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 المشار�ة �اإلنجیل مع المسلمین
 �سام شدید �قلم

: ١دمشق (غالطیة في في الجز�رة العر�یة و  األصیلةاإلنجیل رسالة ر بالرسول بولس أول من �شّ  بینما �ان
إلى عدد المستقیمة ة المسیحیّ  بینة تتراوح مختلفة من المسیحیّ  أنواع دخولشهدت القرون التالیة فقد )، ١٧–١٥

 .المهرطقةمن الطوائف 

 ،ةمن االنقسامات الداخلیّ  تعاني — اإلسالمنبي  — قبل وصول محمدالواقع  في ةالشرقیّ ة كانت المسیحیّ 
ة غیر ة ومسیحیّ ض محمد لمعتقدات وممارسات یهود�ّ تعرّ  .ورفاتهموعبادة القد�سین  ،ةوالنزاعات الالهوتیّ 

في  مع المسیحیین أنشطته التجارّ�ةموجودة �الفعل في الجز�رة العر�یة وفي وقت الحق من خالل  مستقیمة
 .الشمال

 المصادرة ومز�ج من یهود�ّ بدع  :هةة من مصادر مشوّ اته حول المسیحیّ و�ناء على ذلك، استخلص استنتاج
أن محمد وأجیال حقیقة . ما هو أكثر أهمیة هو بو�ر�فااألة من السیر الذاتیة للقد�سین والشهداء و�ذلك المسیحیّ 

 رسالة اإلنجیل. بدالً  افهموا تمامً عدیدة من أتباعه لم �كن لدیهم الكتاب المقدس بلغتهم الخاصة، ولذا فهم لم �
ة واستمر لعالقة بین اإلسالم والمسیحیّ �ا �الًغا ًرار ض�مثل ة یقیّ �ان سوء فهمه الكبیر للمسیحیة الحق ذلك،من 
 .ف حتى یومنا هذالألس

ة ة والروحیّ �اإلضافة إلى هذه العوامل المؤسفة، یتعرض مالیین المسلمین لبعض التعالیم والممارسات الالهوتیّ 
الكنائس في أ�امنا هذه. لذا، فال عجب أن ینظر المسلمون إلى اإل�مان المسیحي  أنواع منلبعض  المنحرفة

 حتى، مع اإلنجیل �ما �ان الرسول بولس و�لمة هللا �شيء من الشك. إنها مهمة المسیحیین أن �ظلوا صادقین
 .اومخلًص  رً�ا�سوع المسیح  یتقدمون لمعرفةأنه بنعمة هللا 

والعداء بین اإلسالم والمسیحیة. في �تاب  ،وعدم الثقة ،سوء الفهم المیراث منذلك لم �فت األوان �عد لتصحیح 
سؤال �سوع لتالمیذه:  في )Kenneth Craggج (�ینیث �را یتأمل، )The Call of the Minaret( نداء المئذنة

 ":َمْن َ�ُقوُل النَّاُس ِإنِّي َأَنا؟"

األمور المختصة  جمیع نالفهم والكشف عمن سوء و  أن یتم إنقاذ �سوع من القرآن أال ینبغي
 َمنْ  ،إلیه اآلخر�ن قیادتههو  تنایّ مسیحال �مكن فصله عن  الذي واجبالأنه  ... ...؟أهمیته�

 .نفسهم�جدوا إجا�ات أل ىحت ،�سألوا عنه
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 في المسیح، نفسه عن المجید هللا" إلعالن الحقیقي الحقن علینا أن نبلغ أصدقائنا المسلمین "و�عبارة أخرى، یتعیّ 
�أن تلتزم الكنیسة  ). �طالب التار�خ والوالء لكلمة هللا٣: ٢ كولوسي" (اْلُمذََّخِر ِفیِه َجِمیُع ُ�ُنوِز اْلِحْكَمِة َواْلِعْلمِ "

 .�المسیح یؤمنون أردنا أن نرى المسلمین  نة إأولو�ّ  الكرازةلمسلمین وجعل مثل هذه �الكرازة لفي جیلنا 

 شرعيبنظامه ال إنجیلهواستبدل المسیحّیة المبّكرة، استبدله  الهرطقات نقلته له �ما عندما رفض محمد المسیح
). �مكننا أن نقول عن ١٠-٩: ٩ عبرانیین أنظر(قط الذي لن �غّیر القلب و�رضي متطلبات الضمیر  تشددالم

ِ َوَلِكْن َلْیَس المسلمین ما قاله بولس عن الیهود: " ). إن المبشر�ن ٢: ١٠ میة" (رو َحَسَب اْلَمْعِرَفةِ َأنَّ َلُهْم َغْیَرًة هللَّ
إلى المسلمین �عرفون �التأكید أن قوة اإلنجیل هي وحدها القادرة على تغییر قلوب الرجال والنساء.  المخلصین

جعل ن�جب أن نكون واثقین ونحن نعلن �لمة هللا. �جب أن ننشر إنجیله �كل قوته في جمیع أنحاء العالم وأن 
 ).١٧-١٦: ١للمسلمین (رومیة  تناة في �راز ولو�ّ إعالنه أ

رسالة اإلنجیل إلى نقل إن . �طبیعتها شفاهیةلمسیح لیست خیاًرا للمسیحي و�جب أن تكون لأن الشهادة  رتذ�ّ 
ر هذه الكلمات المشجعة هللا في العالم. تذ�ّ  �عملهبل المسیحیین فیما من قِ  المبهج االشتراك وغیر المؤمن ه

ُد َأِبي َأْن َتْأُتوا ِبَثَمٍر َ�ِثیٍر َفَتُكوُنوَن تَالِمیِذيب: "المسیح التي قالها َهُلمَّ َوَراِئي َفَأْجَعُلُكَما " ).٨: ١٥" (یوحنا َهَذا َیَتَمجَّ
 "ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبيَأَنا ُهَو الطَِّر�ُق َواْلَحقُّ َواْلَحَیاُة. َلْیَس َأَحٌد َ�ْأِتي " ).١٧: ١" (مرقس َتِصیَراِن َصیَّاَدِي النَّاس

وُح اْلُقُدُس َعَلْیُكْم َوَتُكوُنوَن ِلي ُشُهودًا ِفي ُأوُرَشِلیَم َوِفي ُ�لِّ ل). "٦: ١٤(یوحنا   ِكنَُّكْم َسَتَناُلوَن ُقوًَّة َمَتى َحلَّ الرُّ
اِمَرِة َوِ�َلى َأْقَصى اَألْرضِ  مشار�ة ل، إلیك عشرة اقتراحات لالهدف لتحقیق هذا ).٨: ١الرسل " (أعمال اْلَیُهوِد�َِّة َوالسَّ

 .اإلنجیل مع صد�قك المسلم�

 ، �ما في ذلك أنت.رإلى الخالص مثل أي إنسان آخحاجة أمس الفي  شخصصد�قك المسلم �مع  ) تعامل١(
حین أن البعض لن �ستجیب، في و إلینا. هللا إلهي أرسله  لقاءمؤمن على أنه  رینسان غإ�ل إلى  النظر�جب 
: ٥�ورنثوس  ٢ذًا َنْسَعى َ�ُسَفَراَء َعِن اْلَمِسیِح، َ�َأنَّ َهللا َ�ِعُظ ِبَنا" (إِ ": آخرون �المسیح. تقول �لمة هللا سیؤمن

٢٠(. 

 .ة مع جارك المسلم والتعرف على خلفیتهلتكو�ن صداقة حقیقیّ  اابذل جهدً ) ٢(

 ، الذي استشهدلديّ المفضلین لمسلمین لالمبشر�ن  أحد �القول والفعل. ةاألصیل ةالمسیحی ةحبمأظهر ال) ٣(
سافر إلى شمال أفر�قیا خالل األ�ام المر�رة من الحروب  .)Raymond Lull( ، هو ر�موند لولإ�مانه�سبب 

 سالح مسیحي أعظمة لدى الجانبین هي إظهار الصلیبیة وفهم أن الطر�قة الوحیدة للتغلب على المواقف العدائیّ 
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 :للمسلمین وقد قال ".ال �مكن أن �موت "�الحیاة" حیا، ومن �فقد مات بال �حهللا. قال: "من  أال وهو محبة
 ".ةحبم، لیس �الكراهیة بل �ال�المنطقبل  �القوة،لیس  :جئت لمقابلة المسلمین لیس �األسلحة، ولكن �الكلمات"

 هذه األمور لكتاب المقدس. �جب تفسیرل الفر�د التعلیمواالعتراضات على  ،واالستفسارات ،توقع األسئلة) ٤(
ومستعًدا لإلجا�ة على اعتراضات صد�قك المسلم �ما فعل المسیح في  ،الكتاب المقدس. �ن صبوًرا تعلیما لوفقً 

 .)٤-٣مرأة السامر�ة (یوحنا للقاءه مع نیقود�موس وا

ْبِح المسیح "�سطع ه إ�مان صد�قك المسلم. عندما ال تشوّ ) ٥( سیقضي ) ١٦: ٢٢" (رؤ�ا اْلُمِنیرُ َكْوَ�ُب الصُّ
 .�ل الظاللعلى 

المتحولین  المسلمین في اإلسالم. تشهد غالبیة ام جدً ر وُمعظّ وقّ مُ  فهوخدمة المسیح. و  وتعلیم، حیاة، مقدّ ) ٦(
 .الحقیقیة لكلمات وحیاة المسیح تعّرضهملهم �ان ا في تحوّ �أن العامل األكثر تأثیرً  للمسیحّیة

المسلمین. �جب أن نتشجع بوعد هللا:  لكرازةأعظم أداة هي �لمة هللا إن . لصد�قك المقدسلكتاب ا مقدّ ) ٧(
 "ُح ِفي َما َأْرَسْلُتَها َلهُ َهَكَذا َتُكوُن َ�ِلَمِتي الَِّتي َتْخُرُج ِمْن َفِمي. َال َتْرِجُع ِإَليَّ َفاِرَغًة َبْل َتْعَمُل َما ُسِرْرُت ِ�ِه َوَتْنجَ "

ْیِن، َوَخاِرَقٌة ِإَلى َمْفَرِق النَّْفِس " ).١١: ٥٥(إشعیاء  اَلٌة َوَأْمَضى ِمْن ُ�لِّ َسْیٍف ِذي َحدَّ َألنَّ َ�ِلَمَة ِهللا َحیٌَّة َوَفعَّ
وِح َواْلَمَفاِصِل َواْلِمَخاِخ، َوُمَمیَِّزٌة َأْفَكاَر اْلَقْلِب َوِنیَّاِتهِ   ). ١٢: ٤ عبرانیین" (َوالرُّ

، سیكون علیك التر�یز على حقیقتین أساسیتین حول الكتاب المسلمین ألصدقائكالكتاب المقدس  تقد�معند 
الكتاب إن الكتاب المقدس من أجل تبدید اعتراضات المسلمین.  انسلط ترسیخسوف تحتاج إلى  ،أوالً المقدس. 

. ثانًیا، ستحتاج إلى التأكید على أن الكتاب المقدس أبدينهائي و  انهوسلط إلهي،المقدس هو �لمة هللا. مصدره 
الكتاب فخاطئ. ال إلنسانا فداءللكتاب المقدس هو  العامالموضوع إن له هدف واحد. و ككل هو إعالن واحد 

التأكید على أن المسیح هو قم � المسیح.في مجيء  بلغ ذروته�و  تدر�جًیا، ینتقل ؛الفداءهو تار�خ  المقدس
 .مجيء المسیح�وعد هللا  البدء،ذ . منالعهدینة في �ل من المر�ز�ّ الشخصیة 

على قم �التأكید الكتاب المقدس. الموجود في  حقال� وامألهالشخصي،  اختبارك�ان مناسًبا، شارك  نإ) ٨(
وقوة ، وتعلیم ،حیاة أن تكون قد تغیرت جوهرّ�ا �فضلو  متشّدًدا ناموسًیابین أن تكون شخًصا  األساسيالفرق 
 التغییر.هذا ل رائعمثال  وه ٣ فیلبيبولس في  اختبارإن . المسیح

�ان �جب علیك  ن�النسبة لصد�قك المسلم. ولكن إ الغر�بةة ب استخدام المصطلحات الالهوتیّ تجنّ ) ٩(
 خالص.لل تطبیقاتهاحاول توضیح معانیها والتأكید على  استخدامها،
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 الضالالخروف  أن ُ�حضرصد�قك المسلم لراعیك، وادعوه إلى العبادة معك. ثق في الروح القدس  قدم) ١٠(
 إلى الحظیرة.

 لقبول رسالةمسلم ال�لمة هللا و�یف تؤثر على قرار  قوةل الكبرى همیة مسلم األ الختبارمثال حدیث �ظهر 
في المسجد، صادف اآل�ة التالیة  إللقائها خطبة تهزعیًما مسلًما تقلیدً�ا ورًعا. أثناء �تابُحْمران . �ان اإلنجیل

نِجیَل َوَما ُأنِزَل ِإَلْیُكم  [الیهود والمسیحیین] ُقْل َ�ا أَْهَل اْلِكَتابِ من القرآن: " َلْسُتْم َعَلٰى َشْيٍء َحتَّٰى ُتِقیُموا التَّْوَراَة َواْإلِ
�ُِّكمْ  ن رَّ  :ُحْمرانقال  ).٦٨المائدة ( "مِّ

أن "التوراة" و"اإلنجیل"  روحيهللا إلى  همسئة مرة، ولكن في النها�ة ملقد قرأت هذه اآل�ة 
في الكتاب المقدس اآلن. لطالما  ةفي القرآن هي نفس التوراة واإلنجیل الموجود مذ�ره لواردا

محتو�اتها ، وأن �شكل ملموس ن في القرآن لم تعد موجودةاعتقدت أن التوراة واإلنجیل المذ�ور�
الن الكتاب المقدس ا �أن التوراة واإلنجیل، اللذان �شكّ قد تم تلخیصها في القرآن. �نت مقتنعً 

اإلضافة أو  ،تم تز�یفها وأ ،ترتیبهاوأن المحتو�ات األصلیة قد أسيء هي غیر صحیحة، اآلن 
الكتاب المقدس اآلن في  الموجودةاإلنجیل و  ة روحي أن التورا أخبرتني . لكن البشرمن قبل  إلیها
وراة واإلنجیل "ال! لقد تم تز�یف الت عقلي �استمرار هذا الصوت الداخلي قاوملقد  صحیحة. هي

وغیر واثًقا  ًكامتشكّ وأصبحت  وضمیري، روحي تناقضت أفكاري مع ."في الكتاب المقدس
ساعدني في  وقد .لى هللامع ضمیري، أخذت المشكلة إ ولكي أتصالح هو صحیح. �شأن ما

 ف على حقیقة اإلنجیل بینما �نت أقرأه.التعرّ 

ة انیّ عات السكّ ا للتوقّ �جب أن �سمع المالیین األخبار السارة. وفقً  لنفسه، �خرافه الضالةفي حین أن هللا �أتي 
الجدیدة من قبل منتدى مر�ز بیو لأل�حاث حول الدین والحیاة العامة، من المتوقع أن یزداد عدد المسلمین في 

 ٢,٢إلى  ٢٠١٠ملیار في عام  ١,٦في المائة في السنوات العشر�ن القادمة، حیث یرتفع من  ٣٥العالم بنحو 
ثقة في وعود اللز�ادة لیس �الخوف، ولكن �المسیح، �جب أن نواجه هذه اعن . �سفراء ٢٠٣٠ملیار �حلول عام 
أن �نیسة  إنني على �قین). ١٨: ١٦" (متى َأْبِني َ�ِنیَسِتي َوَأْبَواُب اْلَجِحیِم َلْن َتْقَوى َعَلْیَها" :الرب. قال �سوع

 بهم لیأتي. �ستخدم هللا أشخاًصا مثلنا متحّولین للمسیحّیةالفي النها�ة مالیین من المسلمین  ستتضمنالمسیح 
 .الحظیرةإلى 
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اإلنجیل مع العالم �مشار�ة لمخصصة ل وهي خدمة�سام شدید هو رئیس ومدیر هیئة أوالد إبراهیم، الد�تور 
 Islam: What Every" (اإلسالم: ماذا ینبغي على �ل مسیحي معرفته" هو مؤلف �تابو العر�ي واإلسالمي. 

Christian Should Know،( ي �اللغة العر�یةالمقدس الدراسللكتاب " والمحرر العام) "Arabic Study Bible.( 

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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