خدمته إلى الوقت الذي أرسل 
الحوار��ن (التالم�ذ) للتبش�ر من دونه.

(العمر ٣٤ سنة)
ووبخ  الهEكل  إلى  معمود�ته  بعد  للحال  توجه  فقد  �سوع  ا  أمَّ
الممارسات الماد�ة التي وجدها هناك مسترعEًا بذلك انتباه كل الEهود، 
فبدأ   .(٢٣  :٢ (�وحنا  بالعجائب  و�قوم  �عّلم  أورشلEم  في  بقى  حEث 
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لEكونوا  رجًال  اثني عشر  باختEار  قام  وقد  واّتباعه.  به  باإل�مان  الناس 
تالمEذه وأتباعه المقربEن. 

الفصل السابع: نشر الرسالة 

محمد – أول سبع سنوات في المد�نة
(العمر ب�ن٥٣ و٦٠)

تغEرت حEاة محمد العامة والخاصة بصورة غEر عاد�ة بعد أن انتقل 
تكو�ن  استطاع   قبEلتEن  أقوى  مع  معاهدته  وبمساعدة  المد�نة.  إلى 
جEش صغEر وبدأ بشن الغزوات فحقق نصًرا كبEًرا ضد جEش مكة في 
موقعة بدر. وبعد هذا النصر أعلن محمد أن وحEًا نزل علEه من المالك 
جبر�ل �فرض على كل المسلمEن أن �قاتلوا غEر المؤمنEن (سورة ٨: 
قواًدا  أصبحوا  فمعظمهم  مساعًدا  عشر  االثني  إلى  بالنسبة  أما   .(٣٩
بنسبة  لنفسه  �حتفظ  أن  عسكر�Eن. وكان محمد �سمح لكل جندي 

من األسالب التي �نهبها من القبائل التي كان �غزوها المسلمون. 
�هودي  تجمع  أكبر  من  بالقرب  �عEش  محمد  كان  المد�نة،  في 
في الجز�رة. كان الEهود قد رفضوا رسالة محمد منذ البدا�ة. وبعد أن 
تفاقمت قوته العسكر�ة وأدركوا خطورته، تعاونوا مع أهل مكة لتنظEم 
هجوم عسكري ضد محمد. وشاءت األقدار أال ُ�ْكَتب النجاح لهذا 
الجز�رة  في  الEهود�ة  القبائل  هاجم محمد كل  لذلك  نتEجة  الهجوم. 
ضد  وكانت  الغزوات  هذه  إحدى  وفي  ممتلكاتهم.  وسلب  فقتلهم 
قبEلة بنو قر�ظة، قام محمد وأتباعه بقتل كل رجالهم (ما بEن ستمائة 

وتسعمائة رجل) وسبي نسائهم وأوالدهم كأسرى حرب. 
وأخEًرا فإن حEاة محمد الخاصة في المد�نة كانت تختلف كلEًا عن 
حEاته التي عاشها في مكة؛ فقد تزوج اثنتي عشرة امرأة أصبحن مصدر 

نزاع وإجهاد في حEاته. 
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�سوع – السنتان األخ�رتان من خدمته إلى رحلته األخ�رة إلى أورشل�م
(العمر ب�ن ٣١ و٣٣) 

بEنما كان �سوع �قترب من السنة الثالثة واألخEرة من خدمته، استمر 
في التبشEر برسالته كما سبق وفعل. غEر أنه قام بالتعجEل بتبشEره حEث 
أرسل حوار�Eه (تالمEذه)، كل اثنEن سو�ة للتبشEر، موصEًا إ�اهم بشفاء 
المرضى وإقامة الموتى وطرد األرواح الشر�رة. وحذرهم من حمل أو 

قبول أي مال. 
رفضوه،  الEهود  رؤساء  معظم  أن  غEر  �هودً�ا،  نفسه  �سوع  كان 
وخططوا لقتله. لكن رد �سوع علEهم كان كالمEًا وبلهجة شد�دة، غEر 

أنه لم �قاتلهم أو �حاربهم بأي شكل من األشكال. 
صداقات  اإلنجEل  ذكر  فقد  الخاصة،  �سوع  حEاة  إلى  بالنسبة  أما 

حمEمة متعددة غEر أنه لم �ذكر قط أنه كان متزوًجا. 

الفصل الثامن: األ�ام األخ�رة 

محمد – السنوات الثالث األخ�رة من ح�اته
(العمر ب�ن ٦٠– ٦٣) 

في العام الثامن لوجوده في المد�نة، غزا محمد مد�نة مكة بتخطEط 
واستراتEجEة عسكر�ة متفوقة. وركب فرسه حول المد�نة وبسط سEطرته 
المسلمEن  بآ�اٍت تدعو  المالك جبر�ل علEه  الكعبة باسم اهللا فنزل  على 
العشائر  رؤساء  معظم  فأرسل  اإلسالمي.  النفوذ  �با�ع  ال  من  لقتال 

وزعماؤها رسائل إلى محمد بالمبا�عة. 
في عامه الحادي عشر في المد�نة، أصEب محمد بالمرض وصاحبته 
حمى شد�دة. ولم �مهله المرض سوى عشر�ن �وًما فارق الحEاة بعدها 

بEن �دي أصغر زوجاته، عائشة. 
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�سوع – األشهر األخ�رة من ح�اته
(العمر حوالى ٣٣)

أورشلEم لالحتفال  إلى  �سوع  األخEرة من حEاته، ذهب  األ�ام  في 
بعEد الفصح عند الEهود فدخل المد�نة راكًبا حماًرا بEن هتاف الجموع 
وتشجEعهم. وبعد تناوله وجبة الفصح، ذهب برفقة الحوار�Eن إلى الجبل 
وساقوه  علEه  األ�دي  وألقوا  الEهود  الكهنة  رؤساء  جاء  للصالة، حEث 
إلى المحاكمة. هناك حكم علEه بالموت صلًبا وُنفذ الحكم ودفن في 
أ�ام ظهر لتالمEذه حEًا مرة أخرى حEث �ذكر  الEوم نفسه. وبعد ثالثة 
كل  إلى  باسمه  الخطا�ا  ومغفرة  بالتوبة  بالتبشEر  لهم  وصEته  اإلنجEل 

شعوب األرض. 

]⁄‚⁄Ë’ ]¬h

الفصل العاشر: رسائلهما إلى العالم 

محمد 
الحقEقEة  اهللا  صورة  لEقدم  جاء  قد  نبي  بأنه  نفسه  محمد  وصف 
الذنوب  غفران  على  اإلمكانEة  لد�ه  لEس  أنه  أعلن  وقد  العالم.  إلى 
أنه  غEر  إبراهEم  مارسه  الذي  الحقEقي  الد�ن  هو  اإلسالم  إن  وقال 
اهللا  ُ�رضي  أن  �ر�د  من  أما  والمسEحEEن.  الEهود  قبل  من  َف  ُحرِّ قد 
اإلسالم  أركان  وخاصة  اإلسالم  تعالEم  �تبع  أن  فعلEه  الجنة  و�دخل 
الخمسة؛ فان ارتكب أحٌد إثًما فبإمكانه أن �عمل أعماًال حسنة لنEل 
�قرر  الذي  هو  وحده  اهللا  فإن  عظEًما  األثم  كان  إذا  ولكن  الغفران. 
الجسدي،  الموت  ا بخصوص ما بعد  أمَّ أم ال.  له  إذا كان سEغفر  ما 
سEقف  عندها  الحساب.  �وم  إلى  قبورهم  في  �رقدون  الموتى  فإن 
نصEبه  سEكون  إذا  ما  و�قرر  أفعاله  سEزن  الذي  اهللا  أمام  كل شخص 

النار.  أم  الجنة 
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�سوع 
ل  أعلن �سوع أنه ابن اهللا ولد�ه القدرة على مغفرة الخطا�ا وهو مكمِّ
َسEُد�ن   الدهر انقضاء  وِعنَد  إنه  �سوع  قال  واألنبEاء.  الEهود  كتب 
إلى  واألشرار  السماء  فردوس  إلى  األبرار  و�أخذ  واألموات  األحEاء 
نار جهنم. فلدخول الفردوس على الشخص أن �ؤمن بEسوع المسEح 

و�طEع وصا�اه. 

الفصل الحادي عشر: تعال�مهما عن بعضهما البعض

محمد 
ذكر محمد �سوع أكثر من مرة في تعالEمه ببالغ االحترام له. على 
�كن سوى  لم  �سوع  أن  على  �صر  كان  محمًدا  فإن  ذلك  من  الرغم 
قبلها  فقد  عذراء  من  والدته  فكرة  ا  أمَّ ابنه.  ولEس  اهللا  أنبEاء  من  نبي 
غEر أنه لم �قبل َصلبه وقEامته، مع شجبه للمسEحEEن عبادتهم لEسوع 

كرب وإله. 

�سوع 
قبل  عاش  ألنه  مباشرة،  محمد  عن  شيء  أي  �سوع  �ذكر  لم 
االستنتاجات  ببعض  نخرج  أن  نستطEع  أننا  غEر  بستمائة سنة.  محمد 
األخرى.  تعالEمه  على  بناًء  محمد  عن  �سوع  قاله  قد  �كون  قد  عما 
ثالثة  في  نبّوة محمد  �سوع كان سEتحدى  أن  أقترح  أن  أستطEع  فأنا 

مجاالت: 
١– معاملة محمد لآلخر�ن.

٢– َوْصف محمد متطلبات إرضاء اهللا.
٣– َوْصف محمد طبEعة اهللا.
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الفصل الثاني عشر: شفاء العلل والمعجزات 

كان شفاء العلل والمعجزات �مثل جزًءا مركزً�ا من سEرة �سوع غEر 
أن النقطة ذاتها في حEاة محمد مازالت تمثل نقطة تنازع بEن المسلمEن 
حتى اآلن. وعلى الرغم من أن الحد�ث ذكر بعض المعجزات غEر أن 
ذلك  إلى  واستناًدا  عالمة.  أي  أعطى  قد  محمد  �كون  أن  أنكر  القرآن 
حال  أي  على  هذه.  المعجزات  قصص  المسلمEن  بعض  رفض  فقد 
فإن شفاء العلل والمعجزات لم تلعب دوًرا ملحوًظا في حEاة محمد، 
القارئ،  عز�زي  منهما  بكل  �تعلق  ما  في  القصص  تقارن  فعندما  لذا 

ستجد اآلتي: 
في حEاة  القصص  من  القلEل  العلل، هناك  بشفاء  �تعلق  ما  في   –١
محمد أما في حEاة �سوع، فإنك سترى أن جزًءا كبEًرا من خدمته 

�تمحور حول شفاء الناس من عللهم. 
٢– وفي ما �تعلق بطرد األرواح الشر�رة فأنا لم أتمكن أن أجد أي 
ذكر لقEام محمد بطرد األرواح الشر�رة إطالًقا. غEر أن اإلنجEل 
�ذكر مراًرا كEف كان �سوع �طرد األرواح الشر�رة من الناس 

بقدر ما كان �شفEهم من أمراضهم. 
فإن  للطبEعة)،  (الخارقة  المEتافEز�قEة  المعجزات  بخصوص  أما   –٣
معظم ما قEل عن محمد كان ما �مكننا أن نطلق علEه معجزات 
على  المعجزات  لهذه  فعال  لتأثEر  ِذكر  أي  �توافر  ولم  الطبEعة، 
أتباعه. بEنما نجد أن اإلنجEل �خبرنا عن عمل �سوع العجائب 

لدعم ما قاله عن نفسه بالقول والعمل. 

الفصل الثالث عشر: معنى الحرب المقدسة 

حEاة  في  رئEسEًا  حEًزا  تشغل  العلل  وشفاء  المعجزات  كانت  كما 
�سوع، فقد لعب الجهاد دوًرا مهEمًنا في حEاة محمد وفي نشر اإلسالم. 
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مارس محمد ولمدة ثالثة عشر عاًما مبدأ التسامح والتحمل في وجه 
االضطهاد والظلم عندما كان في مكة. ولكن بعد نجاحه في تشكEل 
جEشه في المد�نة نادى بالجهاد ضد الذ�ن اضطهدوه وغEر المسلمEن. 
وقد وعد محمد المسلمEن أن اهللا سEكافئهم إذا ما خرجوا للقتال. ولم 
�توقف عن الدعوة إلى الجهاد حتى ساعة موته. غEر أنه وعلى الرغم من 
أن  �جب  الجهاد  أن  �عتقدون  المعتدلEن  المسلمEن  فإن  محمد،  قدوة 

ُ�فهم الEوم على أنه كفاح روحي داخلي. 
�شEر بعض المسلمEن إلى عدة مراجع من العهد الجد�د (خاصة متى 
عون بأن �سوع قد نادى بالحرب المقدسة، مع أن  ١٠: ٣٤)، حEث �دَّ
داللة هذه العبارات، استناًدا إلى قر�نة الكالم، ال تدعم هذا االستنتاج؛ 
بل عوًضا من ذلك فإن �سوع رفض، وبالكثEر من االعتداد، أن �دافع 
عن نفسه وكان �بتعد إلى مكان آخر حEن ُ�َهَدد؛ وقد شدد �سوع على 
المعتدى  كانوا  وإن  حتى  والمغفرة  والسالم  الرحمة  بتطبEق  حوار�Eه 

علEهم. (متى ٥)

الفصل الخامس عشر: التبش�ر بالمحبة

من الضروري أن نفهم المحبة ضمن سEاق العالقة لذا فإن هذا الفصل 
سEتطرق إلى وصف العالقة بEن اهللا ورسوله (سواء كان �سوع أو محمد) 
ما  ُتنظم كل  اهللا ورسوله  بEن  فالعالقة  المؤمنEن؛  المؤمنEن وغEر  وبEن 

�فعل الرسول أو ُ�علمه 
َر عالقة محبة بEنه وبEن اهللا اآلب. ونتEجة لذلك فإن �سوع  فEسوع َصوَّ

أحب حوار�Eه وشجعهم على محبة اآلخر�ن حتى غEر المسEحEEن. 
العبد  بعالقة  ما تكون  أشبه  اهللا  تكلم عن عالقٍة مع  فقد  أما محمد 
بسEده. فهو لم �تكلم عن ُحب اهللا وال عن ُحب المسلمEن. فقد كان 
�ضبط أتباعه بالجزاء أو القصاص. وقد قال ألتباعه بأن �عاملوا اآلخر�ن 
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بالطر�قة نفسها – أي مكافأة المسلمEن بالعطف ومعاقبة غEر المسلمEن 
عن طر�ق الجهاد. 

الفصل السادس عشر: تعال�مهما عن الصالة

الصالة في اإلسالم حدث منصوص مكون من كلمات وحركات 
اهللا  الEوم، وُتركز على تسبEح  بدنEة. وهي مفروضة لخمس مرات في 
والخضوع له. وعلى الرغم من أن المسلمEن لم ُ�منعوا من ذكر صلوات 
أن  المستحسن  من  لEس  أنه  غEر  علEها  المنصوص  عدا  إضافEة  أخرى 
محبذ  غEر  الصالة  ضمن  اهللا  مع  الشخصي  فالتواصل  ذلك.  �فعلوا 
(باستثناء طائفة صغEرة تدعى الصوفEEن)؛ فالصالة تعتبر طر�قة لكسب 

استحسان اهللا. 
م تالمEذه أن �صلوا بأن �سألوا  رفض �سوع ترد�د الصالة صًما، فَعلَّ
�سوع  واستخدم  حاجتهم.  كفاف  �هبهم  وأن  خطا�اهم  �غفر  أن  اهللا 
وبعكس  أبEه.  مع  الطفل  �فعل  كما  اهللا  مع  للتواصل  كوسEلة  الصالة 

محمد فقد أوصى �سوع أتباعه أن �صلوا من أجل أعدائهم أ�ًضا. 

الفصل السابع عشر: الموقف من المرأة

اختلف موقف �سوع كل االختالف من المرأة عن موقف محمد. 
وقد نظرنا إلى ثالثة مجاالت متبا�نة في هذا الخصوص. 

ضد  سلبEًا  موقًفا  محمد  اتخاذ  من  الرغم  على  المرأة:  شخص   –
إشباع  على  أكد  ر�ب،  دون  أنه  غEر  المجتمع،  في  كشر�حة  المرأة 
ا �سوع فإنه لم �تعرض  حاجات المرأة المسلمة الماد�ة في المجتمع. أمَّ
َم إ�مان النساء وشفى  َّEإلى شخص المرأة كونها مختلفة عن الرجل، بل َق

العلEالت منهن ورحب بمساعداتهن عندما عرضن علEه. 
الزوج  على  بأن  محمد  أمر  الزواج،  في  الزواج:  عن  تعال�مهما   –
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ق  �طلِّ أن  وله  الزوج  �د  في  والعصمة  اإلذعان.  الزوجة  وعلى  اإلعالة 
الوقت  في  والصغEرة.  منها  الكبEرة  األسباب،  من  لمجموعة  زوجته 
وعلى  بEنما  الطالق،  توِقف  أن  لها  ولEس  العصمة  للمرأة  لEس  نفسه 
فقط  واحدة  حالة  في  إال  الطالق  �سوع  ُ�حبذ  لم  ذلك،  من  النقEض 
باتحاد روحي وجسدي  الزواج  �سوع  ه  شبَّ فقد  الزنى.  أال وهي حالة 

�ؤسسه اهللا. 
– الزواج في ح�اتهما الشخص�ة: تزوج محمد ما مجموعُه ثالث 
ا �سوع فلم  عشرة زوجة في وقٍت واحد، وترك عند وفاته تسع أرامل. أمَّ

�تزوج قط. 

الخالصة 

كاستعراض  هذه  النظر  إعادة  تكون  أن  القارئ  عز�زي  أمل  كلي 
وتذكEر للنظرة العامة عن العالقة بEن �سوع ومحمد. وعلى الرغم من 
محاولة الكثEر�ن من الباحثEن استنباط تشابه وتقارب بEنهما، غEر أني 
بكثEر  تفوق  األساسEة  االختالفات  بأن  القول  إلى  أخلص  أن  استطEع 
ذلك،  من  واألهم  وهناك.  هنا  تتواجد  قد  التي  السطحEة  التشابهات 
فقد أدركت أني وصلت إلى نقطة حEث وجب عليَّ أن أتخذ لنفسي 
خEاراتي؟  هي  وما  أتبع؟  أن  علي  طر�ٍق  أي  وهو:  أال  شخصEًا  قراًرا 

وهذا ما سأتكلم عنه بإسهاب في الفصل التالي. 
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 weê^ ٍلEز حول إنج ذهني كشعاع من أشعة لEزر قد تَمحور وَتَركَّ
ذي غالٍف أسود جلدٍي وضْعُته أمامي طوال اللEل. لم أشعر 
بالوقت �نسل من حولي حتى سمعت صوًتا خالل مكبر الصوت، �دعو 
الفراش وإذا  المنبه بجانب  إلى ساعة  الفجر. فنظرت بدهشة  إلى صالة 
بعقاربها تشEر إلى الرابعة صباًحا. وسمعت أهلي وهم �تنقلون في أطراف 
البEت �تأهبون للذهاب إلى الجامع. غEر أن هذا الصباح لم �كن كأي صباح 
التظاهر بأني ُأصلي، فالEوم �غمرني  بالرغبة في  آخر؛ فأنا لم أشعر حتى 
إحساس بالسالم و�دب الدفء في أوصالي. �غمرني شعور من الهدوء 
والسكEنة لم أعهده من قبل، وكل ما أردت أن أنعم به الEوم هو الراحة 

والراحة فقط. 
من  األَمر�ن  عانEت  فقد  الدائم،  القلق  السجن  في  تجربتي  أورثتني 
األرق في كل لEلة، وغالًبا ما كنُت أقضي ساعات اللEل الطو�لة أتلوى 
متقلًبا في فراشي حتى �بلغ اإلرهاق مني مبلغه فأُخّر نائًما من التململ 
والضنى. غEر أن هذا الصباح لم �كن كغEره، فما أن لمست رأسي الوسادة 

حتى أبحرُت في غEاهب النوم غEر مدرك بأن صداعي قد فارقني. 
استEقظت في السابعة صباًحا وأنا أشعر بانتعاٍش كلٍي ونشاٍط متجدد. 
وكنت مستعًدا التخاذ قراري، فقد وجدُت أخEًرا إله السماوات الكلي 

20
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Eُت دون أن �راودني أي شك في أن  القدرة والذي طال بحثي عنه. فصلَّ
صالتي هي إلى رب اإلنجEل أناشده وأنذر حEاتي له. 

قراءة  لتوي  أنهEت  قد  وكنت  المقدس  الكتاب  إلى  بعدها  عدت 
أهل  إلى  والرسالة  الرسل  وأعمال  األولى)  األربعة  (الكتب  األناجEل 
فتحت  فقد  لذا  القراءة!  إلكمال  سأبدأ  أ�ن  أعرف  أكن  ولم  رومEة، 
الصEدالنEة، وبدون سابق  إ�اها  أعارتني  التي  المقدس  الكتاب  نسخة 
تعEEن أو ترتEب، على مزمور ٩١ فقرأت المزمور بأكمله وأعدت قراءته 
شخصEة  كرسالة  به  أحسست  قراءته  من  انتهEت  كلما  وكنت  مراًرا. 

موجهة لي وخاصة في ظروفي الحالEة. 

 : بِّ اِكُن ِفي ِسْتِر اْلَعِليِّ ِفي ِظلِّ اْلَقِد�ِر َ�ِبEُت. َأُقوُل ِللرَّ َالسَّ
ِمْن  Eَك  ُ�َنجِّ ُه  َألنَّ َعَلEِْه].  ِكُل  َفَأتَّ ِإَلِهي  َوِحْصِني.  [َمْلَجِإي 
َوَتْحَت  ُلَك  ُ�َظلِّ ِبَخَواِفEِه  اْلَخِطِر.  اْلَوَبِإ  َوِمَن  اِد  َّE الصَّ َفخِّ 
ُه. َال َتْخَشى ِمْن َخْوِف  َأْجِنَحِتِه َتْحَتِمي. ُتْرٌس َوِمَجنٌّ َحقُّ
َ�ْسُلُك  َوَبٍأ  ِمْن  َوَال  َهاِر  النَّ ِفي  َ�ِطEُر  َسْهمٍ  ِمْن  َوَال  Eِْل  اللَّ
ِهEَرِة. َ�ْسُقُط َعْن  َجى َوَال ِمْن َهَالٍك ُ�ْفِسُد ِفي الظَّ ِفي الدُّ
َما  ِإنَّ َ�ْقُرُب.  َال  ِإَلEَْك  َ�ِمEِنَك.  َعْن  َوَرَبَواٌت  َأْلٌف  َجاِنِبَك 
ُقْلَت: [َأْنَت  َك  َتْنُظُر َوَتَرى ُمَجاَزاَة اَألْشَراِر. َألنَّ ِبَعEَْنEَْك 
ُ�َالِقEَك َشرٌّ  اْلَعِليَّ َمْسَكَنَك َال  َمْلَجِإي]. َجَعْلَت  َ�ا َربُّ 
ِبَك  َمَالِئَكَتُه  ُ�وِصي  ُه  َألنَّ َخEَْمِتَك.  ِمْن  َضْرَبٌة  َتْدُنو  َوَال 
َ�ْحِمُلوَنَك  اَألْ�ِدي  َعَلى  ُطْرِقَك.  ِفي ُكلِّ  َ�ْحَفُظوَك  ِلَكْي 
َتَطُأ.  لِّ  َوالصِّ اَألَسِد  َعَلى  ِرْجَلَك.  ِبَحَجٍر  َتْصِدَم  ِلَئالَّ 
ُه  َألنَّ ُعُه  ُأَرفِّ Eِه.  ُأَنجِّ ِبي  َق  َتَعلَّ ُه  َألنَّ َتُدوُس.  ْعَباَن  َوالثُّ ْبَل  الشِّ
Eِق.  َأَنا ِفي الضِّ َلُه. َمَعُه  َفَأْسَتِجEُب  َعَرَف اْسِمي. َ�ْدُعوِني 
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ُدُه. ِمْن ُطوِل األ�ام ُأْشِبُعُه َوُأِر�ِه َخَالِصي. ُأْنِقُذُه َوُأَمجِّ
(مزمور ٩١)

التي ستنجم  بالمخاطر  َعِلم  قد  اهللا  بأن  الكلمات  أدركت من هذه 
فعندما عرفت عائلتي وأخواني وأبي  قراري هذا. وبالفعل  اتخاذي  عن 
أن هذا  قتلي. غEر  لمحاولة  السباقEن  وأهلي تحولي عن اإلسالم كانوا 
المزمور كان بمثابة رسالة شخصEة لي، وكأن اهللا �قول لي، أنا سوف 
اهللا  وعد  المزمور هو  هذا  نفسي: حسًنا،  في  قلت  عندها   .كEأحم
قبEل  وبالفعل   .به معركتي الذي سأحمله ألخوض  السالح  وهذا هو 

مغادرة غرفتي كنت قد أتممت حفظ المزمور ٩١ بأكمله. 

ÏË›ˆÅËë’\ ;‹˜¡b

صباًحا  عشرة  الحاد�ة  تتعَد  لم  والساعة  الصEدالنEة  إلى  عدت 
ُممسًكا باألقراص بEد واإلنجEل بالEد األخرى، ألعEدها إلEها. فسألتني 

منذهلة:
– هل قرأت اإلنجEل؟. فقلت:

 .اEًحEنعم قرأته وقررت أن أصبح مس –
فوثبت من فرحتها وهي تمجد اهللا بصوٍت عاٍل، هارعة إلي من وراء 

مكتبها لتعانقني وتقول:
– تفضل، تفضل، إجلس مشEرة إلي بالدخول خالل الباب الدوار 
الخلف. وبابتسامة ما زالت مشرقة على محEاها جلبت لي كرسEًا  إلى 

ألجلس، وحال جلوسي قالت:
– إنتظر لحظة! وبدأت بتدو�ر قرص الهاتف لتكلم شخًصا ما على 
الطرف اآلخر من الخط. عندها انتابني هاجٌس أربكني وأقلقني: فماذا 
لو أنها كانت تتصل بالشرطة السر�ة لتسلمني لهم! وماذا لو كان األمر 
كله ال�تعدى كونه مجرد خدعة! وماذا!... وماذا!.. غEر أني سرعان ما 
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الخط  الشخص اآلخر على  بالكالم مع  بدأت  الصعداء حالما  تنفست 
الذي كان زوجها. وسمعتها تقول له: 

 .تعال هنا اآلن وفي هذه اللحظة –
طبEًبا  زوجها  وكان  الساعة.  نصف  زوجها حوالى  استغرق وصول 
حال  بالقول  فبادرني  الدولة.  لدى  حكومي  كموظف  �عمل  بEطرً�ا 

وصوله: 
 .ةEلة الماضEنود أن تخبرنا عن أحداث الل –

بEنما  األسئلة  من  بوابٍل  تمطرني  الصEدالنEة  كانت  أتكلم  أنا  وفEما 
كان زوجها �راقبني بصمٍت واهتمام. وأخEًرا قلت:

المزمور ٩١،  فقرأت   !باألمس شEًئا حفظته  لكما  أقرأ  أن  أود   –
وما أن انتهEت من قراءتي حتى اغرورقت عEنا الزوج بالعبرات، فبادرتنا 

زوجته بالقول:
الصEدلEة  سأغلق  وأنا  عشرة،  الثانEة  من  الساعة  قاربت  قد   –

 .ستناEوسنأخذك معنا إلى الغداء، وبعد ذلك سنذهب إلى كن
وكانت أسئلتهما وقت الغداء ال تتوقف عن تجربتي مع اإلنجEل لEلة 
استرجاع نسخة  تر�د  إذا كانت  ما  أمس. وعلى ِذكر اإلنجEل، سألتها 

اإلنجEل الذي أعارتني إ�اه؟ فقالت: 
 .كال، فأنا أر�دك أن تحتفظ به –

بعد أن انتهEنا من تناول الغداء بدآ بإعطائي الكثEر من التحذ�رات حول 
كEفEة التصرف من اآلن فصاعًدا، فقالت: 

تتردد على  لك وال  بما جرى  الناس  من  الكثEر  بإخبار  تقم  – ال 
الكنEسة علًنا خوًفا من أن �راك بعضهم. ولكنك تستطEع أن تحضر معنا 

.ت كلما رغبت في ذلكEل في البEإلى دراسة اإلنج
قاال ذلك ألنهما كانا متحمسEن لفكرة تقد�مي إلى القسEس وراعي 
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أبرشEتهما. زرنا القسEس في مكتبه في الكنEسة وتحدثنا لوهلة قبل أن 
�توصل إلى قرار أثار فEنا الدهشة واالستغراب، فقد قال:

– �ا أستاذ إذهب وعد إلى بEتك وعائلتك فلسنا في حاجة إلى من 
�ضEف إلى شعب الكنEسة رقًما. كما لو أنك عدت إلى بEتك فإن شعب 
َ�ِقل عدده فنحن ال نرغب في هذا ولEس لنا مصلحة في  الكنEسة لن 

ذلك. 
هذا  من  أصابتنا  التي  األمل  بخEبة  جمEعنا  شعورنا  من  الرغم  على 
كان  فقد  ما.  نوًعا  موقفه  أتفهم  أن  أستطEع  فأنا  المتوقع،  غEر  الموقف 
�خاف من رد فعل المسلمEن إذا ما علموا بأن مسلًما مرتًدا قد التجأ إلى 

كنEسته فإنهم وبالتأكEد سEهاجمونها و�حرقونها. فكان جوابي له:
– أنا ال�همني ما فعلته معي اآلن، ألن الذي قد خلصني سEساعدني 
و�رعاني. على الرغم من رفضك لي، فهو سEكون وفEًا معي أ�نما ذهبُت 

 .ولكنك أنت بحاجة إلى مساعدته
فقد  وزوجها،  الصEدالنEة  أصابا  قد  واإلحراج  األمل  خEبة  كانت 
وكان  ذلك،  من  مستاًء  كنت  أ�ًضا  فأنا  حدث.  لما  االعتذار  واصال 
واضًحا لي أن موقف القسEس لم �تطابق مع ما قد قرأته للتو في اإلنجEل، 
وهو  واألتباع،  القادة  بEن  للفصل  األساسEة  المبادئ  أدرك  بدأُت  وقد 

مبدأ أحتاج أن أطبقه في كلٍّ من اإلسالم والمسEحEة. 

Öâ’\;∫; flÈuËâŸ

عشت كمسEحّي في مصر لمدة عام، ولم أخبر عائلتي خاللها بالذي 
حدث. ولكني كنت أذهب بEن الحEن واآلخر إلى محل الصEدالنEة كلما 
شعرت بالحاجة إلى الكالم. وعلى الرغم من أني كنت أطلب منها أجوبة 
على الكثEر من األسئلة عن المسEحEة وعن اإلنجEل غEر أني لم أطلب منها 

قط دواًء للصداع؛ فمنذ ذلك الEوم صداعي كان قد ُشفي نهائEًا. 
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واجهت الكثEر من الصعوبات في إ�جاد كنEسة تسمح لي أن أحضر 
أجابوني  وكلهم  القساوسة  من  ثالثة  إلى  سًرا  ذهبت  فقد  خدمتها. 
باالعتذار عن عدم تمكن كنائسهم من قبولي فEها. وأخEًرا فكرُت في 
الذهاب إلى د�ٍر بعEد في الصحراء خارج القاهرة. فاستقلEت سEارة إلى 
أنهم لن �خافوا  إني اعتقدت  البعد بمكان بحEث  الد�ر من  هناك. كان 
براهب  وصولي  عند  التقEت  بسببي.  شأنهم  في  السر�ة  الشرطة  تدخل 
أن هذا  أن �كون رده، غEر  توقعت  بما  أعلمني  الد�ر وقد  خارج سور 

الراهب أرشدني إلى قسEس آخر �ستطEع أن �ساعدني. 
الكنEسة لمقابلة قسEسها. لم  إلى تلك  التالي ذهبُت  الEوم  في صباح 
إ�ماني.  �تحقق من صدِق  أن  لقائي معه سهًال. فقد حاول جاهًدا  �كن 
وبعد تأكده من حسن نوا�اي وافق على انضمامي إلى شعب الكنEسة، 
من  بالكثEر  ولكن  خدمتها  وحضور  الكنEسة  هذه  على  بالتردد  فبدأت 
الحذر والتEقظ لمدة سنة كاملة وذلك قبل مغادرتي مصر. واالحتراس 
كان واجًبا هنا كEال أجلب األنظار إلى شخصي والغرض من ترددي على 

هذا المكان. 
وضمن هذا التخطEط، كنُت أستقل الحافلة العمومEة في ذهابي إلى 
المتابعة  المراقبة أو  الكنEسة بدًال من استعمال سEارتي الخاصة لتجنب 
المسلمون  التي قد �كون قد وضعني تحتها – دون علمي–  المحتملة 
من  ألي  قصتي  عن  ُأفصح  لم  فإني  األخرى  الناحEة  ومن  المتطرفون. 
المؤمنEن من شعب الكنEسة. وكانت العادة أن �كون للكنائس الكبEرة 
أن  أحاول  له،  تجنًبا  لحراستها. وكنت،  المصر�ة  الشرطة  من  رجل 
أحتجب ضمن مجموعة من المؤمنEن أثناء دخولي وخروجي من باب 
الكنEسة. وبقEت على هذا المنوال حتى تَعّود رؤ�تي بEن المؤمنEن ولم 
لن  أنه  من  أتأكد  أن  عليَّ  كان  فقد  تحفظات؛  أي  وجودي  �ثEر  �عد 

�ستوقفني لEكتشف هو�تي. 
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كانت المسألة مجرد وقت قبل أن تعلم عائلتي. ففي أحد األ�ام ومن 
حتى  بذلك  أبي  سمع  أن  وما  ألبي.  بالحقEقة  ُبْحُت  إنذار  سابق  دون 
سحب مسدسه الذي كان معتاًدا أن �خفEه تحت إبطه، وبدأ بإطالق النار 
عليَّ بغEة قتلي؛ فأطلق خمسة رصاصات باتجاهي لم تصبني أي منها. 
ولم تمِض على هذه الحادثة إالَّ ساعات قالئل حتى قررت ترك أهلي 
وبEتي ومصر كلها إلى األبد. كان هذا القرار بدا�ة رحلة طو�لة أخذتني 
المتحدة  الوال�ات  في  الرحال  بي  لEحط  أفر�قEا  جنوب  إلى  مصر  من 

حEث كتبُت ما بEن �د�ك الEوم. 
مازلُت أحمل معي اإلنجEل الذي وهبته لي األخت الصEدالنEة إلى 
ثمنها غالEًا. فعقب  التي دفعت هذه األخت وعائلتها  الهبة  الEوم،  هذا 
مغادرتي مصر، قام المسلمون المتطرفون بمهاجمتها وأحرقوا صEدلEتها 
بغEة قتلها. وقد أعلمني بعض أصدقائي من األقباط المسEحEEن بهروبها 

وزوجها من مصر إلى كندا. 

‹ÊË’\ ;Èh]Ët

إحدى عشرة سنة مرت وأنا أعEش كمسEحّي مكرًسا نفسي لتبشEر 
المسلمEن وغEر المسلمEن وإلعطائهم الفرصة لمعرفة �سوع كما عرفته. 
وبرأ�ي �جب أال �فرض اعتقاد ما على أحد. ولكن كل شخص �جب أن 
تتوافر له الفرصة للحصول على أي معلومات �رغُب فEها والفرصة التخاذ 

قراره دون خوف أو وجل مّما قد �قوله اآلخرون عنه. 
أصلي إلى اهللا متضرًعا أن تمِهد كلماتي هذه الطر�ق لك للوصول إلى 
النور الذي �قودك إلى السالم والفرح ومغفرة الخطا�ا ِمن الذي له كل 

المجد، ربنا كلي القدرة. 
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 \Çb ،صحتها من  تتأكد  أن  وأردَت  ما  حكا�ة  ما  شخص  أخبرك 
المصدر  إلى  ستعود  أنك  هو  الجواب  ترى؟  �ا  ستفعل  فماذا 
األصلي لألحداث لتتحقق منه بنفسك، وهذا هو بالضبط مغزى هذا 
الكتاب وهدفه: إنه لمساعدتك على فهم اإلسالم والمسEحEة. و�تحقق 
ر عز�زي القارئ أنك لن  ذلك عن طر�ق إ�صالك إلى مؤسسEهما. تذكَّ
تستطEع أن تفهم المسEحEة بمحاولة فهم ممارسات المسEحEEن، وال أن 
تفهم اإلسالم بمحاولة فهم ممارسات المسلمEن، لذا فعلEك أن تذهب 

إلى المصادر األصلEة، وهذا الكتاب منفرد في خصوصEته. 

غEر أنه �ترك الفرصة للفروقات والتبا�نات بEن �سوع ومحمد تعرض 
الكتاب  لهذا  قارئ  كل  فإن  لذا  بنفسها،  نفسها  عن  وتتكلم  نفسها 

سEكون له رد فعل مختلف عن القارئ اآلخر: 

فبعضهم سEشكُّ في أني أحاول أن ُأسيء إلى سمعة المسلمEن،   �
من  الكثEر�ن  هناك  أن  أعرف  ألني  هدفي  لEس  هذا  وطبًعا 
المسلمEن الطEبEن وهم كرام ولطفاء و�توقون إلى العEش بسالم 
مع الجمEع. وعلى الرغم من أني تركُت المجتمع اإلسالمي غEر 

أني مازلت أحب المسلمEن.
الطر�قة،  بهذه  تحدي محمد  فكرة  اآلخر ستزعجهم  وبعضهم   �
نشأُت.  حEث  المحافظEن  المسلمEن  مجتمعات  فكرة  وهذه 
إلى  و�نظرون  الموقف  هذا  سEتخطون  أنهم  أمل  كلي  ولكن 

المعلومات المطروحة بعقٍل متفتح. 



254

ƒÊâÁÂ;Å⁄•ƒÊâÁÂ;Å⁄•

تجنبُت  قد  كنُت  إذا  عما  متسائلEن  متردد�ن  سEكونون  وقسم   �
الحقEقEة، وأنا  الصورة  أو قد ُزغُت عن  المعلومات  ذكر بعض 
أشجع هذه النخبة من القراء وأحثهم على مراجعة المراجع األصلEة 

بنفسهم وتمحEصها. 
أما القسم اآلخر وأغلبهم من المسEحEEن سEقررون أن �غEروا رأ�هم   �
بخصوص كون مفاهEم المسEحEة واإلسالم مبنEة على شخصEة  
اإلله نفسه. وأقول لهؤالء أن �حEطوا باقي المسEحEEن علًما بما 
تعلموه. أدعو اهللا بأن �كون هذا الكتاب حافًزا �حُث المسEحEEن 

كي �بذلوا كل جهدهم لدراسة اإلنجEل مع المسلمEن. 
وأصّلي إلى البعض اآلخر أن �أتوا إلى �سوع ورسالته وهذه أفضل   �

حصEلة تدرها قراءة هذا الكتاب. 
فأنا لEس لي أن أعرف ماذا سEكون رد فعلك بالذات. غEر أنك لو 
تمكنت أن ترى الحق في �سوع، فأنا أشجعك أن تقرأ اإلنجEل وأن تتكلم 
مع المسEحEEن الحقEقEEن عن طر�قة الحEاة الرائعة هذه، َوَتْعِرُفوَن اْلَحقَّ 

ُرُكْم (�وحنا ٨: ٣٢)، حEث قال �سوع: َواْلَحقُّ ُ�َحرِّ

 .َس َأَحٌد َ�ْأِتي إلى اآلِب ِإالَّ ِبيEْاُة. َلEَِر�ُق َواْلَحقُّ َواْلَح َأَنا ُهَو الطَّ
(�وحنا ١٤: ٦)

َ�هُب �سوع نوًعا من المحبة والراحة لم �سبقه إلEه أي نبي في التار�خ 
على اإلطالق، حEث �قول: 

ِقEِلي اَألْحَماِل َوَأَنا ُأِر�ُحُكْم.  َتَعاَلْوا ِإَليَّ َ�ا َجِمEَع اْلُمْتَعِبEَن َوالثَّ
ي َوِد�ٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب  ي َألنِّ ُموا ِمنِّ ِاْحِمُلوا ِنEِري َعَلEُْكْم َوَتَعلَّ

.ٌفEٌن َوِحْمِلي َخِف ِّEِري َهEَفَتِجُدوا َراَحًة ِلُنُفوِسُكْم. َألنَّ ِن
(متى ١١: ٢٨–٣٠)

أصلي إلى اهللا أن �قودك إلEه لترتاح في محبته، آمEن.
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موضوع ·◊  عن  �خبرك  وكان  لك  صد�ٍق  مع  تحدثَت  أن  سبق 
لEس لد�ك أي معلومات سابقة عنه! فأنت تفهم الكلمات التي 
�ستعملها لشرح الفكرة لك غEر أنه قد غاب عن باله أن �علمك بموضوع 

الحد�ث نفسه. 

هكذا بالضبط �شعر العد�د من القراء في الغرب عندما �حاولون قراءة 
ولكنهم  اإلنجلEز�ة  الترجمة  قراءة  �ستطEعون  فهم  الحد�ث،  أو  القرآن 

�حتاجون إلى معلومات أكثر لكي �ستوعبوا المعنى وراء الكلمات. 
فأنا سأعتمد كلEًا في هذا الكتاب على استعارات من القرآن والحد�ث 
واإلنجEل لشرح قصص �سوع ومحمد. هذا الملحق سEعطEك الحقائق 
الى  وباإلضافة  األخرى.  اإلسالمEة  والكتابات  القرآن  لتفسEر  التار�خEة 
ذلك فإن هذا الملحق سEناقش مسألة أساسEة ومبدئEة لكل من اإلسالم 
الEهود  أن  المسلمون  �عتقد  اإلنجEل.  صحة  وهي  أال  والمسEحEة، 
بعض  وحذفوا  اإلنجEل  أجزاء  بعض  بتحر�ف  قاموا  قد  والمسEحEEن 
الكلمات وأضافوا بعضها اآلخر. (سورة ٥: ١٢–١٥). ونحن سننظر الى 

حقEقة وجود أو عدم وجود أي أدلة أو براهEن لدعم هذا االدعاء. 
فهذا الملحق هو أحد أهم الفصول في هذا الكتاب الذي بEن �د�ك 
في  ستقرأه  ما  واستEعاب  فهم  على  �ساعدك  لن  فهو  القارئ.  عز�زي 
هذا الكتاب فحسب بل إنه سEعEنك على تفسEر ما �قوله اآلخرون عن 

اإلسالم والمسEحEة. 
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١– القرآن. 
٢– الحد�ث.

٣– الِسEَر الشخصEة لمحمد. 
٤– التار�خ اإلسالمي. 

واآلن دعنا عز�زي القارئ ننظر إلى مفتاح االستEعاب لكل مصدر 
من المصادر اآلنفة الذكر. 

‡eÖŒ’\

�عتمد اإل�مان اإلسالمي برمته على القرآن وهذا الكتاب �عتبر أقصر 
بقلEل من كتاب العهد الجد�د. أملى محمد القرآن على أتباعه اعتماًدا على 
الوحي الذي كان �أتEه عن طر�ق المالك جبر�ل، حEث اّدعى محمد بأن 

جبر�ل جاءه بهذا الوحي من اهللا مباشرة. 
لذا فإن لغة القرآن تعتمد على مبدأ أن اهللا كان �كلم محمًدا. لذلك 
القرآن  فصEغة   ،..محمد �ا  بعبارة:  تبدأ  السور  من  العد�د  نالحظ 
تتجسد بفكرة أن اهللا �خبر محمًدا عما سEقوله للناس. و�بدأ العد�د من 
الُسَور بعبارة َتَذّكْر..، وهذه هي الصEغة المتبعة عندما كان اهللا �ر�د 

ُر محمًدا بشيء ما.  أن ُ�َذكِّ
وعندما ترى ِذْكًرا لضمEر المتكلم المفرد في القرآن فإن ذلك �شEر 
إلى اهللا. وأحEاًنا سترى كلمة نحن. وهذه أ�ًضا تشEر إلى اهللا؛ فصEغة 
إلى وجود  إشارة  أو  أي ذكٍر  اهللا دون  لتجسEد عظمة  تستعمل  الجمع 

أكثر من إله واحد. 
أما بخصوص المعلومات عن محمد، فالقرآن هو المصدر الذي �مكن 
الثقة به ألن محمًدا كان على علمٍ تاٍم بكل ما ُكتب كوحي قرآني وكان هو 
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الشخص الوحEد الذي �ستطEع أن �علن أن كلمة ما جاءت من اهللا و�جب 
أن �تضمنها القرآن. ُأبِلغ محمد بالوحي من قبل جبر�ل المالك لمدة ثالثة 
وعشر�ن عاًما، والكثEر من هذا الوحي كان استجابة ألحداث تار�خEة وقعت 
كحدوث معركة أو استجابة الستفساٍر ما عن تصرف معEن في المجتمع 
اإلسالمي آنذاك. والقرآن بهذا قد �عكس رؤ�ة غEر واضحة لمفهوم اآل�ة إال 
إذا كان القارئ مدرًكا لهذه األحداث ذات الصلة الوثEقة بها. قد تعطEك 
بعض نسخ القرآن معلوماٍت عن فحوى بعض المقاطع المعEنة، وكذلك 
فإن المسلمEن �عتمدون على تفاسEر القرآن لترشدهم في هذا المجال. أحد 
هذه التفاسEر والذي �سهل الحصول علEه هو كتاب معنى القرآن لمؤلفه 
سEد مودودي. لذا فأنا في كتابي هذا سأزودك عز�زي القارئ بخلفEة من 

المعلومات ذات صلة تار�خEة بالمقوالت التي استعرتها من القرآن. 

مسألة اللغة
�ؤمن المسلمون األصولEون بأن القرآن ال �مكن فهمه إال عن طر�ق 
لغته األصلEة أي اللغة العربEة الفصحى. فعندما كنت طفًال كان عمي ال 
�ألو جهًدا في تعلEمي اللغة العربEة الفصحى. فبدون هذا التدر�ب الخاص 
ال �ستطEع حتى الناطقون بالعربEة أن �فهموا لغة القرآن والتي استخدمت 
أ�ًضا في الحد�ث والكتابات المبكرة. ولغرض استEعاب هذه النصوص 
�عتمد المسلمون على التفاسEر وما قد �كونون قد تعلموه في الجامع أو 
من وسائل اإلعالم اإلسالمEة. �توجس المسلمون المتمكنون من اللغة 
العربEة الفصحى من ترجمة القرآن إلى اللغة اإلنجلEز�ة و�ترددون بسبب 
أن التقالEد اإلسالمEة تنص على أن اللغة العربEة هي لغة السماء. لذا فإن 
معظم الترجمات اإلنجلEز�ة للقرآن ُكتبت من قبل أناس لم تكن العربEة 
لغتهم األصلEة. فترجمات أولئك األشخاص هي ملخص لفكرة النص 
ولذلك فإن اختEارهم الكلمات اإلنجلEز�ة غEر واضح في معظم األحEان 

لكون معرفتهم باللغة العربEة محدودة جًدا.
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فعادة بعد أن أقرأ مراجع المصادر العربEة، وأجد المعلومات في كتبي 
بالترجمات اإلنجلEز�ة، وفي معظم األحEان فإن  أقوم بمقارنتها  العربEة 
لغرض  الشخصEة  ترجمتي  أستخدم  وأحEاًنا  علEها.  ُ�عتَمد  الترجمات 
واإلنجلEز�ة  العربEة  المصادر  حول  المعلومات  من  المز�د  اإل�ضاح. 

موجود في المالحظات وقائمة المراجع (البEبلEوغرافEا). 

nÁÅ¢\

أهم  لثاني  علEه  ُ�َعول  فهم  الغربEEن  المثقفEن  من  العد�د  لدى  لEس 
المصادر األدبEة في علم الد�ن أال وهو الحد�ث. فبدًال من أن أقدم لك 
عن  بإخبارك  أبدأ  أن  أفضل  للحد�ث،  أكاد�مEًا  تفسEًرا  القارئ  عز�زي 

الكEفEة التي جاء بها إلى الوجود. 
دعني أبدأ برسم صورة عن حEاة محمد؛ لنتصوره في بEته في المد�نة 
مع أحد خدامه (أبو هر�رة) عندما ُأدخل علEه رجٌل سكEر من متعاطي 
الخمر خالًفا لألعراف اإلسالمEة. فEأمر محمد المسلمEن بأن �ضربوه 
أمامه و�حفظه في  الذي �جري  أبو هر�رة �شاهد هذا  الخادم  له.  عقاًبا 
ذاكرته إلى أن �تكرر الحادث بصورة مماثلة. عندها �قوم الخادم بإخبار 
المأل عن الحادث الذي شهده وماذا كان رد فعل محمد على الموقف 

المشابه. 
بعد وفاة محمد أصبحت المعلومات عن حEاته وتعالEمه ثمEنة جًدا 
مما وضع الخادم في موقف محرج إذ إنه في حالة مرضه أو وفاته فإن 
القصة ستضEع بالتأكEد. لذا فقد كان �طلب من أحد األشخاص ممن 
�جEدون القراءة والكتابة أن �دون هذه الروا�ة لُتحفظ لألجEال القادمة. 
هذه القصة هي مثال على الحد�ث. وكلمة الحد�ث ذاتها تعني تفاصEل 
عن شيء قام به محمد أو قاله. وكذلك فإنك تستطEع أن تتكلم عن 

حد�ث واحد أو مجموعة من الحد�ث. 
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السابقة هو مثال على راوي الحد�ث، وعادة ما  القصة  الخادم في 
�بدأ الحد�ث بتقد�م الراوي، و�سمى الحد�ث باسم راو�ِه الذي ذكره 
األحاد�ث، وكذلك  الخادم ذكر اآلالف من  لهذا  ألول مرة. و�عزى 
�عزى جزء من الحد�ث إلى خدمه اآلخر�ن وأصحابه وزوجاته (وخاصة 
عائشة). فعندما أذكُر مصدر حد�ث معEن أذكر اسم الراوي؛ والغرض 

من ذلك أن اسم الراوي أحEاًنا �وفر دالئل عن صحة الحد�ث. 
فلنر اآلن كEف ُجمعت هذه األحاد�ث وُحفظت إلى �ومنا هذا. فبعد 
وفاة محمد بحوالى مئتي عام بدأْت حركة نشطة لتأسEس تقلEد إسالمي 
أدرك  الحد�ث.  لهم من  توافر  ما  لدراسة  الفقهاء  ِقبِل مجموعة من  من 
المختلفة  مصادرها  من  األحاد�ث  جمع  إلى  الحاجة  الدارسون  أولئك 
وحفظها في مكان واحد، فقاموا باالتصال باألشخاص الذ�ن تحدروا 
بمحمد.  مباشر  اتصال  على  كانوا  والذ�ن  األصلEEن  الرواة  ساللة  من 
وقد روى أولئك الرواة هذه األحاد�ث عن محمد في تار�ٍخ شفوي أو 
كتابي على اللفائف تناقًال من جEٍل إلى جEٍل. وأشهر كتب الحد�ث هما 
صحEح البخاري (الذي عاش بEن عامي ١٩٤– ٢٥٦ هجر�ة) وصحEح 
مسلم (الذي عاش بEن عامي ٢٠٢ – ٢٦١ هجر�ة). لم �تقبل أي منهما 
الروا�ات التي كان �تناقلها العامة عن محمد، بل كانا �عودان إلى األصل 
أي إلى الراوي نفسه لكي �ستقصEا عن صحتها وعن راو�ها فEقررا أصالة 
سرده ومصدر معلوماته عن الحد�ث. ولم �كتفEا بذلك بل كانا �قارنان 
األحداث األخرى لغرض معرفة تماسكها وانسجامها مع المعروف عن 
إلى مجموعة  �قبل و�ضاف  الحد�ث  حEاة محمد، وعندها فقط كان 

األحاد�ث. 
وعلى الرغم من أن البخاري تمكن من جمع ٩٠٨٢ حد�ًثا، غEر أن هذا 
العدد الهائل لم �قتصر على األحاد�ث المرو�ة فقط بل تضمن أ�ًضا الروا�ات 
التي ُأعEَد سردها. فلو استثنEنا تلك منها فإن مجموع ما جمعه البخاري �صل 
إلى ٢٦٠٢ حد�ث منفصل بخصوص حEاة محمد. أما ما قام مسلم بجمعه 
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فقد بلغ ما �قارب األربعة آالف حد�ث بما فEها األحاد�ث التي أعEدت 
روا�تها. 

والسؤال الذي �طرح نفسه اآلن هنا هو هل �حتوي الحد�ث على أي 
روا�ات مختلقة والصحة لها على األطالق؟ والجواب على ذلك هو نعم 
بالطبع. فحتى الباحثون المسلمون �دركون أن عملEة كهذه ال �مكن أن 
تكون كاملة متكاملة. لذا فقبل مئات السنEن قام الباحثون بتقEEم صحة 
المجامEع المختلفة من األحاد�ث، ومن هذه كلها اختار الباحثون ستة 
مجامEع والتي تعتبر األكثر صحة بEن األحاد�ث جمعاء وسمEت بالكتب 
 البخاري األول هو صحEح  كتابان؛  بEنها  بالثقة  واألجدر  الصحEحة 
والثاني صحEح مسلم، وقد وضعت هذه الكتب في األزمنة المعاصرة 
م كل  ِّEص، فهناك علم الحد�ث المعقد والذي �قEق والتمحEتحت التدق
روا�ة على أساس التعو�ل على صحتها. أشهر الباحثEن المسلمEن في علم 
م الحد�ث من الكتب الستة الصحEحة إلى  الحد�ث هو األلباني والذي قسَّ

مجموعتEن، إحداهما صنفها بالصحEحة واألخرى دعاها بالركEكة. 
إذا كنت  أكاد�مEة ولكن  الغربي كمناهضة  �بدو هذا للشخص  قد 
تعمل في الشرق األوسط كإمام أو كمحاضر فأنك ستحتاج إلى هذه 
المعلومات كل �وم. وأنا نفسي كإمام أتذكر رجًال رآني مرة أتوضأ قبل 
الصالة فاعترض على الطر�قة التي كنت أغسل بها شعري قائًال: لماذا 
 .حد�ث الُمَوَطى �نص على طر�قة مختلفة :وأضاف تغتسل هكذا؟
فقلت له: نعم أنا أعرف ذلك وأعرف ما �قول الموطى، ولكن البخاري 

 !نص على هذه الطر�قة والبخاري هو أصح من الموطى�

ما الفرق ب�ن الحد�ث والقرآن؟ 
 لغرض تحصEل المعلومات عن محمد، نحتاج إلى أن نعرف فرًقا 
أضEف  فEما  فعال  دوٌر  له  كان  فمحمد  والحد�ث.  القرآن  بEن  ا  ًّEأساس
إلى اآل�ات القرآنEة، أما عندما نأتي إلى الحد�ث فعلى العكس من ذلك 
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تماًما. فبعض األحEان كان الناس �ْروون ما شاهدوه من أعماله، وبعض 
األحEان كان الناس �رددون ما كان �خبرهم به محمد من روا�ات، غEر 
أنه لم �كن له (أي محمد) أي قدرة للسEطرة على المعلومات التي كان 

الناس �رددونها وكذلك مدى صحتها. 
ا عندما �تعلق األمر بشيء أساسي مثل عمل  ًّEفالفرق �صبح موضوع
المعجزات. فالقرآن �ذكر بأن محمًدا لم �كن إّال رجًال ال قدرة له على 
عمل المعجزات إلثبات أنه كان نبEًا من عند اهللا. غEر أن الحد�ث احتوى 
قصًصا كثEرة عن محمد وهو �صنع العجائب. (أنظر الفصل ١٢، شفاء 

 (.األمراض والعجائب
مع  نتعامل  أن  نستطEع  اآلن هو كEف  نفسه  �فرض  الذي  والسؤال 
هذا التناقض؟ فبما أن القرآن جاء مباشرة من فم محمد، فعلEنا أن نعتبر 
المعلومات القرآنEة مصدر ثقة بخصوص ما فعله محمد في الواقع. لذا 
فالباحثون المسلمون �مEلون إلى القول بأن معظم المعجزات التي جاءت 

في الحد�ث قد اختلقها أتباع محمد. 

;Å⁄•;fl¡;k]ŸÊ÷¬⁄÷’;ÓÖ|^;ÑÄ]ëŸ

على  المسلمون  الباحثون  �عتمد  والحد�ث  القرآن  إلى  باإلضافة 
مصدر�ن آخَر�ن من الكتب أال وهما حEاة محمد والتار�خ اإلسالمي، 
واللذ�ن استخدمُتهما شخصEًا في هذا الكتاب الذي بEن �د�ك عز�زي 
القارئ. ومن أكثر المصادر التي �مكن االعتماد علEها عن حEاة محمد 
سبقت  أنها  ولو  فكتاباته  هجر�ة).   ٨٣–١٣٢) إسحاق  ابن  كتاب  هو 
البخاري ومسلم بحوالى سبعEن سنة، إال أنها ال �عتمد علEها كما �عتمد 
إسحاق  ابن  فإن  ذلك  من  الرغم  على  ولكن  المصدر�ن.  هذ�ن  على 
اعتمد على األحاد�ث نفسها التي كان سEقوم بجمعها وتصنEفها مسلم 
م بعد  ق وُعمِّ والبخاري بعده بسبعEن عاًما. فعمل ابن إسحاق كان قد ُدقِّ
سبعEن سنة من ِقبل ابن هشام. فنسختي العربEة له قد ُنشرت في ثالثة 
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أجزاء بما مجموعه ١٠٢٠ من الصفحات. ومن مفارقات القدر أن جد 
جبر بالقوة على ترك المسEحEة  ابن إسحاق كان مسEحEًا من العراق وقد ُأُ

والتحول إلى اإلسالم من ِقبل خلEفة المسلمEن بعد وفاة محمد. 
التار�خ اإلسالمEة   كذلك فقد استعملُت المعلومات من أحد كتب 
األكثر شمولEة، أال وهو كتاب البدا�ة والنها�ة لكاتبه ابن ُكَثEر (٧٠٠–٧٧٤ 
هجر�ة)، حEث نشر ابن كثEر إنتاًجا ضخًما �سُرد تار�خ العالم من وجهة 
النظر اإلسالمEة منذ بدا�ة الخلEقة حتى قبل وفاته في عام ٧٧٤ هجر�ة. وأنا 
شخصEًا قد قرأت هذا الكتاب مراًرا. فهذا الكتاب الذي �تألف من تسعة 
أجزاء (وهي غEر متوافرة باللغة اإلنجلEز�ة) كان من الكتب المنهجEة المقررة 
علEنا في األزهر. ولو أن هذا الكتاب لEس له نفس التقد�ر والقبول الذي 

لكتب الصحاح في الحد�ث لكنه مفEد في تأكEد المعلومات عن محمد. 
دعنا اآلن عز�زي القارئ ننظر إلى التحدي الذي �عرضه المسلمون 

بخصوص اإلنجEل.

Z◊Ëß¸\;ÃđÖť;◊·

 ادعى محمد أن المسEحEEن والEهود قد حرفوا اإلنجEل. معنى ذلك 
ن ألول مرة ولكنه ادعى بأن الEهود  أن اإلنجEل كان صحEًحا عندما دوِّ

والنصارى غEروه الحًقا لEناسب أغراضهم. 
فبخصوص الEهود �قول القرآن: 

ا  َواِضِعِه َوَنسوْا َحظًّ ُفوَن اْلَكِلَم َعن مَّ ... (بنو إسرائEل) ُ�َحرِّ
....ُروْا ِبِه ا ُذكِّ مَّ مِّ

(سورة ٥: ١٣)

أما بخصوص النصارى فالقرآن �قول: 
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ا  َحظًّ َفَنسوْا  ِمEَثاَقُهْم  َأَخْذَنا  َنَصاَرى  ا  ِإنَّ َقاُلوْا  ِذ�َن  الَّ َوِمَن 
 ...ُروْا ِبِه ا ُذكِّ مَّ مِّ

(سورة ٥: ١٤ وانظر اآل�ة ١٥)

ادعى محمد بأنه لو لم �كن اإلنجEل محرًفا لكان مازال �حتوي على 
النبوءات التي تتكلم عن مجEئه. 

بذلك؟  قام  أو من  اإلنجEل  َف  ُحرِّ أو كEف  متى  هل شرح محمد 
م أي دلEل على هذه التغEEرات بإظهار النسخة  الجواب هو كال! هل قدَّ

األصلEة من اإلنجEل؟ الجواب وللمرة الثانEة هو: كال! 
الماضي ونتائجها تدحض  القرن  التي ُأجر�ت في  الدراسات األثر�ة 
تعالEم محمد. هناك كتابان مسEحEان مشهوران ومتوافران اآلن �شرحان 
كEف حفظ العهد الجد�د على هذا النحو الصحEح وبهذه الدقة. وهذان 
الكتابان هما كتاب لي ستروبل(١) وعنوانه القضEة للمسEح(٢) (نشر دار 
هاربر كولEنس/زوند�رفان(٣) (وخاصة في الفصل الثالث من هذا الكتاب). 
الكتاب اآلخر هو بعنوان �سوع: المناظرة الكبرى لمؤلفه جرانت ر. 
جEفري.(٤) واآلن لننظر عز�زي القارئ إلى األدلة المتعلقة بصحة اإلنجEل. 
بصورة عامة إذا كنَت تبحث في صحة أي وثEقة قد�مة، فأنَت بالتأكEد 

ستضع ثالث نقاط أساسEة نصب عEنEك وهي: 
التي مرت بEن النسخة األصلEة للمخطوطة وأقدم  الزمنEة  الفترة   –١

نسخة معروفة. 
٢– عدد المخطوطات المعروفة من المصادر القد�مة.

٣– التطابق بEن المخطوطة القد�مة وبEن الحد�ثة وتماثلها.

Lee Strobel  (١)  
The Case for Christ  (٢)  

Harper Collins /Zondervan  (٢)  
Grant R. Jeffrey  (٤)  
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النقطة األولى: ُعمر أقدم مخطوطة للوث�قة
القرائن التار�خEة المتوافرة لصحة العهد الجد�د تجعل بقEة المناهضات 
تفقد من فعالEتها وشفافEتها مقارنة بأي مخطوطة قد�مة أخرى. فأقدم 
وثEقة مكتشفة كانت خمسة إصحاحات من إنجEل �وحنا وجدت على 
لفافة من ورق البردي في مصر. واستناًدا إلى أسلوب الكتابة فإن الوثEقة 
�عود تار�خها إلى مابEن عامي ١٠٠و ١٥٠ للمEالد، وهذا التار�خ ال�ز�د 
إنجEل �وحنا. وهذا  إلى ٦٠ عاًما بعد كتابة  بEن ١٥  تار�خEة  فترة  على 
دلEل قاطع على صحة هذه المخطوطات خاصة إذا ما قورن بأدلة أخرى 
تتعلق بمخطوطات أخرى من نفس الحقبة. فعلى سبEل المثال فإن أقدم 
جزء من التار�خ المدون لتاسEتوس(٥) والذي كتب حوالى عام ١١٦ قبل 

المEالد �عود تار�خه إلى عام ٨٥٠ قبل المEالد. 
هو  الجد�د  بالعهد  �تعلق  ما  في  أهمEة  االكتشافات  أكثر   
ورق  على  مEالد�ة   ٣٠٠ سنة  حوالى  في  وجدت  التي  المخطوطات 
أعمال  وسفر  األربعة  األناجEل  من  مقاطع  على  تحتوي  والتي  البردي 
الرسل ومخطوطات من فترة ٢٠٠ مEالد�ة والتي تحتوي على أجزاء من 
الرسائل وسفر العبرانEEن. أما االكتشاف اآلخر والذي قد ال �قل أهمEة 
عن نظEره األول فهو اكتشاف نسخة كاملة من العهد الجد�د(٦) �عود 

تار�خها إلى عام ٣٥٠ مEالد�ة.

النقطة الثان�ة: عدد المخطوطات 
هنالك ما �قرب من ٥٦٤٤ مخطوطة تسجل أجزاًء من العهد الجد�د 
بلغته األصلEة أي اللغة الEونانEة، هذا باإلضافة إلى ١٩٠٠٠ نسخة موجودة 

 Roman public official and historian whose two greatest works, Histories  (٥)  
 and Annals, concern the period from the death of Augustus (A.D. 14) to

.(the death of Domitian (96
Codex Sinaiticus المسماة  (٦)  
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واألرمنEة.  والسالفEة  واألثEوبEة  الالتEنEة  اللغة  مثل  مختلفة  لغاٍت  في 
العدد  الموجودة لمخطوطات قد�مة �عتبر هذا  النسخ  وبالمقارنة بعدد 
هائًال. وتأتي بعد العهد الجد�د من حEث العدد الهائل من النسخ المنسقة 
مخطوطة اإللEاذة لهومEروس والتي لها الEوم ٦٥٠ مخطوطة باقEة فقط 

وهي باللغة الEونانEة. 

النقطة الثالثة: تناسق المخطوطات وتوافقها 
أو  هناك سؤاٌل �طرح نفسه اآلن، أال وهو هل هناك أي اختالف 
هو  الجواب  الجد�د؟  للعهد  المختلفة  المخطوطات  بEن  توافق  عدم 
�تأثر بها أي  البسEطة والتي لم  كال، عدا بعض األخطاء االستنساخEة 
على  قوً�ا  برهاًنا  �وفر  ذاته  حّد  في  المسEحEة. وهذا  المبادئ  من  مبدأ 
الجد�د  والعهد  محمد  زمن  في  متداوًال  كان  الذي  الجد�د  العهد  أن 
عز�زي  واآلن  األصلEة.  الكتب  من  وثEقة  نسخة  هو  الEوم  المتداول 
القارئ بعد أن أثبتنا صحة اإلنجEل لنلِق نظرة على الطر�قة التي كتب 

بها اإلنجEل. 

;ƒÊâÁ;fl¡;k]ŸÊ÷¬∏\;ÑÄ]ëŸ

لقد اعتمدُت على األناجEل األربعة الموجودة في العهد الجد�د، أال 
المعلومات عن �سوع، حEث  وهي متى ومرقس ولوقا و�وحنا لجمع 
قبل  ما دونت من  وتعالEمه حسب  �سوع  األناجEل سEرة  تجسد هذه 

أتباعه كما هو الحال مع الحد�ث. 
قرائن جد�دة تشEر إلى أن هذه األناجEل كتبت في خالل أقل من 
اب كانوا شهود عEان لما حدث  ستEن عاًما بعد وفاة �سوع من ِقبِل ُكتَّ
للجموع، أو كانوا أناًسا على ارتباط وثEق بشهود عEان لهذه األحداث. 

اب األناجEل.  إلEك اآلن سEَر مختصرة لحEاة كل كاتب من كتَّ
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س�رة ح�اة اإلنج�لي متى
كان متى جابي ضرائب قبل أن �دعوه �سوع إلEه لEكون أحد التالمEذ 
االثني عشر. وكEهودي، فإن متى كتب إنجEله للEهود خاصًة مستشهًدا 
بالعهد القد�م ونبوءاته المشEرة إلى �سوع. وقد كتبه مابEن عام ٦٠ و٦٥ 
للمEالد والذي �عني حوالى ثالثEن سنة بعد وفاة �سوع. من هذا نستطEع 
أن نستخلص بأن متى كان بعمر �سوع عندما أصبح تلمEذه، مّما �عني 
أنه كان في عقده الستEني عندما كان �كتب هذا الكتاب. و�شEر التار�خ 
الكنسي إلى أنه عاش إلى أن بلغ التسعEن من عمره. أّما وفاته فكانت إما 

بالسEف أو وفاة طبEعEة. 

س�رة ح�اة اإلنج�لي مرقس
لم �كن مرقس أحد التالمEذ االثني عشر بل على األرجح أنه كان 
المعجزات  للتبشEر وعمل  �سوع  أرسلهم  الذ�ن  والسبعEن  االثنEن  أحد 
�وحنا.  مرقس  باسم  الرسل  أعمال  كتاب  في  ذكره  أتى  وقد  للناس. 
تعالEمه وعجائبه.  �سوع من خالل  أظهر شخصEة  �سوع  لحEاة  وصفه 
وقد َكتب إنجEله عندما كان في روما مع المؤمنEن بEن عامي٥٥ و٦٥ 
مEالد�ة، و�عتبر إنجEله أول إنجEل كتب. ختمت حEاة مرقس اإلنجEلي 
باستشهاده في اإلسكندر�ة، حEث ربط بحبل وسحل خالل شوارع 

المد�نة حتى لقي حتفه. 

س�رة ح�اة اإلنج�لي لوقا 
�ونانEًا  طبEًبا  كان  فقد  مزا�ا،  بعدة  لإلنجEل  ككاتب  لوقا  �نفرد 
اب األناجEل، وأ�ًضا الكاتب الوحEد الذي لم  واألممي الوحEد بEن كتَّ
�كن رفEق سفٍر لEسوع. كان شر�ًكا للرسول بولس في معظم رحالته 
التبشEر�ة وقد تعلم سEرة �سوع من خالل بولس واحتكاكه بالمسEحEEن 
اآلخر�ن. كتب لوقا إنجEله موجًها إ�اه إلى القارئ األممي، وكان �رمي 
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من ذلك الى إعطاء شرح واٍف عن حEاة �سوع وأن �قدم �سوع كرجل 
ص.  مثالي وأ�ًضا كُمخلِّ

 �عتقد باحثو اإلنجEل بأنه َكتَب إنجEله في روما أو في قEصر�ة حوالى 
عام ٦٠ للمEالد. 

س�رة ح�اة اإلنج�لي �وحنا 
كان �وحنا رجًال عجوًزا في الثمانEن من عمره حEنما كتب إنجEله، 
بعد تدمEر أورشلEم بEن عامي ٨٥ و٩٠ للمEالد، وهذا كان آخر األناجEل 
التي ُكِتبت. وكتابة �وحنا كانت من وجهة نظر الهوتEة، فقد كان غرضه 
أن ُ�علن للمأل بأن �سوع المسEح هو ابن اللـه الذي وهب الحEاة األبد�ة 
إلى جز�رة بطمس  ُأرسل  إنجEله  أنهى كتابة  أن  بعد  به.  �ؤمن  لكل من 
وُتِرَك بقصد الموت جوًعا هناك. غEر أنه ُأطلق سراحه بعد ذلك لتنتهي 

حEاته بمEتة طبEعEة. 

nÁÅ¢\Â;◊Ëß¸\;Ød;–ÂÖ�’\

ربما قد الحظَت عز�زي القارئ بأن هناك العد�د من الفروق العرضEة 
بEن األناجEل والحد�ث. فدعنا ننظر إلى هذه الفروق لنرى إذا ما كانت 

تؤثر على دراستنا هذه عن �سوع ومحمد. 
أول هذه الفروق األساسEة هو الوقت الذي ُأقEمت وثبتت فEه هذه 
الكتب. فالحد�ث لم �كن قد ُجمع رسمEًا إال بعد مرور مئتي عام بعد 
قبل أشخاٍص  األربعة كتبت من  األناجEل  بEنما ثالثة من  وفاة محمد 
بإمكانEة  الجازم  اعتقادي  من  الرغم  وعلى  معه.  وعاشوا  �سوع  سا�روا 
العامة  الحد�ث على أخطاٍء كثEرة فأنا مازلت أعتقد أن الصورة  احتواء 

التي صورها لمحمد كانت دقEقة وصحEحة. 
الفرق األساسي الثاني هو في أسلوب تنظEم المواد. فالحد�ث لEس 
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معروًضا استناًدا إلى تسلسل أوان حدوثه في حEاة محمد. فعلى القارئ 
أن �بحث عن دقائق المعلومات لكي �تمكن من الحصول على الصورة 
من  تكون  فهمه  فعملEة  الحد�ث  تكو�ن  طبEعة  بسبب  ولكن  مكتملة. 
لذلك،  �ؤهله  الذي  الخاص  التعلEم  لد�ه  لEس  لمن  بمكان  الصعوبة 
إلى حEن  و�ستمر  �سوع  بوالدة  �بدأ  اإلنجEل  فإن  العكس  على  بEنما 
أ�ة  إلى  الحاجة  دون  الفهم  وسهل  سلًسا  �جعله  مما  مماته وصعوده، 

معلومات إضافEة.
ثالًثا فإن كمEة المعلومات لEست متكافئة، فهناك ما �قارب النصف 
ملEون من الحد�ث مقارنة بما مجموعه تسعEن إصحاًحا في اإلنجEل. 
وعلى الرغم من أن سجل اإلنجEل قصEر فأنه ما برح �قدم صورة متكاملة 

عن حEاة �سوع. 
الموضوعEة  الظروف  بعض  هناك  كان  ولو  حتى  الختام،  وفي   
المتبا�نة بEن الحد�ث واألنجEل فأنا مازلت أعتقد بأن كلEهما �قدمان لنا 

معلومات صحEحة. 

Ï≤]£\

عز�زي القارئ، أصبحَت اآلن مستعًدا ألن تفهم بوضوح المقوالت 
التي قرأتها في هذا الكتاب من مصادرنا األساسEة الخمسة عن حEاة كل 

من �سوع ومحمد: 

القرآن   �
الحد�ث  �

سEرة حEاة محمد   �
التار�خ اإلسالمي  �

اإلنجEل.  �
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عرفت عز�زي القارئ أنه بناًء على ما ورد في القرآن فإن مجيء ·◊ 
محمد كان قد ُذِكَر في اإلنجEل؟ 

َنEِل ُه َلِفي ُزُبِر اَألوَّ َوِإنَّ
(سورة ٢٦: ١٩٦)

فلماذا إًذا ال�رى غEر المسلمEن تلك النبوءات بهذا الوضوح؟ فالقرآن 
�ذكر أن الEهود والنصارى غEروا معظم أجزاء كتابهم والتي تكلمْت عن 

محمد.

ا  َواِضِعِه َوَنُسوْا َحظًّ ُفوَن اْلَكِلَم َعن مَّ ... (بنو إسرائEل) ُ�َحرِّ
 ....ُروْا ِبِه ا ُذكِّ مَّ مِّ

(سورة ٥: ١٣)

زال  ما  ذلك  من  الرغم  وعلى  �قولون  المسلمEن  الباحثEن  أن  غEر 
�وجد في التوراة واإلنجEل وبعد تغEEر النص األصلي، دالالت واضحة 

.ر إلى مجيء النبي محمدEتش
فدعنا عز�زي القارئ نلقي اآلن نظرة على آ�ات اإلنجEل التي ُذِكَرْت 
لهذه  التار�خي  التسلسل  حسب  المسلمEن  الباحثEن  أولئك  ِقبل  من 

اآل�ات. 
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في اآل�ة التالEة نرى الرب �كلم موسى:

ا ِمْن َوَسِط ِإْخَوِتِهْم ِمْثلَك َوَأْجَعُل َكالِمي ِفي  ًّEُم لُهْم َنِبEُأِق
ُمُهْم ِبُكلِّ َما ُأوِصEِه ِبِه. َفِمِه َفEَُكلِّ

(تثنEة ١٨: ١٨)

كان الرب ُ�عِلم موسى بأنه سEعطي بني إسرائEل نبEًا لكي ال �سمع 
القوم صوت الرب مباشرًة، وقد تحقق هذا في تار�خ بني إسرائEل حEث 

أعطاهم الرب عدة أنبEاء. 

ÏÁÂ\á’\;Öqt

اِوَ�ِة. ِمْن ِقَبِل  اُؤوَن َقْد َصاَر َرْأَس الزَّ ِذي َرَفَضُه اْلَبنَّ اْلَحَجُر الَّ
بِّ َكاَن َهَذا َوُهَو َعِجEٌب ِفي َأْعEُِنَنا. الرَّ

(مزامEر ١١٨: ٢٢–٢٣)

قام �سوع بذكر هذه النبوءة في متى ٢١: ٤٢–٤٣ مشEًرا بذلك إلى 
تحقEقها. 

Èh˙\;ÑÊfi’\

ْت ِبِه َنْفِسي.  ِذي ُسرَّ ِذي َأْعُضُدُه ُمْخَتاِري الَّ ُهَوَذا َعْبِدي الَّ
َوَال  َ�ِصEُح  ِلُألَممِ. َال  اْلَحقَّ  َفEُْخِرُج  َعَلEِْه  َوَضْعُت ُروِحي 

اِرِع َصْوَتُه.. َ�ْرَفُع َوَال ُ�ْسِمُع ِفي الشَّ
َوَأْحَفُظَك  ِبEَِدَك  َفُأْمِسُك  ِباْلِبرِّ  َدَعْوُتَك  َقْد  بَّ  الرَّ ..َأَنا 
اْلُعْمِي  ُعEُوَن  ِلَتْفَتَح  ِلُألَممِ  َوُنوًرا  ْعِب  ِللشَّ َعْهًدا  َوَأْجَعُلَك 
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ْجِن اْلَجاِلِسEَن  ِلُتْخِرَج ِمَن اْلَحْبِس اْلَمْأُسوِر�َن ِمْن َبEِْت السِّ
ْلَمِة. ِفي الظُّ

(إشعEاء ٤٢: ١–٢ و٦–٧)

النبوءة  بأن هذه   – الثانEة  وللمرة   – األ�مان  المسEحEون كل  �ؤمن 
إلى جانب  إلى �سوع والذي عاش ستمائة عام قبل محمد. هذا  تشEر 
أن محمًدا لم �قم بأي من هذه المعجزات خالل حEاته وذلك بشهادة 

القرآن نفسه فكEف �مكن أن تشEر إلEه هذه اآل�ة؟

‡\Ö…;◊ep;flŸ;ãÂÅŒ’\;”’Ç

وُس ِمْن َجَبِل َفاَراَن. ِسَالْه. َجَالُلُه  اُهللا َجاَء ِمْن ِتEَماَن َواْلُقدُّ
.ِحِهEَماَواِت َواَألْرُض اْمَتَألْت ِمْن َتْسِب ى السَّ َغطَّ

(حبقوق ٣: ٣)

الجزء الذي �ركز علEه المسلمون في هذا اإلصحاح هو القائل ذلك 
القدوس من جبل فران، وحسب اعتقاد المسلمEن فإن جبل فران �قع 
فران ال�قع في  أن جبل  الحقEقة  في مكة مسقط رأس محمد، ولكن 
الجز�رة على اإلطالق بل في جز�رة سEناء، لذا فإن هذه اآل�ة ال تشEر 

من قر�ب أو بعEد إلى مسقط رأس محمد إطالًقا. 

Íá¬̨
ˇ
∏\

َمَعُكْم  ِلEَْمُكَث  آَخَر  ً�ا  ُمَعِزّ َفEُْعِطEُكْم  ِمَن اآلِب  َأْطُلُب  َوَأَنا 
ُه  ِذي َال َ�ْسَتِطEُع اْلَعاَلُم َأْن َ�ْقَبَلُه َألنَّ ِإَلى اَألَبِد ُروُح اْلَحقِّ الَّ
َمَعُكْم  َماِكٌث  ُه  َألنَّ َفَتْعِرُفوَنُه  َأْنُتْم  ا  َوَأمَّ َ�ْعِرُفُه  َوَال  َ�َراُه  َال 

َوَ�ُكوُن ِفEُكْم.
(�وحنا ١٤: ١٦–١٧)
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�تفق المسEحEون بأن هذا ما هو إالَّ إشارة إلى الروح القدس الساكن 
داخل المسEحEEن المؤمنEن، باإلضافة إلى ذلك فإن اإلصحاح �ذكرعدة 
بأن  اآل�ة  تقول  المثال  سبEل  فعلى  محمد.  على  تنطبق  ال  أشEاء  مرات 
فإن  القارئ  تعرف عز�زي  األبد. وكما  إلى  المعزي سEبقى معهم 
على  اآل�ة  تنص  وأ�ًضا  مات.  بل  األبد،  إلى  أتباعه  مع  �بَق  لم  محمًدا 
ِقَبل  ُعِرَف من  ُ�رى وقد  أو �عرفه، لكن محمًدا كان  �راه  العالم لن  أن 
الناس،  كثEر�ن. وأخEًرا تضEف اآل�ة بأن المعزي سEعEش في داخل 

وهذا حتًما ما لم �ستطعه محمد ألنه لم �كن روًحا. 

ِباْسِمي  َسEُْرِسُلُه اآلُب  ِذي  الَّ اْلُقُدُس  وُح  الرُّ ي  اْلُمَعزِّ ا  َوَأمَّ
.ُرُكْم ِبُكلِّ َما ُقْلُتُه َلُكْم ُمُكْم ُكلَّ َشْيٍء َوُ�َذكِّ َفُهَو ُ�َعلِّ

(�وحنا ١٤: ٢٦)

الروح  هو  المقصود   المعزي بأن  وضوح  وبكل  اآل�ة  هذه  تظهر 
القدس. 

ُه ِإْن َلْم  ُه َخEٌْر َلُكْم َأْن َأْنَطِلَق َألنَّ ي َأُقوُل َلُكُم اْلَحقَّ ِإنَّ َلِكنِّ
.ُكْمEْي َوَلِكْن ِإْن َذَهْبُت ُأْرِسُلُه ِإَل َأْنَطِلْق َال َ�ْأِتEُكُم اْلُمَعزِّ

(�وحنا ١٦:٧)

َرت  ، ُفسِّ مرة أخرى، فإن نبوءة �سوع عن الروح القدس اآلتي كمعزٍّ
على أنها تشEر إلى محمد. ولكن تذكر عز�زي القارئ أن �سوع الحًقا 
ُهَو  َوِفEَما  قال:  السماء  إلى  ُرفع  فعندما  النبوءة.  هذه  على  أضاف 
َمْوِعَد  َ�ْنَتِظُروا  َبْل  ُأوُرَشِلEَم  ِمْن  َ�ْبَرُحوا  َال  َأْن  َأْوَصاُهْم  َمَعُهْم  ُمْجَتِمٌع 
ُدوَن  ا َأْنُتْم َفَسَتَتَعمَّ َد ِباْلَماِء َوَأمَّ ا َعمَّ ي َألنَّ ُ�وَحنَّ ِذي َسِمْعُتُموُه ِمنِّ اآلِب الَّ
اِم ِبَكِثEٍر. (أعمال ١: ٤–٥). هذا الوعد  وِح اْلُقُدِس َلEَْس َبْعَد َهِذِه اَأل�َّ ِبالرُّ
تحقق واسُتكِمَل الحًقا في �وم الخمسEن عندما ُسِمَع هد�ر ر�ٍح عاتEٍة 
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وشاهدوا ألسنًة من ناٍر وامتألوا بالروح القدس. (أعمال ٢:١–٤). 

Ï≤]£\

قد  النبوءات  فإن  القارئ،  بنفسك عز�زي  أن تالحظ  تستطEع  كما 
المبدأ  حجة  ضعف  على  آخر  دلEٌل  وهذا  محمد،  دون  من  تحققت 

اإلسالمي حول ادعاء أن اإلنجEل مز�ف. 
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 ‡b ن القاطعة على صحة أقوال �سوع هو نبوءات العهدEأحد أهم البراه
القد�م والتي تحققت واكتملت في حEاته. في األسطر التالEة قائمة 

ببعض هذه المراجع من العهد�ن القد�م والجد�د. 

€Ë·\Ödb;Ï’˜à;flŸ;ÑÅ®\;ƒÊâÁ;‡^ –L
العهد الجد�د العهد القد�م   

تكو�ن ٢٢: ١٨**     متى ١: ١–١٦ 
تكو�ن ٤٩: ١٠
إشعEاء ١١: ١ 

Ì flâÁ;jËd;fl Ÿ;Ê·;ƒÊâÁ;‡  ̂–M
العهد الجد�د العهد القد�م   

إشعEاء ١١: ١ و١٠     متى ١: ٥–١٦

€Ë÷åÑÂ^;∫;Å’Â;ƒÊâÁ;‡  ̂–N
العهد الجد�د العهد القد�م   

مEخا ٥: ٢      متى ٢: ١
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Ô\ÑÉ¡;flŸ;Å’Â;wËâ∏\;ƒÊâÁ;‡  ̂–O
العهد الجد�د العهد القد�م   

إشعEاء ٧: ١٤      لوقا ١: ٢٦– ٣٣

ÖëŸ;flŸ;È¡Ä;wËâ∏\;ƒÊâÁ;‡^ –P
العهد الجد�د العهد القد�م   

هوشع ١١: ١      متى ٢: ١٤–١٥

k\áq¬∏\Â;√î\Êi’]d;€âih;j›]—;„iŸÅ| –Q
العهد الجد�د العهد القد�م   

إشعEاء ٣٥: ٤–٦     متى ١١: ٢٨–٣٠
إشعEاء ٤٢: ١–٤     متى ١١: ٢–٥

%]¬’\;í÷¶;Ê·;ƒÊâÁ –R
العهد الجد�د العهد القد�م   

تكو�ن ٣: ١٥      متى ١٨: ١١
       لوقا ١٩: ١٠

       �وحنا ١٢: ٤٧

žéup;Ì÷¡;
⁄
]e—\Ñ;€Ë÷åÑÂ^;◊|ÅÁ;ƒÊâÁ –S

العهد الجد�د العهد القد�م   
زكر�ا ٩:٩      متى ٢١: ٧–١١
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„’;€‚i›]Ë|Â;wËâ∏\;ƒÊâÁ –T
العهد الجد�د العهد القد�م   

زكر�ا ١١: ١٢–١٣     متى ٢٧: ٣–٨

;ƒÊâË’;€‚—ÖhÂ;ÉËŸ˜i’\;Ñ\Ö… –LK
العهد الجد�د العهد القد�م   

إشعEاء ٥٣: ١–٣     متى ٢٦: ٥٦

„i⁄—]•;∫;j⁄ë’\;‹ái÷Á;ƒÊâÁ –LL
%]¬’\;í÷}Ë’;kÊ⁄zÁÂ

العهد الجد�د العهد القد�م   
إشعEاء ٥٣: ٤–٨     متى ٢٦: ٦٣–٦٤

       متى ٢٧: ١٤ 
       �وحنا ١٨: ١٤ 

„e÷ê;o\Åt^Â;ƒÊâÁ –LM
العهد الجد�د العهد القد�م   

إشعEاء ٥٠: ٦      متى ٢٦: ٦٧
مزمور ٢٢: ١–١٨     متى ٢٧: ٢٦ و٣٤–٣٥

مزمور ٦٩: ٢١           ٣٩ و٤١ و٤٦– ٤٨

:≈; ž◊pÑ;1Õ;∫;
˛
fl…Ä̌Â;Øë’;Ød;ƒÊâÁ;f̨÷ê̌ –LN

العهد الجد�د العهد القد�م   
إشعEاء ٥٣: ٩      متى ٢٧: ٣٨، ٥٧–٦٠
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ãÊ�›;ÑÖ´Â;k\ÊŸ¯\;Ød;flŸ;‹ÊŒÁ;ƒÊâÁ –LO
ÏŸ]ËŒ’\;Ô]pÑ;Ì÷¡;\Êh]Ÿ;flÁÉ’\

العهد الجد�د العهد القد�م   
مزمور ١٦: ١٠     متى ٢٨: ٥–٧

مزمور ٢٤: ٧–١٠      ١ بطرس ٩:٣
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 \É· م �سوع كماEالجدول عز�زي القارئ �ركز بالذات على تعال
ُذِكرت في القرآن والتي �ؤ�دها اإلنجEل، لذا فهو ال �حوي 
الجدول  اإلنجEل. هذا  تتفق مع  والتي ال  القرآن  المذكورة في  التعالEم 
َم الطر�قة التي �فكر بها المسلمون  سEزودك بثروة من المعلومات لَتَتَفهَّ

عندما �تعلق األمر بEسوع. 

في اإلنج�لفي القرآنالموضوع

إشعEاء ٩: ١٩٦: ٣٣–٣٤رجل السالم١
دانEال ١٠: ١٩

١كو ١٣: ١٩١٠: ١٧اإلنسان السوي٢

٢: ٨٧ و٢٥٣ الرسول٣
و٣: ٤٣–٤٩

عب ٣: ١
ومتى ١٠: ٤٠

**٤: ١٧٠–١٧١روح اهللا٤

�وحنا ١: ٣:٤٥١ و٤:١٧١كلمة اهللا٥
و١٤

**١٩: ٣٤–٣٥َقوُل الحق٦

�وحنا ١٣: ١–٤٣١١: ٥٧–٥٩المثال٧
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في اإلنج�لفي القرآنالموضوع

لوقا ٢: ٤٠–٤٣٥٢: ٦٣صاحب الحكمة٨

****العفEف٩

السامي في هذا العالم ١٠
والوجEه في اآلخرة

٣: ٤٢–٤٥**

لوقا ٤: ١٨–١٩ **٦١: ٦حامل األخبار السارة١١
وأعمال ١٠: ٣٨ **

**٤٣: ٦١علم الساعة**١٢
�وحنا ٤: ٢٥

٣: ٤٥–٤٨ عالم بالكتاب المقدس١٣
و٥: ١١٠

**
�وحنا ٤: ٢٥

١كو ١٥: ٤٥–٣٤٧: ٥٩مثال آدم١٤

٣ :٤٢–٤٥ المسEح١٥
و٤: ١٥٧

متى ١٦: ١٦–١٧ 
و�وحنا ١: ٤١

متى ٩: ٢٧–١٩٣١: ٢١رحمة لنا١٦

مرقس ١: ٣٤ ٣: ٤٩صانع العجائب١٧
         و٥: ٤١–٤٢

متى ٢١: ٨–١٠**السEد، النبEل، الرب١٨

متى ٢٧: ٣١٩: ٤٦من الصالحEن١٩

�وحنا ١٤: ٩–١٠**أقربهم إلى اهللا٢٠

٢: ١٣٠–١٣٦ النبي٢١
و٤: ١٦١–١٦٣

متى ٢١: ١١ 
ولوقا ٤: ٢٤

لوقا ٢: ١٩١٠: ٢١اآل�ة٢٢
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في اإلنج�لفي القرآنالموضوع

٤: ١٧٠–١٧٢ عبد اهللا٢٣
و١٩: ٣٠

**

٣: ٤٤–٥٠ آ�ة للبشر�ة جمعاء٢٤
و١٩: ٢١ و٢١: ٩١

**

****عالمة الساعة (�وم القEامة)٢٥
**

٣: ٤٢–٤٥ ابن مر�م٢٦
و٤: ١٥٧–١٧١

لوقا ٢: ٤٨

متى ٢١: ١٩٩: ٣١–٣٢المبارك٢٧

لوقا ٢٣: ٤، ١٩١٤: ١٩االبن الزكي٢٨
**

**الروح القدس٢٩
٢: ٢٥٣

**
**

�وحنا ١: ٣٧ ٤٣: ٦١المتبوع٣٠
       و١٠: ٢٧

متى ٨: ٢٧، ١٧: ٣٥: ٤٣–٥٠المطاع٣١
**

�وحنا ٨: ٣١–٣٦ ٣: ٥٩–٦٠الحق من ربك٣٢
       و١٤: ٦

****الشاهد على القEامة٣٣

�وحنا ٥: ٥٣٠: ١١٧الشاهد على البشر٣٤
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المراجع اإلنجل�ز�ة:

إسحاق  البن  اهللا  رسول  س�رة  ترجمة  محمد:  ح�اة  إسحاق.  ابن   –
 A.Guillaume. Karachi, Pakistan: Oxford University ترجمة
Press, 16th printing, 2003. هذه هي الترجمة اإلنجلEز�ة للكتاب 
الذي �شار إلEه في ثبت المراجع العربEة بابن هشام. وابن هشام هذا 
بعض  وأدخل  بعدة سنوات  إسحاق  ابن  بعد  الذي جاء  الرجل  كان 
اإلضافات إلى كتابه، و�شEر المسلمون إلى عمله بقولهم ابن إسحاق 

أو ابن هشام. 

 Jeffrey, Grant R. Jesus: The Great Debate. Nashville,  –
TN: Word, 1999.

 Life Application Bible. Arabic version. Netherlands:  –
Tyndale House Publishers, 1999.

– صح�ح البخاري (الكتب الصح�حة للبخاري)، الترجمة اإلنجلEز�ة 
اإلنترنEت  موقع  من  المواد  جمعت  خان.  محسن  محمد  للدكتور 

لجامعة جنوب كالEفورنEا في ٢٠٠٣. 

– صح�ح مسلم (الكتب الصح�حة لمسلم)، الترجمة اإلنجلEز�ة لعبد 
 Kitab Bhaven, New هما  معاصر�ن  لناشر�ن  �قي،  صدِّ الحمEد 
 Delhi, India, 2000 and Kazi Publications in Chicago, IL,
جمعت المواد من موقع اإلنترنEت لجامعة جنوب كالEفورنEا في ٢٠٠٣. 
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 Strobel, Lee. The Case for Christ. Grand Rapids, MI:  –
Zondervan, 1998.

 The Holy Bible, New International Version. Grand Rapids, –
MI: Zondervan, 1973, 1978, 1984.

المراجع العرب�ة: 

– ابن هشام، ح�اة محمد، الطبعة الثالثة، دار الفضل ١٩٩٨، بEروت، 
لبنان. وهذا هو الكتاب نفسه المشار إلEه باسم ابن إسحاق في جزء 

اللغة اإلنجلEز�ة في قائمة المراجع هذه. 

– ابن كثEر، البدا�ة والنها�ة، نشر دار إحEاء التراث العربي ٢٠٠١.

– صح�ح البخاري، ترجمة محمد محسن خان، نشر دار إحEاء التراث 
النبوة، مكة، المملكة العربEة السعود�ة، ١٩٧٨ (١٣٩٨ هجر�ة). وهذا 

الكتاب �حتوي على اللغتEن العربEة واإلنجلEز�ة. 

– صح�ح مسلم، دار السالم للنشر، الر�اض، المملكة العربEة السعود�ة 
 .١٩٩٩

النهضة  دار  اإلسالمي،  التار�خ  معارف  دائرة  شلبي،  أ.  الدكتور   –
١٩٧٣، القاهرة، مصر.
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 ◊⁄içh الزماالت في  األكاد�مEة  جبر�ال  الدكتور  اعتمادات 
اإلسالمEة على: 

لEسانس وماجستEر ودكتوراه في التار�خ والحضارة اإلسالمEة   �
من جامعة األزهر، القاهرة، مصر. 

طالب  آالف  ستة  من  المكونة  دفعته  على  الثاني  بترتEب  تخرج   �
في  الكلEة  العالمات  شمل  التقEEم  وهذا  لEسانس،  بدرجة 
عام  كل  نها�ة  في  المقرر�ن  والتحر�ري  الشفهي  االمتحانEن 

دراسي. 
من أصغر َمْن اختEر للعمل كمحاضر في جامعة األزهر حEث بدأ   �
تدر�سه بعد إتمامه لشهادة الماجستEر وكان �عمل لنEل شهادة 

الدكتوراه. 
محاضر منتدب، أرسله األزهر إلى بلدان الشرق األوسط لتدر�س   �

التار�خ اإلسالمي. 
العالم  في  نفوًذا  العلمEة  المؤسسات  أكبر  األزهر  جامعة  تعتبر   �

اإلسالمي منذ تأسEسها قبل أكثر من ألف عام. 
جبر�ال  الدكتور  اكتسب  فقد  األكاد�مEة  خبرته  إلى  باإلضافة   �
ضواحي  جوامع  ألحد  كإمام  عمله  فترة  خالل  العملEة  خبرته 

القاهرة. 
العلم.  طلب  في  استمر  المسEحEة  جبر�ال  الدكتور  اعتناق  بعد   �

و�شتمل تعلEمه األكاد�مي المسEحي على:
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في  التبشEر�ة  البعثة  مع  للشباب  والتلمذة  التدر�ب  مدرسة   –
كEب تاون في جنوب أفر�قEا. 

شهادة الماجستEر في د�انات العالم من جامعة وال�ة فلور�دا   –
في أورالندو، فلور�دا. 

وال�ة  جامعة  من  المسEحي  التعلEم  في  الدكتوراه  شهادة   –
فلور�دا في أورالندو، فلور�دا. 

جامعة  في  العلماء  جمعEة  من  الزمالة  درجة  على  حصل   –
أوكسفورد.



أنا لم أقم ببحٍث عن اإلسالم فحسب بل عشته ألربٍع وثالث�ن سنة
– كتاب للمؤلف مارك جبر�ال

كتاب اإلسالم واإلرهاب – اقرأ بنفسك البراهEن الدامغة، األستاذ 
السابق للتار�خ والحضارة في جامعة األزهر بالقاهرة �عEنك على تفهم 

الدوافع خلف النشاط اإلرهابي المتأصل في فلسفة اإلسالم. 

معركة  استبعاد  وراء  السبب  اكتشف   – وال�هود  اإلسالم  كتاب 
وراء  والسبب  السالم  اتفاقEات  قبول  لفرص    ةEالمنته غEر  اإلسالم 
الدافع وراء  إقرأ عن  المتطرفEن لمؤ�دي إسرائEل.  مهاجمة اإلسالمEEن  
قEام أتباع اإلسالم السلمي بإبادة الEهود صغاًرا وكباًرا رجاًال ونساًء. 

اتصل بالهاتف رقم ٥٧٥٠–٥٩٩–٨٠٠ واطلب هذه الرسائل المثEرة عن اإلسالم 
الEوم أو بز�ارة موقعنا على اإلنترنEت www.charismahouse.com لتوفEر ٢٥٪. 
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