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     المـقدمــــــــــــــــة                         

      

 بشكل  االنسان  ه حياة  توج    ،طريق الى هللا  ة...ــــانــالدي 

صحيح، ليتمكن من تحقيق هدف وجوده بطاعة رب ه، واقامة 

دة وتعاون مع اخوته البشر. ال خالص له من دون   عالقات موَّ

اوال  ان يتعرف المرء  قبول  هذه العالقة وتفعيلها.  لذلك  البدَّ 

ه، ب المحيطين نته بشكل عميق وعلى ديانة االخرين على ديان

صين بها، وليس عن طريق تن مصادرها، وأهلها والمخم

حتى نعزز العالقة بيننا كبشر ونوطد العيش . الشعبية  الحكايات

احترام  خصوصي ة كل دين  البدَّ من   الكريم المشترك

في التعبير  هموالمحافظة على حرمة اصحابه، وضمان حق

ختالف االتقارب والان نعي نقاط  علينا  المشروع عنه. 

 واحترامها. 

  

واضح بسيط،  عيت لتقديم موجز سمن هذا المنطلق       

 شعائرهملومفهوم  لما يؤمن به المسيحيون والمسلمون و

ف برى بغيةالدينية واعيادهم الك ازالة اللبس وعليها  التعر 

ة البشرية والمواطنة المشتركة... وَّ على قاعدة االخ  ها وقبول

بروحي ة الفريق  التعارف والمحبة والتعاون والدين يدعو الى 

وهللا  قصديالواحد من اجل بناء مجتمع متناغم وسعيد...هذا 

 ولي التوفيق.
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 ةــ  يـيحــمسـال

 

  

 طريق المحبة  :ةالمسيحي   

 
  ةاع المسيح  أوال في مدينة إنطاكي" على أتب"مسيحيأطلقت كلمة       

نين به.  مل المؤحتى شملت ك ثم سرت شيئا فشيئا  حاليا في تركيا()بسوريا 

والمسيحي هو من يؤمن بأن يسوع الذي من الناصرة، صانع الخير )أعمال 

من بين األموات هو ه هللا قاما(، مات على الصليب ثم 31:13الرسل: 

هللا  الكامل والمطلق إلى الجنس  المسيح، القادم من عند هللا، ليكون وحي  

بمن خالل  لناسالبشري. يسعى المسيحيون جهدهم  لعيش عالقتهم باهلل وا

 . على مثاله  من دون استثناء محبتهم وخدمتهم 

"، كلمة هللا االزلي المتجسد"  المسيححول شخص  المسيحية تتمحور      

انتم جميًعا إخوة .. النَّ لكم أ بًا واحداً هو اآلب  "   ... وحول تعليمه

ونتعل م أن  ،نستقبل البشارة الجديدة بحماسة .(23/1)متى " السَّماوي  

هذه هي البشرى التي نقلها المسيح والتي  ،المطمئنورجاءها  نعيش فرحها 

" المجد هلل في العلى وعلى االرض السالم، للناس الذين فيهم  فيها يتحقق:

(، 12رسله )الحواريون وعددهم وقد  ادرك  .(.2/14) لوقا المسرة " 

كلمة وال يزالون  إلى العالم  وحملوا ، هممعنى إيمانمن بعدهم  والمسيحيون 

 فالمسيحي يعتبر نفسه ابن آدم جسديا وابن هللا روحي ا..  الرجاء بالسالم

 

  )مذاهب(يتوزع المسيحيون  اليوم  الى ثالث عائالت كنسية

 والبروتستانت. الكاثوليك واالرثوذكس
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 هم عقائد المسيحيةأ

   

 سر هللا الثالوث 

األب واالبن : سر  هللا الثالوث بتجليات ثالثةعن كشف يسوع المسيح       

والثالوث ال يقصد به . والروح القدس، شركة محبة ووحدة، الهٌ واحٌد وثالوثٌ 

انما هو واحد وثالوث في الجوهر، اي بثالثة اقانيم  (3=1+1+1: ثالثة الهة

اها المتكلمون المسيحيون العرب صفات ذاتي ة وشرحوها بطريقة  وسم 

الجناس أو القياس، وقالوا الثالوث  هو كالشمس الواحدة بقرصها ونورها 

وحرارتها، هذه الوجوه الثالثة التجعلها ثالث شموس، بل تبقى  شمًسا 

 .  واحدة

ب سم األاب" د المسيحيين  الشك بوحداني ة هللا، فمعظم صلواتهم تبدأ بـال يراو

ايمان المسيحيين بالثالوث ال  ". ، آميناالله الواحدبن والروح القدس، واأل

. وكلمة وروح ينال البتة من وحداني ة هللا الذي هو في الوقت ذاته: اب

. يقّر بان اهلل واحدال يوجد مسيحي واحد ال و وايمانهم ليس اشراكا  البتة،
 بواسطة عالقة جسديةولد  ان المسيح يقر ب كما ال يوجد مسيحي واحد 

في س اللة من  في جنس وال واحداً  وما كان سبحانه فرداً  صاحبة ! بواسطة

 من روح. . انه روحنوعه

. مطلق انطالقا من الكتاب المقدس يؤمن المسيحيون بأن الثالوث سر        

االقانيم، فاألب هو المصدر واالساس، واالبن هو الكلمة   متميز   واحدٌ  جوهرٌ 

المتجسد، والروح القدس هو المحيي والحاضر في الكنيسة ويرافقها الى 

بل ، ة ليست عن طريق البشرايمانهم ببنوة المسيح  االلهيَّ ..نهاية األزمنة

. مركب ةوذات هللا  بسيطة وغير . هذا هو سر  التجسد. عن طريق هللا ذاته

اعلم إن النصارى إذا حققنا معهم الكالم في : " يقول ابو الحسن  الباقالني
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قولهم إن هللا جوهر واحد ذو ثالثة اقانيم لم يحصل بيننا وبينهم خالف إال في 

 .(33الطمس في األصول الخمس ص ")االسم

يَّدناه والقرآن نفسه يتكلم عن الروح القدس" وآتينا عيسى ابن مريم البيِّنات. وا

(. قد راى بعض المفسرين المسلمين ان الروح 2/13بروح القدس" البقرة 

هو جبريل المالك ولكن القران ال يرى ذلك وهو يتكلم عن الروح وليس عن 

 الروح القدس تعبير مسيحي مالوف  والقرآن يستعمله... وجبريل

الفرق بين الجوهر   (123توفي ) الجاثليق طيمثاوس االول ويشرح

واالعراض وبين االقانيم والقوى لينتهي الى القول بان هلل ثالث صفات 

جوهرية ال غير، اليها مرد كل الصفات واالسماء االلهية االخرى وال تقود 

" وعن االبوة والبنوة فينكر .  هذه الصفات الى التعددية اذ تتوحد كلها فيه
–فالوالدة في هللا روحية . اتخذ له صاحبة او ان يكون هللا قد" لحمية الوالدة

طالع هانس بوتمان، البطريرك طيمثاوس ) . فاهلل يبقى واحدا ابدا.. ازلية

 5791االول او الكنيسة واالسالم في العصر العباسي االول، دار المشرق 
 (.51-51ص

 كلمة هللا : الكتاب المقدس

ه يعد  . من ألفي لغة ولهجةالكتاب المقدس واسع االنتشار وقد ترجم الى اكثر 

اذ يسلمون باصله  االلهي، ويؤمنون بان هللا قد  مقدسا،ً المسيحيون كتاباً 

ولكن الروح : " جاء في الرسالة الثانية لبطرس. الهمه ويضمن سالمته

، كذلك (1/21" )القدس حمل بعض الناس على ان يتكلموا من قبل هللا

حِي هللا، ي فيد  في  فك ل   : "الرسالة الثانية  الى ثيموتاوس تِب  هو ِمن و  ما ك 

وبكونه ملهما من (. 13-3/16" ) التَّْعليِم والتَّفْنيِد والتَّْقويِم والتَّأديِب في البِر  

القوة في التعليم والتقويم والتنشئة، ويلعب دورا أساسياً في  فلهالروح القدس، 

 .نصوص منه في االحتفاالت الدينية ورتب الصلوات فيها تقرأ .حياة الكنيسة

 العهد القديم والعهد الجديد ..نقسم  الكتاب المقدس الىوي
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 نطلع على تاريخ شعب هللا، منذ الخلق حتى مجيء يسوع المسيح. : في العهد القديم

نطلع على ظهوريسوع المسيح المخلص: والدته وكرازته  واعماله  :في العهدالجديد

–فاالناجيل هي اربع شهادات   وقيامته من بين األموات وصعوده الى السماء.

 االسفار االخرى اما كلها تشير اليه. عن حياة المسيح وكلماته وأعماله. بشارات 

الحواريين،  - سلكرازة الرعلى  طلعنا على أخبار الكنيسة األولى وخصوصاً تف

والمسيحيون مدعوون ليشاركوا في نشر انجيل المسيح: انجيل وشهادتهم، وتعليمهم. 

 الحياة والمحبة. 

كتاب  منحول ال تعترف به المسيحية وليس له ذكر في المخطوطات  أنجيل برنابا

التي قبل األسالم. فيه أخطاء تاريخية واخالقية ظاهرة ال يقبلها المسيحيون وال 

 المسلمون. الفه راهب اسباني من القرن الخامس عشر  اسمه ماريو اعتنق االسالم 

ـ متى ومرقس ولوقا ويوحناا  يقول عباس محمود العقاد: " سوءا رجعت هذه األناجيل

ـ إلى مصدر واحد أوأكثر من مصدر، فمن الواجب إن يدخل في الحسبان  أنها العمدة 

التي اعتمد عليها  قوم اقرب الناس إلاى عصار المسايح، ولايس لادينا نحان قراباة إلفاي 

سنة عمدة أحق منهاا باالعتمااد"   عبااس محماود العقااد ، حيااة المسايح، سلساة كتااب 

  213ص  1661، مصر  232، العدد  الهالل
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يااؤمن المسايحيون بقياماة الماوتى والثاواب والعقاااب   :اإليماان بااليوم ارخار والقياماة

ويااذهب هااوالء ـ ارشاارار ـ  إلااى عااذاب اباادي "   ويعيشااون علااى  هااذا الرجاااء: 

 ننتظر(. وفي قانون ايمانهم يعلنون "   46/  25" ) متى  والصديقون إلى حياة أبدية

". امااا كيااف واياان، فهااذا ماارتب   باااهلل  قيامااة المااوتى وحياااة جدياادة فااي العااالم العتيااد

ما لم تره عاين، وال سامعت باه إذن، وال خطار علاى قلاب بشار، ماا أعاده هللا وحده"  

 (6/ 2قورنثس:  لى)الرسالة األولى إ " للذين يحبونه

 مريم العذراء الطاهرة

                     عقيدة المسيحيين مريم هذه الفتاة  العذراء  حبلت بيسوع وولدته  في  
" قالات ماريم : كياف يكاون هاذا واناا ال اعارف ومن دون تدخل بشار الهية   ةبمعجز  

ة العلااي تظللااك" )لوقااا  . هااذه  (35-1/34رجااال.  ان الااروح القاادس يحاال عليااك وقااو 

   . وقد عبرت عنها بنشيدها الجميل:وفرح ومسؤوليةسبب  نعمة  لها كانت االمومة  
  (.  46" ) لوقا /وتتهلل روحي باهلل مخلصي  " تعظم نفسي الرب                       

       البتة  امهم. وال يفكرون م يسوع هيأن أيؤمن المسيحيون ب                            
                             ة، انما يقرون بقداستها وطهرها. اله انها                               
           للرب، والتزامهم بتطبيق  هي مثال لهم في تسليم ذاتهم                               
           بركة لهم  موضوع مريمالتضحية بذاتهم..ارادته حتى                                

 واحترام وتقدير ويطلبون معونتها                          
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 الكنيسة: سر الشركة

ألفة، شركة حب مع و، اآلب هي شركة مع هللا رسالتهاالكنيسة في حقيقتها و

الكنيسة هي جماعة  . المسيح بالروح القدس تستمر وتمتد في شركة أخوية

 همبهديه نحو ملء الحياة. هو الرأس والمؤمنين الملتئمين حول المسيح،  والسائرين  

. الكنيسة مقدسة ومعصومة ببعدها األعضاء، وهي وجهه المنظور، وامتداد لرسالته.

لكنها ببعدها االنساني ال تخلو من صعوبات وتعثرات، الن اعضاَءها بشر  ،االلهي

 ... "ام ومعلمة" للمسيحيينالكنيسة  ضعفاء.

بتقدير الى المسلمين الذين يعبدون هللا الواحد، الكنيسة، كونها سرالشركة، تنظر  "

)المجمع الفاتيكاني  "الحي، الرحمن القدير، الذي خلق السماء واألرض وكلم الناس...

 (.3ة بيان في عالقات الكنيسة باألديان غير المسيحية ، الفقر الثاني ،

 ة المسيحييناالسرار: نعم خاصة لحيا

تعد  الرموز احادى  الطارق المألوفاة التاي تسااعد االنساان علاى اساتيعاب ماا ال 

يمكن فهمه بسهولة، لذلك  استعمل االدب الديني هذا االسلوب وعاد ه جازءاً مان نساي  

في جوهرها نشاط رمازي تعب ار هي الحقيقة التي يحتفل بها. فالعبادة واسرار الكنيسة  

زم حياة المؤمن فاي كال مراحلهاا وتدفعاه الاى حركات وأشكال وهي تالكلمات و عنه 

فالسر  بطريقة فائقاة الطبيعاة وبفعال الاروح التواصل و الولوج الى ما وراء المنظور. 

القدس يشرك المسيحيين الملتزمين  في الحياة الجديدة التي اتاى بهاا المسايح ويادمجهم 

 بموته وقيامته. 

بكونهاا أزمناة قوياة يعيشاها  ياة ارساسية،وارسرار السبعة تمثل مراحل  الح

ينالون نعمة الروح  ،بايمان وتقوى المؤمن مع اآلخرين، فكلما احتفل المسيحيون بها

  القدس.

 نضم الى عائلةيمع المسيح من الموت الى القيامة والمعمد  عبر في سرالمعمودية، 

التثبيت في سر   ."ألوالدة الجديدة"ليسوع . ويسمونها  اواخ هصبح ابنياالب فهللا 
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المعمودية تمدد ارتباط المسيحي  باهلل أآلب من خالل االبن يسوع  )الميرون(،

انتماءه الى الكنيسة، العائلة الجديدة، والتي يحتل مكانه فيها عبر سر كذلك توطد وت

قوة الروح القدس ليعيش ايمانه في  تفاصيل  ، ويمنح هذا السر المسيحي التثبيت

 حياته اليومية.

 

 

 

، اخذ خبزاً نلبي  وصية المسيح "    ،في سر االقربان المقدس) القداس(     

وشكر وكسر وناولهم اياه وقال: هذا هو جسدي يبذل من أجلكم. اصنعوا هذا 

لذكري. وصنع مثل ذلك على الكاس بعد العشاء فقال: هذه الكأس هي العهد الجديد 

نتذكر تدبير هللا داس  (. ففي الق23-16: 22) لوقا  بدمي الذي يراق من اجلكم"

الذي يجد كماله  في حدث موت المسيح وقيامته من أجلنا ومن أجل خالص الخالصي 

ويغذي حياتهم   العالم. انه يجمع المؤمنين كلهم في وحدة  الكنيسة حول السيد المسيح

 .الجديدة

س أشخاص مفروزون لخدمة الجماعة ومتابعة  في سر الكهنوت،      يكر 

، فيقوم الكاهن بخدمة المؤمنين، على مثال يق الخالص بسالم وفرحمساعيها لتحق

والهرمي ة الكهنوتي ة هي  المسيح الكاهن االول، من خالل التعليم والتدبير والتقديس.

 االسقف، القس، الشماس..

اإلنسان المنقسم على ذاته، الوحدة والتناغم وتجعله  يستعيد ، في سر التوبة    

هللا هو  من  يغفر للخاطيء من خالل  خدمة الكاهن  .وغفرانه هللا يختبر رحمة

 لكنيسة.او

يدعم هللا  ميثاق الحب واألمانة بين الزوجين ويديمه. انه زمن  ، في سر الزواج    

المقدس يضع الزوجان المسيحيان حبهما  ، فمن خالل  هذا السراقوي لوجودهم

سرة  مثالية  تكون عالمة لعالقة المسيح وحياتهما بين يدي هللا ليباركهما  في تكوين ا

 .بالكنيسة على أساس الحب والتضحية
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ويشعره  تهالذي يهدد المرض حيا ينال  االنسان  ،في سر مسحة المرضى    

بمحدوديته، نعمة خاصة تساعده على اختبار ارتباطه باهلل واستمداد القوة والرجاء 

 النهاية في ايمانه باهلل ورجائه بوعوده.الشفاء والثبات الى  منه. كما ي صلى من اجل

الرسالة ( "صلوا بال انقطاعحين: "  المسيحيون مدعوون  للصالة في كل   ،الصالة    

صالة: صباحا ومساء. ويوم  ةرسميا رتب لهم  لكن (،5/13االولى الى تسالونيقي 

االحد، يوم انبعاث المسيح حي ًا من بين األموات، يحتفلون بالقداس.. وللرهبان خمس 

وأبعاِدها في حياة المؤمنين، لتغدو  هاالى تعميق معانيالصالة تهدف  اوقات صالة.

 .دائمة صالةهم ولتَصيَر حيات   ،حياة لهم ينبوعَ 

هي: ابانا الذي في السموات، ليتقدس اسمك، دوماً  والصالة التي يرددها المسيحيون 

لتكن مشئتك كما في السماء كذلك على االرض. اعطنا خبزنا كفاف ، ليأت ملكوتك

الينا وال تدخلنا في التجربة، لكن  أيومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن اخط

 نجنا من الشرير . آمين،

تناع عن الطعام، والشراب والعالقات االمعلى  ممارسة تقوم عموماً .. الصوم

لذات نقيِة اوت الزوجي ة، اي عن كل قوى الحياة البايولوجي ة،  لفترٍة معينٍة بدافعِ التوبة

أمامه  المطلق لنكتشف بالصالة الى هللا  ذي السمو   من الشوائب، وعمل االحسان، 

مكانةً مهمة في ومحدوديَّتنا وضعفنا وارتباطنا الوجودي. فالصوم يحتل  حقيقتَنا

يصوم المسيحيون الصوم االربعيني ) الخمسيني ما عدا االحاد(  الممارسات الدينية.

يقوم على االنقطاع عن تناول  و.تخليدا لصوم المسيح للحصول على البر  الحقيقي.

فترات اخرى قصيرة  كهنامن الليل وحتى الظهر.   (الزفرين ) اللحم والبياض

وما هو يوم صيام اسبوعي وهناك صوم الميالد استعدادا الجمعة عمللصيام، يوم  

ويسق  الصوم لعيد الميالد وايضا صوم العذراء استعدادا لعيد انتقالها الى السماء.... 

 عن المريض الذي قد يضره وعن المسن والطفل والمسافر والمرأةالحامل.

ن القيام بها ممك وتخصص للفقراء واعمال االحسان ، الزكاة وهي العشر ..الزكاة

 جمعيات خيرية.خالل  من مباشرة أو
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 االخالق المسيحية

المسيحية تقوم على المحبة والرحمة وتنطلق من قول المسيح: " احبوا بعضكم       

( والقاعدة الذهبية: كل ما اردتم ان يفعل 15/12بعًضا كما انا أحببتكم" ) يوحنا 

(، كذلك راجع 3/12الناس لكم، افعلوه انتم لهم: هذه هي الشريعة  وانبياء ) متى 

على المسيحي االلتزام الكامل . ( 23-23: 6، لوقا 11-5:1التطويبات ) متى 

، ال تحلف باسم هللا هوال يكن لك اله غير  ،بالوصايا العشر: احبب الرب الهك

عطلة وعبادة(، اكرم اباك وامك، ال تقتل، ال يوم بالباطل، احترم يوم الرب )االحد 

وج تزن، ال تسرق، ال تشهد بالزور، ال تشتِه امراءة قريبك وال مقتنى غيرك   ) خر

 (.5/6وتثنية االشتراع  23/2

 

 

 ادـــيـعار

 

     

ميالد المسيح نور العالم. في هذا اليوم   يحتفل ب احتفال  ، 25/12 الميالد 

 المسيحيون بعظمة محبة هللا للبشر التي َجسدَّها المسيح.

ابوكم ، يوم ظهور المسيح للعلن وعماده وبداية رسالته :هللا 6/1الدنح أو الغطاس     

 (.1/15وانتم اخوة"  توبوا وآمنوا بالبشارة" ) مرقس 

المسيح  من بين  باحتفال المسيحيين بقيامة)الفصح(، يتكلل الصوم الكبير ب القيامة    

 قمري اي غير ثابت. العيد بالقيامة. تاريخ هموقيامته تدعم ايمان   االموات، 

وما، يحتفل المسيحيون بصعود ي 43بعد القيامة بـ صعود المسيح الى السماء،    

ساروا على خطاه. ويسمى   ن  إالسماء أمام للمؤمنين  المسيح الى السماء، وبه فتح باب

 حتى ال يطول الغياب!بعضا بالماء  عيد الرشيش، اذ  يرشون بعضهم  شعبيًا
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ايام بعد الصعود. تذكار حلول الروح القدس )روح هللا(  13عيد الروح القدس،     

ؤمنين، ووالدة الكنيسة من خالل االرسال للتبشير بكل اللغات ولكل الشعوب: على الم

 (.16/15الى الخلق أجمعين" )مرقس  ة"اذهبوا في العالم كله واحملوا البشار

، وهي عادة شرقية لتهنئة  26/12ثاني يوم عيد الميالد ة العذراء مريم، ئعيد تهن    

 االم بمولدها الجديد.

 ، وهو عيد رقاد مريم وانتقالها  الى السماء15/1يم الى السماء، عيد انتقال مر   

 .لتشترك بمصير ابنها

، هو اكرام عود صليب المسيح. هذه الخشبة ذخيرة مباركة 14/6عيد الصليب،    

 .مسيحين وعالمة محبة  المسيح لهم لل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

  

 المـــــــسار

 

 اإلسالم  طريق  رحمة  هللا

تتمثل  رحمة هللا  في المحبة. والواقع أن في اإلسالم  دعوة الى الرحمة،       

ي مارسها كثير من المسلمين من دون  النظر الى هوية الناس.  فاهلل  " هو الودود: 

 (. وهو " الرحمن14، سورة البروج: 63المتصف باللطف والمحبة" )سورة هود: 

ما عدا سورة التوبة. كثيرة ايات الرحمة  القرآن  سورالرحيم" وبهذه العبارة تفتح كل 

(؟ كما ان  26في القرآن: " قل هو الرحمان، امنا به وعليه توكلنا" ) سورة الملك

ٍم ي ِحبُّه م  َوي ِحبُّونَه  (هناك آية تتحدث عن المحبة المتبادلة بين هللا والمؤمنين   )بِقَو 
اية للناس ورحمة منا" )سورة مريم [. ويجعل القرآن المسيح عيسى:" 54]المائدة: 

23.) 

لقرن السابع للميالد، في ا العدويةوجعل المتصوفون المسلمون كرابعة           

االخرون من محبة هللا المحور األساسي في سعيهم نحوه تعالى، ومحبة والصوفيون 

 هللا تستدعي محبة  خالئقه  من دون  وضعها في  ذات المكانة مع محبة الخالق.

المسلم، من اسلم وجهه تسليًما تاًما هلل واجب الوجود، مبعداً  كل ً   : االسالم     

على مثال  شرك ومزيالً من قلبه العداوة والخصومة، التي يثيرها الكفر بااليمان،

" ما كان ابراهيم يهوديا وال نصرانيا، ولكن كان حنيفا :ابراهيم، خليل الرحمن

 (.  66مسلما، وما كان من المشركين " ) ال عمران 

ليس مجرد توجه ديني، بل مسالة اجتماعية  المطلق، لكنه االسالم دين التوحيد     

نزلت رسالة االسالم على النبي محمد بدأء من عام .واقتصادية معا ) دين ودولة (.

هو في سن األربعين، وقد أوحى هللا تعالى اليه بآيات القرآن الكريم على م و613

يعدُّ المسلمون القرآن  . سنة(، وبلسان عربي  مبين. 21)في فترة  فترات متقطعة

قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك "كالماً نطق به هللا عن طريق جبريل،

(، وقد 63)صورة البقرة  "للمؤمنين باذن هللا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى

"اقرأ باسم اشتقت كلمة القرآن من فعل قرأ أي تال، ألن أول ما أمر به النبي كان: 
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(. معجزة االسالم هي القرآن، كالم هللا األزلي 1)سورة العلقربك الذي خلق" 

في سدرة المنتهى وله أسماء أخرى   " اللوح المحفوظ"  في المحفوظ  من التحريف

سورة مكية ومدنية  114الكتاب والفرقان والذكر والمصحف والتنزيل. ويتألف من : 

. ويتفق جميع المسلمين على أن مدنية( حسب النزول مكانا وزمانا 21مكية و 16) 

 ث  النبوية.، تليه األحاديهو دستورهم يجمع كل تعاليم اإلسالمالقرآن 

"قل هو هللا على االيمان باهلل ووحدانيته المطلقة وتفرده بالخلق:  االسالميرتكز     

(، 4-1)سورة االخالص  أحد، هللا الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد"

ويؤمن بمالئكة هللا وكتبه ورسله واليوم االخر والقضاء والقدر. ويعترف االسالم 

سله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ال نفرق بين احد من ر"بالرساالت التي سبقته: 

(. ويؤمن بأن االسالم خاتم الرساالت  215)سورة البقرة ربنا واليك المصير"

، (43النبيين)األحزاب م هو خاتم 632السماوية وبأن محمد الذي عاش حتى عام 

ا: "قل إنما انا بشٌر مثلكم يوحى الي  انما الهكم اله واحد"  لكنه يبقى بشر 

، لكنهم يعتبرونه أعظم االنبياء النه لم يأت بكلمة من نفسه، بل (.11،الكهف6)فصلت

 هللا. عند من

اله، وأحبهم اليه انفعهم لخلقه. وعي يعتبر االسالم أن جميع بني البشر هم خلق هللا     

يا ايها الناس انا خلقناكم "من هذا المنطلق يدعو الى التعارف والتفاهم والتسامح: 

)سورة  "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند هللا أتقاكممن ذكروانثى 

 (.13الحجرات 

ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم ال  "رآن بالمسيحيين: الق ويشيد     

الحبشة  نسى المسلمون استقبال اهلي(. كما ال12)سورة المائدة  "يستكبرون

الى العيش المشترك: يدعو .. االسالم المسيحيين للمسلمين االوائل واحتضانهم اياهم

 (.64)سورة آل عمران  " قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم "
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 المــــان اإلســأرك

 

     

" اإلسااالم هااو إن يقااوم اإلسااالم علااى خمسااة أركااان وقااد حااددها الحااديث للمااؤمنين  

تي الزكاااة وتصااوم ؤوتقاايم الصااالة وتاا محماادا رسااول هللاتشااهد اال الااه إال هللا وان 

 رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال " 

: يتلوهااا المساالم باسااتمرار وهااي بمثابااة قااانون إيمانااه. إمااا األركااان  الشااهادة ـ 0

الموجااودة عنااد  والصااوم والصااالة هااي الركااائز الااثالث   الزكاااة -األخاارى: الصاادقة

 ايًضا. اليهود والمسيحيين

 

 

هااي نساابة محااددة ماان مااال المساالم تنفااق علااى الخياار  مرتبطااة بالعدالااة : الزكاااة  -2

 واالحسان.

لة وهي: صالة الفجر، وصالة هي خمس صلوات في كل يوم ولي .الصالة  -3

، وصالة العشاء، تؤدى بعدد محدد من مساءوصالة العصر، وصالة ال ،الظهر

الفاتحة:  بسم هللا الرحمن الرحيم. .  المسلمون يرددون   في صالتهم سورة الركعات

الحمد هلل رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. 

غير المغضوب عليهم وال  اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم

 الضالين.
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عن  ويمتد طيلة أيام شهر رمضان من كل سنة هجرية، فيمتنع المسلم الصوم: -4

ويسق  .المفطرات وأهمها: الطعام والشراب، من طلوع الفجر حتى مغيب الشمس

 الذي قد يضره وعن المسن والطفل والمسافر والمرأةالحامل. الصوم عن المريض

الى بيت هللا الحرام في مكة المكرمة لمن استطاع اليه سبيال مرة في  جـالح -5

العمر. يتم الح  في شهر ذي الحجة من كل عام، وللح  مناسك محددة يقوم بها 

المسلم إلي ينابيع إيمانه وتاريخه، ويجعله يشعر بالتضامن الحجاج. يعيد الح  

 جميع المسلمين " األمة ". عواإلخوة  م

ل ، إنمااا للجهاااد معنااى أخاار وهااو ، فغريااب أن يفهاام بااالحرب والقتاااهااادامااا الج     

وأخصب ويقع ضمن ميادين النفس البشرية ) األهواء الفاسدة ( من اجل البلوغ  مقأع

 إلى الكمال الخلقي.

 يحرم القران تناول لحم الخنزير و المخنوق وشرب الخمرة.  :ارطعمة المحرمة    

 

 

 

 

 

 

 

    

الساانة تشاامل اقااوال وافعااال محمااد التااي نقلهااا الحااديث وغاادت . والحاادي الساانة  

الطريقة الدينية التي سلكها الرسول في حياته، والتي على المسلمين السير بمقتضااها. 

ن مناذ  اما الحديث فهو مجموعة اقوال وافعال وتقاارير نطاق بهاا محماد. والحاديث دو 

ات. وقاااد صااانف العلمااااء المسااالمون  القااارن االول الهجاااري تجنباااا للبلبلاااة واالجتهااااد
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وهاااو الاااذي ثبااات اناااه اصااايل تاريخياااا،  ..االحادياااث الاااى ثاااالث فئاااات:  الصاااحيح

 وهو موضوع شك. ..وهو الذي ال ماخذ عليه البتة، والضعيف..الحسن

    

ن باليوم ييؤمن المسلمون مثل اليهود والمسيحي..  اليوم االخير وقيامة الموتى     

والعقاااب: " إن الااذين امنااوا والااذين هااادوا ـ اليهااود ـ والنصااارى االخياار وبااالثواب 

والصابئين من امن باهلل واليوم األخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهام وال خاوف 

(، " إن اإلبرار لفاى نعايم و الفجاار لفاى جحايم  61عليهم وال  هم يحزنون " ) البقرة 

القران عان أصاحاب اليماين وأصاحاب (. ويتكلم  15يصلونها يوم الدين " ) االنفطار 

الشاامال : " وأصااحاب اليمااين مااا أصااحاب اليمااين فااي ساادر مخضااود وطلااح منضااود 

وطاال مماادود وماااء مسااكوب ... وأصااحاب الشاامال ومااا أصااحاب الشاامال فااي سااموم 

 (. 44ـ  23ة حموٍم " ) الواقعوحميم وظل من ي

ديما  وياارون اليااوم ـ فاات للنظاار إن بعااض المفكاارين المساالمين رأوا قاالالماان ا       

" ساتكون  " دار الثاوابكإخوان الصفا ، الغزالي ، د .كامل حسين ، محمد عبدة ـ إن 

 مفتوحة لكل ذوي النية الصادقة من غير المسلمين أيضا.

 

"  وعلى االمر بالمعروف والنهي عن " الرحمة  االخالق في االسالم تقوم على     

أحب الخيك ما :  تعبيرا عميقا عن ذلك بقوله:المنكر.. وقد عبر الحديث الشريف 

 تحبه لنفسك.

 

 ةـــــف االسالميــــالطوائ

 

 ..ينقسم المسلمون الى السنة والشيعة والخوارج .

 

: هم الغالبية الساحقة. وعنوا بذلك النهم يعترفون بشرعية الخلفاء الراشادين ـ السنة0

تمسااكا شااديدا بااالقران وسااانة االربعااة )ابااو بكر،عماار، عثمااان وعلااي( ويتمسااكون 
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الرسااول. ويتوزعااون علااى المااذاهب الفقهيااة االربعااة المعروفااة: الحنفااي والمااالكي 

 والشافعي والحنبلي .

 

)من هنا لفظة الشيعة(. بن ابي طالب  . سموا كذلك النهم مشايعو عليـ الشيعة2

ابن عم  ويمثلون صيغة متميزة من االختبار الديني، يعيشونها في اوثق صلة مع علي

. ويعتقدون باالئمة االثني عشر الذين اشرفوا (محمد وصهره )زوج فاطمة الزهراء

على هدي االمة. ويترقبون عودة االمام المكتوم )المهدي(. ولهم مرجعية تراتبية   

ويعتبر الموحدون )الدروز( احدى الفرق االسالمية  ونوع من العصمة والتقديس.

ومن االسماعيلية الفاطمية فيما بعد، وهناك فرق  المتفرعة من الشيعة الجعفرية،

أخرى كاالسماعيلية والعلوية وغيرهما.  يركز الشيعة على سيرة وأقوال  ةاسالمي

أئمة اهل البيت الذين هم من ذرية فاطمة الزهراء ابنة الرسول زوج االمام علي بن 

يعة وأرفعهم ابي طالب الذي هو ابن عم الرسول، واالمام علي ، هو أول أئمة الش

 قدرا. 

 

معظمهاام متشاادد ومثقااف، الغالبيااة تسااكن عمااان وزنجبااار وافريقيااا.  .ـاا الخااوارج3

يرفضون كال تساوية توفيقياة باين علاي وخصاومه. ويعتقادون ان اتقاى المسالمين هاو 

 وحده اهل الدارة االمة. 

فانها يتفق كل المسلمين على أسس االيمان والعقيدة، أما االختالفات بين المذاهب     

 ال تمس العقيدة.
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 يادـــــــــــعار
 

 

 ربيع ارول( 02المولد النبوي الشريف )

هو اليوم الثاني عشر من ربيع األول )ورد في بعض المراجع الشيعية      
ميالدية، وفيه ولد النبي محمد في مكة  من  531السابع عشر( من عام الفيل الموافق 

وآمنة بنت وهب من قبيلة قريش. ولما اتم أربعين سنة، نزل عبد هللا بن عبد المطلب 

عليه الوحي بواسطة الملك جبريل  الذي امره بدعوة الناس الى عبادة هللا الواحد االحد، 

توفي النبي في ..ونبذ عبادة األصنام المنتشرة في المنطقة ، ودلهم على األخالق الحميدة.

ستين من عمره بعد حجة الوداع التي خطب فيها الثالثة وال السنة  المدينة المنورة في

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم االسالم "واعلن نزول اآلية: 

 (.3)سورة المائدة  "ادين

 

 شوال( 3-0عيد الفطر )
يحتفل المسلمون بعيد الفطر مع نهاية شهر رمضان المبارك، وهو الشهر      

التاسع من أشهر السنة الهجرية القمرية، وهو شهر الصوم، الذي يمتنع فيه 

المسلم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع  الشمس الى غروبها. 

صومهم لليوم  وعند الغروب يتناول المؤمنون طعام االفطار، ثم يستعينون على

التالي بوجبة قبل الفجر تسمى وجبة السحور. ولعيد الفطر شعائر دينية 

وشعبية، اذ يبدأ المؤمنون صباح عيدهم بالصالة في المسجد ركعتين تسميان 

لفقراء على ا صالة العيد. ويدفع المسلمون زكاة الفطر التي تصرف 

 والمحتاجين قبل صالة العيد.

 الحجة(ذي  03-01عيد ارضحى )

يحتفل المسلمون بعيد األضحى في العاشر من شهر ذي الحجة من كل      

السنة الهجرية القمرية الذي يؤدى فيه مناسك  منعام، وهو الشهر األخير 

الح . لذا  متصل بفريضة الح  اذ يقصد المسلمون مكة المكرمة، فيطوفون 

مناسك. ويحتفل بالكعبة الشريفة، ويصلون هلل تعالى، ويؤدون جملة من ال

المسلمون بهذا العيد بالصالة صبيحة أول أيام العيد، والقيام بأعمال 

 تذكيرا بذبيحة اسماعيل ابن ابراهيم الخليل. نحر االضاحي واالحسان.
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 رأس السنة الهجرية ) أول محرم(

للمسلمين تقويم خاص يبدأ بالسنة التي هاجر فيها النبي محمد من مكة المكرمة 

في  622المدينة المنورة والسنة األولى في التقويم الهجري هي السنة الى 

التقويم الميالدي. والسنة الهجرية مكونة من اثني عشر شهرا قمريا. هي: 

 -رجب -جمادى اآلخر -جمادى األول -ربيع اآلخر -ربيع األول -صفر -محرم

 ذي الحجة -ذي العقدة -شوال -رمضان -شعبان

 

 حرم(م 01ذكرى عاشوراء )
هو اليوم العاشر من شهر محرم الذي استشهد فيه االمام الحسين بن علي بن  

وذلك في العام الحادي والستين للهجرة ، ابي طالب في معركة كربالء

م(. وتعتبر ذكرى العاشوراء ذكرى االستشهاد في سبيل االيمان، ويحيي 613)

 ص.المسلمون عامة هذه الذكرى، والشيعة منهم على وجه الخصو

في الثالث األخير من شهر رمضان الذي انزل فيه  توافق  كرى ليلة القدرذ    

 القرآن الكريم على محمد.

وهي ذكرى انتقال النبي من مكة المكرمة الى  ذكرى االسراء والمعراج    

)سورة  ياالمسجد األقصى في القدس  ليال ومن هناك الى السماوات العل

 (.1االسراء 

حيث .) مكان قريب من الجحفة( وي عرف بعيد الغديرغديرذكرى يوم ال    

بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لدى  غدير خمتوقف النبي وصحبه عند 

وخطب  ذي الحجة من العام العاشر للهجرة. 11عودتهم من حجة الوداع في 

فيهم النبي محمد خطبة تعرف بـ"حديث الغدير" مشيداً بفضيلة  علي بن أبي 

  مانته وعدله وقربه اليه.طالب وا

بذكرى والدة االئمة واالولياء هذه المناسبات يحتفل المسلمون  عالوة على     

ر االسالم وتفسير معانيه الصالحين الذين كان لهم دور فاعل وأساسي في نش

كان لها وقع على الدعوة االسالمية كمعركة بدر  اتوبمناسب  .واحكامه

والخندق وغيرها، ويتم خالل هذه المناسبات التأكيد على أبعادها الروحية 

 ..عانيها الساميةمو
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 رة ـــــة شهيــصوفي صصوــن                        
 

 

 الميالدي() القرن الرابع   االدب السرياني-نص من موشحات سليمان             

نا أ كون راحت ه   وحيث ما نفسي، وت حب ه   حبيبي أ حب  "  د   الم ِحبَّ  رنَّ  بِهِ  م زِْجت  .  أ  ج   و 
، ذاك ا حب   ورني المحبوب، يًضا هو صار ي موت، ال من الى انضمَّ  م ن. ابًنا ِصرت   االبن   غير   أ 
 ."حي ًا ي ْصبِح   بالحياة ي س ر   وم نْ  مائتٍ،

 

 

 هـ(085-55لرابعة العدوية)نص 

 " أحب ك حبي ن، حب الهوى وحب النك أهٌل لذاكا

 فاما الذي هو حب الهوى، فشغٌل بذكرك عمن سواك

 وأما انت أهٌل له فكشفك للحجب حتى اراكا

 فال الحمد لي ذا وال ذاك ولكن الحمد في ذا وذاكا"

،  " الهي، اذا كنت  رعبدك خوفًاً من النار، فاحرقني بنارها، مها علي  أو طمًعا في الجنة، فحر 

 واذا كنت ال اعبدك اال من اجلك، فال تحرمني من مشاهدة وجهك".

 

 

 تعال واضرمني بنارك

ا في    ل، بالرغم ِمم  لني فأتحو  الهي، اجعلني مثلك، فانت قادٌر على ذلك. انت قادٌر على ان تحو 

 من موانع.

، وال أطلب  شيئًا سواك.  الهي أطلبك انت 

 قد وهبتنا ذات ك كل ها، فادخل الى قلبي شخصيًا وجوهريًا، وأمأله حرارة ًحين تمأله من ذاك.ل

أنت وحد ك تستطيع ان تمأل نفس االنسان، وقد وعدت  أنك فاعل.أنت اللهي ب الحي  المضطرم 

 كل  حين حب اً للبشر، تعال  واضرمني بنارك، حتى أصير مثلك.

 0881 -0810الكردينال نيومان)
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ج.0898 الموصل مواليد من ،ساكو روفائيل لويس البطريرك   مار معهد من تخر 
الالهوت )باترولوجيا (  علم في دكتوراه على حصل .كاهنًا ورسم 08٩9 العام الحبيب يوحن ا

 روما من (PISAIبيزاي ) معهد الفقه اإلسالمي  من في وماجستير ، 0883 العام روما من

 السوربون جامعة من 088١ العام القديم العراق تاريخ في ودكتوراه ، 0889 العام

س .الفرنسي ة العام  وفي ببغداد واربيل، والالهوت للفلسفة بابل كلي ة في عديدة لسنين در 

اروسط لجنة  الشرق كنائس مجلس في عضو وهو كركوك. رساقفة رئيًسا أختير 2113

 في ومستشار اجل الشرق" في فيينا النمسا،االيمان والوحدة، وعضو  في مؤسسة " من 

 كتب عد ة وله .دولي ة مؤتمرات عد ة في .. إشترك .الديانات بين للحوار البابوي   المجلس

 .الحوار أعمال في لجهوده تقديًرا اروسمة من عدًدا نال .هاختصاص مجال في ومقاالت
 


