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 حـــوار األديــان

 

 ( :  الحوار الديني ـ بالحسنى وزيادة ـ فريضة إسالمية .. 1اإلسالم ) العهد الحديث 

 

َاِدلجوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإَلا ِِبلاِِت ِهَي َأْحَسنج .. ) (  )(  46َوََل ُتج
 (  46{ : 29) القرآن المجيد : العنكبوت }

 

 المسيح اإلل  أو الذبح ..قبول المسيحية ) العهد الجديد ( : أجبروهم على اعتناق دينكم : إما 

 

 [اِمي«.َأماا َأْعَداِئي، أجولِئَك الاِذيَن ََلْ يجرِيدجوا َأْن َأْمِلَك َعَلْيِهْم، فَْأتجوا ِِبِْم ِإََل هجَنا َواْذََبجوهجْم قجدا ( 27)]
 ( 27{ :  19إنجيل لوقا }  ) الكتاب المقدس :

 

هم .. حتــى للنســاء  اليهودية ) العهد القديم ( : القتل لكل من يحاول فتنــة بنــي إســرا يل عــن ديــن

 واألطفال ..!!

 

لا أجَّْه؟هَهه َحيهها     (  15)  ] تجْم  ههج يهههْ َُ ْل أَ ْه هَ ْهههَ َ  (  16)َوقَاَل َلههَجْم مجوىههَ َرائِيَل، َحسههَ ِْ ِإىههْ نا لِ ههَ ِإنا هههالجََلِ   ههج
ا َمِ   َهْلاههَ َ َ  ِيَياَّهَه ل ِللههرابِ   ههَ َرَأ ل َعَرفههَْ  ( 17.. )َ ، ىههَ لا امههْ اِل. وَ ههج َُْههَ َن اَ  رل مههِ لا ذَ ههَ فههَاََن اقْهتهجلههجوا  ههج

 [ .   ِبجَضاَجَاِ  ذََ رل اقْهتهجلجوَهارَججم  
 ( 17 - 15{ :  31سفر العدد }  ) الكتاب المقدس :

  

 

ِ  ( قـال :   عن عمرو بن عارم عـن كعـب .. عـن رسـول   )    1 َِْْك هَ ِل َوَّهجورج ا مج اْلَاُهْ ْرِِن فَِنَّهافج فَهههْ ] َعلَهْيكجْم ِِبْلُهج
اَويَهَنا ِيعج اْلِاْلِم    سنن الدارمي .[  َوَأْحَدثج اْلكجتجِ  ِِبلراْْحَِن َعْهد 
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 ( 14ـ  9المقدمة  … … … … … … … … … … … … … … … … … … .) 
 
 

 الباب األول : سيكولوجية الدين والتدين 
 
 

 ( 33ـ  17) …  … … … … … : الدين بين الحقيقة والوهم واالعتقاد  الفرل األول 

 
( ا الادين وتعريفا/ / المنراور 19( ا الادين باين الحقيقاة والاوهم وا  تقااد )18الفارة الدينية )  ]

( ا 28( ا الدين وتعريف/ من منرور الكتاب المقادي / الاديانتان اليهودياة والمسايحية )21الغربي )
 [( 28الدين وتعريف/ / المنرور اإلسالمي )

 
 

 ( 45ـ  34)  ... ... ... … … … … … …  ورسالة إلى المتحاورين  الفرل الثاني : 
 

( ا إدراك األبديااة 41( ا نررية اإلحااالل )39ودوافع ا  تقاد في الديانات الوثنية )] سيكولوجية التدين ..  
 [ ( 43(  ا " اإليمان العاقل " .. ونررة سريعة  لى الغايات من الخل  )42)
 
 

 ( 60ـ  46)  ... … لفكر المسيحي من نروص الكتاب المقدس … موقف االفرل الثالث : 
 
( ا ورفااا الحااوار حتااى فااي المجااال 48فكاار النشاااة والهااروب ماان المواجهااة / اساايل ماا  األتبااا   )] 

  [( 58األكاديمي )
 
 

 ( 66ـ  61) .. … … … … … … موقف اإلنسان من الحقيقة المطلقة   الفرل الرابع :
 
 

 ( 75ـ  67)   ... … … …  الميالد الثاني .. واإلل  في الديانة مسيحية الفرل الزامس : 

 
 [( 71المعجزة .. وأسرار الكنيسة السبعة ) ]
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 ! ني : ولهذا هم يرفضون الحوار ..!الباب الثا 

 
 

 ( 82ـ  79)   … … … … … … … … … … … … نظرة عامة   الفرل األول : 

 
 

 ( 126ـ  83… ... ) … … … …  … … …  في الكتاب المقدس  الفرل الثاني : 

 

ا المعركااة الخالاادة بااين اإللاا/ ( 84] أوال :   فــي العهــد القــديم .. الــديانتان اليهوديــة والمســيحية معــا )
وياياار بهااا ( ويتصا د الدخان من أنف اإلل/ والنار من فم/ .. ويركب المالئكة الصغيرة  84واإلنسان .. )

( ا 94( ا كيااف خااد  اإللاا/ الشااياان )91ا  قصااة قتاال اإللاا/ )(  91ثانيا :   في العهد الجديـد )( ا  89)
( ا اإللاا/ الخااروف ذو القاارون الساابعة .. وابيعااة 99( ا ونسااتكمل قصااة الخاادا  )95الديانااة الشااياانية )

رابعا : موقـف اإللـ  مـن ا     (120مود )ثالثا :   في التل( ا  111البرهان الرياضي في الفكر المسيحي )
 [ (122الشعوب المسيحية )

 
 

 … … …( : بين الكنا س العربية .. والــدين اإلســالمي    لفظ الجاللة   )  الفرل الثالث :  

 ( 130ـ  127) … … …  … … … … … … … … …  … … … … … …
 
 

 ( 142ـ  131.. )  … … … … … …األنبياء في الكتاب المقدس … الفرل الرابع : 
 

( ا األخالق في الكتاب المقاادي 135( ا النموذج الثاني : أبناء داود )133النموذج األول : نبي هللا لوا )]  
 [( 137.. الرؤية اليهودية والمسيحية المشتركة )

 
 

 ( 147ـ  143.. ) وبعض نروص الكتاب المقدس … … … … … الفرل الزامس : 
 
 

 ( 155ـ  148عرض حقا ق األديان ال يعني ازدراءها … … … .. ) الفرل السادس : 

 [( 153خرافة مبدأ تكامل األديان )] 
 
 

 ( 161ـ  156…  ) … … … … … … …  … … … … …… …  … الزاتمة  
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 مـالحق الكتاب 
 

 ( 175ـ  165) … … … … … … …    … الكتاب المقدس …الملحق األول : 

 
 

أسماء   الحسنى / الكماالت اإللهية .. بين اإلسالم والمســيحية    … الملحق الثاني :  

 ( 178ـ  176)   ...… … … … … … … … … …  … … …  … … … … …
 
 

 ( 182ـ  179) … … …  … …  الديانة الشيطانية … … … الملحق الثالث : 

 
 

 ( 185ـ  183) … … …  … … … … عدد أتباع ديانات العالم الملحق الرابع :

 
 

 ( 188ـ  186قا مة ببعض المراجع المزتارة  … … … … … … … … … … …  ) 

 

 

 ************ 
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َن   ( ْن ِمههَ ِ يِل ا ِ  مههَ د وَن عههَن ىههَ اقجْل ََي َأْهَل اْلِكتههَاِب َلَ َتدههج غجوَنههََا ِعَوجهه  ا ا  ج ِ َغافههِلل  تَه هْ َهَدا  َومههَ َوأَّههتجْم هههج

 ) ( 99َع اا تَهْاَ لجوَن )
 (  99{ : 3) القرآن المجيد : آل عمران }
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 المقدمة 
 

إن نمو التيار الديني الجنوني والجارف في الواليات المتحدة األمريكية أربح اآلن حقيقة        

" يهودية / مسيحية "  وبذلك أصبحت الو يات المتحدة األمريكية دولة    واقعة ال زالف عليها .

ا ه بكل أسف  ا  الفكر  هذا  بل وأصبح   .. بعيد  إلى حد  والخرافة  األساورة  فكر  و يسيار  ليها 

المحرك األساسي والنرري لمجمل السياسات الخارجية لها .. و القتها بالعالم اإلسالمي . ومما  

الديني .. أن الحركة اإل المية ) بما في ذلك الكنائي العادية والكنائي  التيار  تاثير هذا  زاد من 

إسرائيل مقدما  التلفزيونية ( في داخل الو يات المتحدة األمريكية نجحت في أن تضع  بادة دولة  

) أي : السيد المسيح (  ند  ودت/ إلى   " الرب اإلل  " لى  بادة الرب .. با تبار أنها مقصد  

األرا للمرة الثانية . كما نجحت هذه الحركة في تحميل الو يات المتحدة مسئولية قدر " اإلل/ "  

ت المتحدة ببقاء ووجود في مسالة  ودت/ إلى األرا من جانب .. والربا بين بقاء ووجود الو يا

دولة إسرائيل من جانب آخر . وهو ما يحتم  لى الو يات المتحدة األمريكية تقديم الد م المال  ا 

وبال حدود ا للدولة العبرية ) إسرائيل ( و اصمتها األبدية القدي ..  اصمة الملك األلفي السعيد 

 لإلل/ .

 

فإذا أضيف إلى ما سب  .. انجراف العالم المسيحي شرقا واربا بكل فئات/ إلى تيار الو يات        

األلفي   الملك  في  مكانا  ل/  يجد  أن  في  ا  اآلخر  هو  ا  من/  رابة   .. هذا  الديني  األمريكية  المتحدة 

.. وإذا ما    السعيد تحت حكم السيد المسيح ) أي اإلل/ المتجسد (  قب  ودت/ الثانية إلى األرا

أخذ في ا  تبار أن التمهيد للحكم األلفي السعيد  سوف يبدأ بمعركة األرماجدون وهي المعركة  

الشر من  إمبرااورية   ( العالم اإلسالمي  إبادة شعوب   .. المسيحي  العالم  تحتم  لى شعوب  التي 

هنا  ى األرا .. المنرور المسيحي ( .. ومحو اإلسالم من الوجود .. كشرا أساسي لعودة اإلل/ إل

 ا على شعوب األمة اإلسالمية ..!! يربح ردام الحضارات قدرا محتوما .. ومفروض

 

الحضارة        يقضي  لى  قد  والذي   .. والجارف  ا  الال اقل  ا  الديني  التيار  هذا  مواجهة  وفي 

/ إلي/  البشرية بكاملها .. كان يجب التحرك  حتى وإن كان هذا التحرك فرديا .. لعل/ يجد من يتنب

أو يصغى . وفي محاولة أخيرة ا من جانب الكاتب ا كانت هذه الصرخة اليائسة  متمثلة في هذه  

 والتي يمكن إجمال أهدافها النها ية في اآلتي : السلسلة من كتب حوار األديان .. 
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تضع هذأ السلسلة دراسات وحقا ق عالية التوثيق على ما دة حوار األديان إما لألزذ بها   .1

 ها للقضاء العالمي لبيان حقيقة المؤامرة على شعوب العالم اإلسالمي . أو رفع

 

لغز   .2 قضية  تحل  كما  الوجود  بانوراما  في  الطبيعية  مكانت   إلى  الدين  السلسلة  هذأ  تعيد 

على   السالم  لتحقيق  الوحيد  السبيل  أن   باعتبار  الديني  للبشرية روابها  وتعيد   .. الوجود 

 األرض . 

 

حيث القول بنسبية القضية    الدينية " من الحيز النسبي إلى الحيز المطلق .نقل " القضية   .3

الدينية يعني صحة جميع األديان .. وهو ما يعني التسليم بحدوث معركة األرماجدون .. وهي  

المعركة التي سوف تضع حدا لبقاء ووجود الجني البشري  لى األرا .. وليي فقا إبادة  

) إمبرااو في/  الشعوب اإلسالمية  يعتقد  الذي  النحو  المسيحي (  لى  المنرور  رية الشر من 

في   السياسة  مقدرات  المسيارون  لى  المعنى  هذا  إلى  يتنب/  أن  وأرجو   . المسيحي  العالم 

تفسير   في  الديني  البعد  تغلغل  مدى  العرب  الساسة  يدرك  أن  هو  أ ني/  وما   . العربي  العالم 

 لدولية .جميع األحداث التي تجري اآلن  لى الساحة ا

 

الدين    .4 الدينية يصبح  ل/ صفة الكمال .. و   " قضية علمية كلية "  وبإاالق معنى القضية 

المعادلة   أو  الرياضية  للمعاادلة  ما  مثل  تماما   .. الواحد  المعنى  نفي  بغير  التاويل  يحتمل 

تخضع  الفيزيائية من معنى واحد   يحتمل التاويل بغير معناه الواحد . وبهذا يخضع الدين لما

 ل/ القضية العلمية من منا  وبراهين وقياسات وتجارب تؤكد صحت/ . 

 

تحرير العالم من الخرافات واألسااير الدينية المسيارة  لى المفهوم السائد في الفكر الديني   .5

 " . عهد الطفولة الدينية .. حيث ما زال العالم ا خصوصا العالم الغربي ا يحيا " 

 

الال .6 العلمي  التحليل  الوثنيةتقديم  للديانات  اإلنسان  اعتناق  ودوافع  ألسباب  والكاف  بما    زم 

 تحوي من خرافات وأسااير . 

 

للوجود  .7 المال   الخال   والكافي  لى وجود  الالزم  العلمي  البرهان  الغايات   تقديم  .. ووجود 

  من خل  اإلنسان ) اإليمان العاقل ( وحتمية تحقي  اإلنسان لهذه الغايات ) العمل بالشريعة ( 

 حتى يمكن/ أن ينال السعادة األبدية المنشودة .. والخالص المامول . 
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تقديم البرهان العلمي الالزم والكافي  لى وجود الدين الواحد المال  الصحيح .. وهنا يمكن   .8

با   التاريخ "  القول  نهاية   "  : المنترمة  الحالة   ( والمال   الحقيقي   The Steadyبمعناه 

State   . ) 

 

المقياي .9 )    تقديم  والصحيح  الدقي   للحكم  لى صدق    The True Measuresالعلمي   )

ومدى صحتها   البشرية  الساحة  الموجودة  لى  األديان  لتقييم  الفرصة  يعاي  ما  وهو  الدين 

وبالتالي نستايع إثبات باالن األسااير المسيارة  لى فكر العالم اليهودي والمسيحي وهو 

 تحقي  السالم  لى األرا ..!! . وما يعني انتهاء الحروب بشكل قاعي . 

 

 لى مفهوم السالم فقا .. وليت/ كان قصرا أمينا .. بل هو  مع المسلمين   دم قصر الحوار   .10

من ناحية ..  ) حسن النية (  لتضليل المتحااور المسلم    قصر يحوي كثيرا من الغش والخدا 

 أخرى ..!! لضعف والهوان من ناحية والعالم اإلسالمي المتردي ا اآلن ا في ا

 

.. وليي حوار الد اية والمخاد ين الذي يتم    دعوة لرجال الدين للحوار الحقيقي والتفريلي .11

  .. يستجيبوا  لم  األجر وإن  فلهم  استجابوا  فإن    . اآلن  القضاء  ويجري  إلى  األمر  رفع  فيتم 

رفض   عواقب  مغبة  من  واإلنذار  للتحذير   ) باألمر  معنية  دولية  محافل  أي  أو    ( العالمي 

بدون   الجميع  على  تقضي  سوف  التي  العواقب  وهي   .. الحقيقي  ..!الحوار     ! استثناء 

مائدة  ا  لى  المقدي  الكتاب  بنود  بارح جميع  يقضي  الذي  الحوار  هو   : الحقيقي  والحوار 

  .  ) الحضارات  صدام   ( األرماجدون  معركة  إشعال  إلى  وتؤدي  تعني  التي  ا  المتحاورين 

الح الفصل في هذه  قد تقضي  لى  وبذلك يمكن  يترتب  ليها من أهاوال  قائ  وما يمكن أن 

فيجب تنب  شعوب العالم المسيحي إلى أن إدراك   .الحضارة البشرية واإلنسان بشكل كامل  

.. أو    وجود الغايات من زلق اإلنسان تحتم االنتهاء الوجوبي للبشرية عند انتهاء اإلسالم

ـ   يعني  إنما  اإلسالم  انتهاء   " أن  آزر  للبشرية  بمعنى  الوجوبي  االنتهاء  ـ  شديدة  ببساطة 

 .  " لوجود   بكاملها  معنى     .. مثل  تماما   .. فقا  الكفر  البشرية  لى  لبقاء  معنى   حيث   

 مصنع أصبح كل إنتاج/ تالفا ..!! 

 

أما إذا ثبت معرفة رجال الدين لهذه الحقائ  .. ورفضهم الحوار واستمرار خدا هم لألتبا  ..   .12

. وهو ما يعني    " جريمة غش وزداع البشرية "أيضا .. فيتم اتهامهم با    والعالم اإلسالمي
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تغييب البشرية  ن واقع وجودها ومصيرها وهو ما يؤدي إلى السير قدما في إشعال الحروب 

 في العالم أجمع .. والتي قد تنتهي بانتهاء الحضارة والجني البشري معا . 

 

في هذه الحالة أكبر وأشد جسامة  ية "  " جريمة غش وزداع البشروبديهي ؛ سوف تصبح   .13

سوف تؤدي إلى هالك البشرية " جريمة غش وزداع البشرية "  من جرائم الحرب .. ألن  

تؤدي إلى هالك  دد محدود فقا من البشرية وقد " جرا م الحرب "   لى نحو أبدي .. بينما  

 يقتصر ذلك  لى الحياة الدنيا فقا . 

 

البيّانات   .14 لبيان الح  المال  لكل ما نّد ي ب/ وفضح خبايا    زمة والكافيةوالبراهين الالتقديم 

مؤامرة العالم المسيحي  لى العالم اإلسالمي .. حتى إذا لم يستجب المجتمع الدولي لكل ما 

البالغ  تجاه  مسئوليتها  وأخلت   .. بواجباتها  قامت  قد  اإلسالمية  األمة  تكون  وبذلك   . سب  

 (  لى ذلك ..   تى   نكون شركاء في اإلثم  ونشهد هللا ) اإللهي األخير ) العهد الحديث ( ح

 

َنا ِإَلا اْلَ َمغج اْل جِ نيج ) (  )  (17َوَما َعَليهْ
 (  17{ : 36) القرآن المجيد : يي }

 

( .. وأننا قد قمنا بواجبنا تجاه البشرية ..    وبهذا نبرئ ذمتنا ا نحن األمة اإلسالمية ا أمام هللا )  

وأن البالغ اإللهي األخير ) العهد الحديث ( قد وصلهم حقا وصدقا حتى   تكن لهم الذرائع .. كما  

 جاء في قول/ تعالى .. 

  

َُِياَمِ  ِإَّنا  جناا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي )   ( ُجولجوْا يَهْوَ  اْل َا َأْهَرَك َِِبؤجََّن ِمن قَهْ لج وَ جناا 172.. َأن تَه ُجولجوْا ِإَّنا ( َأْو تَه
( 174َالاهجْم يَهْرِجاجوَن )( وََ َذِلَك َّهجَُدِ لج اَََيِت َولَ 173ذجر ِيا   مِ ن  َهْاِدِهْم َأفَهتهجْهِلكجَنا ِبَا فَهَاَل اْل جْ ِطلجوَن )

( 
 (  174 - 172{ : 7) القرآن المجيد : األ راف }

 

 وبذلك يتحق  فينا قول/ تعالى .. 

 

َجَاْلَنا جْم    ( ا  وََ َذِلَك  َهِهيد  َعَلْيكجْم  الراىجولج  َوَيكجوَن  النااِس  َعَله  هجَهَدا   ل َِتكجوَّجوْا  َوَىط ا  ..      أجما   
(143  )( 
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 ( 143{ :  2القرآن المجيد : البقرة }) 

 

القضاء   أمام   .. األديان  : " حوار  كتب  السلسلة من  أهداف هذأ  أنهينا  قد  نكون  البنود  وبهذأ 

 العالمي " .  

 

ويدور الكتاب األول من هذأ السلسلة والذي ييتي تحت عنوان : " اإلنسان والدين .. ولهذا       

 التالي :    هم يرفضون الحوار " .. في بابين ـ عدا أربعة مالحق أزر  ـ تيتي على النحو

 

الباب األول : وييتي تحت اسم : " سيكولوجية الدين والتدين " .. ويحتوي على ستة فرول ..  

هذه  تناقش  كما   . اآلن  حتى  الدين  معنى  فهم  اإلنسان  يستاع  لم  وكيف   .. الدين  معنى  تناقش 

الفصول معنى الفارة البشرية نحو الدين والتدين .. ولماذا يقبل اإلنسان باإليمان اير العاقل ..  

 وكذا ا  تقاد في الخرافة واألساورة .

 

" ويحتوي على زمسة فرول تدور حول   !!ولهذا .. هم يرفضون الحوار ..   الباب الثاني : "

بيان حقيقة الديانتين اليهودية والمسيحية وما تحوي من أسااير وخرافات .. ولهذا هم   يريدون 

الحوار .. بدافع إخفاء معنى دينهم وتدينهم من جانب .. وإخفاء فكر المؤامرة  لى العالم اإلسالمي 

 ة الشعوب اإلسالمية .. ومحو اإلسالم من الوجود .من جانب آخر .. وهو الفكر الذي يقضي بإباد 

 

أما مالح  الكتاب فهي حتمية لتحقي  اتصالية المعاني .. وجعل الكتاب مكتفيا بذات/ إلى حد       

 كبير .  

 

ويبقى أن أنوأ إلى أن األولوية في االستشهاد بالكتاب المقدس قد أعطيت للترجمة األرلية       

لكتاب المقدس .. ونشير إلى النص ـ في هذأ الحالة ـ بين  ميزوذ عن : "  أو الترجمة األولى ل

فيتم  األرلية  الترجمة  في  كافية  بدرجة  النص واضحا  معنى  يكن  لم  فإن    .  " المقدس  الكتاب 

استزدام الترجمة الحديثة للكتاب المقدس ) وهو رادر عن الكنيسة األرثوذكسية أيضا ( ويشار  

لة ـ بين  ميزوذ عن : " الكتاب المقدس ـ كتاب الحياة " كما يطلقون إلى النص ـ في هذأ الحا

 علي  هذأ الرفة . 

 

 ويبقى أن أهد  هذأ السلسلة إلى كل زدام الرب ) المسيحيين ( الذين يقولون : 
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] .. إن أي شزص يزتار اإلسالم هو مؤكد لم يدرس المسيحية ولم يعرفها المعرفة الرحيحة 

عن   يرتد  مسيحي  بيزر   وأي  األرلية  جواهرأ  استبدل  رجال  يشب   اإلسالم  ليعتنق  المسيحية 

 مقلدة مزيفة لها بريق زارجي سرعان ما ينطفئ .. [ 

 

 وأهديها أيضا إلى كل من يقول .. من المفكرين المسيحيين .. 

 

] .. إن المسلمين يكتفون بقرآنهم وال يطلعون على أديان اآلزرين وكتبهم المقدسة .. ولهذا لم 

 تمكنوا من المقارنة واالزتيار [ي

 

" البرهان الرياضي ن الثقة في النماذج الرياضية .. وإدراكنا لمعاني  وأزيرا البد من ذكر ؛ أ      

المولى )  الفيزيا ي "  / ب/  البشري والذي أهلنا  العقل  المعقود  لى  .. واألمل  ( أصبحت    معا 

تقود اإلنسان إلى الحقيقة المالقة والتي يتحتم  لى    جميعها الحقائ  الباقية التي نعتمد  ليها في أن

كاساي    .. العالم  لهذا  مغادرت/  قبل  إدراكها  كلاإلنسان  هو  الموت  ألن   .. خلق/  من  تاب  لغايات 

 اإلنسان وقدره وملحمت/ ..!! 

 

وإال فلن يبقى لنا ـ نحن البشرية العاجزة وذلك اإلنسان المتهاوي ـ سو  أشباح الماضي التي 

تحوم فوق رؤوسنا جميعا .. لتتعانق معنا ثم تغيب بنا .. في أفق الجحيم .. وليس في أفق العدم  

 دي والمسيحي معا ..!! كما يود أن يعتقد في هذا .. الشعبين اليهو

 

 

 ************ 


