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المقدمة  
ألكثر من عقد من الزمن. خالل تلك الفترة  ، كان لي شرف الزیارة واإلقامة في بلدان مختلفة في منطقة الشرق األوسط1987منذ عام 

وعملت  قضیتھا تقریبا في الحصول على درجة الدكتوراه في الدراسات اإلسالمیةمن فلسطیني مسلم لمدة تسعة سنوات  ةكنت متزوج
كنیسة قدیسي في كنیسة یسوع المسیح  ةنشط ةكما كنت دائما عضو لمھنیة في وسط المجتمع اإلسالمي ما وراء البحار.ا سنواتيغالبیة 

ونشأتي المورمونیة القویة. بالنسبة لي العالمین بسبب أصلي ی مرمون ة). وعملت كمبشرالمورمون(المعروفة باسم كنیسة األیام األخیرة 
سس المبادئ والمعتقدات السماویة المشتركة.علي أتعایشوا بسالم وفي تناغم   

 
واإلنسان وجھ األرض وحجر الزاویة لدینا  علىصح كتاب أ"وھو  ن ھو كلمة هللاووأصیل أن كتاب المورمراسخ دلیل واعتقاد  لدي

ق فھمي للحقائق نطاوتمكنت من توسیع القران أیضا عدة مرات  أتقر كما 1"من أي كتاب أخرمن خالل اتباع تعالیمھ إلي هللا  یتقرب
وحیھم كلمات الرسل واألنبیاء الجدد واسعي إلي تتبع مصدر  وقراءة إلىاإلنجیلیة لكنیسة قدیسي األیام األخیرة. یسرني االستماع 

. يهللا. كما استمتعت بقراءة أقوال النبي محمد الواردة في الحدیث وتطبیق ھذه الحقائق المستوحاة في حیاتإلقناعي مرة أخري بوجود 
ً بالنسبة لي ال یوجد سوي الخضوع إلرادة هللا  موني مخلص رهللا) أو موالغنیان الذي یخضع  (بتعریف إذا كان ھذا سیجعلني مسلما

كل من  وحب وتقبل وخدمةالمواثیق  والعیش حسبهللا  وطاعة أوامرالشرع الحنیف بتعالیم  فقط وھو االلتزامملتزم. إن مساري واحد 
بناء هللا.لسالم بیننا جمیعا أوالسعي لنشر ا حولي  

 
ذاتھ  عمل الشيءھو الكتاب الھدف من كتابة ھذا   ،معرفة الحقائق اإللھیة التي نتشاركھازیادة  علىوالمسلمین  المورمونمساعدة  -

ً و لجمھورین، لعسیر كتابة كتاب إنھ من ا هللا.ومساعدتنا على العودة إلي  ،أبناء هللاباعتبارنا  تعزیز التسامح والتفاھم والسالم بیننا جمیعا
أستطیع أن أعد على أصابع یدي عدد المسلمین الذین في الخارج التي قضیتھا خالل كل سنواتي  األخر.أي شيء عن  أیھماال یعرف 

قبل. ) من نو(مورم باسم واسمع حتىأو قدیسي األیام األخیرة لالمسیح مع أي عضو من كنیسة یسوع  تعامللدیھم سابق معرفة أو 
یعطوني نفس وحاولت مشاركة معرفتي باإلسالم مع أھلي وأصدقائي مریكیة الوالیات المتحدة األبوطني م إلىبالمثل كلما عدت و

اذكر جوانب من تعالیم اإلسالم وأسلوب حیاة المسلمین.النظرات الفارغة عندما   
 

ً لو تمكنا فقواسم مشتركة مع بعضھما البعض  االدیانتین لدیھمكال  ،ومع ذلك وإدراك الكتساب الوعي  قط من قضاء بعض الوقت سویا
في شرح أنا ال أتحدث بشكل رسمي بالنیابة عن أي طرف وببدایة التعارف نحو ھذه الغایة. الكتاب  ھذانأمل أن تسمح صفحات . ذلك

للمعتقدین راساتي األكادیمیة الشخصیة د علىأراه من أوجھ التشابھ مبني فقط  حیث إن ما الدیانتین.أو المقارنة التي عقدتھا بین العقیدة 
.جداً  بالعیش في الثقافتین والتي سمحت لي أن أري أوجھ الشبھ ھذه بصفة شخصیةواألھم من ذلك الخبرات التي اكتسبتھا   

 
فض على أو أسباب الر الخالفورحابة صدر بدال من السعي لنقد وإیجاد نقاط  یقرؤونھ بفضولأن  ھذا الكتابالذین یقرأون  من وآمل

ذلك  إن القولشاركھا في العموم، وأكثر من ذلك، یمكننا تالعدید من األشیاء التي ال ن ھناكالمعتقدات أو التحیزات الفردیة. نعم، أساس 
ً ال الى دیانتینإسوف یفرقنا لألبد   ذلك . ولكن كما ھو الحال مع كوب الماء الذي یكون إما نصفھ مملوء أو نصفھ فارغ، فإنمنفصلتین تماما

منھا. وإنني آمل أن المورمون سوف یرون الجمال  یمكنك االستفادةوإلى أي مدي لیھا إترید النظر  الطریقة التيعتمد على األمر ی
أمتھ وكیف تجاه دور النبي  من حیث علیھ الصالة والسالم محمدالنبي  والبساطة في العدید من تعالیم اإلسالم، من أجل النظر في قدرة

لى االرتقاء بھم الى أعلى مستوى من الحقیقة أكثر مما كان لدیھم في الماضي باإلضافة الى االعتراف بالعدید من مبادئ كان قادراً ع
اإلنجیل المألوفة التي یقرھا القرآن الكریم.    

وجد إلھ واحد فرید المسلمون أنھ یوجد دین بین عدد ال یحصى من الطوائف المسیحیة التي ال تعرف بالفعل أنھ ی یعلمأن  كما أتمنى
الزیارة المالئكیة)  كما یتضح كذلك من خاللومنفصل عن یسوع المسیح والروح القدس، وأن تعالیم جوزیف سمیث وكتاب المورمون (

 ً االمتثال الكامل لقوانین هللا. یحتوي على العدید من نفس المذاھب القرآنیة التي یعتزون بھا وأن حیاة المورمون تتطلب أیضا  
 

في  والتواضع ،ودفع الزكاة، والعفاف في الفكر والفعل ،الصالةالصیام، وبمأمورون المؤمنین ر كل من المورمون والمسلمین ویعتب
مماثلة، وقراءة الكتب الدینیة، وعبادة هللا، والخضوع إلرادة هللا، وخدمة وحب عائالتھم وحب اآلخرین، اللباس، واتباع قوانین غذائیة 

مع بعضنا البعض،  مشاركتھا ومناقشتھایمكننا  من األمور التيالكثیر  فھناك. طاھرة ونقیةوأداء الشھادة، واتباع األنبیاء، والعیش حیاه 
خالل رسلھ وكلماتھ. لینا من إبما أنزلھ هللا  والسعادة  

 
، وزیادة إدراكنا للحقائق التي نتشاركھا، وإلھام بعضنا البعض برغبة العیش بعضنا اآلخرمعتقدات احترام لى الرقي بإیمكننا أن نسعى 

هللا.  وأبناءلى غرس روح الوحدة باعتبارنا " أھل الكتاب" إحیاة الصالحین في الخضوع إلرادة هللا، باإلضافة   
 

تشاردسون ری اربدی  
مدینة العین، دولة اإلمارات العربیة المتحدة   



  2002مایو 
 

2015بریل أتمت المراجعة في شھر   
داھو، الوالیات المتحدة األمریكیة. ی، أبریستون  

 
2015الترجمة العربیة   

)ج	خ(		للترجمة	ھوم	ترانس 	
أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  

 
جعالتدقیق اإلمالئي ومالحظات المرا  

 
ً  عن طریقتم تبسیط التدقیقات اإلمالئیة العربیة في اللغة اإلنجلیزیة  بدون التقید بأي نظام  محاولة استخدام طرق الترمیز األكثر شیوعا

صوتي خاص.  
 

ً لترجمة، ������المراجع القرآنیة من طبعة بنغوین الورقیة،  تُعطى و)، ما لم یذكر خالف ذلك. 1974إن جي داوود ( وفقا
لى السورة العشرین في القرآن إتشیر  32: 20 ، على سبیل المثال السورة������ ������اجع الدقیقة من خالل المر

اسم عربي، لم یتم اإلشارة الى اسم السورة العربي في ھذ النص. تحمل واآلیة الثانیة والثالثین، بینما كل سورة في القرآن   
 

تشكل شریعة كنیسة قدیسي األیام التي ة یبالفصل واآلیة. وھناك أربعة كتب رئیسكذلك األخیرة وتم اقتباس المراجع الدینیة لقدیسي األیام 
)، والمبادئ والعھود 1830)، وكتاب المورمون (1611الكتاب المقدس (نسخة الملك جیمس،  ياألخیرة من الكتاب المقدس وھ

كتاب ". على سبیل المثال، الدقیقة ص في الكتاب بالفصل واآلیةتتبع المراجع الموجودة بالنكما ). 1851(الخریدة النفیسة ) و1835(
"المبادئ والعھود شیر یفي، الفصل الرابع اآلیة السادسة. وانھل أل الرسالة األولى ،شیر إلى كتاب المورمونی" 6: 4نافي ، 1مورمون ال
كتاب ، الخریدة النفیسةإلى كتاب " 39: 1وسى وم "الخریدة النفیسة وتشیر. 125اآلیة  88إلى المبادئ والعھود الجزء " 125: 88

 ىاألول الرسالةإلى كتاب المقدس نسخة الملك جیمس، " 10: 1أھل كورنثوس  1یشیر "اإلنجیل . كما 39موسى، الفصل األول، اآلیة 
اآلیة العاشرة. ،كورنثوس، الفصل األولھل أل  

 
 http://www.ldscatalog.com زیارةعلومات حول ترتیبھم، یرجى لملمزید من الكتب األربعة. وھذه اتتوفر الترجمة العربیة ل

(وعلى الرغم من ذلك، یرجى مالحظة أنھ فیما یتعلق بالقیود المفروضة على الواردات  ’Arabic‘واستخدم البحث بالموقع بكلمة 
تتوفر اإلصدارات العربیة على كما بعض الجھات الدولیة في الوقت الحاضر). إلى لكتب الحكومیة، قد ال یكون من الممكن إرسال ھذه ا

قابلة للتحمیل مجانًا على الرابط  PDFنسخة ب) الخریدة النفیسة اإلنترنت من كتاب المورمون والمبادئ والعھود (وتشمل
.lds.org/languages/ara?lang=enghttps://www . لكتاب المقدس لالترجمة العربیة على اإلنترنت حیث إن

وھي متاحة بأماكن متعددة على اإلنترنت. 1865ھي ترجمة فان دیك  2015المستخدمة للتنقیح في ھذا العام   
 

شكر وتقدیر  
د الحاجة إلیھ من توالدعم المعنوي الذي تش ،والمساعدة الفنیة ،یروالتحر ،والرؤى ،خالص الشكر والتقدیر لھؤالء الذین قدموا التعلیقات

الطرفین، وھما الدكتور بالل فیلبس، الحاصل على دكتوراه من دار الفتح، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة؛ وكوري ماكسویل ومات كال 
والزمالء المسلمین من وحدة  ؛الجزیرة العربیةشبھ  جائزةماك برد في كتاب دیزرت، وسالت الیك سیتي، ویوتا؛ ودیفید ساندبرج، 

صدیقي في دولة اإلمارات  ،المتطلبات الجامعیة العامة، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، العین، اإلمارات العربیة المتحدة؛ وكي أر جى
بریغھام یونغ. وعائلتي.العربیة المتحدة للترجمة العربیة. والعدید من أعضاء ھیئة التدریس في قسم العقیدة في جامعة   

 
___________________________  

في  عاشوااألنبیاء الذین  قصصیحتوي على و یام األخیرةكنیسة قدیسي األالمستخدمة في  أحد الكتب المقدسةكتاب المورمون ھو 1
في مقدمة الطبعات الحالیة من  موجودالمن بیان النبي جوزیف سمیث  االقتباسیأتي وم.  400قبل المیالد إلى  600القارة األمریكیة من 

انظرالكتاب ویشار إلیھا باسم "بیان كیستون".   
https://www.lds.org/scriptures/bofm/introduction?lang=eng أو  

https://www.lds.org/languages/ara?lang=eng  



 
 
 
 
 
 
 



الفصل األول  
جسور اإلیمان  

اإلسالم) في جمیع أنحاء العالم. ففي ست  (أتباععدید من أعضاء كنیسة یسوع المسیح بالتواصل مع المسلمین في السنوات األخیرة، قام ال
فروع وأقسام  من دول شرق أوسطیة وفي الدول ذات األغلبیة اإلسالمیة التي مكثت فیھا خالل العقود القلیلة الماضیة، كان ھناك العدید

المسلمین، وھؤالء األعضاء كان لدیھم فرصة ثریة  جیرانھماألعضاء القاطنین بین من الكنسیة الخاصة بنا موجودة في عدة مئات 
الدول اإلسالمیة وكانوا قادرین على رؤیة وفھم ما ھو اإلسالم حقاً، وما ھي التعالیم الخاصة بھ وكیف یعیش المسلمون لكونھم في تلك 

ا. حیاتھم الیومیة. وكان لدینا الفرصة على تقاسم ھذا المنظور الفرید مع العائلة واألصدقاء حین العودة الى ثقافتنا والبلدان الخاصة بن في  
 

والتقاریر اإلخباریة المستمرة عن أنشطة ھذه المنظمات الحالیة مثل تنظیم  المأساویةولألسف، فإن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
بأن لم یتم فعل الكثیر من أجل تعزیز الصورة اإلیجابیة لإلسالم وزیادة فھم التعالیم الحقیقیة  وتنظیم داعش أدت الى خلق مخاوف القاعدة

 ً . ومن خالل التركیز فقط على الدعایة التي تروج لھا المجموعات اإلرھابیة، فإن كثیر من الناس یعتقدون خطأ بین أولئك األقل اطالعا
متسامحین المغسولة أدمغتھم الذین ھم على استعداد لیموتوا في الملیئة باألتباع غیر  ارة عن أیدیولوجیة متطرفة فقطأن اإلسالم عب

اإلعالم بعیده عن الحقیقة. ھجمات انتحاریة ضد ضحایا أبریاء من أجل الدفاع عن قضایاھم. وھذه الصورة النمطیة التي تقودھا وسائل   
 

مس سكان العالم ینتمون الى الدین اإلسالمي، ھذه واحدة، وھناك نصف ملیار شخص موجودین في كل دولة والیوم، فإن ما یقارب من خ
معظم الناس یعنون ضمنا بأن  من دول العالم، یتحدثون لغات مختلفة ویأتون من مجموعة واسعة من الخلفیات العرقیة. في حین أن

سلمین لیسوا عرب بأكثر من ملیار مسلم في جنوب وجنوب شرق آسیا وذلك بنسبة اإلسالم مع الدول والثقافة العربیة، فإن أغلبیة الم
وفي الوالیات المتحدة وحدھا، یوجد أكثر من خمسة مالیین مسلم،  1، والھند، وبنجالدیش وباكستان.إندونیسیاأعلى سكان موجودة في 

لكبرى. كما ھو واضح من خالل العدد المتزاید للمساجد الموجودة في أغلب المدن ا  
 

وبسبب ضخامة عدد المنتمین  2األدیان انتشارا بین جمیع األدیان الرئیسیة في جمیع أنحاء العالم. أكثرویُعد اإلسالم دین عالمي ویعتبر 
التفسیر المتطرف لإلسالم، فإنھ یوجد بالطبع مجموعات من المنشقین الذي سحبوا أنفسھم بعیدا عن الطریق الصحیح من أجل أن یتبعوا 

ما یتلقى أعلى نسبة تعرض للجمھور بسبب أفعالھم اإلرھابیة الوحشیة  لمجرد لتعالیم اإلسالم. ولسوء الحظ، یوجد من بین ھذه الفصائلا
التي من خاللھا یقوم ھؤالء باإلفصاح عن إساءة استخدامھم الرادیكالیة للمذاھب اإلسالمیة من أجل تحقیق األھداف السیاسیة الخاصة 

في وجھات النظر الخاطئة المنتشرة  االعتقادنفترض ذلك، فإن الذین یتبعون ھذه المعتقدات واألفعال أقرب ما یكونوا الى  بھم. ولكن لكي
عنصریة ضد السود، وتتمسك بتعدد الزواج الیوم، وأن كل شخص من بأنھا قدیسي األیام األخیرة مورمون كنسیة حولبدرجة كبیرة 

یوتا لدیھ على األقل زوجتین.   
من ممثلي الدیانتین الخاصین بنا الذین ھم ممثلین للمذاھب  االنشقاقیةالمجموعات  أفعالمات اإلجمالیة تستند الى م تكن ھذه التعمیول

. وحقیقة أن المنشقة الجماعاتما تقوم بھ  ھوجمیع األدیان مصدر إحباط كبیر أن یُحكم على  ویُعداألساسیة التي أرست تلك التعمیمات. 
ھو األمر الذي یلفت انتباه العامة لھم في المقام األول بسبب األفعال التي یقومون بھا  و عات بعیده جدا عن الحقائق األساسیةھذه المجمو

تسبب مشاكل كبیرة داخل المجتمع الذي یحتكر عناوین الصحف في اإلعالم الیومي. ومما یؤسف لھ، فإنھ من السھل جدا  والتي  عادة
لتوضیح الحقیقة ألنفسھم.  ابأن بعض التعمیم المتسرع لمثل ھذه األفعال الشاذة تأخذ وقت اداالعتقللجمھور الساذج   

 
الناتجة تجاه المسلمین والمورمون التي تسببھا ھذه الصور النمطیة في خلق التعصب والشك على أقل المواقف والسلوكیات  وتتسبب ھذه

شیاء حزنا في ھذا العالم حینما یقوم الناس عن طریق الخطأ بالحكم أو بإدانة أو التحیز ضدنا. ومن ضمن أكثر األ االضطھادتقدیر أو 
المعتقدات الدینیة لدین آخر أكثر من الدین الذین ینتمون الیھ وذلك بسبب أنھم ال یھتمون بالنظر في الماضي لتلك األشیاء كالتقاریر 

التشابھ التي توجد بین جمیع األدیان. ویمكن القضاء على عدید من "  اإلعالمیة أو الحواجز الثقافیة واللغویة من أجل الكشف عن أوجھ
ورحابة صدر تجاه مبادئ مماثلة وھبھا هللا  باالحترامبإمكان الناس تنبي موقف یتسم  كان ماالحروب المقدسة" الحادثة في العالم إذا 

والتي یعیش أغلبنا من خاللھا.   
 

ان بدال من حواجز النزاع. وفي واسم مشتركة للدین بیننا، نستطیع أن نبني جسور اإلیمالغمامات والسعي لوجود ق إزالة وعن طریق
نشر العدید من المقاالت التي تحدد حدود المعركة المتعارف علیھا الى أبعد من ذلك باسم  وتم الكتبالوقت الحالي، تم كتابة الكثیر من 



ھو أن ننظر الى موضوعین من أجل النظر في أوجھ التشابھ بینھما، وعدم  التحلیل المقارن. ومن خالل التعریف، فإن معنى المقارنة
التي قد تأتي تحت عنوان البحث المقارن بدال من ذلك.  االختالفاتالتركیز على   

 
لتقسیم وبوضوح، یوجد متغیرات بشأن العدید من النقاط المذھبیة وتفسیرات الكتابات المقدسة. إذا لم كذلك، لن یكون ھناك حاجة الى ا

من النقطة الھامة التي یتعین علینا التعرف علیھا في البحث الفردي الخاص بنا بشأن حقیقة الدین من وجھة للبدء. وتك مختلفة أدیانالى 
بیر تع كل وكذلكوحبھ لنا جمیعا كأوالده یسمح لنا بوجود كل الفرق العقائدیة،  هللا ةیالنظر اإللھیة، ھي أننا جمیعا متساوون. حیث أن رؤ

ثقافي وكل لھجة لغویة بأن اإلنسان قد یقوم بالتوظیف من أجل إیجاد الطریق الخاص بھم للوصول الى هللا. ولسنا نحن في موضع الحكم 
التي قد توجد بیننا.  االختالفاتاألیدولوجیةعلى إیمان اآلخرین. ولكن من واجب كل منا العیش في ھذا العالم في سالم، بغض النظر عن   

 
م لزیف سمیث نبي المورمون " بینما جزء من العنصر البشري یقوم بالحكم على ونقد اآلخر بدون رحمة، فإن الوالد العظیم للعاكتب جو

باعتبارھم ذریتھ، وبدون أي مشاعر منقبضة تؤثر على  إلیھمأبوي، وھو ینظر  وباھتمامینظر على العائلة اإلنسانیة بمجملھا بعنایة أبویة 
ویقوم اإللھ بإنزال المطر على العادل والظالم. " ویتحكم اإللھ  والخیر،ب ذلك " بأن شمس اإللھ تضئ لكل من الشر بني البشر، وأسبا

في زمام األمور في یدیھ، وھو أیضا المشرع الحكیم، وسوف یقوم بالفصل بین الجمیع، ولیس وفقا لألفكار الضیقة للبشر، ولكن " وفقا 
أو  تركیا، أو الوالیات المتحدة، أو اسبانیا، أو ھذه األفعال تم القیام بھا في إنجلترا كانت ماأو إذا  رة،والشریلألعمال المنجزة الطیبة 

الذین لم یعیشوا بدون القانون، سوف یتم  وأولئكالھند، فسوف یقوم اإللھ بمحاسبتھم، وذلك لیس وفقا لما لم یمتلكونھ ولكن وفقا لما لدیھم، 
لكن أولئك الذین لدیھم القانون، سوف تتم محاسبتھم من قبل ذلك القانون. إننا لسنا في حاجة للشك في حكمة محاسبتھم بدون القانون، و

لخلفیتھم، ووسائل اكتساب الذكاء، وذكاء الرب العظیم، فسوف یقوم الرب العظیم في إصدار الحكم أو الرحمة لجمیع الشعوب وفقا 
الغامضة التي تتعلق  واألھدافلتسھیالت الممنوحة لھم للحصول على المعلومات الصحیحة، والقوانین التي تتم محاسبتھم من خاللھا، وا

بأن قاضي  االعترافباألسرة البشریة، ومتي یتعین توضیح األھداف اإللھیة، وسحب ستارة المنفعة، ویتعین على كل منا في النھایة 
.3"األرض لدیھ الطریق الصحیح  

عائلة البشریة الكبیرة، وذریة هللا، وال یمكننا السماح ألنفسنا القیام بدور القاضي أو ھیئة المحلفین تجاه كإخوة وأخوات ینتمون الى ھذه ال
كنیسة یسوع المسیح لقدیسي األیام ل 4الرئاسة األولىا* وحده. وقد ناشدت ا یعتبر أمر خاص بأو الفعل، فھذ بعضنا البعض سواء بالقول

نؤمن إیمانا صادقا بأننا ننظر الى نحن المتبادل. و واالحترامبالُمثُل العریقة للتسامح ن بإلزام أنفسھم األخیرة " جمیع الناس في كل مكا
ً في سالم على الرغم من الخالفات العمیقة التي  یمكننا التعایشبعضنا البعض بإیالء النظر والرحمة، فسوف نكتشف نحن بأنھ  معا

ن " ال ینبغي انتقاد، أو اضطھاد أو مھاجمة أي فرد من قبل فرد آخر، أو من قبل وقد صرح أحد أكبر الرسل مؤخراً بأ 5بیننا"
ندعي امتیاز عبادة هللا تعالى وفقا لما اإلیمان "  بنودوتصرح المادة الحادیة عشرة من ، یؤمنون بھالحكومات، سواء بسبب اإلیمان الذي 

.6"أو ما یمكن �����والسماح لھم العبادة كیف  ���������والسماح لجمیع الرجال نفس  ��������یملیھ الضمیر   

أعضاء في الكنیسة، فقد دعانا ذلك أیضا الى " السعي لتحقیق الحقیقة معا. ونحن نسعى الى توسیع دائرة الحب والتفاھم بین جمیع �و
وقد  .7"ن بین جمیع البشرالناس على األرض. ولذلك، فنحن نسعى جاھدین الى تحقیق السالم والسعادة، لیس فقط في المسیحیة ولك

السابق ورئیس الكنیسة بأن من خالل البحث عن نقاط القوة والفضائل في الدیانات األخرى  ����� �������أضاف جوردون بي 
اإلیجابیة". ومن خالل التعرف على ھذه  ��������التي تكون مشابھھ للمعتقدات الفردیة الخاصة بنا، یمكننا الزیادة في " روح 

ترام آراء ومشاعر ئ القویمة المشتركة، یمكننا إضافة مزید من األبعاد الروحانیة الى حیاتنا الیومیة. ویتعین علینا " إظھار احالمباد
أخطائھم، والبحث عن مواطن قوتھم والفضائل الخاصة بھم،  �� �����بالفضائل الخاصة بھم، وعدم  ���������الناس اآلخرین، 

.  8"لفضائل التي سوف تكون مساعدة في حیاتكموسوف تجدون مواطن القوة وا  

المسیحیین الذین نقلوا من خلفیات دینیة وثقافیة متباینة.  ��������یتناول نص الكتاب المقدس موقف مماثل للموافقة الالزمة فیما بین 
ي إلى انفصال والخالف بین وفي كتاب أھل كولوسي، ینصح الرسول بول بالتخلي عن تلك االختالفات السابقة التي أدت في الماض

، بَِل اْلَمِسیُح  ، َعْبٌد ُحرٌّ یثِيٌّ ، ِختَاٌن َوُغْرلَةٌ، بَْربَِريٌّ ِسكِّ یِسیَن األتباع. "َحْیُث لَْیَس یُونَانِيٌّ َویَھُوِديٌّ . َاْلبَُسوا َكُمْختَاِري هللاِ اْلقِدِّ اْلُكلُّ َوفِي اْلُكلِّ
ْن َكاَن ألََحٍد َعلَى َولُْطفًا، َوتََواُضًعا، َوَوَداَعةً، َوطُوَل أَنَاٍة، ُمْحتَِملِیَن بَْعُضُكْم بَْعًضا، َوُمَساِمِحیَن بَْعُضُكْم بَْعًضا إِ  اْلَمْحبُوبِیَن أَْحَشاَء َرْأفَاٍت،

 11: 3َمَحبَّةَ الَّتِي ِھَي ِربَاطُ اْلَكَماِل. (اإلنجیل، أھل كولوسي أََحٍد َشْكَوى. َكَما َغفََر لَُكُم اْلَمِسیُح ھَكَذا أَْنتُْم أَْیًضا. َوَعلَى َجِمیِع ھِذِه اْلبَُسوا الْ 
– 14(  

 



قُوا ِدینَھُْم َوَكانُوا ِشیًَعا ُكلُّ ِحْزٍب بِ  َما لََدْیِھْم فَِرُحوَن (سورة ویحث القرآن الكریم، وھو الكتاب المقدس بالنسبة للمسلمین، "ِمَن الَِّذیَن فَرَّ
ِ ْفتُْم فِیِھ ِمْن َشْيٍء فَُحْكُمھُ إِلَى اْختَلَ َوَما )؛ "32: 30 قُوا إِالَّ ِمْن بَْعِد ما جاءھُُم اْلِعْلُم بَْغیًا بَْینَھُْم َولَْوال َكلَِمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك   …\هللاَّ َوما تَفَرَّ

)14، 10: 42". (سورة  َوإِنَّ الَِّذیَن أُوِرثُوا اْلِكتاَب ِمْن بَْعِدِھْم لَفِي َشكٍّ ِمْنھُ ُمِریبٍ إِلى أََجٍل ُمَسًمّى لَقُِضَي بَْینَھُْم   
ھذا ھو موقف "االغتباط" للسمو الدیني الخطر للغایة على عالقات الكفاح للجماعات الدینیة. حیث إن اعتقاد كل مجموعة بأن إیمانھم 

في الیوم األخیر. ویذكر جوزیف ستیف أن "أحد المبادئ األساسیة الكبرى للمورمونیة ھي الحصول ھو اإلیمان الوحید أن هللا سیعترف 
على الحقیقة، والسماح باستقبالھا من أي مكان قد تأتي منھ". كما یحث القدیس على "جمع كافة المبادئ الجیدة والحقیقیة في العالم 

.9واالحتفاظ بھا"  

 

اْلِحْكَمةُ َضالَّةُ الُمْؤِمِن فََحْیُث َوَجَدھَا فَھَُو "فسھا كما ورد في حدیث النبي محمد (صلى هللا علیھ وسلم) أن ویتمسك اإلسالم كذلك بالنقطة ن 
وعندما یقضي كالً منا بعض الوقت لدراسة "المبادئ الجیدة والحقیقیة" ھذه الموجودة في جمیع األدیان األخرى، فإننا ال . 10"أََحقُّ بِھَا

مستوى معرفتنا وفھمنا لھذا التعلیم، ولكن األھم من ذلك، فإننا نكتسب احترام ونُزید من المحبة ألولئك الذین یؤمنون بھذه  نزید بھذا من
الحقائق من خالل وسیلة إیمان مختلفة.  

 

، یمكننا بدورنا مشاركة اآلخرین شھادتنا لحقیقة ������� ������ ������ ������ ������ �����وبالنسبة ألعضاء 
مورمون. سواء كانت الوصیة "ال یكن لك ��المبادئ نفسھا التي تم الكشف عنھا من خالل أنبیائنا العصریین وأولئك المؤمنون لكتاب 

مكتوبة في اإلنجیل، أو كتاب مورمون، أو القرآن الكریم، فإنھا الحقیقة األبدیة نفسھا. حیث إنھا ال تقلل من إیمان  11آلھة أخرى أمامي"
في كتاب آخر من الكتب المقدسة. وفي الواقع، إنھا تقوي جمیع شھادتنا من خالل  �������ایا أو آیات هللا عند أي شخص بوص

اإلدراك بأن ھذه الشھادات اإلضافیة قد كتبت وسجلت الحقائق نفسھا من هللا في زمان آخر من خالل رسل آخرین.  

 

أن اإلسالم، ھذه النقطة بشأن المشاركة المتبادلة لمعتقداتنا المشتركة بش 1979وتناول البروفیسور جیمس مایفیلد، في كتاب رایة 
وخاصةً مع المسلمین. واقترح "أن القراءة المتأنیة للقرآن الكریم قد یقدم في واقع المر رؤى ومؤشرات، حتى اإلشارات المحددة من 

سیقدم لغة مشتركة لمشاركة الرؤى والقیم الروحیة... كتابھم المقدس، حول أفضل الطرق لتوصیل رسالتنا. وأن فھم الدین اإلسالمي 
وسیكون ھناك تواصل كبیر بین العرب وقدیسي األیام األخیرة؛ ولكن سیزید التفاھم واالحترام المتبادل ببطء بشكل یثیر اإلحباط حتى 

ة، والنقاء، والتقدم البشري ھي جزء ال یتجزأ یتم االعتراف بالجمال واألساس الدیني التي بُنیت علیھا الحضارة العربیة، أن مفاھیم العدال
.12ھو مفتاح قبول وتقدیر ما لدینا لتقدیمھ" –ولیس االختالفات فقط  –من كالً من اإلسالم واإلنجیل، وأن إدراك أوجھ التشابھ   

 
ث قد یرى بعض القارئین لھذا ولتحقیق غایة الحث على االحترام والقبول المتبادل ھذه بین أدیاننا التي تعرضھا الفصول التالیة. حی

إلى حد القول أن المورمونیة واإلسالم ھما نفس العقیدة، وأن االختالفات بیننا  ��������الكتاب أنھ محاولة للتخلي عن االعتقادات 
ونیین وأن ھذا ضئیلة للغایة مثل التي تفرق بین الطوائف الشقیقة من نفس الدین. كما قد یكون ھناك بعض االنتقادات من جانب المورم

ً لوجھات نظرنا العقائدیة المختلفة، أو من جانب المسلمین أنھ لیس ھناك نص كاف مقدَّم لوجھة  الكتاب مناصر لإلسالم وأنھ غیر كافیا
�����.  

أو التغاضي إن القصد من ھذا لیس لنقل أحد األطراف إلى القبول التام لعقیدة الطرف اآلخر كأنھا عقیدتھم الخاصة ولیس لتسلیط الضوء 
 ً  وصحة عن االختالفات الموجودة بالفعل بیننا. ولحسن الحظ، لدى كالً منا حقاً منحھ هللا لنا لإلیمان بأن دیننا یعلمنا المبادئ األكثر صدقا

م بین أن یكون ھناك جسراً، عن طریق قراءة وتعلم الحقائق المشتركة، من التفاھم قائ �������على وجھ األرض. وبدالً من ذلك، من 
والمسلمین الذي یسمح بالتفاعالت، والحوارات، والمناقشات اإلیجابیة بیننا في المستقبل وأن یكون ھناك احترام ناتج  �����������

من ھذه المبادئ المشتركة للصالحین التي بإمكانھا أن تبدد الغیوم النمطیة التي تحاربھا جمیع األدیان.  

 

العربیة في األمم المتحدة بنیویورك لتقدیم نسخ عن إصدارات إنجلیزیة مترجمة  �������من  ، اجتمع دبلوماسیون2000في فبرایر 
 حدیثاً الثنین من الكالسیكیات األدبیة اإلسالمیة من جامعة بریغھام یونغ. وأعرب أحد رسلنا االثني عشر، األب نیل أیھ ماكسویل، ممثالً 

ة النظر الدقیقة ھذه "فیما بین المورمین والمسلمین، ھناك العدید من وجھ ������� ������ ������ ������ ������كنیسة 
.13النقاط المؤثرة، ونود أن نرى تلك النقاط المؤثرة تصبح جسوراً من التفاھم"  



 

إلى  وقد استخدم ھذا التشبیھ من بناء جسراً منذ حوالي عشرون عاماً في وقت سابق في حدیثقدمھ رسول آخر، األب ھوارد دابلیو ھنتر،
طالب جامعة بریغھام یونغ في بروفو، یوتا. حیث صرح األب ھنتر أن "باعتبارھم أفراد كنیسة الرب، إننا بحاجة إلى االرتقاء برؤیتنا 
ي فوق األفكار المسبقة الشخصیة. وإننا بحاجة إلى اكتشاف أنھ في الواقع أن أبانا في السماوات ال یحابي الوجوه ... أن للكنیسة مصلحة ف

نسل إبراھیم، وعلینا أن نتذكر بأن تاریخ العرب یعود إلى إبراھیم من خالل ابنھ اسماعیل ... كما قد أخبرني أحد أعضاء مجلس  كل
 الوزراء بمصر في أحد المرات أنھ إذا كان ال بد من بناء جسراً بین مسیحي ومسلم، فال بد أن تبنیھ الكنیسة المورمونیة. وفي االستفسار

.14مقولة كنت مبھوراً بمدى أوجھ التشابھ والروابط المشتركة لألخوة"عن سبب ھذه ال  

 
وال یمكن إال عن طریق البحث عن ھذه الروابط وفھمھا بناء أي جسر بیننا. في عالمنا الیوم، لسنا بحاجة إلى إیجاد المزید من األسباب 

مكاناً بارزاً في مجتمعاتنا. وبدالً من ذلك، ینبغي علینا أن نركز للرفض ومقاتلة بعضنا اآلخر. وسیتأكد الشیطان أن الروح العداء ستتأخذ 
َولِكنَّنِي أَْطلُُب إِلَْیُكْم أَیُّھَا اِإلْخَوةُ، بِاْسِم َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیِح، على المناطق التي من شأنھا أن تؤسس وحدة األفعال الصالحة واإلیمان بیننا "

).10: 1كورنثوس  أھل I َواِحًدا، َوالَ یَُكوَن بَْینَُكُم اْنِشقَاقَاٌت، بَْل ُكونُوا َكاِملِیَن فِي فِْكٍر َواِحٍد َوَرْأٍي َواِحٍد" اإلنجیل أَْن تَقُولُوا َجِمیُعُكْم قَْوالً   
 

ظر إلیھا بنظرة وفي المقابل، سنحصل كذلك على وجھة نظر أكثر تسامحاً وقبوالً لالختالفات الثقافیة التي تعد لیست كل ما یھم عندما یُن
ً إلى جنب في سالم.  وإذا اضطررنا ألن نعیش كوحدة واحدة في عھد المسیح،  روحیة في األلفیة القادمة عندما نكون حینھا نعیش جنبا
یجب أن قادرین على التغلب على أي مواقف أو اختالفات التي من شأنھا أن تفّرقنا عن بعضنا البعض وتسبب النزاعات واالنشقاقات. 

في كتاب مورمون بعد زیارة یسوع المسیح إلیھم. فقد تخلوا عن جمیع  15یجب أن تكون لنا القدرة على العیش مثلما فعل قوم نافي كما
 ،مورمونال"بسبب محبة هللا التي تسكن في قلوب الناس" (كتاب ، ومنازعاتھم وقاموا بكل ما ھو مشترك بینھم وادعاءاتھماختالفاتھم، 

وأن نترك  الثقافیة اتجاھاتناوال یمكن تحقیق ھذا إال إذا فتحنا قلوبنا بصدق بعیداً عن أحكامنا، أو آرائنا، أو ) 15و 3و 2 الرابع نافي سفر
سیملؤنا "رابطة المحبة، وھو رباط الكمال والسالم". (كتاب المبادئ والعھود  . عندھا فقط16الخیر یسكن في داخلنا تجاه جمیع البشریة

88 :125(  
 
 

1  
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 الھنود من مختلفة مجموعات أسالف بأنھم ویُعتقد المیالد قبل 600 عام األمریكتین إلى القدس من سافروا الناس من جماعة ھم النافیین15

ً  الكتاب ویشمل. المورمون بكتاب رحلتھم قصة دأوتب. األمریكیین .السماء إلى صعوده بعد المیالد قبل 34 عام إلیھم المسیح الیسوع زیارة قصة الحقا  
45: 121المبادئ والعھود  16  

 



المقدمة  
ألكثر من عقد من الزمن. خالل تلك الفترة  ، كان لي شرف الزیارة واإلقامة في بلدان مختلفة في منطقة الشرق األوسط1987منذ عام 

وعملت  قضیتھا تقریبا في الحصول على درجة الدكتوراه في الدراسات اإلسالمیةمن فلسطیني مسلم لمدة تسعة سنوات  ةكنت متزوج
كنیسة قدیسي في كنیسة یسوع المسیح  ةنشط ةكما كنت دائما عضو لمھنیة في وسط المجتمع اإلسالمي ما وراء البحار.ا سنواتيغالبیة 

ونشأتي المورمونیة القویة. بالنسبة لي العالمین بسبب أصلي ی مرمون ة). وعملت كمبشرالمورمون(المعروفة باسم كنیسة األیام األخیرة 
سس المبادئ والمعتقدات السماویة المشتركة.علي أتعایشوا بسالم وفي تناغم   

 
واإلنسان وجھ األرض وحجر الزاویة لدینا  علىصح كتاب أ"وھو  ن ھو كلمة هللاووأصیل أن كتاب المورمراسخ دلیل واعتقاد  لدي

ق فھمي للحقائق نطاوتمكنت من توسیع القران أیضا عدة مرات  أتقر كما 1"من أي كتاب أخرمن خالل اتباع تعالیمھ إلي هللا  یتقرب
وحیھم كلمات الرسل واألنبیاء الجدد واسعي إلي تتبع مصدر  وقراءة إلىاإلنجیلیة لكنیسة قدیسي األیام األخیرة. یسرني االستماع 

. يهللا. كما استمتعت بقراءة أقوال النبي محمد الواردة في الحدیث وتطبیق ھذه الحقائق المستوحاة في حیاتإلقناعي مرة أخري بوجود 
ً بالنسبة لي ال یوجد سوي الخضوع إلرادة هللا  موني مخلص رهللا) أو موالغنیان الذي یخضع  (بتعریف إذا كان ھذا سیجعلني مسلما

كل من  وحب وتقبل وخدمةالمواثیق  والعیش حسبهللا  وطاعة أوامرالشرع الحنیف بتعالیم  فقط وھو االلتزامملتزم. إن مساري واحد 
بناء هللا.لسالم بیننا جمیعا أوالسعي لنشر ا حولي  

 
ذاتھ  عمل الشيءھو الكتاب الھدف من كتابة ھذا   ،معرفة الحقائق اإللھیة التي نتشاركھازیادة  علىوالمسلمین  المورمونمساعدة  -

ً و لجمھورین، لعسیر كتابة كتاب إنھ من ا هللا.ومساعدتنا على العودة إلي  ،أبناء هللاباعتبارنا  تعزیز التسامح والتفاھم والسالم بیننا جمیعا
أستطیع أن أعد على أصابع یدي عدد المسلمین الذین في الخارج التي قضیتھا خالل كل سنواتي  األخر.أي شيء عن  أیھماال یعرف 

قبل. ) من نو(مورم باسم واسمع حتىأو قدیسي األیام األخیرة لالمسیح مع أي عضو من كنیسة یسوع  تعامللدیھم سابق معرفة أو 
یعطوني نفس وحاولت مشاركة معرفتي باإلسالم مع أھلي وأصدقائي مریكیة الوالیات المتحدة األبوطني م إلىبالمثل كلما عدت و

اذكر جوانب من تعالیم اإلسالم وأسلوب حیاة المسلمین.النظرات الفارغة عندما   
 

ً لو تمكنا فقواسم مشتركة مع بعضھما البعض  االدیانتین لدیھمكال  ،ومع ذلك وإدراك الكتساب الوعي  قط من قضاء بعض الوقت سویا
في شرح أنا ال أتحدث بشكل رسمي بالنیابة عن أي طرف وببدایة التعارف نحو ھذه الغایة. الكتاب  ھذانأمل أن تسمح صفحات . ذلك

للمعتقدین راساتي األكادیمیة الشخصیة د علىأراه من أوجھ التشابھ مبني فقط  حیث إن ما الدیانتین.أو المقارنة التي عقدتھا بین العقیدة 
.جداً  بالعیش في الثقافتین والتي سمحت لي أن أري أوجھ الشبھ ھذه بصفة شخصیةواألھم من ذلك الخبرات التي اكتسبتھا   

 
فض على أو أسباب الر الخالفورحابة صدر بدال من السعي لنقد وإیجاد نقاط  یقرؤونھ بفضولأن  ھذا الكتابالذین یقرأون  من وآمل

ذلك  إن القولشاركھا في العموم، وأكثر من ذلك، یمكننا تالعدید من األشیاء التي ال ن ھناكالمعتقدات أو التحیزات الفردیة. نعم، أساس 
ً ال الى دیانتینإسوف یفرقنا لألبد   ذلك . ولكن كما ھو الحال مع كوب الماء الذي یكون إما نصفھ مملوء أو نصفھ فارغ، فإنمنفصلتین تماما

منھا. وإنني آمل أن المورمون سوف یرون الجمال  یمكنك االستفادةوإلى أي مدي لیھا إترید النظر  الطریقة التيعتمد على األمر ی
أمتھ وكیف تجاه دور النبي  من حیث علیھ الصالة والسالم محمدالنبي  والبساطة في العدید من تعالیم اإلسالم، من أجل النظر في قدرة

لى االرتقاء بھم الى أعلى مستوى من الحقیقة أكثر مما كان لدیھم في الماضي باإلضافة الى االعتراف بالعدید من مبادئ كان قادراً ع
اإلنجیل المألوفة التي یقرھا القرآن الكریم.    

وجد إلھ واحد فرید المسلمون أنھ یوجد دین بین عدد ال یحصى من الطوائف المسیحیة التي ال تعرف بالفعل أنھ ی یعلمأن  كما أتمنى
الزیارة المالئكیة)  كما یتضح كذلك من خاللومنفصل عن یسوع المسیح والروح القدس، وأن تعالیم جوزیف سمیث وكتاب المورمون (

 ً االمتثال الكامل لقوانین هللا. یحتوي على العدید من نفس المذاھب القرآنیة التي یعتزون بھا وأن حیاة المورمون تتطلب أیضا  
 

في  والتواضع ،ودفع الزكاة، والعفاف في الفكر والفعل ،الصالةالصیام، وبمأمورون المؤمنین ر كل من المورمون والمسلمین ویعتب
مماثلة، وقراءة الكتب الدینیة، وعبادة هللا، والخضوع إلرادة هللا، وخدمة وحب عائالتھم وحب اآلخرین، اللباس، واتباع قوانین غذائیة 

مع بعضنا البعض،  مشاركتھا ومناقشتھایمكننا  من األمور التيالكثیر  فھناك. طاھرة ونقیةوأداء الشھادة، واتباع األنبیاء، والعیش حیاه 
خالل رسلھ وكلماتھ. لینا من إبما أنزلھ هللا  والسعادة  

 
، وزیادة إدراكنا للحقائق التي نتشاركھا، وإلھام بعضنا البعض برغبة العیش بعضنا اآلخرمعتقدات احترام لى الرقي بإیمكننا أن نسعى 

هللا.  وأبناءلى غرس روح الوحدة باعتبارنا " أھل الكتاب" إحیاة الصالحین في الخضوع إلرادة هللا، باإلضافة   
 

تشاردسون ری اربدی  
مدینة العین، دولة اإلمارات العربیة المتحدة   



  2002مایو 
 

2015بریل أتمت المراجعة في شھر   
داھو، الوالیات المتحدة األمریكیة. ی، أبریستون  

 
2015الترجمة العربیة   

)ج	خ(		للترجمة	ھوم	ترانس 	
أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  

 
جعالتدقیق اإلمالئي ومالحظات المرا  

 
ً  عن طریقتم تبسیط التدقیقات اإلمالئیة العربیة في اللغة اإلنجلیزیة  بدون التقید بأي نظام  محاولة استخدام طرق الترمیز األكثر شیوعا

صوتي خاص.  
 

ً لترجمة، ������المراجع القرآنیة من طبعة بنغوین الورقیة،  تُعطى و)، ما لم یذكر خالف ذلك. 1974إن جي داوود ( وفقا
لى السورة العشرین في القرآن إتشیر  32: 20 ، على سبیل المثال السورة������ ������اجع الدقیقة من خالل المر

اسم عربي، لم یتم اإلشارة الى اسم السورة العربي في ھذ النص. تحمل واآلیة الثانیة والثالثین، بینما كل سورة في القرآن   
 

تشكل شریعة كنیسة قدیسي األیام التي ة یبالفصل واآلیة. وھناك أربعة كتب رئیسكذلك األخیرة وتم اقتباس المراجع الدینیة لقدیسي األیام 
)، والمبادئ والعھود 1830)، وكتاب المورمون (1611الكتاب المقدس (نسخة الملك جیمس،  ياألخیرة من الكتاب المقدس وھ

كتاب ". على سبیل المثال، الدقیقة ص في الكتاب بالفصل واآلیةتتبع المراجع الموجودة بالنكما ). 1851(الخریدة النفیسة ) و1835(
"المبادئ والعھود شیر یفي، الفصل الرابع اآلیة السادسة. وانھل أل الرسالة األولى ،شیر إلى كتاب المورمونی" 6: 4نافي ، 1مورمون ال
كتاب ، الخریدة النفیسةإلى كتاب " 39: 1وسى وم "الخریدة النفیسة وتشیر. 125اآلیة  88إلى المبادئ والعھود الجزء " 125: 88

 ىاألول الرسالةإلى كتاب المقدس نسخة الملك جیمس، " 10: 1أھل كورنثوس  1یشیر "اإلنجیل . كما 39موسى، الفصل األول، اآلیة 
اآلیة العاشرة. ،كورنثوس، الفصل األولھل أل  

 
 http://www.ldscatalog.com زیارةعلومات حول ترتیبھم، یرجى لملمزید من الكتب األربعة. وھذه اتتوفر الترجمة العربیة ل

(وعلى الرغم من ذلك، یرجى مالحظة أنھ فیما یتعلق بالقیود المفروضة على الواردات  ’Arabic‘واستخدم البحث بالموقع بكلمة 
تتوفر اإلصدارات العربیة على كما بعض الجھات الدولیة في الوقت الحاضر). إلى لكتب الحكومیة، قد ال یكون من الممكن إرسال ھذه ا

قابلة للتحمیل مجانًا على الرابط  PDFنسخة ب) الخریدة النفیسة اإلنترنت من كتاب المورمون والمبادئ والعھود (وتشمل
.lds.org/languages/ara?lang=enghttps://www . لكتاب المقدس لالترجمة العربیة على اإلنترنت حیث إن

وھي متاحة بأماكن متعددة على اإلنترنت. 1865ھي ترجمة فان دیك  2015المستخدمة للتنقیح في ھذا العام   
 

شكر وتقدیر  
د الحاجة إلیھ من توالدعم المعنوي الذي تش ،والمساعدة الفنیة ،یروالتحر ،والرؤى ،خالص الشكر والتقدیر لھؤالء الذین قدموا التعلیقات

الطرفین، وھما الدكتور بالل فیلبس، الحاصل على دكتوراه من دار الفتح، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة؛ وكوري ماكسویل ومات كال 
والزمالء المسلمین من وحدة  ؛الجزیرة العربیةشبھ  جائزةماك برد في كتاب دیزرت، وسالت الیك سیتي، ویوتا؛ ودیفید ساندبرج، 

صدیقي في دولة اإلمارات  ،المتطلبات الجامعیة العامة، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، العین، اإلمارات العربیة المتحدة؛ وكي أر جى
بریغھام یونغ. وعائلتي.العربیة المتحدة للترجمة العربیة. والعدید من أعضاء ھیئة التدریس في قسم العقیدة في جامعة   

 
___________________________  

في  عاشوااألنبیاء الذین  قصصیحتوي على و یام األخیرةكنیسة قدیسي األالمستخدمة في  أحد الكتب المقدسةكتاب المورمون ھو 1
في مقدمة الطبعات الحالیة من  موجودالمن بیان النبي جوزیف سمیث  االقتباسیأتي وم.  400قبل المیالد إلى  600القارة األمریكیة من 

انظرالكتاب ویشار إلیھا باسم "بیان كیستون".   
https://www.lds.org/scriptures/bofm/introduction?lang=eng أو  

https://www.lds.org/languages/ara?lang=eng  



 
 
 
 
 
 
 



الفصل الثاني  
األحادیث النبویة  

 
میالدیة بمولد النبي محمد أو حتى مع  570على العكس لمعظم الكتب التاریخیة المكتوبة عن ھذا الموضوع، لم یبدأ اإلسالم في عام 

ً ویخرج القرآن في عام  السالم، واستمر مع میالدیة. وبالنسبة للمسلمین، بدأ الدین اإلسالمي مع آدم علیھ  610دعوة الوحي لیكون نبیا
كل نبي أرسلھ هللا بھذه الرسالة منذ ذلك الحین. ویرجع ذلك بسبب أن كلمة اإلسالم لیست عبارة عن عنوان لمجموعة دینیة أو معتقد، 

وعندما تعیش  لى هللا.إفكلمة اإلسالم مترجمة ببساطة من اللغة العربیة ومعناھا في اللغة العربیة " التسلیم"، وتعني أن تقدیم حیاة المرء 
ً  في طاعة القوانین المنزلة من هللا عن طریق أنبیائھ، فھذا یعني أنك أو تترجم تقریبا بـ" المسلم"  في تسلیم ولذلك أصبحت مسلما  

 
كنت أسلمت أم  طوال سنوات عملي في مختلف دول الشرق األوسط وإجراء المناقشات مع العدید من المسلمین، طُلب مني عادة إذا ما

إلتباع إلھ حقیقي واحد، وقمت بقبول الحقائق المنزلة الى جمیع األنبیاء عبر العصور  الحیاةبعبارة أخرى، من خالل تركیزي في ال، و
بھا في  االلتزاموصوال الى وختاما بالنبي محمد؟ ومن خالل التفكیر في المعمودیة وفي عھود المعبد وقوانین اإلنجیل التي أحاول جھداً 

ً  حیاتي الیومیة، المفھوم اإلسالمي  فيوإنني أعتبر نفسي أعیش الخضوع التام إلرادة هللا، ولذلك،  بنعم.فإن ردي كان دائما كان مدویا
. الكریم القرآنیشیر لھم  الذي الصالحین )، وأحد أھل الكتاب(صدقوا"المؤمن الحق"  باسم  

 
ن أیضاً بأن أبانا السماوي یعید الحقائق من جدید في جمیع التدابیر قدیسي األیام األخیرة، نؤمن نحل المسیح الیسوعوكأعضاء في كنیسة 

وذلك بسبب أن هللا والقوانین التي أوحى بھا ال من خالل أنبیاءه، بأنھ ھو نفس اإلنجیل، ولم یتغیر في المحتوى والمبدأ منذ زمن آدم، 
 ما یزیدأنزلت في أیامنا ووقتنا الحالي، أو تم تسجیلھا منذ  تتغیر. ونحن نؤمن بأن جمیع الحقائق معا تكون حقیقة واحدة متكاملة سواء

وھو الخضوع إلرادة هللا، وأن  المسلمینعاما مضت. ویُعتبر الغرض من حیاتنا ھو نفس الغرض من حیاة إخوتنا وأخواتنا  5000على 
نكون مطیعین ألوامره ونسعى جاھدین للعودة الیھ للعیش في وجوده.  

 
ونوح، وآدم، وكل نبي  هللا،وأنس یامة، سوف یجلس جمیع الصالحین من جمیع األجیال مع األب إبراھیم، وموسى، وحینما یأتي یوم الق

أو  تحدثوھاعاش على ھذه األرض. ولن یكون من المھم في أي فترة عاش أو المكان الذي عاش في أي من ھؤالء األنبیاء، أو اللغة التي 
قیقة أننا قدمنا حیاتنا إلرادة هللا أثناء وجودنا على ظھر األرض عامالً حاسما ورابط مشترك الذي النبي الذي أُرسل الینا. وسوف تكون ح

من شأنھ إحضارنا جمیعا كشخص واحد، وسوف یتم تصحیح أي قصور في المعرفة أو الفرائض والتناقضات في الحقیقة أو طریقة 
ً العبادة، وسوف نتمكن في النھایة من التوحد مرة ثانیة كما  كأطفال ألبانا الذي في السماء.  كنا في البدایة في عالقتنا الموجودة سابقا  

 
أُمَّة  " َولُِكلِّ أجیال من األنبیاء المختلفین، واألوقات واألماكن، یذكر القرآن فیما ال یقل عن ستة مرات منفصلة على أنوفیما یتعلق ب

، وھذا حتى یتسنى لجمیع ذریة هللا أن یتمكنوا من سماع ھذه الحقائق في )38 :13 (سورة)، و " لكل أجل كتاب" 47 :10 (سورةَرُسول 
ُسوٍل إِالَّ بِلَِساِن  4: 14زمانھم وبلغتھم فقد ورد في سورة  لِیُبَیَِّن لَھُم"  قومھ"َوَمآ أَْرَسْلنَا ِمن رَّ  

 
سانھا من یعلم كلمتھ ویٌلقن بحكمتھ جمیع ما إن الرب یُیسر لكل أمة من أھلھا وذوي لكما یحتوي كتاب المورمون على نفس المنطق" 

). 8: 29 ألماالمورمون،  كتاب(یرتضیھ لھا؛ فنحن إذا نرى أن الرب یقضي في حكمة بالعدل وبالحق.   
لكتاب الوحید الذي أوحى هللا وبإضافة الى ذلك، داخل كل مجموعة من الكتاب المقدس، یجعل هللا من الواضح بأن الكتاب المقدس لیس ا

، فقد كان ھناك العدید من األنبیاء، نحن على علم ببعض منھم والبعض اآلخر لم نسمع عنھم قبل ذلك. ویوجد في اإلنجیل والقرآن بھ
ً " بخصوص ھذه النقطة.  مماثلةوكتاب المورمون آیات  فَتَْسَمُع َصْوتِي  َولِي ِخَراٌف أَُخُر لَْیَسْت ِمْن ھَِذِه اْلَحِظیَرِة یَْنبَِغي أَْن آتَِي بِتِْلَك أَْیضا

"ولقد أرسلنا رسالً  )78 :40سورة (وفي القرآن ورد في  )،16: 10 جون اإلنجیل،( "َوَراٍع َواِحدٌ َوتَُكوُن َرِعیَّةٌ َواِحَدةٌ  من  قبلك  
منھم من  قصصنا  "  علیك ومنھم من لم نقصص علیك   

 
ً " فإن كان لكم كتا)11، 10: 29 نافي، أھل المورمون،كتاب (وورد في  على جمیع كلماتي؛ وال تظنوني قد  ب فال تظنوه منطویا

)، فإني قد أوصیت جمیع البشر في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب وفي جزائر البحر 11أحجمت عن تصییر غیره الى الكتابة (
ً قا للمكتوب. ألني بما یُكتب من أسفار أدین العالم كل إنسان حسب عملھ طب كلمات؛بأن یكتبوا ما أوجھ إلیھم من  كتاب  ویذكر أیضا

المورمون المقدس نقطة ھامة وھي أن هللا سوف یحاسب كل مجموعة من الناس من خالل الكتاب المقدس الخاص بھم وكلمات النبي 
الخاص بھم.   

 
حي المحددة والقوانین وعلى الرغم من أن تعالیم األنبیاء من أي عصر تحتوي على نفس الحقائق األساسیة، فإن ھناك العدید من آیات الو

التي تم إعطاؤھا للمجموعات المعینة من الناس التي تعتمد على المواقف الخاصة بھم، ومدى التنویر الذي لدیھم في السابق، وما ھو كان 



 ً فإنھ .  )30: 28 الثاني نافي ،(كتاب المورمون أمراً على أمر أعطي أبناء البشر، فرضا على فرض""لكي یتقدموا  لیعرفوهلھم  مناسبا
من المنطقي بعد ذلك أن كل نبي سوف یحاسب الناس التابعین لھم وفقا لكتب الوحي الموحى بھا الیھ وال یتم ذلك عن طریق التنافس أو 
المقارنة مع األشخاص أو األنبیاء اآلخرین أو االزمان األخرى. وسوف یتم محاسبة المورمون بواسطة الحقائق الواردة في الكتب 

الخاصة بنا التي تلقیناھا من المسیح وأولئك الذین نؤمن أنھم أنبیاء. وسوف یتم محاسبة المسلمین بنفس الطریقة من طریق المقدسة 
الكتب المقدسة التي تلقاھا أنبیائھم.   

 
 عشر تلمیذاً  االثنيو 1الذي یحاسبون أسباط إسرائیل االثني عشر ثني عشر رسوالً االوتذكر الكتب المقدسة لكنیسة قدیسي األیام األخیرة 

ً  2.نافي أھلالذي یحاسبون  نافيمن  ٍة َجاثِیَةً ُكلُّ  )29، 28: 45سورة (حیث ورد في  ویؤكد القرآن على ھذه التعالیم أیضا " َوتََرى ُكلَّ أُمَّ
ٍة تُْدَعى إِلَى ِكتَابِھَا اْلیَْوَم تُْجَزْوَن َما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ  . "ِطُق َعلَْیُكْم بِاْلَحقِّ إِنَّا ُكنَّا نَْستَْنِسُخ َما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ ھََذا ِكتَابُنَا یَنْ  ،أُمَّ  

 
وسوف تكون كلمات النبي بمثابة معیار للناس في یوم القیامة، سواء آمن الناس بأن النبي ھو من عند هللا أم ال، وسواء سخروا من نبوتھ 

مة في النھایة سوف تكون للوحي الذي ھبط من السماء. أو تجاھلوا تعالیمھ أو حتى قتلوه، فسوف یكون الكل  
 

أو أي من ھؤالء الرسل تم إرسالھم بالفعل للتحدث بكلمات هللا؟جوزف سمیث ولذلك فماذا ھو الدلیل على أن محمد وموسى و  
 

ي شخص یشكك في ھذا الكتاب بأن لى األنبیاء، فھو یتحدى أإفحینما یوحي هللا بكلماتھ  الدلیل الوحید ھو الكتب المقدسة في حد ذاتھاـ
كتاب المبادئ (جاء في  وقد“والنبي محمد كتب وحي مماثلة التي تتضمن ھذا التحدي. جوزف سمیث ویمتلك كل من  مثلھ،یأتي بكتاب 

د أحد بینكم "اآلن، فتشوا كتاب الوصایا حتى عن أصغر رؤیا فیھ ثم اختاروا األكبر حكمة من بینكم. أو إن كان یوج )8، 6: 67والعھود 
یمكنھ صنع وصیة تشبھھا إذن فلكم عذركم عندما تقولون إنكم ال تعرفون أنھا صحیحة. ولكن إن لم یمكنكم صنھ مثلھا فستقعون تخت 

الدینونة ما لم تشھدوا أنھا صحیحة".   
 

لَھُ بَْل َال یُْؤِمنُونَ ) 34، 33: 52سورة (وقد ورد في  ُ  ،"أَْم یَقُولُوَن تَقَوَّ وا بَِحِدیٍث ِمْثلِِھ إِْن َكانُوا َصاِدقِیَن" وفي حالة القرآن الكریم، فإن فَْلیَأْت
، حیث تنتھي كل آیة عربیة بقافیة كاملة، بحیث تحمل الكلمة االختباراللغة ولیس فقط المعنى والمحتوى یُعد جزءا من  أسلوب واتساق

الرجل. ابتكارلتكرار الممكن أو المنطوق بھا تأثیر إضافي على القارئ والتي من الممكن أن وراء ا  
 

وفي معظم الحاالت، یوجد وسائل خاصة للنقل  3والدلیل اآلخر یكمن في أن هللا قال بأنھ سوف یوحي بإرادتھ فقط عن طریق األنبیاء.
من خالل الرسل كان تم استالم ھذه الكلمات  ما إذاحالھا. ولیس من المھم  التي تصاحب الرسالة التي تسمح لھا بالبقاء سلیمة على

المالئكیة، أو األصوات أو األحالم أو الرؤى أو الزیارات المباشرة. ولكن األمر المھم ھو أن كلمات هللا تم استالمھا بأي طریقة لیتم 
ُ إِال َوحْ  ) "51: 42سورة (تسجیلھا حرفیا حینما یتحدث هللا. " یقول هللا في  َوَراِء ���� ����  یًاَوَما َكاَن لِبََشٍر أَْن یَُكلَِّمھُ هللاَّ

یُْرِسَل َرُسوال فَیُوِحَي بِإِْذنِِھ َما یََشاُء إِنَّھُ َعلِيٌّ َحِكیم "  ����  ِحَجابٍ   
 

جوزف ویؤمن المسلون بأن النبي محمد تلقى القرآن حرفیا عن طریق الزیارات التي أتى بھا الملك جبریل. ویؤمن المورمون بأن 
المباشرة وأن كتاب أنبیاء كتاب المورمون كان  الزیاراتطریق كلمة هللا مباشرة الى عقلة ومن خالل  عن تلقى المبادئ والعھودسمیث 

الروح. وقد كان لدى األنبیاء في الكتاب المقدس نفس  وحيلدیھم أحالم ورؤى وتحدثوا أو سجلوا الرساالت الخاصة بھم من خالل 
  الى لشعوبھم. الخبرات ووسائل الوحي التي تلقوا من خاللھا كالم هللا

 
ویذكر القرآن بأن هللا تحدث الى النبي موسى بطریقة مباشرة، ویذكر القرآن أیضا عن الشاھدین الحافظین لوحي القرآن ، فقد ورد في 

163: 4سورة ( إِْبَراِھیَم َوإِْسَماِعیَل َوإِْسَحاَق َویَْعقُوَب  إلىا نُوٍح َوالنَّبِیِّیَن ِمن بَْعِدِه َوأَْوَحْینَ  إلى" إِنَّا أَْوَحْینَا إِلَْیَك َكَما أَْوَحْینَا  )166-
َوُرُسًال قَْد قََصْصنَاھُْم َعلَْیَك ِمن قَْبُل َوُرُسًال لَّْم نَْقُصْصھُْم َعلَْیَك  ،َوأَیُّوَب َویُونَُس َوھَاُروَن َوُسلَْیَماَن َوآتَْینَا َداُووَد َزبُوًرا وعیسىَواْألَْسبَاِط 

 ُ ُ َعِزیزً  ،تَْكلِیًما موسى َوَكلََّم هللاَّ ُسِل َوَكاَن هللاَّ ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ِریَن َوُمنِذِریَن لِئَالَّ یَُكوَن لِلنَّاِس َعلَى هللاَّ بَشِّ ُسًال مُّ ُ یَْشھَُد بَِما  ،ا َحِكیًمارُّ ِكِن هللاَّ لَّٰ
ِ َشِھیًدا وكفى أَنَزَل إِلَْیَك أَنَزلَھُ بِِعْلِمِھ َواْلَمَالئَِكةُ یَْشھَُدونَ  ". بِا*َّ  

 
بر كلماتھم ین أنبیاء هللا، فال یوجد بعض األنبیاء الذین ھم أكثر تصدیقا من غیرھم أو الذین تعتلى ذلك، ال یُمیز اإلسالم بإوباإلضافة 

قُوا بَْیَن إِنَّ الَِّذیَن یَْكفُُرو) " 151، 150: 4سورة (أكثر أھمیة من غیرھا، فیقول هللا في القرآن الكریم في  ِ َوُرُسلِِھ َویُِریُدوَن أَن یُفَرِّ َن بِا8َّ
لَِك َسبِیًال  ِ َوُرُسلِِھ َویَقُولُوَن نُْؤِمُن بِبَْعٍض َونَْكفُُر بِبَْعٍض َویُِریُدوَن أَن یَتَِّخُذوا بَْیَن َذٰ "، ویقول هللا عز وجل أیضا ھُُم اْلَكافُِروَن َحقًّا أولئك ،هللاَّ

ِ َوَما أُنِزَل إِلَْینَا َوَما أُنِزَل  )136: 2سورة (في   موسىإِْبَراِھیَم َوإِْسَماِعیَل َوإِْسَحاَق َویَْعقُوَب َواْألَْسبَاِط َوَما أُوتَِي  إلى"قُولُوا آَمنَّا بِا1َّ
ْنھُْم َونَْحُن لَھُ ُمْسلُِموَن". َوَما أُوتَِي النَّبِ  وعیسى ُق بَْیَن أََحٍد مِّ بِِّھْم َال نُفَرِّ یُّوَن ِمن رَّ  



 
ً الى جنب مع  ون، فھذا یسیروبالنسبة لطائفة المورم "نؤمن بكل ما كشفھ هللا وبما  التي تذكر فیھا 4یماناإلمن بنود  عالتاس البندجنبا

وھذا ھو السبب أنھ لى أوالده من خالل أنبیائھ. إ وراً كثیرة عظیمة ھامة تتعلق بملكوت هللا"نكشفھ اآلن ونؤمن أیضاً أنھ سیظل یكشف أم
 ً قدیسي ل المسیح یسوعكنیسة مدارس یوم األحد، وفي في دراسة كلمات األنبیاء في فصول  في كل أسبوع، یقضي أعضاء الكنیسة وقتا

االكلیریكیة، والمعھد، وبرامج التعلیم في وغاثة، والكھنوت، والشبان والشبات، اإل (جمعیةواجتماعات الكنیسة ذات الصلة األیام األخیرة 
ض، بصرف النظر عن المكان والزمان. على األر أوالدهلى إلخ). ومن المھم معرفة وفھم جمیع كلمات هللا التي أرسلھا إة، الكنیس  

 
بحث عن الحقیقة الموحى بھا ھي إما نقوم نحن بقبول تعالیم تكون أحد أصعب التحدیات التي تواجھ كل الناس على األرض في الوربما 

علیھا قبول حقیقة أن هللا یحب جمیع أوالده بطریقة متساویة ولذلك یعطینا  یتعینالذین لیسوا في جیلنا أو الذین ال یتحدثون لغتنا. األنبیاء 
موقف السیادیة فیما یتعلق بالكتب المقدسة. من خالل رساالت الخدم المختارین. فال یوجد جمیعاً الفرصة لمعرفتھ عظمتھ   

 
أوضاع ووصایا الثقافة المحددة بین  االختالفاتفإنھا تأخذ أیضا روح التمییز أثناء قراءة الكتابات األخرى لفھم أما وقد تم قول ذلك، 

بقراءة الكتابات في وقت  یقومواین قد أولئك الذأو مجموعة الناس ومبادئ الحقیقة الصحیحة التي تھدف جمیع  المعنیة فقط في ھذا الوقت
، والمثال الجید على ذلك ھي الحاالت الموجود في اإلنجیل، وكتاب المورمون، والقرآن حینما یأمر هللا بتدمیر الناس ومكان في المستقبل

الدینیة كتبریر في أوقات تلك النصوص  أو السماح بنشوء الحروب وإراقة الدماء للدفاع عن الحقیقة. ویستخدم العدید من المتطرفین
فإن إزالة كلمات النبي بمجملھا بسبب أنھ یومنا ھذا. وعلى العكس من ذلك،  الحروب أو الجھاد ضد الجماعات المختلفة من الناس في

. اننا أو أننا لم نسمع عنھ من قبل لیست سوى دلیل على ضیق األفق ویصبح خسارة كبیرة لنا في النھایةلیس في وقتنا أو في مك  
 

كیف ینظر المورمون الى النبي محمد؟ كنبي وعلى العكس من ذلك، جوزف سمیث ولذلك، ماذا یعتقد المسلمون عن   
ھو الى حد ما نفس الموقف الذي یتخذه أتباع كنیسة قدیسي األیام األخیرة في قبولھم جوزف سمیث إن الموقف الذي یتخذه اإلسالم تجاه 

لیست ھناك مشكلة في التعرف على حقیقة أن هللا ومن الجانب المسلم،  القیاسیة.كجزء من األعمال  والقرآننبي  باعتبارهللنبي محمد 
في قیامھم بدور  . ولدى جمیع المسلمین شھادة قویة من المالئكةالمرجوةات المالئكیة من أجل تحقیق األھداف یعمل من خالل الزیار

لمورمون أمر مماثل إلنزال كتاب اجوزف سمیث لى إ 5المالك موروني د زیارةالى األنبیاء من أجل إحضار كلمة هللا. وتُعالرسل 
   6لى محمد لنزول القرآن.إلزیارة النبي جبریل 

 
ذلك من اآلیة  ھو النبي األخیر ولیس ھناك أي أنبیاء بعده. ویتضحبین المسلمین بأن محمد  االعتقادوتكمن عقبة القبول الكامل في 

ِ َوَخاتََم النَّبِیِّینَ 40: 33سورة (القرآنیة في  ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولَِكْن َرُسوَل هللاَّ " َوَمآ  )28: 34(السورة وتنص . ") " َما َكاَن ُمَحمَّ
َك إِالَّ  ـٰ لى البشریة. إالیم األنبیاء التي تفسر على أنھا تعني أن التعالیم المحمدیة ھي الختام النھائي لتع "لِّلنَّاِس بَِشیرا َونَِذیر كآفةأَرَسلنَ  

 
نتفق. ومن  أالي وزمالئي المسلمین وفي النھایة، كنا نتفق عادة على دقائھذا المبدأ عدة مرات مع أص وعبر السنوات، قمت بمناقشة

 ةبأن كل أمت أعاله د، نظراً للعدید من اآلیات في القرآن التي وركنیسة یسوع المسیح لقدیسي األیام األخیرةبوجھة نظري الخاصة 
لى ذلك، ال إمیالدیة. وباإلضافة  632ولن یكون من المنطقي أن هللا لم یعد یرسل أنبیاء برسالتھ منذ عام ، لیھاإلدیھا النبي الذي أرسل 

آن ، معظم طبعات القرالذي أرسلھ هللا للعالم كافة. ومع ذلك ن محمد ھو الرسول الخاتمیوجد في القرآن آیة تنص بكلمات واضحة على أ
وكانت لمسلمین. علماء اتفق علیھ من قبل التفسیر على أنھ م االتي تشكل ھذ تحتوي على تعلیق على ھذه اآلیات المنشورة الیومالكریم 

اإلنترنت والتكنولوجیا الحدیثة، فإن  ومع ظھور والتي تم الوفاء بھا حتى اآلن، العام،حتى نھایة رسالة محمد ھي أن یتم الحفاظ علیھا 
لى مزید من األنبیاء؟ إالممكن أن ینتشر في كافة الكرة األرضیة، ولذلك، فلماذا تكون ھناك حاجة  ذلك من  

 
ً ، فإن كل نبي كنیسة یسوع المسیح لقدیسي األیام األخیرةمن وجھة نظر ولكن  للشریعة الخاصة بھ  من األنبیاء الرئیسین كان خاتما

مع مرور اإللھیة  الرسائلمزید من بواصل هللا في إرسال مزید من األنبیاء ومع ذلك، . للناس الذي أُرسل لھم سبقوهولألنبیاء الذین 
بنفس الطریقة التي وصلت بھا جمیع  أجمعھي مرسلة للعالم الوقت. وعلى الرغم من أنھ یمكننا أن نوافق على أن تعالیم النبي محمد 

لى وقتنا ھذا الذي یستمرون في إیعیشون بأنھ ال یزال یوجد أنبیاء ، علینا أن نشھد عن طریق الرسل وألھمت القادةالرسائل اإللھیة 
لى اآلن. إهللا لجمیع الناس  كالماستالم   

 
ً  النبي كالمیُعد الدلیل على ما یعلمھ جوزف سمیث. ویبقى التحدي الذي تركتھ مع أصدقائي المسلمین ھو رؤیة  بالتناسق مع تعالیم  أیضا

 ً وكذلك، فإن عدید من األنبیاء قادرین على تحقیق المعجزات من خالل خالل األنبیاء اآلخرین.  من ومبادئ الوحي المرسل مسبقا
فلیس من لى ذلك، إلى محمد وھي القرآن الكریم. وباإلضافة إسیة المرسلة من هللا الرئی بالمعجزةسلمون ویؤمن الماستخدام القوة اإللھیة. 



ً  تمت ألنھاتشكل معجزة جوزف سمیث جمة كتاب المورمون من قبل ن ترأ لمورمونا طائفةقبیل المصادفة بالنسبة ل من خالل  أیضا
وسائل خارقة.  

 
ً ؟ في األیام األولى للكنیسة، كان اإلسالم موضوعفي محمد صلى هللا علیھ وسلم قدیسي األیام األخیرةیجب أن یفكر فیھ  لذياما و  ا

خطبتین عن  وجورج أیھ سمیث ،براتإیلدرز بارلي بي كالً من  قدَّم، 1855 سبتمبر 23ألوائل، وبتاریخ للمناقشة من قبل الرسل ا
ً  لدر برات عن بدایة اإلسالم ودعوة محمدیوقد تحدث إیوتا. سیتي،  لیك سالتفي مدینة  لى القدیسین في معرشإاإلسالم   لیكون نبیا

.7"إخراج الناس من بالء الوثنیةغرض بمن قبل هللا  ال شكب تربى الذي"  
 

ً بیان رائع مازبإیلدر سمیث  عتاب ثم كأوروبیین،  أننا،"إنني أدرك أنھ ال یخلو من قدر كبیر من التحیز  الحالي عصرنافي  ال مالئما
، وحتى اآلن من الممكن أن نعتقد بأن المحمدیة االسم، أو حتى محمدلى تاریخ إنظرنا وأمریكیین، ومسیحیین في الدین وفي تعلیمنا، 

واآلخر أن ننظر الیھ على أنھ شيء جمیل على أنھا توجد في العالم، ھو نوع من الوثنیة، أو شيء مروع، المسیحیة ) مقارنة مع (اإلسالم
التي كان یطلق وتلك ، بمعنى ما، المحمدیة أنا ال أعرف ماذا أدوا الجانب الوثني من السؤال، إال إذا اعتبرنا المسیحیةومن ناحیتي، جدا، 

. 8"المسیحیة، الوثنیة  
 

األلوھیة  فساد اإلیمان المسیحي عبر الزمن، كان محمد على جانب الحقیقة في موضوعبأن المقارنة مع  حدیثھإیلدر سمیث  تكملاس
ً 9درس وأنشأ حقیقة اإللھ الحقیقي والحيوأن اإلسالم  والعبادة اإلنجیل كونھ منزل بسبب تلك النعم التي تتعلق  كمالعدم  . وقد ناقش أیضا

بتلك  تتعلقیمكن أن تمتلك بدون مفاتیح البشارة األبدیة، وبدون العطایا والقوى التي  الشعوب،"جمیع عائلة إبراھیم وأن بالفرع اآلخر من
النعم أثناء العصور  الشرق التي أنعم هللا علیھا بـقدر ما یراه الرب مناسبا لینعم علیھم بھذهشعوب المفاتیح، وبدون ملء اإلنجیل، 

.  10المظلمة "  
 

، ذكر بیان الرئاسة األول على 1978لعصر الحدیث، كشف قادة كنیستنا أیًضا على دعمھم التعالیم المستقیمة في اإلسالم. ففي عام وفي ا
ن وجھ التحدید أن محمد یُعد واحًدا من كبار القادة الدینین في العالم "الذي حصل على جزء من نور هللا. وتم إعطاءه الحقائق المعنویة م

، تمت قراءة بیان الرئاسة األول "نظًرا لنمو الكنیسة 1992. في عام 11"نیر كل األمم وتحقیق مستوى أعلى من الفھم لألفرادقبل هللا لی
في جمیع أنحاء العالم، اتصل القدیسون المعاصرون بشكل دائم ومتزاید مع أعضاء العقیدة اإلسالمیة. ووجدوا أن اإلسالم یعلم الكثیر من 

.12نبیلة والتي تستحق كل احترام وتقدیر"القیم الملھمة وال  
 

أخونا"، موضًحا أنھ بالرغم  ،"إسماعیل ھثار جیمس مایفیلد ھذه النقطة في مقالأوفیما یتعلق بمسألة ما إذا كان محمد نبي حقیقي أم ال. 
ومع ذلك، قد یوجد اختالفًا كبیًرا بین  من "رفض الكثیرین لبعض تعالیم محمد ألنھا تبدو غیر مطابقة تماًما مع تعالیم اإلنجیل األساسیة.

وبطبیعة الحال، یؤكد المسلمون عدم وجود فرق بین ما یتم  .13ما تعلمھ محمد في القرن السابع وما یتعلمھ المجتمع اإلسالمي الیوم"
تعلیمھ الیوم وما كان یُعلم في القرن السابع، معتمدین على بقاء الحقائق سلیمة وبدون تغییر. ومع ذلك، یقرون بالتباین في الممارسة 

إلى الكثیر من التعالیم األصلیة بسھولة لتصویب  الثقافیة إلیمانھم في بلدان مختلفة وأن األخطاء موجودة، بالرغم من إمكانیة الوصول
المفاھیم الخاطئة.  

 
إن ھذا التحدي ھو نفس التحدي الذي قدمتھ ألصدقائي المسلمین، أقدمھ الیوم لجمیع القدیسین المعاصرین، كذلك لمن یبحث عما ھو أبعد 

حیط باإلسالم حتى تعالیم القرآن األساسیة ذاتھا الذي ھو كلمة من التفسیرات الحدیثة وانحرافات الممارسة أو التعلیقات العقائدیة التي ت
هللا بدون تغییر. وعلى افتراض أن تعالیم اإلسالم تتماشي مع حقیقتنا المنزلة وتكمل تعالیم الكتب المقدسة األخرى، فإن محمد مؤھل 

ة ومحددة الزمن، فإنھا بأي حال من األحوال تلغي لیكون رسول هللا في وقتھ. وعلى الرغم من وجود العدید من تعالیم القرآن الثقافی
ـٰبِ إِلَیَك ِمَن  أوحینا والذي" )31 :35سورة (یقول هللا تعالي في مبادئ اإلنجیل الصحیحة والحقیقیة المتضمنة أیًضا.   ٱلَحقُّ ھَُو  ٱلِكتَ

قًا لَِّما بَیَن یََدیِھ إِنَّ  . "لََخبِیُر بَِصیرٌ  بعباده أ!ُمَصدِّ  
 

. ففي اإلسالم، المورمون والمسلمون صعبة جداً إلى  بالنسبة" النبي" أن تعریف كلمة االعتباراألخرى التي یتعین وضعھا في  النقطة
، بل إنھ لى الناس الذین یحیطونھ ولكنھ ال یتسلم كتاب وحي جدیدإیُعرف النبي بأنھ الشخص الذي یتسلم الوحي من هللا لكي یقوم بنقلھ 

ویتم استخدام مصطلح " رسول" بشكل متكرر أكثر حین اإلشارة  تزویرھا،ن تم من قبل ولك موجودة كانتقیقة التي عید الحأو یُ  يحییُ 
ً شوالرسول في اإلسالم ھو ال ودوره.لى محمد إ ، ولكن لیس كل خص الذي ال یتسلم كتاب جدید للوحي، ولذلك، فإن كل رسول یُعد نبیا

15.فقط الذي تسلموا كتب الوحي 315نبي مرسل من هللا، ولكن منھم  100,000اك أكثر من وقد ذكر النبي محمد بأن ھن 14نبي رسول.  
 



هللا، والذي لیھ وتم ترسیمھ من قبل إلى رجل تمت الدعوة إلى قدیسي األیام األخیرة، حیث نتحدث عن النبي الیوم، نشیر إبالنسبة  أما
مكونكي  آرلى استالم الوحي للكنیسة والعالم، ویذكر بروس إباإلضافة  16.لوحفظ مراسیم اإلنجیاستعادة یحمل مفاتیح الكھنوت وسلطة 

ھو الشخص الذي یعرف عن طریق الوحي الشخصي من الروح القدس  �����على أن " ����� ��������في 
لنا، فإن محمد ال  . وبشكل واضح بالنسبة17)"10: 18 الوحي(اإلنجیل،  شھادة الیسوع ھو روح النبوة"وأن  بأن عیسى ھو ابن هللا،

یتناسب مع تعریف النبي على اإلطالق.   
 

فقد تصرف بعض األنبیاء  بي العبریة من الكتاب المقدس، فقد یكون ھناك مجاال أكبر للقبول.إذا نظرنا إلى تعریف ودور نومع ذلك، 
یس ھناك أي ذكر لذلك في حسابات الكتاب على األقل ل (أوأداء مراسیم الكھنوت. العبریین كأصوات محذرة ورسل بدال من استعادة أو 

أو كانوا قادرین على أداء كافة مراسیم اإلنجیل التي بین  أعلى) كھنوت (أولم یمتلك جمیع األنبیاء في اإلنجیل ملكیصادق . )المقدس
أیدینا اآلن.   

 
كان لیكون على "إن عمل النبي العبري  صففي قوامیس الكتاب المقدس الخاص بقدیسي األیام األخیرة، فإن المدخل تحت كلمة النبي تن

وكان قبل كل شيء أن یكون لتندید بالسیئة والتكھن بالعقاب. ابمثابة رسول هللا والتعریف بإرادة هللا، وكان أیضا واجب النبي القیام ب
وجھات النظر ة ذلك الدین وإزالة وعندما بعد الناس عن اإلیمان الحقیقي في یھوه، كان على األنبیاء أن یحاولوا استعاد. مبشراً للصحیح

.  وفي أي مكان في مجمل التعریف الذي یذكر بأنھ یجب على النبي أن یقوم بعقد 18اإللھي االشتراطالزائفة عن طبیعة هللا وطبیعة 
ً الكھنوت أو إدارة المراسیم.  . وبشكل اآنو، خلدةو، میریامودیبورا في حاالت  مثل ����� ،لكلمة ةمؤنثال الصیغة ویوجد أیضا

التشابھ أن مخاطبون من قبل ھذا العنوان، وعلى الرغم من ، وحتى اآلن، فإنھم واضح، فإنھم لم تعقدوا أي من الكھنوت أو تنفیذ المراسیم
قد ال یكون مساویا تماما في المعنى.  بین النبي والنبیة  

 
 بشر بالطریق الصحیح ومحو وجھات النظر الخاطئةنبي بمثابة صوت اإلنذار، والم وھنا، فإن محمد بالتأكید یمكن وصفھ بأنھ

إن هللا ال یستخدم قائال " 1921تحدثھ في مؤتمر عام في الكنسیة في عام وقد ذكر إیلدر أرسون إف وایتني، حین بخصوص تعدد اآللھة. 
 ً من  لھذه القلة القلیلةة للغایة ، من أجل إتمام األعمال العجیبة والرائعة، وأیضا الشاقفقط شعب العھد، ولكن الشعوب األخرى أیضا

والرسل  البطاركة، واألنبیاء، سلطة الكھنوت المقدس، والقدیسین من أجل أن یحقق خاللھم وبھم ، كل أعمار الرجال الذین یحملون 
یتحمل الرجال  لموقاموا بفعل األشیاء التي أراد هللا منھم أن یفعلوھا، وخارج عن ملة أنشطتھم، وآخرون رأسوا القداس باسم الرب، 

هللا تم إرسالھا من قبل بزمالئھم،  االرتقاءتملك عمق الفكر، والحكمة العظیمة، والرغبة في تم إرسال العظماء واألخرون الكھنوت ولكن 
الحقیقة التي كانوا قادرین على استالمھا من اإلنجیل، ولكن أن جزء  كمالولیس الشعوب، من أجل إعطائھم،  العدید من الىتعالى 

. 19 "واستخدامھا بحكمة  
 

لى رسول من هللا لكي ینتشلھم من أفكارھم الخاطئة وممارسات العبادة الخاصة بھم. إكانت الناس المعاصرین لمحمد في حاجة ماسة 
واضح حو النالعلى . منتشرةالخاطئة عن هللا، وكانت عبادة األصنام وفي أثناء دعوتھ، كانت الجزیرة العربیة قبل اإلسالم ملیئة بالمفاھیم 

ً  فقد كان هللا سریعا جداً هللا،  وجودال یتعرفوا على  حتى، عندما ضللوا الناس حتى اآلن عن الحقیقة في العصور التوراتیة  في إرسال نبیا
  . ناءثة لیسوا استعاشوا في أوائل القرن السابع في شبھ الجزیرة العربی نمن أجل إخراجھم من ھذا الضالل. وقد كان العرب الذی لھم

 
في المنطقة التي تغطي مساحتھا ما یقرب من ملیون میل مربع، عاشت العدید من المجتمعات القبلیة على طول طریق البخور التجاري 

مكة المكرمة ومدینة معان.  إلىالرئیسي الذي یمتد بطول الحافة الغربیة من شبة الجزیرة بین الطرف الجنوبي (الیمن) اآلن، وصوالً 
وقد كانت مكة من أھم  20الطریق إلى طریقین، أحدھا یتجھ إلى شمال شرق (مصر وفلسطین) واآلخر شمال غرب (سوریا). وینقسم ھذا

المدن على طول الطریق، بسبب موقعھا الجغرافي المتمیز في منتصف ھذا الطریق، ونظًرا ألنھا كانت تتضمن واحدة من أكثر 
یدنا إبراھیم وابنھ إسماعیل بعد حادثة التضحیة، وبالتالي أصبحت الكعبة مركًزا لعبادة كل المزارات المقدسة، وھي الكعبة التي شیدھا س

21اآللھة المختلفة من مختلف القبائل.  

 
بالرغم من أن ھذه الكلمة تعني ضمنًا وجود إلھ واحد فقط،  22وتتكون كلمة هللا في اللغة العربیة من مقطعین ھما "ال" و"إلھ" وتعني هللا.

اآللھة  من ، وال غیره، ولكن العرب قبل اإلسالم كانوا ال یعتبرونھ المصدر الرئیسي لعبادتھم. ألنھم كانوا یعشقون الكثیروھو هللا
وظائف فردیة اعتماًدا على قدرتھ في إیجاد حل للمشكلة المحددة. كان ھناك إلھ لمعظم  لھ إلھ كل إن حیثاألخرى األقل في القیمة 

لھة من الصخور أو الشجر وقد یكون بعضھا على شكل تماثیل منحوتة. وكان الوثنیون من العرب یضعون ، وتصنع ھذه اآلالحاالت
بیة أصنامھم في الكعبة، ویقدمونھا كقرابین لآللھة یومیًا. ویعتقدون أن ھذه اآللھة األقل في القیمة ستكون أكثر منفعة بالنسبة لھم في تل

لى اإللھ مثل هللا. احتیاجاتھم المحددة بدالً من الصالة إ  
 



كانت قبیلة قریش من القبائل الحاكمة في مكة المكرمة خالل ھذا الوقت. وكانت مھنتھا الرئیسیة تتمحور حول تقدیم الخدمات إلرشاد  
دمات على وحمایة القوافل التي كانت تمر بطول الطریق التجاري (بالتأكید كانت تحصل على أموال ھائلة من القافلة نظیر تقدیم ھذه الخ

میالدیًا، ولد سیدنا محمد، على الصالة والسالم، في قبیلة بني ھاشم وھي جزء من قبیلة قریش. كان والده  570طول الطریق). وفي عام 
یدعى عبد هللا وأمھ أمینة. ولألسف توفى والده عندما بلغ "محمد" من العمر ست سنوات، فتربى عند جده عبد المطلب الذي كان قائًدا 

  23ا في مكة.بارزً 
 

قیل إن جده كان یحبھ كثیًرا، ویبقیھ معھ خالل اجتماعات العمل المھمة. وعندما سئل من أبناءه اآلخرین الستبعاده محمد من استمرار في 
مھ أبو وبعد وفاة جده، انتقل محمد للعیش مع ع .24"طریق التجارة، أجاب جده قائالً: "دعھ لعلھ یكون كذلك، طفلي سیكون زعیًما لشعبھ

طالب الذي ساعد في تربیتھ كثیًرا.   
 

من أسرتھ طرق التجارة، وغالبًا ما سافر مع القوافل بین مكة وسوریا. وعندما بلغ من  صلى هللا علیھ وسلم تعلم محمدلعائلتھ،  بالنسبة
. واشتھر محمد منھا تزوج ذيوال عمره منتصف العشرینات، كان یقوم بإدارة القوافل، وكان یعمل لصالح أرملة غنیة اسمھا خدیجة

 15بالنزاھة والحكمة، لذلك طلبت منھ خدیجة الزواج منھ بسبب ھاتین الخصلتین الكریمتین بالرغم من كبرھا عنھ في السن بحوالي 
 ولماً الرسول محمد مع خدیجة لمدة خمسة وعشرون عام وعاشعاًما. كان الزواج سعیًدا ورائًعا وأثمر عن إنجاب أربعة بنات وولدین. 

آمنت بي حین كفر بي الناس، وصدقتني حین  "وبخصوص خدیجة، قال محمد عنھا في وقت الحقًا:یتزوج امرأة أخرى إال بعد وفاتھا. 
.25" غیرھاكذبني الناس، وأشركتنى في مالھا حین حرمني الناس، ورزقني هللا ولدھا وحرم ولد   

 
لكعبة والدیانات الرئیسیة للھة الوثنیة اآل فبجانب. عصره فيات النظر الدینیة بالتناقضات و"فتنة" وجھجوزف سمیث انزعج محمد مثل 

كان ھناك أیًضا مجموعة من الناس في مكة المكرمة، المعروفة باسم  ،المسیحیة والزرادشتیة والیھودیة وھي ،الوقت ذلك فياألخرى 
. نفسھ بالقدر مربكة وكانتھم. وكان لھم تأثیر على تفكیر محمد الذین رفضوا عبادة األصنام وأقاموا معتقدھم الدیني الخاص ب الحنفاء

وكانت معتقدھم یعتمد حقیقة واحدة تم توضیحھا قبل دعوتھ كنبي متمثلة في توحید هللا ورفض الوثنیة كما أنھ في السنوات األولى كانت 
لھة الوثنیة "الالت والعزى"، فأجاب: "ال تسألونني یقف ضد عبادة الصور أو األصنام. وعندما سئل محمد في روایة ما بالتعبد باسم اآل

26عن فعل أي شيء من أجل ھذه األصنام ألني أكرھا كرھًا شدیًدا".  
 

غار حراء خارج مكة للتأمل والتفكر في  لىنزل الوحي علي محمد وھو في األربعین من عمره. فلقد كان یتردد ع ،میالدي 610في عام 
ً لمسائل الدینیة في خشوع. وخا  محمد قائالً  ىفي التقویم اإلسالمي) تحدث المالك جبریل إل الل شھر رمضان (حالیا یعتبر شھرا مقدسا
)�َخلََق ( الذيَربَِّك  باسم اقرأ" :فرد الملك ".؟ماذا أقرأ" :فرد محمد علیھ ".اقرأ" َن ِمنٱإلِ َخلََق   ـٰ )�َعلٍَق ( نَس  األكرمَوَربَُّك  اقرأ 
)�( َن َما لَمٱإلِ ) َعلََّم �قَلَِم (ٱلبِ َعلََّم  الذي  ـٰ   .27"یَعلَم نَس

 
ف فإن هللا لن یخذلھ. اوروي لھا ما حدث فواستھ وقالت لھ ال داعي ألن یخ واالنفعالبیتھ لخدیجة في حالة من الھیج  ىأسرع محمد إل

وطلب  ىأسرع إلي خدیجة مرة أخرف .ریل"وأنا جب ،قائال "أنت رسول هللا ىخرأوبعد فترة وجیزة من الوقت سمع صوت الملك مرة 
،المدثر یَا أَیُّھَا" :سمع الصوت للمرة الثالثة قائال. ثم مجھدمنھا أن تغطیة بعباءة ألنھ كان  ،قُم فَأَنِذر  ،َوَربََّك فََكبِّر  ،َوثِیَابََك فَطَھِّر  جوَ   َز ٱلرُّ

،ُجرٱھفَ  ،َوَال تَمنُن تَستَكثِرُ   لیھ مھمة لیؤدیھا وأنھ رسول هللا ألمتھ.عك حینھا محمد أن أدر .28"بِرٱصَولَِربَِّك فَ    
 

ً و یات لم یدون ھذه اآلوسورة.  114ویتضمن  تجمیعھ عند ھكل نآیشكل القر والذيمستمر  بشكلتلقي وحي  التالیة خالل العشرین عاما
. وكان ھذا ھو األسلوب بالحرفكلمات الأي من  وأالقصص  وأعلى الكتاب المھنیین التي كانت وظیفتھم حفظ القصائد  قرأھاولكن 

كانت  ،حیاتھ منكلغة أدبیة. وفي وقت الحق  ىاألول مراحلھان اللغة العربیة كانت في المتبع لحفظ السجالت والتاریخ في ذلك الوقت أل
یات بعد وفاتھ تم جمع اآلور. الحبب علیھا الكتابة یمكن التيأو أي مواد  ،جلود الحیوانات أو ،عظامال أو ،یات تكتب على أوراق الشجراآل

حتى  1400إعادة نسخھا من غیر تحریف خالل السنوات تم  أنھیعتقد المسلمون أنھ قد تم الحفاظ علیھا بعنایة و الذيفي إصدار مرخص 
ن. اآل  

 
وبعثة جوزف سمیث. بین بعثة محمد  تشابھ أوجھھناك  واحد، إلھنھ ال إلھ إال أباإلضافة إلى الكشف عن كتاب المقدس واإلعالن عن 

َعلَى  ،نََّك لَِمَن اْلُمْرَسلِینَ إِ  ،َواْلقُْرآِن اْلَحِكیمِ " یكون منذراً لمحمد  الرسول واجب عن تتحدث التين الكریم آفي القر آیاتھناك إن  حیث
ِحیمِ تَنْ  ،ِصَراٍط ُمْستَقِیمٍ  2: 36 ورة(س ."ھُْم َغافِلُونَ لِتُْنِذَر قَْوًما َما أُْنِذَر آبَاُؤھُْم فَ  ،ِزیَل اْلَعِزیِز الرَّ ٓأَی) "6- ـٰ ِھًدا  ٱلنَّبِىُّ ا ھیَ ـٰ َك َش ـٰ إِنَّآ أَرَسلنَ
ًرا َونَِذی ِ َوَداِعیًا إِلَى  را،َوُمبَشِّ نِیًرا ۦبِإِذنِھِ  ٱ#َّ جوزف سمیث التي أوردھا  لتي). تلك اآلیات مماثلة لتلك ا46: 45: 33(ُسوَرةُ  "َوِسَراًجا مُّ

(كتاب "ویسمع كل البشر صوت اإلنذار بأفواه تالمیذي الذین أخترتھم في ھذه األیام األخیرة " . مواثیق في الجزء األولالعھود وال تقدم
)4: 1 والعھود المبادئ  



 
 قل" :على القرآنینص  صلى هللا علیھ وسلم، لمحمد بالنسبة .مقارنة أخري في الوالدة المتواضعة وضعف المستوي التعلیميتوجد  كما
 الذي األمي النبي ورسولھ با! فأمنوا ویمیت یحي ھو إال إلھ ال واألرض السماوات ملك لھ الذي جمیعا إلیكم هللا رسول إني الناس أیھا یا

 ."باألعزل من العلم"سمیث  جوزفن إلى وكتاب المورم یشیر) بینما 158: 7 سورة(  ".تھتدون لعلكم واتبعوه لماتھوك با! یؤمن
)19: 27 الثاني نافي ،(كتاب المورمون  

 
ً  التيلم یتخلوا عن مسؤولیة كشف الحقائق المعلنة جوزف سمیث محمد و الرسولمن  كالً ف  رسول جاھد ،تلقوھا. فعلي مدار ثالثین عاما

جوزف أُجبر  كماخطر. ال إلىمرات حیاتھ  وتعرضتتركھا مع أصحابھ بسبب االضطھاد. إلى  اضطرمحمد ووعظ في مكة ثم هللا 
ً  األوائلالقدسین و .29علي ید الغوغاء جوزیف قُتلوفي النھایة  وتكراراً  معتقداتھم مراراً  بسبب الھجرة إلى أیضا  

 
 ً متھ من الوثنیة. فوقف أمام أوتخلیص  أخیراً  من أتباعھ لتحقیق مھمتھ 10,000مع  منتصراً محمد  قبل أن یعود بالكامل مر عشرون عاما

"ظھر الحق وزھق  وأشار إلیھم مع أصحابھ قائالً  صنم 360میالدیة "وقف محمد أمام  630الكعبة في العاشر من رمضان في عام 
. 30"بمكة الموجودةنام واألص اآللھةالباطل" وبناء على تلك الكلمات حطم أتباعھ كل   

 
تم رسالتھ وترك خلفھ مجتمع مزدھر حیث یستمر انتشار تعالیمھ في أمیالدیة؛ مات محمد بعد أن  632في عام مرور عامین  وبعد

ً ن آالقر یستخدمونو دینھمس سكان العالم خُ  یعتنق ،المنطقة وفي العالم في النھایة. الیوم ً  كتابا  أحدأن  كما. الحیاة لعیش إرشادیا
 ظلت في العالم ةیجمیع األدیان الرئیسأن  كماالزمن.  علیھا یعفاكیف أن تعالیمھ ال یمكن أن  معرفة ھوألي حقیقة  األخرى اتختباراال

م اإلسالم.ھأمام اختبار الزمن في ھذا الصدد بسبب كم الحقیقة التي یحتویھا كل واحد منھم بما فی صامدة  
 

في  األصنام عبادة تنتھي أن بد والكتب أحد الباحثین المسلمین " أنھ رسول هللا في األرض  ،أمتھ ثار بعثة محمد وتعالیمھ علىآمن 
والتفاخر القبلي وقبل كل شيء  ،وإدمان الخمور ،والفواحش والربا، ،أمتھ الجدیدة نفسھا من الوثنیةیجب أن تطھر  كما .قبیلتھ وموطنھ

ً 31"اسوف نبعث إلیھ یوم القیامة للحساب على أعمالن الذيریك لھ ویطیع هللا وحده ال ش أي اً،مسلم یصبحیجب أن   . ویتطلب األمر حقا
.الوثنیین األصنام عبدةوجود رسول من هللا إلحداث ھذا التغییر الجذري بین   

 
مَ ٱإلِ َوَرِضیُت لَُكُم  نعمتيأَكَملُت لَُكم ِدینَُكم َوأَتَممُت َعلَیُكم  لیوم"اأنزل هللا علي محمد  ـٰ یجب على كل منا  لذلك). 3: 5سورة ( “ ِدینًا سلَ

. كما صرح الصحیحةالسعي إلى اكتشاف الحقیقة من جمیع المصادر المتاحة التي تكمل معتقداتنا یستمر  أنتقبل العقیدة التي كبر علیھا و
مبدأ  لدیھ دیني أو ئفيطا مذھبلیس ھناك  كما ."إننا نؤمن بجمیع المعتقدات بغض النظر عن مضمونھاسمیث  افجوزف الرئیس 

ً  الحقائق كلھا لتلقينحن على استعداد وواحد من الحقیقة ال نقبلھا أو نرفضھا.   وتدوم لتستمرقد تأتي منھ  الذي مصدرھا كان أیا
.32"الحقیقة  
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الفصل الثالث  

التقالید الدینیة  

شطین االذین كانوا نتباع العقائد المسیحیة األخرى أعلى المرور رفقائي اعتدت وبأسترالیا، أنشطة التبشیر في  للعمل امتفرغً كنت بینما 
بالوصایا ویلتزمون  في كنائسھمكل أسبوع  الكتاب المقدسیدرسون كانوا لقد . لروحانیةبمشاعرھا اومقتنعین الترویج لدیانتھم في 

تلقوھا حتى الحقائق الصالحة التي یعیشون وفق لقد كانوا إناًسا صالحین الذي یقودھم إلى الرب. الصحیح أنھم على الطریق  ویشعرون
في حیاتھم.اآلن   

 من المؤكدومون. كتاب مورالمذكورة في المسیح بیسوع البراھین والحقائق الخاصة مزید من في أن نشاركھم في التبشیر كان منھجنا 
لتعالیم یسوع المسیح األخرى التفسیرات بقراءة سیھتم  الكتاب المقدسفي ویحب قراءة تعالیم یسوع المسیح أن أي مسیحي ملتزم 

ا المنوال.تسیر في المعتاد على ھذتنا اكانت حوار. ناعتقداأو ھكذا وزیاراتھ على األرض.   

  ؟"، ألیس كذلكالكتاب المقدستؤمن بفإنك إًذا،  ،_____"إذا كنت أحد أتباع عقیدة ن: والمبشر

وأحاول أن أعیش حیاتي وفق تعالیمھ".بانتظام  الكتاب المقدسأنا أدرس "نعم، المسیحي:   

؟"تالمیذهكما دونھا ھل تستمتع بقراءة كلمات یسوع المسیح المبشرون: "  

یقدم لنا ألنھ ربما استمتع أكثر بقراءة العھد الجدید تباعھ. الموجھة أل كلماتھسجل بأن یكون لدي الرائع أنھ من أعتقد بالتأكید. المسیحي: "
بالضبط."كلمات المسیح   

، ھل ستھتم أیًضا الكتاب المقدسغیر المذكورة في حسنًا، إذا علمت أن ھناك كتب أخرى تحتوي على كلمات یسوع المسیح المبشرون: "
بقراءة ھذه الكتب المقدسة؟"  

."أنني سأھتم إذا كانت كلماتھ حقًا أعتقدنعم، المسیحي: "  

لقد  ألولئك ممن كانوا یعیشون في أمریكا قدیًما.وتعالیمھ كلمات یسوع المسیح الذي یتضمن لدینا نسخة من كتاب مورمون المبشرون: "
وإذا كلمات المسیح إلیھم ھؤالء الناس أنبیاء لقد دون كذلك. بشارتھ وعلمھم ھؤالء الناس بعد فترة قصیرة من بعثھ المخلص المسیح زار 

على نسخة لقراءتھا؟"ھل تود الحصول ستجد أنھا دلیالً آخر على تعالیم یسوع المسیح ودوره كمخلص. قرأتھا   

إنجیلي یكفیني وما أعرفھ صحیح بالفعل".أعتقد أن بكتاب مورمون.  ؤمنأنا ال أال شكًرا، المسیحي: "  

دون معرفة كلمة واحدة بھ. یرفضون حتى فكرة النظر إلى كتاب مورمون حقًا  المسیحیین المؤمنین أن أجد أن ھؤالءكان یدھشني حقًا 
ً لقد كان  باستقامة العیش یحاولون الصالحین أن ھؤالء كنت أرى بوضوح عندما  ھؤالء ضیقي األفقمثل أن أجد كمبشر  أمراً محبطا

زید من الحقائق؟الممعرفة السعي خلف ما الذي منعھم من  وفق الحقیقة التي تعلموھا.  

من  28فصل في في یومنا. المزید من الحقائق تلقي تجاه بالضبط بھذا السلوك . مق.  500في عام في كتاب مورمون األنبیاء لقد تنبأ 
دین على وأخیًرا، ویل لجمیع الفائرین والمحت" التي أدت إلى رفض الحقیقة.انقسامات األدیان ونافي أوقاتنا النبي شاھد ، الثانينافي سفر 

 )29: 28الثاني نافي  ،(كتاب مورمون "وأما من أقیم أساسھ على الرمل فیرھب االنھیار.إذ بھ یرحب كل من شید على حجر، حق هللا! 
في ذلك الیوم إذ تصفر كلماتي یقول كثیر من األمم: كتاب مقدس! كتاب مقدس! قد جاءنا كتاب مقدس، ومحال أن یكون في الوجود "

.)3: 29 الثاني نافي ،(كتاب مورمون ".كتاب مقدس غیره  

أفال تعلمون أفال تعلمون أن األمم عدیدة؟ ) 7(" ألي فرد أوحى إلیھ.بعدم نبذ تعالیمھ اإلضافیة من الرب للغایة أمر ملزم ھذه اآلیة ویلي 
فوق أتسلط وفي األرض من تحت، بجزائر البحر، وأني في السموات من قد خلقت جمیع البشر وأني أذكر المقیمین أني أنا الرب إلھكم 
ألنكم نائلون مزیًدا من كلمتي؟ أما تعلمون أن شھادة أمتین ) أفتتذمرون 8إلى جمیع أمم األرض؟ (إلى بني البشر وأني أبعث بكلمتي 

األمتان تقارنت شھادة وإذا تقارنت الكلمات أكلم ھذه األمة وتلك. تنادیان لكم بأني هللا وأني أذكر ھذه األمة كما أذكر تلك؟ فأنا بنفس 
وإلى األبد، وبأني حسب مسرتي أنطق بكلماتي. ولیس ھذا كي یقتنع الكثیرون بأن ذاتي ھي ھي أمسا والیوم وأصنع ) 9(كذلك. األمتین 



ولن  عاجًزا عن النطق بأخرى، ألن عملي لم یكمل بعد، ولن یكمل قبل نھایة اإلنسان ولن یكمل بعدھاأن تظنوني بكلمة لكم إذا نطقت 
 قد أحجمت عن تصییر غیره إلى الكتابة.وال تظنوني ) فإن كان لكم كتاب فال تظنوه منطویًا على جمیع كلماتي، 10( یكمل إلى األبد.
7: 29 الثاني نافي ،(كتاب مورمون -10(  

ة الختالف مستوى الفھم نتیجبكونھ ضروریًا  المتنوعة إلى شعوب منفصلةكلمات العدید من التقدیم وراء  المنطقي فسر الرب السبب
فھكذا قال الرب اإللھ: أمًرا على " یقول لھم:لتلقیھا ولكنھ غیر المستعدین بعد ألولئك لن یمنح الرب القوانین العلیا وعند كل مجموعة. 

م یتلقون ألنھویصغون لمشورتي ومباركون من یسمعون لفروضي أمر أعطي أبناء البشر، فرًضا على فرض، ھنا قلیالً وھناك قلیالً، 
)30: 28 الثاني نافي ،قد اكتفینا فأجردھم مما عندھم أیًضا." (كتاب مورمونأعطیھ المزید، وأما القائلون حكمة، فمن یتقبل   

َوأَْنَزْلنَا قد أنزل الكتاب بالحق: "إلى أن هللا بشأن الحقائق المنزلة بین العقائد، یشیر القرآن عند الحدیث عن االختالفات 
قًا بِاْلَحقِّ  ِكتَابَ الْ  إِلَْیكَ  ُ َوَال  بَْینَھُْم بَِما َعلَْیِھ فَاْحُكمْ  َوُمھَْیِمنًا اْلِكتَابِ  ِمنَ  یََدْیھِ  لَِما بَْینَ  ُمَصدِّ ا أَْھَواَءھُمْ  تَتَّبِعْ  أَْنَزَل هللاَّ اْلَحقِّ  ِمنَ  َجاَءكَ  َعمَّ
ُ  َشاءَ  َوِمْنھَاًجا َولَوْ  ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلنَا لُِكلٍّ  ةً  هللاَّ ِكنْ  َواِحَدةً  لََجَعلَُكْم أُمَّ اْلَخْیَراِت  فَاْستَبِقُوا آتَاُكمْ  فِي َما لِیَْبلَُوُكمْ  َولَٰ
ِ  إِلَى  .)62: 23سورة ( "الَّ ُوْسَعھَاَوَال نَُكلُِّف نَْفًسا إِ " تعالى: كما قال هللا. )48: 5(سورة " فِیِھ تَْختَلِفُونَ  بَِماُكْنتُمْ  فَیُنَبِّئُُكمْ  َجِمیًعا َمْرِجُعُكمْ  هللاَّ

كثیًرا عن لیست الحقائق التي تبعد وللناس، الروحي والتطور لإلدراك ما ھو مطلوب في الخطوة التالیة نص مقدس یتضمن كل كما 
نور والحقائق إلدراك مزید من العدم استعداد مجموعة من الناس إن و أو یستحیل على الناس معایشتھا في سیاق حیاتھم الحالیة.إدراكھم 

.الربكالم كشيء غیر یجب تجنبھا أو المنّزلة لھم أقل صحة مقارنة بغیرھم، ال یعني أن النصوص المقدسة   

للحقیقة  بمعرفتھممن أولئك الذین یعتقدون القرآن نبذ عن حیث یتحدث هللا كذلك آیات مشابھة القرآن  یتضمن أن ومن غیر المدھش،
ا َجاءَ . بالفعل الكافیة ٌق لَِما َمَعھُْم َوَكانُوا ِمْن قَْبُل یَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَِّذیَن َكفَُروا فَلَ َولَمَّ ِ ُمَصدِّ ا َجاَءھُْم َما َعَرفُوا َكفَُروا بِِھ ھُْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد هللاَّ مَّ

ِ َعلَى اْلَكافِِرینَ  ُ ِمْن فَْضلِِھ َعلَى َمْن یََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه فَبَاُءوا ْئَسَما اْشتََرْوا بِِھ أَنفَُسھُْم أَْن یَْكفُ ب ،فَلَْعنَةُ هللاَّ َل هللاَّ ً أَْن یُنَزِّ ُ بَْغیا ُروا بَِما أَنَزَل هللاَّ
ُ قَالُوا نُْؤِمُن بَِما أُنِزَل عَ  ،بَِغَضٍب َعلَى َغَضٍب َولِْلَكافِِریَن َعَذاٌب ُمِھینٌ  لَْینَا َویَْكفُُروَن بَِما َوَراَءهُ َوھَُو اْلَحقُّ َوإَِذا قِیَل لَھُْم آِمنُوا بَِما أَنَزَل هللاَّ

ِ ِمْن قَْبُل إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِینَ  قاً لَِما َمَعھُْم قُْل فَلَِم تَْقتُلُوَن أَْنبِیَاَء هللاَّ 89 :2. (سورة ُمَصدِّ -91.(  

أم ال،  ینصالح واخطى آبائھم، سواء كان في السیر على ھي الرغبةمع الناس من جمیع األعمار المشتركة  أحد المشكالتیبدو أن 
التقالید في التغلب على الرئیسیة التي واجھت النبي محمد أحد المشكالت لقد كانت ھذه  .، إذا وجدتالتي وصلت إلیھم وحسب الحقیقة

عدد ال الذي ذكر جھود ون كتاب مورمھذه الفكرة في  تتكرركما شبھ الجزیرة العربیة قبل اإلسالم. في الوثنیة واالعتقادات الجاھلیة 
1 الالمانیون.إلعالن الحقیقة إلى األنبیاء یحصى من   

ُ قالُوا بَْل نَتَّبُع ما َوَجْدنا َعلَْیھ آباَءنا أََو لَْو كاَن الشَّْیطاُن یَ : یضیف القرآنو ". ْدُعوھُْم إلى َعذاب السَّعیرَوإذا قیَل لَھُُم اتَّبُعوا ما أَْنَزَل هللاَّ
ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِھْم ُمْقتَُدونَ َوَكَذلَِك َما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك فِي قَْریٍَة ِمْن نَِذیٍر إِال قَاَل ُمْتَرفُوھَا إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى أُ ) "21: 31(سورة  قَاَل  ،مَّ

ا َوَجْدتُْم َعلَْیِھ آبَاَءُكْم قَالُوا بِینَ  ،إِنَّا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِھ َكافُِرونَ  أََولَْو ِجْئتُُكْم بِأَْھَدى ِممَّ : 43" (سورة فَاْنتَقَْمنَا ِمْنھُْم فَاْنظُْر َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذِّ
23 -25( .  

النصوص بالراحة تجاه جمیًعا نشعر فإننا الذي تصفھ تلك اآلیة. بالراحة شعورھم إلى ربما یعود السبب وراء ھذه النظرة الضیقة 
إًذا لماذا علینا ونقلوا بدورھم ھذه الحقیقة إلینا. آمنوا بھا ألن آبائنا ومن السھل اإلیمان بھا ألننا نعرف أنھا صحیحة التي وصلتنا مقدسة ال

أن نسعى خلف المزید؟  

ان على الرب خالل أي فترة زمنیة على سطح األرض، كلیتعلموا منھ الحقیقة الرب أبناء واحد یكفي جمیع نص مقدس ھناك كان إذا 
، أو اختفت أو فقدت أو بمرور الزمن، تغیرت الكثیر من الكتبلألسف، و الوحي بھ مرة واحدة بلغة واحدة وكان ذلك سیكون كافیًا حقًا.

لذلك كان من الحقیقة األصلیة كي یتبعوھا.  للناس ما یكفي منولم یعد ومشوشة صارت الحقائق ضبابیة . الترجمة خطأشابتھا 
إعادة الحقائق لنقائھا مرة أخرى.الجدد أن یعملوا على نبیاء لألالضروري   

یمكن العثور وأن الصراط المستقیم بحلول القرن السادس تعرضت للتحریف یشیر القرآن إلى أن تعالیم الكتاب المقدس للمسیحیین كما 
ا ُكْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتاِب َویَْعفُوا یا أَْھَل اْلِكتاِب قَْد جاَءكُ "علیھ من خالل تعالیم الكتاب الذي أوحي إلى محمد.  ْم َرُسولُنا یُبَیُِّن لَُكْم َكثِیًرا ِممَّ

ِ نُوٌر َوِكتاٌب ُمبِینٌ  ُ َمِن اتَّبََع ِرْضوانَھُ ُسبَُل السَّالِم َویُْخِرُجھُْم ِمَن الظُّلُماِت إِلَى ،َعْن َكثِیٍر قَْد جاَءُكْم ِمَن هللاَّ النُّوِر بِإِْذنِِھ َویَْھِدیِھْم  یَْھِدي بِِھ هللاَّ
في مجمع نیقیة مشورة نتج عن عند الرب الذي الثالوث عقیدة اإلیمان بجوھر وبالنظر إلى . )16، 15: 5" (سورة إِلى ِصراٍط ُمْستَقِیمٍ 

أن نجد أن تعالیم القرآن للدھشة من المثیر و، الكتاب المقدسالتي یجب إدراجھا في الكتب بشأن والنقاشات العدیدة القرن الرابع المیالدي 
للحقیقة من الكتاب المقدس خالل ھذه األوقات.أكثر نقاًء تعتبر مصدًرا مجدًدا   



الذي ھذا الحذف "وأن الیھود سجل  الكتاب الذي تضمن حذفھا منتم والثمینة الواضحة أن العدید من الحقائق یشیر كتاب مورمون 
 )29: 13 األول نافي ،. (كتاب مورمون"یعثر كثیرین جًدا فیكون للشیطان علیھم نفوذ واسعتعرضت لھ أجزاء كثیرة من إنجیل الحمل 

  2.في كتابتھامشیئتھ ستتسبب كتب أخرى، حیث عبر غیر الیھود مرة أخرى إلى یقول الرب أنھ سوف یعید الحقیقة و

 الوحيولكن لن یتم جدید.  من خالل نبيبكتاب جدید لرب یستبدلھا ا، اإلنسانوفساد تدخل بسبب للفقدان أو التغییر عقیدة فكلما تعرضت 
الجوھري إن االختالف حیث استعدادھم الروحي. مرة أخرى، یتوقف ذلك على مستوى تھیؤھم وولكل مجموعة من الناس. الحقائق بكل 

كتاب  أھلالتي أنزلت على  وكذلك العقائد وفق تعالیم یسوع المسیحاألصلي  اإلنجیلفي بالمذكور مقارنة بین ما أنزل على محمد 
الخالص. قوانینو 3التكفیرھو عقیدة مورمون   

هللا شخصیة ھي إعادة تقدیم من المنطقي أن تكون الخطوة األولى كان المولودة)، ووأد البنات (قتل االعتقادات الوثنیة للعرب  في ظل
، فیعبر عما یتم تعلیمھ 4"الدنیاالقوانین ب"أیًضا  ةالمعروفموسى"،  شریعة"أما ومجموعة من الوصایا األساسیة الواجب اتباعھا. األحد 

ومفاتیح بالتكفیر الخاصة ولیست العقائد العلیا العقاب)، القصاص ووفق قانون  التعویضخلف السعي یفضل العفو عن (حیث في القرآن 
الكھنوت.  

بقیة التعالیم من بأي شكل من األشكال یلغي یقلل أو ال ن في القرآعدم ذكر ھذه العقائد أن مورمون ألتباع  بالنسبةالنقطة المھمة ھنا 
وصایا العدید من حیث تم تقدیم یقع نفس التشابھ بین تعالیم العھد القدیم والجدید. كما ألنھا لم تكن حاضرة ببساطة.  الصحیحة القرآنیة
 نزل بعد.تي لم تال 5"بالقوانین العلیا"تنبؤ واسیة أسوصایا على أنھا القدیم)  للعھدالتوراة (أول خمسة كتب الموجودة في موسى  شریعة

عن ثم كشف بنفسھ . 6لھانافیًا ولیس  –القوانین الدنیاعندما أتى یسوع المسیح، كما ھو مسجل في العھد الجدید، وصف نفسھ بمنفذ 
7 للعظة على الجبل.مذكور في التعالیم الجمیلة للناس، والكثیر منھا القوانین العلیا   

والتي تشیر  خطأ الترجمة)ل(أو طالما أنھا لم تتعرض للتحریف القرآن جمیع تعالیم یسوع المسیح الموجودة في الكتاب المقدس یقر كما 
، إلى الیھوداإلنجیل نور وحقیقة وتقدیم الستعادة كنبي في إطار دوره في حین أن القرآن یتحدث عن یسوع المسیح إلى طبیعتھ اإللھیة. 

الناتجة. مع ذلك، والقوانین العلیا عن ھذه المعرفة الناجمة لم یتم ذكر المسئولیة إطار دوره اإللھي كمخلص.  وال یكشف عن نفسھ في
 في أحد األیام سیعود المسیح مرة أخرىلمھمتھ اإللھیة ویؤمن المسلمون أنھ إشارة مباشرة یشیر القرآن إلى یسوع باسم المسیح وھو 

لیعلمھم من جدید.  

ما الذي سیعود علینا من ؟ دراسة ھذه العقائدأنھ أنزل إلینا، لماذا یجب على أتباع مورمون عما نشعر لقرآن قانونًا أدنى إذا طلب امن ثم، 
یمكن  لرفقائي كمبشر وھي نقطةنفسھ السؤال وقد وجھت ؟ والتكفیربشأن الخالص إذا لم یتضمن مبادئنا األساسیة دراسة القرآن 
یقولھ هللا  ءاالھتمام بأي شيألم یكن من الواجب علینا ویحبون حقائقھ، تعالیم هللا یؤمنون ویتبعون مورمون إذا كان أتباع فاعتبارھا ھنا. 

تقدم ككتاب مقدس التي لیسجلھا والتي رأى أنھا مھمة كفایة تخصیص بعض الوقت لدارسة كلماتھ ألیس علینا ناس؟ أفي أي وقت وألي 
مثل اآلخرین الذین ھل علینا إثم ن لدینا نصوصنا المقدسة الكافیة مثلھم وال نحتاج للمزید؟ أم أننا نشعر ألخمس سكان العالم الیوم؟ 

"لقد وصلنا كالم هللا، وال نحتاج للمزید من كالمھ، لدینا الكفایة!! ، "الكتاب المقدس، الكتاب المقدسیرددون  

الذي أوحى بھ المزید من كالم هللا من المفید قراءة ألیس . ھذه المجموعة من األسئلة إلى المسلمین على ذات المنوالنفس توجیھ یمكن 
ْسَماِعیَل "إِنَّا أَْوَحْینَا إِلَْیَك َكَما أَْوَحْینَا إِلَى نُوٍح َوالنَّبِیِّیَن ِمن بَْعِدِه َوأَْوَحْینَا إِلَى إِْبَراِھیَم َوإِ في عصور مختلفة لشعوب مختلفة؟ أنبیائھ عبر 

َوُرُسالً قَْد قََصْصنَاھُْم َعلَْیَك ِمن قَْبُل َوُرُسالً لَّْم  ،َواألَْسبَاِط َوِعیَسى َوأَیُّوَب َویُونَُس َوھَاُروَن َوُسلَْیَماَن َوآتَْینَا َداُووَد َزبُوراً  َوإِْسَحاَق َویَْعقُوبَ 
 ً ِریَن َوُمنِذِری ،نَْقُصْصھُْم َعلَْیَك َوَكلََّم ّهللاُ ُموَسى تَْكلِیما بَشِّ ُسالً مُّ ً رُّ ُسِل َوَكاَن ّهللاُ َعِزیزاً َحِكیما ةٌ بَْعَد الرُّ ِكِن  ،َن لِئَالَّ یَُكوَن لِلنَّاِس َعلَى ّهللاِ ُحجَّ لـَّ

163: 4سورة ( "ّهللاُ یَْشھَُد بَِما أَنَزَل إِلَْیَك أَنَزلَھُ بِِعْلِمِھ َواْلَمآلئَِكةُ یَْشھَُدوَن َوَكفَى بِاّ*ِ َشِھیداً  ، ألیس صحیحةه اآلیات إذا كانت ھذ. )166-
إن الدعوة لمعرفة المزید من الحقائق من النصوص  بنشر كالمھ؟المأمورین هللا اآلخرین أنبیاء والمفید معرفة المزید من كالم من المھم 

ممتدة إلینا.المقدسة األخرى   

بجمال بإعجابي أعترف بشأن تعالیمھ،  ومن خالل محادثاتي مع المسلمینطوال سنوات إقامتي في الشرق األوسط دراستي للقرآن خالل 
الوادي من أعلى أو مشاھدة عجلة أخرى محور العجلة عبر النظر إلى یشبھ األمر . اإلنجیلمبادئ التي تعلمنا من اآلیات الكثیر وقوة 

دث عدة مرات في السنوات لقد حالتي تتشاركھا أدیاننا. من الجوانب األصولیة للحقائق بالعدید لقد كونت معرفة عمیقة الجبل المقابل. 
تحري بدالً من واتباعھا للكتاب المقدس بالتعالیم األساسیة بااللتزام كنیسة یسوع المسیح لقدیسي األیام األخیرة نصحنا رسل األخیرة، 

تجاه باالمتنان شعور الوعلینا اتباعھا من جمیع أطفالھ التي طلب آبانا ھذه المبادئ األصولیة یحفل القرآن بالكثیر من . األسرار المقدسة
من توجد مثل ھذه الحقائق في كتاب مورمون وتقدم فھًما متعمقًا على ذات المنوال، والقراءة. عبر بصائر إضافیة نحصل علیھا أي 

مختلف للمسلمین كذلك. منظور  



ى محاولة قراءة بعض الكتب األخرى للنصوص المقدسة التي نؤمن بھا أو حتاستبدال دراستنا الیومیة أو أن أینا علیھ إھمال ھذا ال یعني 
من خالل النظر إلى نفس المبادئ عبر سیاقات مختلفة وتوسعة وحتى تقویة إیماننا لكن یمكننا االستمتاع قبل أن نقرأ ونفھم كتبنا أوالً. 

بمقارنتھا بالكلمة الموحیة إلینا.إدراكنا   

یتلو ووھي أحد أجمل وأشمل اآلیات التي أوحي بھا إلى اإلنسان في أي وقت. أول سورة بالقرآن ھي سورة الفاتحة، على سبیل المثال، 
ِحیمِ في سبع آیات فحسب. اإلسالم جوھر وھي تعتبر في كل صلواتھم ھذه السورة المسلمون  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ ِ َربِّ  ،بِْسِم هللاَّ اْلَحْمُد ِ'َّ

ِحیمِ  ،اْلَعالَِمینَ  ِن الرَّ ْحَمٰ َراطَ اْلُمْستَقِیمَ  ،إِیَّاَك نَْعبُُد َوإِیَّاَك نَْستَِعینُ  ،یَْوِم الدِّینِ َمالِِك  ،الرَّ ِصَراطَ الَِّذیَن أَْنَعْمَت َعلَْیِھْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب  ،اْھِدنَا الصِّ
الِّینَ  8 ."َعلَْیِھْم َوَال الضَّ  

فیذكر إلى أھمیة ھذه السورة رجمة بالمملكة العربیة السعودیة القرآن طبعة مركز الملك فھد العالمي للتالتعلیق المذكور في نسخة یشیر 
الذي وعالقتھ بنا وخلقھ، معرفة با' وصفاتھ لدینا أن ، وھي تعني بشكل صحیح یمكننا الصالة، "... في الصالةآیاتھا أنھ عند تالوة 

ثم نقدم قنا وھو مصیرنا الروحي تحت قضاء هللا: من خلالنھائي نحن نلمح األصل الذي خلقنا منھ، والھدف  ؛یتضمن خلق اإلنسان نفسھ
  9.لجنتھ"أنفسنا & ونسعى 

حال عالقة اإلنسان با! شاملة بكلمات معجزة حیث تلخص ، نھا البدایة الصحیحة للقرآنأ ین"بإجماع العالمتذكر حاشیة ھذه اآلیات 
ومن ثم ترى كان الحمد من ولیجة أنفسنا، فإنھ یقربنا أكثر من هللا. ا إذ مذكورة ھي الحمد.الكلمات ال عند تفكرنا أولىوفي صالتھ. تدبره 
لن توجد ھذه اآلثام في قلوبنا، حیث تتجاوزھا أعیننا والنزاع. العصیان الشر وأننا نتطھر من في حین الوفاق. كل الخیر والسالم وأعیننا 

2یات ومن ثم یمكننا رؤیة صفات هللا على نحو أفضل (اآل ونحمد هللا على ذلك. ). 5(آیة شكر والیقودنا ذلك إلى صفة العبودیة ). 4-
6ندعو هللا بالھدایة ونتدبر معنى الھدایة (اآلیات وأخیًرا  -7."(10  

بینھ وبین إلھاءات العالم یستطیع المسلم أن یصنع حاجًزا مرات في الیوم في بدایة كل صالة، ھذه السورة خمس یقرأ المسلمون عندما 
وما نقوم بھ جمیًعا على سطح األرض.حو واقع العالم الروحي ولي فكره نأجمع وی  

إلى لكیفیة توجھ اإلنسان ، تمثل سورة الفاتحة مثاالً جیًدا لقدیسي اآلیام األخیرةبقدر اھتمام تعالیم الكتاب المقدس لكنیسة یسوع المسیح 
. القویم ھطریقإلى استمرار مساعدتھ في توجیھنا إلى دعوه على دوره في حیاتنا ویهللا في صالتھ متسًما باالحترام، حیث یحمده ویشكره 

یقودنا للتفكر والتبصر بشأن صفة آبانا في السماء وتعاملھ معنا.بلیغ إنھ نص مقدس   

ومنھا تلك الموضوعات المھمة عن الصالة للمزید من الحقائق اإلنجیلیة القرآن الكریم  التالیة فيتتعرض السور المائة وأربعة عشر 
الحساب البعث ویوم العائلة وووحدة والصیام (قانون الصحة)، والصدقات (الزكاة)، وكلمة الحكمة والروح القدس واإلیمان وبة والت

، 11وموسىوكتب إبراھیم یأجوج ومأجوج، ووالمیثاق للمعابد إشارات كذلك ھناك  والوصایا العشر.والفضیلة والجنة والفردوس 
كنیسة یسوع المسیح لقدیسي األیام علماء إشارة لما یعرفھ الكثیر من قات العائلیة في الجنة) وكذلك والعائلة في الحیاة األخرى (العال

وھو ما یحظى بأھمیة خاصة لدى أتباع مورمون. 12 لیھي (ھود بالقرآن)عن النبي األخیرة   

هللا تلك اآلیات عن قدیسي األیام األخیرة كنیسة یسوع المسیح لوتعالیم مع النصوص المقدسة بشدة  تتوافقالتي من تفضیالتي الشخصیة 
والحاجة ، 17الجنةعاقبتھ والصبر و، 16وحضور المالئكة الحفظة ،15المؤمنین واقتباس نور ،14وخطیئة كفران النعمة، 13العلیم
یسوع تقدم سورة مریم (ماري، أم باإلضافة لذلك، . 20والغروروالتحذیر من التكبر ، 19، والحض على النفقة18العقابو لالبتالء

21 زكریا ومیالد یوحنا المعمدان. بقصةوتبدأ قصة جمیلة عن میالد المخلص المسیح)   

وطوال  بین أغلب النصوص المقدسة لدینا)للمتشابھات  مفضلموضوع التي تبدو ( 22رائع لقصة صاحب الجنتینتشابھ كذلك ھناك 
ویسوع المسیح. إدریس، إبراھیم، موسى، نوح، أدم، ن: الرئیسییجمیع الرسل القصص التعریفیة عن حیاة تلك صفحات القرآن ھناك 

وقصة سلیمان وداوود وقصة یوسف في مصر جالوت داوود وقصة وإلیاس یونس ولوط وأیوب وقصص من وتعالیم نماذج وكذلك 
  في العدید من السور.، حیث یتناول القرآن ھذه القصص قابیل وھابیلقصة كذلك ووإسحاق وإسماعیل 

العلماء  تفسیراتراءة قلك ذكمن األفكار الجیدة وبخشوع وفھم. القرآن التي یمكن اكتسابھا من قراءة الروحیة الحكم  ھناك الكثیر من
الكتاب، وھي طبعة المستخدمة كمرجع أساسي لھذا وھي األولى، ینصح بأربعة نسخ. وضمن أغلب النسخ المترجمة. الواردة المسلمین 
دون بتحتوي على حواشي مختصرة على الرغم من أن ھذه النسخة ونعیم جوزیف داود.  یم بترجمةبنغوین لكتاب القرآن الكردار نشر 
إذا أردت القراءة سریًعا بھدف الفھم وسھلة الفھم من المرة األولى  ،سھلة القراءة وبلغة حدیثة، إال أن الترجمة اإلنجلیزیة تفسیر

المكتبات دون الحاجة لعمل طلب خاص. فر عادةً فيتتوا ھذه النسخة فإن، كتاب لبنغوین ھوحیث أن. الشمولي  



المستخدمتین عادةً في جمیع  األخرتین ھما نسختینفإن ال، والتفسیراتإذا كان الھدف ھو عقد المقارنات والبحث في آیات معینة أما 
فصاحبھ  ةأما الثانی التفسیر،ترجمة القرآن الكریم: اللعبد هللا یوسف علي، ضخم مجلد عبارة عن األولى حیث إن النسخة . أنحاء العالم

على الرغم من أن الترجمة اإلنجلیزیة أكثر مستفیضة تفسیرات  یقدم كال ھذین المجلدین محمد مرمدوك بكتال، معاني القرآن المجید.
طلب ھذین غي أن یتم كما ینبالمقدم بلغة إنجیلزیة معاصرة). العھود المبادئ وبكتاب (مثل قراءة اإلنجیل باإلنجلیزیة مقارنة صعوبة 
.Amazon.comالمكتبات وعبر موقع أغلب بسھولة من خالل الكتابین   

التي أصدرتھا دار السالم في الریاض، المملكة العربیة وتفسیر معاني القرآن الكریم باللغة اإلنجلیزیة النسخة الرابعة فھي المعنونة أما 
وتحتوي تعرف ھذه الترجمة بكونھا األكثر دقة و). Amazon.comع (المتاحة على اإلنترنت عبر موق 2011و 1996السعودیة 

في مسائل العقیدة من تفاسیر الطبري والقرطبي وابن كثیر والبخاري، وھؤالء من األعالم التاریخیین للتفاسیر والحدیث على ملخص 
اإلسالمیة.  

الثانیة ھي األطول السورة في نھایة الكتاب. األصغر  في البدایة في حین وضعت الصورعلى نحو جعل السور األطول تم ترتیب القرآن 
ست.یتجاوز عدد آیاتھا (سورة الناس) ال  114آیة، بینما آخر سورة رقم  286فتتضمن   

، أما كلمة تمكننا من الرقيالدرجة أو الخطوة التي "إلى فكلمة سورة تترجم داللة دینیة. یحمل معنى الكلمتین السورة واآلیة فإن كذلك 
قضاؤه في صنع هللا الرائع في خلق المادة أو  ما یعدالخیر تماًما مثلحكمة هللا و"الوحي كعالمة على وھي تشیر إلى فتعني "عالمة"  آیة،
  23عالمات لنا، إذا فھمنا". الحیاة

بشكل أساسي في ورمون الكتاب المقدس وكتاب متم كتابة في حین و حیث تعلمنا حقیقة آلھیة.یمكن تناول كل آیة بالقرآن كوحدة منفصلة 
من یتألف بشكل أساسي القرآن فإن أو أي نمط كتابي آخر)،  مناسبة جریدةمثل ربط عدة آیات مع بعضھا (من خالل شكل سرد قصصي 

تم ترتیبھا حسب تاریخ الوحي بدالً من المحتوى. لذلك، فاآلیة التي تتعرض التي تغطي موضوعات متنوعة الكثیر من اآلیات المنفصلة 
تتشابھ مع تتعرض لنفس الموضوعات یلي ذلك آیات أخرى  ثم 24األرامل.ومعاملة آیتین تتعرضان للطالق قد تفصل بین صالة لل

السردیة.غیر مترابط وصعب القراءة لمن اعتاد على قراءة النصوص المقدسة قد یبدو ذلك اآلیات األولى.   

من ، ألصحابھ لحفظھمحمد نقلھ ثم محمد إلى جبریل أخبر بھ حیث الشفھي،  عبر النقلألن القرآن نزل األول أما سبب ذلك فذو بعدین، 
عزز ذلك اآلیات ومما سھل حفظھ كثیرة صغیرة  نزل القرآن في أجزاءلذلك، نقل كل ھذه المعلومات مرة واحدة. المستحیل تقریبًا 

من موضوع آلخر، لذلك القفز بین شخصین، من المعتاد  فعند النقاشكذلك، . أمر المسلمون بحفظھااألخرى التالیة بعد تلك األولى التي 
وھو اإلنسان وعالقتھ  –مع ذلك، فجمیع الموضوعات مرتبطة بالھدف الرئیسي  صیغة الكالم البشري عند إجراء حوار.یتبع القرآن 

القویمة.وإرشاده للحیاة با-، وكیفیة عبادتھ   

یفعل في حال وجود أي أخطاء في النقل والحفظ دأ النسخ بفمل كما یفسر ذلك القرآن. النسخ أو االستبدابمبدأ أما البعد الثاني فیتعلق 
في سنوات تالیة بشأن موضوع معین خرج بالفعل إلى النور المزید من المعلومات لتعلیم أو كان ھناك حاجة بواسطة الرسول أو أتباعھ، 

  سنة). 22یجب مراعاة أن الوحي القرآني نزل على النبي محمد على مدار (

التي تبدو مكررة  تالكثیر من اآلیا ھذا سبب وجودولكن المذكورة بالقرآن. العقائد بینما توضح كما أن اآلیات التالیة ال تبطل السابقة 
ْنھَافي أماكن مختلفة طوال صفحات القرآن. وتتحدث عن نفس الموضوعات  أَْو ِمْثلِھَا ألَْم تَْعلَْم أَنَّ  "َما نَنَسْخ ِمْن آیٍَة أَْو نُنِسھَا نَأِْت بَِخْیٍر مِّ

أن من المفھوم بشكل خاطئ،  ھاإذا حفظنا، ولكن قد یأذن بنسیان آیاتمن المثیر أن هللا و .)106: 2سورة (ّهللاَ َعلََى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیٌر" 
أكثر صحة.تستبدل ھذه اآلیات بأخرى جدیدة   

ھَُو الَِّذَي " .الكافرینعن  أصحاب العقلكوسیلة للتمییز بین فسر ذلك هللا سبحانھ عمد. العدید من اآلیات الغامضة عن  یوجد بالقرآنكذلك 
ا الَِّذیَن في قُ  ْحَكَماٌت ھُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابِھَاٌت فَأَمَّ ِمْنھُ اْبتَِغاء اْلفِْتنَِة َواْبتَِغاء لُوبِِھْم َزْیٌغ فَیَتَّبُِعوَن َما تََشابَھَ أَنَزَل َعلَْیَك اْلِكتَاَب ِمْنھُ آیَاٌت مُّ

ْن ِعنِد  اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم یَقُولُوَن آَمنَّا بِِھ ُكلٌّ مِّ تشبھ ھذه . )7: 3(سورة  "َربِّنَا َوَما یَذَّكَُّر إِالَّ أُْولُوْا األْلبَابِ تَأِْویلِِھ َوَما یَْعلَُم تَأِْویلَھُ إِالَّ ّهللاُ َوالرَّ
ْمِع فَْلیَْسَمعْ " فیقولیعلم المتشابھات لذي جعل المخلص االسبب اآلیة  )15: 11، ماثیو " (الكتاب المقدسَمْن لَھُ أُُذنَاِن لِلسَّ  

َل أَْحَسَن اْلَحِدیِث ِكتَابًا ُمتََشابِھًا َمثَانَِي تَْقَشِعرُّ ِمْنھُ ُجلُودُ "كما یقول هللا: نزل أساًسا  بشكل عام إال أن القرآن ُ نَزَّ الَِّذیَن یَْخَشْوَن َربَّھُْم ثُمَّ  هللاَّ
 ُ ِ یَْھِدي بِِھ َمْن یََشاُء َوَمْن یُْضلِِل هللاَّ لَِك ھَُدى هللاَّ ِ َذٰ قُْرآنًا َعَربِیًّا َغْیَر ِذي ِعَوٍج لََّعلَّھُْم ...   فََما لَھُ ِمْن ھَادٍ تَلِیُن ُجلُوُدھُْم َوقُلُوبُھُْم إِلَٰى ِذْكِر هللاَّ

23 :39(سورة  "یَتَّقُونَ  واإلیقاع تجوید القرآن ھ من الجمیل االستماع لستجد أنیسمع ال لكي یقرأ. لقد نزل القرآن شفاھة، ونزل كي  )28-
َل أَْحَسَن اْلَحِدیِث ِكتَابًا ُمتََشابِھًا َمثَانَِي تَ وھي تجعل المستمع: باللغة العربیة وفق تالوة متخصصة (القراءات) والترنیم  ُ نَزَّ ْقَشِعرُّ ِمْنھُ هللاَّ



ِ یَ  لَِك ھَُدى هللاَّ ِ َذٰ ُ فََما لَھُ ِمْن ھَادٍ ُجلُوُد الَِّذیَن یَْخَشْوَن َربَّھُْم ثُمَّ تَلِیُن ُجلُوُدھُْم َوقُلُوبُھُْم إِلَٰى ِذْكِر هللاَّ (سورة  "ْھِدي بِِھ َمْن یََشاُء َوَمْن یُْضلِِل هللاَّ
39 :23.(  

أي ترجمة بأي لغة أخرى ال یمكن ببساطة مقارنة لحرفي لدى المسلمین عندما یتلى باللغة العربیة، حیث كالم هللا االقرآن  ولھذا یعد
الیومیة تجعل من للقرآن خمس مرات في صلواتھم تالوة المسلمین إن حقیقة القلوب. في التأثیر  القدرة علىالذي لدیھ  بكالم هللا األصلي

للقرآن من التالوة الشفھیة ھذا األمر خلد ویكي یصلي بھا المسلم. آیات عدیدة في الذاكرة ء بقاالكلمات األصلیة وكذلك حفظ المنطقي 
جیل إلى جیل وساعد في دیمومة النص األصلي.   

للكلمات العربیة األصلیة، ولیست إنھا لیست سوى تقریب دقیق أن نتذكر باإلنجلیزیة للقرآن أي ترجمة عند قراءة لذلك فمن المھم 
في اختیار كثیًرا تختلف المذكورة آنفًا فحتى الثالث ترجمات الموصى بھا في الحقیقة، في المعنى أو النمط. مماثلة ة ترجمة حرفی

لقراءة التعلیقات مفیدة، إال أن الوسیلة المثلى  تغییر في المعنى.إلى كذلك قد تؤدي ھذه االختالفات في الترجمة الكلمات الخاصة بأي آیة. 
تجاه فھم حقائق هللا.بذلك بروح وقلب متفتح القیام القرآن ھو   

أو أي نصوص مقدسة أخرى باللغة العربیة خاصة بكنیسة یسوع المسیح لقدیسي أي مسلم یقرأ كتاب مورمون ستواجھ ذات الصعوبات 
الدقیق فھم التحقیق ومن الصعب غیر موجودة في النصوص اإلسالمیة محاولة تقریبیة على أحسن تقدیر، تمثل الترجمة األیام األخیرة. 

بكنیسة یسوع المسیح ستلتزم باالصطالحات الخاصة حتى عند إصدارھا، یجرى اآلن إعداد ترجمة جدیدة حالیًا، ولكن من المرة األولى. 
أو المقارب العربي لھا حتى یمكن إدراك المعنى الكامل. لقدیسي األیام األخیرة  

أنا متأكد أن ذات األمر ینطبق على المسلم الذي یقرأ كتاب صار من األیسر فھمھ. لقد وجدت أنھ كلما استغرقت في قراءة القرآن، 
من كال الطرفین.من دون كثیر جھد الفھم یأتي أن وآمل الصعوبات إال أن الفوائد تتجاوز كثیًرا مورمون.   

لكل من البر الرحمة وشعور في تطویر عظم ربما تبدو الفائدة األلآلخرین. عند قراءة النصوص المقدسة إحرازه ھناك الكثیر مما یمكننھ 
سنتشارك ورأینا كیف أن ھذه المبادئ األساسیة تتبع حقائق الوحي، ما أنزلھ هللا علینا إذا فھمنا أن یتعایش مع تعالیم ھذه الكتب. یسعى 
لى بناء جسور االحترام والفھم عنستطیع العمل التي تواجھنا في عالم الیوم. ضد القوى المعادیة عامة مستقیمة على أرضیة جمیًعا 

النقاط بتجاوز وعلیھ سیسمح ذلك لنا بالتفاعالت اإلیجابیة والحوارات البناءة فیما بیننا. تجاه الحقیقة الموحیة مما یسمح وااللتزام القویم 
ًعا.لدینا جمیالمترسخة مبادئ الحقیقة ونركز عوًضا عن ذلك على الفردیة لكل عقیدة التي تحمل أي اختالفات   

ا َوآِمنُوا بِمَ  ،فَاْرھَبُونِ یَا بَنِي إِْسَرائِیَل اْذُكُروا نِْعَمتَِي الَّتِي أَْنَعْمُت َعلَْیُكْم َوأَْوفُوا بَِعْھِدي أُوِف بَِعْھِدُكْم َوإِیَّاَي : تعالى في القرآن یقول هللا
َل َكافٍِر بِِھ ۖ قًا لَِّما َمَعُكْم َوَال تَُكونُوا أَوَّ جمیع الناس تھیأ . إذا )41، 40: 2سورة ( " َوَال تَْشتَُروا بِآیَاتِي ثََمنًا قَلِیًال َوإِیَّاَي فَاتَّقُونِ  أَنَزْلُت ُمَصدِّ

عبر الرسل التي أنزلھا علینا سبحانھ قائق الموحیة األخرى قبول الحسوف یكون من األیسر كثیًرا المنزلة إلى األرض، لقبول كالم هللا 
السابقین ومباشرة عندما ینزل یسوع المسیح مرة أخرى لیعلمنا جمیًعا كأمة واحدة.  

 

                                                        
 على أمثلة حول وللحصولالالمانیون ھم مجموعة أخرى من سكان أمریكا القدامى الذین انفصلوا عن النافیون بعد الوصول ألمریكا بقلیل.   1

صعوبات التغلب على االعتقادات الخاطئة القدیمة، راجع المدخالت في جزء "التقالید" في فھرس الموضوعات والفھارس نسخة الملك جیمس 
للكتاب المقدس لكنیسة یسوع المسیح لقدیسي األیام األخیرة.   

-35: 13 األول يناف ،كتاب مورمون  2 41  
سوع المسیح كمخلص وفادي وسوف یناقش بالتفصیل في الفصل السادس.إلى دور ی "التكفیر"یشیر  3  
بشكل أساسي تتعامل "القوانین الدنیا" أو "شریعة موسى" مع عقیدة القصاص  4 العین بالعین، والسن بالسن، حیث ال مجال للرحمة. –  
، 42ألما كتاب مورمون، ، و34ألما كتاب مورمون، یح. انظر تعتمد "القوانین العلیا" على الرحمة من خالل غفران الخطایا بعد فداء یسوع المس 5
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الرابع الفصل  

اإلیمان بنود  

 تدریبیة دورة حضور طریق عن بعمق سالماإل دراسة فرصة لي سنحت التسعینیات، أوائل في الكویت دولة في أعیش كنت عندما
 من الدین أتعلم أن األفضل من أنھ قرَّرت حیث. باإلسالم التعریف لجنة برعایة الحكومة إدارة تحت الجدد والمھتدین للباحثین
 كانوا إذا والمعلمین المدیر من بجرأة طلبت لذا. خارجیة آراء أو الكتب على االعتماد من بدالً  إسالمي بلد في مباشرة مصادر
ً شخص سیقبلون  أخبرتھم حیث .مدینھ تغییر إلي المتطلعین من أو الجدد المھتدین من لیسوا نلذیا من الدراسیة فصولھم في مثلي ا
 بالحضور لي سمحوا ،الحظ لُحسن. والتعلم االستماع فقط وأردت العلیا الدراساتب القیام حتمالیةال مقارنة بحث بإجراء مھتم بأني
.المناقشات أثناء كافرةال مورمونیةال يأفكار من بأي الفصل تعطیل في أسبِّب أال بشرط  

 
 یقوم كنیستنا من آخر من بدالً  ممسل شخص ھو المدرس أن ألتأكد بلُطف خديَّ  ألطُم كنت عندما أوقات ھناك كانت یُقال، والحق
ً . 1أسبوعیة تعلیمیة حصة أو المعھد في فصل بشرح  والمطیعة الصالحة بالحیاة تتعلق التي وخاصة المواضیع، ھذه من بعضا
 تعالیمال ھذه كل لصحة تشھد عالیة روحانیات ھناك بالتأكید وكان األحد، یوم تعالیم دلیل من مباشرةً  قراءتھا تمت وكأنھا للتعالیم،
بت و سمعت مما كثیراً  اندھشت  ولقد. والمبادئ  أدیاننا تشترك كیف عرفت عندما الدورة ھذه في مرة ألول اشتراكي بعد جداً  تعجَّ

 ولعدة. المشتركة المعتقدات ھذه في للنقاش المحاضرة انتھاء بعد الُمحاِضر مع الجانبیة للحوارات أنساق كنت لقد .ھذا كل في
 رائعة فرصة كانت لقد. والقیم العقیدة في للجانبین متبادل احترام إلى قادتنا والتي االیجابیة الحوارات من العدید لىع حصلنا أسابیع،
.الكتاب ھذا كتابة إلى أدت والتي وأفكارنا استنتاجاتنا من والكثیر المألوفة االنجیل مبادئ لمشاركة  

ً  استخدمنا ودة( كاتبھ وأوضح) المجھر تحت اإلسالم( ووھ التدریبیة الدورة ھذه في ممتازاً  مرجعا  المفاھیم) العاطي عبد حمُّ
 تحتوي والتي الرئیسیة االسالم أركان كأحد االیمان مقاالت علي األول الفصل یحتوي. قراءتھ یَسھُل وبسیط واضح بشكل األساسیة
ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر َواْلَمالئَِكِة " :تقول التي و الكریم القرآن من باسھااقت تم اآلیات ھذه. الرئیسیة العقائد على َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِا3َّ

بِیِل  الةَ َواْلِكتَاِب َوالنَّبِیِّیَن َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّھ َذِوي اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى َواْلَمَساِكیَن َواْبَن السَّ قَاِب َوأَقَاَم الصَّ ائِلِیَن َوفِي الرِّ َوآتَى َوالسَّ
اء َوِحیَن اْلبَأِْس أُْولَئِ  رَّ ابِِریَن فِي اْلبَأَْساء َوالضَّ َكاةَ َواْلُموفُوَن بَِعْھِدِھْم إَِذا َعاھَُدوْا َوالصَّ  سورة" ( َك الَِّذیَن َصَدقُوا َوأُولَئَِك ھُُم اْلُمتَّقُونَ الزَّ

. القیامة یوم ھو الذي الحساب ویوم الكریم والقرآن ومالئكتھ ورسلھ وأنبیائھ الحقیقي باإللھ مسلم كل یؤمن أن البد مبدئیاً،. )177: 2
ً  السادس  والبند .األخیر الحساب عن للتعبیر ذكره یتم ما دائما  

 المعتقدات نواة على األخیرة االیام قدیسيل یسوع المسیح لكنیسة التابعة عشر الثالثة ������� ���� تحتوي كما
 التي العقائد ألھم موجزة نظر وجھة تقدم األساسیة یمانیةاإل االسالمیة المواد ھذه دراسة فإن لذا االنجیل، في الموجودة األساسیة
كنیسة یسوع  معتقدات مع بمقارنتھا باالھتمام جدیرة ولكنھا ھنا، إال العقائد ھذه كل على سریعة نظرة القاء یُمكن ال. االسالم تشكَّل

.المبادئ بنفس المتعلقةقدیسي االیام األخیرة لالمسیح   

التوحید  

 الكون لكل كخالق موقعھ في بمفرده كائنٌ  ھو. وتعالي سبحانھ هللا ھو واحد إلھ بوجود االیمان ھو االسالم في الرئیسي االعتقاد إن
د الرسول انقلھ التي الرئیسیة الرسالة ھو با! بالتوحید االعتقاد ھذا. یعبدونھ الذي الوحید وھو یعادلھ لھ شریك ال. األشیاء وكل  محمَّ
 الوجود عن واالعالن عھده في الوثنیة جذور على للقضاء – للعرب ارسالھ تم بسببھ الذي الرئیسي والسبب) وسلم علیھ هللا صلي(

.األحد للواحد الحقیقي  

 شیاءأ ثالثة توجد" االیمان عن محاضراتھ في قدیسي االیام األخیرةلكنیسة یسوع المسیح ب سمیث جوزف النبي أوضح وقد
 الفكرة معرفة ثانیاً،. بالفعل موجود هللا أن فكرة أوالً،. والخالص الحیاة إلى با! یؤمن أن عاقل حي كائن أي یؤمن حتى ضروریة
ً  ھو ،الحیاة في نسلكھ الذي المسار ان معرفة ثالثاً،. وصفاتھ وكمالھ شخصیتھ عن الصحیحة .2"إلرادتھ وفقا  

ً  والمسلمون  فإن عامة وبصفة. وممیزاتھ صفاتھ یعرف أن یجب هللا، بوجود الشخص یعرف أن بمجرد" ضافوأ. بھذا یؤمنون أیضا
 الكثیر القرآن ویسرد. وقدراتھ لصفاتھ مباشرة اشارة لھا هللا أسماء 3".خطأ وال عیبٌ  بھ ولیس وحده، ! ھو المطلق والخیر الكمال
ً اس أو صفةً  وتسعون تسعة من قائمة توجد االسالم ففي منھا، .الُحسني هللا أسماء من ما  

 ً  السمیع، الحق، الحكم، اآلخر، األول، الحفیظ، الخالق، واالكرام، الجالل ذو الھادي، الحامي، الرحیم، الرحمن،"  منھا بعضا
 ،لرؤوفا ،الصبور ،الحلیم ،العفُو ،الصمد ،الغني ،الرقیب ،الكریم ،الخبیر ،اللطیف ،المقتِدر ،القادر ،الواسع ،الشھید البصیر،



 في بالتفصیل شرح أنھ حیث ھذه األسماء قائمة مع سمیث جون وضعھا التي الصفات وتتطابق 4".العدل ،الحكم ،القادر ،األحد
.والحق ،الرحمة ،العدل ،القوة ،االیمان ،المعرفة صفات عن االیمان محاضرات  

ُ أََحدٌ یمان التي ھي: "واحدة من السور التي یتم ذكرھا كثیراً في القرآن عن التوحید ونقاء اال َمُد.. قُْل ھَُو هللاَّ ُ الصَّ . لَْم یَلِْد َولَْم یُولَدْ  هللاَّ
1: 112 ����" (َولَْم یَُكن لَّھُ ُكفًُوا أََحدٌ  ). ھذا المقطع یُلخِّص العقیدة االسالمیة أنھ ال إلھ إال هللا. ال إلھ وال صنم یُمكن وضعھ في 4-

خالل التوالد وأنھ لم یُولد. واللفظ " یُولد" الذي تم  ��أن ننظر إلیھ أنھ جاء بسبب ما في ھذا العالم  منزلتھ أو بدالً منھ وال ینبغي
ذكره أعاله ھي لإلشارة الحرفیة للفعل الجنسي المادي بھدف الخلق بواسطة التوالد كما في الحیوانات واالنسان. وھذا التمییز مھم 

والتي سوف یتم مناقشتھا فیما بعد. �����حیداً من جداً عند النظر لموقف المسیح حیث أنھ و  

نحن نعتبر أنفسنا جزًء  ����حیث أن المسلمین ال یُشیرون إلیھ باسم اآلب السماوي (فبدالً من  ����من عالقة هللا  �������
فإنھم یعترفون بعالقتھ المحددة ومحبتھ الموجودة في حیاتنا. )،�������من خلقتھ   

ً جداً من اتقیائھ والمؤمنین. فیستجیب لدعائھم ویساعدھم. فھو یحب الذین یحبونھ كما یغفر لھم  ������"إن هللا عاٍل  لكنھ قریبا
وال  الحیاة والحمایة. فھو یُرحب بكل من یرید أن یعیش في سالم معھ ��������المعرفة  ���������آثامھم. یمنحھم السكینة 

5لذین یسعون بجد للخالص والحمایة."یرفض أحداً. إن باب رحمتھ مفتوٌح دائماً ل  

أمنوا بوجوده وأنھ خلق  ������ �����یتمسَّك االسالم بأنھ یجب " �������النبي  ���������كتاب  �� ���� �����
آمنوا  ������في  ���وكل القوة في السماء  �������أمنوا أنھ یملك كل  ������ ���ما في السماء وما  ��������كل 

ةً أخري آمنوا بأنھ یجب علیكم أن تتوبوا عن خطایاكم وأن تتركوھا  .����ال یفھم كل األشیاء التي یفھمھا بأن االنسان  ومرَّ
مورمون،  ����( واآلن إذا كنت تؤمنون بكل ھذه األمور فافعلوھا." ����وتتَّضعوا أما هللا وتسألوا بقلٍب مخلٍص أن یغفر 

������ 4 :9 ،10(  

������� ��������� )��������.(  

فإن المسلمین یؤمنون بجمیع األنبیاء الذین أرسلھم هللا سبحانھ وتعالي عبر العصور بغض  �������ھو مذكور في الفصل  ���
جمیعھم مرسلون من هللا سبحانھ وتعالي وتم اعطاءھم  ����أو اللغة التي كانوا یتحدثون بھا.  ������� ��������النظر عن 

ذلك تمت المساواة بینھم في االعتبار والمكانة. تم ذكر خمسة وعشرون نبیاً في القرآن الكریم بالرغم ل ��������السلطة إلعالن 
).78: 40 ����" (َوِمْنھُم مَّن لَّْم نَْقُصْص َعلَْیكَ ... من وجود آخرین والذین قیل عنھم"  

كبیر في المعني والشروط المطلوبة كما ُذِكَر سابقاً. غالباً استخدام كلمة نبي أو رسول مع التبدیل بینھما بالرغم من وجود فرق  ���
بالرغم من تنبؤ الكثیرین من األنبیاء  �����������الذي یتنبَّأ باألحداث  ����� ��� ���العربیة  ������تشیر  ��

لحیاتھ % وحده  القریب جداً من هللا سبحانھ وتعالي بواسطة التسلیم الكامل �����". ولكن النبي ھو 6بمجيء المسیح الدجال
یصبح النبي رسوالً  �������لھ هللا الوحي الذي یُشكِّل مصدراً للنظام إلرشاد الناس. وإذا كان الوحي في شكل نصوص  �����

.7"كذلك  

 ����) ���� ���� ����(صلي  ���� ����� ������� ��� ��� ������ ������ �� ��� ����� �����
سمیث یحمل اللقبین معاً. ومن المثیر لالھتمام  جوزف“فإن  ���������������. ������8 ��� �� ������� �����

أن المسلمون یعلنون أنھ ال إلھ إال هللا وأن محمد صلي هللا علیھ وسلم  ��������أو القسم الرئیسي في  ��������أنھ في تالوة 
ً من هللا ولیس رسوالً فقط. ان االختالفات في سمیث ھو نب جوزف“ھو رسولھ. في حین أن المورمونییِّن یعلنون في قسمھم أن  یا

تعریف الكلمات نبي ورسول في كل دیانة تجعل ھذه الشھادات ھي النقاط األكثر أھمیة في القسم المختلف لكل دیانة.  

 ��������االنسان با( وتعالیمھ  ����� �����االسالم أن رسالة ومھمة جمیع األنبیاء ھي متطابقة " ھي خدمة  ������
لذا فإن  9الحیاة بطریقة ھادفة." ���لمساعدة االنسان في إدراك الھدف الحقیقي من الوجود وتساعده  �������إلقامة الحق 

.�تعالیم جمیع األنبیاء متسقة ومتكاملة وجمیع كتبھم ورسائلھم ھي نص مكتوب لكلمة هللا سبحانھ وتعال  

ُخطاھا. "جمیع  ��� یُحتذي بھ ألتباعھم وقدَّمت طریقة حیاة جدیرة بالمشي فإن حیاة األنبیاء كانت مثاالً  ���� ��� ��������
 �������� ������ ������ ���� ����. ������ ������ ����� ����� ������� ������ �األنبیاء كانو



��������� ������ ������� ������� .��� ����� ���� �� ������� �� ����� �� ������ �� 
 ���"ولكن ھذا ال یعني بالطبع أنھم لم یُخِطئوا. لقد كانوا رجاالً فقط بالرغم من أنھم كانوا یعیشون حیاة االستقامة  10."�������

فقد ارتكبوا بعض األخطاء الغیر مقصودة  �������لم یكونوا معصومین من الخطأ أو یكسروا قوانین هللا سبحانھ وتعالي. وألنھم 
ً في بعض الشئون والقرارات االنس كان هللا  ��������عند  ����ومع  .11"صواب ���انیة. وحكمھم الخص لم یُكن دائما

توجد خمسة أو ستة مواقف أرشد هللا سبحانھ  �������یُرِشدھم للصواب ألنھم كانوا یتصرفون كمرشدین لشعوبھم. وفي الفرآن 
تم تسجیل حیاة النبي محمد صلي هللا علیھ وسلم  .12محمد علیھ الصالة والسالم لتصحیح خطأه في بعض األحكام ����� ������

 �������أو الحدیث  ��������بأدق التفاصیل فیما كان یفعلھ أو یقولھ وكیف كان یعیش حیاة االسالم. وتم اعتبار مقوالتھ 
ً بعد القرآن الكریم كمصدر للتشریعات في الحیاة الیومیة االسالمیة العادیة. كما أن ً ثانیا ً رئیسیا ھ توفر العدید من القوانین مرجعا

عقائد وفقھ االسالم في حین  ���یحتوي القرآن الكریم  �������قد ال یحتویھا القرآن الكریم. ففي  ���� ����������
التطبیقات العملیة لھذه التعلیمات. والكثیر من القوانین في الدول االسالمیة مصدرھا  ������علي  ������یحتوي الحدیث 
ة وذلك الرئیسي ھي ا ألحادیث الشریفة للنبي محمد علیھ الصالة والسالم. ویأتي ذلك بسبب االعتقاد األساسي للمسلمین في النبوَّ

.13"������� ������� �� ������ ������"مما یُرشد االنسان  ���������باتباع خطوات األنبیاء   

خطابات بریغھام  ���������كثیر من األعداد مثل مجلة أیضاً لھم كتابات وأقوال األنبیاء الموجودة في ال ��������������
 ������ �������� ������ ��� ������. 14باإلضافة إلي ُكتُب ومحادثات المؤتمر العام في مجلة الرایة ،�یون

�������� ���������� ������� �������� �� ����� ������ ������ �������� ����� ���������� 
إال أننا مطالبون  ��������ن عدم التزامنا الكامل بھذه التعالیم بنفس الدرجة التي أظھرتھا الُكتُب م ������� .���������

 ������� ����فھو نفس الشيء" ( ���������"... سواء كان بصوتي أو بصوت  باالنصیاع لھذه المشورات ألنھ
یجب أن یكون ارادة  ���������ُدس یجب أن یكون . ومھما یقولوه عندما یتحرك بداخلھم الروح القُ .). " .38: 1 �������
 ������� ����ویجب أن یكون قوة هللا للخالص." ( �یجب أن یكون صوت الرب �یجب أن یكون فِكر الرب �����
������� 68 :4.(  

������� ���������  

 �� ������� ������ ������� یسوع المسیح ����� ��� ���� ��������� �������� �������� �����
ولیس لھا أي رغبات مادیة أو  ،ال تأكل وال تنام ،���� ����� ������ �� ���� ������ ��. �������� ��� �����

 ،ویحققون عقاب هللا في مخلوقاتھ ،الدوام. فھم یحمون البشر ���یطیعونھ تماماً كما یعبدونھ ویخدمونھ  ،یعملون كُرُسل ! 15.شھوة
اس. ویحملون رسالتھ ویخدمون بأن . ������������َوإِنَّ َعلَْیُكْم ویقول القرآن الكریم أنھ: " 16یكونوا المالئكة الحرَّ

).11 �10: 82" (سورة َكاتِبِینَ  ��������  

لعب المالك جبریل دوراً عظیماً في أن یتم اختیاره للكشف عن القرآن الكریم للنبي محمد علیھ الصالة والسالم. وقد أرسل هللا  ���
وِح ِمْن أَْمِرِه َعلَى َمن یََشاء ِمْن ِعبَاِدِه أَْن أَنِذُروْا أَنَّھُ الَ إِلَھَ إِالَّ أَ ة اآلخرین ألنبیائھ لتوصیل رسالتھ. "المالئك ُل اْلَمالئَِكةَ بِاْلرُّ نَاْ یُنَزِّ
 ،ئكة ھي عقیدة أساسیة في االسالمفإن االیمان بالمال ،. وبسبب ھذا الدور الحیوي في كشف هللا ألنبیائھ)2 :16" (سورة فَاتَّقُونِ 

17وھي ھامة بشكل كبیر لیتم اعتبارھا واحدة من الركائز الرئیسیة في االیمان.  

سمیث لالتصال بھ واحضار الكتاب الرابع للمورمون في تناغم  جوزفیزور النبي  ������المالك  ��ف ،����������
 ������� ���� ���� ����� �� ������ ��� ���. �������� ������كامل مع وجھة نظر االسالم في دور 

لیساعده في تجھیز  جوزفلیقوم بترجمتھا. وقام موروني بنفسھ بتسلیم رسائل وتعلیمات ُمحدَّدة ل جوزف� ������� �������
ظھور قلة إیمانھم ب ���بُناًء  جوزف ��� �نفسھ بأن یكون رسوالً. وبالرغم من أن الكثیر من الناس ینكرون زیارة مورون

 ���� ���� ���� ������� �����لكن یعترف المسلمون بھذه الظھورات المالئكیة  ،المالئكة للبشر في العصر الحالي
��� ����� ������.  

ت عدیدة لظھور المالئكة لألنبیاء والعامة من الناس. ���مورمون  ����یحتوي  ��� فقد ظھرت المالئكة لتأدیب ألما  سجالَّ
وللتبشیر بمیالد المسیح للملك  ،20ظھرت لنیفي لتفسیر حلم لیھي ،19المان والمویل ،�������18 ������أوالد  ،األصغر
أوالد نافي من نافي  ،صموئیل ولمانیت ،كما ظھروا أیضاً لیعقوب .���22 ������ �����نافي أثناء  ����� ����21بنیامین
ً ألوامر هللا سبحانھ وتعالي ،������ ����� ��� ������ �� �������� ����� ��. 23وأمولیك  ،لكنھم یظھرون تباعا

 ������ ��� ��ُمظھرین أنفسھم لمن لھم إیمان راسخ وتصمیم ثابت في كل أشكال البّر. ومھمة خدمتھم ھي أن یدعوا الن ..."



29: 7 ������ ������." (كتاب ����� ����� �� ����� ���� ���� ���� ��������� ��� ). انھم طریقة 31-
تصال قویة بین األرض والعالم األبدي وسوف یكونوا موجودین دائماً في معامالت هللا مع االنسان.ا  

المقدسة �������في  ��������  

لسان أنبیائھ في كل العصور بما في ذلك  ���یتطلب االسالم االیمان بجمیع رسائل هللا  ،������ ����� �� ���� ���
المعیار  ���"ا أي تحریف. ویعد القرآن مصدراً ال غبار علیھ للمقارنة بینھ وبین أي رسائل أُخري واالنجیل طالما لم یطُلھم التوراة

وأي شيء یختلف  ،����� ������ �����والفیصل الذي یتم بھ المقارنة مع أي كتاب آخر. لذا فأي شيء یتوافق مع القرآن ھو 
محمد  ������لموجودة عن طریق الوحي الُمباِشر بین المالك بسبب أن الكلمات ا ����.24"������مع القرآن یتم رفضھ أو 

 ً ً ثالثا  ������ ���� �������� ����� ��� �� ������� ��� ������ ���� صلي هللا علیھ وسلم وال یُوجد شخصا
�������� �������� �� ������� ����� ������� ������ �� �������� ����������.  

الھدف من  ،�������. ��� �� ���� ����� ��� �������... ھو أفضل ھدیة "ن ھو ذلك فإن القرآ ��� ���������
 ،������ ������ ���� ������� ������� ������� �������ھذا الكتاب ھو حمایة المعرفة القدیمة بكینونة هللا و
هللا سبحانھ وتعالي في  ����� 25"لبشري.إلیقاظ الضمیر البشري وإنارة العقل ا ،لھدایة البشر للطریق القویم وتنبیھ روح االنسان

ِ الَِّذي لَھُ َما فِي الِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْیَك لِتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذِن َربِِّھْم إِلَى ِصَراِط اْلَعزِ " :������القرآن  یِز اْلَحِمیِد هللاَّ
َماَواِت َوَما فِي األَْرضِ  جزء أصیل من  ،������� ��� �� ���� �� ������ ����� ��� ��� .)2، 1: 14(سورة  "السَّ

ً وفي قیام  ،رجٌل أو امرأة ،كل مسلم ���من الواجب  “التذكُّر الیومي با, سبحانھ وتعالي.  تالوة جزًء من القرآن الكریم یومیا
26"الیومیة. اللیل. فتالوة القرآن الكریم ھي درجة رفیعة من الصالة والعبادة  

 ������ �� ���� ���" ،������� ������ ������ ������ ���� ������ اإلیمان ����� ������
ترجمة  ���سمیث بالعمل  ������تم التكلیف اإللھي  ،1830في  .27"������ ��� ���� ���� ���� �� ��������

 .1844إنھاء عملھ ونشره للعامة قبل استشھاده في عام لكنھ لم یستطع  ،جدیدة للكتاب المقدَّس علي أساس نسخة الملك جیمس
لكننا ال نزال نعتبرھا  ،بالرغم من أن المورمونیون ال یستخدمون ھذه الترجمة كجزء من نصوصنا المقّدسة وذلك لعدم اكتمالھو

تقدر بثمن في تفسیر وفھم  استعادة األمور البسیطة والثمینة التي فقدناھا من الكتاب المقدس وھي أیضا مساعدة ال"مساعدة في 
ً نؤمن أن كتاب المورمون ھو كلمة هللا اإلیمان بندویواصل  .28الكتاب المقدس" ال یوجد لدینا أیة . 29"الثامن قائًال ".... نحن أیضا

سمیث بقوة هللا في الترجمة الواضحة  جوزفمخاوف من صحة الترجمة أو حتى وجود اختالف عن النص األصلي منذ استعان 
سمیث بأن  جوزفكلمات. وھكذا نحن نؤمن أن كتاب المورمون ھو مقیاس المقارنة مقابل أیة مخطوطات أخرى. وقد صرح لل

وأنھ إذا أراد اإلنسان أن یتقرب  ،وھو حجر الزاویة لدیانتنا ،"كتاب المورمون ھو الكتاب الوحید األكثر صحة على وجھ األرض
30م الكتاب أفضل من أي كتاب آخر"إلى هللا فما علیھ سوى الثبات على تعالی  

واضح بخالف ما احتواه جمیع  بشكل السرمديمكانة خاصة في قلوب أتباعھ حیث یرون أنھ یعرفھم الحق  یحتل كتاب المورمون
ة المنیرة ما سبقھ من رساالت. كثیر من المبادئ التي یتم تلقینھا وتعلیمھا تكشف معرفة أكثر كماًال من اإلنجیل ونحن نعزي إلیھا القو

النبي والرائي قد قام بما ھو أكثر  ،سمیث جوزفأن "ومكانة عطیة هللا العظمى للبشریة كما ھو منصوص علیھ سابقًا. نحن نعتقد 
فھو قد حفظ یسوع وحده لخالص البشر عن أي إنسان آخر عاش  ،من أنھ سلمنا ھذا الكتاب واستعاد لنا الكثیر من الحقائق المفقودة

وقد صار ھو  ،الذي قام بترجمتھ بنعمة هللا وقوتھ ،. في فترة قصیرة تقدر بعشرین عاًما أخرج إلینا "كتاب المورمون"في ھذا العالم
لجھات األرض األربعة؛ وأظھر لنا الرؤى  –المتَضَمن فیھ  –نفسھ الوسیلة لنشر الكتاب في قارتین؛ مرسًال ملء اإلنجیل األبدي 

المبادئ  كتابوالكثیر من النصوص والتعالیم الحكیمة النافعة لنسل البشریة..." ( ،والوصایا التي یتكون منھا كتاب المبادئ والعھود
)3: 135ود والعھ  

 ،وصلوات األسرار المقدسة) ،بینما ال نتعاطى نحن مع كتبنا المقدسة بطریقة الصالة (عدا تلك التي تتعلق بالطقوس مثل المعمودیة
إال أنھ من المتوجب على كل عضو بالكنیسة أن یقضي بعض الوقت یومیا في دراسة الكتب المقدسة. إن التعامل الیومي مع الكتب 

وذلك تماًما ما نتفق فیھ مع إخوتنا وأخواتنا  ،ملتزمین بالحیاة بحسب ما أوصانا في كتبھ المقدسة ،نا دائًما ذاكرین !المقدسة یجعل
المسلمین.  

اإلیمان بالقیامة  



یتضمن القرآن الكریم قصة مثیرة لما قبل الوجود عن مجلس في السماء حیث طُِرَد الشیطان بسبب عصیانھ. وعند خروجھ أُعِطَي 
والكائنات  31یغِوَي البشر على األرض حتى الیوم المحدد للدینونة عندما یُعقد القضاء األخیر وینال كل بشر جزاءه األبدي. أن

"من شر الوسواس ) ومھمتھم ھي genieالروحیة التابعة لھ في عصیانھ ھي فرقة من الجن (ومنھا جاءت التسمیة باإلنجلیزیة 
في البدایة كان الجن یمتلكون اإلرادة الحرة وكانوا قد ُخلقوا قبل  .)5، 4: 114(سورة ..."  الخناس الذي یوسوس في صدور الناس

إنشاء الكائنات المادیة على األرض. وھم في ھذا یتفقون مع معتَقَد كنیسة قدیسي األیام األخیرة في أن ثُلث القوات السمائیة قد 
ح أیًضا وھم مؤمنون. على كل حال سیظل الجن الشریر ھو المحرض إال أنھ یوجد جٌن صال ،طُِردوا مع الشیطان لعصیانھم

لمخلوقات األرض على فعل الشرور.  

فكل أعمالنا مدونة في كتاب األعمال  ،كما ھو مذكور في القرآن الكریم سواء اخترنا أن نتبع الشیطان والجن الشریر أو نتبع هللا
في یوم ما سیفنى ھذا العالم وسیقوم الموتى إلى الحكم األخیر العادل. كل ما نفعلھ " 32.القیامةالذي سوف یُفتح أمامنا لیُقرأ في یوم 

كھا ،كل نیة ننتویھا ،في ھذا العالم جمیعھا ُمَعد ومحفوظ في سجالت  ،وكل كلمة نطقنا بھا ،بھا استمتعنا كل فكرة ،كل حركة نتحرَّ
  33دقیقة. في یوم الدینونة سوف تحضر أمامنا."

رة مھمة في القرآن الكریم تتحدث كیف أن أجسادنا تشھد ضدنا حیث أننا ال نستطیع أن نخفي أنفسنا "َحتَّى إَِذا َما ھناك أیًضا فق
19: 41(سورة  انُوا یَْعَملُوَن"َجاُؤوھَا َشِھَد َعلَْیِھْم َسْمُعھُْم َوأَْبَصاُرھُْم َوُجلُوُدھُْم بَِما كَ  میع باإلضافة إلى ذلك سیُدین األنبیاء ج .)22-

الناس بما تسلموا من الكتب المقدسة. وحینھا سوف یُكافأ األبرار ببركات السماء بینما سیُصلَى األشرار بعقابھم في الجحیم مع 
الشیطان والجن.  

في الغالب تم وصف الجنة أو  34على الرغم من وجوب عدم أخذه حرفیًا. ،إن وصف طبیعة الجنة والنار متوافر في القرآن الكریم
وس كمكاٍن للجمال والراحة المفرطة حیث الطعام والشراب الوافرین والجواري الحسان. وعلى ذلك المتعة العظمى في الفرد

الفردوس ھي الوجود في حضرة هللا. من األمور المثیرة لالھتمام مالحظة أنھ عند محاكمة جموع البشر سوف یُقسمون إلى ثالث 
رقة على الیسار وأخرى على الیمین وثالثة في الصدارة. ھذا الترابط العقیدي مع فرق مختلفة لیأخذ كٌل جزاءه ستكون ھناك ف

ابِقُوَن وسیكون األكثر صالًحا  ،35من كتاب المبادئ والعھود 76المورمون في درجات المجد الثالثة كما ناقشناه في الفصل  "َوالسَّ
ابِقُونَ  بُونَ  ،السَّ َما في السماء " ،ووفقًا لحدیث للنبي محمد صلي هللا علیھ وسلم .)11، 10: 56(سورة یِم" فِي َجنَّاِت النَّعِ  ،أُولَئَِك اْلُمقَرَّ

  36َعلَى قَْلِب بََشٍر" خطر الوَ سمعت  أُُذنٌ  وال رأت َعْینٌ  ال

تمي إدراكھم الح"ومعاناة سكانھ ستكون باألكثر نتیجة  ،37وبالعكس كان وصف الجحیم كمكاٍن ھواؤه حارق وأدخنتھ نجسة سوداء
38بأن ذلك ھو القدر الذي استحقوه وألنفسھم قد جلبوه برفضھم < وتجاھلھم إرشاده ذلك المبعوث لھم من خالل رسلھ."  

كما یحتوي  39یذكر القرآن الكریم وجوب قیامة الجمیع من القبور البسین جسًدا طبیعیًا یستعیده لھم هللا بقدرتھ. ،فیما یتعلق بالقیامة
استعادة األشیاء تلك التي نطقت بھا أفواه األنبیاء. وسیستعید الجسم روحھ  نفس التعلیم. فالقیامة تشیر إلى "...كتاب المورمون على 
حتى شعرة من الرأس لن تذھب؛ وإنما سیُستعاد كل شيء  ،كل طرف وكل مفصل سوف یُستَعاد لجسمھ؛ حقًا ،والروح جسمھا؛ حقًا

)23، 22: 40ا ألم ،إلى إطاره المثالي." (كتاب المورمون  

الشمس  ،كلتا المجموعتین من الكتب المقدسة تَُعلِّم بأن النفس ستنضم للجسد الجدید ثم تُحضر للحساب. قبل ھذا الیوم األخیر العظیم
كلتا المجموعتین  40ثم یُبوق البوق وتركع جمیع األمم ساجدین. ،والجبال تسقط ،والسماء تتمزق ،والنجوم تُمحى ،والقمر سیختفیان

إن معرفة مراحل األحداث التي ستقع یمكننا من تكوین وعي حریص  41أیًضا توضح أن المسیح سیظھر كعالمة قیام ساعة الدینونة.
لنرى كل متاعب حیاتنا األرضیة من منظور بعینھ. "ھذه الحقیقة الواضحة عن الحیاة  ،على الحیاة الحقة ھل ھي الفانیة أم األبدیة

ما بین شدة السعادة وعمق األلم سواٌء بسواٍء  ،قل ووعي المسلم التَقِّي. إنھ الوعي الذي یحفظ الحیاة الحاضرةالمستقبلة دائًما أمام ع
  42المسكن المؤقت الذي ُوِضع فیھ إلجتیاز إختبار إلعداده وتأھیلھ لمنزلھ المستقبلي." ،منظور العابر العارض ،من منظور واحد

لقیامة ویوم الحساب إیمانا یمد بالسالم ویدفع للمرور من خالل حیاتنا الزائلة. نحن على ثقة یؤمن كًال من المسلمون والمورمون با
أي صالح سوف یكافأ ولھ الوعد بالبركات. ألننا بسبب ھذه المعرفة نستطیع المرور بالصبر  ،بأن أي ظلم في الحیاة سیتم تصحیحھ

 �� ����� ����� ��"توم نوالھما إذا صبرنا للنھایة. لقد ُجِعلنا للصعود في المحن ناظرین دائًما للسعادة األبدیة واالبتھاج المح
) بغّض النظر 27: 58المبادئ والعھود (" وجلب الكثیر من األشیاء الحسنة لطریقنا ،وتقوم بأشیاٍء كثیرة (بإرادتنا) الحرة ،�����

: 121(المبادئ والعھود  "������� ������ ������� ����� ��� ����"عن صعوبة ھذا الطریق لذا نحن نستطیع أن 
32(  



بالقدر �������  

ِصیبٍَة فِي األَْرِض َوال فِي أَنفُِسُكْم إِالَّ فِي ِكتَاٍب مِّن قَْبِل أَن نَّْبَرأَھَا إِنَّ َذلَِك َعلَ "القرآن أن  ���� ِ یَِسیٌر لَِكْیال َما أََصاَب ِمن مُّ ى هللاَّ
 ���� ��������� ��� ��������� ������� �������� ���تَْفَرُحوا بَِما آتَاُكْم ... تَأَْسْوا َعلَى َما فَاتَُكْم َوال 

�������� ����� ����� �������� ���� �������� ���� ��� �������� ������ ���������� 
یشیر  ،الً من ذلكمبادئ القدرة المذكورة ھنا توضح الفرق بینھا وبین المصیر. بد .)2: 35؛ 23، 22: 57(سورة  "����������

درایة تامة بالقرارات التي سوف نتخذھا وما سنفعلھ  ���یعرف كل واحداً منَّا لذا فھو  ���معرفة هللا الغیر محدودة.  ���القدر 
بالرغم من اعطائنا الحریة الكاملة لحریة االختیار.  

خلیقتھ في الكون. فھو  ��� ������� ������ ����� �� �� �� ����� ��� ���� ���� �� ������� �������
وال یستطیع شيء أن یحدث من تلقاء نفسھ بدون أن یأمر بھ هللا  ،یقوم بتنظیم كل األشیاء من كبیرھا لصغیرھا بإرادتھ وحدھا

نسان ال یستطیع االختیار ) وھذا ال یعني أن اال35: 19(سورة  إَِذا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما یَقُوُل لَھُ ُكن فَیَُكونُ "...  43سبحانھ وتعالي أوالً.
 �� ��� ��� ������� ��� �� �� ��� ������ ���� ����"أو استخدام حریتھ الشخصیة. فبدالً من ذلك 

لمن في حالة عدم  ،یحثنا علي التخطیط واتخاذ القرارات السلیمة ،������� ��� ����� ���.. . ������� ���������
الفھم والمسئولیة ھو شأن  ���ما ھو أكبر وأبعد من قدرتنا  ��� ...  یجب أن نفقد إیمانناال ،حدوث األشیاء كما خططنا لھا من قبل

44."هللا سبحانھ وتعالي فقط  

یجب علینا أن نؤمن أن هللا حكیم وُمحب وكل شيء ُمقدَّر لنا ھو نتیجة ھو نتیجة دافع جید وبھدف  ،كل ما یحدث لنا ،������
 ،وسالم القلب ،الثقة ،������� ������ �� ����� ���� ������ ����� ������� ���" 45سامي في نھایة األمر.

ألنھ یعرف أن كل األشیاء ھي تحت رحمة كامل الحكمة وكلَي الرحمة ،وخاصة في مواجھة المصائب وأن كل  ،هللا سبحانھ وتعالي-
 ���� ������� ������ ���.. . دفلذا فھي لیست بدون سبب أو ھ ،ظروف حیاتھ ھي أیضاً تحت سیطرة وتوجیھ هللا وحده

 ���� ����� ��� ��� ���� �� ��� ���ألنھ ي ،���� ����� ��� �� �� ��� �� �� ����� �� ������
����� �� ����� ���� ���� �� ����".46  

رص الف ���أنفسنا أو نحصل  ������القدر یتحكم بحیواتنا بدون أن نفعل أي شيء  ����� ������ �� ��� ���� ���
 �� ���� 47وأن نفعل ما بوسعنا في أي موقف. ���� ��� ،الجیدة في طریق حیاتنا. فنحن یجب علینا أن نبذل كل جھودنا

فنحن لن نعرف إذا كانت النتیجة ھي إرادة هللا أو ھي فقط نتیجة التسلسل الطبیعي لعدم اتخاذنا أي خطوات. فاإلسالم  ،��� ����
 ����� ���� ����� ������ �����"یجب أن نستقبلھ  ،نستطیع أن نفعلھ وعند وقوع المحتومیعلمنا أن بعد أن نفعل كل ما 

 ������ �� ���� ������ ���������� ��������وأن نتوقع أن یكون مصدراً للخیر  ،������� ������ ����
�������".48  

یوجد لدیھم مبدأ  ،جود في اإلسالمما ھو مو ���باإلضافة  ،��������� ����� ������ ����� ����������� �����
ً للنبي ابراھیم بأن یكون نبیاً. فقد شھد رؤیا وال تي وجود رسالة أو مھمة یرسلھا هللا للفرد لیقوم بھا في حیاتھ. فقد كان قدراً محتوما

 ��� �� ���� ���"األرواح الموجودة قبل الوجود. فقد قال:  ��" �������� ������� �� ������"رأي فیھا 
وقال لي:  ،ورأي أنھم جیدین ،حیث أنھ وقف في وسط ھذه األرواح ،������ ���في منتصفھم وقال:  ��� ،���� �������

22: 3 ������� �������� ������� ����( "وان الُمختار سوف یُولد ،أنت واحداً منھم ،یا ابراھیم -23(. ��� ��� 
(  "جعلتك نبیا للشعوب ن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستك.قبلما صورتك في البط". ����� ���� �� �� ���������

).5: 1 ����� �الكتاب المقدَّس  

 ����� �� ��� ������� ����� ���� ��"یُكن مقدَّراً لألنبیاء القدماء فقط أن یكون لھم أدوارھم في الحیاة.  ���
مھام معیَّنة للنساء المؤمنات وكان ُمقدَّراً محتوماً  تم اعطاء ،����� ��� ����ولیس فقط علي المخلص وانبیاءه.  ،�������

سوف یتم اعطاءھم الفَُرص لتحقیق المھام  ،للرجال أن یتحملوا واجب الكھنوت. وعندما یثبت األشخاص أنھم علي قدر المسئولیة
49."عواتقھم ���الملقاة   

ال ". وھذه المقولة تأتي من القرآن حیث یقول: ���� ��� ��الجمل األكثر تكراراً سوف تسمعھا في الشرق األوسط ھي  ���
 ُ یقوم المسلمون بتكرار ھذه الجملة في نھایة أیة جملٍة  ،) ولذلك24، 23: 18(سورة  "تَقُولَنَّ لَِشْيٍء إِنِّي فَاِعٌل َذلَِك َغًدا إِالَّ أَن یََشاء هللاَّ

ألن مثل ھذه  أو وعد سوف یتم الوفاء بھ في المستقبل. ،موقف ،لقاء لتوقع شیئاً ما أو أحداث في المستقبل تم التجھیز لھا مثل ترتیب



ً مثل "نأمل في ذلك". وبال ،العبارة  ��������� ���� ��� ��� �� ���یتوقع الكثیر من األجانب أنھا تعني شیئا
ً إذا أراد هللا أو رغب في حدوث ما ھو ُمتوقع أن یحدث ،�������. �������  ���� ��� ����أو أن  ،ھي تعني حرفیا
ً بسبب  �������� ،���������� ����� �� ����� ������ ������� ���� �� ����� ����� ���� فھي حقا

لكن هللا وحده لھ القدرة  ،اتخاذ القرار والتجھیز ألشیاء تریدھا ،التنظیم ،أن ; سمح بذلك أن یحدث لك. فأنت تستطیع التخطیط
حق الرفض ألیاً من قراراتك أو تصرفاتك. لذا یجب علیك أن تتذكَّر وتعرف أن ید هللا موجودة  ما ترید أو ���الالنھائیة للموافقة 

.������� ��� ���� ����� ����� �� ��� ���� ���� ������� ����في أصغر   

قرآن والتي أو الجملة االفتتاحیة لل ،������� سورة والتي تأتي من ،��� �����أُخري یكررھا المسلمون دائماً ھي  ������
یتم  ،������ �� ������ ������� �� ���� ������� ������ 50یستخدمھا المسلمون خمسة مرات قبل الصلوات.

سواء للُشكر في المواقف الجیِّدة أو أیضاً  ،استخدام ھذه الجملة كإجابة طبیعیة. ویتم استخدام ھذه الكلمات لالستجابة لجمیع المواقف
ح بواسطة بعض التجارب الشخصیة.لالعتراف بأن هللا یرید ا ألفضل لنا في حالة وقوع بعض األحداث السیِّئة. دعوني أوضِّ  

صعوبات كثیرة  �������منزلنا األول. وقد  �����حاولنا أنا وزوجي توفیر بعض األموال  ،������� ������� ��� ��
د رسوم التمویل العقاري قبل میعاد استیفاءه رصید كافي لسدا ���حساب بنكي یحتوي  ���متطلبات البنك للحصول  ������

قروض الطلبة. وقد كنَّا في األسبوع األخیر قبل  ���تعطَّلت سیارتنا. وقد كنَّا في الجامعة نعیش  ،بشھٍر كامٍل. وقبل المیعاد بأسبوع
ً لنستعد للذھاب إلي بیتنا الجدید في خالل أسبوع من  بدایة االختبارات النھائیة وكنَّا تحت ضغٍط شدیٍد بسبب االختبارات وأیضا

 �����. ����� ��� �� ������� ������� ��� ����� �� ���� �� �����وصول القسط األول من القرض. و
استمع زوجي لخطبة لفترٍة لیست بقصیرة ثُمَّ قال في  ،"�� ��� ���� �� ������ �� ������ ��"بكلماتي  ����� ���

أنك تمزح معي ����“الفور:  ��� �������. "��� �����" �ھدوء ماذا یوجد لدینا اآلن لنحمد هللا علیھ وسط ھذه -
�������"  

ً لم أنسھ من حینھا ����� �بعض دقائق قلیل ���� في ھدوء درسا یجب علینا أن نشكر هللا في كل شيٍء في  ،أنھ مھما حدث-
 �� ����� ���� ������� ���� �������غیرواعطانا كل االمكانیات المادیة و ،حیاتنا. فقد أعطانا كل شيًء نملكھ

����� ������ �������� ���� ����� �� ������� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ��� .���� 
قناعة أن  ���سوف نحصل  ،����� ���� ��� ������ ������ �� �� ���� �� ���� ����� ����� �������

51".������� ���� ��� ������� ���� ���"سوف یكون جزًء من  ،أي شيٍء یحدث  

أو ضد أي شيء غیر  ،���� ���� ������� ����� �� ���� ���"یأمرنا هللا بأن نكون ممتنِّین لكل شيٍء.  �������
: 59 المبادئ والعھود ����. ("والذین ال یطیعون تعالیمھ ،سوف یحفظ الذین ال یعترفون بوجود یدیھ في كل شيء ،حمي غضبھ

یكمنان  ����لكم أنھ إذا أعطیتم كل الشكر والمدح  ���� ،������ ����. ������� ����� ���� ����� ����") 21
ً  في نفوسكم أجمعین نحو ذلك االلھ الذي خلقكم وأبقاكم وحفظكم وأفرحكم ومنحكم أن تعیشوا في سالٍم مع بعضكم بعضا أقول لكم -

كوا وتفعلوا ما تشاؤون ���من یوٍم أنھ إذا خدمتم الذي خلقكم منذ البدایة ومازال یحفظكم   ،یوٍم بإعطائھ إیاكم نفساً لكي تحیوا وتتحرَّ
 ����( "فأقول إنَّكم إذا خدمتموه بكل نفوسكم فمازلتم ُخداماُ غیر صالحین. – �أُخر ���ذلك تعضیده إیاكم من لحظة  ���أضف 

������� ������ 2 :19 -21.(  

أن جزًء من الخطة السماویة ھو لتزویدنا بكل المعارف الضروریة والتي سوف  یجب أن نشكر هللا ونحمده ،���� �� ����
ویوم الحساب  ،والكتب الدینیة ،وأنبیاءه ،ومالئكتھ ،تسمح لنا بإرشادنا بشكل صحیح في ھذه الحیاة. عندما نؤمن با, سبحانھ وتعالي

وجود هللا سبحانھ وتعالي. ���ي الطریق الذي یؤدي جانب ف ���سوف یستطیع المسلمون والمورمونیون السعي جنباً  ،والقدر  

______________________  
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 الخامس الفصل
 اإلیمان أركان

 یسمي ما أو أسس خمسة مراعاة خالل من هللا یعبد أن المسلم على یجب الذكر سالفة األساسیة اإلیمان عناصر إلي باإلضافة
 البیت إلي( والحج الزكاة ایتاءو والصوم والصالة) هللا رسول اً محمد وأن هللا إال إلھ ال أن( شھادة" : وھي ،"اإلسالم أركان"

ً  وھناك ،،)المكرمة مكة في الحرام  وتربط ،السادس الركن األحیان بعض في تعتبر والتي المقدسة الحرب أو الجھاد مفھوم أیضا
ً  اإلسالم وأركان عناصر كل محمد النبي حیاة من الشھیرة القصة  .معا

ً  ذات النبي كان ً  یوما  البیاض ناصعة مالبسھ رجل أمامنا ظھر" ذلك بعد قال الذي عمر صاحبھ بینھم من كانو ،أصاحبھ مع جالسا
 حدثني محمد یا" وقال... النبي بجوار وجلس الرجل ھذا مشي ،یعرفھ منا أحد وال السفر آثر علیھ یري ال السواد حالك وشعره

 وتصوم الزكاة وتؤتي الصالة تقیم و هللا رسول محمد وأن هللا إال إلھ ال أن تشھد أن ھو اإلسالم" هللا رسول فقال  ،"اإلسالم عن
 أن ھو اإلیمان" محمد فأجاب ،"اإلیمان عن إذن حدثني" وقال"... صدقت" فقال  ،"سبیالً  إلیھ استطعت إن البیت تحج و رمضان

 الرجل انصرف ثم"... صدقت" فقال ،"ومره حلوه والقدر بالقضاء تؤمن وأن اآلخر والیوم ورسلھ وكتبھ ومالئكتھ باf تؤمن
 1.""دینكم لیعلمكم جاء جبریل كان إنھ" فقال ،"أعلم ورسولھ هللا" فقلت  ،"السائل؟ كان من أتدرون" محمد لقا ثم ،قلیالً  وجلست

 فالعمل" ،عمل بدون لإلیمان قیمة ال بأنھ المورمون مثل المسلمون ویؤمن ،هللا إلي التقرب من نوع األركان بكافة االلتزام یعتبر
 اإلیمان یلھم المقابل وفي ،والفاعلیة والحیاة بالقوة اإلیمان العمل یمد حیث ،منھ الغایة یقوتحق اإلیمان إلحیاء الوحید الطریق ھو

 وكما ،بالطاعة اإلیمان بتطبیق إال العبودیة لتحقیق اإلیمان زیادة یمكننا فال ،2"العمل في والمثابرة اإلخالص في الثباتب اإلنسان
 اإلیمان لخلق الكافیة القوة یمتلك ال شيء بكل تضحیة یتطلب ال الذي الدین" ،اإلیمان عن محاضرات في سمیث جوزیف كتب

 وال ،بھ إیماننا لتحقیق لنا هللا منحھ بما یتعلق فیما أدیاننا بین التشابھ أوجھ من العدید ھناك أن ونؤكد ،3"والعبادة للحیاة الالزم
 وثبات حقیقة مدي الدیانتین كل في ذلك بعد المتقدمة ماءالعل دراسات توضح ولكن القلیلة النقاط لبعض إال ھنا نتعرض أن یمكننا

 . اإلیمان بتطبیقات یتعلق فیما االتفاق

 الشھادة ركن

ً  تصبح حتى شيء كل قبل الضروري من  العربیة والجملة ،هللا رسول محمد وأن هللا إال إلھ ال بأن صادقة شھادة تشھد أن مسلما
 الشخص یعلن الكلمة وبقول ،اإلسالم كلمة عقیدة أو بالكلمة إلیھا ویشار" هللا رسول ومحمد هللا إال إلھ ال" ھي اإلیمان بھذا للجھر
ً  ویعیش f حیاتھ وھب قد أنھ بذلك ً  الكلمة تعملو ،ألحكامھ طبقا  واإللحاد الكفر وشبھات أشكال كافة" من حمایتھ على أیضا

 4)."الوثنیة( والشرك

 في وحده f إال نسجد ال وأن ،كلھ الكون ھذا في للعبادة المستحق ھو فقط هللا أن" ھو هللا وحدانیة معرفة حیث من الكلمة معني
 ویصل لھا حدود ال آفاقھ تصبح وأن اإلنسان رؤیة اتساع إلي الشھادة نطق ویؤدي 5"باf إال قوة وال حول ال وأنھ والعبادة الطاعة

ً  أكثر رویصی الذات وتقدیر احترام من عالیة درجة إلي اإلنسان بھا  من یزید ولكنھ یقنط أن یمكن فال ،واستقامة وتفضالً  تواضعا
 النھایة وفي حیاتھ أحوال جمیع في واالطمئنان السالم إلي میلھ زیادة علي قادراً  ویكون ،باf وثقتھ وصبره ومثابرتھ إصراره
 6.هللا بأحكام وااللتزام الطاعة في الرغبة سیكتسب

 ألي والعبادة والخضوع والطاعة واإلخالص الوالء قلبھ من یزیل بھ وینطق بذلك یؤمن الذي" أن إظھار إلي اإلعالن ھذا یؤدي
ً  ولكن والحجارة الخشب من اإلنسان صنعھا التي لألصنام فقط ولیس - وتعالي سبحانھ f سوي شيء  ومعتقدات أفكار ألي  أیضا
 نفس في الشھادة وتتضمن 7."وعبادتھ وطاعتھ ووالئھ امھاھتم تستدعي سلطان وذوي واھتمامات ورغبات وشھوات معیشة وسبل
 8.الرسالة ھذه اتباع نیة وإظھار للبشریة بھا جاء التي والسالم الصالة علیھ محمد النبي برسالة اإلیمان الوقت

ً  وأفعالھم یاھمنوا یحفظوا كيل متجدد یومي التزام ولكنھا واحدة مرة یقولونھا إیمان كلمة مجرد ینللمسلم الشھادة كلمة لیست  وفقا
 خمسة بالشھادة ینادي المسجد فمؤذن ،حیاتھم في أعمالھم كل في والتركیز للتذكرة الشھادة كلمة یرددون فھم ،اإلسالم لتعالیم
 فراش على یسمعونھا ما أخر وھي الجدید مولودھم أذن في األبوین بھ یھمس ما أول وھي ،األذان من كجزء الیوم في مرات
 .ساعة كل في وحتى یوم كل في للرسول وطاعة هللا f عبادة حیاتھم كل تكون بأن دائم تذكیر فھناك ،الموت

 العبادة مستحق فقط واحد كإلھ األزلي األب f المستقلة الوحدانیة األخیرة یاماأل قدیسيل المسیح عیسى كنیسة كتب في جاء وقد
ً  وعقولنا وقوانا قلوبنا تتوجھ أن فیجب ،الدائمة  طاعة طریق عن إلرادتھ دائمة عبادة في حیاتنا نقضي أن وعلینا نحوه دائما
 ما وكل واألرض السماء خالق الرب ھذا ،األزل إلى األزل من للتغییر قابل غیر أبدي مطلق السماء في رب ھناك. "... أوامره



ً  ذكوراً  اإلنسان خلق الذي ھوو ،بھما  ویطیع یحب أن اإلنسان وعلى العھد هوأعطا اإلنسان الرب خلق ،وإرادتھ بتصوره وإناثا
 یحبوا أن: أجل من الوصیة أعطیتھم إنني وقال) "19-17: 20 والعھود المبادئ" (ھو إال یعبدون وال الحي الحقیقي األوحد الرب
 )5: 59 والعھود المبادئ" (المسیح الیسوع باسم یعبدوه أن وعلیھم وعقلھم قوتھم وبكل قلبھم كل من الرب اإللھ

 االجتماع  فیمكننا ،األخیرة االیام قدیسيل المسیح عیسى كنیسة كتب في الحیاة نمط من مھم جزء األشیاء بھذه الشھادة تعد كذلك
ً  ونشھد ،عبادتھ ھي حیاتنا من الغایة وأن حي هللا أن بحقیقة تسلیمنا بإعالن نقوم أن الكنیسة في للشھادة الشھري  الیسوع بأن أیضا
 كنیستنا ونوجھ لنرشد حیھ رسالة لدینا وأننا هللا كالم ھو المورمون كتاب بأن معرفتنا ونعلن ،نبي میثس جوزیف وأن حي المسیح

 وتحسین إیماننا لزیادة طریق تعد الشھادة ولكن فقط واحدة مرة الشھادة نطق بمجرد بنا یؤمن ال الشخص وبأن ،األیام ھذه بھا
 .لآلخرین المشاعر ذهھ عن التعبیر طریق عن الصحیحة الحیاة في رغبتنا

 ذكرھا التي أو المقدسة الكتب في الواردة سواء آیاتھ واتباع هللا بعبادة التزامھ تقوي شھادتھ أن في والمرموني المسلم یشترك
 روحنا نھب أن سبیل في الجھد بذلك في نستمر وأن األبدیة األھداف وراء تسعي قلوبنا بترك للنیة إعالن الشھادة وتكون ،رسلھ

 .والطاعة بادةللع

 الصالة ركن

ً  مرات خمسة منتظم بشكل هللا ذكر للمسلمین تتیح حیث f مستمرة عبادة وھي ،اإلسالمي الدین عماد ھي الصالة  خالل من یومیا
 ساعدةللم القلب تنقیة خالل من األخالق وسمو بالفضیلة واالرتقاء باf اإلیمان تقویة في الصالة فائدة وتكمن ،القرآن آیات تالوة

 من الخالیة الجسدیة الحركات من مجموعة مجرد" لیست فالصالة 9،الروح وثبات الضمیر یقظة وزیادة اآلثمة الرغبات كبت في
 األخالق سمو أجل من الروحي واإلخالص والتأمل للتفكیر مسبوقة وغیر فریدة طریقة ولكنھا للقرآن تالوة مجرد أو المعني

ً  البدن وتدریب  10."هللا عبادة في والروح العقل الجسم في عضلة كل تشارك عندما....  ،معا

 یصلون فإنھم المساء وفي والمغرب الظھر بعد النھار ومنتصف والظھر الفجر في المسجد من الصالة أذان المسلمون یسمع عندما
ً  تتعرض التي أجسامھم من األجزاء بالماء یغسلون فیھ والذي ،الوضوء یسمي والذي االغتسال طریق عن  واألوساخ لألتربة دائما
 من مكة نحو بالتوجھ للصالة نظیف مكان عن یبحثون أو الصالة سجادة یستخدمون الوضوء وبعد ،والقدمین والیدین الوجھ مثل
 جباھھم تلمس( والسجود الرجوع من حركات مجموعة بأداء قیامھم أثناء القرآن من وسور أیان ویقرئون ،فیھ ھم مكان أي

 مرات أربعة إلي مرتین من الركعة ھذه وتتكرر ركعة تسمي دورة الحركات ھذه من سلسلة كل وتمثل) لسجودا أثناء األرض
 .ساعة نصف إلي ربع من عام بشكل الصالة عملیة وتستغرق ،یصلونھ الذي الوقت حسب علي

 حیث العامة األماكن مثل دیدةع أماكن في یصلون المسلمون تجد ولذلك ،المسجد في فقط ولیس مكان أي في الصالة أداء ویمكن
 أثناء تري أن المعتاد من ،المسجد إلي الصول یمكنك حتى الصالة تؤخر أن من الصالة وقت في تصلي أن ھو لدیھم األفضل أن

 في یصلون الطالب تري ما كثیراً  وربما ،صالتھم یؤدون الناس وتري الطریق بجانب تقف سیارات السریعة الطرق في القیادة
 بحیث للصالة األذان عسما عند الصغیرة والمكاتب المحالت تغلق المدن وفي ،الراحلة فترة خالل الدراسیة لقاعاتا مؤخرة
 تذھب حیث الظھر وقت في وتكون الجمعة یوم في الجمعة صالة توجد ذلك إلي باإلضافة ،الصالة أداء بھا العاملین یستطیع
 في النساء من الكثیر بقاء من بالرغم عام وبوجھ ،مختلفة أماكن في النساء عن جالالر فیھ ینفصل الذي للصالة دالمسج إلي العائلة

 .منازلھن في الصالة یؤدین أنھن إال الصالة وقت الصغار األطفال مع المنازل

 نالمورمو بھ یقوم بما شبیھ وھو ،الدعاء یسمي للتضرع الصالة من خرآ نوع المفروضة الصالة جانب إلى المسلمین لدي یوجد
 من سوراً  استخدام من بدالً  الخاص بكالمھم بالصمت أو مرتفع بصوت سواء مباشرة هللا إلي فیھا یتحدثون شخصیة صالة وھي

 فقد ،وقت أي وفي مكان أي في بھ القیام ویمكن سجود أو ركوع فیھ یوجد ال بالدعاء المسمى الصالة من النوع وھذا ،القرآن
 بینھم حاجز وجود بدون بالدعاء ویقومون مكاتبھم علي بجانبي یجلسون العمل في وزمالئي بالطائرة مني بالقرب مسافرین رأیت
 .مظھرھم في نوع أي من تغیر أي وبدون اآلخرین وبین

 النظر وبغض اآلخرین أراء عن النظر بغض f وطاعتھم عبادتھم وتركیز الصالة في رغبتھم عن بحریة التعبیر عن قادرون فھم
 یعلنوا بأن 11" بالمنبر" باالعتزاز یتعلق فیما مشكلة ثمة ھناك فلیس ،قیود من علیھم حولھم من المزدحم المالع یفرضھ ما عن

 أي ومع فیھ ھم الذي المكان عن النظر بغض طقوسھم أداء في العمیقة والتقوى الصادقة النیة علي دلیل ولكنھا ،للعامة صالتھم
ً  أكثر نكون أن علي قدرتنا من نزید لكي المسلمین من نتعلمھا أن یجب التي األمور أحد وھذه ،متواجدون ھم شخص  أمام انفتاحا

 .ظروف أي تحت طقوسھا بأداء نقوم وكیف بعقیدتنا یتعلق فیما اآلخرین



ً  یعیشون فالمسلمون  أن یمكن التي الدین في اإلخوة هللا منحك السبب لھذا: "أمولیك النبي مورمون كتاب في جاء الذي للنص طبقا
 أخضع نعم ،الحافظ العظیم ألنھ الرحمة أجل من ادعوه نعم ،یرحمك بأن المقدس السمھ بالدعاء تبدأ بأن بالتوبة إیمانك في طبقھات

ً  وأنت ادعوه نعم ،حقلك في تكون عندما ادعوه نعم الدعاء في واستمر نفسك  نعم بیتك في تكون عندما ادعوه نعم ،غنمك علي قائما
ً  وأنت أدعوه  ومن الضیق من روحك تحرر أن علیك بل شيء كل لیس ھذا ولكن... والمساء والظھر النھار في أسرتك علي قائما

 حولك من وخیر باستمرار والخیر الصالة منھ ویخرج یمتلئ قلبك یترك هللا تدعو ال عندما نعم ،صحرائك ومن السریة أماكنك
 ً  )27و 26و 21-17: 34 ألما ،المورمون كتاب" (أیضا

 بما یؤمن فجمیعنا ،حیاتنا في اإلنجیل إحیاء على تعمل الصالة بأن یتجزأ ال بجزء بإیماننا معھم نكون أن یمكننا نیونكمرمو نحن
 یكون تفكیرك كل أجعل نعم ،للرب تكون أفعالك كل أجعل نعم ،الكامل العون هللا من أطلب نعم: " ھالیمان ابنھ إلى ألما النبي قالھ

 المساء في ترقد عندما نعم ،الخیر إلي سیوجھھا وھو أفعالك كل للرب أوكل ،األبد إلى للرب قلبك في المحبة أجعل نعم ،للرب
ً  قلبك أجعل الصباح في تستیقظ وعندما نومك في یرعاك فإنھ الرب إلي إلجاء  كتاب." (اآلخرة في بذلك لترقي f بالشكر ملیئا

 )37و 36: 37 ألما ،المورمون

 

 الصوم ركن

ً ركن مالصو فریضة تعد ً أساسی ا  كوقت ویتخذونھ إیمانھم في النشطین لكل شرط فالصوم ،لحیاتھم المسلمین ممارسة في العقیدة من ا
 الصبر ویولد الضمیر وقوة الیقظة ویزرع الشخصیة ویقوي هللا محبة یزید فالصیام ،الروحي والسمو الروح تصفیة في للتركیز
 یمكنھ حین في ورغباتھ لجوعھ العبودیة من اإلنسان یحرر فالصوم ،12الفقراء جةبحا الشعور من ویزید اإلیمان ویزید والتحمل

 ألخیھ اإلنسان حب زیادة إلي ھذا ویؤدي ،باألخوة وإحساسھ بالمجتمع إحساسھ من تزید التي الروحانیة األعمال في المشاركة من
 الذي فاإلنسان ،العمیق الحب بدافع ذلك یفعل فإنھ میصو عندما ألنھ ،الصادق الحب أساس اإلنسان یعلم" أنھ حیث وكذلك اإلنسان

ً  هللا یحب  13"الحب معني یعرف الذي اإلنسان ھو حقا

 كل في الشمس غروب وحتى الفجر طلوع منذ النھار ساعات خالل الصیام ویتم ،رمضان شھر في مسلم كل على فرض الصوم
ً  االمتناع مع والجماع والتبغ والشراب الطعام كل عن الكامل االمتناع على ینطوي وھذا ،رمضان شھر أیام من یوم  عن أیضا

 العالقات وتسویة الماضي أخطاء تصحیح وقت فھو ،14الخاطئ السلوك أنواع وكل والجدال بالقول اآلخرین إلى واإلساءة الكذب
 صام من" على صین محمد النبي عن حدیث ھناك .السنة طوال ارتكبت التي المعاصي عن هللا من المغفرة وطلب المضطربة

ً  رمضان ً  إیمانا  15"ذنبھ من تقدم ما لھ غفر واحتسابا

 الحوامل كاألمھات بصحتھم تضر خاصة بدنیة ظروف لھم من عدا ما البلوغ سن وصلوا الذین المسلمین كل على الصیام یفرض
ً  كھنا أن كما ،والعاجزین والمسنین مرض من یعانون الذین أو الالزمة األدویة یتناولون والذین  السفر مثل طارئة استثناءات أیضا

 بعد قضاؤھا یجب الطارئة االستثناءات ھذه بسبب اإلنسان فیھا یصوم ال أیام وأي ،الحیض فترة في النساء أو طویلة لمسافات
 .الشھر انقضاء

 تسمي إضافیة ةخاص ةصال وھناك العشاء صالة بعد التعبدیة واألنشطة العبادة لزیادة فرصة رمضان یعد ذلك إلى باإلضافة
 المسجد في المسلمین من الكثیر یعتكف رمضان من األواخر العشر وفي الشھر، خالل كامالً  القرآن فیھا یتلى التي التراویح صالة
 قد اإلسالمیة البلدان معظم ولكن ،المعتاد بشكلھا والدراسة العمل مثل الیومیة األنشطة وتستمر ،والصالة القرآن لقراءة اللیل طوال

 .للصائمین رمضان شھر خالل النھار في العمل ساعات من للتق

 ما ذلك رمضان في تقدم التي الخاصة األطعمة من العدید وھناك ،واألصدقاء األسرة تجمع وقت ھو الشمس غروب عند اإلفطار
 لونبذ الحیاة محور یكون الذي لدینا السالم علیھ المسیح میالد عید أو الكریسماس شھر مثل الشھر ھذا قدوم ینظر الجمیع یجعل

 االھتمام وزیادة هللا من للقرب المناسب الوقت فھو ،اللطف من عالیة بدرجة اآلخرین فیھ ونعامل روحانیة أكثر لیكون الجھود
 .االجتماعي المستوي على أو الشخصي المستوي على سواء الروحانیة باألمور

 المختلفة البلدان من العدید في رمضان حضور الفرصة لي أتیحت حیث الزمان من لعقد األوسط الشرق في یعیشون الذین بینما
 عن النظر بغض العالم في مكان أي في األخیرة یاماأل قدیسيل المسیح یسوع لكنیسة السري االجتماع حضور ما حد إلى یشبھ فھو

 أكثر لیكونوا كفرصة بالصوم متعونیست استثناء بدون معھم عشت الذین الناس فجمیع ،الطریقة بنفس برمضان فاالھتمام المكان



 أشیاء على للتركیز الشھر ھذا استغل أن وبالتالي أصدقائي مع أصوم أن الفرصة لي أتیحت فقد جانبي ومن ،حیاتھم في روحانیة
 .الخاصة حیاتي في روحانیة

 یوم أول نصوم ونحن السنة طوال التزام فالصیام ،المسلمین وأخواتنا كإخواننا الصیام نحو االتجاه نفس یشاركون المورمون كل
 ذكرناه ما یشبھ صیامنا في والسبب ،شراب أو طعام خاللھا نتناول ال وجبتین یعادل ما أو ساعة 24 لمدة شھر كل من أحد

 من للصالة یوم إنھ ،والصالة الصیام في الرب أمام أنفسنا نضع حیث لنا بالنسبة خاص یوم ھو الصیام یوم إن" للمسلمین بالنسبة
 ،الشخصیة قوة اكتساب علي یساعدنا فالصیام... اآلخرین ومسامحة أخطائنا علي التغلب علي والقدرة خطایانا من المغفرة أجل

 بأننا ألنفسنا نثبت أن بعد قبل ذي من أقوي ونكون ،والمشاعر الشھوات علي السیطرة نتعلم سوف صحیح بشكل نصوم فعندما
 في أكبر إغراءات علي للتغلب لدیھم الروحانیة القوة بزیادة نقوم بذلك فإننا الصیام أطفالنا نعلم وعندما ،النفس ضبط علي قادرین

 16".حیاتھم في الحق وقت

ً  یمكننا  الذین أو للشفاء یتماثلوا قد الذین المرضي من بدالً  نصوم كأن محدد لسبب السنة خالل نختاره أخر یوم أي في الصیام أیضا
 في الرغبة عن ویعبر لھم حبنا عن یعبر ذلك فإن اآلخرین أجل من ونصلي نصوم عندما ،محیاتھ في عصیبة بظروف یمرون
 .حیاتنا كل في هللا رحمة

ً  ثالثون صمنا سواء  اإللھي المبدأ ھو الصیام فإن ساعة 24 لمدة شھر كل من أحد أول كل أو وغروبھا الشمس شروق بین یوما
 زیادة علي قادرین ونكون بالسعادة سنمتلئ فإننا القلب من صافیة بنیة القانون ھذا طیعن فكما ،الصائمین لكل المزایا نفس یقدم الذي

 17.حیاتنا في نعمھ على f حمدنا

 الزكاة ركن

األیام  قدیسيل المسیح یسوع كنیسة كتب في والقرابین العشور یعادل ما أو الزكاة دفع ھو اإلسالم في العبادة أركان من أخر ركن
ً  %2.5 بنسبة الزكاة وتدفع ،األخیرة  سبیل علي ،للفرد العاجلة الحاجات لتلبیة یستخدم ال رأسمال أو نقدیة مبالغ أي علي سنویا
 والعقارات التوفیر حساب یدخل بینما الزكاة ضمن فیھ تعیش الذي المنزل أو األثاث أو السیارة أو الملبس تدخل ال المثال

ً  للضریبة تخضع زیادة أو إضافي لربح مصدر أي أو المحاصیل أو والماشیة واالستثمارات  كافة حصیلة تعطي كما ،سنویا
ً  یشكل ما وھو 18،العاطلین أو المسنین أو األرامل أو األیتام مثل المساكین إلي المجمعة األموال  صندوق اعتباره یمكن ما أساسا
 یوفر أن شأنھ من والذي األخیرة األیام دیسيقل المسیح عیسى بكنیسة الرعایة نظام یشبھ والذي اإلسالمي االجتماعي الضمان

 .العوز بظروف یمر المجتمع في شخص أي احتیاجات

 الذي ھو هللا بل شيء لكل الحقیقي المالك اإلنسان لیس" وأنھ هللا من عطیة ھي ممتلكاتھم بأن المورمون مثل المسلمون ویعتقد
ً  یراه الذي النحو على إحسانھ من للناس المال یمنح  عنده ما فضل من باإلنفاق التزام علیھم هللا أعطاھم من فإن وبالتالي ،مناسبا
 والمدارس المساجد بناء في الزكاة أموال استخدام یمكن أنھ إلى باإلضافة .19"المساعدة یحتاجون الذین وأخواتھ خوانھا على

 .كامل بدوام الدینیة الخدمات مجال في العاملین رواتب وسداد والمستشفیات

 والتملك واألنانیة الجشع من القلب تطھر والتي األحكام ھذه طاعة فوائد إلى ذلك ویشیر ،نقاء ھو زكاة لكلمة الحرفي المعني
 كما ،العشر أو الضرائب أو العطاء أو الصدقة أشكال من شكل مجرد لیست فالزكاة" ،المحتاجین نحو النقي الحب أو المحبة وتزید

 والضرائب والعطف والعشر الصدقات على فقط زكاة القرآنیة الكلمة معني یشمل وال. ..العطف عن تعبیر مجرد لیست أنھا
ً  ولكنھا وغیرھا والتبرعات الرسمیة  20."األخالقیة والدوافع الروحي والسمو هللا ذكر سبق ما كل إلى تضیف أیضا

 إن... تنفقونھ منھ الخبیث تیمموا وال األرض من لكم أخرجنا ومما كسبتم ما طیبات من أنفقوا آمنوا الذین أیھا یا" القرآن یقول
 وما فألنفسكم خیر من تنفقوا وما .... سیئاتكم من عنكم ویكفر لكم خیر فھي الفقراء وتؤتوھا تخفوھا وإن ھي فنعم الصدقات تبدوا

 )273-267: 2(سورة  "تظلمون ال وأنتم إلیكم یوف خیر من تنفقوا وما هللا وجھ ابتغاء إال تنفقون

 شھر كل یصومونھا تینلال الوجبتین تكلفة یعادل ما یدفعون فھم ،حاجتھم عن یزید ما على %10 العشور رمونوالم یدفع ثلوبالم
 التبشیري والعمل اإلنسانیة الجھود في والمساعدة الكنسیة والمطبوعات الدعوة بیوت وبناء الفقراء لصالح األموال ھذه وتستخدم
  21.یةالكنس التعلیمیة البرامج وتمویل



 التي الرحمة" ،اآلخرین أجل من التضحیة في ورغبتنا هللا ألوامر طاعتنا تثبت ولكنھا مجتمعنا في العشور فوائد فقط ھذه ولیست
 المآكل من الیومیة باحتیاجاتنا ویمدنا سیساعدنا السماوي األب فإن خاطر طیب عن أعطینا فإذا ،وروحانیة مادیة بھا وعدنا

 22."والمأوى والملبس

 أبواب یفتح سوف وهللا ،القرابین إعطاء وصیة یطیع من كلل الیھودي مالخي كتاب في وعدت التي النعم ذلك إلى باإلضافة
 وتحمي عنا الشیطان حجب سیتم ذلك إلى باإلضافة ،فیھ لنضعھا لنا مكان ھناك یكون ال بحیث عظیمة نعمة ویسكب السماء
 المسلمین من فكل دخلنا من %10 أو %2.5 دفعنا سواء 23،األحكام أطعنا اإذ األمم جمیع من" مسرة" إلى وندعي أرضنا

 .هللا أوامر طاعة بضرورة قویة شھادة لدیھم والمورمون

 الحج ركن

ً  حیاتھ في األقل على وحدة مرة السعودیة العربیة المملكة في المكرمة مكة إلى الحج بأداء یقوم أن مسلم كل على  القیام على جسدیا
 عمیق فج كل من یأتون ضامر كل وعلي رجاالً  یأتوك بالحج الناس في وأذن) "196: 2 سورة" (f والعمرة الحج أتمواو" ،بذلك

 الغیر أو المرضي ویعفي) 30-27: 22 سورة." (العتیق بالبیت ولیطوفوا نذورھم ولیوفو تفثھم لیقضوا ثم.... لھم منافع لیشھدوا
 المریض الشخص ھذا من بدالً  الحج مناسك ألداء كوكیل یذھب أن لشخص یجوز أنھ غیر ،الحج من الفقراء أو السفر على قادرین

ً  ویشمل ،قادر الغیر أو   .24حیاتھ في بذلك القیام یستطیع لم الذي المتوفى عن نیابة فریضة أداء أیضا

 ،المكرمة مكة وسط في الكبیر دالمسج بداخل الحجارة من صغیر مستطیل عن عبارة وھي ،الكعبة أو الحرام البیت ھو الحج موقع
 القرآن في ذكر وقد 25.الواحد هللا لعبادة مخصص األرض على حرم كأول الكعبة ببناء قاما قد إسماعیل وابنھ إبراھیم أن ویعتقد

 فینللطائ بیتي طھرا أن وإسماعیل إبراھیم إلي وعھدنا مصلى إبراھیم مقام من واتخذوا وآمنا للناس مثابة البیت جعلنا وإذ"
 )125: 2 سورة." (السجود والركع والعابدین

 التي الحج مناسك أداء بنیة ،الحجة ذي اإلسالمي الشھر من األوائل أیام العشرة خالل یذھبون الحج لفریضة المسلمین أداء عند
 أن شأنھا من التي ةالمادی األمور من تجریدھا خالل من أنفسھم تكریس حالة في یدخلون ،f واإلخالص التام الخضوع علي تركز

 بأداء ذلك بعد یقومون ثم ،األیسر الكتف علي ینسدل أبیض جلباب عن عبارة متواضع ثوب یرتدي فجمیعھم ،غیرھم عن تمیزھم
 الحارقة مكة شمس تحت ھنا.. . f الدعاء في قلوبھم فتذوب" مرات سبعة المشرفة الكعبة حول ویطوفون الصلوات مختلف
ً  ویكون شيء كل من الحاج یتجرد والدعاء الطواف الحاج تكرار مع الحرام هللا یتب حول بالطواف یقومون  وجھ مع لوجھ وجھا

 وسكناتھ حركاتھ كل وتكون خلقھ الذي هللا علي كلھ توكلھ ویكون وأفعالھ أقوالھ ومن جسده ومن ممتلكاتھ من متجرداً  الكریم هللا
 26."ذلك أجر سیجازیھ الذي ھو وهللا تكالیفھ قيلتل وحده هللا وأتي زال قد ذلك فكل هللا سبیل في

 حیث ،الصحراء في وإسماعیل ھاجر رحلة ذكرى في المقبلة القلیلة األیام أثناء تتم) بالحیوان التضحیة( أخرى شعائر وھناك
 بنفس ینالسن مئات منذ تمارس كانت التي المقدسة الشعائر في للمشاركة مكة من بالقرب مختلف موقع إلى الحجاج یسافر

 غفرانھ إلى والشوق علیھ والتوكل التام عجزھم ویؤكدون وتمجیده األعلى f الدعاء في التام باالنغماس" فیقومون ،الطریقة
 عبادتھم تكثیف أجل من الصعبة والظروف الحرارة الشدیدة األجواء في نفسھ والحد السفر وصعوبات العناء كل وتحمل ورضوانھ

 27."ھمرب أمام أرواحھم وتجرید

 ولم یرفث فلم هللا مرضاة ابتغاء حج من" یقول حدیث وھناك ،خطایاه من المغفرة على الحصول الحاج یستطیع الحج فریضة بأداء
 28."أمھ ولدتھ كیوم ذنبھ من مغفوراً  عاد یفسق

 29المعبد یسمي والذي هللا بیت إلي بالدخول جدیر لتكون األخیرة األیام لقدیسي المسیح عیسى كنیسة أعضاءعلى  یتعین وبالمثل

 القیود غرار وعلى المقدسة الفرائض ھذه ألداء فقط المعبد نحضر ونحن ،ھناك الالزمة الفرائض ألداء حیاتنا في مرة األقل على
 إلى األخیرة األیام لقدیسي المسیح عیسى كنیسة أعضاء من یستحق من إال یدخل ال مكة إلي للذھاب المسلمین علي المفروضة

 .)الحج فریضة ألداء إمامھ من تصریح تلقي مسلم غرار علي( الكنسي زعیمھم توصیة علي بناء بدالمع

 في المثول لنا تسمح التي المختلفة الطقوس بأداء ویقومون األبیض للجلباب مماثل ممیز غیر زي المورمون ویلبس المعبد في
ً  ونكون ،هللا أمام تكریس حالة  في .بأنفسھم الذھاب من یتمكنوا ولم ماتوا الذین عن بالوكالة الفرائض أداء على قادرون أیضا

ً  العائالت تنضم معابدنا  هللا یغفر أن یمكن بحیث ماتوا الذین عن نیابة بالتعمید القیام ویمكننا ،اآلبد هللا من السلطة قبل من معا
 بالكامل حیاتنا بتكریس وعوداً  قدمنا كلما هللا من والبركان العطایا على المقابل في ونحصل ،هللا مع األعلى العھد واتخاذ ذنوبھم

 .لھ



 نعید ،المسلمین خوانناا عند الحج أداء مثل المورمون عند كبیر بشكل والعمیقة المبھجة التجربة نفس ھو المعبد إلى الذھاب
ً  فعلینا ،الطقوس بھذه القیام خالل من عنده درجاتنا ونرفع هللا لخدمة أنفسنا تكریس  من جید بشعور حیاتنا إلى ودنع أن جمیعا
ً  أكثر نعود االلتزام  .مضي وقت أي من هللا أوامر طاعة في اجتھاداً  وأكثر صالحا

 الجھاد

 المسلم ویكون هللا سبیل في القتال القرآن یذكر فحین ،اإلسالم في كثیراً  حرفت التي المعتقدات أحد ھي الجھاد أو المقدسة الحرب
ً  للموت استعداد علي  اعترف ،الكافرین علي بالقوة اإلسالم إلقامة عدواني موقف اتخاذ ینبغي أنھ الجھاد ذلك یعني فال ھعن دفاعا

 یبدأوا ال بأن المسلمین هللا فأمر.. . والسالم والحریة العدالة واستعادة النفس عن للدفاع وعادل قانوني كمسار بالحرب اإلسالم
 الدینیة بالحرب یسمي ما ھناك یوجد وال... اآلخرین حقوق انتھاك أو لعدوانا أعمال من عمل أي في یتسرعوا ال وأن بالعدوان
 30"ذلك غیر على یساعد أن هللا أن المعقول غیر فمن عمیقة قناعات من یخرج اإلسالم ألن ،المسلمین غیر علي اإلسالم لفرض

 

 لھذا المادیة النزعات جمیع على للتغلب النفس دجھا ھو الجھاد في األساسیة والمرجعیة ،الجھاد ھو الجھاد لكلمة الحرفي المعني
 بجھاد اھذ ویعرف ،وتنقیتھا النفس كبح محاولة ھو فیھ المضي المسلم علي یجب والتي أھمیة واألكثر األول الجھاد" ،العالم
 ومعرفة البلوغ وقت من المؤمن نفس خالل من الجھاد ھذا ویبدأ" األكبر الجھاد" وسلم علیھ هللا صلي النبي سماه والذي ،النفس
 .31"نفسھا الحیاة نھایة حتى ینتھي وال والباطل الحق

 الفضیلة مبادئ تعزیز ل<أ من المحلیة والمجتمعات المجتمعات داخل بالسعي المسلمین جمیع علي واجب ھناك ذلك إلى باإلضافة
 والظلم االستبداد مثل االجتماعیة األمراض عجمی لمكافحة هللا وصایا مع تتماشي التي القوانین لخلق الحاكمة السلطات ومساعدة

 ھذه لمشاھدة سلبي بشكل الوقوف مجرد طریق عن ذلك یكون وال ،معھم یعیشون من كل أجل من ولكن فقط ألنفسھم لیس والقھر
 فشلت إذاو ضدھا والكتابة بالحدیث – ممكنة وسیلة بأي الظالم وقف مسئولیة المسلمین فعلي ،اآلخرین ضد ترتكب التي األفعال

 .أخیر كمالذ الید استخدام علیھ السبل ھذه كل

ً  أخاك تنصر أن" یجب أنھ إلى محمد النبي حدیث وینص ً  أو ظالما  ."الظلم من منعھ فقال الظالم تساعد كیف سئل وعندما" مظلوما
 شعب أم فرد مسلم غیر أو ممسل الضحیة ھذا كان سواء والباطل والظلم االستبداد ضحیة یساعد أن فقط المسلم من یطلب ال لذلك
ً  ولكن  32."الناس لجمیع والعدالة والحریة الحق یسود لكي طاقتھ بكل والسعي الظالم وقف یحاول أن علیھ أیضا

 بأن الكنیسة ألعضاء تعلیمات وجھوا فقد األخیرة األیام لقدیسي المسیح عیسى لكنیسة الحدیث العصر ألنبیاء بالنسبة الشيء ونفس
ً  دوراً  یلعبوا  بالدنا تتواله التي الخاص جھادنا في نحارب أن فعلینا ،والسلوك واألخالق المواثیق الحترام مجتمعنا في نشطا

ً  الضارة المواقف تجاه موقف التخاذ شجعنا فقد ،العقائدیة المبادئ ظل في وحكوماتنا  ومعتقداتنا األسریة قیمنا تھاجم التي أخالقیا
 عن والنھي بالمعروف األمر" السعودیة العربیة المملكة في كالموجودة جماعة لدینا لیس ھأن من الرغم فعلي ،الیوم عالم في

 المخدرات إباحة مثل للجدل المثیرة الموضوعات ورصد لمواجھة المجتمع لمراقبة مجموعات في نشارك زلنا ال أننا غیر" المنكر
 طوال هللا حقیقة عن للدفاع" األماكن كل وفي شيء كل وفي قتو كل في" ،المثلیین وحقوق التعبیر حریة وقضایا اإلجھاد وقوانین

 )18:9 موصایا ،المورمون كتاب( ،حیاتنا

ً  علینا  أبد إلى یكون وسوف أدم ھبوط منذ وكان هللا عدو ھو) الذي ھو( الطبیعي اإلنسان" أنفسنا على للتغلب بجدیة السعي أیضا
 كل على یقدم أن استعداد على بالحب ومليء ومتواضع وودیع خاضع كطفل حویصب القدس الروح إلى ینتمي كان إذا إال اآلبدین
سفر  ،المورمون كتاب." (أباه إلي سیقدم أنھ أدرك طفالً  كان عندما حتى هللا إلي للوصول مناسبة الرب یراھا التي األشیاء
ً  نحنو )19:3 موصایا   .الشیطان قوي ضد والجھاد f باالستسالم الجھاد في نشارك أیضا

 ھذه من ركن لكل مقابل ویوجد الیومیة حیاتھم المسلمین بھا یعیش التي الصالحة المبادئ من متین أساس عن عبارة اإلسالم أركان
ً  األركان  شھادة نحمل كنا سواء ،الكرام األنبیاء تعالیم وأیدتھ المقدس األخیرة األیام لقدیسي المسیح عیسى كنیسة كتاب في أیضا
 شھر وصمنا الیوم في مرات خمس أو والمساء الصباح في وصلینا العروض في %10 أو 2.5 ودفعنا دمحم أو سمیث جوزیف

 قدمھا كما والثابتة الحقیقیة المبادئ فتبقي المعبد زورنا أو حضرنا أو الحج وشھدنا شھر كل من األول األحد أو التوالي على واحد
ً  هللا لنا  .جمیعا
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الفصل السادس  
 

المسیح؟ماذا تظنون في   
 

من رجال  قامت جماعات –التي امتدت ثالث سنوات  - قذ (المسیح) خالل فترة رسالتھالمنسوبة إلى المنِ  وفقاً للعھد الجدید والروایة
ھ. فقد زجت تلك سمعتھ وتعالیممثل "الفارسیین" و"الصدوقین" بالعدید من المحاوالت التي ھدفت إلى تشویھ  الدین المتمرسین

یح عن للمس الجدل فخاخدید من المحافل العامة بغرض نصب ائھم ویتحدثون باسمھم في العرعات بأناس كي یدافعوا عن آالجما
معانیھا. لكن محاوالتھم تلك باءت على الدوام بالفشل حیث تمكن المسیح من الرد علیھم بضرب أمثلة طریق اللعب باأللفاظ و
الرد علیھا بسبب محدودیة علمھم. وطرح أسئلة عجزوا عن  

 
ففي تلك . )22ص تلك الجامعات (انظر الفصل وردت في "إنجیل ماثیو" روایة تناولت المرة األخیرة التي واجھ فیھا المسیح المخلِ 

واجھھم بإجابات  ). لكن المسیح15: 22ماثیو  الكتاب المقدس،( "حتى یجبروه على التلعثم في رده"المرة تناوبوا إلقاء األسئلة علیھ 
). وفي نھایة المطاف وبعد أن دحض كل أدلتھم، وجھ إلیھم 23، 22 :22ماثیو  الكتاب المقدس،( "أثارت تعجبھم واندھاشھم"

السؤال التالي: "وماذا تظنون بالمسیح؟"، "ابن من ھو؟ " أجابوا "ھو ابن داود". فرد المسیح: "وكیف ذلك وقد دعاه داود "بالرب" 
تعال واجلس بجانب یدي الیمنى حتى أجعل أعداءك عند محط قدمیك". فإذا كان داود قد ناداه بالرب فكیف یكون ابنھ  حین قال ربي

ومنـذ "لم تمكن أحد من الرد علیھ،  بحیث لقد كانت تلك اإلجابة على درجة من العمق ).45 – 42 :22ماثیو الكتاب المقدس، ( إذن؟
).45 :22ماثیو  الكتاب المقدس،( ".ذا الشأنھ سؤال مماثل في ھلم یوج ذلك الحین  

  
مثل ھذه التساؤالت لم تطرح مرة أخرى حال حیاة المسیح، إال أن القضیة المرتبطة بھا والجدل حولھا استمر قائماً  بالرغم من أن

، بل أن العدید من الناس حكموا لمدة األلفي سنة الالحقة. فقد تطرقت كل الدیانات الكبرى لمناقشتھا وذلك في إطار معتقداتھا الذاتیة
التي  –. وحتى وقتنا الراھن، مازالت العدید من الطوائف تلك القضیةعلى وجود إیمان بعضھم البعض من عدمھ على أساس موقفھم 

ھ؟ من كان المسیح؟ وكیف ولد؟ وماذا كانت رسالتمثل تختلف في معتقداتھا حول تلك المسائل  –تدعي التبعیة للدیانة المسیحیة 
ھ الراھن؟ضعوكیف مات؟ وما ھو و  

 
قدت الحقائق وتغیرت المعتقدات عبر آالف السنین التي تلت میالد العدید من السجالت المكتوبة وفُ دلت إضافة إلى ذلك، فقد عُ 

ما یعد وما بعقد الكثیر من المجالس التي ھدفت للتوصل إلى قرارات تحدد  - عبر سنوات - نتیجة ذلك قامت جماعات دینیة المسیح. 
میالدیة  325من أبرز االجتماعات التي عقدتھا تلك المجالس كان مجلس "نیسیا" عام وال یعد عقیدة سلیمة أو كتاب مقدس صحیح. 

لس مذاھب متعددة تولد اونتج عن تلك المج صحة نسخ اإلنجیل وطبیعة المسیح عدة قضایا مثل وفیھ احتدم الخالف والجدل حول
ي تشھده المعتقدات المسیحیة في الوقت الراھن.عنھا ھذا التنوع الذ  

 
العدید  –من خالل الوحي المباشر  –التي أعقبت ذلك وتحدیداً منذ أن استعاد "جوزف سمیث" لنا قدیسي األیام األخیرة وخالل حقبة 

بقدر كبیر من  –اإلجابة  في ھذا الشأن، لم تعد تلك التساؤالت محل جدل. أننا اآلن قادرون علىة والواضحة ممن الحقائق القیِ 
على علم واضح بمولد المسیح  اآلنفنحن  على العدید من تلك التساؤالت. –القناعة واستناداً إلى العدید من البراھین الواضحة 

وستقر ألسنتھم بأنھ مسیح لھ ركع البشریة توس ودوره ووجوده الیوم حیاً، كما أنھ لیس لدینا أدنى شك أنھ سیعود إلى األرض
شریة.الب  
  

، خواننا المسیحییناتضعنا أحیاناً في موضع الخالف مع  –كما كشف عنھا أنبیاء العصر الحدیث  –ھذه القناعات المشار إلیھا آنفاً 
وذلك  و أننا لسنا مسیحیون على اإلطالق،سمیث أ جوزفبل أننا نجد أنفسنا في موقع المحارب دفاعاً عما ینسب إلینا خطأ بأننا نعبد 

عن غالبیة  �ما یفرقنوھو  ،بتمیز الرب/األب عن المسیحفنحن نؤمن  غم من أن كنیستنا قد سمیت على اسم المسیح عیسى.على الر
نؤمن أن الرب/األب والمسیح والروح القدس ننا إالذي یؤمن بعقیدة "الثالوث". المسیحیة التي تتبنى المذھب "النیسي" الجماعات 

ً ضھا البعض وإن كانت یشكلون ثالثة كیانات منفصلة عن بع تخدم  معا غرض واحد. فھم لیسوا كیاناً  –من خالل الكینونة الربانیة  -
تجسد في شكل إنسان عندما كان حیاً على األرض. نؤمن أن المسیح ھو الرب/األب  أحادیاً أخذ شكل جسد أو جوھر واحد. نحن ال

.كما أننا ال نصلي للسیدة مریم العذراء وال ألحد من القدیسین  نحن ال نمجده وال نعبده وال نصلي لھ بدیالً عن الرب/األب.  
 

نحن ال نضع الرموز المسیحیة المتعارف علیھا مثل الصلیب ورسم المسیح ر التي تفردنا وتمیزنا عن غیرنا، ضافة إلى األموإ
جمتھ. نحن نعلم أنھ بھ أخطاء وأن المصلوب داخل كنائسنا. نحن نؤمن أیضاً بأن اإلنجیل ھو كلمة الرب ولكن بقدر دقتھ وصحة تر

مثل ھذه االعترافات من جانبنا توسع الفجوة بیننا وبین المعتقدات إن في الترجمة.  دت وأنھ یتضمن أخطاءً فقبعض نصوصھ قد 
الھیئة المسیحیة األخرى، وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن لدینا ثالثة كتب مقدسة (إضافة إلى اإلنجیل) فلیس من المستغرب أن غالبیة 

بارلي ب برات" عام إلدر نعتبر اآلراء المنسوبة إلى " –إلى الیوم  –نحن  وكأننا لسنا من المسیحیین. - الیوم –إلینا تنظر  المسیحیة
شكل من  –في الغالب األعم  –أن عقیدة "الثالوث" التي تتبناھا المذاھب المسیحیة الحدیثة ھي  ومنھامازالت صحیحة،  1855

.معتقداتنا في ھذا الشأن ععتبر المذاھب اإلسالمیة قریبة ومتوازیة م، ونأشكال الوثنیة  
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إلحاقاً للجدل السابق اإلشارة إلیھ، فإن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو "ما ھي رؤیة المسلمین للمسیح؟". من أكثر المفاھیم الخاطئة 

وم خاطئ ومحبط. فكون المسلمین ال یعلمون دور المسیح شیوعاً عن اإلسالم ھو أن المسلمین ال یؤمنون مطلقاً بالمسیح. ھذا مفھ
وأنھم ال یعترفون بتعالیمھ كنبي وبرسالتھ الھادفة إلظھار الحق. إن نظرة أخلص للبشریة ال یعني أنھم ال یكنون لھ كل التبجیل كمٍ 

س تماماً، فالمعتقدات اإلسالمیة تنظر إلى ال تقوم مطلقاً على تقلیص دوره أو التقلیل من شأنھ العظیم. على العك"اإلسالم إلى المسیح 
نظرة اإلسالم إلى المسیح تعد أكثر  وفي واقع األمر، إن .الرب لھ منحھالمسیح باحترام عظیم وتضعھ في المقام الصحیح الذي 

  .1"عقیدة اإلسالمیةاالعتراف بالمسیح والقبول بھ ھو أحد األركان األساسیة للحیث إن  احتراماً من نظرة العدید من المسیحیین لھ.
 

أن القرآن ذكر تجدر االشاره ھنا الي . 2یشیر القرآن إلى المسیح على أنھ االبن المبارك للسیدة مریم العذراء وأنھ رحمة من الرب
ھ اسم ھ"إذ قالت المالئكة یمریم أن هللا یبشرك بكلمة من )45: 3(تحدیداً لفظ "السید المسیح" في أكثر من موضع. فقد وردت في 
إزالة  "أن لفظ "المسیح" لھ معان متعددة یتعلق بعضھا بالقدرة على ".المسیح عیسى بن مریم وجیھاً في الدنیا واآلخرة ومن المقربین

.لھالقرآن أیة إشارة لم یتضمن  و ماھوللبشریة،  �����والبعض اآلخر یتعلق بدوره  "أو وضع نھایة لشيء ما  
 

بالرسالة التي ھدفت إلى تحریر العرب من الوثنیة  صلي هللا علیھ وسلم أنھ عندما جاء محمد وھنا تجدر التذكرة بنقطة ھامة وھي
بكل قوة، وكان غیر المسیحیین  لتابعیھا لقن عقیدة "الثالوث"وتعدد اآللھة والتصور الخاطئ للرب، كانت الكنائس المسیحیة تٍ 

ھو  –بحق  –لقد كان ذلك العصر  .ن الدیانة الحقة ھو أقل القلیلمیالدیة كان المتبقي م 600منغمسون في الوثنیة، وبحلول عام 
ر باإلتباع آنذاك ھو االتجاه الداع إلى داألصوب واألج وكان االتجاه، الحضارة حعصر الجھل بصحیح المعتقدات الدینیة وبكل منا

التوحید.  
 

یحیة الخاطئة كعقیدة "الثالوث". فإسباغ صفة األلوھیة لمعتقدات المساول اتضمن القرآن العدید من األجزاء التي تدحض الوثنیة وتت
ھو خطیئة بشعة، شأنھا في ذلك شأن جدیراً بأن یُعبد وجعلھ بالرب/األب (استناداً إلى تجسده في شكل إنسان)  وصفھعلى المسیح 

ً االدعاء بأن الرب  57: 16(سورة  في . فقد ورد3ب عبادتھایج آلھةفي شكل  قد اتخذ لنفسھ بناتا "وإذا بشر أحدھم باألنثى ظل  :)59-
وجھھ مسوداً وھو كظیم، یتوارى من القوم من سوء ما بشر بھ أیمسكھ على ھون أم یدسھ في التراب أال ساء ما یحكمون، للذین ال 

یؤمنون باآلخرة مثل السوء و4 المثل األعلى وھو العزیز الحكیم".  
 

حید التي جاء بھا محمد، لم تترك أي مجال لالعتقاد بأن للرب أبناء أو بنات یعبدوا معھ. لتوة الھامة التي تستند إلیھا عقیدة اأن الحقیق
أما الطوائف المسیحیة فقد روجت لمیالد المسیح كواقعة منبتة الصلة باإلعجاز اإللھي فقد استخدمت لفظ "إنجاب" لإلیحاء بأن تلك 

على تجسید الرب/األب في شكل المسیح تلك النظرة التي قامت  بن/المسیح.اندماجاً دنیویاً مادیاً بین األب/الرب واال كانتالواقعة 
"ما  :وفي قولھ تعالىأدت إلى تضمین القرآن إشارات لغویة شدیدة الوضوح تضع األمور في نصابھا بشأن واقعة میالد المسیح.  

).35: 19(سورة  نھ إذا قضى أمراً فإنما یقول لھ كن فیكون"اكان / أن یتخذ من ولد سبح  
 

ْحَمُن َولَداً َوقَالُوا ا "وكذلك في قولھ تعالى:  َماَواُت یَتَفَطَّْرَن ِمْنھُ َوتَنَشقُّ اْألَْرُض  ،ْد ِجْئتُْم َشْیئاً إِّداً لَقَ  ،تََّخَذ الرَّ  ،َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل ھَّداً تََكاُد السَّ
ْحَمِن َولَداً أَن دَ  ْحمَ  ،َعْوا لِلرَّ 88: 19" (سورة ِن أَن یَتَِّخَذ َولَداً َوَما یَنبَِغي لِلرَّ قَالَْت  " وفیما یتعلق بخلق المسیح، یقول هللا تعالى:) 92-

لِكِ  قَالَ  ،َربِّ أَنَّٰى یَُكوُن لِي َولٌَد َولَْم یَْمَسْسنِي بََشرٌ  ُ  َكَذٰ .)12: 66(سورة  "ونُ فَیَكُ  ُكنْ  لَھُ  یَقُولُ  فَإِنََّما أَْمًرا قََضىٰ  إَِذا ،یََشاءُ  َما یَْخلُقُ  هللاَّ  
 

ناس المثال الذي یجدر بھم إتباعھ. إن المسیح لم یؤد لیعیش الحیاة البشریة الفانیة ویعطي ال لقد جاء یسوع المسیح إلى ھذه األرض
باستخدام قوى إلھیة  - تلك المعجزات  ھذا وقد وردت لیلعب دور الرب وإنما أنجزھا من خالل إیمانھ وتمجیده لألب في عاله. -

، 116: 5(سورة بالقرآن فقرة جدیرة باالھتمام جاء فیھا أن الرب سیسأل المسیح عما قام بتلقینھ للناس وعما فعلھ بحیاتھ، فورد في 
َي إِلَھَْیِن ِمن ُدوِن هللاِ قَا": )117 ُسْبَحانََك َما یَُكوُن لِي أَْن أَقُوَل َما لَْیَس  لَ َوإِْذ قَاَل هللاُ یَا ِعیَسى اْبَن َمْریََم أَأَْنَت قُْلـَت لِلنَّاِس اتَِّخُذونِي َوأُمِّ

َما قُْلـُت لَھُْم إِالَّ َما أََمْرتَنِي بِِھ أَِن  ،ُم الُغیُوبِ لِي بَِحقٍّ إِن ُكنُت قُْلـتُھُ فَقَْد َعلِْمتَھُ تَْعلَُم َما فِي نَْفِسي َوالَ أَْعلَُم َما فِي نَْفِسَك إِنََّك أَْنَت َعالَّ 
قِیَب َعلَ  اْعبُُدوا ا تََوفَّْیتَنِي ُكنَت أَْنَت الرَّ ا ُدْمُت فِیِھْم فَلَمَّ ْبھُْم  ،ْیِھْم َوأَْنَت َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشِھیدٌ هللاَ َربِّي َوَربَُّكْم َوُكنُت َعلَْیِھْم َشِھیًدا مَّ إِن تَُعذِّ

".ُز الَحِكیمُ فَإِنَّھُْم ِعبَاُدَك َوإِن تَْغفِْر لَھُْم فَإِنََّك أَْنَت الَعِزی  
 

(بمعنى  5فیما یتعلق بقضیة إلوھیة المسیح كجوھر لعقیدة "الثالوث"، ورد في القرآن في أكثر من موضع أن عیسى لیس ابن الرب
أنھ ولد والدة بشریة مادیة ثم تحول إلى االشتراك مع الرب ومشاركتھ في اإللوھیة). وأضاف القرآن أن الرب لو أراد فعل ذلك 

ما ال یجعلھ بحاجة البن أو شریك لھ في  بقدراتھ . إن الرب لھ من االكتفاء الذاتي6على عیسى ومریم والبشر أجمعین لكان قد قضى
وات أكثر من إلھ الختص كل واحد منھم بملكوتھ ولتزاحموا ا، ولو كان في السم7وات وما في األرضاعظمتھ وعاله، لھ ما في السم

قال الیھود أن و .10أحد یقول الكافرون أن هللا ثالث ثالثة ولكن هللا واحدو .9ل وعبد !لقد كان عیسى بشر ورسو  .8على الحكم
"عذرا" ھو ابن هللا وقال المسیحیون أن یسوع ھو ابن الرب، عبدوھم مع أحبارھم ورھبانھم كآلھة من دون هللا بالرغم من أنھم 

.11أمروا أن یعبدوا إلھ واحد ال شریك لھ  
 



 - 3-  

: 3(سورة جاالً للشك فیما یتعلق بالوحدانیة المطلقة <. فقد خاطب أھل الكتاب (المسیحیین) متحدیاً إیاھم بقولھ في لم یترك اإلسالم م
"قل یا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم أال نعبد إال هللا وال نشرك بھ شیئاً وال یتخذ بعضنا البعض أرباباً من دون ) 64

عقیدة الثالوث التي  –حال حیاتھ  –سمیث دحض  جوزفوفي نفس ھذا الشأن، نجد أن  لوا اشھدوا بأنا مسلمون".هللا فإن تولوا فقو
التي توصل  –لألب واالبن  12سمیث جوزفأن رؤیة كما تقوم على الوھیة المسیح كجزء من جوھر واحد یجمعھ مع األب/الرب. 

نفصالن ومتمیزان عن بعضھما البعض. نفى حین أن الرب ھو األب فإن أنھما كیانان م –إلیھا من خالل دراستھ لطبیعة الرب 
رض ولیس من حیث الجوھر.غمن أجل ال وحدةً خلص) ھو االبن یسوع الذي یشكل مع الروح القدس المسیح (المً   

ى لألب) جاء إلى أن المسیح عیسى ھو االبن األكبر للرب (الروح األول كنیسة یسوع المسیح لقدیسي األیام األخیرةیعلمنا مذھب 
 –نحن  .)4: 93المبادئ والعھود ( لطت مع بني البشر"تاألرض متجسداً في شكل بشر "لقد كنت في ھذا العالم في شكل جسد واخ

إال أننا نعنى بذلك أن  للبشریة،خلص في الجوھر اإللھي السابق على الوجود وكمً  كعضوفي حین نؤكد أن األدوار اإللھیة للمسیح 
ھ تنفیذاً إلرادة الرب ولم تكن نابعة من قدراتھ الذاتیة. لقد كان المسیح منفذاً إلرادة الرب وأوامره ولذلك فھو لھبت وقد  تلك األدوار

ھو تابع للرب/األب في القوة والعظمة والنفوذ. المجد ھو   لیس معبوداً على قدم المساواة مع الرب، ال في المكانة وال في السمو.
بقوة  – كنا نؤكدللرب وحده. نحن وإن  ألوحد للرب/األب، فإننا نفسر لفظ "االبن المولود" على أنھ ال على أن المسیح ھو االبن ا-

المسیح ترتبط ارتباطاً وثیقاً بدور بین یقتصر على واقعة المیالد بشكلھا المادي البحت، وإنما نفھمھ كتعبیر عن العالقة بین األب و
للبشریة. كمنقذالمسیح   

 
ع الغالبیة من تابعي الدیانات األخرى في أن السیدة مریم كانت عذراء وأن المسیح لیس لھ أب من البشر. وبناء على ذلك نحن نتفق م

ھو ابن الرب (خالفاً لبني البشر الذین یأتون إلى الحیاة  فقط فإن "إنجاب" الرب لھ كان جزءاً من قدرتھ على الخلق. وبھذا المعنى
الرب إلى عیسى یشیر النفیسة"، الخریدة وفقاً لما ورد في كتاب موسى " ولكننا نحن ال نعلم كیف تم ذلك. بواقعة میالد مادیة بحتھ)،

ذ، ولكنھ في نفس اآلیة ذكرقبالولید والمن فقد تحدث الرب إلى موسى شارحاً وجھ الشبھ بین الرب   أن ال إلھ إال ھو. - وبشكل قاطع -
نقذ البشر والملئ بالنعم وعنوان الحقیقة. ولكنھ أضاف "ال إلھ إال أنا یعود إلى كل شيء مأنھ مولوده الوحید و"فذكر  وبین المسیح

).6: 1النفیسة الخریدة ألني العلیم بھ" (كتاب   
 

لقب "ابن الرب" أو "الرب االبن" یشیر أیضاً إلى دور الشراكة الذي قام بھ المسیح كعضو في الذات اإللھیة في مرحلة ما قبل  إن
الوجود. یعلمنا الكتاب المقدس، أن المسیح قام بدور فعال في خلق األرض تنفیذاً ألوامر الرب. فقد ورد في كتاب موسى أن الرب 

من خالل كلماتي ھذه حقیقة ھذه األرض وھذه السماء، أنا البدایة والنھایة، القادر، خالق كل شيء، خلقت  قال "ھا أنا ذا أكشف لكم
).2: 1وسى م - النفیسةالخریدة كتاب السماوات واألرض التي تقفون علیھا ( –منذ البدایة –  

 
جعل للمسیح دوراً في  ھب الذي أوضح بجالء أنیرجع إلى األ انما نحن نرى أن المجد والفضل النابع من ھذا الخلق للسماء واألرض

نا ھو العنصر الرئیسي في اختالف عقائد –كمنقذ للبشریة  –أن ذلك الدور اإللھي الذي قام بھا المسیح   ذ".قتحقیق ذلك بصفتھ "المن
حیث  ،قذ لبني البشرفھو منٍ  مجرد رسول ومبشر بالحقیقة،لنا، المسیح عیسى ھو أكثر من النسبة عن تلك التي یتبناھا اإلسالم.  فب

وھبھ الرب قوة إلھیة استخدمھا من أجل تنفیذ ما وضعھ الرب على عاتقھ من عب التكفیر عن ذنوب البشر وتطبیق قواعد الرحمة 
ي والعدالة. تلك كانت أحد مھامھ في مرحلة ما قبل الوجود، فقد كان مقدراً علیھ أن یقوم بلعب دور "المنقذ" في إطار ترتیب إلھ

من البشر. ألبنائھھ الرب/األب لتحقیق الخالص ضعشامل و  
 

ھا أنا ذا قد أتیت إلى ھذا العالم "القدس، قال لھم: بعد صلبھ وبعثھ في  على قوم نافيمیالدیة، عندما ظھر المسیح  34ففي عام 
ثم لرب، من أجل ھذا ضحیت بحیاتي كل تائب جاء إلى كطفل صغیر في ملكوت ا بكل الترحیبعنھ الخطیئة، لذا فأنا استقبل ألرفع 

إننا  .)22 ،21 :9 الثالث نافي، سفر نومر(كتاب مو "اح األرض كي أنقذكمفقوموا وتعالوا إلى من أقصى من عدت إلیھا من جدید.
لھ  قام المسیح بالتكفیر عن ذنوب البشر، ولكننا نؤمن بأن عالقة األبوة التي منحھا لھ الرب سمحتكیف  –جمیعاً  –ال نعلم 

باستخدام القوة اإللھیة في الوقت المناسب لتحقیق ذلك. لذا فإنھ ال یمكن أن یكون قد ولد والدة مادیة بشریة كاإلنسان الطبیعي.  
 

 وقتالعاش الحیاة كبشر ولكنھ تمتع بقدرات إلھیة مكنتھ من تنفیذ الدور الذي أوكل إلیھ عندما حان  وعلى الرغم من أن المسیح
مكنھ من القیام بدور "المنقذ" الذي كفر  - ھو ابن الرب متجسداً في شكل إنسان –من الناحیة اللفظیة  – "عیسى"ن وفك ذلك. المحدد

بشریاً ثم البعث  –أوالً  –وھو دور لم یكن لیقوم بھ لو كان بشراً عادیاً. فلكي تكتمل "الكفارة" عن طریق الموت  عن ذنوب البشر،
ببدنھ مادیاً ثم لیستعیده مرة أخرى، وما كان لیقدر على ذلك إال ألن الرب وھبھ حیاة اختصھ  من بعده، كان البد أن یضحى عیسى

بعد الموت من الرب/األب بما  وورث القدرة على البعثبمعناه البشري، الموت أم فقد ورث عیسى من أمھ مریم  بھا واورثھ إیاھا.
فعالً إنسانیاً اختیاریاً مقصوداً أمكنھ اإلقدام علیھ ألنھ كان األب األوحد  –بالنسبة لعیسى  –. لقد كان الموت البشري 13 لھ من خلود

18 :20كتاب المبادئ والعھود للرب ( -26(".14  
 

وصفھا لنا المسیح  قد بدأت في حدیقة الجثامین وأنھا كانت مؤلمة. ففي فقرة رائعة من الكتاب المقدس التكفیرنحن نعلم أن واقعة 
قد أتممت تنفیذ إرادة األب فقد عانیت ما عنیتھ كفارة من جمیع البشر الذین قد ال یعانون مثل ما عانیت إذا بنفسھ حین قال "أما و

أقدموا على التوبة، ولكن إذا لم یتوبوا فالبد أن یقاسوا مثلما قاسیت بما في ذلك الرعشة من قسوة األلم ونزف الدم من كل مسام 
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ما أعده  –بعون الرب ومجده  –أس األكثر مرارة. لقد قمت وأتممت كال قالمعاناة ال أذوأنني بتلك  الجسم وعذاب الجسد والروح.
).19- 16 ،2 :19 كتاب المبادئ والعھود. ("من ترتیبات لبني اإلنسان  

 
، فقد لم یمجد إال األب/الرب، وأعرب عن خضوعھ التام إلرادتھ –قذ للبشریة حین أدى دورة كمن –جدیر بالذكر، أن المسیح ومن ال

ورد عن قولھ "ھا أنا ذا نور العالم وروحھ، شربت من الكأس الذي أعطاه لي الرب، ومجدتھ لما حملني بھ كي أكفر عن ذنوب 
كان الرب قد اختار المسیح لیكون مخلص البشریة منذ البدایة وقبل   ).11 :11 الثالث نافي، سفر نمالبشر منذ البدایة (كتاب مور

تجدر اإلشارة إلى أن كما  .)8 :15سفر موصایا  –ن م(كتاب مور "القوة لیكون شفیع بني اإلنسان"اھباً إیاه أن یخلق ھذا العالم، و
أغلب الرسل الذین سبقوا عیسى قد تنبأوا ولمحوا إلى دوره كشفیع.  

 
شرین لم إو(لفظ الشفاعة  –في مواضیع متعددة  –ورد في القرآن و في أي منھا - ، مؤكداً )الشأن في ذلكمباشرة إلى دور المسیح  -

"یومئذ ال تنفع الشفاعة إال من  :)109، 102، 100: 20(سورة ورد في حیث . 15الشفاعة ألحد إال من منحھ هللا ذلك ال أحد یملكأن 
دونھ الشفعة إال من شھد بالحق وھم  "وال یملك الذین یدعون من )86: 43(سورة ورد في و  أذن لھ الرحمن ورضى لھ قوال".

تملك األصنام أو اآللھة الزائفة شفاعة ألحد، فإن  ي حین الفحین قال "ف فھد عن الملكنقل ن". وھنا تجدر اإلشارة إلى ما یعلمو
.16"عیسى الذي عبده تابعوه بالباطل والذي دعا إلى التوحید بناء على فھم كامل، ستكون لھ القدرة على أن یشفع للناس  

 
ورد ذلك حیث وب تأتي بالتوبة والخضوع إلرادة هللا. أن أحد أسماء هللا الحسنى ھو "الغفور" یؤمن المسلمون أن المغفرة من الذنو

عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم ال تقنطوا من رحمة هللا إن هللا یغفر الذنوب جمیعا أنھ ھو الغفور ا "قل ی )54، 53: 39(سورة في 
للسماح للتائبین بدخول ن بعرش هللا لطلب المغفرة لمؤمنین. فھم یتوسلون هللا ھناك ھؤالء الذین یحیطوكما ذكر القرآن أن  الرحیم".

باإلضافة إلى ذلك، ھناك آیات تذكر أداء األعمال الجنة مع عائالتھم وأبنائھم. ولكن في النھایة ھو هللا وحده الذي یغفر ویقبل التوبة. 
لنكفرن عنھم سیئاتھم ولنجزیھم أحسن الذي كان  �الصالحالوا "والذین آمنوا وعمحتى یُغفر لھم: الصالحة كوسیلة للمساعدة 

).114: 11(سورة  یذھبن السیئات ذلك ذكرى للذكرین" �الحسنان إ)، "11، 7: 29(سورة یعملون"   
 

كھ یر من سلوفالوسیلة لدى المسلمین إلى التوبة وطلب المغفرة واضحة ومباشرة. فإن اعترف اإلنسان بذنبھ لربھ بنیة خالصة وغً 
إلى وسیط أو منقذ یشترك معھ في طلب  –في ھذا الشأن  –وطلب المغفرة، فإن هللا سیكون رحیماً بھ وسیغفر لھ ذنوبھ. ال حاجة 

یكفي في تفسیر كیفیة حدوث المغفرة إلى أن هللا قادر علیھا وال حاجة للخوض في أكثر من  المغفرة ألن هللا قادر على ذلك إن شاء.
ذا لم تتطرق الرسالة المحمدیة إلى دور عیسى كمنقذ وال إلى تفاصیل أخرى تتعلق بدوره في طلب المغفرة.ذلك. وھذا یفسر لما  

 
فإن القرآن لم یتضمن إال القلیل عن األیام األخیرة في حیاة عیسى وموتھ. فھناك جزء واحد یشیر إلى أنھ لم  ،سبق ماباإلضافة إلى 

"وقولھم أننا قتلنا المسیح عیسى بن مریم رسول هللا وما قتلوه وما صلبوه ولكن  )158، 157: 4في (سورة  یصلب على ید الیھود
وأن الذین اختلفوا فیھ لفي شك منھ ما لھم بھ من علم إال إتباع الظن وما قتلوه یقینا. بل رفعھ هللا إلیھ وكان هللا عزیزاً  18شبھ لھم
أن المسیح لم یصلب مطلقاً، ویشیر البعض اآلخر إلى أن شخصاً آخر قد  تشیر معظم التفسیرات اإلسالمیة بھذا الشأن إلى ."حكیما

أن نشیر إلى أن النقطة  –خاصة فیما یتعلق بقیام الیھود بصلب المسیح  –جدیر بالذكر عند قراءة ھذه اآلیة  صلب بدالً منھ.
نود  ولكنھ في الحقیقة قد رفع إلى الرب. –یھود كما یعتقد ال –الجوھریة ھنا ھو أن المسیح لم یمت موتاً دائماً مماثل لموت البشر 

فلو ذكر  إلى أن عدم ورود أي ذكر في القرآن إلى عودة المسیح إلى الحیاة بعد موتھ ھو أمر یمكن تفسیره. –مرة أخرى  –اإلشارة 
كونھ منقذ للبشریة.القرآن ذلك مباشرة وصراحة فإن ذلك سوف یبرز قدرة المسیح على الوقوف في وجھ الموت كجزء ودلیل على   

 
لمسیح على ھذه األرض یشوبھا قدر كبیر من الغموض، شأنھا اتجدر اإلشارة ھنا إلى تعلیق للملك فھد ورد فیھ "أن نھایة حیاة كما 

لیس من المثمر الخوض في مناقشة تلك الشكوك والظنون التي أثارتھا الجماعات   في ذلك شأن الغموض الذي أحاط بمولده.
لقدیمة وفقھاء المسلمین. فالقرآن واضح أن المسیح لم یصلب ولم یقتل على ید الیھود، وذلك بالرغم من العدید من المسیحیة ا

 المالبسات المحددة التي أنتجت وھماً في عقول أعداء اإلسالم. أن مثل ھذه االختالفات والشكوك والظنون ھي أمور عقیمة، فاألمر
.19"الى) للبت فیھیل إلى هللا (سبحانھ وتعحأ برمتھ قد  

 
ْذ قَاَل إ"لالھتمام ورد فیھا أن المسیح قد مات بالفعل ولكن كجزء من ترتیب إلھي  مثیرة یةنآقر آیةإضافة إلى ذلك، نود اإلشارة إلى 

ُ یَا ِعیَسٰى إِنِّي ُمتََوفِّیَك َوَرافُِعَك إِلَيَّ َوُمطَھُِّرَك ِمَن الَِّذیَن َكفَُروا َوَجاِعُل الَّ  ِذیَن اتَّبَُعوَك فَْوَق الَِّذیَن َكفَُروا إِلَٰى یَْوِم اْلقِیَاَمِة  ثُمَّ إِلَيَّ هللاَّ
في إطار ربطھا بما  فقط ومع ذلك فإن تفسیرات ھذه اآلیة تشیر إلیھا ).3:55" (سورة َمْرِجُعُكْم فَأَْحُكُم بَْینَُكْم فِیَما ُكنتُْم فِیِھ تَْختَلِفُون

بل أن العدید من ترجمات القرآن بشأن ھذه الواقعة لم تستخدم لفظ "مات" وإنما  على ید الیھود. یحالمس تلما ادعي عن قورد ب
حین  –قد أشار إلى موتھ  –المسیح نفسھ  وإن  وورد في تفسیر ابن كثیر لفظ "أخلده إلى النوم". "،استخدمت لفظ "أخذ" أو "جمع

. ھذا ویفسر )33: 19(سورة  م ولدت ویوم أموت ویوم أبعث حیا""والسلم على یو: أتى بمعجزة نطقھ في المھد وھو رضیع
المسلمون ھذه اآلیة على أساس أن موت المسیح لم یحدث حتى اآلن ولكنھ سیحدث مستقبالً.  
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خالف على أن الرب قد رفعھ إلى عاله. یؤمن المسلمون بقوة أن ال وبصرف النظر عن تلك االختالفات حول موت المسیح، ف
المسیح ویقیم اإلسالم  ء. فقد ورد في "الحدیث" أنھ سوف یدمر أعدا20 ھر على األرض مرة أخرى قبل یوم القیامةالمسیح سیظ

 –حقاً  –فإذا كنا نرید  الخالفات حول حیاتھ ودوره.كل  للجمیع . وعندئذ ستحسم21ویبقى على األرض أربعون عاماً قبل أن یموت
  لینا أن نقبل بكل ما سیأتي بھ عیسى ویعلمنا إیاه.أن نتبع الرب بقلب سلیم فسیكون یسیراً ع

 
اإلیمان بالعودة الوشیكة لعیسى إلى األرض ھي أمر یتطلع إلیھ "المورمون" والمسلمین، وعندما یحدث ذلك فإن المسیح سیحكم إن 

ا كانت علیھ قبل أن وستعود األرض إلى م"ھذه األرض وھو على رأس دیانة واحدة وشعب واحد یعیش أفراده جمیعاً في سالم 
كتاب (  أمیر السالم".... وسط جموع شعبھ ملكاً یحكم كل البشر، وسیطلق علیھ حینئذ  –وحتى المنقذ نفسھ  –قّسم، وسیقف الرب تُ 

).6 :19 سفر نافي الثالثكتاب مومن  ؛25 ،24 :133 المبادئ والعھود  
 

.152 عبد العاطي، ص. 1  
21، 19: 19سورة  2  
-أصناماً عربیة الالت والعزة بصفة خاصةبنات هللا كن  3 .19: 53سورة انظر    
للمعجزات الواردة بالقرآن وغیر المذكورة بالكتاب المقدس (انظر إلى نھایة ھذا الفصل). للحصول على النصوص الكاملة 4  
(انظر نھایة ھذا الفصل). في اإلسالم بشأن تعریف / تفسیر لفظ "ابن الرب" للحصول على مراجع 5  
17: 5سورة  6  
68: 10سورة  7  
91: 23سورة  8  
172، 171: 4سورة  9  
73: 5سورة  10  
31، 30: 9سورة  11  
تاریخ ، النفیسة الخریدةانظر  ھذه الرؤیا،روایة لمعرفة المزید حول فیھا األب واالبن.  رأى اسمیث" شاباً، جاءتھ رؤی جوزفعندما كان " 12

h?lang=eng-https://www.lds.org/scriptures/pgp/js سمیث جوزف  
-17: 10، 26: 5جون  ،لكتاب المقدسا 13 18.  
729، ص. 2مجلد  1992میالن ك ، شركة مال������ ���������� ،دانیال اتش لودلو 14  
3: 10سورة  15  
.4683حوظة رقم مل، 1561، ص. تفسیر الملك فھد، ������ 16  
-7، 3: 40سورة  17 9  
التفسیرات األخرى تتضمن: "كما بدى لھم أو كما ظھر لھم أو كما شبھ لھم". 18  
.663 ، ملحوظة268، 276 ص. ،تفسیر الملك فھد ،������ 19  
61: 43سورة  20  
4310، رقم 1203، ص. 3، مجلد ��� ��� ����حدیث كما ورد في  21  

 
ي اإلنجیل:المعجزات التي لم ترد ف  

1 النطق في المھد. -  
ِك بَِغیًّا .فَأَتَْت بِِھ قَْوَمھَا تَْحِملُھُ قَالُوا یَا َمْریَُم لَقَْد ِجْئِت َشْیئًا فَِریًّا"   .یَا أُْخَت ھَاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء َوَما َكانَْت أُمُّ

َوَجَعلَنِي ُمبَاَرًكا أَْیَن َما  .قَاَل إِنِّي َعْبُد هللاِ آتَانَِي الِكتَاَب َوَجَعلَنِي نَبِیًّا .اَن فِي الَمْھِد َصبِیًّافَأََشاَرْت إِلَْیِھ قَالُوا َكْیَف نَُكلُِّم َمن كَ 
َكاِة َما ُدْمُت َحیًّا الِة َوالزَّ ا بَِوالَِدتِي َولَْم یَْجَعْلـنِي َجبَّاًرا َشقِیًّا .ُكنُت َوأَْوَصانِي بِالصَّ السَّالُم َعلَيَّ یَْوَم َولِدتُّ َویَْوَم أَُموُت وَ  .َوبَّرً

27: 19(سورة  ".َذلَِك ِعیَسى اْبُن َمْریََم قَْوَل الَحقِّ الَِّذي فِیِھ یَْمتَُرونَ  .َویَْوَم أُْبَعُث َحیًّا -34(  
 
 

2     الطیر المخلوق من الطین معجزة  -
نِْعَمتِي َعلَْیَك َوَعلَى َوالَِدتَِك إِْذ أَیَّدتَُّك بُِروِح القُُدِس تَُكلُِّم النَّاَس فِي الَمْھِد َوَكْھالً َوإِْذ إِْذ قَاَل هللاُ یَا ِعیَسى اْبَن َمْریََم اْذُكْر "

فِیھَا فَتَُكوُن طَْیًرا بِإِْذنِي َوتُْبِرُئ  فَتَنفُخُ  َعلَّْمتَُك الِكتَاَب َواْلـِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواِإلنِجیَل َوإِْذ تَْخلُُق ِمَن الطِّیِن َكھَْیئَِة الطَّْیِر بِإِْذنِي
بِاْلـبَیِّنَاِت فَقَاَل الَِّذیَن َكفَُروا ِمْنھُْم إِْن  األَْكَمھَ َواألَْبَرَص بِإِْذنِي َوإِْذ تُْخِرُج الَمْوتَى بِإِْذنِي َوإِْذ َكفَْفُت بَنِي إِْسَرائِیَل َعنَك إِْذ ِجْئتَھُم

بِ  )110: 5(سورة  ".ینٌ ھََذا إِالَّ ِسْحٌر مُّ  
 

انظر: ،تعریف اإلسالم للفظ "ابن الرب"لمعرفة المزید حول   
، 1999، المركز اإلسالمي الدولي للنشر، الریاض، السعودیة، ������� ��� ������. حمودة عبد العاطي -

.162 – 151ص.   
اض، السعودیة.، الریللشباب اإلسالميالعالمیة الندوة ، ����� ������. مانع حماد الجھني -  
، شركة الفیصل االتحاد اإلسالمي العالمي للمنظمات الطالبیة، ������� ���������، ألفت عزیز الصمد -

53ص. ، 1988للطباعة، الكویت،  -42.  
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، 1991إقلیم جاسم، السعودیة،  ،، مركز إرشاد األجانب���� ��� ���� �������حسن محمد باعقیل،  -
20ص.  -27.  

28ص. ، 1988لمسیح في اإلسالم، دار الفضیلة، القاھرة، مصر، ، اأحمد دیدات - -30.  
، ���� ��� ��� �� ، سوزان حنیف -

175ص. ، 1979دار منشورات كازي، الھور، باكستان،  -184.  
ربیة ، دار الفتح، الشارقة، دولة اإلمارات الع����� ، بالل فیلبس -

40، صفحة 1996المتحدة،  -70.  
، الدار العالمیة للكتاب اإلسالمي، م. دبلیو. اتش، لندن للنشر، ���� ، محمد عطاء الرحیم -

.1979الریاض، السعودیة،   



الفصل السابع  

غرباء في العالمال  

بینما كنت في أحد األیام أنني صرت أخیًرا جزًءا من ھذا المجتمع. من العیش في قریة جبلیة منعزلة بالیمن، شعرت بعد ثالث سنوات 
مجاورة. ورآني جالسة  بنا في طریقھ إلى قریةأتحدث إلى البائع الذي كان صدیقًا جیًدا، مر أحد الغرباء في أحد المتاجر الصغیرة جالسة 

من غیر المحترم توجیھ السؤال عني وسبب وجودي. في الثقافة الیمنیة، فسأل البائع في المتجر والحظ بطبیعة الحال أنني لست یمنیة، 
نھم" مع ذلك، أخبره صدیقي أنني "واحدة م بي. اإذا كان السؤال خاصً إلى الرجل الحاضر ولكن یوجھ الحدیث مباشرة المرأة أجنبیة، 

ولكن سأل ھذا الغریب إن كنت مسلمة. أجاب صدیقي على الفور، "ال، ثم مما یعني أنھا تعیش معھم وصارت فرًدا من عائلتھ ومجتمعھ. 
أسرع رب القھوة أو الشاي، وتؤمن با8، وسوف تدخل الجنة بسبب عقیدتھا ، وال تشنبيسمیث  جوزفلدیھا كتاب مورمون، تؤمن أن 

وكیف أعیش بینھم طوال السنوات القلیلة الماضیة. خمسة عشر دقیقة عن معتقداتي طوال للرجل خطبة فقدم تطرد ثم اسمنك كمسلم". 
وجھ فلم یحدث وأن ، كانت نادرة للغایةعن معتقداتي بكل ما یعرفھ صدیقي بما أن محادثتنا المباشرة ناھیك عن القول، أنني صعقت حقًا 

التي یخبر بھا الغریب اآلن.توفر لھ ھذه المعلومات كاملة طوال ثالث سنوات أسئلة معینة أي لي   

ثم تذكرت أول بضعة أشھر لي في عن معتقداتي من دون أن نتناقش فیھا قط. شيء علم كل كیف تفكرت عندما عدت للمنزل الحقًا، 
وكنت ون لي قھوة أو شاي بعد الطعام كانوا بالضرورة یقدملمقابلتھم ومشاركة الوالئم معھم. كان یتم دعوتي إلى بیوت الناس القریة. 

فترة قصیرة ذلك بثم تذكرت كیف أنھ بعد  الذي نتمسك بھ. قانون الصحةحسب المذكور في ، فأخبرھم أنھا ضد معتقداتي أرفض بلباقة
رھم في حتى من كنت أزو أو بعض الماء البارد عوًضا عن ذلك.فیمتو أزور أي شخص كانوا یقدمون لي عصیر الفاكھة عندما كنت 

كانوا یعرفون بعدم تناولي للقھوة أو الشاي.منازلھم ألول مرة   

یعتبر یوم الجمعة وكنت أجیب علیھم والنصوص المقدسة بین یدي. كان الناس یأتون لزیارتي صبیحة أیام الجمع، عندما تذكرت كذلك 
بكل سرور أتركھم یقاطعوني كنت قون بابي. یطرعندما كانوا دراستي الكنسیة وقت في الشرق األوسط یوم مقدس وكنت في منتصف 

حتى ولكنھم كانوا ینتظرون بعد فترة قصیرة، لم یكن أحد یأتي لزیارتي صباح أیام الجمعة باختصار ما كنت أقوم بھ. فقط كنت أشرح 
حة الجمعة وذلك من صبیبالكنیسة" مشغولة "یعلم أن دیبرا یبدو أن كل شخص في القریة وقت متأخر من الیوم لزیارتي. مرة أخرى، 

معین عن األمر.شيء أخبر أحد فعالً بدون أن   

أن بمجرد في نظر عالم الیوم. غریبي األطوار إن نمط حیاتنا في كنیسة یسوع المسیح لقدیسي األیام األخیرة یجعلنا أقل ما یمكن أن یقال 
وسلوكیاتنا  أكثر لنا لرؤیة الجوانب األخرى من حیاتنان سینتبھومعین بسبب معتقداتنا الدینیة، شيء أننا ال نشاركھم في یعرف الناس 

نحن ممیزین في المجتمع كمختلفین بسبب تباعھا. إحماستنا في ولكن وقیمنا عقیدتنا فقط إن نمط حیاتنا ال یعكس التي تؤثر فیھا معتقداتنا. 
 وأالمالبس الخلیعة أو ارتداء ألفاظ بذیئة قول  وأدرات المختعاطي  وأالقھوة  وأتناول الشاي  وأالتدخین  وأامتناعنا عن احتساء الكحول 

یشیر البند الثالث حیث أخرى مخلة باآلداب. أو أي أنشطة أفالم خلیعة االستماع لموسیقى غیر الئقة أو مشاھدة  وأالجنس قبل الزواج 
وأن نعمل وأصحاب فضیلة ھاًرا ومحسنین "نؤمن بأنھ یجب علینا أن نكون أمناء وصادقین وأطالتي نؤمن بھا:  بنود اإلیمانعشر من 

حقًا قد نقول إننا نتبع نصائح بولس الرسول بأننا نؤمن بكل األشیاء ونأمل بكل األشیاء وأننا تحملنا الكثیر ونرجو أن الخیر لكل البشر، 
1نسعى وراء ھذا الشيء".احتمال كل األشیاء. فإن كان ھناك شيء ذو فضیلة ومحبوب أو یستحق التقدیر أو المدح فنحن نقدر على   

عندما یجدون اندھاًشا إلى أقصى درجة ممن قابلتھم یبدون كان الغالبیة العظمى التي أقمت بھا، في كل دولة من الدول اإلسالمیة الخمسة 
وجدوا أنھ من المحال  أو من سلوكیات األجانب الذین یقابلونھم،أو األفالم فما یرونھ في التلیفزیون ھذه الحیاة الملتزمة. أمریكیًا یعیش 

الذي أسمعھ ھو أنني من الممكن حقًا لم یسمع أحدھم مطلقًا عن المورمون، وكان الرد المعتاد أن یوجد أمریكي یعیش وفق ھذه القیود. 
ون بالسعادة وعندما بدءوا یعرفونني ووجدوا أن األمر فعلي، كان یشعرأن أومن بھذه األشیاء ولكن، مثل الجمیع، ال أعیش فعلیًا وفقھا. 

كما لو كنت بدعة جدیدة.عندما یقدمونني إلى أصدقائھم   

بزھو قائالً، "ھذه ھي دیبرا. إنھا ال تحتسي الكحول، وال فقد أشار تجاھي مرح لزمیلھ في العمل. بشكل ذات مرة قدمني صدیق سوري 
ھل سمعت من قبل عن أمریكي ة. ھل تصدق ذلك؟ تتناول الشاي أو القھوة، وھي ال تدخن أو تمارس الجنس خارج الزواج، وھي أمریكی

ألفراد الصور النمطیة الخاطئة عن إلى محادثة مفیدة لساعة كاملة بین ثالثتنا على الرغم من أننا ضحكنا جمیًعا، قادتنا الدعابة مثلھا؟" 
في تساعد مثل ھذه المناقشات ة. من ثقافات وجنسیات أخرى وأنواع القیم الضروریة في الحیاة بغض النظر عن اعتقادات دینیة معین

في الحدیث مقدار كبیر من اعتقادات األخرى عندما نستغرق بعض الوقت یمكننا تعلم احترام  تقلیل الفجوة بین الحواجز الثقافیة والدینیة.
ن على قمم التالل حیث یمكننا مثل المدجلیة واضحة ولكن إظھارھا حقیقتنا بعدم إخفاء فإننا مكلفین لذلك عن القیم العامة التي نتشاركھا. 

2 جمیًعا رؤیتھا.  



كان في العیادة الوحیدة بمنطقتنا في الیمن. مرة أخرى، كنت أنا األمریكیة األولى وربما األجنبیة الوحیدة التي كذلك طبیب سوداني أتذكر 
شعر أنھ لمسلمین في الشرق األوسط، لذلك علم أنھا خبرتي األولى في الحیاة بین ابالمثل، عاشت بالمنطقة وكذلك أول أتباع مورمون. 

كنا نقضي بعض الساعات في خالل الشھور القلیلة األولى من إقامتي، من واجبھ تعریفي باإلسالم على أمل قبولي بعقیدة هللا الصحیحة. 
من أعیش في جوارھم. ما یؤمن تعالیم اإلسالم ومعرفة بلقد كنت مھتمة وكذلك االختالفات في وجھات النظر. مناقشة معتقداتنا الثنائیة 

عقیدتي وأعلن إسالمي.في نھایة كل مناقشة، كان یطلب مني بلطف تغییر   

أن اعتقدت أني ربما ألم یحدث لك مطلقًا وانفجرت في النھایة، "دعواتھ، بلطف أرفض بینما المطلق من التحلي بالصبر بعد نحو شھرین 
ولكنني لن أغیرھا ببساطة اعتقاداتك أنا أستطیع أن أحترم قویة كما إیمانك بدینك؟ أشعر أن دیني صحیح ومنزل من هللا وأن قناعتي 

أنا مؤمنة من كل قلبي أني أسیر على الطریق لنفس األسباب. التحول لإلیمان بمورمون یمكنني أن أطلب منك ألنك طلبت مني ذلك. 
بینما كنا نتبادل نقاشاتن الدینیة كل " اتي، سترى أنني على حق.ورأیت كیف أعیش حیالقویم للعودة إلى هللا، وإذا عرفتني بشكل أفضل 

حین فیما بعد، لم یعد یتطرق لموضوع تغییر عقیدتي مرة أخرى. ظللنا نعمل في القریة سویًا لعامین وبمرور الوقت توطدت صداقتنا.  

لقد كان لھ نقاًشا ى بغرض طلبي للزواج. لھذا الطبیب وأتى من قریة أخرمن الطریف أنھ في أحد األیام طرق بابي صدیق سوداني 
شكرتھ  3تجعلني صالحة للزواج منھ بما أنھ مسلم ملتزم.حیاة عفیفة بشأني وبخصوص معتقداتي وتوصل أنني أعیش طویالً مع الطبیب 

نھ عامالً مھًما. على الرغم من كوأكثر من كونھ ملتزًما، في الزوج أخرى ولكنني أخبرتھ أن لدي عدة متطلبات على اھتمامھ بلطف 
طریفة في إطار الخبرات ھذه في حین أن ثانیة. كزوجة كي یعرض الزواج مني صدیق لھ قریتنا قد أرسل شیخ  ،ففي أحد المرات كذلك

ون طوال فترة إقامتي معھم، كانوا یرھؤالء الرجال ورغبتھم الزواج مني باعتباره نظرتھم الدینیة. احترام كنت أقدر ، الثقافة األمریكیة
.  من معارفھم وأن سمعتي نقیة حتى یوصى بي كزوجة لرجال شرفاء آخرینألتزم بمبادئ الفضیلة أنني   

بعد معرفتھ بي لفترة بعد عدة سنوات، كان كذلك عبر صدیق مسلم في الكویت أوصى بي ألحد أصدقائھ عندما تعرفت على زوجي 
یخضع ألھمیة قصوى في الشرق األوسط وما من الشرف والسمعة إن مفھوم  وما أومن بھ حقًا.طویلة كافیة لیتعرف على أسلوب حیاتي 

تعني بالفضیلة والسمعة الحسنة في فإن كثیر من أنماط الحیاة اإلسالمیة ألجل ذلك یفوق الكلمات الطیبة التي تقال عنك لآلخرین. شيء 
القانون اإلسالمي الذي یعتمد على القرآن) والحدیث شریعة (مستقاة من الكثیر من قواعد السلوك االجتماعیة كذلك فإن الحیاة الیومیة. 

عوًضا عن كونھ للحیاة كأسلوب عندما یتعامل الناس بجدیة مع إتباع دینھم ). صلى هللا علیھ وسلم أقوال وأفعال النبي محمدالشریف (
.والمجتمعیةالثقافیة  ت، یبني ذلك شعوًرا قویًا بالقیممجموعة من المعتقدا  

حظر یمیل الغربیون للنظر إلى وعلى مواطنیھا بشأن المحظورات.  صارمة ایر من الناس أن دول الشرق األوسط تفرض قیودیشعر الكث
على أنھا وصاالت الدیسكو، والعقوبات القاسیة الرتكاب الجرائم وعادة ارتداء الحجاب للنساء ومنع الحانات األفالم والكتب واإلنترنت 

في دولة في ممارسة شعائري براحة شدیدة كنت أشعر مع ذلك، كأحد أتباع الكنیسة  طھاًدا بشكل عام.تمثل اض أو حتىقیود مشددة 
بالمدن األمریكیة حیث ھذه القیود غیر مسموح بھا.القواعد مقارنة بالعیش تدعم ھذه مسلمة   

في أي وقت خالل الیوم أو اللیل من دون  أنني في ھذه البالد، أستطیع بشكل عام الخروج من منزلي وحدي أشعر باالمتنانفي الحقیقة 
بسبب التي كانت محظورة سابقًا أو ذھابي لدور السینما لتلفاز برنامج باأنني عند مشاھدتي أقدر بسوء.  ءالخوف أن یتعرضني شي

لخوف أن یصدمني سائق أنھ یمكنني القیادة خالل ساعات اللیل المتأخرة من دون االمؤذیة أو اللغة المسیئة. أشعر باالمتنان مشاھد ال
مواد إباحیة. من دون اختیاري على الشاشة  تقفزمن دون أن باستخدام اإلنترنت أشعر باالمتنان  یعود منزلھ من إحدى الحانات.مخمور 

أنھ لیس كل شخص في حین . بأدب ولطفمع بعضھم ویتعاملون لرؤیة الناس من حولي یرتدون مالبس محتشمة كذلك أشعر باالمتنان 
أكثر أدبًا واحتراًما في ال زلت أرى أن السلوك العام لتعالیم دینھ (كما ھو الحال مع كل دین)، بر مثاالً حیًا تش في الشرق األوسط یعیعی

محمد (صلى هللا من أدب الحدیث الشریف وفق حیاة النبي الموروثة القواعد إلى  مرة أخرى یعود ذلكھذه الدول عما عایشتھ في بلدي. 
لقد كانت تلك القواعد صائبة في وقتھا، ولم تزل صالحة في أیامنا.عام تقریبًا.  1400التي سجلت منذ  علیھ وسلم)  

وهللا  وهللا ال یؤمن، وهللا ال یؤمن،، "محمد (صلى هللا علیھ وسلم)والسلوكیات العامة تجاه اآلخرین یقول النبي أما بشأن القیم األخالقیة 
تجنب قول أشیاء خالف غیاب األفعال الشریرة، على المرء ب .4"ل هللا؟ قال: جار ال یأمن جاره بوائقھقالوا: وما ذاك یا رسو ،ال یؤمن

من كان یؤمن با! " ��� ���� ���� ��� ���� ���� ����سلبیة عن اآلخرین. یقول حدیث آخر: 
النبي محمد (صلى هللا  اوھو ما قرنھلسان المرء  كان من األھمیة بمكان القدرة على حفظلذلك . 5"خیًرا أو لیصمت والیوم اآلخر، فلیقل

من یضمن لي ما بین لحییھ وما " ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� عفة المرء.بحفظ علیھ وسلم) 
. "6بین رجلیھ أضمن لھ الجنة  



��� ����  .المرء وھي مھارة اجتماعیة مھمة للغایة علمنا إیاھا الحدیث الشریفكذلك فمن األھمیة بمكان حفظ غضب 
ِدیُد الَِّذي یَْملُِك نَْفَسھُ ِعْنَد اْلَغَضبِ " وسلم���� ��� ���� ����  ْرَعِة، إِنََّما الشَّ ِدیُد بِالصُّ من العادات المثیرة  .7"لَْیَس الشَّ

(وھو "الجنبیة" لدى الیمنیین فمن الممتلكات القلیلة المبجلة التي تلتزم بھذا الحدیث أسلوب تسویة النزاعات الكالمیة. في الیمن لالھتمام 
، ملتھبانضباط األلفاظ خالل أي حوار  ولضمان. تتوارثھ العائلة)في أحزمتھم وفي أغلب األحوال الرجال یعلقھ مزخرف خنجر فضي 

یطلب من كال الطرفین منح الجنبیة الخاص بھ لطرف ثالث یعرف بأنھ شخص نزیھ.  

یخسر أو شوه سمعة الطرف اآلخر حال الغضب أو بأي شكل من األلفاظ غیر الالئقة، إذا حدث خالل أي مناقشة واتھم أحد األطراف 
واحترام نتیجة لھذا التقلید. التي یتم تسویتھا بصورة ودیة ھذه النقاشات والنزاعات لقد شاھدت بنفسي  خاصتھ للرجل اآلخر.الجنبیة 

أحدھم یتحدث بسوء عن آخر، كما لم أشاھد أي عراك أسمع مطلقًا فطوال السنوات الثالث من إقامتي في القریة، لم عالوة على ذلك، 
.  الخفیفة یسرع آخر ویحاول تھدئتھ بنوع من الفكاھةإذا حدث وتحدث أحدھم بغضب في البدایة، في المعتاد غاضب أمام العامة.   

السلف الصالح، وا أنفسھم "مجتمًعا یتبع كانوا یحاولون أن یجعلبأفضل وسیلة ممكنة. أن یعیش حیاة مسالمة كان الجمیع یحاول بصدق 
تمثل حیاة النبي محمد  9 كالم هللا (القرآن) وخیر الھدي ھدي محمد صلى هللا علیھ وسلم.""خیر الحدیث  8 (ومن ثم) یتبعنا الخلف."

النبي محمد صلى هللا  عندما سؤل أن یعیش المرء حیاة فاضلة ألجل اآلخرین وھو ما یعبر عنھ الحدیث الشریف.صلى هللا علیھ وسلم 
أجاب النبي یخرجھ؟ شيء سأل الناس، وماذا لو لم یكن لدى الرجل عن إیتاء الزكاة، علمنا أن إخراجھا فرض على المسلمین. علیھ وسلم 

عندئذ ؟ وماذا لو لم یكن قادًرا على العملكي یستفید نفسھ ویفید اآلخرین. أن علیھ أن یعمل ویكسب من عرق یده صلى هللا علیھ وسلم 
 قبول.علیھ على األقل أن یشجع كل ما ھو خیر ومإذا لم یتمكن من عمل ذلك، بكلمة أو فعل. البؤساء یمكنھ مساعدة المضطھدین 

  10 العظیمة.ل الخیر اعمأوھو ما یعتبر من اآلثام علیھ أن یتنزه عن إذا كان ذلك مستحیالً، وأخیًرا، 

بالقواعد األخرى ھ ویلتزم بقوانین السلوك وال یقوم بأي عمل خیر من خالل االلتزام أما الشخص الذي ال یستطیع التحكم في سلوك
 ".ع قول الزور والعمل بھ فلیس 5 حاجة في أن یدع طعامھ وشرابھمن لم ید"األساسیة لإلسالم. یقول الرسول صلى هللا علیھ وسلم 

القیام إن ، یرد عملھ علیھ. خالصةمن دون نیة فحسب إذا عاش المرء وفق أركان اإلسالم باإلضافة لذلك، 11 صیام رمضان). (مثل
معة وریاء إال سمع هللا بھ على رؤوس الخالئق ما من عبد یقوم في الدنیا مقام س" یبطل العمل.بأعمال الخیر بھدف الریاء أمام الناس 

اإلحسان لآلخرین.وینطبق ذلك أیًضا على الجود و 12".یوم القیامة  

ومعاملة الضیوف في أرض االحتفاء بالضیف المكتسبة من الحدیث الشریف ویشتھر بھا الشرق األوسط ھو من أعظم القیم الثقافیة 
یقول النبي صلى هللا  یر المسلم، وبشكل أكثر تحدیًدا المسیحي) الذي یعیش في دولة المسلمین.بحمایة الذمي (غحیث یأمر الدین اإلسالم. 
عالوة على ذلك، یقول الفقیھ المسلم الشھیر ابن حزم  13."ا فأنا خصمھ، ومن كنت خصمھ خصمتھ یوم القیامةمن آذى ذمیً " علیھ وسلم

قبل أن ینقض عھد وبذل روحھ ن حیث یعیش، الواجب على كل مسلم قتال ذلك العدو من بلد المسلمیبقواتھ لیأخذ ذمیًا أنھ إذا أتى عدًوا 
14 لغیر المسلمین.الحمایة الذي ضمنھ هللا عز وجل   

وتقدیم أجود حفاوة االستضافة ومن بینھا . الشریفة دیثاحمذكورة في األالمقدسة عند المسلم، وللضیف حقوق الفضائل الضیافة من  كرم
ضجر ال یجب على المضیف األكل حتى یأكل الضیف وال یجب أن یظھر أي غضب أو أو طعام عادي لثالثة أیام. ة لیوم ولیلاألطعمة 
سواء التي حظیت بھا لمرات ال تحصى في الدول اإلسالمیة. جًدا بالكرم وحسن الضیافة  طوال ھذه السنوات كنت مندھشة 15 أمامھ.

عند ، أو مناسبة خاصة مثل الزواج أو حتى طار بعد الصیام خالل شھر رمضان)كانت وجبة بسیطة على طعام اإلفطار (وجبة اإلف
امتد ذلك أیًضا إلى مواقف أمام العامة حیث تكمن سعادتھ في خدمة الضیف. المضیف یتفاخر دائًما بما یقدمھ كان البقاء مع األصدقاء، 

كجزء مما یعتبرونھ ووقتھم وعرضوا مساعدتي عند الحاجة تجاوز الغرباء عن طریقھم كثیًرا ما عندما كنت في حاجة ألي مساعدة. 
سواء كان صدیقًا أم غریبًا، كل من یحتاج إلى أي شخص للكرم والمساعدة الحقیقیة  متد ھذا االتجاه المجتمعيیأقل واجب للضیف. 

للمساعدة.  

وانتظرت ضع سنوات. لقد وصلت إلى المطار منذ بفي إجازة بما عایشتھ عندما عدت إلى الوالیات المتحدة لقد قارنت ھذا االتجاه 
وكان یقف بجانبنا شاب عاًما.  75سیدة عجوز یمكن بسھولة مالحظة تجاوز عمرھا وكان بجواري الحقائب. أمام سیر استالم حقائبي 

لت من دون وحاوعندما وصلت الحقائب، أدركت السیدة حقیبتھا . متاعھكان یظھر ضجًرا خالل انتظار الثیاب مھندم صغیر السن 
وجھ وبدالً من مساعدتھا،  الواقف إلى یمینھا.بذراع الشاب من دون قصد الوصول إلیھا. بمجرد أن تجاوزتھا الحقیبة، اصطدمت جدوى 

الحقیبة. والحق انزعاجھا على الجانب من اآلخر من السیر یقف أحد النبالء لحسن الحظ، شاھد وابتعد عن طریقھا. نظرة ممتعضة إلیھا 
ھذا الموقف مجرد تعلیق للسیدة العجوز. عرض أي مساعدة الذي تكبر عن في منع نفسي من تأنیب ھذا الشاب واجھت صعوبة حقیقیة 

لقد الحظت أنھ بمرور السنوات ھناك حالة عامة خالل العقود القلیلة السابقة. یوضح إلى أي منحدر وصلت قیمنا االجتماعیة بسیط 



أحكم على جمیع األمریكیین بھذا السلوك بینما بالتأكید ال مرة أخرى، مباالة تجاه اآلخرین في ثقافة بلدي. متزایدة من األنانیة والال
من خالل دراسة النماذج والقیم التي نتعلمھا من األحادیث بالمسئولیة المجتمعیة أنھ یمكننا إلى حد ما تحسین شعورنا ، فإنني أشعر القاسي

ا كبیًرا على نمط الحیاة اإلسالمیة المعاصرة.الشریفة التي لم تزل تشكل جزءً   

واحترام أعضاء األسرة األكبر سنًا، وتحظى األم باألھمیة األسرة أھمیة التي نتعلمھا من الحدیث الشریف من القیم الدینیة األخرى 
من أحق الناس بحسن  یا رسول هللا جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال"وسلم  ھسؤل النبي محمد صلى هللا علیالرئیسیة. 

بمكانة رائدة داخل البیت دائًما ما تحظى األم 16 ".قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك صحابتي قال أمك
الفزع دیدة یصیبھم كان أصدقائي من دول عحتى یتوفاھا األجل. ویستمروا في العیش معھا یصغي األطفال لھا فھي مكرمة والمسلم. 

أصبحنا ھكذا نتعامل ببرود وجفاء وعدم كیف ووجدوا صعوبة حقیقیة في فھم بیوت مسنین في الوالیات المتحدة عندما علموا بوجود 
احترام لنلقي بآبائنا المسنین في مثل ھذه البیوت.  

وخدمة بعضنا تجاه الحب نظرتنا لألسرة، والتزامنا خیرة لقد شعرنا أنھ من أقوى محاور إیماننا في كنیسة یسوع المسیح لقدیسي األیام األ
: بیانًا حول "األسرةت الرئاسة األولى بكنیسة یسوع المسیح لقدیسي األیام األخیرة أصدر، 1995في عام البعض والبقاء بجوار بعضنا. 

في بیئة قائمة في الحیاة حق األطفال على هللا وقدر من الزواج والحیاة العائلیة أن على في ھذا البیان، تؤكد الكنیسة  17إعالن للعالم".
18".المفیدةوالصالة والتوبة والعفو واالحترام والحب والعطف والعمل واألنشطة الترفیھیة على "مبادئ اإلیمان   

األبدي معھم في في االقتراب حقًا صادقین لألبد، ینبغي أن نسأل أنفسنا إلى أي درجة نحن معنا وحدة واحدة في بقاء أسرنا بینما نؤمن 
ال ینطبق ذلك فقط على الوشائج العاطفیة، في أغلب األسر الكبیرة بالشرق األوسط، تبدو الروابط األسریة متینة للغایة. حیاتنا الیومیة. 

ي تربط بینھم التالثقافیة یعود جانب من ذلك إلى بقیة من آثار التقالید القبلیة والحمایة كذلك.  البدنيجوانب من الدعم ولكنھ یصل إلى 
یشارك جمیع كواجب لتحقیقھ في حیاة األسرة. التي یدعو لھا اإلسالم  والتبجیلاالحترام بإحكام، ولكن یعود السبب األكبر إلى سمة 

ر خاص بمن یدعم كبار السن بعدما تظھر آثاكن السؤال أبًدا لم یفیما بینھم، حتى بعد الزواج.  والبدنیةمواردھم المالیة أعضاء األسرة 
وفق  لألیتام أو المرضى العقلیین أو الفقراء. تتعامل األسر مع ھذه المشكالت في إطارھاكما ال توجد الكثیر من المرافق السنین علیھم. 

سواء مجتمعیًا أو كذلك ال یعتبر ھذا األمر مقبوالً العامة. المؤسسات ونقلھم إلى أقصى قدراتھا من دون التخلي عن أعضاءھا نھائیًا 
ناھیك عن البعد الدیني.ا ثقافیً   

تعرض لإلھانة ألي سبب أي شخص درجاتھ في الدول اإلسالمیة. تبجیل واحترام األفراد أو أعضاء األسرة في أعلى یبدو كما ذكرنا، 
ة النساء على لمسئولیوحسن السیرة. یعود ھذا االتجاه من جانب كان من الحتمي االحتفاظ بالسمعة الطیبة یعني إھانة األسرة كاملة، لذلك 

لسلوك المرأة نتیجة لألصولیة الدینیة. عدم المبالغة في الظھور باألماكن العامة. مرة أخرى، نظرة تبدو اضطھاًدا عند كثیر من الغربیین 
كان التبجیل عفة، كلما وتحفظًا، كانت أفعالھا وأقوالھا أكثر كلما كانت المرأة أكثر تواضًعا أمام العامة تأثیًرا مباشًرا على أسرتھا. 

واالحترام سمة لھا وألسرتھا.  

ارتداء وراء السبب ثقافي واألسرة یكون البعد الفي الوقت الحالي، بینما ترتدي جمیع النساء مالبس محتشمة أمام العامة، في المعتاد 
"َوقُل لِّْلُمْؤِمنَاِت یَْغُضْضَن . ذلكقیامھا بأو عدم  وجھھا بحجابھاأو تغطیة غطاء ملحق للرأس) دون من مع أو ثوب أسود المرأة للعبایة (

نَّ َعلَٰى ُجیُوبِِھنَّ َوَال یُْبِدیَن ِزینَتَھُنَّ إِالَّ لِبُُعولَتِِھنَّ أَْو ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ َویَْحفَْظَن فُُروَجھُنَّ َوَال یُْبِدیَن ِزینَتَھُنَّ إِالَّ َما ظَھََر ِمْنھَا َوْلیَْضِرْبَن بُِخُمِرھِ 
 أَْو بَنِي أََخَواتِِھنَّ أَْو نَِسائِِھنَّ أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُھُنَّ أَِو نَّ أَْو آبَاِء بُُعولَتِِھنَّ أَْو أَْبنَائِِھنَّ أَْو أَْبنَاِء بُُعولَتِِھنَّ أَْو إِْخَوانِِھنَّ أَْو بَنِي إِْخَوانِِھنَّ آبَائِھِ 

ْربَِة ِمَن ال َجاِل أَِو الطِّْفِل الَِّذیَن لَْم یَْظھَُروا َعلَٰى َعْوَراِت النَِّساِء َوَال یَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِھنَّ لِیُْعلََم َماالتَّابِِعیَن َغْیِر أُولِي اْإلِ  یُْخفِیَن ِمن ِزینَتِِھنَّ  رِّ
ِ َجِمیًعا أَیُّھَ اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ  الوجھ وفي بعض األحیان تفسر الزینة أنھا تعني الشعر  دائًما ).31 :24(سورة  ".َوتُوبُوا إِلَى هللاَّ

أثناء أداء الصالة وشعائر وفي حقیقة األمر، یأمر بھ. في القرآن مباشر نص ع ذلك، بشأن تغطیة الوجھ بالكامل، فال یوجد موالكفین. 
الحج، یجب أن تكشف المرأة وجھھا.  

ا كان الغالب من الوجھ والكفین ظھورھما عادة وعبادة وذلك في الصالة والحج، لم" أحد كبار العلماء المسلمین:اإلمام القرطبي، یقول 
ا إلیھما. یدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي هللا عنھا أن أسماء بنت أبي بكر رضي هللا فیصلح أن یكون االستثناء راجعً 

یا أسماء أعرض عنھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقال لھا: "عنھما دخلت على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وعلیھا ثیاب رقاق، ف
19".إن المرأة إذا بلغت المحیض لم یصلح أن یرى منھا إال ھذا.." وأشار إلى وجھھ، وكفھ  

 المیة.بدالً من الشریعة اإلسوتوقعات األسرة  الثقافيالمعیار من ثم یعتمد القرار على ارتداء الحجاب أم ال في الجانب األكبر على 
دیة، كان علي بینما كنت أقیم في المملكة العربیة السعونجد أنھ في نفس الدولة، ھناك الكثیر من النساء على طرفي النقیض. بالتالي، 

 ��������معي أمام العامة الرتداءه في حال طلب مني ذلك أحد وشاًحا كذلك كنت أحمل حتى مع كوني أجنبیة. ارتداء العبایة 



في أغلب األحوال لم أكن أمتثل لھم، ولكن في حاالت المحافظة فحسب) أن أغطي رأسي. بالمكلفة في الدول اإلسالمیة یة الشرطة الدین(
أخرى كنت أجبر على االمتثال.  

في تقره العدید من المؤسسات السیاسیة ولكنھ متطلب  لجمیع النساء (وحتى األجنبیات)والوشاح ال یفرض القرآن ارتداء العبایة 
المظھر العام بشأن توجد قوانین حدیثة بینما في دول مثل المملكة العربیة السعودیة وإیران اإلسالمیة شدیدة المحافظة. ومات الحك
لیس علیھم فالنساء األجنبیات الالتي یعشن في جدة بالسعودیة یتفاوت تطبیق ھذه القوانین داخل نفس الدول من مدینة ألخرى. ، للنساء

في قلب الریاض، حتى بعض عندما كنت أعمل في مستشفى أمام العامة. إلطالق ونادًرا ما یرتدین العبایة تغطیة رؤوسھن على ا
بعضھن للحجاب ارتداء ن وجھھن عند القدوم للعمل، على الرغم من یال یغطكان أغلبھن ن الوشاح. یزمیالتي السعودیات كن ال یرتد

وكن یؤكدن بسرعة صدیقاتي  اممن كنمع بعض ھؤالء النساء لمحادثات الطویلة كانت لدي بعض اقفازات. الكامل حتى لدرجة ارتداء 
أن النابع مرة أخرى، كن یؤكدن أو الحكومة. على أنھ قرارھن الخاص بالحجاب الكامل ولیس من قبیل الفرض أو القید من عائالتھن 

بسیط مثل المالبس أمام العامة.شيء عبر  وكان یسعدھن المشاركة في ذلك لعائالتھناالحترام والتبجیل وراء قرارھن ھو   

وعلى الرغم من أن الحرم الجامعي للفتیات فحسب، كانت غالبیة الطالبات في الجامعة كنت أعمل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، 
التجول الحجاب أثناء  ولكن یضعنكن جمیًعا یكشفن عنھ أثناء وقت الفصل، وإذا كن یغطین وجوھھن ویغطین رؤوسھن. یرتدین العبایة 

یظھرن من خاللھ الفخر بالنسبة لھن كان ببساطة نمطًا في الحیاة في الحرم الجامعي حیث كان ھناك بعض العمال والمدرسین الرجال. 
بتراثھن وااللتزام ورفع اسم العائلة.  

كان من غیر المقبول أن یظھر مام العامة. بالسلوك المحتشم بین الجنسین أ العرف الخاص باللباس المحتشم، كانت التوقعاتومع ھذا 
بین األصدقاء من حمیمة مشاعر كان من الشائع جًدا رؤیة الرجال والنساء إشارات عاطفیة ظاھرة أمام العامة، وحتى إن كانوا أزواًجا. 

على أنھا اتجاھات مثلیة، وبأي حال ال یفسر ذلك أثناء السیر. وتأبط الذراعین الخدین نفس الجنس ممن یسلمون على بعضھم بتقبیل 
للسلوك العام في الشرق األوسط.تبًعا ولكنھ سلوك مقبول ثقافیًا   

تتضمن أغلب أماكن األعمال مثل المطاعم والمصارف ومكاتب البرید والمرافق األخرى شائعة االستخدام، مداخل أو مناطق منفصلة 
یتم بشكل عام، حركن بحریة أمام الرجال كي یتلقین الخدمة المطلوبة. كن یتإذا لم یكن ھناك مكان خاص للسیدات، للرجال والسیدات. 

بسبب بھذه المزایا بالنسبة لي كامرأة، كنت دائًما ما استمتع وبأدب كبیر أكثر من الرجال أمام العامة. التعامل مع النساء باحترام كبیر 
مما كنت سأحظى بھ في بلدي حیث الجمیع ملة تفاضلیة أكبر من منحي معامن الجید أن أشعر جنسي عندما كنت أقیم في ھذه البلدان. 

في إطار السلوك واآلداب العامة. سواسیة   

ءات وافي ھذا السلوك إلى الرغبة في تجنب أي إغ، یكمن السبب الرئیسي إللزام قرآنيال یعود أمام العامة بینما الفصل بین الجنسین 
ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر فَال یَْخلُونَّ بِاْمَرأٍَة لَْیَس َمَعھَا ُذو َمْحَرٍم "الذي یقول،  ھناك الحدیث الشریفبالتجاوزات الجنسیة. خاصة  َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا@َّ

 21".فإن مجانبة ذلك أحسن لحالھ، وأحصن لنفسھ، وأتم لعصمتھ"على ھذا الحدیث، . یعلق اإلمام القرطبي 20"ِمْنھَا، فَإِنَّ ثَالِْثھَُما الشَّْیطَانُ 
عدم منح لذلك، من األفضل ببساطة قد تؤثر مباشرة على سمعة المرأة أو شرف العائلة. لنمیمة للمنع أي احتمال كذلك فإن ذلك أدعى 

سلبیة تلیھا.نتائج أي مخاطر ناھیك عن الفرصة للخلوة   

الي عندما تفتح أبواب المصعد في أي كان ھذا الحدیث الشریف بالتحدید یعلق في المصاعد في البنایات. بالتفي مقر عملي بالریاض، 
شخصیًا وجدت األمر مسلیًا قبل استخدامھ. یترك الباب یغلق وینتظر في صبر حتى یكون المصعد خالیًا طابق وبداخلھ امرأة كان الرجل 

تطبق بشكل ذاتھ فث الحدی داللةما نوع السلوك الشائن الذي قد یحدث بین غریبین أثناء تحرك المصعد بین الطوابق، ولكن أن أتصور 
تام.  

ال الرجم حتى الموت، ولكن حتى یتم االتھام وعقوبة الزنا حرام (محظورة) في اإلسالم. والدعارة الزنا ك الشائنةخطایا الفبطبیعة الحال، 
رآن الكریم المنھي عنھا في القوالشذوذ من األمور المحرمة االستمناء كذلك، فیشھدون على رؤیة الفعل. بد من أربعة شھود عدول 

یا معشر الشباب من "التحكم في العواطف وكبح الشھوات، بشأن یقول الرسول الكریم صلى هللا علیھ وسلم  22 والحدیث الشریف.
23".ءة فلیتزوج فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاءاستطاع منكم البا  

یوجد في مثل األكل والشرب كذلك.  الحسیة، ولكن إلى جمیع الشھوات الشھوات البدنیة للمرء ال تنطبق فقط على العاطفةإن كبح 
یسة یسوع المسیح لقدیسي األیام األخیرة الذي یمنع احتساء الكحول كن) لدى الصحة(قانون  24یشبھ "كلمة الحكمة"للصحة  نظاماإلسالم 

عندما نرى المتطلبات تبدو ھنا تشابھات العھد القدیم  25 المیتة). لحم الخنزیر أو المیتة (الحیواناتأكل أو أي مسكرات أخرى، أو 
تفرض ، فأغلب الدول اإلسالمیة أن تناول المخدراتبشأما وما یعتبر لحًما طاھًرا وغیر طاھر. لذبح الحیوانات الواجبة في اإلسالم 



بالتالي، فجمیع األشیاء التي ترتبط بثقافة والتي قد تصل إلى عقوبة اإلعدام. المواد المحظورة عقوبات قاسیة على استیراد أو حیازة 
ال تشیع في ھذه البلدان.المخدرات   

ھدف اإلسالم في تعلیم االستسالم  على المجتمع بشكل عام، یكمنومیة الحكالھیمنة سواء كان األمر خاص بتحكم المرء في نفسھ أو 
التي قد تقودنا إلى طریق الضالل إذا لم نبذل أي جھد إن العالم مكان ملئ بالشھوات والمغریات  الكامل . بالجسد والعقل والقلب.

إن ھذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه "الحدیث الشریف، یقول الرسول الكریم صلى هللا علیھ وسلم في أو عقولنا. للسیطرة على أفعالنا 
.26 "أكلة، لم یبارك لھ فیھ، وكان كالذي یأكل وال یشبع بسخاوة نفس وحسن أكلة، بورك لھ فیھ، ومن أخذه باستشراف نفس وسوء  

ق الخلود، علینا تذكر الفكرة كما ینبغي وعدم جعلھا تقودنا إلى طریق الضالل أو تشوش علینا طریوكي نستثمر الفرصة في ھذا العالم 
ارتحلت الدنیا مدبرة وارتحلت اآلخرة مقبلة ولكل واحدة منھما بنون فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من "األشمل والھدف من الحیاة. 

  27."بمباعده ا حساب وال عملأبناء الدنیا فإن الیوم عمل وال حساب وغدً 

أن عندما نتعامل مع أشیاء تافھة في حیاتنا الیومیة. لذلك فمن الضروري  ما في بؤرة االھتماأن نضع الواقع الحقیقي دائمً من الصعب 
كثیًرا ما أقود السیارة كنت عندما كنت أعیش في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، باألمور المھمة حقًا. بأشیاء تذكرنا نحیط أنفسنا 

كل میلین معلقة بإعالنات كنت معجبة بحقیقة أن الطریق السریع مليء ور الكنیسة. في أیام الجمع لحض �أبو ظبلساعتین من العین إلى 
اعتقاداتك تصاحبك وأنك محاط أنھ بغض النظر عن وجھتك، فإن العبارات القصیرة باللغة العربیة المسافر شعور تعطي ھذه تذكر با!. 

خالل الصالة وفي جمیع لنا بتوجیھ قلوبنا دائًما ! ة كتاب مورمون إنھ تشبھ مناشدوحضور هللا إذا كنت ذاكًرا لھ. دائًما باإلیمان 
. أن یتملكنانبقى نعیش في ھذا العالم ولیس بھذه الطریقة األوقات.   

 المظلمحتى لمن یحیطونھم ممن ینغمسون فیما یرونھ الواقع غرباء حقًا األبرار ھو ما یجعل جمیع المركز على الخلود إن ھذا االتجاه 
نحن نقوم بذلك كمسلمین أو  28".كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل"یجب أن نتذكر قول الرسول صلى هللا علیھ وسلم، م. لوجودھ

صراحة في اختیارات بمعایشة قوانین هللا من خالل االلتزام ولیس فقط مجرد التفكیر فیھا. من خالل معایشة معتقداتنا أتباع مورمون 
خدمة صالحة لرفقائك البشر، كما أنك "وبالقیام بھذه األمور فسوف تقوم بأعظم  من أجل المجدنجاھد یومیًا أننا حیاتنا، نحن نثبت أسلوب 

)4 :81والعھود  المبادئ( ".ستُْعلي من شأن مجد ربك  
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الفصل الثامن  

سالم على األرضال  

 

لقد سافرت إلى رأس الخیمة، مدینة تبعد بینما كانوا یستمعون لألخبار.  2001أین كانوا في الحادي عشر من سبتمبر یتذكر أغلب الناس 
طلب طعام العشاء، ل كنت في مطعم الفندقللتدریس ألحد فصول التعلم عن بعد. ء اكیلومتًرا من منزلي في العین في ھذا الثالث 225نحو 

ویجري تغطیة الحادث عبر اصطدمت ببرج التجارة قالت إن طائرة أمریكیة  .إذا كنت سمعت عن األخبار المفزعة ةني النادلتعندما سأل
وصرت أتخیل حدثًا دولیًا ضخًما كھذا یحدث ھنا في التجارة العالمي في دبي  جلقد اعتقدت أنھا تعني برالفضائیة.  CNNقناة 
عبر مشھد مانھاتن المألوف لم یعد األمر كذلك بعد أن شاھدت وینقل مباشرة عبر أجھزة التلیفزیون إلى جمیع أنحاء العالم. ارات اإلم

من نصف العالم ال یمكنني أن أنسى ھذه اللحظة التي تابعتھا أن شیئًا أكثر خطورة حدث. األفق على شاشة التلیفزیون، عندئذ أدركت 
لبرجین وتغیرت حیاتنا جمیًعا.اآلخر، عندما سقط ا  

خالل الشھر التالي  .جمیع طیاتھ بعدعن لم یكشف المستقبل في نفوسنا جمیًعا أثًرا خالًدا لقد تركت كارثة الحادي عشر من سبتمبر 
ومعارفھم ممن وأصدقائھم الكثیرون یبكون لفراق أحبائھم  بینما كان واالنتقام. الحزن: معسكرینإلى سریًعا الناس  استقطبللحادث، 

المعذبون، بریاء، األضحایا اللقد كنا تلھف أكثر األمریكیین إلى رد فوري وصاعق من خالل االنتقام. مات، جأصیبوا مباشرة خالل الھ
  إلى جانبنا.وكانت العدالة 

رھابیین، سواء ثبت ینتمي لجنس أو یشارك بشكل عام المعتقدات الدینیة لإل نھیوحي مظھره أأن ینقض على أي شخص اختار البعض 
المسلمین والعرب وحتى تلك ضد أمریكیین أبریاء في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة، فتم استھداف جرائم الكراھیة انفجرت وذلك أم ال. 

.للثأر في محاولة للبعض للتنفیس عن رغباتمتعسفة وتعرضوا لجرائم المجموعات غیر المرتبطة بالدین أو العرق   

آثار من من البشر ممن كانوا أنفسھم یعانون مثل أي شخص تلك المجموعات وشاعت التھدیدات على حیاة  للتخریب تعرضت المساجدو
حتمال وجود الباآلخرین أو االختالط على أمنھم الخاص واختار الكثیرون عدم الخروج من منازلھم بالخوف حزنھم لقد امتزج  الكارثة.
التعصب األبریاء، بید أن ذلك دعم ضحایا حاول قادة الحكومات العالمیین وقادة الكنیسة . داءلالعتأسرھم أو مجتمعاتھم تعرض لحقیقي 

اعتماًدا فقط على الخلفیة العرقیة أو االنتساب الدیني. الحاقد والثأر االعتداء من االستمرار في جرائم یمنع الجھلة والظالمین لم   

كنیسة یسوع المسیح تمتعت ": 2001سبتمبر  21البیان التالي في األیام األخیرة  أصدرت الرئاسة األولى لكنیسة یسوع المسیح لقدیسي
مسئولیة األفعال البغضیة أن لقد أدركنا مع الكثیر من قادة وأتباع اإلسالم. طویلة یسودھا االحترام المتبادل بعالقة األیام األخیرة لقدیسي 

عن یؤسفنا أن نسمع في جمیع أنحاء العالم. حال عن آراء مالیین المسلمین إنما ال تعبر بأي التي تمت في الحادي عشر من سبتمبر 
. تحث عدیمة األخالقالخاطئة وھذه األفعال نحن نشجب ألعمال انتقامیة. أخرى أدیان ولھذا الدین أعضاء أبریاء حیث تعرض حاالت 
  1 "وبنات هللا. وجمیع األفراد في كل مكان بإظھار العطف والحب لجمیع أبناءأعضاءھا الكنیسة 

والمحزن العدید من وسائل اإلعالم الكثیر من الحاالت الجدیدة. كما نشرت لعدة أشھر العرقي والدیني استمر اتجاه االنتقام لسوء الحظ، 
عندما األصلیة. الكارثة مثیلھ لدى اإلرھابیین الذین تسببوا في یماثل تماًما وتفكیرھم لم یدركوا أن سلوكھم الخصوم الجدد أن ھؤالء  حقًا

حیث یبدو من دون بدایة وال نھایة دائرة  –آثمة دائرة انتقام في ال ید لھم فیما جرى، یصیرون إرھابیین أنفسھم من مواطنین أبریاء ننتقم 
 عقلیةتؤدي لتفشي إلحسان أو االتواضع أو عفو ال وأالرحمة من دون مشاعر المتشددة إن العدالة . لجرم سابقكانتقام مبرر كل فعل 
الدورة عبر الزمن لتسبب في تستمر یؤدي ذلك لعنف یسیر مع األجیال ینتقل من اآلباء إلى األبناء، و العین بالعین والسن بالسن. ثأریة

 نزاعاتفي العدید من الدول في العالم الیوم حیث ھناك نحن نرى ذلك بازًغا ومشاعر االنتقام. والموت الحزن واأللم مزید من 
في الشرق األوسط. وحروب، خاصة  

حتى یستغل واألعراق بخلق تنوع األدیان فھو لم یسمح خالل حیاتھم األرضیة. ألطفالھ في السماء  أبانایریده یكون عما إن ھذا أبعد ما 
ع بعضنا. مأن علینا العیش في سالم یعلم أتباعھ على سطح األرض كل دین أو عقیدة تقریبًا لقتل بعضھم. كمسوغ ھذه االختالفات أطفالھ 
لم والفھم. والتسامح االنفتاح استتبع ذلك درجة معینة من أساسي لكل ذو وعي أخالقي. وھو متطلب مثل أنفسنا أن نعامل جارنا علینا 

مطلوب منا مع ذلك، الختیار ما سنعتقد فیھ. االختیار  نعمةفجمیعنا لدیھ تماًما مثل خاصتنا اآلخرین تقدات عومأن نقبل آراء یطلب منا 
بنفس حق االختیار من دون تھدید أو إجبار.لآلخرین  لسماحا  



. 
 

إنھا فكرة متكررة المصلحة أو حریة االختیار. في ظل ا المبدأ ھذتعلمنا النصوص المقدسة لكنیسة یسوع المسیح لقدیسي األیام األخیرة 
أي بني من شاء فلیُقبل ویشرب من ماء الً، "نصح ألما ابنھ كوریانتون قائفعلى سبیل المثال، . كل رسول في كتاب مورمونیتعرض لھا 

كذلك نجد ) 27: 42(كتاب مورمون، ألما  "الحیاة مجانًا، ومن یمتنع فلیس من یرغمھ، لكنھ في الیوم األخیر یجازي حسب أعمالھ.
مخیرون بین سبیل  –ون على االبتھاج، ولتذكروا أنكم مخیرون فیما تفعلفلتحملوا قلوبكم شقیقھ. "یعقوب، شقیق نافي یتحدث كذلك عن 
یعلمنا: بعد بضعة أجیال تالیة، یقول صموئیل الالماني  )23: 10 الثاني نافي ،(كتاب مورمونالموت األبدي وسبیل الحیاة األبدیة. 

حقیقة أحرار، وقد وكل من یفعل الشر إنما یفعلھ لنفسھ، ألنكم بال واآلن، تذكروا، تذكروا، أیھا اإلخوة، أن كل من یَھلِك إنما یُھلِك نفسھ،"
  )30: 14حیالمان  ،اب مورمونت" (كلكم أن تتصرفوا بالحریة، ألن هللا قد أعطاكم معرفة وجعلكم أحراًرا.سمح 

نؤمن أن هللا قد أقام : "134القسم ، في المبادئ والعھودممارسة الشعائر الدینیة ھي منحة وھبھا هللا لجمیع أبناءه. إن حریة االختیار و
یعلمنا أن اإلسالم  ةالشائعاألفكار المغلوطة ) من 4: 134(المبادئ والعھود ..." لبشر مسؤوولون أمامھ وحده لممارستھ الدین وأن ا

ھذه المغالطة إھالكھم. على اإلسالم أو الذین ال یشاركونھم عقیدتھم لحمل غیر المسلمین العدوانیة عمال استخدام القوة أو العنف أو األ
كجزء من أجندتھم السیاسیة، غیر أن االتجاه السائد لإلسالم ال یتبنى القوة أو عدم صراحة تطرفین اإلسالمیین نتیجة لما روج لھ الم

عند التعامل مع وجھات النظر الدینیة المعارضة.التسامح   

عند التعامل مع غیر  بالحفاظ على اتجاه القبول وعدم المواجھةالخاصة الكثیر من األوامر الكریم یتضمن القرآن على العكس من ذلك، 
ِكن یُْدِخُل َمن یََشاُء فِي َرْحَمتِِھ َوالظَّالُِموَن َما لَھُم مِّ یقول هللا في القرآن: المسلمین.  ةً َواِحَدةً َولَٰ ُ لََجَعلَھُْم أُمَّ  "ن َولِيٍّ َوَال نَِصیرٍ "َولَْو َشاَء هللاَّ

على الناس ترك معتقداتھم  إناألدیان والتعالیم، لكنھ لم یقل ن إلنساأن بسبب الخطایا قسم انفسھ الجزء ویوضح  .2)8 :42(سورة 
لَِك فَاْدُع َواْستَقِْم َكَما "عوًضا عن ذلك یخبر هللا المسلمین أال یجادلوا أولئك من غیر المسلمین. وإجبارھم على الدخول في اإلسالم.  فَلَِذٰ
ُ َربُّنَا َوَربُُّكْم لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَ أُِمْرَت َوَال تَتَّبِْع أَْھَواَءھُْم َوقُْل آَمنُت  ُ ِمن ِكتَاٍب َوأُِمْرُت ِألَْعِدَل بَْینَُكُم هللاَّ ةَ بَْینَنَا بَِما أَنَزَل هللاَّ ْعَمالُُكْم َال ُحجَّ

ُ یَْجَمُع بَْینَنَا َوإِلَْیِھ اْلَمِصیرُ  المختلفة.العقائد  منازعةمارسة ھنا ترتبط بقبول وعدم أن العدالة الم الحظ )15 :42(سورة  "َوبَْینَُكُم هللاَّ  

ِ فَقَِد اسْ "عالوة على ذلك، یقول القرآن:  ْشُد ِمَن اْلَغيِّ فََمن یَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َویُْؤِمن بِا*َّ یِن قَد تَّبَیََّن الرُّ تَْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقَٰى َال إِْكَراهَ فِي الدِّ
ُ َسِمیٌع َعلِیمٌ َال انفَِصاَم لَ  َولَْو َشاَء َربَُّك َآلَمَن َمن "ویقول في سورة یونس لكل شخص الحق في اختیار عقیدتھ.  )256 :2(سورة  "ھَا َوهللاَّ

أَْعلَُم بَِما یَقُولُوَن َوَما أَنَت َعلَْیِھم  نَّْحنُ " وفي سورة ق .)99 :10(سورة  "فِي اْألَْرِض ُكلُّھُْم َجِمیًعا أَفَأَنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّٰى یَُكونُوا ُمْؤِمنِینَ 
ْر بِاْلقُْرآِن َمن یََخاُف َوِعیدِ  ِن اْھتََدٰى فَإِنََّما یَْھتَِدي لِنَْفِسِھ َوَمن َضلَّ فَإِنََّما یَِضلُّ َعلَْیھَا اإلسراء "وفي سورة  ).45 :50(سورة  "بَِجبَّاٍر فََذكِّ مَّ

بِیَن َحتَّٰى نَْبَعَث َرُسوًال َوَال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر  ).15 :17(سورة  "أُْخَرٰى َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ  

َوَال  . طوال القرآنعبر آیات عدیدة أو أھل الكتاب،  ،بشكل مباشر عن التعامل مع المسیحیینتتحدث أخرى قرآنیة  اتكذلك فقد أنزلت آی
ھُنَا َوإِلَٰ تَُجاِدلُوا أَْھَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِھَي أَحْ  ھُُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَھُ َسُن إِالَّ الَِّذیَن ظَلَُموا ِمْنھُْم َوقُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُنِزَل إِلَْینَا َوأُنِزَل إِلَْیُكْم َوإِلَٰ

ھو على جمیع الناس لذي أنزل أن الدین اي ترجمة الملك فھد للقرآن الكریم، "فعلى ھذه اآلیة یشیر التعلیق  )46 :29(سورة  "ُمْسلُِمونَ 
3 دین واحد أال ھو اإلسالم."  

إنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن ھَاُدوا َوالنََّصاَرٰى "واالختالفات فیما بینھا. في ھذا الوقت  األخرىاألدیان عن الكریم تتحدث في آیة أخرى بالقرآن 
ِ َواْلیَْوِم اْآلخِ  ابِئِیَن َمْن آَمَن بِا-َّ وفي آیة  )62 :2(سورة  "ِر َوَعِمَل َصالًِحا فَلَھُْم أَْجُرھُْم ِعنَد َربِِّھْم َوَال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُونَ َوالصَّ

لَِك قَاَل َوقَالَِت اْلیَھُوُد لَْیَسِت النََّصاَرٰى َعلَٰى َشْيٍء َوقَالَِت النََّصاَرٰى لَْیَسِت اْلیَھُوُد َعلَٰى شَ " أخرى في ذات السورة ْيٍء َوھُْم یَْتلُوَن اْلِكتَاَب  َكَذٰ
ُ یَْحُكُم بَْینَھُْم یَْوَم اْلقِیَاَمِة فِیَما َكانُوا فِیِھ یَْختَلِفُ  )113 :2(سورة  "ونَ الَِّذیَن َال یَْعلَُموَن ِمْثَل قَْولِِھْم فَا?َّ  

"وما یؤھلھ للخدمة ھو اإلیمان واألمل في النصوص المقدسة. تاب عنقطة المعتقدات أو الممارسات الدینیة المختلفة بشأن كان الجدال 
"فال یمكن وال یجب ممارسة القوة أو النفوذ بفضل الكھنوت إال باإلقناع وطول األناة والرقة والمحبة والحب بعین ال تنظر إال لمجد هللا." 

  الجفاء.العداوة ودي إلى أي نتیجة باستثناء یؤوال یثیر الخصام بأي شكل كان إن الجدال 4 واالتضاع والمحبة الخالصة."

وكما أمرتكم ھكذا تعمدون. ولن تكون بینكم خصومات ، "على النحو المسجل في كتاب مورمون یخبرھم المخلصنافي قوم خالل زیارة 
ن كل من لھ روح النزاع ولن تكون بینكم خصومات بخصوص مبادئ تعلیمي كما كان سابقًا. ألنھ الحق الحق أقول لكم إكما كان سابقًا، 

ألنھ لیس من تعلیمي أن أثیر بغضب. قلوب البشر لیتنازع بعضھم مع بعض فھو لیس مني، بل من الشیطان أبي النزاع، وھو الذي یثیر 
28: 11 الثالث نافي، " (كتاب مورمونھو أن تزول مثل ھذه األمور.بغضب، ولكن تعلیمي قلوب البشر على بعضھا  -30 (  

تعلمنا نصوص كنیسة یسوع المسیح حساب. بین أي اختالفات في العقیدة ووفق أعمال الرجال في یوم الوع المسیح سوف یحكم یس
الرب لقد أخبرنا بالخطأ تجاھھ في الحیاة. عن أي شخص اختلفنا معھ أو شعرنا التسامح والصفح أن من مسئولیتنا لقدیسي األیام األخیرة 



. 
 

كما یجب علیكم أن تقولوا في قلوبكم: ولكن بالنسبة لكم فأنتم مطالبون بأن تغفروا لكل إنسان. "أنا الرب سوف أغفر لمن أغفر لھ، 
ومعرفة األمم بزیادة فھمھم للثقافات األخرى باإلضافة لذلك، فالمورمون مأمورون 5 "فلیحكم هللا بیني وبینك، ولیجازك حسب أعمالك.

بالكتب المفیدة في جمیع كذلك فالمسلمین یتأثرون كذلك 6 .المفیدةذكور في الكتب والدول األخرى والتاریخ واللغات وتعلم كل ما ھو م
َماِء فَلَنَُولِّیَنََّك قِْبلَةً تَْرَضاھَا فََولِّ  یقول هللا في سورة البقرة النحل ویرحبون باألھداف النبیلة التي تشیر إلیھا. "قَْد نََرٰى تَقَلَُّب َوْجِھَك فِي السَّ

ا  اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْیُث َما ُكنتُْم فََولُّوا ُوُجوھَُكْم َشْطَرهُ َوإِنَّ الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَیَْعلَُمونَ  َوْجھََك َشْطرَ  ُ بَِغافٍِل َعمَّ بِِّھْم َوَما هللاَّ أَنَّھُ اْلَحقُّ ِمن رَّ
ا تَبُِعوا قِْبلَتََك َوَما أَنَت بِتَابٍِع قِْبلَتَھُْم َوَما بَْعُضھُم بِتَابٍِع قِْبلَةَ بَْعٍض َولَئِِن اتَّبَعْ  َولَئِْن أَتَْیَت الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب بُِكلِّ  "یَْعَملُونَ  َت أَْھَواَءھُم مِّن آیٍَة مَّ

144 :2(سورة  "بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم إِنََّك إًِذا لَِّمَن الظَّالِِمینَ  لُِكلٍّ ِوْجھَةٌ ھَُو ُمَولِّیھَا فَاْستَبِقُوا اْلَخْیَراِت أَْیَن َما وَ " وفي ذات السورة )145-
َ َعلَٰى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیرٌ  ُ َجِمیًعا إِنَّ هللاَّ .)148 :2(سورة  "تَُكونُوا یَأِْت بُِكُم هللاَّ  

تُُكْم أُمَّةً أو أي طائفة أخرى. سیجزون بھا أمام هللا، سواء كانوا مسلمین أم مورمون إن األعمال الصالحة ألتباع أي عقیدة  ِذِه أُمَّ إِنَّ ھَٰ
الَِحاِت َوھَُو ُمْؤِمٌن فََال ُكْفَراَن لَِسْعیِِھ َوإِنَّا لَھُ  ،َوتَقَطَُّعوا أَْمَرھُم بَْینَھُْم ُكلٌّ إِلَْینَا َراِجُعونَ  ،َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدونِ  فََمن یَْعَمْل ِمَن الصَّ

92 :21(سورة  "نَ َكاتِبُو -94(  

أن بعض المسیحیین على صواب في ممارسة أما األعمال الصالحة التي یؤدیھا األتقیاء من أي دین، ھناك آیات أخرى بالقرآن تعلمنا 
ِ آنَاَء اللَّْیِل َوھُ  اعتقاداتھم.  ةٌ قَائَِمةٌ یَْتلُوَن آیَاِت هللاَّ ْن أَْھِل اْلِكتَاِب أُمَّ ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر َویَأُْمُروَن  ،ْم یَْسُجُدونَ لَْیُسوا َسَواًء مِّ یُْؤِمنُوَن بِا3َّ

الِِحینَ  ئَِك ِمَن الصَّ ُ َعلِیٌم بِاْلُمتَّ  ،بِاْلَمْعُروِف َویَْنھَْوَن َعِن اْلُمنَكِر َویَُساِرُعوَن فِي اْلَخْیَراِت َوأُولَٰ  "قِینَ َوَما یَْفَعلُوا ِمْن َخْیٍر فَلَن یُْكفَُروهُ َوهللاَّ
113 :3(سورة  ِ "السورة یقول الحق:  نھایة) وفي 115 - ِ َوَما أُنِزَل إِلَْیُكْم َوَما أُنِزَل إِلَْیِھْم َخاِشِعیَن ِ#َّ َال َوإِنَّ ِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب لََمن یُْؤِمُن بِا#َّ

ئَِك لَھُْم أَْجرُ  ِ ثََمنًا قَلِیًال أُولَٰ َ َسِریُع اْلِحَسابِ یَْشتَُروَن بِآیَاِت هللاَّ )199 :3(سورة  "ھُْم ِعنَد َربِِّھْم إِنَّ هللاَّ  

إذا اتبع المسیحیون ھذه التعالیم، سیكون مثواھم من هللا. منزل كوحي حقیقي اإلنجیل والتوراة كذلك یقبل اإلسالم التعالیم المذكورة في 
نِجیَل َوَما أُنِزَل إِلَْیِھم  ،َكفَّْرنَا َعْنھُْم َسیِّئَاتِِھْم َوَألَْدَخْلنَاھُْم َجنَّاِت النَِّعیمِ َولَْو أَنَّ أَْھَل اْلِكتَاِب آَمنُوا َواتَّقَْوا لَ "الجنة.  َولَْو أَنَّھُْم أَقَاُموا التَّْوَراةَ َواْإلِ

ْقتَِصَدةٌ وَ  ْنھُْم أُمَّةٌ مُّ بِِّھْم َألََكلُوا ِمن فَْوقِِھْم َوِمن تَْحِت أَْرُجلِِھم مِّ ْنھُْم َساَء َما یَْعَملُونَ مِّن رَّ 65 :5(سورة  "َكثِیٌر مِّ -66(  

إلى األرض أنھ عندما یعود یسوع المسیح یؤمن المورمون 7 األخیر مجد أبدي.جزاؤھم في في حیاتھم المتقین أبناء هللا إن جمیع 
وسوف یوحدھم ن على األرض مع بعضھم یعیشومن عقائد عدیدة سیكون ھناك الكثیر من األتقیاء والصالحین لیحكمھا أثناء األلفیة، 

ألولئك سوف تكون جنة حقیقیة  واألدیان واألعراق.مكانًا للسالم لجمیع الثقافات ستكون األرض أخیًرا بینما یترأس الحكم والدین. جمیًعا 
بشھادات الحق، بغض النظر عن الرسول أو الزمن أو اللغة أو مكان الوحي بالحقیقة.المؤمنین   

فإن البشارة باإلضافة لذلك،  8 حیث یجتمع جمیع الصالحین، یصفھا القرآن بأنھا مكان ال یسمع فیھا إال صوت السالم.خلد بشأن جنة ال
األعداء بدالً وتعد حالً عند قتال  معروفوال بالصدقةوھي ترتبط بالسالم لجمیع البشر یتكرر ذكرھا في مواضع عدیدة بالقرآن الكریم. 

ِ  ْیَر فِي َكثِیٍر مِّن نَّْجَواھُْم إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصَالٍح بَْیَن النَّاِس َوَمن یَْفَعلْ الَّ خَ من إشعال الحرب.  لَِك اْبتَِغاَء َمْرَضاِت هللاَّ َذٰ
ْلِم فَ وفي آیة أخرى  )114 :4(سورة  "فََسْوَف نُْؤتِیِھ أَْجًرا َعِظیًما ِ َوإِن َجنَُحوا لِلسَّ (سورة  "اْلَعلِیمُ  السَِّمیعُ  ھُوَ  إِنَّھُ اْجنَْح لَھَا َوتََوكَّْل َعلَى هللاَّ

8: 61(  

كذلك فتحیة المسلمین بعضھم البعض عند في اللغة العربیة وتترجم حرفیًا بمعنى السالم. نفس المصدر كلمتي "مسلم" و"إسالم" لكل من 
."السالم علیكم"للقاء ھي عن االكلمة األكثر شیوًعا فالمقابلة ھي السالم.   

في تفسیر یستغل البعض دینھم 9 على اآلخرین.الشریرة والھیمنة فكثیر منا متعطش للسلطة جنة السالم. لسوء الحظ، فإن عالمنا لیس 
وكما ھو الحال مع جمیع النصوص المقدسة الحاالت المذكورة في النصوص المقدسة بشأن الدفاع عن العقیدة. وفق العدوان أعمال 

لمبرر لجمیع أنواع الذین یسعون ألناس مختلفین، یمكن تحریف قوانین وكلمات هللا وتأویلھا من قبل األفراد المنزلة على كثیر من الرسل 
لعنف ضد األبریاء كجزء من أن جمیع المسلمین یؤیدون أعمال اللتفكیر بشأن اإلسالم ھائل ھناك سوء فھم بید أن األعمال الشریرة. 
الدفاع عن العقیدة.  

أمر هللا مجموعات معینة من الجیوش في مواضع عدیدة في الكتاب المقدس وكتاب مورمون، بشأن الحقیقة، والنضال بشأن مبدأ الدفاع 
دیدة أو مرتبطة فقط لیست فكرة جب المقدسة وإن الحر 10 باستئصال األشرار عبر الحروب واإلعدامات وحتى االغتیاالت.والرسل 

وإذا انتھیت حیاتھم، حتى لو كان مقابل ذلك حیاتھم. بالدفاع عن العقیدة أمر القدیسون فحتى في وقت جوزیف سمیث النبي، باإلسالم. 
یجدھا ثانیة حتى الحیاة األبدیة.  ومن یضع حیاتھ من أجلي ومن أجل اسمي سوف"مقابل تضحیاتھم. سیكون مثواھم الخلود األبدي 

في جمیع األمور لكي أرى إن كنتم ستتبقون في عھدي على ذلك، ال تخافوا من أعدائكم ألني قررت في قلبي، یقول الرب أن أجربكم و



. 
 

أما من یموتون في سبیل هللا فسوف یكون موتھم عذبًا.  11 )14، 13: 98(المبادئ والعھود  "ا مستحقین.وحتى إلى الموت كي توجد
من  إن كلغیر أن ذلك ال یعني القول ) 46: 42(المبادئ والعھود  ."الموت ألن الموت سیكون عذبًا لھمقوا بي فلن یذو"والذین یموتون 

رؤیة كیف أن ھذه ولكن من السھل سیحظى بالبركة، ولكن فقط ھؤالء الذین أمرھم هللا بذلك عبر رسلھ. ألجل غایة دینیة یموت 
وجھة لالتفجیرات االنتحاریة أعمال عدائیة والتي تقود إلى المضللة للتأویالت ًسا یمكن أن تكون أساجتزأ من سیاقھا، عندما تالنصوص 

من أي عقیدة.المتحمسین جمیع المتطرفین نظر   

سیكون مآلھ إلى وكل من یفقد حیاتھ في ھذا الصراع الخیر القتال في سبیل هللا، والدفاع عن یتضمن القرآن الكریم الكثیر من الوحي عن 
واجھھا النبي محمد صلى هللا علیھ وسلم زمن الوحي عن معارك محددة حدثت في بدایة تتحدث الكثیر من المراجع حیتھ. نظیر تضالجنة 
القتال بأرواحھم كذلك كان على المسلمین األوائل والتشرید، الذین واجھوا االضطھاد لكنیستنا األوائل كما الحال مع القدیسین . وأتباعھ

الدفاع عن مبادئ فإن ولكن حتى لو نظرنا لألمر خارج السیاق التاریخي، في معاركھم. كلمات هللا تساعدھم وكانت دفاًعا عن عقیدتھم 
  ضد األبریاء.األعمال اإلرھابیة العدائیة عن ممیزة بوضوح والتضحیة بالنفس الحق 

ا  فَإَِذا لَقِیتُُم الَِّذینَ "سیكون مثواھم الجنة. في سبیل هللا یقاتلون  إن أولئك ممن وا اْلَوثَاَق فَإِمَّ قَاِب َحتَّٰى إَِذا أَْثَخنتُُموھُْم فَُشدُّ َكفَُروا فََضْرَب الرِّ
ُ َالنتََصَر ِمْنھُْم َولَٰ  لَِك َولَْو یََشاُء هللاَّ ا فَِداًء َحتَّٰى تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرھَا َذٰ ِ فَلَن ِكن لِّیَْبلَُو بَْعَضُكم بِبَْعٍض َوالَّ َمنًّا بَْعُد َوإِمَّ ِذیَن قُتِلُوا فِي َسبِیِل هللاَّ

فَھَا لَھُمْ  ،َسیَْھِدیِھْم َویُْصلُِح بَالَھُمْ  ،یُِضلَّ أَْعَمالَھُمْ  4 :47(سورة  "َویُْدِخلُھُُم اْلَجنَّةَ َعرَّ وصف كیفیة قتال بعد  تلي ھذه اآلیات مباشرة .)6-
َولَْو یََشاُء حال اختیاره. معاقبة األشرار یمكن ! لكال الطرفین، حیث كاختبار یشیر الوحي إلى ھذا النوع من القتال األعداء في المعارك. 

 ِ ِكن لِّیَْبلَُو بَْعَضُكم بِبَْعٍض َوالَِّذیَن قُتِلُوا فِي َسبِیِل هللاَّ ُ َالنتََصَر ِمْنھُْم َولَٰ )4: 47(سورة  ." فَلَن یُِضلَّ أَْعَمالَھُمْ هللاَّ  

لالختالفات الدینیة، أبًدا المقبول بالحل لیس إن أخذ روح اإلنسان 12 لقتال الكافرین.الوصیة األساسیة بطبیعة الحال، یعلمنا اإلسالم 
الَِّذیَن َضلَّ َسْعیُھُْم فِي اْلَحیَاِة  ،ُكم بِاْألَْخَسِریَن أَْعَماًال قُْل ھَْل نُنَبِّئُ "فإن ذلك ال یعفیھ من الحساب. وحتى إذا اعتقد اإلنسان أنھ على حق، 
ْنیَا َوھُْم یَْحَسبُوَن أَنَّھُْم یُْحِسنُوَن ُصْنًعا ئَِك الَِّذیَن َكفَُروا بِآیَاِت َربِِّھْم َولِقَائِِھ فََحبِطَْت أَْعَمالُھُْم فََال نُقِیُم لَھُْم یَْوَم اْلقِ  ،الدُّ لَِك  ،یَاَمِة َوْزنًاأُولَٰ َذٰ

103 :18" (سورة َجَزاُؤھُْم َجھَنَُّم بَِما َكفَُروا َواتََّخُذوا آیَاتِي َوُرُسلِي ھُُزًوا 20: 15 نافي الثاني ،وقارن اآلیات بـ (كتاب مورمون )106- -
23.(  

َ اْشتََرٰى ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن أَنفَُسھُْم َوأَْمَوالَھُم بِأَنَّ " في سبیل هللا.القتال بشأن نفس الوحي المنزل أن لألدیان الرئیسیة الثالث یقول القرآن  إِنَّ هللاَّ
ِ فَیَْقتُلُوَن َویُْقتَلُوَن َوْعًدا َعلَْیِھ َحقًّا فِي التَّْوَراِة َواْإلِ  ِ فَاْستَْبِشُروا بِبَْیِعُكُم نِجیِل َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوفَٰى بَِعْھِدِه مِ لَھُُم اْلَجنَّةَ یُقَاتِلُوَن فِي َسبِیِل هللاَّ َن هللاَّ

لَِك ھَُو اْلفَْوُز اْلَعِظیمُ  ولیس  –تم توضیح القتال سبیل هللا في آیات أخرى أنھ في حال الدفاع فحسب ) 111 :9(سورة  "الَِّذي بَایَْعتُم بِِھ َوَذٰ
ِ الَِّذیَن یُقَاتِلُونَُكْم وَ العدوان.  َ َال یُِحبُّ اْلُمْعتَِدیَن" (سورة "َوقَاتِلُوا فِي َسبِیِل هللاَّ ة بشكل ال یقبل توضح ھذه اآلی )190 :2َال تَْعتَُدوا إِنَّ هللاَّ

  13 یمكن العفو عن العدو حال ندمھ في أي وقت.اللبس كیفیة ومكان القتال في حین 

ویتضمن بشأن كیفیة ووقت القتال ین محددة للغایة یخبرنا هللا قوانفي كتاب المبادئ والعھود لكنیسة یسوع المسیح لقدیسي األیام األخیرة، 
ومرة أخرى ھذه ھي الشریعة التي أعطیتھا لقدمائي بأنھم ال یخرجون للقتال على أیة أمة أو قبیلة أو لسان أو شعب "فرصة العفو كذلك. 

أوالً أن یرفعوا علم السالم إلى ذلك  ما ال أوصیھم أنا الرب بذلك. أما إذا أعلنت أیة أمة أو لسان أو شعب الحرب علیھم، یجب علیھم
ھذه الشھادات أمام الرب. وعندئذ ھذا الشعب عرض السالم ال الثاني وال الثالث، یجب أن یقدموا الشعب أو األمة أو اللسان. فإن لم یقبل 

ركھم ومعارك أطفالھم أن الرب سأعطیھم وصیة وأبرر خروجھم للقتال على تلك األمة أو اللسان أو الشعب. وأحارب أنا الرب معا
ومعارك أطفال أطفالھم إلى أن ینتقموا ألنفسھم من جمیع أعدائھم إلى الجیلین الثالث والرابع. فإن ھذا مثل لجمیع الشعوب، ھكذا یقول 

ا غفرانكم، وأكرر القول فالحق أقول لكم: إذا خرج عدوكم علیكم للمرة األولى، ثم تاب ورجع إلیكم راجیً  الرب إلھكم، للتبریر أمامي.
  )39 – 33: 98(المبادئ والعھود  ."فإنھ یجب علیكم أن تغفروا لھ وأال تأخذوا على عدوكم ذلك فیما بعد

كما مشورة خاصة جًدا. أمثلة عدیدة تتضمن الھجوم مقابل الدفاع في القتال لقضیة عادلة، یتضمن كتاب مورمون استخدام أما بشأن 
من أعدائھم ولو وكان النافیون قد روضوا على حمایة أنفسھم قبل المیالد، " 73ي زمنھ نحو عام فبشأن حروب قوم نافي  سجل حیالمان

(كتاب  ."تطلب ذلك سفك الدماء، كذلك لقنوا أال یجوروا وأال یرفعوا سیفًا ما لم یكنذلك على عدم وما لم یكن ذلك دفاًعا عن حیاتھم
)14: 48 مورمون، ألما  

مرة أخرى بعدم الھجوم أمر النافیون انھم، عصابة جادیانتون، ممن كانوا في السر یعملون كل اآلثام، وعند التعامل مع إرھابیي زم
ومقاتلتھم، سیتم تسلیمھم إلى أیدي على اللصوص خبروا أنھم إذا أخذوا المبادرة بالھجوم وأُ دفاع. الوضع للقضاء علیھم، ولكن اتخاذ 

األمثل بطبیعة الحال، كان الحل  14 لذلك سیسلم الرب اللصوص إلیھم.ى یتعرضوا للھجوم حتباالنتظار مروا ومن ثم، أُ اللصوص بدالً. 
فتشوا عن عصابة لصوص جدیانتون، كما وحدث أن الالمانیین القضاء علیھم. " بدالً مندعوتھم لھؤالء اللصوص ھو النھائي لإلصالح 



. 
 

(كتاب مورمون:  .شت ھذه العصابة من اللصوص تماًما من بین الالمانیین"قاموا بالتبشیر بكلمة هللا بین الجزء األكثر شًرا منھم حتى تال
) 37: 6حیالمان   

إن قتال الشر في معركة ال ضد األتقیاء الختبارھم لیرى كیف عملھم. بتجمع ھذه القوى یسمح ربما من أحد األسباب أن األب في السماء 
لم یزل تستخدم . حسانواإل غھم بدعوة الحق ھو اختبار أشد بكثیر للتحمل والتسامحوكذلك فتبلییتم إال بالوسائل المستقیمة الجتثاث الشر. 

كوسائل لعالج النزاع بین القوة المتصارعة.طوال النصوص المقدسة والمصالحة قوانین العدالة واالنتقام والثأر والعفو والرحمة   

ھناك قانون كوسیلة لتنفیذ العدالة، مع ذلك، لثأر غیر مقبول على اإلطالق فالغایة عادلة. أثناء القتال المنفذ ھو االتجاه ما یبدو مھًما إن 
بذات القانون المذكور في كتاب مورمون وفي ینطبق ذلك بشكل مباشر العھد القدیم كجزء من قانون موسى. القصاص المذكور في 

ا َوإِْن َحَصلَْت أَِذیَّةٌ تُْعِطي نَْفًسا بِنَْفٍس، َوَعْینً "القرآن الكریم.  ، َوُجْرًحا بُِجْرٍح، َوَرّضً ، َویًَدا بِیٍَد، َوِرْجالً بِِرْجل، َوَكیًّا بَِكيٍّ ا بَِعْیٍن، َوِسنًّا بِِسنٍّ
. 23: 21" (الكتاب المقدس، سفر الخروج بَِرضٍّ َعْیبًا، فََكَما فََعَل َكذلَِك  َوإَِذا أََماَت أََحٌد إِْنَسانًا فَإِنَّھُ یُْقتَُل. َوإَِذا أَْحَدَث إِْنَساٌن فِي قَِریبِھِ ") 25-

)19، 17: 24(سفر الالویین " یُْفَعُل بِِھ.  

 

 

إذا كان في حین أن القرآن الكریم یتحدث عن القصاص كوسیلة لحفظ الحیاة.  15أن القاتل إنما یتخلى عن حیاتھیقول كتاب مورمون 
"یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْیُكُم م حدوث الفعل في المقام األول. أمافإن ذلك یبقى رادًعا سیعني الحفاظ على حیاتك، عقاب أخذ الحیاة 

لَِك ِھ َشْيٌء فَاتِّبَاٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَ اْلقَِصاُص فِي اْلقَْتلَى اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواْألُنثَٰى بِاْألُنثَٰى فََمْن ُعفَِي لَھُ ِمْن أَِخی ْیِھ بِإِْحَساٍن َذٰ
لَِك فَلَھُ َعَذاٌب أَلِیمٌ  بُِّكْم َوَرْحَمةٌ فََمِن اْعتََدٰى بَْعَد َذٰ 178 :2(سورة  َولَُكْم فِي اْلقَِصاِص َحیَاةٌ یَا أُولِي اْألَْلبَاِب لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن" ،تَْخفِیٌف مِّن رَّ -

179(  

"انظروا ما وال یتم االنتقام إال من خالل حكمھ. فحسب. إن هللا ھو الوحید المنتقم أر للثأي مشاعر إلرضاء ال یطبق قانون القصاص 
(كتب  ."وأنا سأجازيال یحق إلنسان أن یضرب وال أن یُدین، ألن لي الدینونة یقول الرب ولي النقمة أیًضا  –یقولھ الكتاب المقدس 

یؤدي ذلك إلى أن یقطع سیف العدالة رؤوسھم الكراھیة، فقد شاعر إلرضاء مللثأر الرجال سعى ا ذ) إ20: 8مورمون، سفر مورمون 
ُ إِالَّ بِاْلَحقِّ َوَمن قُتَِل َمْظلُوًما فَقَْد َجَعْلنَا لَِولِیِِّھ سُ . یتحدث القرآن الكریم عن ھذه العاقبةأیًضا.  َم هللاَّ ْلطَانًا فََال "َوَال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

  )33 :17(سورة  ﴾"33ْلقَْتِل إِنَّھُ َكاَن َمنُصوًرا ﴿یُْسِرف فِّي ا

َسِمْعتُْم أَنَّھُ «"عندما أضاف إلیھا الرحمة في القوانین العلیا. عدل یسوع المسیح ھذه القوانین الدنیا الخاصة بالقصاص بطبیعة الحال، 
ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكْم: . َوأَمَّ ْل لَھُ اآلَخَر أَْیًضا. قِیَل: َعْیٌن بَِعْیٍن َوِسنٌّ بِِسنٍّ َك األَْیَمِن فََحوِّ ، بَْل َمْن لَطََمَك َعلَى َخدِّ  ،(الكتاب المقدس" الَ تُقَاِوُموا الشَّرَّ

38: 5إنجیل متى    الجزاء من خالل الرحمة.عندما تتطلب العدالة إلى العفو یدعو اتجاه الرحمة المسیحي ) 39-

في حین أن العدید من دول الشرق األوسط الیوم یعلم سوى القوانین الصارمة من دون رحمة. أن اإلسالم ال ھناك سوء فھم شائع آخر 
تعلم بثواب أعلى آیات أخرى ة بالقصاص، ھناك الصارمة الخاصعلى المبادئ القرآنیة وقطع األطراف شكال عقوبة اإلعدام تعتمد أ
نِّ َواْلُجُروَح قَِصاٌص  َوَكتَْبنَا َعلَْیِھْم فِیھَا أَنَّ النَّْفسَ "الصفح. للعفو و نَّ بِالسِّ فََمن بِالنَّْفِس َواْلَعْیَن بِاْلَعْیِن َواْألَنَف بِاْألَنِف َواْألُُذَن بِاْألُُذِن َوالسِّ

ئَِك ھُُم الظَّالُِمونَ  ُ فَأُولَٰ ْثلُھَا فََمْن َعفَا َوأَْصلََح  )45 :5" (سورة تََصدََّق بِِھ فَھَُو َكفَّاَرةٌ لَّھُ  َوَمن لَّْم یَْحُكم بَِما أَنَزَل هللاَّ "َوَجَزاُء َسیِّئٍَة َسیِّئَةٌ مِّ
ِ إِنَّھُ َال یُِحبُّ الظَّالِِمینَ  ئَِك َما َعلَْیِھم مِّن َسبِیلٍ  ،فَأَْجُرهُ َعلَى هللاَّ بِیُل َعلَى الَِّذیَن یَْظلُِموَن ال ،َولََمِن انتََصَر بَْعَد ظُْلِمِھ فَأُولَٰ نَّاَس َویَْبُغوَن إِنََّما السَّ

ئَِك لَھُْم َعَذاٌب أَلِیمٌ  لَِك لَِمْن َعْزِم اْألُُمورِ  ،فِي اْألَْرِض بَِغْیِر اْلَحقِّ أُولَٰ 40 :42(سورة " َولََمن َصبََر َوَغفََر إِنَّ َذٰ -43(  

یِّئَةُ اْدفَْع بِالَّتِي َوَال تدفع السیئة بالحسنة. بینما لمن یكرھونك وعمل الخیر كذلك ھناك مبدأ آخر خاص بحب العدو  تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َوَال السَّ
34 :41(سورة " َوَما یُلَقَّاھَا إِالَّ الَِّذیَن َصبَُروا َوَما یُلَقَّاھَا إِالَّ ُذو َحظٍّ َعِظیمٍ  ،ِھَي أَْحَسُن فَإَِذا الَِّذي بَْینََك َوبَْینَھُ َعَداَوةٌ َكأَنَّھُ َولِيٌّ َحِمیمٌ  -35( 

اَم َجِمیِع النَّاِس. "على الرسالة إلى أھل روما في الكتاب المقدس ق ذلك بشدة ینطبو الَ تَُجاُزوا أََحًدا َعْن َشّر بَِشّر. ُمْعتَنِیَن بِأُُموٍر َحَسنٍَة قُدَّ
لَِي النَّْقَمةُ أَنَا « ھَا األَِحبَّاُء، بَْل أَْعطُوا َمَكانًا لِْلَغَضِب، ألَنَّھُ َمْكتُوٌب:إِْن َكاَن ُمْمِكنًا فََحَسَب طَاقَتُِكْم َسالُِموا َجِمیَع النَّاِس. الَ تَْنتَقُِموا ألَْنفُِسُكْم أَیُّ

َك فَأَْطِعْمھُ. َوإِْن َعِطَش فَاْسقِِھ. ألَنََّك إِْن فََعْلَت ھَذا تَْجَمعْ  . فَإِْن َجاَع َعُدوُّ بُّ  یَْغلِبَنََّك الشَّرُّ بَِل الَ ». َجْمَر نَاٍر َعلَى َرْأِسھِ  أَُجاِزي یَقُوُل الرَّ
17: 12(الكتاب المقدس، رسالة إلى أھل روما " اْغلِِب الشَّرَّ بِاْلَخْیِر. -21(  



. 
 

ولقد قدم إلینا كلماتھ جمیًعا.  أبانافي السماء، نحن جمیًعا نعبد هللا  السالم.لمبدأ رئیسي، تروج مع تلك الخاصة بكل دین إن تعالیم اإلسالم، 
أو محمد صلى هللا سواء بیسوع المسیح كابن هللا ، سواء كنا نؤمن باإلنجیل أو كتاب مورمون أو التوراة أو القرآن الكریم، إلیھإلرشادنا 

من تقلیل ھذه وفق القوانین العلیا للعفو والرحمة والمحبة والتسامح، سنتمكن جمیًعا إذا عشنا جمیًعا علیھ وسلم أو جوزیف سمیث كنبي. 
والعیش في سالم جمیًعا في عالمنا المضطرب.یة والعقائدیة االختالفات الثقاف  

قد تختلف تجاه الخلفیات العرقیة والدینیة والثقافیة المختلفة التي التمتع بسعة األفق لفھم والتعاطف مع اآلخر. علینا یجب علینا أن نسعى 
الخاص بدالً من أن نسعى التي تساعد في إیماننا ت اآلخر لمعتقدایجب علینا أن ننظر إلى الجوانب اإلیجابیة بشدة عن مثیالتھا لدینا. 

القلة وعوًضا عن ذلك نفتح قلوبنا الذي یعتمد على استثناءات سوء الفھم اآلسن یجب علینا أن ننحي جانبًا أو تدمیر قیم اآلخر. لالستھزاء 
التي یشاركنھا فیھا الكثیر.لحقائق الفضیلة وعقولنا   

بشدة ولكن لجمیع البشر. وارفعوا عالمة للسالم وأعلنوا ول بأن تسعوا للسالم لیس فقط للناس الذین ضربوكم ثم أكرر القعلینا جمیًعا "
"یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّن َذَكٍر َوأُنثَٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا  )39 – 38: 105 عن السالم في جمیع أنحاء األرض". (المبادئ والعھود

َ َعلِیٌم َخبِیٌر"َوقَ  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ )13 :49(سورة  بَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ  

یشعر الكثیرون أن السالم ال أمل منھ. أختلف. على سطح األرض، من العداء نتیجة للتاریخ الطویل إم نیلسون، "كما یقول إلدر راسل 
، سواء كانوا ھنوًدا سواء كانوا یھوًدا أو إخواننا مسیحیینإخواننا في اإلنسانیة في جمیع أنحاء العالم.  تعلم محبةیمكننا أن نالسالم ممكن. 

إن األشیاء التي نتشارك أن نتخل عن قناعاتنا الدینیة. من دون أن نعیش في محبة واحترام متبادل،  نایمكنأو على أي دین كان، بوذیین 
  16 لمسعانا."تشفع إن السالم أولویة قصوى فاتنا. فیھا أكثر بكثیر من اختال

ونسعى للسیر في طریقھ المستقیم.تحت خالقنا الواحد دعونا نتحد جمیًعا كأخوة وأخوات   
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