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 دراسة لبعض المواقع التنصيرية العربية 

 في اإلنترنت
 :تمهيد: أوال

إن الحمد ل نحمده ونستعينه والصالة والسالم على خاتم رسله محمد 
 وعلى آله وصحبه وسلم وبعد،

هللا عليه وسلم بالهدى ودين الحق فأظهره فإن هللا أرسل محمداً صلى 
ُهَو الَِّذي أَْرَسَل هللا سبحانه وتعالى على سائر األديان وانتشر في مدة وجيزة 

يِن ُكلِِّه َولَْو َكِرَه اْلُمْشِرُكونَ   ))0F1َرُسولَُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرهُ َعلَى الدِّ
وفلسطين، والشام، ومصر، والعراق، وهي فانتشر اإلسالم في جزيرة العرب، 

معاقل النصرانية قبل اإلسالم، ثم توسع ليصل إلى المحيط األطلسي غرباً وإلى 
إندونيسيا شرقاً، كما توسع شماال في أوربا، فباإلضافة إلى األندلس فتحت 
القسطنطينية وتوغل المسلمون في أوربا حتى وصلوا مشارف فيينا، وأسلم 

ل الكتاب في البالد المفتوحة؛ مما أثر على بعض النصارى عدد كبير من أه
ممن بقي على دينه؛ فسعى بكل سبيل لتشويه اإلسالم وإثارة الفتنة كما قال 

ن َبْعِد إِيَماِنُكْم ُكفَّاراً سبحانه وتعالى  وَنُكم مِّ ْن أَْهِل اْلِكَتاِب لَْو َيُردُّ َودَّ َكِثيٌر مِّ
ْن ِعنِد أَنفُسِ  ، وتنوعت طرق أولئك القوم ما بين حرب صليبية ))1F2ِهمَحَسًدا مِّ

شرسة، أو تشويه باألقالم عبر بعض المستشرقين الذين نفثوا سمهم وشبهاتهم 
عبر مؤتمراتهم، ومجالتهم، وكتبهم، ودوائر معارفهم، أو عن طريق 
المنصرين الذين يسعون بكل طريق لردة المسلم عن دينه وتشويه معالم العقيدة 

مية، وإثارة الشبهات في الشريعة اإلسالمية واستغالل الفقر والمرض اإلسال
 .باسم التنصير

وم����ن الوس����ائل الحديث����ة الت����ي يس����تخدمها المنص����رون الش����بكة العالمي����ة 
 .، وهذا هو مجال هذا البحث)اإلنترنت(

  :أسباب اختيار الموضوع: ثانيا

                                           
 ).33(سورة التوبة، آية  )1(
 ).109(سورة البقرة، آية  )2(



 - 4  -

وما فيها م�ن ) نتاإلنتر(وجود المواقع التنصيرية في الشبكة العنكبوتية  -1
 . إثارة الشبهات على اإلسالم ودعوة للنصرانية

 .سرعة انتشار الشبكة العالمية وتنامي روادها -2
إمكاني��ة االتص��ال المتب��ادل م��ن خالله��ا بطريق��ة س��ريعة مم��ا يزي��د م��ن  -3

 .فرص التأثير
اس���تخدام الش���بكة م���ن طوائ���ف متباين���ة ف���ي العل���م والثقاف���ة والحص���انة  -4

 .متاحة لكل أحد بما فيها من تناقضات الفكرية، وهي
 . تتجاوز الشبكة قيود المسافات والحدود بين البلدان -5

0B ًمشكلة البحث: ثالثا 
تعتبر اإلنترنت من أهم وسائل االتصاالت الحديثة، وقد استغلت بشكل 
كبير في التنصير، وهناك جهود كبيرة الستغالل هذه التقنية في مجال الدعوة 

من العثور على أية دراسة علمية يمكن  الباحثة، ولم يتمكن للمذاهب الهدام
اإلشارة إليها، وإن ُوجد شيء منها فهي غير كافية، ومن هنا تحددت مشكلة 
البحث في أهمية إجراء هذه الدراسة الوصفية عن المواقع التنصيرية التي 
تستهدف العرب، وذلك بهدف تحديد واقع هذه المواقع، وتم اختيار موقعين 

 . لتكون هذه الدراسة بداية ألبحاث أخرى إن شاء هللا

1B ًهدف البحث: رابعا 
يهدف البح�ث م�ن خ�الل اإلجاب�ة عل�ى التس�اؤالت المطروح�ة، إل�ى معرف�ة 

 .الجهود المبذولة في هذا المجال

2B ًأهمية البحث : خامسا 
 :تتضح أهمية دراسة واقع المواقع التنصيرية على شبكة اإلنترنت فيما يلي

ة شبكة اإلنترنت وزيادة أعداد المستخدمين العرب لهذه التقني�ة ف�ي أهمي -1
 .الوقت الحالي

 .اإلمكانات الهائلة لشبكة اإلنترنت وما تتميز به من خصائص تفاعلية -2
أهمي���ة التركي���ز عل���ى إيجابي���ات اإلنترن���ت والت���ي تس���تخدم أو يمك���ن  -3

 .استخدامها في الدعوة
ترن�ت والت�ي يج�ب معرفته�ا للتأك�د م�ن أهمية التركيز عل�ى س�لبيات اإلن -4

 .خلو المواقع اإلسالمية منها
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3B ًالدراسات السابقة: سادسا : 
لم أجد دراسة لموضوع البحث في الجامعات السعودية، وكذلك في 
المجالت العلمية بحسب علمي، وكذلك حين تصفح مواقع اإلنترنت عبر مواقع 

ة، أو لوسائل إعالم البحث، هناك بعض الدراسات عن التنصير بصفة عام
(أخرى، وذلك حتى البداية في هذا البحث

2F

1(. 

4B ًتساؤالت البحث: سابعا 
بسبب طبيعة البحث وعدم وجود دراسات سابقة تساعد على تحديد 

 : تساؤالت محددة للبحث، فالتساؤالت هي
 ما اإلنترنت وما طبيعتها؟ -
 ما إيجابيات اإلنترنت في المواقع الدعوية؟ -
 اإلنترنت في المواقع الدعوية؟ما سلبيات  -
 ما الجهود التنصيرية عموماً؟ -
 ما أهداف المنصرين؟ -
 ما الجهود التنصيرية عبر اإلنترنت؟ -
 كيف تتواصل المواقع التنصيرية مع جمهورها؟ -
 هل وظفت المواقع التنصيرية الوسائط المتعددة؟ -
ي المواقع باإلضافة إلى اللغة العربية، ما اللغات المستخدمة ف -

 التنصيرية؟
 ما سرعة الدخول للمواقع التنصيرية؟ -
 ما الخدمات التي تقدمها المواقع التنصيرية؟ -
 ما أهداف المواقع التنصيرية؟ -
 ما الموضوعات التي يناقشونها في المواقع التنصيرية؟ -
 ما األساليب المتبعة للمواقع التنصيرية لتحقيق أهدافها؟ -

 د المواقع التنصيرية؟ما مدى اإلنصاف عن -
من الجمهور المستهدف للمواقع التنصيرية؟ وما مدى تفاعل مجتمع  -

 اإلنترنت معهم؟
 كيف يتم تمويل المواقع التنصيرية؟ -

                                           
لت إحدى الطالبات خطة بح�ث ف�ي ه�ذا الموض�وع ف�ي جامع�ة المل�ك س�عود بتوجي�ه سج )1(

 .مني وذلك بعد الفراغ من هذا البحث وقد أعطيتها نسخة لالستفادة منه
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5B ًمنهجية البحث:  ثامنا 
فيمكننا أن نعد هذا البحث من البحوث ) هـ1409(حسب تصنيف العساف 

وسيتبع . )3F1(“فها وتفسيرهايرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وص”الوصفية ألنه 
 . في هذا البحث المنهج االستقرائي لتلك المواقع ثم التحليلي لما فيها

6Bوالمواقع التي تم دراستها حدود البحث: اً تاسع 
. يتطرق البحث ألهمية شبكة اإلنترنت وإيجابياتها وسلبياتها في الدعوة

 : وسيكون البحث محدداً باآلتي
 ).نترنتاإل(في الشبكة العالمية  -
 .المواقع التنصيرية -
 .باللغة العربية -
 .المستهدفة للمسلمين -
تم اختيار موقعين متاحين وغير محجوبين في المملكة العربية السعودية  -

 .وقت الدوام، وهي أنموذج للكثير من المواقع التنصيرية
هـ، وأخذ المحتوى 1427هـ وحتى بداية 1423من سنة تمت الدراسة  -

 .هـ1/8/1423هـ إلى 1/5/1423من الموجود 

7B ًصعوبات البحث: عاشرا 
عند إجراء هذه الدراسة ما  الباحثمن الصعوبات التي واجهت 

 :يلي
قلة البحوث العلمية العربية واإلنجليزية المنشورة في مجال اإلنترنت  -

 .والتنصير
منع بعض المواقع، وعدم إمكانية الوصول إليها من السعودية، وقد تم  -

 .خول عليها من دول أخرى ولكن لفترة محدودةالد
 .صعوبة تطبيق منهجية بحث مناسبة لإلنترنت -
 .صعوبة الوصول إلى جميع المواقع التنصيرية -
 .التغيير الحاصل في المواقع خالل الفترة قيد الدراسة -
 .مراسلة المواقع، وعدم التجاوب السريع منهم -

                                           
، الطبع��ة 90الم��دخل إل��ى البح��ث ف��ي العل��وم الس��لوكية، ص :العس��اف، ص��الح ب��ن حم��د )1(

 .هـ1421الثانية، مكتبة العبيكان، الرياض، 
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8Bتقسيم البحث: شرحادي ع: 
ث مقدمة عن تعريف التنصير وأهدافه ووسائله باختصار، ثم ويشمل البح

ثم تعريف . مقدمة عن الشبكة العالمية وخصائصها، وأهم إيجابياتها وسلبياتها
بالمواقع المختارة، من حيث مدى استخدامهم لخصائص الشبكة وقوة مواقعهم 

واللغات المستخدمة وسرعة التجاوب، كما سنتحدث عن . وعدد الداخلين
وتم إرسال بعض األسئلة . جية كل موقع ومضمونه والوسائل المتبعة فيهمنه

لهذه المواقع لمعرفة سرعة التجاوب ومضمون الجواب، كما تم إرسال طلب 
 .كتب ليعلم أيضاً استعداداتهم المادية وسرعة تجاوبهم

9Bشكر وتقدير: ثاني عشر: 
للدكتور محمد بن وال يفوتني في هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر والتقدير 

الفنية فيما يتعلق بالمواقع التنصيرية عبدهللا القاسم على جهوده في مساعدتي 
 . وكذلك الوصول إليها



 - 8  -

10Bالمبحث األول 
11Bاإلنترنت وسيلة دعوة واتصال 

 
قب��ل الخ��وض ف��ي اس��تخدامات اإلنترن��ت كوس��يلة اتص��ال ووس��يلة دع��وه، 

 .فيما يلي نبذة عن هذه الشبكة العالمية

12Bنترنت وأعداد المستخدميناإل: أوال: 
 :Internet( “شبكة الشبكات”يمكن تعريف اإلنترنت على أنها 

Network of Networs ( وهي عبارة عن عدد كبير جداً من شبكات
الحاسب اآللي الموزعة في دول العالم المختلفة والمتصلة بعضها بالبعض، 

د من وليس للشبكة مركز تحكم رئيس، ويطلق على اإلنترنت العدي
الشبكة العنكبوتية، الشبكة العالمية للمعلومات، شبكة النسيج : المصطلحات مثل

 . العالمي، شبكة اإلنترنت
. وهناك العديد من اإلحصاءات حول عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم

 605وتشير بعض المصادر المتخصصة إلى أن عدد المستخدمين يصل إلى 
 ).1(لجدول مليون مستخدم، يتوزعون كما في ا

 العدد بالمليون المنطقة
كندا والواليات 

 المتحدة
182.67 

 190.91 أوربا
 187.24 الباسيفيك/ آسيا 

 33.35 أمريكا الجنوبية
 5.12 الشرق األوسط

 6.31 أفريقيا
(605.6 المجموع

4F

1( 

13B ًخدمات اإلنترنت: ثانيا 
 :همهاإن شبكة اإلنترنت العالمية توفر العديد من الخدمات ومن أ

                                           
 ..Computer Scope Ltd): م2002سبتمبر ( رالمصد )1(
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14Bشبكة النسيج العالمية  -أ))WWW(World Wide 
Web:( 

 –نصوص (وهي نظام يسهل من عملية استرجاع المعلومات بأنواعها 
بيسر وسهولة، وذلك بواسطة برامج التصفح ) فيديو –أصوات  –صور 

ومن مميزات هذه الشبكة أنها ). Explorer(المختلفة مثل برنامج أكسبلورر 
(ة موحدة لنشر المعلوماتتستخدم طريقة قياسي

5F

1(. 

 ):E-mail( البريد اإللكتروني -ب
ويمكن أن تحتوي هذه الرسائل على (وعن طريقه يتم إرسال الرسائل 

ويتم استقبال الرسائل بعد إرسالها بثوان معدودة، ) نصوص وصور وأصوات
وال . ويمكن للشخص اإلطالع على بريده اإللكتروني من أي مكان من العالم

ي تكلفة خاصة بالبريد اإللكتروني، وإنما فقط تكلفة االتصال باإلنترنت، يوجد أ
 .وهي مجانية في كثير من الدول

 ):Chatting( المحادثة -ج
وتوفر هذه الخدمة عملية التواصل اآللي بين طرفين أو أكثر؛ بحيث تتم 

 .المناقشة بين أطراف متعددة في الوقت نفسه

 ):Mailing Lists( القوائم البريدية -د
وهي مثل البريد اإللكتروني ولكن عند إرسال رسالة معينة فإنها ترسل 
لجميع المشتركين في قائمة البريد، وعادة ما تضم قائمة البريد مجموعة من 
المهتمين بموضوع معين، بحيث يسهل التواصل بينهم، ومن األمثلة على ذلك 

 . ينةمثالً مجموعة خريجي كلية معينة، أو أعضاء جمعية مع

 

 :خصائص اإلنترنت كوسيلة اتصال: ثالثاً 

                                           
، مكتب���ة تربي���ة الغ���د، 9اس���تخدام الحاس���ب اآلل���ي ف���ي التعل���يم، ص :عب���د هللالموس���ى،  )1(

 .هـ1423الرياض،  السعودية، 
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تتميز اإلنترنت بالعديد من الخصائص التي تجعلها وسيلة اتصال جيدة 
(ومن هذه الخصائص

6F

1(:  

 :السرعة -أ
تنتقل المعلومات عبر اإلنترنت بشكل سريع مقارنة بعدد المستخدمين 

عن طريق ) فوري(الكبير وتوزيعهم الجغرافي؛ بل يتم التراسل بشكل آني 
 .البريد اإللكتروني أو عن طريق نشر معلومات في موقع في اإلنترنت

 :الدقة -ب
في عالم اإلنترنت إذا صمم الموقع بشكل جيد أو أرسلت رسالة عبر البريد 

حتماً ) محتوى الموقع أو محتوى البريد اإللكتروني(اإللكتروني؛ فإن الرسالة 
 .ستصل للمستقبل بشكل دقيق

 :ةالخصوصي -ج
رغم انتشار برامج تنتهك خصوصية المستخدمين فإن هناك طرقاً متعددة 

 .لحماية المستخدمين وتوفير قدر كبير من الخصوصية بين المستقبل والمرسل

 :التكلفة -د
تعتبر تكلفة النشر في اإلنترنت منخفضة جداً ومجانية في بعض األحيان 

 .مع قدرتها على الوصول إلى الماليين من الناس

 :العالمية -ـه
اإلنترنت وسيلة عالمية من ناحية إمكانية وصولها إلى أي موقع في العالم 

 .وكذلك إمكانية استخدام أي لغة عالمية فيها

 :الوسائط المتعددة -و

                                           
 Alsheri, F. Electronic Newspapers on the Internet: A study of انظر )1(

the production and consumption of Arab dailies on the world wide 
web. University of Sheffield – Department of Journalism Study (PhD 

Thesis) 2000. 
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في اإلنترنت يمكن استخدام الوسائط المتعددة، والتي يمكن تعريفها بأنها 
وسماع الصوت بجودة  القدرة على مشاهدة لقطات الفيديو والصور الحية

(عالية
7F

1( . 

 :إيجابيات شبكة اإلنترنت في الدعوة إلى اإلسالم: رابعاً 
بهذا االستعراض لخدمات اإلنترن�ت وخصائص�ها االتص�الية نخل�ص للعدي�د 

 :من اإليجابيات منها
إنشاء مواقع تستهدف المسلمين لتثقيفهم، وذلك بالنص كالمقاالت  -

 .والمحاضرات وكذلك الفيديووالصوت كقراءات للقران الكريم 
توضيح مبادئ اإلسالم وأهدافه وكيفية الدخول فيه، وذلك بلغات عديدة  -

 .وبشكل مبسط
 .انتشار مواقع للرد على الشبهات المثارة حول اإلسالم -
) وذلك عن طريق محاورة المستفتين(إنشاء مواقع للفتوى المباشرة  -

بشكل يسهل البحث والوصول  والغير مباشرة، وحفظ الفتاوى، وترتيبها
 .إلى الفتوى المطلوبة

 .استخدام البريد اإللكتروني لتذكير المسلمين بما يجب عليهم وتثقيفهم -
استخدام البريد اإللكتروني لدعوة غير المسلمين لإلسالم، وتوضيح  -

 .مقاصده السامية لهم، والرد على الشبهات التي في أذهانهم عن اإلسالم
حثين في كتابة أبحاثهم ونشرها، والحصول على المراجع مساعدة البا -

 .الحديثة بيسر وسهولة
وجود مواقع تعنى بالمساجد اإلسالمية في العالم وخصوصاً في الدول  -

وكذلك الراغب في التعرف على (غير اإلسالمية، وتساعد المسلم 
 .على الوصول للمسجد القريب منه بيسر وسهوله) اإلسالم

تساعد المسلم على معرفة أوقات الصلوات واتجاه القبلة في وجود مواقع  -
 .أكثر مدن وقرى العالم

توفير الوقت في شراء الكتب النافعة واألشرطة المفيدة ، أو الحصول  -
 .عليها مجانا؛ وذلك بالتسوق عن طريق اإلنترنت

 :سلبيات شبكة اإلنترنت في الدعوة إلى اإلسالم: خامساً 
                                           

، 83، ص تع�رف عل�ى الحاس�ب الشخص�ي العربي�ة لعل�وم الحاس�ب: مجديأبو العطاء،  )1(
 .م1997القاهرة 
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 ).كالمواقع التي ندرسها في هذا البحث(صيرية وجود المواقع التن -
انتشار المواقع التي تنتحل صفة اإلسالم وهي لفرق منحرفة، وتحتوي  -

 .على ما يخالف مبادئ اإلسالم وأسسه
الكثير من المواقع ال يمكن التعرف على القائمين عليها من أفراد أو  -

 .مؤسسات وال يعرف منها إال البريد اإللكتروني
شار المواقع التي تهدم أخالقيات المسلمين كالمواقع التي تدعو إلى انت -

 .الزنى والشذوذ الجنسي والمسكرات والمخدرات والقمار وغيرها
من المخاطر األمنية إمكانية الدخول على مواقع إسالمية تنتمي  -

لمؤسسات معروفة وتغيير محتوياتها، وبطبيعة الحال يمكن معالجة هذه 
 .ن قد تستغرق بعض الوقتاإلشكالية، لك

ضياع أوقات المسلمين بما ال يفيد وذلك بالتشعب في مواقع متعددة  -
 .والدخول على غرف المحادثة والمجادلة بما ال يفيد

اكتفاء بعض العامة باإلنترنت وسيلة للحصول على العلم الشرعي وكما  -
من ”هو معروف أن القراءة واالطالع ال تغني عن المعلم، وكما قيل 

 .“كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه
خطورة غرف الدردشة والمنكرات التي قد تحدث فيها من تبادل للصور  -

 .وااللتقاء بعد المحادثة بين الجنسين
 .الخ... سهولة سرقة األبحاث والكتب  -
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 المبحث الثاني
43Bواقع المواقع التنصيرية العربية 

 :نبذة عن التنصير: أوال
 .)8F1()الدخول في النصرانية(التنصر في اللغة   :صيرتعريف التن

فالتنص���ير حرك���ة ديني���ة سياس���ية اس���تعمارية ب���دأت : (أم���ا ف���ي االص���طالح
بالظهور إثر فشل الح�روب الص�ليبية بغي�ة نش�ر النص�رانية ب�ين األم�م المختلف�ة 
في دول العالم الثالث بعامة وبين الس�لمين بخاص�ة به�دف إحك�ام الس�يطرة عل�ى 

 )9F2()بهذه الشعو

 :نشأة التنصير
الدعوة إلى النصرانية الحقة القائم�ة عل�ى التوحي�د نش�أت م�ع دع�وة المس�يح 

ِ إِلَ�ْيُكم عليه السالم،  َوإِْذ َقاَل ِعيَس�ى اْب�ُن َم�ْرَيَم َي�ا َبِن�ي إِْس�َراِئيَل إِنِّ�ي َرُس�وُل هللاَّ
���ًرا ���ْوَراِة َوُمَبشِّ ًقا لَِّم���ا َب���ْيَن َي���َديَّ ِم���َن التَّ َص���دِّ ِبَرُس���وٍل َي���أِْتي ِم���ن َبْع���ِدي اْس���ُمُه  مُّ

َما قُْلُت لَُهْم إِالَّ َما أََمْرَتِني ِب�ِه أَِن اْعُب�ُدوْا : ، وقوله سبحانه عن المسيح))10F3أَْحَمدُ 
ُكمْ   : ولكن هذا األمر تغير من عدة اتجاهات ))11F4ّهللاَ َربِّي َوَربَّ

للمس�يح علي�ه الس�الم، بعد دخول الوثنية إلى دين النصارى من تأليه : األول
 . واالعتقاد بثالثة آلهة، أصبح التنصير مرتبطاً بهذه الدعوة الوثنية

أن دع���وة عيس���ى علي���ه الس���الم ف���ي األص���ل مقتص���رة عل���ى بن���ي : الث���اني
إسرائيل، كما قال عيسى عليه السالم عن نفس�ه بحس�ب اإلنجي�ل الموج�ود الي�وم 

ا النص�ارى ينش�طون خ�ارج بينم�) ما أرسلت إلى لخراف بني إسرائيل الض�الة(
 . دائرة بني إسرائيل

أنهم يستهدفون المسلمين بالذات الذين هم على الدين الحق، وأق�رب : الثالث
(منهم لما جاء به عيسى عليه السالم من التوحيد لدوافع شتى

12F

5(. 

                                           
 .طت. د، دار صادر بيروت، 5/212لسان العرب، : ابن منظور، محمد بن مكرم )1(
، مجموع�ة 2/675الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب المعاص�رة، : الجهني، مانع )2(

 .من الباحثين، دار الندوة العالمية للشباب اإلسالمي
 ).6(سورة الصف، آية  )3(
 ).117(سورة المائدة، آية  )4(
 .من هذا البحث) 15: (انظر أهداف التنصير، ص )5(
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(يع���د ريمون���د ل���ول
13F

، وه���و أب���و التبش���ير الح���ديث، حي���ث حض���ر المجم���ع )1
اللغ�ة العربي�ة و الق�رآن، ومنهج�ه ف�ي التنص�ير ، وتعلم )14F2(م1311السكوني سنة 

(يشتمل على ثالثة جوانب
15F

3(: 
 .أن يدرس المبشر اللغات الشرقية -1
 .تأليف كتب توضح الدين المسيحي، والشبهات التي يقابلها المبشر -2
 .ما يتعلق بشخصية الداعية وأخالقه -3

م منح��ه مل��ك أس��بانيا س��لطة لتك��وين كلي��ة لدراس��ة اللغ��ات 1274وف��ي س��نة 
م القتراح��ه بإنش��اء خم��س كلي��ات 1311ش��رقية، واس��تجاب مجل��س فيين��ا س��نة ال

لت��دريس اللغ��ات الس��ائدة ف��ي الع��الم اإلس��المي، العبري��ة والعربي��ة والس��ريانية 
 .واإلغريقية في روما وباريس واكسفورد وسالنكا وبولونيا

 :المؤتمرات التبشيرية
ك��ل م��ؤتمر  عق��دت عش��رات الم��ؤتمرات العالمي��ة واإلقليمي��ة للمنص��رين،

(يحض��ره مئ��ات المنص��رين
16F

به��دف وض��ع خط��ة ناجح��ة لعملي��ة التنص��ير ف��ي  )4
 : العالم، ومن هذه المؤتمرات

مبشراً، وقد اقترحه زويم�ر رئ�يس  22م، حضره 1906مؤتمر القاهرة  -1
 .اإلرسالية التبشيرية في البحرين آنذاك

 : مؤتمرات خاصة لتبشير المسلمين -2
 .م1910مؤتمر أدنبرة في إنجلترا 

 .م1911مؤتمر بيروت بلبنان 
 .م1913مؤتمر لكنو بالهند 

 .م1924مؤتمر القدس بفلسطين 
                                           

مستش���رق فرنس���ي متع���دد المواه���ب ، فه���و ش���اعر ) 1314-ـه���1235(ريمون���د ل���ول  )1(
وقصص�ي ورياض��ي ومعل�م ومنّص��ر ومتص��ّوف ورّحال�ة ، تعل��م العربي�ة وحف��ظ الق��رآن، 
وطاف بشمال أفريقيا أكثر من مرة وم�ات به�ا، وق�د وص�ف المستش�رق رين�ان ب�أن ه�دم 

ف، ، دار المع��ار1/122المستش��رقون نجي��ب عقيق��ي : انظ��ر( اإلس��الم ك��ان حل��م حيات��ه
، 58رؤي��ة إس��المية لالستش��راق، أحم��د عب��د الحمي��د غ��راب. بي��روت، الطبع��ة الرابع��ة

 ).هـ1411المنتدى اإلسالمي، لندن، الطبعة الثانية، 
. د(، منش�أة المع�ارف، اإلس�كندرية، 154ص اإلرساليات التبشيرية، : شلبي، عبدالجليل )2(
 )ت. ط
 .156-154ص المرجع السابق،  )3(
 .2/681مرجع سابق، ة الميسرة، انظر الموسوع )4(
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 .م1924مؤتمر بيروت بلبنان 
 .م1924مؤتمر حلوان بمصر 

 .م1925مؤتمر القدس بفلسطين 
 .م1928مؤتمر القدس بفلسطين 

 .)17F1(م1978مؤتمر كلورادو في الواليات المتحدة سنة 
ات المحلية التي يتم تدارس التنصير فيه�ا ف�ي ك�ل إضافة إلى مئات المؤتمر

 .بلد على حدة

 : أهداف التنصيرأهم 
ف��ي اإلس���الم  -غي��ر النص��رانية–الحيلول��ة دون دخ��ول األم��م األخ��رى  -1

والوقوف أمام انتشار اإلسالم بإحالل النصرانية مكانه، أو باإلبقاء عل�ى 
ط��ويال لتنص��ير  العقائ��د المحلي��ة المتوارث��ة، وق��د جه��دت الكنيس��ة زمن��اً 

المغول، فلما اعتنق المغول اإلسالم من تلقاء أنفسهم زال أمل كبي�ر م�ن 
(آمال الدول الغربية للسيطرة على الشرق من طريق الدين

18F

2(. 
وتش���كيك المس���لمين  ب���ذر االض���طراب ف���ي الُمُث���ل والمب���ادئ اإلس���المية -2

 . بدينهم
(القضاء على الوحدة اإلسالمية -3

19F

3(. 
 .ينالمسلمتنفير  -4
، وذل���ك بالس���عي إل���ى نق���ل المجتم���ع المس���لم ف���ي س���لوكياته التغري���ب -5

وممارس���اته بأنواعه���ا السياس���ي واالقتص���ادي واالجتم���اعي واألس���ري 
والعقدي، من أصالتها اإلس�المية إل�ى تبن�ي األنم�اط الغربي�ة ف�ي الحي�اة، 
وه��ي المس��تمدة م��ن خلفي��ة ديني��ة نص��رانية أو يهودي��ة، وف��ي ه��ذا يق��ول 

إن تغري�ب الع�الم ك�ان ”ف�ي كتاب�ه تغري�ب الع�الم اإلس�المي سيرج التش 

                                           
انظر التنصير خطة لغزو العالم اإلسالمي، الترجمة الكاملة ألعم�ال الم�ؤتمر التبش�يري  )1(

م ونش�رته 1978الذي عقد في مدينة جلين آيري بوالي�ة كل�ورادو ف�ي الوالي�ات المتح�دة س�نة 
 .The Gospel and Islam A1978 Compedium: للنشر بعنوان  Markدار 

 ،115، صف��ي ال��بالد العربي��ة التبش��ير واالس��تعمار: خال��دي، مص��طفى وف��روخ، عم��ر )2(
التنص��ير مفهوم��ه : النمل��ة، عل��ي ب��ن إب��راهيمو ).ت. ط. د(المكتب��ة العص��رية، بي��روت 

 .، مكتبة التوبة45وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته،  ص
لنمل�ة، عل�ى ب�ن ا، و37-36 :مرجع س�ابق، صالتبشير واالستعمار، : خالدي، مصطفى )3(

 .46  :مرجع سابق، ص التنصير مفهومه وأهدافه علي النملة،: إبراهيم
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عملي��ة تنص��ير، إن  -ول��م يُك��ف كلي��ا ع��ن أن يك��ون-لم��دة طويل��ة ج��دا 
تك��ريس الغ��رب نفس��ه للتبش��ير بالمس��يحية يتض��ح تمام��ا قب��ل الح��روب 

وإن مقاوم��ة ش��ارك . الص��ليبية األول��ى، ف��ي انطالق��ات التنص��ير قس��را
تحوي��ل السكس��ون إل��ى المس��يحية مارت��ل ف��ي بواتيي��ه وأكث��ر م��ن ذل��ك 

أال يشكل ذل�ك الح�رب ) م754-680(بوحشية، على يد القديس بونيفاس 
الص���ليبية األول���ى، وأقص���د أن���ه ش���هادة لتأكي���د ذاتي���ة الغ���رب كعقي���دة 

وهكذا، نجد أن ظاهرة المبشرين بالمسيحية هي بالتأكي�د حقيق�ة ..وكقوة؟
ي ، يج�دها اإلنس�ان ثابتة للغ�رب، باقي�ة ف�ي ض�ميره بك�ل محتواه�ا ال�دين

دائم��ا ف��ي العم��ل تح��ت أكث��ر األش��كال تنوع��ا، والي��وم أيض��اً، ف��إن أغل��ب 
مش��روعات التنمي��ة األساس��ية ف��ي الع��الم الثال��ث تعم��ل بطري��ق مباش��ر أو 

 .)20F1(“غير مباشر، تحت شارة الصليب
وب��ذلك يظه��ر أن التنص��ير يق��وم ب��دور كبي��ر ف��ي التهيئ��ة لالح��تالل وع��دم 

 .مقاومته

 :عمل التنصيريإمكانات ال 
تجمع جميع المصادر على اإلمكانات الهائلة المتوفرة للعمل التنصيري في 

العالم إال أن هناك تفاوتاً في البيانات اإلحصائية التي تصدر عن التنصير،  
وغلب فيها عدم الدقة ويرجع ذلك إلى أنها تستقى من مصادر أجنبية قد يكون 

إقليميا أو كنسيا إال أنها قد ال تغطي جميع  تركيزها طائفيا أحيانا أو مؤسسيا أو
 .الجهود المبذولة في العالم

وأق��رب مث��ال عل��ى ه��ذه المقول��ة أن ميزاني��ة التنص��ير ف��ي الع��الم كان��ت ع��ام 
م ح��والي مئ��ة وأربع��ة وس��تين ملي��ار دوال أمريك��ي، س��نويا، ث��م 1990-ه��ـ1411

ر، والف�ارق إلى مئ�ة وواح�د وثم�انين ملي�ار دوال 1992-هـ1413بلغت في عام 
الزمني بين الرقمين هو سنتان أما الفارق الرقمي بينهما فهو س�بعة عش�ر ملي�ار 
دوالر ومثل هذا التفاوت في األرقام ينطبق على أعداد المنصرين والمنص�رات 

(الخ.... والمعاهد التنصيرية والجمعيات
21F

2( 
 وف��ي نش��رة وزعته��ا الن��دوة العالمي��ة للش��باب اإلس��المي بل��غ ع��دد المنظم��ات

) 24.580(التنص���يرية ف���ي الع���الم أربع���ة وعش���رين ألف���ا وخمس���مائة وثم���انين 

                                           
 .48-47ص ، مرجع سابق، التنصير مفهومه وأهدافه: النملة )1(
 .12-11: المرجع السابق، ص )2(
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منظم��ة، ويزي��د ع��دد المنظم��ات العامل��ة ف��ي مج��االت الخدم��ة ع��ن عش��رين ألف��ا 
منظم���ة، ويبل���غ ع���دد المنظم���ات الت���ي تبع���ث منص���رين ) 20.700(وس���بعمائة 

متخصص���ين ف���ي مج���االت التنص���ير واإلغاث���ة ثالث���ة آالف وثمانمائ���ة وثم���انين 
منظم��ة، ويزي��د ع��دد المعاه��د التنص��يرية عل��ى ثماني��ة وتس��عين ألف��ا ) 3.880(

معهدا تنصيريا، وبلغ عدد النش�رات والمج�الت ) 98.720(وسبعمائة وعشرين 
نش��رة ومجل��ة، ت��وزع منه��ا ) 2.270(الدوري��ة المنتظم��ة ألف��ين ومئت��ين وس��بعين 

يرية عل�ى ماليين النس�خ بلغ�ات مختلف�ة، ويزي�د ع�ـدد محط�ات اإلذاع�ات التنص�
دولة، وذكرت النشرة ) 100(إذاعة تبث إلى أكثر من ) 1.900(ألف وتسعمائة 

أن مجموع التبرعات التي حصل عليها المنصرون خالل عام واحد حوالي مئة 
(وواحد وخمسين مليار دوالر أمريكي

22F

1(. 
ونشرت المجلة الدولية للبحوث واآلثار األمريكية إحصائيات ع�ن التنص�ير 

 : اء فيهم ج1996سنة 
 .منظمة) 23.200(أن عدد المنظمات التي تبعث منصرين  -1
 .عدد المنصرين داخل أوطانهم أكثر من أربعة ماليين منصر -2
 .منصر) 400.000(عدد المنصرين خارج أوطانهم   -3
 .مليار دوالر) 193(بلغت التبرعات النقدية لصالح الكنيسة   -4
) 5(مجاني�ة قيمته�ا تبرعت مايكروس�وفت لمؤسس�ات التنص�ير ب�رامج   -5

 .ماليين دوالر
مجل�ة دوري�ة، ) 30.000(مليون جهاز حاس�ب آل�ي، و  200أكثر من   -6

(محطة إذاعية  في خدمة التنصير) 3000(وأكثر من 
23F

2(. 
وهناك دراسة أحصت أكثر من خمس وثالثين محط�ة إذاع�ة منتش�رة ح�ول 

ع وأربع�ين لغ�ة، العالم، ومنها  إذاعة الفاتيكان التي تب�ث إرس�الها ب�أكثر م�ن س�ب
أربع وثالثون منه�ا أساس�ية، وث�الث عش�رة لغ�ة تس�تخدم ف�ي مناس�بات خاص�ة، 

ساعة ) 1500(ويزيد عدد الساعات المبثوثة باللغة العربية عن ألف وخمسمائة 
(في األسبوع، أي ما يقرب من ثمانين ألف ساعة في السنة

24F

3(. 

                                           
 .12-11 :صمرجع سابق، التنصير مفهومه وأهدافه : النملة )1(
 .57و49، ص153مجلة البيان العدد )2(
، 87-71: اإلذاع���ات التنص���يرية الموجه���ة إل���ى المس���لمين الع���رب، ص: ش���لبي، ك���رم )3(

 التنصير مفهومه وأهدافه: النملةم، و1991 -هـ 1412القاهرة، مكتبة التراث اإلسالمي، 
 .99-89: صمرجع سابق، ، ووسائله
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ي تتمتع به�ا المنظم�ات إذا فإن األرقام التي تتحدث عن اإلمكانات الهائلة الت
 .التنصيرية عالية جداً حتى على أقل اإلحصاءات

 :وسائل التنصير
يستخدم المنصرون وسائل شتى للبل�وغ إل�ى أه�دافهم، وتتع�دد ه�ذه الوس�ائل 
وتتن��وع حس��ب الجمه��ور المس��تهدف، وم��ن أب��رز وس��ائلهم التطبي��ب والتعل��يم 

م���ن الوس���ائل، وه���م والكت���ب وأعم���ال الب���ر، واألنش���طة االجتماعي���ة، وغيره���ا 
مجمعون على أن جميع الوسائل مهما كانت يجب أن تس�تغل ف�ي س�بيل التبش�ير 

(بالديانة النصرانية
25F

1(. 

 :التنصير عبر اإلنترنت: ثانيا
خطا التنصير عبر اإلنترنت خطوات جادة، ويعمل المنصرون على توحيد 

(اإلنترنتالجهود في هذا المجال، لذلك تم إنشاء اتحاد يعنى بالتنصير عبر 
26F

2(. 

 :اتحاد التنصير عبر اإلنترنت
) Billy Gralamبيل���ي جراه���ام (، ومول���ه مرك���ز 1997تأس���س ع���ام (

وحض��ره ممثل��و ثم��انين إرس��الية تمّث��ل طليع��ة الكن��ائس، والمنظم��ات الموازي��ة 
 .للكنائس، وقد تضاعف العدد عاما بعد عام في المؤتمرات التالية

وثوق به لتواصل اإلرس�اليات العامل�ة ويهدف هذا االتحاد إلى توفير منبر م
ف��ي مج��ال التنص��ير عب��ر اإلنترن��ت، وت��وفير ب��رامج تدريبي��ة متخصص��ة ف��ي 
التنص��ير عب��ر اإلنترن��ت، وتك��وين ش��بكة م��ن المنظم��ات واإلرس��اليات المعتم��دة 
عل���ى مس���توى الع���الم تس���تطيع ت���وفير الم���وارد الالزم���ة للتلم���ذة واالتص���االت 

 .دعوة التنصيرية عبر اإلنترنتالشخصية بهؤالء الذين تصلهم ال
 “الحقيقة”كما يهدف إلى توفير منبر جّذاب وفّعال ومالئم للباحثين عن 

واألساسيات الروحية، والباحثين عن إجابات ثقافية مالئمة ألسئلتهم حول 
 .المسيح

 IECاتح���اد التنص���ير عب���ر اإلنترن���ت (م ق���ام 2000فف���ي ن���وفمبر ع���ام 
International Evenglism Coalition ( بعق��د م��ؤتمره الع��ام، وذل��ك ف��ي

بوالي�ة فلوري�دا األمريكي�ة، وق�د حض�ر ) أورالن�د(بمدينة   “حياة رجنسي”فندق 
                                           

: الجهن���ي، م���انع، و48 :، مرج���ع س���ابق، صالتبش���ير واالس���تعمار: خال���دي، مص���طفى )1(
 .2/683مرجع سابق ة الميسرة، الموسوع

 .14: ص هـ،12/4/24بتاريخ  ،1896مجلة الدعوة السعودية، العدد  )2(
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هذا المؤتمر ممثلو اإلرساليات التنصيرية والقائمون على الصفحات التنص�يرية 
وشركات خدمات اإلنترنت الباحثة عن التع�اون ) اإلنترنت(على الشبكة الدولية 

دام فّعال إلمكانات هذه الوس�يلة اإلعالمي�ة، لتحقي�ق تع�اون أفض�ل من أجل استخ
 .للمنّصرين عبر اإلنترنت

ون���اقش الم���ؤتمر ع���دداً م���ن الموض���وعات تترك���ز كله���ا ح���ول المعلوم���ات 
والتقني��ات الحديث��ة لإلنترن��ت، والتنص��ير م��ن خ��الل المتخصص��ين ف��ي الش��بكة، 

ت، وكيفي��ة الوص��ول والمالم��ح األساس��ية الممي��زة لجمه��ور مس��تخدمي اإلنترن��
إل�يهم، والجدي�د ف�ي األداء والت��دريب، ) البش�ارة(إل�يهم بطريق�ة مالئم�ة لتوص�يل 

والتكنولوجي��ا اإلبداعي��ة للتنص��ير عب��ر الش��بكة، وم��د ش��بكة العالق��ات إل��ى أولئ��ك 
الذين لم يضمهم الم�ؤتمر، مم�ن يعمل�ون بالتنص�ير عب�ر اإلنترن�ت، واس�تعرض 

(ور الشبكةاألفكار الجديدة للوصول إلى جمه
27F

1(. 
وال شك أن هذا النشاط التنصيري الكبير من خالل شبكة اإلنترنت ق�د أن�تج 
آالف المواقع التنصيرية التي تف�وق ع�دد المواق�ع اإلس�المية بعش�رات الم�رات، 

إن المواق���ع التنص���يرية ف���ي الش���بكة تزي���د ع���ن المواق���ع : وتق���ول اإلحص���اءات
 -حت���ى اآلن–إلنترن���ت ونص���يب المس���لمين م���ن ا% 1200اإلس���المية بمع���دل 

مازال هزيال، وال يرقى إلى المستوى المطلوب، بل إن هناك مواقع تنتسب إلى 
 .اإلسالم وهي حرب على اإلسالم كالقاديانية مثال وما شابهها

وق��د أش��ارت دراس��ة حديث��ة إل��ى أن المنظم��ات النص��رانية ه��ي ص��احبة الي��د 
الديني��ة، وبع��دها ف��ي  م��ن المواق��ع% 62العلي�ا ف��ي اإلنترن��ت، حي��ث تحت��ل نس��بة 

الترتي��ب ج��اءت المنظم��ات اليهودي��ة، بينم��ا تس��اوى المس��لمون م��ع الهن��دوس ، 
ويؤكد الخبير والباحث االجتم�اعي . فقط% 9حيث لم تزد حصة كل منهم على 

أن هن��اك تزاي��داً ملحوظ��ا ف��ي اس��تخدام الش��بكة :  “كريس��توف فول��ف”األلم��اني 
مختلفة ، وخصوص�ا م�ن جان�ب الكن�ائس اإللكترونية في نشر الدعوات الدينية ال

األوروبي��ة، وأن الكن��ائس والف��رق الديني��ة اكتش��فت ف��ي اإلنترن��ت وس��يلة لنش��ر 
ألت��ا (أن��ه باس��تخدام إح��دى آلي��ات البح��ث عل��ى اإلنترن��ت مث��ل : رس��ائلها، وق��ال

يتب��ين وج��ود أربع��ة مالي��ين م��ادة ف��ي الش��بكة بمج��رد البح��ث ع��ن مواق��ع ) فيس��تا
 “دي�ن”ا يبلغ عدد المواد التي ترد بعد السؤال ع�ن كلم�ة بينم “الرب”تورد كلمة 

 . )28F2()أكثر من ستة ماليين مادة

                                           
 .14: ص هـ، 12/4/24بتاريخ  ،1896مجلة الدعوة السعودية، العدد )1(
 .14م، ص2003يونيو 12هـ 1424ربيع اآلخر 12 -1896مجلة الدعوة، العدد )2(
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بل إنه أصبح من الممكن أداء الصالة عبر اإلنترنت بدال من الحضور إل�ى 
الكنيس��ة، حي��ث دع��ت الكنيس��ة ف��ي إنجلت��را إل��ى الص��الة ف��ي اإلنترن��ت وفتح��ت 

(موقعا
29F

1(. 

29Bالمواقع التنصيرية التي تم دراستها: 
وكثير من هذه . تم العثور على عشرات المواقع التنصيرية باللغة العربية

(المواقع محجوبة من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
30F

، ولقد اطلع )2
على هذه المواقع بالدخول عليها من خارج المملكة، ولكن اقتصرت  الباحث

ة التواصل معها هذه الدراسة على بعض المواقع غير المحجوبة لسهول
وتم عمل الدراسة على موقعين بشكل تفصيلي، وعلى عشرة . ودراستها بتمعن

وفيما يلي . مواقع أخرى بشكل عام وتم تعبئة استمارة تقييم لهذه المواقع
 ):األول والثاني بشكل تفصيلي(المواقع التي تم دراستها 

 
• http://arabicpower.com/ 
• http://members.tripod.com/waterlive/  
• http://www.muhammadanism.com/ 
• http://www.aboutisa.com/ 
• http://www.geocities.com/desertson1/ 
• 3TUhttp://www.haya.org U3T 
• 3TUhttp://beit.cjb.net U3T 
• 3TUhttp://www.al-nour.comU3T 
• 3TUhttp://www.lifepage.orgU3T 
• 3TUhttp://www.maarifa.comU3T 
• http://www.watchtower.org 
• http://www.stmarychurch.150m.com 

                                           
 .49، ص153مجلة البيان العدد )1(
هي الجهة التي تتولى تقديم خدمة اإلنترنت في المملكة العربية الس�عودية وع�ن طريقه�ا  )2(

 .يتصل مقدمي الخدمة بالشبكة العالمية

http://www.haya.org/
http://beit.cjb.net/
http://www.al-nour.com/
http://www.lifepage.org/
http://www.maarifa.com/
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–)google.com(: محرك��ات البح��ث وأدل��ة المواق��ع المس��تخدمة ف��ي الدراس��ة   
)fast.com(-)ayna.com(–)ajeeb.com ( 

 : نتائج الدراسة
 :كيفية تواصل المواقع التنصيرية مع الجمهور وزوار الموقع

 :من خالل دراسة المواقع وجدنا ما يلي
وني فقط وسيلة تعتمد البريد اإللكتر) ستة مواقع(من المواقع % 50 -

 .اتصال
 .موقع واحد يعتمد باإلضافة إلى البريد اإللكتروني على منتدى حوار -
موقع واحد يعتمد باإلضافة إلى البريد اإللكتروني على عنوان بريدي  -

 .حقيقي وفي دول كثيرة
موقع واحد يعتمد باإلضافة إلى البريد اإللكتروني على هاتف وفاكس  -

 .قوائم بريديةوعنوان بريدي حقيقي و
موقع واحد يعتمد باإلضافة إلى البريد اإللكتروني على هاتف وفاكس  -

 .وعنوان بريدي حقيقي
 . موقع واحد يعتمد المنتدى والقوائم البريدية -
 . موقع واحد ليس لديه أي وسيلة اتصال -

واعتماد البريد اإللكتروني أمر متوقع لتوفره لجميع المستخدمين وقلة 
ال يستغرب عدم وجود وسائل اتصال تقليدية، كالهاتف، والفاكس، و. تكلفته

والبريد العادي، وذلك لرغبة المشرفين على المواقع إخفاء شخصياتهم والدول 
وذلك ألنها , ولكن اختفاء القوائم البريدية كان مستغرباً . التي ينتمون إليها

جميع المواقع ولم تحتو . وسيلة ممتازة للتواصل مع المهتمين والمستهدفين
محل الدراسة على عدادات للزوار، وهذا غير معتاد ولكن قد يكون السبب قلة 

 . الزوار، وحسب متابعتنا للمواقع فإنه ال يتم تحديثها بشكل مستمر

 :توظيف الوسائط المتعددة في المواقع التنصيرية
عند الحديث عن الوسائط المتعددة فإن المقصود بها الصور الثابتة، 

وبعد دراسة المواقع اتضح . ور المتحركة، وملفات فيديو، وملفات صوتوالص
من المواقع تحتوي على % 75للخصائص المتاحة، فبينما  اعدم استغالله

صور ثابتة تتراوح أعدادها ما بين صورة واحدة إلى عشر صور، فلم نجد 
ولم نستطع مشاهدته ألنه (سوى موقع واحد يحتوي على ملفات فيديو 
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تحتوي على ملفات صوت %) 25(ووجدنا ثالثة مواقع فقط . )محجوب
مقاالً كنص وكملف صوتي، مدة كل منها  20وبشكل مكثف، ويحتوي على 

برنامج إذاعي مدة كل منها خمس عشرة  120خمس عشرة دقيقة، وكذلك على 
 .  دقيقة أيضاً 

 :عدد اللغات باإلضافة للغة العربية –اللغات المستخدمة 
ت المواقع من حيث اللغات؛ فثلث المواقع هي باللغة العربية تنوعت إمكانا

من المواقع تحتوى على % 40فقط وربع المواقع باللغة العربية واإلنجليزية، و
. لغة 29ثالث لغات وأكثر، وأحد هذه المواقع شمل تسع لغات وآخر شمل 

المالية،  ردو، الفرنسية،ونوسية، التركية، الفارسية، األوومن هذه اللغات اإلند
 .اإليطالية، الروسية، اليابانية، األسبانية، الصينية

وأكثر المواد الموجودة باللغ�ة اإلنجليزي�ة، والمحت�وى للغ�ات األخ�رى قلي�ل 
وأحد المواق�ع يحت�وي عل�ى ع�دة مواق�ع باللغ�ة . جداً مقارنة المحتوى اإلنجليزي

في  ختالفاتوااللبنان، فلسطين، سوريا، مصر، : -حسب الدول-العربية، وهي 
المحتوى تكون بسيطة، ولكن تعدد المواقع باللغة العربية يؤدي الستخدام بعض 

 .الكلمات اإلقليمية والتي لها دور في كسب الزوار

  :أسماء النطاق
واثن���ان ) com(تختل���ف أس���ماء النطاق���ات للمواق���ع فعش���رة منه���ا تجاري���ة 

 .مستضافة في مواقع مجانية

 

 :بة الموقع الرئيسيةالوقت التقديري لتحميل بوا
يعتبر الوقت الذي يستغرقه الموقع للتحميل من العوامل المهمة للزوار، 

وقد . فكلما قلت المدة أدى ذلك لرضى الزوار ويكون أدعى إلعادة الزيارة
مواقع تم منها التحميل في أقل من خمس ثواني، وموقعاً واحداً تم  3وجدنا 

 15-11عين تم فيهما التحميل في ما بين ثواني، وموق 10-6التحميل في ما بين 
ثانية، وهذه المواقع  20-16ثانية، وأربعة مواقع تم فيها التحميل في ما بين 

الثالثة لها أسماء خاصة، وال تتبع مواقع مجانية، أما الموقعان اآلخران 
والمستضافان مجاناً فقد تم التحميل فيهما في مدة طويلة أحدهما ما يقارب 

 .  ربعا، واآلخر يزيد عن الدقيقةالدقيقة إال
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 :)طرق الوصول للموقع(إشهار المواقع والتعريف بها 
تم الوصول إلى تسعة مواقع عن طريق محركات البح�ث وثالث�ة مواق�ع ت�م 

علماً أن المواقع التي تم الوصول إليه�ا . الوصول إليها عن طريق مواقع أخرى
 .ي مواقع أخرىعن طريق محركات البحث تم اكتشاف وصالت لها ف

 :خدمات توفرها المواقع التنصيرية
إن إمكانات المواقع كانت أقل من المتوقع، فإن أياً من المواقع ال يحتوي 

 .على قواعد البيانات

 :تمويل المواقع التنصيرية المدروسة
لم نجد أن تلك المواقع تتبع دوالً أو جمعيات معينة أو مؤسسات خيرية، 

أو اشتراكاً، كما أن أيا منها لم يطلب تبرعات؛ ولذا  كما لم نجد فيها دعاية
 .فالمرجح أن القائمين عليها يتدبرون التمويل الالزم بطريقتهم
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15Bالمبحث الثالث 
16Bمحتوى الموقعين اللذين تم دراستهما)

31F

1( 
 

1-     3TUhttp://arabicpower.com /U3T 
2-    3TUhttp://members.tripod.com/waterlive/U3T 

الموض��وعات ف��ي  المدروس��ةهن��اك فروق��اً جوهري��ة ب��ين المواق��ع  ليس��ت
 إيجابيةمحاولة إلبراز جوانب  هاموضوعات تنصيرية في حيث إنها :المطروحة

ن ال���دين م���ن ال���دين النص���راني كالمحب���ة والس���ماحة ومواض���يع ل���دفع الش���به ع���
الكتب والتثليث وحقيق�ة عيس�ى، باإلض�افة إل�ى إث�ارة الش�به  كتحريفالنصراني 

، فيتب�ين أنه�م يس�تهدفون بالدرج�ة األول�ى المس�لمين الع�رب، وكم�ا على اإلس�الم
يظه�ر ذل��ك ص��ريحا ف��ي الموق��ع األول عن�د مقارن��ة الق��رآن باإلنجي��ل ف��ي ص��لب 

 :شتى أهمهاث أساليب لتحقيق هذه األهداف الثال يعتمدونوهم  المسيح،
 .المقاالت والدروس المباشرة -1
 .ألناس تنصروا قصص -2
 .النصرانية الكتب عرض -3
 .وأجوبة أسئلة -4

 :الموقع األول: أوال
 http://arabicpower.com/ 

يتميز الموقع األول بأن المقاالت والقصص منه ال تتجاوز صفحة 
قع أخرى كما تحتوي بعض مواضيعه على وصالت لموا. واحدة في الغالب

 .وصلة، وهذه أمثلة على بعض محتويات الموقع 64تصل إلى 
فتحت عنوان طريق النمو نصوص من العهد الجدي�د، ج�اءت عل�ى ش�كل 

(م�اذا ل�و تغي�رت مش�اعري تج�اه هللا؟: إجابة ع�ن أس�ئلة تق�ول
32F

وكي�ف أس�تطيع  )2
 :النمو في إيماني بالمسيح؟ فكانت اإلجابة لهذا السؤال كالتالي

 .حات للنمو في اإليمانبعض االقترا
                                           

جمي��ع م��ا تح��ت المبح��ث الثال��ث والراب��ع موج��ود ف��ي المواق��ع أو مختص��را من��ه وه��و  )1(
خ�ط أس�ود المكتوب بخط عادي، وما أضيف من الباحثين تعليقا وتحليال فه�و المكت�وب ب

 .عريض
)2(http://arabicpower.com/common3.html . 

http://members.tripod.com/waterlive/
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النمو الروحي هو نتيج�ة حتمي�ة م�ن الوث�وق بس�يدنا المس�يح علي�ه الس�الم 
حياة اإليمان ستمكنك من زيادة ) 3:11غالطيه( “الصالح بواسطة اإليمان يحيا”

 :ثقتك بال في كل تفاصيل حياتك، وذلك بالمواظبة على 
 )15:7يوحنا (ادع هللا دائما وأبداً ... الدعاء

 )17:11إعمال (اقرأ كلمة هللا يومياً في اإلنجيل ... قراءةال
 )14:21يوحنا (أطع هللا لحظة بلحظة ... الطاعة
، 4:19مت��ي (اش�هد لس��يدنا المس�يح ف�ي حيات��ك ب�القول والفع�ل ... الش�هادة

 )15:8يوحنا 
 ) 5:7بطرس1(توكل على هللا بك قوتك ... الثقة

حيات�ك اليومي�ة، وع�ش الحي�اة دع الروح القدوس يق�ود ... الروح القدوس
 .)33F1( )1:8، أعمال 5:16غالطية (بحسب ما يرضي هللا 

 : وتحت عنوان طريق النمو عدة دروس بعناوين جذابة، منها
بعن��وان فه��م وإدراك العالق��ة م��ع س��يدنا المس��يح عيس��ى، : ال��درس األول

 لقد غفر لك ذنوبك ومعاصيك، لقد: وتحت هذا الدرس عدة عناوين جانبية تقول
جعلك مقبوال عند هللا، لقد دخل عيس�ى ف�ي حيات�ك ول�ن يترك�ك أب�دا، لق�د وهب�ك 

(حياة جديدة، لقد أعطاك سيدنا المسيح حياة أبدية خالدة
34F

2(. 
اختي�ار محب�ة هللا وغفران�ه، وتحت�ه ع�دة عن�اوين : والدرس الثاني بعن�وان

 .ومأساس محبة هللا وغفرانه، اختيار محبة هللا وغفرانه كل ي: فرعية تقول
الق��وة لتحي��ا الحي��اة المس��يحية الم��ؤثرة، وتحت��ه : وال��درس الثال��ث بعن��وان

الروح القدس ه�و مص�در الق�وة ألتب�اع المس�يح، ل�يس ك�ل : عناوين فرعية تقول
(من يطلقون على أنفسهم أقوياء يتمتعون بقوة الروح القدوس

35F

3(. 
النم��و ف��ي عالقت��ك م��ع المس��يح عيس��ى، وتحت��ه : وال��درس الراب��ع بعن��وان

ماذا يعني النمو في العالقة مع سيدنا المس�يح؟ كي�ف تنم�و : اوين فرعية تقولعن
 .في عالقتك مع سيدنا المسيح

 :وتحت عنوان قصص حقيقية من الحياة

                                           
)1( http://arabicpower.com/common4.html. 
)2(http://arabicpower.com/lesson1.html . 
)3(http://arabicpower.com/lesson3.html . 
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رج�ل ي�دعى  -ملخص�ها -قصة بعنوان محبة المسيح األبدية، وهي قص�ة 
صالح حبيب مأل كيانه صراع مري�ر وواج�ه  أس�ئلة كثي�رة حيرت�ه، كان�ت نفس�ه 

طشى للحق الذي ي�روي ظم�أه الروح�ي، فتض�رع إل�ى هللا فاس�تجاب ل�ه وأراه ع
 .سواء السبيل

وقص��ة بعن��وان معان��اة زوج��ة عان��ت م��ن المعامل��ة القاس��ية  لزوجه��ا وف��ي 
وسط محنتها سمعت كلمات غيرت مجرى حياتها وحي�اة زوجه�ا، ووج�دت م�ن 

 .يمسح دموعها ويمأل حياتها بالفرح والسالم
بع�د أن أدرك حل�م حيات�ه،  -بول هيندرسون-حياتي  هدف: وقصة بعنوان

م وج��د 1972روس��يا له��وكي الجلي��د لع��ام -ب��إحراز ه��دف الف��وز ف��ي بطول��ة كن��دا
 .نجاحه فارغا ال قيمة له حتى آمن بالمسيح

عاش���ت حي���اة  -م���ريم المجريس���ي–الكبري���اء والغ���رور : وقص���ة بعن���وان
ما ب�دأت تواج�ه الحي�اة مرفهة مدللة في أسرتها فأصابها التكب�ر والغ�رور، وعن�د
بخطئه�ا وب�دأت حي�اة  تبمفردها بعيدا عن أهلها، أدرك�ت حقيق�ة نفس�ها، فاعترف�

 .جديدة
 -حس�ام عب��د هللا–الحل�م ال��ذي جعلن�ي أول��د م�ن جدي��د : وقص�ة عن��وان

بين نش�أته ومعتق�دات أبي�ه اتس�مت حيات�ه بالفوض�ى وال�رفض، وف�ي غربت�ه 
م��ا أن��ار حيات��ه وق��اده إل��ى بعي��دا ع��ن وطن��ه وج��د م��ا يص��بو إلي��ه، ورأى حل

 .طريق الحق
ل��م يك��ن ل��دى مايك��ل  -ميش��يل ش��انج –طري��ق الف��وز : وقص��ة بعن��وان

ش���انج ان���دفاع كبي���ر عن���دما انض���م إل���ى محترف���ي رياض���ة الت���نس ف���ي ع���ام 
 .م، لكن تركيزه صعد به إلى القمة1987

موهبت�ه  -سامي لطف�ي–عازف ألحان الطرب والشر : وقصة بعنوان
اء جعلت منه عبدا لشهواته ورغباته، فشعر بفراغ كبي�ر في الموسيقى والغن

في حياته وظالما يسود قلبه، وفجأة قرأ كلمات لمست حياته بطريقة عجيبة 
(وأدرك النور الذي مأل قلبه باإليمان

36F

1(. 
وجميع هذه القصص تصور أولئك في ف�راغ وقل�ق وش�قاء، ث�م بع�د 

الش��قاء إل��ى س��عادة  التج��ائهم إل��ى المس��يح وق��راءتهم ف��ي النص��رانية تغي��ر
 .وأصبح للحياة معنى

                                           
)1( http://arabicpower.com/rlsindex.html. 
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(الكتاب المقدس–القرآن : وتحت عنوان
37F

1(: 
ف��ي الص��فحات القادم��ة س��ترى كي��ف هللا يب��ين نفس��ه م��ن ناحيت��ك بلط��ف 
ومغفرة ومحب�ة خ�الل وحي�ه المق�دس ف�ي اإلنجي�ل، أوال دعن�ا ننظ�ر إل�ى ص�حة 

 .الوحي في اإلنجيل
 :أعداء المسيح فهموا شهادته أنه ابن هللا
فقال الجميع أفأنت ابن هللا، فق�ال ”: عند محاكمة المسيح حدث هذا الحوار

 .)38F2(“لهم أنتم تقولون أنني أنا هللا
معجزات يسوع المسيح وموته وقيامته م�ن األم�وات تب�رهن أن�ه اب�ن 

 :هللا
فالذي قدسه األب وأرسله إل�ى الع�الم أتقول�ون ل�ه أن�ك تج�دف ألن�ي قل�ت ”

عم��ل أعم��ال أب��ي ف��ال تؤمن��وا ب��ي، ولك��ن إن كن��ت إن��ي اب��ن هللا إن كن��ت لس��ت أ
 )39F3(“أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا باألعمال لكي تعرفوا أن األب فيَّ وأنا فيه

إلى اآلن نرى أقواال مباشرة من كل هذه المصادر عن أن يسوع المس�يح 
ابن هللا، ولكن لم نفحص لماذا موت وقيامة يسوع المسيح يعطي براهين أخرى 

 .هللا، إذا أنت مسلم تعلم ما يقول القرآن عن موت المسيحأنه ابن 
 ا َقَتْلَن��ا اْلَمِس��يَح ِعيَس��ى اْب��َن َم��ْرَيَم َرُس��وَل ِهللا َوَم��ا َقَتلُ��وهُ َوَم��ا�� َوَق��ْولِِهْم إِنَّ

َه لَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن اخَتلَفُوا فِيِه لَفِي َشكٍّ ِمْنُه َما لَُهمْ   ))40F4َصلَُبوهُ َولَِكن ُشبِّ
الكت��اب المق��دس والق��رآن ال يتفق��ان عل��ى أم��ر م��وت المس��يح، ه��ذه مش��كلة 
كبيرة استناداً إلى ما جاء في القرآن، هذان الكتاب�ان ال يمك�ن أن يكون�ا كلم�ة هللا 
إن لم يتوافقا؛ إذاً ال بد أن واحداً من االثن�ين عل�ى خط�أ إم�ا الق�رآن أو اإلنجي�ل، 

يب كم�ا ق�ال هللا ف�ي اإلنجي�ل؟ أم كيف نعلم أيهم�ا؟ ه�ل م�ات المس�يح عل�ى الص�ل
شبه لهم أنهم صلبوه كما جاء في القرآن؟ هذا أمر في ذات األهمي�ة، وال ب�د أن�ه 

 .يواجه إذا أردنا أن نعلم أننا في الطريق الصحيح بكل تأكيد
نع��م، ه��ذا ص��حيح، إن ك��الم هللا ال يختل��ف ، وه��ذا يؤك��د أن أح��د : قل��ت

للتحري���ف عل���ى األق���ل، وبالدراس���ة الكت���ابين ل���يس م���ن عن���د هللا، أو تع���رض 
 :التاريخية للكتابين نجد أن القرآن أوثق من اإلنجيل من عدة نواحي

                                           
)1( http://arabicpower.com/jesus.html. 
 .70:22إنجيل لوقا  )2(
 .38-37:10إنجيل يوحنا  )3(
 ).157(سورة النساء، آية  )4(
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 .أنه أقرب عهدا منه: أوال
أنه منقول بالتواتر، فيما نجد اإلنجيل ل�م ينق�ل ب�التواتر، وال حت�ى : ثانيا

 .بالسند المتصل
ات م��ن الق��رآن محف��وظ بلغ��ة نزول��ه فيم��ا اإلنجي��ل تع��رض لترجم��: ثالث��ا

 .أناس مجهولين
هناك أكثر من إنجيل كتبه�ا أن�اس بط�ريقتهم، وباجته�ادهم، حي�ث : رابعا

 .تدخل البشر فيه، فيما القرآن كالم هللا لم يتدخل فيه البشر
أن األناجي��ل تعرض��ت للتحري��ف ، حي��ث يوج��د فيه��ا التن��اقض : خامس��ا

واألغالط؛ مما جعل بعض علماء النصارى يعترف بذلك ويشك في 
(اء من األناجيلأجز

41F

1(. 
وهك��ذا ن��رى التحي��ز ف��ي محاول��ة إلبط��ال م��ا ف��ي الق��رآن الك��ريم لمج��رد 
مخالفت��ه لألناجي��ل ف��ي قص��ة الص��لب، م��ع م��ا س��قناه م��ن ثب��وت الق��رآن، وم��ع 

(تهافت قضية الصلب
42F

2(. 

 :الموقع الثاني: ثانيا
 http://members.tripod.com/waterlive/ 

كتابا، يمكن قراءتها من  23يحتوي الموقع الثاني على ما يقارب 
الموقع وال يمكن طباعتها، وهناك استطالع للرأي كل شهرين تقريباً، ورغم 

، وهذا يعطي داللة على قلة )عشرة زوار فقط(قلة المسجلين في دفتر الزوار 
زوار تلك المواقع، بل وحتى على ضعف تأثيرها، حيث نجد على قلة الزوار 

ولم يتم مسح هذه ! ى انتقادات للنصرانيةبأن تعليقات الزوار تتركز عل
االنتقادات وذلك احتراما لحرية التعبير، مع مالحظة أنهم تعمدوا ترك انتقادات 
غير موضوعية أو غير مؤدبة ربما إلبراز سوء أدب المسلمين مع ما يتحلون 

 . به هم من أخالق في حسن الرد
ام ف��ي معرف��ة اإلبه��: وهن��اك مق��االت متنوع��ة ف��ي الموق��ع، فتح��ت عن��وان

العقائ���د المس���يحية، الفط���رة والمس���يحية، ه���ل المس���يحيون موح���دون، الطوائ���ف 
المسيحية، الوصايا العشر والخطايا الكبرى، إله واحد وإنجيل واحد، كفر ال�ذين 

                                           
 .من هذا البحث 50-48 انظر ص )1(
 .من هذا البحث 33-32 انظر ص )2(
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قالوا، لماذا المسيح يسوع، كيف تنتصر على إبليس، ص�ليب الع�ار لم�اذا نفتخ�ر 
(لخا....به؟ من وحي القيامة، لمن العصمة،

43F

1(. 

(الوصايا العشر والخطايا الكبرى: عنوان تحت
44F

2(: 
 .العشر من سفر الخروج من العهد القديم الوصايا ينقل

(لك آلهة أخرى أمامي يكن ال
45F

3(. 
ال تسجد لهن وال تعب�دهن ألن�ي .. لك تمثاالً منحوتاً وال صورة  تصنع ال

( ..غيور  إلهأن الرب إلهك 
46F

4(. 
 ألن ال��رب ال يب��رئ م��ن نط��ق باس��مه باس��م ال��رب إله��ك ب��اطالً  تنط��ق ال

(باطالً 
47F

5(. 
الي�وم الس�ابع ففي�ه س�بت لل�رب  اتعمل وتص�نع جمي�ع عمل�ك وأم� أيام ستة

ألن ف��ي س��تة أي��ام ص��نع ال��رب الس��ماء واألرض .. إله��ك ال تص��نع عم��الً م��ا 
( والبحر وكل ما فيها

48F

6(. 
وأم��ك لك��ي تط��ول أيام��ك عل��ى األرض الت��ي يعطي��ك ال��رب  أب��اك أك��رم

(إلهك
49F

7(. 
(تقتل ال

50F

8( . 
(تزن ال

51F

9( . 
(تسرق ال

52F

10( . 
(شهادة زور..  تشهد ال

53F

11(. 
وال حم��اره وال ش��يئاً  ث��ورهعب��ده وال أمت��ه وال  والام��رأة قريب��ك  تش��ته ال

(مما لقريبك
54F

1(  
                                           

)1( http://members.tripod.com/waterlive/makalat.html. 
)2(members .tripod.com/waterlive/mwasya.htm . 
 .3: 20خروج  )3(
 .6-4: 20خروج  )4(
 .7: 20 خروج )5(
 .11-9: 20 خروج )6(
 .20: 12 خروج )7(
 .13: 20ج خرو )8(
 .14: 20خروج  )9(
 .15: 20خروج  )10(
 .16: 20خروج  )11(
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يس�تطيع أن يطب�ق ك�ل ه�ذه الوص��ايا  اً ه�ل تظ�ن أن أح�د: س�ؤاالً  س�أل ث�م
 بكفاءة؟ 

ومن ثم نحن ب�أمس الحاج�ة  ،ينتهي إلى أنه ال بد أن نعصي أن ويريد
 .إلى تخليص المسيح لنا

(لمن العصمة: عنوان تحت
55F

2(: 
فكرة اصطفاء هللا أفضل الخلق حتى يكون�وا رس�له وأنبي�اءه، ه�ي  إن: يقول

 :باآلتي) والعياذ بال(ألن هذه الفكرة قد توحي  وذلكفكرة غير مسيحية، 
ه�ل سبحانه على إرسال ش�خص كام�ل يحم�ل رس�الته أل قدرته عدم -1

 .األرض
تمكن��ه م��ن  بطريق��ةقدرت��ه عل��ى اإلتي��ان بنفس��ه إل��ى األرض  ع��دم -2

 .التعامل معنا شخصياً، وإال فكيف سيفعلها في اآلخرة
غي��ر ص��حيحة، ألن هللا ال يري��د إلنس��ان كام��ل أن  االس��تنتاجات ه��ذه: أق��ول

؛ ألن هللا ال يري��د ذل��ك وال يعن��ي ذل��ك الث��اني االس��تنتاجيحم��ل الرس��الة، وك��ذلك 
 .عجزه

يخلص إلى أن هللا أتى بصورة المسيح، والعجب أن ه�ذه  أن الكاتب ويريد
بال تود قلب الحقائق، وإال سنقول هل يعجز هللا  تليقالعقيدة المحرفة التي ال 

أي�ن  ،ث�م نفت�رض أن المس�يح ب�دون خطيئ�ة بنفسه،أن يرسل رسله حتى يأتي 
 ؟ي بنفس�ه عل�ى ص�ورة بش�رأن يأت تعالى، ثم هل يليق بال ؟الدليل أنه هو هللا

يعارض ما قلتم أن  أالوهو كامل بدون خطيئة  ورسوال اثم إن كان المسيح نبي
تع�الى  المس�يح،عجزه سبحانه أن يأتي بنفس�ه ب�دون  يعنيإرسال هللا للمسيح 

 .هللا عن ذلك علواً كبيراً 
والعجيب أن هذه األسطر تتنافى مع العهد القديم ب�ل وم�ع أص�ل الرس�االت 

 .مة على إرسال الرسلالقائ

(من وحي القيامة: عنوان تحت
56F

3(: 
 .األربعة التي تشكل كامل إنجيل المسيح األناجيل: يقول

                                                                                                   
 .17: 20خروج  )1(
)2( members.tripod.com/waterlive/mwasya.htm. 
)3( members.tripod.com/waterlive/mwasya.htm. 
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يعلم أن هذه األناجيل األربعة هي أربعة من  الجميعمغالطة حيث : أقول
(أيها إنجيل المسيح يعلممئات األناجيل المختلفة التي ال 

57F

1(. 

(نفتخر به لماذا.. صليب العار : عنوان وتحت
58F

2(:!! 
 : أن الصلب بحسب العهد القديم عار، يقول هنا ذلك وسبب

لو قلت أن صليب المسيح هو فخر الكنيسة المسيحية منذ أن وجدت  أبالغ ال
؛ فكنيس��ة المس��يح عل��ى تن��وع فروعه��ا ومس��مياتها، وم��ع !عص��ورهاوعب��ر ك��ل 

 .. إجاللالصليب وما زال رمز فخر واعتزاز و لهاامتداد التاريخ كله كان 
ولك��ن عجب��اً كي��ف .. المس��يح ك��ان الص��ليب أداة موحش��ة منف��رة  ص��لب قب��ل

فبع�د ص�لبه ! .. إل�ى رم�ز ح�ب وعط�اء وف�داء والتعذيبحول المسيح أداة القتل 
وأخ�ذ المل�وك يزين�ون تيج�انهم ..  ومناراته�ااعتلى الصليب بفخر قباب الكنائس 

الي��وم يتص��در الص��ليب  الع��الم دولبعالم��ة الص��ليب ب��اعتزاز، وف��ي العدي��د م��ن 
! .. ال�دواء لمش�كلتك ل�ديناأبواب ص�يدلياتهم ين�ادي الم�ريض ع�ن بع�د أن تع�الى 

ويوش�حها  ورقيه�اوهناك مجموعة ال بأس بها من الدول الت�ي تعت�ز بحض�ارتها 
 ..الصليب 

لخي���ر البش���رية، ولمنفع���ة أي ق���ارئ م���ن أي عقي���دة ك���ان،  وج���د الص���ليب
 .. ولكِ .. فالصليب يحمل رحمة لَك 

لألبدية ومرساة نجاتك م�ن ع�ذاب األبدي�ة، ل�ذلك س�جل ب�ولس  مفتاحك وهو
حاش��ا ل��ي أن أفتخ��ر إال بص��ليب ربن��ا : ح��ين ق��ال بالص��ليبالرس��ول افتخ��اره 

 .وأنا للعالم لياليسوع، الذي به قد صلب العالم 
 .أن الصليب فيه السعادة األبدية والنجاة ينتهي حيث

 :قيدة الصلب كاألسئلة اآلتيةهناك عدة إشكاالت حول ع: والتعليق
المسيح في نظرهم إله أم جزء من�ه؟ وه�ل ص�لب اإلل�ه أم اإلنس�ان؟ : 1س

إذا ك��ان اإلنس���ان فالمس���يح المص���لوب ل���يس إله���اً، وإذا ك���ان اإلل���ه 
. فالمشكلة أعظم، حيث دفن اإلله ثالثة أيام وعج�ز ع�ن فك�اك نفس�ه

 ).اختالفات كبرى بين الفرق المسيحية(
أحد وزر أحد؟ ولماذا تحمل أفضل البشر على أقل تق�دير هل يتحمل : 2س

 لديكم الخطيئة؟

                                           
 .من هذا البحث 48، 27 انظر ص )1(
)2( members .tripod.com/waterlive/mwasya.htm. 
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أال تع��ارض ه��ذه العقي��دة تحم��ل ك��ل ف��رد ذنب��ه، وه��ي م��ا ج��اءت ب��ه : 3س
ال يقت�ل : "الرسل، ويؤمن به النصارى ف�ي العه�د الق�ديم حي�ث ج�اء

 )59F1("اآلباء عن األوالد واألوالد عن اآلباء، كل إنسان بخطيئته يقتل
كل نظري����ة الخ����الص وتحم�����ل المس����يح م����دعاة للتم�����ادي أال تش����: 4س

 .والعصيان
وفق عقيد الصلب فإن قتلة المسيح في نظركم يج�ب مكاف�أتهم عل�ى : 5س

 .خالص العالم
كيف التوفيق بين هذه العقيدة وبين ما يؤمن به النصارى في العهد : 6س

ملع�ون ك�ل م�ن " ، وفي اإلنجيل )60F2("من يصلب فهو ملعون"القديم 
 .)61F3("خشبة علق على

هذه العقيدة لم يشر إليها أحد من األنبياء قبل المسيح، ولم يعتق�دوا : 7س
حس���ب زع���م (به���ا، م���ع أنه���ا أه���م عقي���دة وه���ي س���بيل الخ���الص 

 ).النصارى
إذا كانت هذه العقيدة فيها الرحمة ف�أين الرحم�ة م�ن معاقب�ة إنس�ان : 8س

 غير مذنب؟
علما بأن وجود قصة الصلب في األناجيل دلي�ل تحري�ف األناجي�ل والزي�ادة 
فيها، حيث إن الوحي اإللهي انتهى بينما نجد قصة الص�لب والقيام�ة موج�ودة 
في األناجيل، علماً أن النصارى مختلفون ف�ي الص�لب ه�ل وق�ع عل�ى الاله�وت 

غربي�ة، أو عل�ى والناسوت معاً كما يقول الملكانية ومن وافقهم م�ن الكنيس�ة ال
 الناسوت فقط كما هو قول النسطورية ومن وافقهم من الشرقيين؟

َوَم�ا َقَتلُ�وهُ َوَم�ا وقد أخب�ر هللا س�بحانه وتع�الى ب�الحق ال�ذي ال مري�ة في�ه 
ْنُه َما لَُهم بِِه ِمْن عِ  َه لَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوْا فِيِه لَفِي َشكٍّ مِّ ْل�ٍم َصلَُبوهُ َولَِكن ُشبِّ

نِّ َوَما َقَتلُوهُ َيقِيًنا  َباَع الظَّ َفَعُه ّهللاُ إِلَْيهِ * إِالَّ اتِّ  .))62F4َبل رَّ

(المسيحيون موحدون أم مشركون: عنوان وتحت
63F

5(: 

                                           
 .22: 21تثنية  )1(
 .16: 24تثنية  )2(
 .11/13رسالة بولس إلى أهل غالطية  )3(
 .)158-157(، آية سورة النساء )4(
)5( members.tripod.com/waterlive/mwasya.htm. 
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ال تص��نع ل��ك  ،ال يك��ن ل��ك آله��ة أخ��رى أم��امي: ف��ي وص��اياه العش��ر هللا ق��ال
ي األرض م��ن م��ا مم��ا ف��ي الس��ماء م��ن ف��وق، وم��ا ف�� ص��ورةتمث��االً منحوت��اً وال 

تس��جد له��ن وال تعب��دهن، ألن��ي أن��ا  التح��ت، وم��ا ف��ي الم��اء م��ن تح��ت األرض، 
(الرب إلهك إله غيور

64F

1(. 
تحذيراً من عبادة األصنام، فهل كل تمثال أو صورة يكون صنماً؟  هنا فنجد

وعب�ادات وص�لوات ديني�ة، وبع�ض  رائضكل ما يؤدى له ف هوكال، فالصنم .. 
يح�دث ف�ي عب�ادة األرواح والس�حر والج�ان  كم�ائي�ة األصنام التي تعبد غي�ر مر

(والعرافة والرقى واستشارة األموات
65F

2( ... 
تعت��رف بإل��ه واح��د ال ينبغ��ي الس��جود لغي��ره، وه��و س��بحانه  فالمس��يحية إذاً 

حينما اجتمع اثنان أو : بين المؤمنين به حيث قال عاملموجود في كل الوجود، 
ذا فالمس�يحيون ال يج�ب أن يلجئ��وا وله� وس�طهم،ثالث�ة باس�مي فهن�اك أك�ون ف�ي 

أو حت��ى لتكمي��ل ب��رهم فل��يس  الغف��رانألبني��ة أو ألم��اكن معين��ة لن��وال البرك��ة أو 
يقدسه المسيح بروحه  الذيهناك مكان مقدس أكثر من غيره إال في قلب التائب 

 .القدس
ال يتك�ل عل�ى ق�وة خاص�ة ف�ي مالب�س ش�خص مع�ين أو  الحقيقي والمسيحي

هللا وحده، واإلنجيل ينف�ي الق�ول ب�أن هن�اك  على، بل يتكل حجر أو خاتم بالذات
 ال��رب”: أيض��اً، إذ يق��ول اإلنجي��ل المس��يحيونثالث��ة آله��ة وك��ذلك يج��ب أن يفع��ل 

، ف��اآلب واالب��ن وال��روح الق��دس ه��م واح��د، فق��د ق��ال الس��يد )66F3(“إلهن��ا رب واح��د
 . اآلب فيَّ وأنا فيه: المسيح

هللا  روحوهك���ذا أيض���اً  2=1+1وليس���ت  1=1×1فالقاع���دة المتبع���ة هن���ا 
س�ابق للواح�د اآلخ�ر  اً ف�ال يق�ال أن واح�د 1=1×1×1القدوس واآلب واالبن هم 

في وجوده، وذلك ألن ال�رب اإلل�ه ه�و واح�د أزل�ي وأب�دي وس�رمدي،  تسببأو 
هة وبالت�الي فالمس�يحيون لنفسه يهاجم أي تعدد في اآل اإلنجيلومن هذا نتأكد أن 

 .الشيء نفسالمؤمنون أيضاً يفعلون 
ذاته، والقاعدة التي قال ببعلمه في كل مكان وليس  موجودن هللا إ: قلت

، فهل معنى ذلك أن هللا اً الثالثة واحد يكونكيف  إلىإنها متبعة هنا ليخلص 

                                           
 .5-20: 3خروج  )1(
 .12-10: 18تثنية  )2(
 .29-12: 30، ومرقس 5-4: 6تثنية  )3(
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، الثالثة ال يكونون في واحد إن، ؟أم ما قصة هؤالء الثالثة ؟مركب من ثالثة
 .)67F1(ةوالنصارى مضطربون مختلفون في تفسير الثالث

(الطوائف المسيحية: عنوان وتحت
68F

2(: 
، )وأرثوذكس�ية وكاثوليكية" إنجيلية"بروتستانتية (المسيحية  المذاهب نتجت

ب�ال الواح�د، : في فهم األمور غي�ر الجوهري�ة، إال أن اإليم�ان واح�د التنوععن 
المنبثق��ة م��ن المس��يح ل��ه المج��د، وروح��ه الح��ي، وك��ذلك اإليم��ان  األزلي��ةوكلمت��ه 

على الص�ليب م�ن أج�ل خطاي�ا البش�ر، ودفن�ه وقيامت�ه ف�ي  المسيحد بموت الواح
 500بع�د أربع�ين يوم�اً ظه�ر فيه�ا ألكث�ر م�ن  السماءاليوم الثالث وصعوده إلى 

بأن��ه س��يعود ثاني��ة لي��دين  الجمي��ع، أيض��اً ي��ؤمن )6: 15 رنث��وسكو 1(ش��خص 
 .األحياء واألموات بالعدل واالستقامة

حة اإليمان المسيحي، ألن اتفاق المذاهب عل�ى دليل على ص المذاهب فتعدد
 .يجعل من السهل فضح أي بدعة أو هرطقة أو زيف الحقيقياإليمان الواحد 

(هناك اختالف بين الفرق النصرانية في أصول مهمة من االعتقاد: قلت
69F

3( 

(إله واحد وإنجيل واحد وإيمان واحد: عنوان وتحت
70F

4(: 
 .الم بإنجيل واحدالمسيحيين في كل بقاع الع جميع يؤمن
(النصارى مختلفون في اإليمان: قلت

71F

، واألناجي�ل ليس�ت واح�دا، ب�ل ه�ي )5
(مئات بقي منها أربعة، وقد طالها التحريف

72F

6(. 

(ن هللا ثالث ثالثةإكفر الذين قالوا .. نعم : عنوان تحت
73F

7(: 
هناك من يؤمنون بذلك فنحن لسنا منهم، أم�ا اإلنجي�ل الموج�ود ب�ين  كان إن

الجمي�ع عل�ى عب�ادة هللا الواح�د، ال عل�ى  ضُّ أي مك�ان ف�يحُ  ف�يس�يحيين أيدي الم
سالمه علينا، وال يقول بأن هللا ق�د تناس�ل م�ن  المسيحعبادة الصليب أو مريم أم 

                                           
 .من هذا البحث  36انظر ص  )1(
)2(members .tripod.com/waterlive/mwasya.htm. 
 .من هذا البحث 44-43انظر ص  )3(
)4( members.tripod.com/waterlive/mwasya.htm. 
 .من هذا البحث 44-43انظر ص  )5(
 .من هذا البحث 50-48و  28-27 انظر أدلة تحريفها في ص )6(
)7(members .tripod.com/waterlive/mwasya.htm.. 
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التي خرجت عن المس�يحية فأش�ركوا ) المريميين( طائفةإال ) والعياذ بال(مريم 
، أم�ا ش�هادة ال�زور الت�ي )116س�ورة المائ�دة (مريم وعيسى ب�ال كم�ا ورد ف�ي 

س�بحانه ه�و ال�ذي س�يرد ه�ذا  ف�البالش�رك،  –ع�ن غي�ر يق�ين  –ترمي البعض 
 .ويؤيده الحقاالتهام الظالم، وهو وحده الديان العادل الذي يعرف 

كون المسيحيين يصلون أو يتعمدون باسم اإلله الواحد اآلب واالبن  عن أما
ح�د ول�يس مائ�ة اس�م، وال حت�ى تس�عة يقول�ون أوالً باس�م وا فه�موالروح القدس، 

 .وتسعون اسماً 
أنه��م يعب��دون المس��يح ويقول��ون إن��ه هللا، أو في��ه طبيع��ة أو مش��يئة : والج��واب

أما تعدد أسماء هللا وص�فاته ل�يس مش�كلة . إلهية على اختالف طوائف النصارى
كما يحاول الكات�ب أن يلم�ز به�ا المس�لمين، وه�ي تختل�ف ع�ن تع�دد اآلله�ة عن�د 

ى فجمي���ع تل���ك األس���ماء والص��فات ل���ذات واح���دة والموص���وف واح���د، النص��ار
بخالف ما هم علي�ه فالثالث�ة عن�دهم ثالث�ة ذوات اتح�دت لتك�ون إله�ا واح�دا كم�ا 
يزعم بعضهم، أو هي مراحل تقلب فيها اآللهة كما يزعم البعض اآلخر، وفكرة 
التثلي��ث فك��رة غامض��ة مشوش��ة عن��دهم، وه��ي ف��ي النهاي��ة إش��راك ب��ال حي��ث 

 .يزعمون أن األب واالبن والروح القدس جميعهم وليس الرب وحده إلهاً 

 استطالعات: تحت عنوان
ن تحري��ف يالموق��ع ع��ن س��بب ادع��اء األخ��وة المس��لم ف��ي اس��تطالع يوج��د

- :الكتاب المقدس أربع خيارات
 .فهمهم لفكرة الوحي في المسيحية عدم بسبب -1
 .وجود ترجمات متعددة للكتاب المقدس لعدم -2
 .جود أربعة أناجيلو بسبب -3
 .وجود اسم النبي في الكتاب المقدس عدم -4
 .إنجيل برنابا وجود -5
آخر ح�ول ك�م ع�دد المس�لمين ال�ذين تحول�وا للمس�يحية ف�ي  استطالع هناكو

 : م، ال يوجد بداية والخيارات كالتالي30/9/2002العالم العربي حتى 
  100أقل من 

100-1000 
1000-10.000 

 10.000أكثر من 
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(أحدث الكتب: انعنو تحت
74F

1(: 
تحت عنوان أحدث الكتب، نب�ذة ع�ن بع�ض الكت�ب الجدي�دة،  يعرض الموقع

 :طباعتها، مثل يمكنوهي متوفرة للقراءة وال 
 .محبة هللا، صفحة واحدة عن آيات

إنق��اذ المس��يح ألن��اس ف��ي رحل��ة بحري��ة ك��ادوا يغرق��ون عن��دما  ع��ن قص��ص
 .التجئوا به

يح الح�ي المق�ام م�ن األم�وات ال ي�زال ن المس�إعزي�زي الق�ارئ : التعلي�ق ثم
 . بهيخلص كل من يؤمن 

 أو ب��رب المس��يح؟ بالمس��يحالتعل��ق : أيهم��ا أول��ى :عل��ى التعلي��ق والتعلي��ق
 ومن المخلص أهو هللا أم المسيح عليه السالم؟

 :كما أن هناك كتبا أخرى تحمل العناوين التالية
 ض��د م��ا ه��و تعري��ف الجه��اد؟ وكي��ف يك��ون الجه��اد: الح��ق الجه��اد -1

الكفار والمنافقين؟ وما هي مكافآت م�ن يجاه�د ف�ي س�بيل هللا تع�الى 
 .تقرأها في أي كتاب آخر لنآراء جديدة .. 

ه��ذا الكت��اب  ين��اقش: دروس أساس��ية ف��ي اإليم��ان المس��يحي خمس��ة -2
ه��ل ح��دث تحري��ف ف��ي  :أساس��يات اإليم��ان المس��يحي وي��رد عل��ى

ص���لب وه���ل المس���يحيون يعب���دون ثالث���ة؟ وه���ل  المق���دس؟الكت���اب 
 .وغيرها من األسئلة.. المسيح؟ 

المق�دس ه�و أكث�ر كت�اب  الكت�اب: وهمية ح�ول العه�د الق�ديم شبهات -3
 هللاتعرض للهجوم عبر العصور، وفي هذا الكتاب ي�رد بع�ض خ�دام 

 .على هذه الشبهات التي أبداها بعض المعترضين على العهد القديم
 ف�ي ال�رد بعض خ�دام هللا يواصل: وهمية حول العهد الجديد شبهات -4

 .الجديدعلى الشبهات التي أبداها بعض المعترضين على العهد 
س�نكلير تس�دل وي�دقق ف�ي أرك�ان / ال�دكتور  يبح�ث: اإلسالم مصادر -5

 .اإلسالم وأساساته ومصادره
المس��يحيون ع��ن قناع��ة ال ش��ك فيه��ا أن  يص��ر: ص��لب المس��يح ه��ل -6

ينك�ر  بينم�ا الخاطئ،المسيح قد مات مصلوباً من أجل فداء اإلنسان 
ب�ل حاج�ة  ؛وينك�رون مب�دأ الف�داء ،األخوة المسلمون صلب المس�يح

                                           
)1(  members.tripod.com/waterlive/mwasya.htm. 
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ل��ذلك ين��اقش األخ ف��ارس القيروان��ي م��دى .. إل��ى مخل��ص  اإلنس��ان
 مصداقية الرأيين؟

صريح يسعى فيه الش�يخ الس�ابق  حوار: صريح حول اإلسالم حوار -7
دي��ن  حق��اً محم��د النج��ار إل��ى توض��يح حق��ائق اإلس��الم، وه��ل ه��و / 

 د هللا؟سماوي من عن
ي�رد ه�ذا الكت�اب : والعل�موالكت�اب المق�دس ف�ي ن�ور الت�اريخ  القرآن -8

الق�رآن والكت�اب المق�دس ف�ي ض�وء الت�اريخ (بوك�اي . على كت�اب د
 .ويفند ادعاءاته) والعلم

الكت�اب لرس�الة الكت�اب المق�دس  يع�رض: في الكتب السماوية رؤية -9
 .والقرآن الكريم

معن���ى ال���وحي ف���ي ه���ذا الكت���اب  يوش���ح: الكت���اب المق���دس وح���ي -10
 .المقدسالمسيحية ويناقش اإلعجاز العلمي والعدد في الكتاب 

هذا الكتاب ث�الث  يطرح: حقائق أساسية في اإليمان المسيحي ثالث -11
أس���ئلة مص���يرية ف���ي اإليم���ان المس���يحي ويج���اوب الكات���ب عليه���ا 

 .مبسطبأسلوب 
يعرض ميزات وصفات  وهو: المسيح في اإلنجيل والقرآن شخصية -12

 .مسيح كما جاءت في اإلنجيل والقرآنالسيد ال
عل��ى  اً ه��ذا الكت��اب تج��د في��ه رد ف��ي: المق��دس ه��و كلم��ة هللا الكت��اب -13

 .أحمد ديدات/ بعض كتب الشيخ 
ف��ي ث��الث  اً الكات��ب كي��ف يك��ون هللا واح��د ين��اقش: الث��الوث وحداني��ة -14

 .والقرآن الكريم المقدسويثبت ذلك من خالل النصوص في الكتاب 
هذا الكتاب ش�روط ص�حة ال�وحي اإلله�ي،  رضيع: الصحيح اإلنجيل -15

المسيح ونظرة على  وسيرةوذكر اسم نبي اإلسالم في إنجيل برنابا 
 .اإلنجيل

ع�ن ح�وار ه�ادئ  عب�ارة: م�ن ه�و األعظ�م.. البد م�ن جواب�ه  سؤال -16
ألحد خدام هللا مع مجموعة من المساجين الباحثين عن الح�ق ح�ول 

 .هام ومصيري موضوع
ه��ذا الكت��اب موض��وع ص��لب  ين��اقش: الق��رآنف��ي اإلنجي��ل و الص��ليب -17

 العلم���اءالمس���يح م���ن خ���الل النص���وص القرآني���ة واإلنجيلي���ة ورأي 
 .المسلمين في هذا الموضوع الجدلي الهام
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موق�ف بع�ض الكت�اب  يع�رض: معاصرة م�ن قض�ية الص�ليب مواقف -18
المعاصرين مثل نبي�ل الفض�ل وعل�ى الج�وهري ومحم�د أحم�د خل�ف 

ذين يؤمن���ون بنظري���ة اإلغم���اء حي���ث أحم���د دي���دات ال��� والش���يخهللا 
عل��ى الص��ليب ب��ل أغم��ي  يم��تيقول��ون أن المس��يح ص��لب لكن��ه ل��م 

 .عليه
هذا الكت�اب ع�ن س�ر األس�رار وحتمي�ة ال�وحي  يتحدث: إله إال هللا ال -19

وفس��اد  ،الرباني��ة الص��فاتوكم��ال  ،اإلله��ي وقداس��ة ال��ذات اإللهي��ة
المؤل��ف ع��ن يكش��ف  ،حداني��ة هللا الجامع��ةوو ،واإلنس��انية ،الطبيع��ة
 .هللا الحسنى الموجودة في القرآن موجودة أيضاً في اإلنجيل أسماء

يتمسك البعض بإنجيل  لماذا: برنابا بين المؤيدين والرافضين إنجيل -20
 األس�بابين�اقش المؤل�ف !! برنابا رغم أنه ضد اإلس�الم والمس�يحية

 .كما يعرض الخالف بين إنجيل برنابا والقرآن واإلنجيل
ه��ذا الكت��اب أن يوض��ح تف��رد  يه��دف: راة واإلنجي��لف��ي الت��و ثقت��ي -21

 .الكتاب المقدس ألنه كلمة هللا
عل��ى ش��يخ ف��ي أح��د ال��دول العربي��ة ح��ول  اً رد يع��رض: الح��ق نص��رة -22

 .بعض العقائد المختلف عليها
بعض األفك�ار لش�خص اهت�دى إل�ى  يعرض: لإليمان اإلنجيلي دوافع -23

 .نعمة المسيح فنال الغفران والسالم
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17Bبعالمبحث الرا 
18Bردود أصحاب المواقع على األسئلة 

 
19Bما نظرة النصارى للدين اإلسالمي وللنبي محمد وللقرآن؟: السؤال األول 
20Bرد الموقع األول :arabicpower  

 .لم يرد على هذا السؤال
21B رد الموقع الثاني :waterlive 

كم�ا  األع�زاء يسعدت كثيراً لزيارتك الموقع ومشاركاتك ف�ي س�جل ض�يوف
 م�ن نها خرجتأ يسئلتك القيمة والتي تبدو لأجيب بنعمة هللا على أن أ ييسعدن

جي�ب عل�ى بعض�ها لمزي�د م�ن التواص�ل أن أ يلك�ن اس�مح ل� عقل مفكر ومثق�ف
 . والمتابعة

 بالنس��بة لس��ؤالك ع��ن م��ا نظ��رة النص��ارى لل��دين اإلس��المي وللنب��ي محم��د
 وللقرآن؟

نتم�ى إل�ى أ ين�أل يحب لف�ظ النص�ارى فأن�ا مس�يحأال  أننيقول لك بصدق أ
ن النص��ارى ال��ذين تح��دث ع��نهم الق��رآن الك��ريم ه��م جماع��ة م��ن أ المس��يح،كما

ة العربي�ة وك�ان رفلس�طين وعاش�وا ف�ي ش�به الجزي� خرجوا منن الهراطقة الذي
 .السليم ييمان المسيحاإلع لديهم تعاليم خاطئة ال تتفق م

اب ما عن نظرة المسيحيين فنحن نؤمن بكل م�ا يتف�ق م�ع م�ا ج�اء ف�ي الكت�أ
ذا توافق��ت قص��ة الس��يد المس��يح ف��ي اإلنجي��ل مثلم��ا ذك��رت ف��ي إم��ثال ، المق��دس
 .نصدقها ونؤمن بها فنحن القرآن

 :التعليق

نالحظ أن األول لم يجب، والثاني تغلب على إجابته المجاملة والذكاء، فقد 
 :جمع بين ما يريد قوله مع كسب السائل على النحو التالي

 .للموقعالسعادة الكثيرة بزيارتي  -
 .السعادة الكثيرة بالمشاركة في سجل الضيوف األعزاء -
 .السعادة باإلجابة على األسئلة -
 .الثناء على األسئلة ووصفها بأنها قيمة -
الثن��اء عل��ى عقلي��ة الس��ائل ووص��فه بأن��ه مفك��ر ومثق��ف، وم��ع ذل��ك ل��م  -

 .يتنازل عن شيء
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و ب�ذلك يزي�ل استأذن باإلجابة عن بعضها بحجة مزي�د م�ن التواص�ل وه� -
 .الحرج عن نفسه فيما يتعلق بالسؤال عن النبي صلى هللا عليه وسلم

أبان ع�ن مالحظ�ة أن لفظ�ة النص�ارى غي�ر محبب�ة واألول�ى مس�يحيين ؛  -
أنص�ار (ألنها نسبة إلى المسيح، مع أن النصارى نسبة إلى هللا تع�الى 

 .في بعض أقوال أهل العلم) هللا
ن ولكن قال أؤمن بكل ما يتفق مع ما جاء في لم يقل إني ال أؤمن بالقرآ -

الكتاب المق�دس، وه�و ب�ذلك جم�ع ب�ين أم�رين، إب�راز الكت�اب المق�دس 
 .من جهة، والخروج عن مأزق التصريح بتكذيب القرآن

22Bم�ا س�بب تع�دد ف�رق النص�ارى؟ وم�ا ه�ي أبرزه�ا؟ م�ع : السؤال الثاني
 توضيح الفروق بينها؟

 arabicpower: رد الموقع األول) 1
ف�ي المس�يحية  س�الم ك�ذلككم�ا ف�ي اإل,تع�دد ف�ي الف�رق  هن�اكف�ي ك�ل دي�ن 

المس�يحية  سالم نري الش�يعة والس�نة وغي�رهم ك�ذلك ف�يففي اإل يضا اليهوديةأو
الف���رق بينه���ا ف���رق ) البروتس��تانت( ن��ري الكاثولي���ك واألرث���وذكس واإلنجيلي���ين

ي بع�ض يض�ا ف�أالمعم�اري م�ن ال�داخل و شكلي مث�ل مبن�ي الكن�ائس وتص�ميمها
يم��ان القس،لك��ن ج��وهر اإل وأطق��وس العب��ادة والمل��بس ال��ذي يرتدي��ه الك��اهن 

 ىل�إيقربن�ا  ىحت� الع�الم ىل�إقد ج�اء  لكل يؤمن بأن المسيحاالمسيحي هو واحد ف
فه�و  هللا وهو قد صلب ألجل أن يخلصنا م�ن خطايان�ا وي�دفع ثم�ن ذنوبن�ا وأثمن�ا

يض�ا ق�ام أوه�و ى، ض�حاألعي�د ذبيحة كاملة بدال من أن نقدم ذبيحة كل عام في 
 به ويضمن له الحياة األبدية مام هللا لكل من يؤمنأمن الموت ويشفع 

 waterlive: رد الموقع الثاني ) 2
ما عن سؤالك سبب تعدد ف�رق النص�ارى؟ وم�ا ه�ي أبرزه�ا؟ م�ع توض�يح أ

 بينها؟ الفروق
 يوجد ثالث مذاهب أساسية في المسيحية الكاثوليكية واألرثوذكسية

 يفمثال في الز واالختالف بينهم في المظهر ال في الجوهر انتيةتلبروتسوا
سود األ يالز مثل هيلبسون يكهنوت يرثوذكس والكاثوليك لديهم زاأل يالرسم

 .انت فال يلبسون زيا معينا تما البروتسأ ويطلقون اللحية كنوع من الوقار
ك�ل أع�ن  رثوذكس والكاثولي�ك يص�ومون ص�وما باالمتن�اعخر األآاختالف 

انت فيص�ومون باالمتن�اع ع�ن تما البروتسأ ويكتفون بالبقوليات روح بهشئ  أي
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وم��ع ذل��ك فالم��ذاهب  الش��مس غ��روب حت��ى ك��ل والش��رب م��ن منتص��ف اللي��لاأل
 .المقدس الثالثة تؤمن بإيمان واحد وعقيدة واحدة نحو هللا والكتاب

م�ا يق�ول وك هفالخالف ف�ي الطريق�ة ول�يس ف�ي المب�دأ نفس� يصديق وهكذا يا
سالم مث�ل الس�نة عليك تعدد المذاهب في اإل ىوال يخف طريقة لكل شيخ البعض

 .لديهم العديد من الفرق ةالشيع نأنت تعلم أوالشيعة و

 : التعليق
هناك محاولة لجعل الخالف هامشياً من كال الموقعين، ومقارنة ذلك 

أكثر علمياً والموقع الثاني . بخالف فرق المسلمين، ال سيما الشيعة والسنة
 .فعلى األقل ذكر بعض الخالفات الفقهية

 :وكال الموقعين لم يوضحوا الخالقات العقدية بين فرق النصارى ومن أهمها
الخالف في طبيعة المسيح عليه السالم، فهناك من يقول بالطبيعتين  -1

الالهوتية والناسوتية كالنسطورية والمارونية والملكانية، وهذه 
ألرثوذكس، وهناك من يقول بالطبيعة الواحدة عقيدة الكاثوليك وا

 .كالسريان واألقباط واألرمن
وأيضا الخالف في مشيئة المسيح، هل هي مشيئة واحدة كقول أغلب  -2

 .الكنائس الشرقية، أم مشيئتان كقول الكاثوليك
) األرثوذكس(وأيضا الخالف الذي سبب الفرقة بين الكنيسة الشرقية  -3

وهو اختالفهم في انبثاق روح القدس هل هو ، ) الكاثوليكية(والغربية 
من اآلب فقط، كما يقول به الشرقيون، أم من اآلب واالبن كما يقول 

 .الغربيون
الخالف بين البروتستانت وسائر فرق النصارى حيث ال يؤمنون  -4

بصكوك الغفران، وال مرجعية رجال الدين، وإنما إلى نصوص الكتاب 
 .المقدس

 .ون بعصمة البابا عن سائر الفرق األخرىكما أن الكاثوليك ينفرد -5
 .هذا عدا خالفاتهم الفقهية

23Bم��ا س��بب تع��دد األناجي��ل وم��ا فيه��ا م��ن اختالف��ات؟ مث��ل : الس��ؤال الثال��ث
 .االختالف في نسب المسيح

24B1 (رد الموقع األول :arabicpower 
 تعدد األناجيل -
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و أف�راد أله�و ف�ي ا فاإلنجيل واح�د لك�ن التع�دد األناجيلليس هناك تعدد في 
م�نهم  اص ال�ذين كتب�وا اإلنجي�ل فهن�اك مت�ي وم�رقص ولوق�ا ويوحن�ا ك�لخش�األ

خاص أش�� ربع��ةأم��ثال عن��دما تك��ون هن��اك حادث��ة م��ا وق��د ش��اهدها  هآر م��ا كت��ب
رأوه فك�ل م�نهم س�يحكي القص�ة م�ن الزاوي�ة ا وعندما س�ألهم الش�رطي بس�رد م�

فق�د  لك�ل البش�ر هن�اك تع�دد ف�ي الترجم�ات ألن اإلنجي�ل ق�د ج�اء ش�اهدها الت�ي
 نسان أن يقرأ كلمته باللغة التي يستطيع فهمها فاإلنجيلإأعطي هللا الفرصة لكل 

و لهجة ألنه كالم هللا أي لغة لغة وهو قابل للترجمة أل 1600كثر من مترجم أل
فقد  نسب المسيح تالف فيخأما عن اال. لكل من يقرأه ايعطي حياة وسالم الذي

عش�يرة يه�وذا وم�ن بي�ت داود  أن المس�يح س�يأتي م�نكان وع�د هللا ف�ي الت�وراة 
م��ريم  يوس��ف خطي��ب ىب��راهيم حت��إبون��ا أل��ذلك كت��ب مت��ي نس��ب المس��يح م��ن 

النس��ب  وكت��ب لوق��ا نس��ب المس��يح م��ن ناحي��ة النس��ب المل��وكي الع��ذراء ذاك��راً 
 .نها تتضمن داود النبي لتتحقق النبواتأالعادي لكنك تالحظ  البشري

 waterlive: الثاني  الموقعرد ) 2
 بالنسبة لسؤالك عن ما سبب تعدد األناجيل وما فيها من اختالفات؟

يوناني��ة، معناه��ا بش��ارة مفرح��ة، أو خب��ر س��ار،  كلم��ة) فنجلي��ونأ(اإلنجي��ل 
ى بها المخل�ص بش�ارته الخالص�ية، ألنه�ا الحقيق�ة المفرح�ة الت�ي طالم�ا ت�اق  سمَّ

وع��ن . رة لس��يرتهاآلب��اء إل��ى معرفته��ا، وأص��بحت مرادف��ة ت��ارة لتعليم��ه، وت��ا
م��رة ف��ي  58المخل��ص أخ��ذها الرس��ل واإلنجيلي��ون، فق��د كرره��ا ب��ولس وح��ده 

. رس�ائله، ورّدده�ا م��راراً اإلنجيلي�ون األربع��ة، وغي�رهم م�ن َكَتب��ة العه�د الجدي��د
وقد تأتي مضافة إلى هللا، كما دعا بولس ذاته الرسول اْلُمْفَرُز ِإلِْنِجيِل ّهللاِ، الّ�ذي 

َس�ِة، َع�ِن اْبِن�هِ َسَبَق َفَوَعَد بِ  (ِه ِبأنبياِئِه فِي اْلُكُتِب اْلُمَقدَّ
75F

،ويعن�ي بكلم�ة إنجي�ل هن�ا )1
(وتأتي مض�افة إل�ى المس�يح. البشارة بالخالص الموعود به في األنبياء

76F

وي�راد  )2
. به�ا البش�رى الت�ي أفرحن��ا به�ا المخل�ص بخالص��نا، أو ملخ�ص تعليم�ه وأعمال��ه

َحْيُثَما ُيْكَرْز ِبهَذا اإلنجيل فِي ُكّل اْلَعالَِم، ُيْخَب�ْر أَْيض�اً : اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ : قال الرب
(ِبَما َفَعلَْتُه هِذِه َتْذَكاراً لََها

77F

لَْيَس اْلَجِميُع َقْد أََطاُعوا : قال القديس بولس عن قومو )3
(اإلنجيل

78F

(ِبَش�اَرِة اْلَملَُك�وت,,, وُدعي أيض�اً  . )4
79F

(إِْنِجي�َل َخَالِص�ُكمُ ,,, و )1
80F

,,, و ،)2
                                           

 .3 - 1: 1رومية  )1(
 .الخ 12: 2كورنثوس 2و 19: 15رومية  )2(
 .13: 26متى  )3(
 .16: 10رومية  )4(
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�َالم (إِْنِجيِل السَّ
81F

(إِْنِجي�ِل َمْج�ِد ّهللاِ اْلُمَب�اَرك,,, و ،)3
82F

إِْنِجي�ِل َمْج�ِد اْلَمِس�يِح، ,,, و ،◌ِ )4
(الّذي ُهَو ُصوَرةُ هللاِّ 

83F

5(. 
���اِس َحَس���َب إِْنِجيلِ���ي ِبَيُس���وَع : وق���ال ب���ولس الرس���ول َي���ِديُن ّهللاُ َس���َراِئَر النَّ

(اْلَمِس��يحِ 
84F

إن��ه : وق��ال أيض��اً . المس��يح، ونقل��ي له��ذا التعل��يمأي بش��ارتي بتعل��يم  ،)6
(أؤتمن على إنجيل الغرلة كم�ا بط�رس عل�ى إنجي�ل الخت�ان

85F

أي البش�ارة لألم�م  )7
وم�ن ه�ذا كل�ه ن�رى أن مرج�ع المعن�ى ) اليه�ود(كما بّشر بط�رس أله�ل الخت�ان 

 .واحد وهو البشرى، وإْن تمّيز باإلضافة
ن، أي من من المعنى المضم اللفظولم يلبث أن انتقل  ون إلى معنى المتضمَّ

معن��ى البش��رى والتعل��يم الخالص��ي إل��ى الكت��اب الح��اوي لتل��ك البش��رى وذل��ك 
التعل��يم، فن��رى ف��ي كتب��ة أواخ��ر الق��رن األول وأوائ��ل الث��اني كلم��ة إنجي��ل تعن��ي 
سفراً أو كتاباً يتضمن تعليم المس�يح وأعمال�ه، وق�د وردت ع�ن ذل�ك تص�ريحات 

ف���ي الق���رون األول���ى للمس���يحية، وهك���ذا فِه���َم  ف���ي الكت���ب الت���ي ُوض���عت كثي���رة
 . القديسون يوستينوس وإيريناوس وأكليمندس وغيرهم من اآلباء األولين

ترجم�ة حي�اة : واآلن عندما يقول المسيحيون كلم�ة إنجي�ل ه�م يقص�دون به�ا
أو ,,, م�ن مّت�ى وم�رقس ولوق�ا ويوحن�ا، ك�ّل بمف�رده السيد المسيح كما كتبها كلّ 

أو ع�ن ك�ل أس�فار العه�د الجدي�د، أي ,,, ء األربعة جملة واحدةعن ما كتبه هؤال
 .ما ُكتب بعد ميالد المسيح

المالئك�ة عن�د مول�د المس�يح،  بش�ارةوربما اسُتعملت كلمة إنجيل إشارة إلى 
�ْعبِ : حيث قيل بلسان مالك منهم �ُرُكْم ِبَف�َرٍح َعِظ�يٍم َيُك�وُن لَِجِمي�ِع الشَّ : َها أََن�ا أَُبشِّ

ُه ُولِ  بُّ أَنَّ (َد لَُكُم اْلَيْوَم فِي َمِديَنِة َداُوَد ُمَخلٌّص ُهَو اْلَمِسيُح الرَّ
86F

8( . 
فل��يس اإلنجي��ل كم��ا يعتق��د المس��لمون كتاب��اً أُوح��ي إل��ى المس��يح م��ن الس��ماء، 

ها المسيح للعالم ووعظ بها وأنذر بها بفمه  َوَبْعَد َم�ا  الطاهروإنما هو رسالة أعدَّ

                                                                                                   
 .14: 24متى  )1(
 .13: 1أفسس  )2(
 .15: 6أفسس  )3(
 .11: 1 موثاوستي 1 )4(
 .4: 4كورنثوس  2 )5(
 .16: 2رومية  )6(
 .7: 2غالطية  )7(
 .11-10: 2لوقا  )8(
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��ا َج��اَء يَ  (ُس��وُع إل��ى اْلَجلِي��ِل َيْك��ِرُز ِبِبَش��اَرِة َملَُك��وِت هللاِّ أُْس��لَِم ُيوَحنَّ
87F

فالمس��يح ل��م .  )1
يأخ��ذ ه��ذه الرس��الة مكتوب��ة، كم��ا أّن��ه ل��م يكتبه��ا، وإنم��ا علّمه��ا ش��فوياً لتالمي��ذ 
مختارين، ثم أرسلهم إلى جهات مختلفة ليبشروا بها هم أيضاً، وليعلّم�وا آخ�رين 

وا رس�الً . غيرهم دهم المس�يح، قب�ل ص�عوده أن�ه ل�ن يت�ركهم وق�د وع�. ولذلك ُعدُّ
وي�ذّكرهم بم�ا قال�ه , كاليتامى، وإنما سيرسل لهم الروح القدس ليعلّمهم كل شيء

وقد تّم هذا الوعد بحل�ول ال�روح الق�دس عل�يهم ي�وم الخمس�ين، فأخ�ذوا من�ذ , لهم
 .ذلك اليوم يبشرون الجميع باإلنجيل

تبش�يرهم أن يعلّم�وا ع�ن وكان من الضروري على التالميذ الح�واريين ف�ي 
المسيح حسبما يالئم عادات ولغات العالم، فكانت الرس�الة ف�ي مادته�ا م�ن حي�ث 

فكت��ب . واح��دة، وإن تنوع��ت مظاهره��ا -أّنه��ا بش��ارة المس��يح، بش��ارة الخ��الص 
منهم في كتابت�ه  البشيرون األربعة البشائر األربع في أزمان قريبة، وقد نحا كلّ 

جود أربع بشائر يعني وج�ود أربع�ة أناجي�ل، كم�ا ظ�ن فليس إذاً و. منحى خاصاً 
المسلمون، بل هو إنجيل واحد ذو مناظر أربع�ة، كتب�ه البش�يرون مّت�ى وم�رقس 

 .ولوقا ويوحنا بوحي الروح القدس لتكون الشهادة قوية متينة
فمّتى وهو اليهودي كتب بشارته لليهود أهل ال�دين الُمن�زل، ف�تكلم ع�ن ) 1(

ل الموعود الذي تّم�ت في�ه نب�ّوات وإش�ارات ورم�وز العه�د المسيح كملك إسرائي
ول��ذلك أكث��ر م��ن االستش��هاد بم��ا ج��اء ف��ي العه��د الق��ديم م��ن النب��ّوات ع��ن , الق��ديم

المس��يح، في��ذكر أّن المس��يح اب��ن داود، ويرج��ع بأص��له إل��ى ُص��لب إب��راهيم أب��ي 
ه�و ويتخطى في نسب المسيح ذكر مريم، ويذكر ه�الي ال�ذي , اآلباء عند اليهود

جد المسيح حسب الجسد، ألن الع�ادات اليهودي�ة القديم�ة كان�ت تق�ف ح�ائالً دون 
 .ذكر انتساب اإلنسان إلى أمه

الش���عب الروم���اني ال���وثني ص���احب  فخ���صّ وم��رقس كت���ب بع���د مّت���ى ) 2(
السيادة، فأهمل أصل يسوع تماماً، وابتدأ بخدمته، وتكلم عنه كعظيم ح�از كم�ال 

 .لخير دائماً وكّرسها إلنقاذ اإلنسانالحياة، وأوقف نفسه على فعل ا
والمتعلّم�ين والمفك�رين، وخ�ّص بش�ارته  للمت�دّينينولوقا كتب بعدهما، ) 3(

بأهل العلم من اليونان كما ُيرى من مقدم�ة بش�ارته، فتتب�ع نس�ب يس�وع إل�ى آدم 
أب البشرية جمعاء، وتكلم عن المسيح وكهنوت�ه الكام�ل، وع�ن ش�فاعته، وقّدم�ه 

 -ألّد أع�داء المس�يحّية  -يقول رينان . اره اإلنسان القدوس دون سواهللعالم باعتب
إنه�ا أجم�ل كت�اب ف�ي س�جل اللغ�ات وال عج�ب، فق�د ك�ان لوق�ا : عن بش�ارة لوق�ا

                                           
 .14  :1 مرقس )1(
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ومهنته وحدها تلقي ن�وراً س�اطعاً . مدققاً محققاً . طبيباً رومانياً، رجل علم وعمل
بمزاول�ة الط�ب إال إذا  على حيات�ه، ألن الروم�ان ك�انوا ال يس�محون ألح�د م�نهم

 .جاز امتحانات عدة على جانب عظيم من الصعوبة والخطورة
أما يوحنا فقد كتب بشارته بعد زمالئه الثالثة بعشرين أو ثالثين س�نة، ) 4(

وكان اليقين بتجّسد المسيح قد رسخ ف�ي أفك�ار الم�ؤمنين، وزال الخ�وف م�ن أن 
إجم���االً عل���ى اخ���تالف  فخ���ّص ف���ي كتابت���ه المت���أخرة أه���ل اإليم���ان. يتزع���زع

وألنه كتب لهؤالء جميعاً ل�م يكت�ب بم�ا س�بق وكتب�ه . جنسياتهم وصفاتهم السابقة
زمالؤه، بل قصد أن يحقق لهم في بشارته أصل المسيح ليس فقط قبل إب�راهيم، 
أو قبل آدم، بل منذ أعماق البدء، فت�راه ي�ذكر ف�ي بش�ارته كلم�ة م�ن أفخ�م أق�وال 

ْقع عظيم في نفس كل مؤمن، ففيه يذكرنا ببدء الخليقة اإلنجيل وأشهرها، ولها و
في البدء خلق هللا الس�ماوات واألرض فيّص�ور : وبفاتحة الوحي في العهد القديم

فِ�ي اْلَب�ْدِء َك�اَن اْلَكلَِم�ُة، َواْلَكلَِم�ُة َك�اَن ِعْن�َد ّهللاِ، َوَك�اَن اْلَكلَِم�ُة : لنا بدء البدء بقول�ه
�ا . َب�ْدِء ِعْن�َد هللاِّ هَذا َكاَن فِ�ي الْ . ّهللاَ  ُك�ّل َش�ْيٍء ِب�ِه َك�اَن، َوِبَغْي�ِرِه لَ�ْم َيُك�ْن َش�ْيٌء ِممَّ

(َكانَ 
88F

1(. 
مّت��ى وم��رقس ولوق��ا ويوحن��ا، رس��الة : األربع��ةفجمي��ع م��ا كتب��ه البش��يرون 

��ر ب��ه، وأع��اده ال��روح الق��دس إل��ى  واح��دة ه��ي اإلنجي��ل ال��ذي قدم��ه المس��يح وبشَّ
ب منهم يمثل بوحي هللا تعليم اإلنجي�ل المعط�ى وكل كات. أذهان هؤالء البشيرين

شفوياً من المسيح تمثيالً صادقاً، وك�ل بش�ارة منه�ا ت�ؤدي رس�الة خاص�ة مكمل�ة 
 .لألخرى

ولتوضيح هذا نأتي بمثل . واحد ال أربعة واإلنجيل. فالمسيح واحد ال أربعة
 : تقريبي

إم�ام  أوله�م ض�ابط، وث�انيهم. هب أن أربعة أجان�ب زاروا القط�ر المص�ري
وثالثهم فنان، ورابعهم كاهن مسيحي، ثم عادوا بعد زيارتهم إلى بالدهم،  ،مسلم

 .وابتدأ كل واحد منهم يكتب عن القطر المصري كما رآه
أرب��ع ب��الد ب��ل ) فيم��ا كتب��وا(فكم��ا أن ه��ؤالء الزائ��رين األربع��ة ل��م يص��فوا 

دقاً فيم�ا تكلموا عن بلد واحد، ولم يكون�وا ك�اذبين، ب�ل ك�ان ك�ل واح�د م�نهم ص�ا
عّب��ر وكت��ب، فك��ذلك البش��يرون األربع��ة ل��م يكتب��وا إال ع��ن مس��يح واح��د، وإنم��ا 

واإلنجي�ل . اختلف لون منظار كل منهم، ووجه�ة نظ�ره، فكان�ت البش�ائر األرب�ع
 هو كل هذه البشائر المستقلة، وما تبعها من رسائل لزيادة اإليضاح والبيان

                                           
 .3-1:  1يوحنا  )1(
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 : التعليق

 .بة الذين كتبوا ما شاهدوا وسمعوايرى اختالف الكت: الموقع األول
وأما ما يتعلق باالستدالل عقالً بعدم جواز التحريف فإنه مخالف للواقع 

 :المشاهد الختالفها وتناقضها، واألدلة على ذلك
إن أهل الكتاب ال يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق  -1

 .والجديد، وهذا شرط عند المسلمين
ب كان��ت باللس��ان العبران��ي، وال يوج��د منه��ا اآلن إن أص��ول ه��ذه الكت�� -2

سوى ترجمة لها، وهذه الترجمة تفقد الكت�ب كثي�راً م�ن قيمته�ا، وذل�ك 
لعدم معرفة سند الترجمة، ب�ل ال يعل�م اس�م المت�رجم فض�الً ع�ن معرف�ة 

وهو م�ن أفض�ل ق�دمائهم ) جيرم(أحواله إلى هذا الحين كما اعترف به 
(لديهم

89F

1(. 
لم��اء أه��ل الكت��اب بالش��ك ف��ي بع��ض نص��وص وق��وع التص��ريح م��ن ع -3

إن بع��ض : ف��ي كتب��ه) جي��رم(ص��رح ): وارد الكاثولي��ك(الكت��ب، يق��ول 
العلم���اء المتق���دمين ك���انوا يش���كون ف���ي اإلص���حاح األخي���ر م���ن إنجي���ل 
مرقس، وبعض القدماء كانوا يشكون ف�ي بع�ض اآلي�ات م�ن اإلص�حاح 

كون ف��ي الث��اني والعش��رين م��ن إنجي��ل لوق��ا، وبع��ض الق��دماء ك��انوا يش��
 .اإلصحاحين األولين من هذا اإلنجيل

الحاالت التي وصلت إلينا في باب زمان تأليف اإلنجيل من : قال هورن -4
قدماء مؤرخي الكنيس�ة ناقص�ة، وال توص�لنا إل�ى أم�ر مع�ين، ومش�ايخ 
القدماء األولون ص�دقوا الرواي�ات ألوهي�ة وكتبوه�ا، قب�ل ال�ذين ج�اءوا 

وه��ذه الرواي��ات الص��ادقة والكاذب��ة  م��ن بع��دهم كتاب��اتهم تعظيم��اً له��م،
(وصلت من كاتب إلى كاتب آخر، وتعذر تنقيحها بعد انقضاء المدة

90F

2(. 
م�ا ورد ف�ي :األغالط الموجودة في األناجيل ثالثة وس�بعون غلط�اً منه�ا -5

ليس أحد صعد إلى السماء إال الذي نزل من السماء ابن هللا : (األناجيل
أخنوخ وإيلياء عليهم السالم رفعا  ، وهذا أيضاً غلط ألن)91F3()في السماء

                                           
محم��د ملك��اوي، الرئاس��ة العام��ة : تحقي��ق، 1/124، إظه��ار الح��ق: الهن��دي، رحم��ة هللا )1(

 .م1989 -هـ 1410لإلفتاء، الرياض، 
 .1/126مرجع سابق، إظهار الحق، : الهندي، رحمة هللا )2(
 .3/13يوحنا  )3(
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(إلى السماء وصعدا إليها كما هو موجود في العه�د الق�ديم
92F

، وهللا ع�ز )1
وجل ال يأتي منه النقص والغلط، بل حت�ى أنبي�اؤه ال يق�رون عل�ى مث�ل 

 .هذا
التناقض��ات الموج��ودة ف��ي ه��ذه الكت��ب، تس��عة وس��بعون تناقض��اً ف��ي  -6

اقض الس�افر ف�ي نس�ب المس�يح، األناجيل، ومن تناقضات األناجيل التن�
فالناظر في شجرة األنساب في أول إنجيل متى يتبين له أن عيسى م�ن 
أوالد س��ليمان ب��ن داود، ولك��ن إذا نظ��ر عل��ى النس��ب نفس��ه ف��ي الفص��ل 
الثال��ث م��ن لوق��ا ظه��ر أن��ه م��ن أوالد ناث��ان ب��ن داود، وق��د الح��ظ بع��ض 

روغي�ه ف�ي دارسي اإلنجيل من النصارى هذا االضطراب حتى إن األب 
غامضة وغي�ر : (يقول عن نصوص اإلنجيل) مدخل إلى اإلنجيل(كتابه 

 .)93F2()مفهومة بل متفاوتة ومستحيلة ومضطربة
وهذا االختالف والتناقض ال يكون في ك�الم هللا مطلق�اً، وص�دق هللا ف�ي 

َولَ���ْو َك���اَن ِم���ْن ِعن���ِد َغْي���ِر ّهللاِ لََوَج���ُدوْا فِي���ِه اْختِالًَف���ا : وص���ف الق���رآن
 .))94F3ثِيًراكَ 

نالح��ظ ب��اعتراف المواق��ع المس��ؤولة أن اإلنجي��ل إنم��ا ه��و وص��ف لم��ا  -7
ش��اهده كتب��ة اإلنجي��ل، فل��يس بالض��رورة أن يك��ون وحي��ا إلهي��اً، ب��ل وال 

متي وم�رقس ”: حتى كالم المسيح نفسه، حيث يقول في الموقع األول
: ، وف��ي الموق��ع الث��اني يق��ول“ولوق��ا ويوحن��ا ك��ل م��نهم كت��ب م��ا رآه

إلنجي��ل كم��ا يعتق��د المس��لمون كتاب��ا أوح��ي إل��ى المس��يح م��ن فل��يس ا”
وق�د نح�ا ك�ل م�نهم ”: ثم يقول ع�ن أص�حاب األناجي�ل األربع�ة “السماء

 . “في كتابته منحى خاصاً 
وهذا ما الحظه موريس بوكاي في مقارنت�ه ب�ين الكت�ب المقدس�ة حي�ث 

وثم��ة ف��رق أساس��ي آخ��ر ب��ين المس��يحية واإلس��الم فيم��ا يتعل��ق : (يق��ول
كتب المقدسة؛ ذلك هو غياب النص الموحى به عند المسيحية بينما بال

 )95F4()يملك اإلسالم القرآن

                                           
 .2/11، سفر الملوك الثاني 24-5/23سفر التكوين  )1(
، المكت�ب اإلس�المي، الطبع�ة 66التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص: بوكاي، موريس )2(

 .م1990هـ،  1411الثالثة 
 ).82: (سورة النساء، اآلية )3(
 .18: مرجع سابق، صاإلنجيل والقرآن والعلم، التوراة و: بوكاي، موريس )4(
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أما االستشهاد بالنصوص فهي بحاجة قب�ل ذل�ك إل�ى إثب�ات م�ن الكت�اب  -8
كم��ا أن م��ا اس��تدل ب��ه ق��د يك��ون ل��ه .المق��دس ال��ذي ه��و مح��ور الخ��الف

دم معن��ى ص��حيح بإثب��ات اس��تمرار ك��الم هللا تع��الى ول��يس بالض��رورة ع��
 .فكالم هللا باق إلى اليوم في القرآن الكريم.. تحريف األناجيل 

المسلمون يؤمنون بال واليوم اآلخر والكتب والرسل : السؤال الرابع
 وعيسى وموسى والتوراة واإلنجيل، فهل هذا كاف لدخول الجنة؟

 arabicpower: رد الموقع األول) 1
 جاء في اإلنجيل، كما بالمسيحيؤمنون  ن الين أقول لك أن المسلمأستطيع أ

بأن��ه  فه��م يؤمن��ون ب��ه كنب��ي مث��ل س��ائر األنبي��اء لك��ن اإلنجي��ل يق��دم لن��ا المس��يح
ن��ا ه��و الطري��ق أ” :ل��ص الع��الم ول��يس بأح��د غي��ره الخ��الص وق��د ق��ال المس��يحخم

يض��ا المس��لمون يعتق��دون أن أ “ال ب��يإب األ ىل��إأح��د ي��أتي  ال والحي��اة والح��ق
وأي�ن ولم�اذا  ىولس�ت أدري م�ن ق�ام ب�التحريف ومت�حرف�ا  اإلنجيل والتوراة ق�د

 ،س�ئلة عن�د أي مس�لميوجد جواب له�ذه األ وال الحقيقي؟ وكيف بل وأين اإلنجيل
حف�ظ كالم�ه  ىن هللا ق�ادر عل�أيؤمن�ون ب� وال يؤمنون بكت�اب هللا فهم أيضا ال ذاً إ

آمن ب�ي  من”: ول الجنة فكما قال المسيح له كل المجدخأما عن د من أن يحرف
 يهل�ك ك�ل لك�ي ال حب هللا العالم وبذل ابنه الوحيدأنه هكذا أل “سيحيامفلو مات 

ف�ي الكت�اب المق�دس ل�يس فيه�ا  والجن�ة، بدي�ةمن يؤمن به بل تكون ل�ه الحي�اة األ
 الجن�ة ه�ي ن هللا في�ه وهللا ق�دوس،و حوري�ات ب�ل ه�ي مك�ان مق�دس ألأ  خم�را

المع��د لخ��ائفي هللا ه��ي رض وه��ي الملك��وت ن م��ن عن��اء األيمك��ان راح��ة الم��ؤمن
 .ربابالتسبيحات والعبادة لملك الملوك ورب األ فيه مكان تصعد

 waterlive: رد الموقع الثاني ) 2
بالنس��بة لس��ؤالك المس��لمون يؤمن��ون ب��ال والي��وم األخ��ر والكت��ب والرس��ل 

 والتوراة واإلنجيل، فهل هذا كاف لدخول الجنة؟ وموسى وعيسى
ن كن�ت ت�ؤمن إوي عظ�م م�ن نب�أك�ن عيس�ى فق�ط ل ينت ت�ؤمن بعيس�ى كنب�أ

 بالتوراة واإلنجيل فهل تقرأ فيهما ؟

 : التعليق
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الموقع األول يرى أنه ال يكفي اإليمان بالمسيح كنبي بل ال بد من اإليمان 
به كمخلص ، وهذا ما أجمله الموقع الثاني، مع إلزامنا بقراءة التوراة 

 .واإلنجيل إن كنا نؤمن بها
ن أنها منسوخة بالقرآن كما أنها محرفة، واألدلة على والجواب أننا نؤم

التحريف كثيرة، وقد تم ذكر  عدد من األوجه الدالة على تحريف اإلنجيل في 
(أثناء تحليل ردود السؤال السابق

96F

1( . 

25Bما هي وجهة نظر النصارى نحو المسلمين واليهود؟: السؤال الخامس 

26B1 (رد الموقع األول :arabicpower   
تستمر ى حت الؤي سأنك ترسل أحت لك جزء بسيط لكني أرجو لقد شر 

 .صداقتنا
 المحب

  نور  

27B2 ( رد الموقع الثاني :waterlive 
 ما عن وجهة نظرنا نحو المسلمين واليهود؟أ

 هن نحترم كل إنسان بصرف النظر عن جنسيتألقد علمنا الكتاب المقدس 
المسلمين ويوجد  يصدقائأعتز بصداقة العديد من أشخصيا  ناه، أومعتقد

 ينسانن نفرق بين الموقف اإلألكن البد  .بينا عالقات اكثر من رائعة
ن نحب المسلمين واليهود وحتى أيقول  ينسانإلالموقف اي  والموقف السياس

إسرائيل  هحد ما تفعلأال يخفي على  يلكن الموقف السياس  .من ال يعبدون هللا 
 أيبالطبع هذا ال يرضى  ريتهمحلب قتل ونهب وس الفلسطينيين من بأشقائنا

 .نسان لدية ذرة عقلإ
ن يحرر هللا فلسطين أجل أونحن كمسيحيين نصلى وندعو إلى هللا من 

المسجد األقصى وكنيسة المهد وقبر  جنباتهاوالتي تحوى بين  الغالية رضاأل
 .المسيح

من حيرتك وعلى هللا قصد  كون قد أزلت جزءأن أ يأرجو يا صديق
 .السبيل

 ديقك ص
                                           

 .من هذا البحث 30-29انظر ص  )1(
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 عبد هللا

 :التعليق
لم يرد وهي سياسة لألسئلة التي قد تكون إجابتها ال : الموقع األول

يريدها، والثاني يزعم المحبة مع المسلمين والوقوف معهم لتحرير فلسطين 
  .من اليهود، وهذا جواب إيجابي



 - 51  -

@
30Bخاتمة 

31B ًوأخيرا.. 
32Bار، غي�ر حافل�ة نجد هذه المواقع التنص�يرية وعل�ى كثرته�ا فإنه�ا قليل�ة ال�زو

 .بالمادة المؤثرة، وغير مستخدمة فعاليات اإلنترنت إال بالحد األدنى
33B وبالمقابل فإن علينا كمسلمين إضافة إلى بيان خط�ورة تل�ك المواق�ع، وبي�ان

ضاللها أن ننشط لبيان دين هللا تعالى، وإظهار الح�ق للع�الم بك�ل  س�بيل، ومنه�ا 
بع��د ي�وم، ف��إن أح��ق م�ا ش��غلت ب��ه ه��و  ش�بكة اإلنترن��ت الت��ي يكث�ر رواده��ا يوم��اً 

ال��دعوة إل��ى هللا، وهداي��ة الع��الم إل��ى دي��ن هللا تع��الى، ونص��رة قض��ايا المس��لمين، 
 .وآخر دعونا أن الحمد ل رب العالمين

34Bالنتائج : 
1- 35B في ال�دعوة إل�ى هللا لم�ا في�ه م�ن ) اإلنترنت(أهمية الشبكة العنبكوتية

زاي���د أع���داد إمكان���ات وخص���ائص ومي���زات عدي���دة م���ن جه���ة، ولت
 . المستخدمين من جهة أخرى

2- 36B اس��تفادة المنص��رين للش��بكة العنكبوتي��ة بش��كل متزاي��د وج��ود عش��رات
 . المواقع المتخصصة باللغة العربية

3- 37B إمكانات المواقع التنصيرية كان أقل من المتوقع بالنظر إلى إمكان�ات
 . التنصير العالمية

4- 38Bين��ة، أو مؤسس��ات ال نج��د أن تل��ك المواق��ع تتب��ع دوالً أو جماع��ات مع
خيرية، كم�ا أنه�ا ال تض�ع رس�ماً لالش�تراك أو يوج�د فيه�ا دعاي�ة، أو 

 ). مصادر التمويل مجهولة(تطلب تبرعات 
5- 39B محت��وى الم��وقعين المدروس��ين تفص��يلياً ترك��ز عل��ى تعزي��ز اإليم��ان

كم���ا تتن���اول الكت���اب . النص���راني وترك���ز عل���ى القص���ص العاطفي���ة
يي���دها بالقص���ص، كم���ا المق��دس وإب���راز نص���وص في���ه وش���رحها وتأ

يتدافع عن العقائد النصرانية وما يسطره عملي�اً م�ن هج�وم كتحري�ف 
 .الكتب أو الصلب أو التثليث

6- 40B الموقعين ال يستهدفان الهج�وم عل�ى عقائ�د المس�لمين، ب�ل تس�عى إل�ى
 . كسبهم واالستدالل بالقرآن على صحة مذاهبهم
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41Bلتوصياتا : 
عنكبوتي�ة كم�ا وكيف�اً، والتنس�يق تعزيز المواقع اإلسالمية على الش�بكة ال -1

 . بين تلك المواقع وتخصص بعضها في رصد المواقع التنصيرية
دراس����ة الوس����ائل اإلعالمي����ة للمنص����رين ك����المجالت والفض����ائيات  -2

واإلذاع���ات والمواق���ع التنص���يرية واالس���تفادة م���ن وس���ائلهم والتص���دي 
 . لشبهاتهم

وموق�ع إيجاد مركز متخصص ألبحاث ودراسات ومق�االت التنص�ير  -3
 . إلكتروني
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42Bقائمة المراجع 
 
أحمد عبد الوهاب فتيح، الطبعة  :، تحقيقالبداية والنهاية :ابن كثير -1

  .م، القاهرة1993-هـ1413األولى، دار الحديث، 

. ط. دار صادر بيروت، د ،العرب لسان: ابن منظور، محمد بن مكرم -2
 .ت

لوم تعرف على الحاسب الشخصي العربية لع: أبو العطاء، مجدي -3
  .م1997القاهرة . مجدي أبو العطاء ،الحاسب

مكتبة ، في البالد العربية وأثره التبشير: البسطان، أحمد سعد الدين -4
 . ط. م، د1989اإليمان، القاهرة، 

، المكت�ب اإلس�المي التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم: بوكاي، موريس -5
 .م1990هـ 1411، الطبعة الثالثة، 

، الترجمة الكاملة ألعمال الم�ؤتمر الم اإلسالميالتنصير خطة لغزو الع -6
التبشيري الذي عقد في مدينة جلين آيري بوالية كلورادو في الوالي�ات 

 The: للنش�ر بعن�وان  Mark م ونش�رته دار1978المتح�دة س�نة 
Gospel and Islam A1978 Compedium. 

، ميلعالمية للشباب اإلسال، الندوة االميسرة الموسوعة: الجهني، مانع -7
 .دار الندوة العالمية للشباب اإلسالمي

 البالد في واالستعمار التبشير: خالدي، مصطفى وفروخ، عمر -8
 .بيروت ، المكتبة العصرية،العربية

منشأة المعارف،  ،التبشيرية اإلرساليات :يللشلبي، عبدالج -9
 .ط. ت. اإلسكندرية، د

، لعربالموجهة إلى المسلمين ا التنصيرية اإلذاعات :شلبي، كرم -10
 .م1991 -هـ 1412القاهرة، مكتبة التراث اإلسالمي، 

دار المعارف، بيروت، الطبعة الرابعة،  المستشرقون،: عقيقي، نجيب -11
 .ت د
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 .هـ1411، اإلسالمي، لندن، الطبعة الثانية

  .153 ، العددمجلة البيان -13

يونيو 12هـ 1424ربيع اآلخر 12 -1896دالعد ،الدعوة مجلة -14
 .م2003
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 .، مكتبة التوبةمواجهته

محمد ملكاوي، الرئاسة : تحقيق ،هار الحقأظ: الهندي، رحمة هللا -17
 .م1989 -هـ 1410العامة لإلفتاء، الرياض، 

18- http://www.nua.com/surveys/how_many_online/inde
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19- Alsheri, F. Electronic Newspapers on the Internet: A 
study of the production and consumption of Arab 
dailies on the world wide web. University of 

Sheffield – Department of Journalism Study (PhD 
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 )أ ( ملحق 

 استمارة تقويم المواقع  التنصيرية العربية

 :اسم الموقع
 :العنوان

 الخدمات المقدمة/ األساليب المستخدمة  وحدة التقييم
 صور ثابتة الوسائط المتعددة 

 صور متحركة
 وتملفات ص

 ملفات فيديو
 عربي فقط اللغة

 عربي وإنجليزي فقط
 لغات 5 – 3من 

 لغات 5أكثر من 
 حكومي النطاق

 تجاري عالمي
 مستضاف في المواقع المجانية

 بريد إلكتروني الخدمات التفاعلية
 فاكس/ هاتف 

 دفتر زوار/ منتدى حوار 
 قوائم مراسلة

 ثواني فأقل 5 سرعة تحميل الموقع
 انيثو 10 – 6من 
 ثانية 15 – 11من 
 ثانية 20 – 16من 

 ثانية 20أكثر من 
 محركات بحث الوصول للموقع

 أدلة مواقع
 من مواقع أخرى

  خدمات أخرى
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 )ب ( ملحق 
 المواقع التنصيرية على شبكة اإلنترنت التي أجريت عليها الدراسة

ها والموقع األول والثاني أجري عليها دراسة مفصلة لمحتواها وأرسل إلي
 األسئلة

 الموقع28B مسلسل

 القوة المغيرة 1
3TUhttp://arabicpower.comU3T 

 الماء الحي 2
http://members.tripod.com/waterlive 

 المحمدية 3
http://www.muhammadanism.com 

4 44Bعن عيسى 
http://www.aboutisa.com 

 ٍابن الصحراء 5
http://www.geocites.com/desertson1 

 الحياة  6
http://www.haya.org  

مصر –بيت السالم بالعجمي  7  
http://beit.cjb.net  

 النور  8
http://www.al-nour.com  

 المرفى  9
http://www.maarifa.com  

 شهود يهوه  10
http://www.watchtower.org  

 مركز الكلمة المسيحي 11
http://www.stmarychurch.150m.com  

 حياة المسيح 12
http://www.lifepage.org  

http://arabicpower.com/
http://www.aboutisa.com/
http://www.geocites.com/desertson1
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 )ج ( ملحق 
 

 األسئلة التي أرسلت للمواقع
 

 ما نظرة النصارى للدين اإلسالمي وللنبي محمد وللقرآن؟ -1

مكن إرسال كتب مبسطة عن النصرانية على العنوان التالي هل من الم -2

... 

ما سبب تعدد فرق النصارى؟ وما هي أبرزها؟ مع توضيح الفروق  -3

 بينها؟

ما سبب تعدد األناجيل وما فيها من اختالفات؟ مثل االختالف في نسب  -4

 .المسيح

المسلمون يؤمنون بال واليوم األخر والكتب والرسل وعيسى وموسى  -5

 راة واإلنجيل، فهل هذا كاف لدخول الجنة؟والتو

 ما هي وجهة نظر النصارى نحو المسلمين واليهود؟     -6
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 ملخص الدراسة

 
تتن��اول الدراس��ة بع��ض المواق��ع التنص��يرية العربي��ة ف��ي الش��بكة العنكبوتي��ة 

، وتبدأ الدراسة بمقدمة عن أسباب اختيار الموضوع ومشكلة البحث )اإلنترنت(
 . ومنهجيته وحدوده وصعوباته وأهدافه ووسائله

ث�م . ثم الحديث عن اإلنترنت وخصائصه وخدماته وأهميت�ه كوس�يلة دعوي�ة
التعريف بالتنصير ونشأته وأهدافه وواقع�ه ووس�ائله ال س�يما الش�بكة العنكبوتي�ة 

 ). اإلنترنت(
ثم دراسة عامة على عشرة مواقع م�ن حي�ث اس�تفادتها م�ن خ�دمات الش�بكة 

ت للجمهور، وتوظيف الوسائط المتعددة من ص�ور وملف�ات وما تقدمه من خدما
في��ديو وأص��وات وك��ذلك اللغ��ات وس��رعة التحمي��ل وطريق��ة الوص��ول للموق��ع 

 . وتمويلها
كما تمت دراسة تفصيلية لمحتوى موقعين لمعرفة أهم نواف�ذ الم�وقعين وم�ا 

 . تحويه من مواضيع مع التعليق عليها
ن���اول نظ���رة النص���ارى لإلس���الم كم���ا ت���م إرس���ال أس���ئلة إل���ى الم���وقعين تت

 . والمسلمين والنبي محمد صلى هللا عليه وسلم والقرآن الكريم
كم��ا تتن��اول س��بب تع��دد ف��رق النص��ارى وك��ذلك األناجي��ل وم��ا فيه��ا م��ن 

 . مع التعليق على اإلجابات. اختالفات وغيرها
 . وأخيرا خاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات

 
 خالد بن عبدهللا القاسم. د

 جامعة الملك سعود –لية التربية ك
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Abstract 
 

The study covers some of the Arab Christian websites in 
the internet; it starts with an introduction about the reasons 
that lead to the selection of the subject, the research problem, 
the objectives, the means, the methodology and the limits and 
difficulties... 

It also gives a brief about the internet, its services and its 
importance as a channel to call for Islam. It also opens the 
minds about Christianization, when it starts, what are its 
objectives, its position today and the methods especially it 
follow the internet network. 

The study also covers ten websites that collectively make 
advantage of the internet to serve members of the Public 
through Employing several approaches such as Photos, Video 
files, Languages, Download speed, ways and means to 
communicate with the website and how to maintain and 
financing.. 

Also, a detailed study is made on the contents of two 
websites, identifying their important links, which are 
necessary to view the subjects and the following comments. 

Also, questions are addressed to the two websites around 
the views of Christians on Islam, Moslems, the prophet 
Mohammed and the Holy Quran. 

The study also explained the reason behind the rise of 
different Christian sects and different bibles and gave 
comments to the answers related to these questions. 

Finally, the study reported the most important results and 
recommendations. 
 
Dr. Khalid Bin Abdullah EIGasim 
King Saud University, KSA 
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