بسم اهلل الرمحن الرحيم
تفريغ سلسلة مدخل إىل دراسة املسيحية[ ]

لألستاذ  /أبو املنترص حممد شاهني التاعب
املقطع رقم [ :]2املسيح املسيحيني املسيحية.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،معكم حممد شاهني التَّاعب من قناة الدعوة اإلسالمية عىل اليوتيوب ،وسنبدأ
سلسلة جديدة بعنوان :مدخل إىل دراسة املسيحية ،وسنبدأ ببعض التعريفات اهلا َّمة.
مالحظة :لو أنت مهتم باحلوار اإلسالمي املسيحي ومقارنة األديان والنقد الكتايب ،إذا فعليك االشرتاك هبذه
القناة[ ]  :اضغط عىل زر االشرتاك األمحر ،واضغط عىل عالمة اجلرس لكي تأتيك مجيع2إشعارات احللقات اجلديدة.
أول مصطلح جيب معرفته هو مصطلح "املسيحية" :وهو مصطلح متعل ق به املسيحيني ،و"املسيحيني" مصطلح
متعلق بكلمة "مسيح" .لذا سنبدأ بمصطلح "مسيح" .
كلمة "مسيح" (بشكل عام) ،معناها باختصار :شخص اختاره اهلل ألداء مه َّمة معيَّنة ،وغالبا كان يتم اإلعالن عن
عني :وهو مسح جسم َّ
بالزيت املقدَّ س = ومن هنا جاءت كلمة
الشخص املختار َّ
هذا االختيار عن طريق طقس م َّ
"مسيح" .
اليهود واملسيحيون يؤمنون َّ
بأن هناك مسحاء كثر ،اختارهم اهلل طوال ال َّتاريخ اليهودي املسيحي  ،ألداء مهام معيَّنة.
عرفة باأللف والالم بشكل خاص.
وهناك فرق بني كلمة "مسيح" بشكل عام ،وكلمة "املسيح" امل َّ
عرف بألف والم  -بحسب االعتقاد اليهودي  -هو شخص سيكون من نسل سيدنا داود عليه
لقب "املسيح" امل َّ
الّشيعة املوسو َّية ،وسيعيد أجماد
السالم ،سيعيد إقامة مملكة داود عليه السالم ،وسيعيد بناء اهليكل ،وسيعيد إقامة َّ
بني إرسائيل التي كانوا عليها أيام سيدنا داود عليه السالم.

 1رابط قائمة تشغيل السلسلةhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLaeiqSJqUjhwUp 6lZY72t0C7IqnsEPOgv :
2

قناة الدعوة اإلسالميةhttps://www.youtube.com/channel/UCAtyqlk0W-dkea057reA9cw :

فهذا "املسيح" إذا ،شخص معني ينتظره اليهود ألداء هذه امل همة اخلاصة ،فبال َّتايل ك َّلام كان يظهر نبي لبني إرسائيل [ ]

َّ

َّ

َّ

كان اليهود يريدونه أن يكون هو "املسيح" ،لذلك فاليهود إىل اليوم ينتظرون "املسيح" الذي سيأيت ليقيم مملكة داود
مرة أخرى ،ويعيد أجماد بني إرسائيل التي كانت أيام سيدنا داود عليه السالم.
َّ
أ َّما كلمة "مسيح" بشكل عام ،فمعناها شخص اختاره اهلل ألداء مه َّمة معيَّنة ،سواء كان هذا َّ
الشخص نبيا أو رسوال ،
همة معيَّنة ،لكن "املسيح" أو "ا مملسيَّا" (كام ينطق حسب اللغة العربية) ،إشارة
أو حتى كافرا  ،لكن اهلل يستخدمه مل َّ
لشخص خاص جدا ،سيعيد مملكة داود ،وسيكون من نسل سيدنا داود ،وسيعيد أجماد بني إرسائيل األرض َّية.
ولو رجعنا لتعريف "املسيحية" ،و "املسيحيني" ،و "املسيح" ،سنجد َّ
أن اسم الد يانة املسيحية جاء من تسمية أتباعها
بـ "املسيحيني" ،وهم الذين آمنوا ب َّ
أن يسوع  /عيسى هو املسيح :الشخص اخلاص بحسب اعتقاد اليهود.
وهذا هو الفارق بني الد يانة اليهودية والديانة املسيحية.
بأن يسوع  /عيسى هو املسيح ،أما املسيحيني فآمنوا ب َّ
اليهود كفروا َّ
أن يسوع  /عيسى هو ا ملسيح املنتظر.
مالحظة :كل املسيحيني يف العامل يؤمنون ب َّ
أن يسوع  /عيسى ابن مريم هو مؤس س املسيحية ،وكل املسيحيني يدَّ عون
َّأَّنم اتباع املسيح عليه السالم ،ويدَّ عون َّأَّنم يأمترون بأمره ،وينتهون عن نواهيه!
أن هناك فرق بني امل سلمني واملسيحيني يف اسم املسيح ابن مريم ،ف َّ
نالحظ أيضا َّ
إن املسلمني يطلقون عليه اسم
"عيسى" ،و "ابن مريم" ،و "املسيح" ،واملسيحيون م َّتفقون معنا عىل اسمني ،وخيتلفون يف اسم واحدَّ ،
فإن املسيحيني
يؤمنون بـ "املسيح ابن مريم" ،لك َّن العرب منهم ال يؤمنون َّ
بأن اسمه "عيسى" ،وإنَّام يقولون أ َّن اسمه " يسوع"،
واملفروض َّ
أن املقابل اإلنجليزي السم " يسوع املسيح" هو جيسس كرايست . Jesus Christ
نحن كمسلمني ال نقول "يسوع" ،بل "عيسى" ،فام الذي جعل املسيحيني يقولون "يسوع" بدال من "عيسى"؟
يتغّي ألسباب متلفة ،منها ما هو متعلق
هذه مشكلة متعلقة بانتقال االسم بني اللغات وال َّلهجات املختلفة ،فاالسم َّ
بطريقة تدوين االسم.

وح ا ْلقُد ُِس أَفَ ُكلَّ َما َجا َء ُك ْم َر ُسو ٌل بِ َما ََل ت َ ْه َوى أ َ ْنفُ ُس ُك ُم
الر ُس ِل َوآت َ ْينَا عِي َسى ا ْب َن َم ْريَمَ ا ْلبَيِنَا ِ
َاب َوقَفَّيْنَا م ِْن بَ ْع ِدهِ بِ ُّ
 3قال تعاىلَ ﴿ :ولَقَدْ آت َ ْينَا ُمو َسى ا ْل ِكت َ
ت َوأَيَّدْنَاهُ بِ ُر ِ
ا ْست َ ْكبَ ْرت ُ ْم فَفَ ِريقًا َكذَّبْت ُ ْم َوفَ ِريقًا ت َ ْقتُلُو َن[ ﴾٨٧البقرة]87 :

مالحظة :الواضح َّ
بأَّنم يتك َّلمون عن نفس ال َّشخص الواحد  :املسيح ابن
أن هناك ات فاق بني املسلمني واملسيحيني َّ
مريم ،نحن نقول عنه "عيسى" ،وهم يقولون عنه "يسوع" ،ونحن نعتقد فيه بأمور معيَّنة ،وهم يعتقدون فيه بأمور
مع َّينة ،لكن َّ
الشخص حمل النقاش واحد.
اختصارا:
 كلمة "مسيح" بشكل عام معناها :شخص اختاره اهلل ألداء مه َّمة مع َّينة. كلمة "املسيح" (املمس َّيا) بشكل خاص معناها :مسيح خاص جدا ،سيكون من نسل سيدنا داود عليه السالم،وسيعيد إقامة مملكته ،وإعادة بناء اهليكل ،وإقامة رشيعة موسى ،وسيعيد أجماد بني إرسائيل أيام سيدنا داود.
 ملا بعث عيسى  /يسوع ابن مريم  ،املسيحيون آمنوا أنَّه هو "املسيح" ،هذا َّالش خص اخلاص  ،بحسب اعتقاد
اليهود ،أ َّما اليهود فكفروا به ،ومل يؤمنوا أنَّه "املسيح" .
أن املسيحيني يؤمنون ب َّ
 فبال َّت ايل الفرق بني اليهود واملسيحيني هو َّأن عيسى /يسوع هو "املسيح" ،وهكذا
أصبح اسمهم "املسيحيني" ،ومن هنا جاء اسم الد يانة "املسيحية" ،أو املنهج أو أسلوب احلياة الذي كان
عليه أتباع املسيح  ،أو املنتسبني للمسيح عليه السالم .
هناك الكثّي من املسلمني يرفضون استخدام اسم "مسيحي" ،أو "مسيحيني" ،أو "مسيحية" ،ويقولون إ َّن القرآ ن
[ ]
عز َّ
وجل يف القرآن .
سامهم اهلل َّ
سامهم نصارى واألفضل أن نسميهم كام َّ
الكريم َّ

4

[]5
سامهم جموس؟ أم َّ
والرد :هو َّ
أن القرآ ن
َّ
أن القرآن الكريم تك َّل م عن املجوس فهل جيوز أن نقول إ َّن القرآن الكريم َّ

سمى ال َّتارخيي املستخدم لإلشارة هلؤالء القوم؟ فبال َّتايل أنا أعتقد َّ
أن القرآن الكريم مل يسميهم
الكريم استعمل امل َّ
"نصارى" ،لكنَّه استخدم االسم املستعمل بشكل تارخيي لإلشارة هلؤالء القوم.
لو تك َّلمنا عن مصطلح "النَّصارى" ومن أين جاء سنجد َّ
أن املفّسين املسلمني هلم رأيني:
األول :أن مصطلح النَّصارى جاء من وصف ال َّتالميذ "أنصار اهلل" بحسب ال َّنص القرآين [].6

صا َرى أ َ َخذْنَا مِيثَاقَ ُه ْم فَنَ ُسوا َح ًّ
ف يُن َِبئ ُ ُه ُم َّللاَّ ُ ِب َما َكانُوا
ظا ِم َّما ذُك ُِروا ِبهِ فَأ َ ْغ َريْنَا بَيْنَ ُه ُم ا ْل َعد ََاوة َ َوا ْلبَ ْغ َ
ضا َء ِإلَى يَ ْو ِم ا ْل ِقيَا َمةِ َو َس ْو َ
 4قال تعاىلَ ﴿ :و ِم َن الَّذِي َن قَالُوا ِإنَّا نَ َ
صنَعُو َن[ ﴾١٤املائدة]14 :
يَ ْ
وس َوالَّذِي َن أ َ ْش َر ُكوا إِ َّن َّ
ص ُل ب َ ْينَ ُه ْم ي َ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة إِ َّن َّللاَّ َ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء َش ِهيد ٌ﴾١٧
 5قال تعاىل﴿ :إِ َّن الَّذِي َن آ َمنُوا َوالَّذِي َن هَاد ُوا َوال َّ
َّللا َ يَ ْف ِ
صا َرى َوا ْل َم ُج َ
صابِئِي َن َوالنَّ َ
[احلج]16 :
صا ُر َّللاَّ ِ آ َمنَّا بِ َّ
اري إِلَى َّ
اَّلل ِ َوا ْش َهدْ بِأَنَّا ُم ْس ِل ُمو َن[ ﴾٥٢آل عمران]52 :
 6قال تعاىل﴿ :فَلَ َّما أ َ َح َّ
َّللا ِ قَا َل ا ْل َح َو ِاريُّو َن نَ ْح ُن أ َ ْن َ
ص ِ
س عِي َسى ِم ْن ُه ُم ا ْل ُك ْف َر قَا َل َم ْن أ َ ْن َ

الثاينَّ :
أن يسوع  /عيسى نفسه كان يدعى "ناص يا" ألنَّه كان من منطقة اسمها "ناصة اجلليل" [].7
فالعهد اجلديد  ،كتاب املسيحيني املقدَّ س  ،يذكر َّ
أن املسيح كان يدعى "يسوع ال َّناصي" ،واتباعه كانوا "ناصيني "
أو "نصارى"[].8

ار َّللاَّ ِ فَآ َمنَتْ َ
اري ِإلَى َّ
ار َّ
طائِفَة ٌ م ِْن بَنِي
ص ُ
َّللا ِ قَا َل ا ْل َح َو ِاريُّو َن نَ ْح ُن أ َ ْن َ
ص ِ
َّللا ِ َك َما قَا َل عِي َسى ا ْب ُن َم ْريَ َم ِل ْل َح َو ِار ِيي َن َم ْن أَنْ َ
ص َ
قال تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الَّذِي َن آ َمنُوا ُكونُوا أَنْ َ
ص َب ُحوا َ
ِإ ْس َرائِي َل َو َكفَ َرتْ َ
ظاه ِِري َن﴾ [الصف]14 :
طائِفَة ٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِي َن آ َمنُوا َعلَى َعد ُِو ِه ْم فَأ َ ْ
ماصة ج
 7إنجيل متى  11 :21مف مقا ملت ج
اجلمليل».
اجلموع« :ه مذا يمسوع الن َّبي الَّذي م جن ن م
ب موآ ميات مصنم مع مها اهلل بيمده يف
مرب مه من ملك جم م جن قبمل اهلل بق َّوات مو مع مجائ م
رسا ئيليو من ج
اس ممعوا هذه األم جق مو مال :يمسوع الن َّاصي مرج ٌل قمدج ت م ج
سفر أعامل الرسل  « 22 :2مأ مُّيا الر مجال اإل ج م
مو جسطك جم ،ك ممام مأن جت جم مأيجضا مت جعلممو من.
إنجيل لوقا  19 :24مف مق مال مهل مام « :مو مما ه مي؟» مف مقاالم« :ا جمل ج
خت َّمصة بيمسو مع الن َّاصي ،الَّذي كما من إن مجسانا نمبيا م جقتمدرا يف ا جلف جعل موالج مق جول مأ مما مم اهلل مو ممجيع َّ
الش جعب.
 8أعامل الرسل  5:24مفإ َّننما إ جذ مو مجدج نما م
ني ممجيع ا جليمهود الَّذي من يف ا جمل جمسكونمة ،موم جقدما مم شي معة الن َّاصينيم ( ،نجد يف ترمجات عربية أخرى ،مثل:
الرج مل م جفسدا موم مهي مج فتجنمة مب ج م
هذا َّ
اإلنجيل الّشيف ،احلياة ،اليسوعية ،العربية املشرتكة :بدال من "الناصيني" ،اسم :النصارى).
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