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تلك هي حالة 
ملجي� 
لثا� للمسيح 
منذ  حد�  لقد  به.   �ُنصّد 
لذ" 
$ّبانًيا  $جًال   '( عا*،  مئة  من  )كثر 
)1د  غال*   
م34 
5ه  متو
ضًعا 
 '( تعا:  
هللا  )خ=>  قد  
لقاAيا� 

لذ"  مرمي،  
بن  
لناصر"،  عيسى 
على  
ملسلمو' E 
ملسيحيو'  ينتظر 
 ،Hحر بشكل  
لثا�  Lيئه   �

لسو
كا' نبًيا متمّيز
 من عند 
هللا تعا:، 

Eتوفا> 
هللا مثل بقية 
ألنبيا�. 
)1د  غال*   
م34  Qحضر )علن  لقد 
 S نه(E <سدT عيسى ليس حيًّا '(
فضا�   "ّ(  :W مطلًقا  Tسد>  ُيرفع 
هذ>   :W عوAته  ُتنتظر   Zح  "E5ا
)نبيا�  مثل ]يع  ما\  لقد  
أل$[. 
من  )كثر  يكن   SE 
آلخرين،  
هللا 
ن_. كما )خ=> 
هللا تعا: )' 
ملجي� 

لثا� لعيسى 
ملسيح 
لذ" يعتقد به 
ينبغي  كا'  
ملسلمو'، E 
ملسيحيو' 
Eليس  $Eحي  بشكل  aد�   '(
بشكل حرE .Hعلى هذ
 فقد )خ=> 

هللا )نه، عّز Eجّل، قد بعثه هو حتقيًقا 

.Q�لنبو
لتلك 
 :W ينتمي  )1د  غال*   
م34 كا' 
Eكانت  
لبنجاe؛   H نبيلة  عائلة 
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�لمسيحية �حلة من �لحقائق 
لى �لخيا� (١٤)١٢

 :Eأل

لذ" قامت عليه 
ملسيحية  للدفاi عن 
حلق  
سة حتليلية موثقة $A eلكتا
  
هذ

لنقية 
لn صدi ֲדا 
ملسيح 
لناصر" عيسى بن مرمي � كما )نه بيا' يكشف 
حلقيقة 

.'

لغفر pصكو eصحا(E لترهيب

خلالr، 3بانية  Q5اسرE لدين

لn حجَبها ّجتا$ 

لعقائد 
ملسيحية قد 
كتسبت صو$ִדا 
حلالية من خالy عملية تغي4 ممتدQ على تا$يخ  
حلق )' E

لتغي4 تلك، 
ختا$  تقريًبا. فبدال من 
خلو[ H جد
y ال |اية لـه حوy عملية  
ملسيحية كله 
 :W Eباإلضافة  
لعقل. E 
ملنطق  �ّك  على  
ختبا$ها E 
حلالية  
ملسيحية  
لعقائد  
سة $A 
لكاتب 

لثالو�،   ،Q$لكفَّا
 
ملسيح،   Qكبنو هامة  مسائل  
لكتاe �ث   
هذ  H ّمت قد  )خر�  موضوعا\ 


ملجي� 
لثا� للمسيح.

لقيِّم: "
ملسيحية $حلة من 
حلقائق  eلكتا
 
هذ
 عزيز" 
لقا$� باختصا$ شديد هو �تو� هذ

لتقو�" نشر> على " Qسر( \($E .(سعة
E هللا $1ة

خلياy" حلضرQ م34
 طاهر )1د ($1ه  :W

آلEنة   H بشكل خط4  نشطت   nل
 
لو
سعة  
لدعاية   :W  
نظر متسلسلة  حلقا\  ع=  صفحاִדا 

ضيهم من $(E ّل - باملسلمنيa y

ألخQ4 صوًتا Eصو$E Qًكتابًة ُبَعيد 
لدما$ 
لذ" حّل - Eال يز
 eلكتا
 

لقو� 
ملاAية للمسيحية بالتو
طؤ مع 
لصهاينة. Eمما ال شك فيه )' هذ .."yلدجا
ِقبل "

ملسيحيني H ]يع )�ا� 
ملعمو$Q. كما )نه $سالة حّب �م، ألنه E لص للمسيح� �Aبيا' ُحبٍّ صا

' أل' ُتف� Eأل

ملسيحية 
حلقة. Eلقد �' E ،حلق
يقوAهم W: حقيقة َمن aّبو'، Eما aّبو': 
ملسيح 


لعاملني. e$ ية

ملسيحية 
حلّقة َضالyَ من حّرفها Eضّيعها، EلتعوA بأجيا�ا Eعاملها كّله W: هد

جعه $E _لAإل

للغة 
لعربية للكاتب 
لسو$" 
ألستا� �مد من4  :W eلكتا
Eقد حصل شر� نقل 


لدين. "
لتقو�"E للغة
 H ملتضّلعني
ُثّلة من )بنا� 
جلماعة 

حـمد  أ هر  طا ا  ز مر ة  حلضر
( سعة ا و حـمة  ر ىل  تعا هللا  ا محه  ر )

 � د  عو ملو ا ملسيح  ا و ي  ملهد ا م  ما إل ا نا  لسيد بع  ا لر ا خلليفة  ا

العيش 	 عا� األساط�
 أو 

قبول احلقائق الواقعية




لغالب   H تتركز  عائلته  
هتماما\ 

لعائلة،  Eمكانة   QِEثر بنا�   yحو

الهتماما\  عن  نفَسه  )بعَد  Eلكنه 
 QAعبا H قتهE مضى معظم(E لدنيوية


لد$
سا\ 
لدينية. كا' $جًال E هللا

 SE ،Sلعا
 :W منسًيا تقريًبا بالنسبة
 Qلبلد
 H Zال قليًال حW ًفاEيكن معر


لn كانت مسقط $)سه.

ألفق 
لدي�  H �بتد) بالظهو$ ببط
 � 

�ند على )نه 
لبطل 
ملسلم 
لقو"  H

إلسال*.  Aين  عن  
ملد
فع   iلشجا

 E� $با�  بأنه $جل  ُيعر�  E)صبح 
ليس  
حتر
ًما  )كسبتا>   QشهرE 5عة
 iتبا( بني  بل  فقط،  
ملسلمني  بني 


لديانا\ 
ألخر� )يًضا.
بد) 
لنا� يشهدE' فيه $جًال $ّبانيًّا 
 ،\

لدعو  eمستجا باهللا،  متصال 

ملخلص  
هتمامه E عنايته   '(E
 QمعاناE 
لبشرية  )جل  من  
لعميق E

.y¡يكونا موضع تسا S لنا�

 yحلظ - خال
كا' 
إلسال* - لسو� 

�ند H حالة ُيرثى �ا.  H Qلفتر
تلك 

ملسيحيني  للمبشرين  هدًفا  Eكا' 
مع  بالتنسيق  يشّنو'،   
كانو 
لذين 

ساسة 
إلم=
طو$ية 
ل=يطانية، 1لَة 

لتعاليم  ضّد  فقط  ليس   ،iال� نقٍد 
شخص  ضّد  )يًضا  بل  
إلسالمية، 

ملؤسس 
لعظيم لإلسال* سيدنا �مد 

.�
 eصحا(  -  �Eند�
 موقف  E)ما 

ألكثر  هي   nل
 
�ندEسية  
لديانة 
 H يتمّثل فكا'  
�ند -   H 

نتشاً$
تشكيل ]اعا\ طا�ة بشكل كب4 

H حتقيق خطة �
\ شقني: 
- )' َتبعث 
لثقافة 
�ندEسية Eتؤكد 

تطبيقها. 

ملسلمني من E *إلسال
- E)' متحو 
حّق  ال  غربا�  Wّياهم   Q=معت 
�ند، 
 e
�م H )' يظلو
 متجذِّ$ين H تر


�ند. 
Eكانت حركة 
آل$يا 5ا¦ (Wحد� 
طو
ئف 
�ند�E) هي )شد 
حلركا\ 

لn )سسها H عا* E نية بينهم
Eعد
Aياناند  سو
مي  
لبانديت "  ١٨٧٥
 (١٨٢٤-١٨٨٣) 
لسا$سو®" 

 Qخر حلضر�  
حافًز  
هذ كا'  E$مبا 

سة $AE غال* )1د أل' يبد) �ًثا 
م34

ألAيا'  علو*   H Eعميقني  مكثَفني 


ملقاَ$نة للدفاi عن 
إلسال*.  
Wميانه   Qقو من  
ساته $A  \A
3 Eلقد 

إلسال*.  تعاليم   �بتفو  <Aعتقا
E

لكرمي  
لقر�'   eبأسلو  
Eتأّثر كث4ً

ملتمّيز H معاجلة 
ملشاكل 
إلنسانية. 
بعد  
لقر�'،   '( حضرته  
كتشف 
 S 
إلنسا�،   pلسلو
 منهج  تقدميه 
بشكل  
لتعليم  �لك  عند  يتوقف 

حلجج  تقدمي  تابَع  بل  
عتباطي، 

ملنطقية 
لقوية 
ملدعومة بالدليل على 

الختيا$  كا'  
ملوصو�  
ملنهج   '(
 iملوضو
  �سيا مع  تال¡ًما  
ألكثر 

قيد 
لبحث. 
 
)خ4ً 
لد$
سة  هذ>  ساعدته  Eلقد 
 �W 
إلسال*،  بطل  يكو'   '( على 
S يكن هنالك من يد
فع عنه �لك 
)كثر  )جنز  فقد   
Eهكذ 
لوقت. 

ملتطلبا\ تأث4
 للدفاi عن 
إلسال* 


�ند تسمى "قاAيا'".  H Q4هي مدينة صغE *


ملترجم))

١٣
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يكون  أن  على  أخً�ا  الدراسة  هذه  ساعدته  ولقد 
عنه  يدافع  من  هنالك  يكن   � إذ  اإلسالم،  بطل 
املتطلبات  أكثر  أجنز  فقد  وهكذا  الوقت.  ذلك 
الفBة. تلك   	 اDند   	 اإلسالم  عن  للدفاع  تأث�ا 



.Qلفتر

�ند H تلك  H
 \

\ Eمناظر$
بد) حياته بعقد حو
�لك  بعد  
متد  مستو� صغ4  على 
بكث4.  )Eسع  
ئر EA  :W تد$µًيا 
مقتد$  مد
فع  كأعظم  صيته   i
فذ

عن 
إلسال* Eنص4 $
ئع له. 
H تلك 
لفترQ من حياته بد) بتأليِف 

لدينية  
لكتب  )عظم  من  
حٍد E

ل=
هني "  eلكتا
  
هذ كتبها.   nل

له  ط  
ملخطَّ من  كا'  
أل1دية" 
Eلكنه   ،
جز� ¶سني   H ُينشر   '(
 �

ألجز منها  َينشر   '(  iستطا

أل'  �Eلك  فقط.   :Eأل
 
خلمسة 
عن  
خلا$جة   Qلقاهر
  �Eلظر

�لك  مبو
صلة  له  تسمح   S سيطرته

لعمل 
لعلمي حZ |ايته؛ غ4 )نه قا* 
بتأليف كتب كثQ4 )خر� 
ستجابة 

ملتطلبا\ 
لوقت. 
 iملوضو
 كامل  تقريًبا  كتبه  غطِّت 
على  
ألصل   H عا3ًما  كا'  
لذ" 
لقد  بكث4.  )كثر  عليه   A
3E متابعته 

حلقيقة )كثر بكث4 مما Eعد  H عمل
حتت  �لك  يكن   S Eلو  بتحقيقه، 


ته. � '

لعنو
 iستطا
Eمن 
ملدهش حًقا )نه كيف 

حلجم 
لكب4 من 
لكتب  
Wنتا¦ هذ
 Qمساعد  'EA تقريبا  Eحد>  بيد> 


لكتابة. E لنسخ
ُتذكر من قبيل 

 nل

لبحو� E لرسائل
E لكتب
بلغت 
)ّلفها 3ها� مئة EعشرQ من 
ملؤلَّفا\. 
هي  فقط  
لكتابية  )عماله  تكن   SE
 H سعة

لو Qلشهر

لn )كسبته تلك 
 'W بل  بأكملها،  
�ندية   Q$لقا
 شبه 
)يًضا  لعبت  قد  
لرEحية  خصائصه 

حتر
ًما E Qكسابه شهرW H هاما 
$ًEA


سع.E �كب4ين على نطا

لناهضة  شهرته  من  
لفجر   
هذ  H
Eجل  عز  
هللا  من  كلِّف  
ملتوسعة، 
 Q4لكب
E Q4خلط
بأ' aمل 
ملسؤEلية 

أليا*   H  "E5ا Aي�  كمصلح 
]يع  Eينتظر  يتوّقع  كما   ،Q4ألخ


)Aيا' 
لعاS تقريًبا.
هو  
ملسلمني،  نظر  Eجهة  من  كا' 
نظر  Eجهة  Eمن  
ملنتظر؛  
ملهد" 
 H ملسلمني كا' قد ُبعث
E ملسيحيني

 \
مكانة 
ملسيح 
ملوعوA ليحقق 
لنبو�

ملتعلقة باملجي� 
لثا� للمسيح عيسى. 
Eعلى )ية حاy، فقد كّلفته هذ> 
ملهمة 

للتني  
لشعبية E  Qلشهر
 كل   Qَ$خسا

كا' قد كسبهما مسبًقا. 
غال*   
م34  Qَلناُ� حضر
  yَخذ لقد 

لعصر  
)1د - 
ملصلح 
لسماE" �ذ
 iلزما' - سريًعا، فلم يرفضه )تبا
E
قد  بل  فحسب،  
ألخر�  
لديانا\ 
ُ$ِفض بقوQ )ك= 1Eا� )شّد من ِقبل 
مسلمي 
�ند )نفسهم - 
لقو* 
لذين 

كا'  يسعى هو للدفاi عن قضيتهم 
�ما� Eحتدٍّ شديدين.

 
Aًلعملية ميال
Eكا' �لك من 
لناحية 
 :W جا�  Eكما  Wليه.  بالنسبة   
جديًد
 '( عليه  كا'   
فهكذ  ،
Eحيًد  Sلعا

 H Eحيد  كرجل   Qجديد  Qًحيا يبد) 
من  ]يع  من   
مهجوً$ 
لدين،   Sعا

حوله، Eلكن 
هللا S يتخّل عنه. 
عونه  له  د  يؤكِّ Eجّل  عّز  
هللا  كا'   
�WEاما\  Eحٍي   yخال من  AEعمه 
 �

لعد  Qفتر  yخال تلقاها  �تلفة 


لشديد، منها:

لدنيا، فأنكرE> )هلها   H نذير �جا"
Eيظهر  يقبله،  
هللا  Eلكن  قبلو>،  Eما 
صدقه بصوy قوّ" شديد صوy بعد 

".yصو
E HEقت �خر )Eحى 
هللا Wليه:

"سُأبلِّغ Aعوَتك W: )قاصي 
أل$[."
�لك من بعض ما )Eحي Wليه H 3مٍن 
هجر>   Qفتر  yخال Aعوته  من  مبكر 
E$فضه 
ملطلق 
لn عاناها على )يد" 

معا$ضيه.
من  )كثر  
آل'  
لوقت  �لك  منذ  مّر 

لn بر3\ ببط�،  Q$لصو
E ،*مئة عا
حقيقة  Eتؤكد  تدعم  بثبا\،  Eلكن 

Aعو
> Eنبو�
ته EEحي 
هللا Wليه.
 Qعشر :W حد

لرجل 
لو 
لقد منا هذ
 Sلعا
 )�ا�  من ]يع   �مصّدٍ ماليني 
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 \

لقا$  H  Qمنتشر EAلة   ١٤٣  H

خلمس ، EEصلت Aعوته W: )قاصي 
)نأ�   :W  eلغر
 )قصى  من  
أل$[، 

لشر�، Eقد ُقبل على )نه 
إلما*  Aبال

ملسيح 
ملوعوA مبجيئه E ملنتظر

ملهد" 

ألمريكيتني E$E(Eبا E)فريقيا  H لثا�

 eجنو H لنائية

جلز$  H Zسيا ح�E
شرقي 
ملحيط 
�ا�A مثل جز$ فيجي 
Eمع   ..»W سليما'  Eجز$  Eتوفالو 
يوصف   '( ميكن  ما  )فضل  فإ'   
هذ
 Q4صغ ما�  ِبركة  )|م  هو  )تباُعه  به 

لبحر  مع  باملقا$نة  
حلجم  حيث  من 
لذلك  Eهي  
ملسيحي،   Sللعا 
لو
سع 
ال  ملن  باالهتما*   Qجدير  Eتبد ال  قد 

.QAملوعو
تعنيه 
حلقائق 
لسماEية 
 
W' �كر منجز
\ ]اعة حضرQ م34
 
 غال* )1د يتطّلب سجًال طويًال جدًّ

ملتاحة هنا.  Q4لصغ

ملساحة  :W بالنظر

 مالحظة )نه  Eلكن من 
جلوهر" جدًّ

أل3منة  H ها
ليس ½ة حركة Aينية سو
ֲדذ>  
نتشر\ E تقدمت  قد  
حلديثة 


خلطو 
لثابت.  

لسرعة Eمبثل هذ
)|ا  كما   ،
جديًد Aيًنا  ليست  W|ا 
 QAجا $سالة  هي  بل  بدعة،  ليست 
 Q$جّبا  
Aًجهو تتطلب  صعبة  Eمهمة 
عظيمة Eִדذيًبا Eتد$يًبا كب4ين من ِقبل 


ّتباعها.  H 'Eلذين ¾اطر
)Eلئك 

لذين يّتبعو|ا يقبلو' مسؤEليا\  'W

جاQAّ جسيمة EخطQ4 يتحّتم عليهم 
 H م تقريًبا|W .عمرهم y
تنفيذها طو
Eضٍع صا$* قا� مثلما كا' 
لوضع 

.yEأل

ملجتمع 
لبد
ئي  H
غال*   
م34  Qحضر Aعو�   yقبو  'W
 ،Aملوعو
 
ملسيح  )نه  على  )1د 
$Eمانسي   yخليا 1اسيا  قبوًال  ليس 
 'W  .Qحليا
 مد�   *

لتز Eلكنه  عابر، 
 '( عليهم  يدخلو' H ]اعته  
لذين 

لعابثة  
ملتع E 
للهو   
Eيرفضو  
Eينكر
 eبأسلو ليس  Eلكن  حياִדم،   H
 H 
ملتنّسكني E 
ملتقّشفني  
لز
هدين 
عميقة  بقناعٍة  Eلكن  صو
معهم، 

لقلب 
لذ"  $ِEسرE برضىE *
بااللتز

لثبا\ H سبيل E لتضحية
ميّكنهم من 

Aعوִדم W: )على A$جا\ 
المتيا3. 
لقد صنع م34
 غال* )1د ]اعًة عاملية 

لتضحيا\   H مثيل  �ا  ليس  
سعة E
]يُع  ُيلِز*  حيث  
ملاAية.  
لت=عا\ E

لدخل   "E� من  
جلماعة  )عضا� 
)نفَسهم بأ' يدفعو
 على 
ألقل نسبة 

�د�  سبيل   H خلهمA من   ١٦/١

لت=عا\   ÁE$  'W للجماعة.  
لنبيل 

لطوعية Eكمية 
جلهد 
لتطوعي 
لذ" 
تبذله هذ> 
جلماعة ع= 
لعاS كّله �و 
aّير 
لعقوE .yباإلضافة W: �لك فإ' 
من   <
Wكر  'EA يتّم   
هذ كّل  تنفيذ 
يستطيعو'  
لذين   'W  �W  .iنو  "ّ(

باجلهد   i=لت
 
ملشا$كة �ّصتهم من 
�ظوظني  )نَفسهم   'E=يعت  ،yملا
E

لقد$ִדم على فعل �لك.
 H متاًما  تعتمد  مستقلة  ]اعة  W|ا 
مساÂا\  على  
ملالية  مشا$يعها 

لنظا* 
لعاملي  
)فر
Aها فقط. WE' هذ
 y
يز ما  
لطوعية  
ملالية  للمساÂة 
عظيم  بنقاٍ�  سنة،  مئة  منذ  ُيما$�، 
Eكماالٍ\ )خالقية هائلة. Eهنا يكمن 

حلفاÃ على  H جلماعة
سّر جناÁ هذ> 
 Qخلا$جية ملد
 \

ستقال�ا من 
لتأث4

ما يزيد على قر' كامل.
 Qحد
E يةE
Eعلى كل حاy فإ' تلك 3

 ما نظرنا �W لكنE .ملالحظة
فقط من 
)خر�،  
يا E3 من  )تباعه  نوعية   :W

A سحًر
 E$Eعة. W|ا Aملشهد يز
فإ' 
تعايشها   Qد مؤكِّ تقف   nل
 
جلماعة 
Eت=هن  
لسلمي E 
ألخالقي  EتعاE|ا 
على �لك بسلوكها Eمما$ستها Eكذلك 

لعميق للقيم  *

الحترE pملشتر
�بها 

إلنسانية. W|ا ]اعة Aينية ُيعجب ֲדا 

لعاS بشكٍل كب4 الحتر
مها 
لقو
نني 

ملهّذبة  
ألخالقية  
لبشرية  ال\  
لصِّE
 �
لعرE 'للو
E ين بغّض 
لنظر عن 
لدِّ


لبشر". 
)ننا قد  
لقا$�   :W بالنسبة  Eمبا يبد$
Eلكن  �ثنا.   iِموضو عن  خرجنا 
 :W )' نش4  لنا من فضلكم   

5حو
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)ننا ما3لنا H صلب 
ملوضو�E .iلك 

لبحث ميكن )' ُيفهم )كثر  
أل' هذ
لعيسى  
لشه4   yلقو
 ضو�  على 


ملسيح:
 
½ر فتنتج   ،Qجيد  Qلشجر
 "لتكن 
فتنتج  $Aيئة،   Qلشجر
 Eلتكن  جيد
؛ 
 ."Qلشجر
½ر
 $Aيئا! فمن 
لثمر تعر� 

(٣٣:١٢ Zم)

 كا' ½ة من يهتم 
ليو* بالتحقق �WE
 
م34  Qحضر Aعو�  مصد
قية  من 
غال* )1د، فإ' هذ
 هو )فضل معيا$ 
 
E)حسن ما ُيعتمد عليه. بنا� على هذ

 كا' هو �W حلكم فيما

ملعيا$ ُيمكن 

لذ" كا'  Aملوعو
فعًال Eحًقا 
ملسيح 

لتنبؤ مبجيئه )* ال؟ ليس فقط  قد مت 
نفسه، Eلكن  
ملسيح عيسى  ِقبل  من 
من ِقبل مؤسس 
إلسال* 
لعظيم �مد 
 iألتبا
� )يًضا. فإ' 
كتشا� نوعية 
يصنع،   '( حضرته   iستطا
 
لذين 
Eما�
 َفَعَل مرE$ قرٍ' من 
لزما' ֲדم، 
سيعوA مبعلوما\ مفيدLE Qزية حًقا. 
E½ة سؤ
y ي=3 هنا )يًضا: هل عومل 
)تباi حضرQ م34
 غال* )1د من ِقبل 
)بنا� عصرهم بطريقة مشاֲדة للمعاملة 
 H ملسيح عيسى
 iقوبل ֲדا )تبا nل



لقر' 
ألyE من 
ملسيحية؟ 
µEب )' ي=3 سؤ
y )يًضا يتعّلق مبوقف 
 nل
  Q4لكث
  \

ملؤ
مر  yحيا منه  
هللا 

3
لته WE فنائهWE ائه|W ّبر\ من )جلAُ
كا'  هل  E]اعته؟  هو   Aلوجو
 من 

جلماعة  )E ضد هذ>  
هللا مع  موقف 
 Qحضر  iُتبا( القى  Eهل  
ملستهدفة؟ 
 
تأييًد 
هللا  عند  من  )1د  غال*   
م34
قويًّا H ]يع 
ملو
قف 
لصعبة كما )ّيد 


ئل؟ Eأل

هللا تعا: 
ملسيحيني 
طاحونة   H 
ُطحنو كلما   ،
كانو  
�W

لطر�   H  'Eيظهر  ،Aالضطها

E)كثر   Qقو E)شّد  شأًنا  )عظَم  
آلخر 
فال   ،
َينسحقو  '( من  بدًال  
حتر
ًما، 
ميكن عندئذ )' ُينظر A :Wعو� مثل 

ستصغا$. E باستهانة  
لد
عي   
هذ
Aعو�   
)بًد تكو'   '( ميكن  ال  فهي 
Lنو'، Eال ميكن )' تكو' LرA بيِت 

لعنكبو\ من صنع خياy $جل aلم 

H يقظته.

قعية E حقيقة  
أل1دية  صا$\  لقد 
)Eسع  )فق  على   Aجا بشكل  تؤخذ 

بكث4 مما ُقبلت به 
ملسيحية عند |اية 
  .yEأل

لقر' 

هناp قضية مسيٍح كا' حقيقة تا$¾ية 
Eليس نتا¦ قصص خيالية، Eهنا )يًضا 

قعية E عوAته  كانت  مسيح  قضية 
كإماٍ*   ،yEأل
 ظهو$>  كا'  مثلما 

$Eحي مبعو� من عند 
هللا تعا:. 
 
هذ )هل   :W  Aيعو بأكمله  
ألمر 
 $

لعيش باستمر 
E$تا¾ '( H لعصر

 

خلياE ،y)' يظلوE 4ألساط
 Sعا H

ألبد 
ملصلحني 
ملوعوAين  :W منتظرين
 '(  E( Eطو
ئفهم،  بأAيا|م  
خلاصني 

 .Qحليا

حلقائق 
لو
قعية �ذ>  
يقبلو

حد، E �على شي �µب علينا 
التفا
عند  من   
Æّيلو قد  
لنا�   '( Eهو 
 QAلقا
E ألئمة
)نفسهم )' 
لكث4 من 
 
Eلينتظر �لسما
 :W 

لدينيني قد ُ$فعو
aني   Zح 
لفضا�   H ما  مكا'   H
)خر�.   Qًمر لأل$[  نز�Eم  موعد 
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أن   	 العصر  هذا  أهل   Iإ يعود  بأكمله  األمر 
األساط�  عا�   	 باستمرار  العيش  Lتاروا 
واخليال، وأن يظلوا منتظرين إI األبد املصلحني 
وطوائفهم،  بأديانهم  اخلاصني  املوعودين 
احلياة.  Dذه  الواقعية  احلقائق  يقبلوا  أن  أو 



 

حًدE يقبل   '( 
ملر�  على   
فلما�
�نفا   Q$ملذكو
 
ملز
عم  هذ>  من  فقط 
 AرL عتبا$ )|ا
Eيرفض 
ألخر� على 
علمي   ÈاµW برها'   "ّ(  'EA مز
عم 
يدعم مصد
قيتها؟! Eمن هنا فإنه ليس 
 '(  E( ]يًعا  نقبلها   '( Wال  خيا$  ½ة 

لطريق  هذ
 سيكو'  نرفضها ]يًعا. 


لوحيد.  yAلعا

لنـزيه 
على كل حاy ½ة )مر حقيقي Eمؤكد 
 
$حلو  '( منذ   ،yلرجا
 )Eلئك   '(
من حياִדم على 
أل$[، بغضِّ 
لنظر 
عن 
لطريقة 
لn �من ֲדا )تباعهم )|م 
 H قّط  ُيسّجل   S فإنه  ֲדا،   
$حلو

 "( Aلبشر" كله )نه قد عا

لتا$يخ 
E½ة  ثانية.  
أل$[   :W منهم  
حد E
)مر �خر مؤكد متاًما )يضا، Eهو )' 

لسماEيني   QAلقا
 هؤال�  مثل  ]يع 
مرتبة   :W  
ُ$فعو 
لذين  
لرEحيني E
 
E¡بد قد  
آل�ة،  شركا�   E( 
آل�ة 
متو
ضعني  عاAيني  كبشر  حياִדم 
موִדم.   Zح 
لبشر   Qحيا  
Eعاشو
هم  )تباعهم   '( هو  حد�  
لذ" E
Eلكن  ��ة.   :W حّولوهم  
لذين 
لعب  قد  منهم  )حد  ال  )نه   
Eتذكر
مقـاAير  تصـريف   H  $EA  "ّ(


لطـبيعة! 


حدQ فقط هي E لقد كانت ½ة يد
قو
نني  حتكم  كانت  )|ا  َتبّيَن   nل



ئًما. A لطبيعة


\ Eقو
نني 
لطبيعة Eلسما
 Qمر� 'W
Wله  Eجه  تعكس  مستو�  كلِّ   H
Wله  Eال  فقط  
حد E Wله  
حد.. E


لقر�' 
لكرمي: yيقو .<
سو
َلَقْد   *  
Eََلًد 
لرَّْحَمُن  
تََّخَذ   
﴿Eََقاُلو
 \ُ
Eََما 
لسَّ  Aَُتَكا  *  
ًّAWِ َشْيًئا  ِجْئُتْم 
Eََتِخرُّ  
َألْ$ُ[  Eََتْنَشقُّ  ِمْنُه  ْرَ'  َيَتَفطَّ
  

 * َ)ْ' Aََعْو
 لِلرَّْحَمِن Eََلًد 
ْلِجَباyُ َهدًّ
 ﴾
* Eََما َيْنَبِغي لِلرَّْحَمِن َ)ْ' َيتَِّخَذ Eََلًد

(مرمي ٨٩-٩٣).

يسر أسرة الفضائية اإلسالمية األحمدية أن تعلن عن البدء ببث اجلزء األول من حلقات برنامجها

أجوبة عن اإلميان

حيث  يرد املفكر اإلسالمي مصطفى ثابت على القمص زكريا بطرس وبرنامجه "أسئلة عن اإلميان"

حيث يقوم بدحض شبهاته ونقض مفترياته بأسلوب علمي دقيق رصني.

يبث البرنامج يوميًا ابتداًء من يوم اإلربعاء املوافق ١-٣-٢٠٠٦ 

في متام الساعة السادسة والنصف مساًء بتوقيت غرينتش،

 التاسعة والنصف مساًء بتوقيت مكة املكرمة، الثامنة والنصف مساًء بتوقيت القدس.
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