
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

1]مدخل إىل دراسة املسيحيةتفريغ سلسلة  ] 

 أبو املنترص حممد شاهني التاعبلألستاذ / 

 املسيح املسيحيني املسيحية.[: 2املقطع رقم ]

وسنبدأ   اليوتيوب،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، معكم حممد شاهني التَّاعب من قناة الدعوة اإلسالمية عىل

ة.  سلسلة جديدة بعنوان: مدخل إىل دراسة املسيحية، وسنبدأ ببعض التعريفات اهلامَّ

ر اإلسالمي املسيحي ومقارنة األديان والنقد الكتايب، إذا فعليك االشرتاك هبذه  مالحظة: لو أنت مهتم باحلوا

2]القناة  ك مجيع إشعارات احللقات اجلديدة.: اضغط عىل زر االشرتاك األمحر، واضغط عىل عالمة اجلرس لكي تأتي[

صطلح ني" م  و"املسيحي ،ق به املسيحينيتعل  صطلح م  صطلح جيب معرفته هو مصطلح "املسيحية": وهو م  أول م  

 .صطلح "مسيح"لذا سنبدأ بم   ."مسيح" ق بكلمةتعل  م  

 اإلعالن عن م  كان يت   با  نة، وغالعيَّ ة م  مَّ ه  ألداء م   معناها باختصار: شخص اختاره اهلل   " )بشكل عام(،مسيح"كلمة 

نا جاءت كلمة ن ه  مو = سقدَّ يت امل  ختار بالزَّ خص امل  وهو مسح جسم الشَّ  :عنيَّ طقس م  هذا االختيار عن طريق 

 ."مسيح"

ث رناك م  ه   ن يؤمنون بأنَّ واليهود واملسيحي  نة.عيَّ م   ألداء مهام   ،املسيحي اريخ اليهودياختارهم اهلل طوال التَّ  ،سحاء ك 

فة باأللف والالم "املسيح" كلمة و ،"مسيح" بشكل عام كلمة ناك فرق بنيه  و  .بشكل خاص  امل عرَّ

نا داود عليه من نسل سيدهو شخص سيكون  - بحسب االعتقاد اليهودي - ف بألف والمعرَّ امل   "املسيح"لقب 

 سي  السالم، 
يد أجماد ع  وسي   ،ةيَّ يعة املوسو  يد إقامة الّشَّ ع  وسي   ،يد بناء اهليكلع  وسي   ،يد إقامة مملكة داود عليه السالمع 

ئيل التي كانوا عليها أيام سيدنا داود عليه السالم.  بني إرسا

                                              

 IqnsEPOgv7C0t72lZY6https://www.youtube.com/playlist?list=PLaeiqSJqUjhwUpرابط قائمة تشغيل السلسلة:  1

 cw9reA057dkea-W0https://www.youtube.com/channel/UCAtyqlkقناة الدعوة اإلسالمية:   2

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaeiqSJqUjhwUp6lZY72t0C7IqnsEPOgv
https://www.youtube.com/channel/UCAtyqlk0W-dkea057reA9cw


ئيللَّ ايل ك  ة، فبالتَّ ة اخلاصَّ همَّ  ينتظره اليهود ألداء هذه امل  عنيَّ شخص م   " إذا ،املسيح" فهذا 3]ام كان يظهر نبي لبني إرسا ] 

يم مملكة داود ق  الذي سيأيت لي   "املسيح"لذلك فاليهود إىل اليوم ينتظرون  "،املسيح"ريدونه أن يكون هو كان اليهود ي  

ئيل التي كانت أيام سيدنا داودوي   ،خرىة أ  مرَّ   .عليه السالم عيد أجماد بني إرسا

ا  ء  ،نةعيَّ ة م  مَّ ه  ألداء م   اهلل   اختاره معناها شخصف ،عام   بشكل   "مسيح"كلمة أمَّ خص   انكسوا ، أو رسوال   انبي   هذا الشَّ

إشارة  نطق حسب اللغة العربية(،" )كام ي  ايَّ س  املم "أو  "املسيح"نة، لكن عيَّ ة م  همَّ لكن اهلل يستخدمه مل   ا ،كافر أو حتى

 سي   ،اد  ج   لشخص خاص  
ئيل األرض  عيد أجماد بني إرسوسي   ،وسيكون من نسل سيدنا داود ،يد مملكة داودع   ة.يَّ ا

أتباعها  تسمية ية جاء منيانة املسيحالد    اسمسنجد أنَّ  "،املسيح" و "،املسيحيني" و "،املسيحية"لو رجعنا لتعريف و

ماملسيحينيبـ "  اليهود. بحسب اعتقاد الشخص اخلاص   :يسوع / عيسى هو املسيح أنَّ بالذين آمنوا  "، وه 

 املسيحية. يانةيانة اليهودية والد  وهذا هو الفارق بني الد  

 نتظر.ملسيح امل  يسوع / عيسى هو ا أنَّ بأما املسيحيني فآمنوا بأنَّ يسوع / عيسى هو املسيح،  اليهود كفروا

 ونع  كل املسيحيني يدَّ وس املسيحية، ابن مريم هو مؤس   يسوع / عيسى أنَّ بالعامل يؤمنون   يفسيحينيامل : كلمالحظة

م باع املسيح عليه السالم أَّنَّ م يأمترون بأمره، وينتهون عن نواهيه!، وات  ون أَّنَّ ع   يدَّ

طلقون عليه اسم سلمني ي  املإنَّ ف ،سلمني واملسيحيني يف اسم املسيح ابن مريمناك فرق بني امل  ه   أنَّ  أيضا   الحظن  

املسيحيني واحد، فإنَّ  اسم فون يفوخيتل ،اسمني ون معنا عىلفقتَّ ن م  واملسيحيو، "املسيح" و "،ابن مريم" و "،عيسى"

"، يسوع"اسمه  نَّ ألون يقو"، وإنَّام عيسى"اسمه  العرب منهم ال يؤمنون بأنَّ  لكنَّ  "،املسيح ابن مريمـ "ب يؤمنون

يس سهو جيس املسيح" يسوع"السم قابل اإلنجليزي امل   أنَّ واملفروض   .Jesus Christ تكرا

 ؟"عيسى"  منبدال   "يسوع"، فام الذي جعل املسيحيني يقولون "عيسى" بل "،يسوع"قول ن نحن كمسلمني ال

ق تعل  منها ما هو م   ،تلفةسباب م  أل فاالسم يتغّيَّ  ،ختلفةهجات امل  غات واللَّ قة بانتقال االسم بني الل  تعل  شكلة م  هذه م  

 بطريقة تدوين االسم.

                                              

ُسلِ َولَقَدْ ﴿قال تعاىل:  3 اَءُكْم َرُسوٌل بَِما ََل تَْهَوى أَْنفُُسُكُم ْريَمَ اْلبَي ِنَاِت َوأَيَّدْنَاهُ بُِروحِ اْلقُدُِس أَفَُكلََّما جَ مَ َوآتَْينَا ِعيَسى اْبَن  آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوقَفَّيْنَا ِمْن بَْعِدهِ بِالرُّ

 [87]البقرة:  ﴾٨٧ا تَْقتُلُونَ اْستَْكبَْرتُْم فَفَِريقًا َكذَّبْتُْم َوفَِريقً 



املسيح ابن  :واحدالخص شَّ ال نفس مون عنم يتكلَّ بأَّنَّ سلمني واملسيحيني فاق بني امل  ناك ات  ه   : الواضح أنَّ مالحظة

ور م  فيه بأ   م يعتقدونوه   ،نةعيَّ ور م  م  نحن نعتقد فيه بأ  و "،يسوع"هم يقولون عنه و "،عيسى"مريم، نحن نقول عنه 

 قاش واحد.الن  خص حمل  نة، لكن الشَّ عيَّ م  

 : اختصارا  

 نة.عيَّ ة م  مَّ ه  ألداء م   اهلل  خص اختاره ش :معناها عام   بشكل   "مسيح"كلمة  -

يَّا( بشكل  خاص  معناهااملسيح" كلمة -
 عليه السالم، نا داودسيكون من نسل سيد، اد  ج   مسيح خاص   :" )املمس 

 ي  سو ،رشيعة موسى، وإقامة بناء اهليكلته، وإعادة يد إقامة مملكع  وسي  
ئيلإيد أجماد بني ع   ام سيدنا داود.أي   رسا

بحسب اعتقاد  ،ص  خص اخلاهذا الشَّ  "،املسيح"ه هو ن آمنوا أنَّ ، املسيحيويسوع ابن مريمملا ب عث عيسى /  -

 ."املسيح"ه ومل يؤمنوا أنَّ  ،فكفروا بها اليهود أمَّ  ،اليهود

"، وهكذا املسيح"و هعيسى/ يسوع  أنَّ باملسيحيني يؤمنون  هو أنَّ  ايل الفرق بني اليهود واملسيحينيفبالتَّ  -

يانةنا جاء ومن ه   "،سيحيني"املأصبح اسمهم  ذي كان ال احلياة أو املنهج أو أسلوب "،املسيحية" اسم الد 

 .للمسيح عليه السالم بنيستنامل   وأ ،أتباع املسيح عليه

ن  نَّ إويقولون  "،مسيحية"أو  "،مسيحيني"أو  "،مسيحي"سلمني يرفضون استخدام اسم ناك الكثّي من امل  ه   القرآ

هم نصارى الكريم سامَّ
[4  .رآنيف الق   وجلَّ  عزَّ  هم اهلل  يهم كام سامَّ سم  واألفضل أن ن   [

هم جموس؟ نَّ إفهل جيوز أن نقول  [5]م عن املجوسلَّ كالقرآن الكريم ت د: هو أنَّ والرَّ  ن الق   أنَّ  مأ القرآن الكريم سامَّ رآ

هم يسم  القرآن الكريم مل ي   ايل أنا أعتقد أنَّ لإلشارة هلؤالء القوم؟ فبالتَّ ستخدم ارخيي امل  ى التَّ سمَّ الكريم استعمل امل  

 ستعمل بشكل تارخيي لإلشارة هلؤالء القوم.ه استخدم االسم امل  ، لكنَّ"نصارى"

 ني:سلمني هلم رأيين امل  فّس  امل   ومن أين جاء سنجد أنَّ  "صارىالنَّ"صطلح منا عن م  لو تكلَّ 

 .[6]رآينالق   ص  بحسب النَّ  "أنصار اهلل"الميذ صارى جاء من وصف التَّ : أن مصطلح النَّاألول

                                              

ُروا بِ ﴿قال تعاىل:  4 ُ بَِما كَانُوا ْلِقيَاَمةِ َضاَء إِلَى يَْوِم اهِ فَأَْغَريْنَا بَيْنَُهُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَغْ َوِمَن الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرى أََخذْنَا ِميثَاقَُهْم فَنَُسوا َحظًّا ِممَّا ذُك ِ  َوَسْوَف يُنَب ِئُُهُم َّللاَّ

 [14]املائدة:  ﴾١٤يَْصنَعُونَ 
َ يَْفِصلُ َوالَِّذيَن أَ  اْلَمُجوسَ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن هَادُوا َوالصَّابِئِيَن َوالنََّصاَرى وَ ﴿قال تعاىل:  5 َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َشِهيدٌ  إِنَّ  بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمةِ  ْشَرُكوا إِنَّ َّللاَّ  ﴾١٧َّللاَّ

 [16]احلج: 
ا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر قَالَ ﴿قال تعاىل:  6 ِ فَلَمَّ ِ  قَاَل اْلَحَواِريُّونَ   َمْن أَْنَصاِري إِلَى َّللاَّ ِ َواْشَهدْ بِأَنَّا ُمْسلِ  نَْحُن أَْنَصاُر َّللاَّ  [52]آل عمران:  ﴾٥٢ُمونَ آَمنَّا بِاَّللَّ



 .[7]"ناصة اجلليل"ه كان من منطقة اسمها ألنَّ  "اي  ناص  "عيسى نفسه كان ي دعى  /يسوع  : أنَّ الثاين

 "ناصيني"واتباعه كانوا  "،اصييسوع النَّ ، يذكر أنَّ املسيح كان ي دعى "سقدَّ كتاب املسيحيني امل   ،فالعهد اجلديد

  .[8]"نصارى"أو 

                                              

ِ َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم ِلْلَحَوارِ ﴿قال تعاىل:  ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا أَنَْصاَر َّللاَّ ِ وَن نَْحُن أَنْ قَاَل اْلَحَواِريُّي ِيَن َمْن أَنَْصاِري إِلَى َّللاَّ فَآَمنَْت َطائِفَةٌ ِمْن بَنِي  َصاُر َّللاَّ

 [14: ]الصف ﴾ِهْم فَأَْصبَُحوا َظاهِِرينَ فَأَيَّدْنَا الَِّذيَن آَمنُوا َعلَى َعدُو ِ َرائِيَل َوَكفََرْت َطائِفَةٌ إِسْ 
:  11: 21إنجيل متى  7 وع   اجلج م 

المت  مل يل  »فمقم  اجلج
ة  م
نج نماص 

ي م  َّب ي  الَّذ  وع  الن ا يمس   «.هذم

: » 22: 2سفر أعامل الرسل  الم  األمقجوم
ه  وا هذ  ع  مم ي ونم اسج

ئ يل  ا م رسج
ال  اإل  جم ما الر  ي  أمُّي   

وع  النَّاص  جم  يمس  عم  وم
ات  وَّ  ب ق 

 
بمل  اهلل

نج ق 
مج م  نم لمك  هم ج ٌل قمدج تمربم ج  ه  يف  رم ا اهلل  ب يمد  نمعمهم  صم

آيمات  بم وم
ائ 

. ونم ا تمعجلمم  يجض  امم أمنجت مج أم ، كم مج ك 
ط  سج  وم

:  19: 24لوقا إنجيل  الم هلم امم ؟»فمقم يم
ا ه  مم االم: « وم ة  »فمقم تمصَّ ي  املج خج  

وعم النَّاص  انم ب يمس  ي كم   ، الَّذ 
 
امم اهلل مم  أم

ل  وج الجقم ل  وم عج
ا يف  الجف  ر 

تمد  قج ب ي ا م  ان ا نم .إ نجسم عجب  مجم يع  الشَّ   وم

ا الرَّ  5:24أعامل الرسل  8 نما هذم دج جم نما إ ذج وم إ نَّ وفم م مجم يع  الجيمه   بمنيج
تجنمة 
ي جم ف  هم م  ا وم د 

س  فج لم م  ، ج  ونمة  ك  مسج  املج
ينم يف 

ي نيم د  الَّذ   
َّاص  يعمة  الن

امم ش  دم قج
م  يف ترمجات عربية أخرى، مثل:  ، )نجدوم

 .(النصارى"، اسم: الناصينياإلنجيل الّشيف، احلياة، اليسوعية، العربية امل شرتكة: بدال  من "
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