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  نقد المفاهيم الخالصية النصرانية من خالل حقائق الرحمة في اإلسالم

  مقدمة ● 

باجلانب العقدي  توإن تعلق ؛ واليتلدى النصارى العمل والجزاء والخالص مسائل: هذا البحث يتناول
 أ صرانهي  من جانٍب آخرَ  اأساًسا، إالة النشريعيق بالفروع التةأساٌس متعلي ؛ حيُث يعمدون إىل بناء هيكٍل معريف

مكوٍن من جمموعٍة من املفاهيم، وحياولون الربط فيما بينها بشكٍل يريدونه أن يكون منطقيا؛ إنه ما يسمى ويدعى بـــ: 
  ".التدبير الخالصي"

خرين إليه؛ فقلما تكون " يوظفونه يف شرح دينهم، ويف دعوة اآلالتدبير الخالصيوإن شرح النصارى هلذا "
" وهذه األخرية الرحمة" و"المحبةدعوٌة تنصرييٌة من دون الرتكيز عليه؛ ومن أهم مرتكزام يف ذلك الشرح أمران: "

وإن مل يشريوا إليها  –بقية األديان مع وهم يف سياقات كالمهم، حياولون أن يعقدو املقارنات  هي من جتليات األوىل.
م فيبينون يف كالمهم أن مقتضيات الرمحة مثًال هي اليت جعلت املسيح  اإلسالم خاصة؛مع و  -أحيانًا نفسه فداءً يقد 
العناية اإلهلية يف أمسى صورها، حيث رحم اهللا عباده  -حبسبهم- ظهر تُ  وهي اليت -بزعمهم- على الصليب  للناس

. ومن هنا أتت أمهية علوا كبريًا من طريق ابنه، تعاىل اهللا عن ذلكرمحًة ما بعدها رمحة بتشريعه هلم سبيًال خالصية 
  املوضوع الذي اخرتت البحث فيه.

 ة يُ  اخلاطئ االستثمار العاطفيحيث إنيني للفكرة الد من  كسبها تغافًال عن حبث صدق منطقها؛ كما إن
الرمحة هلا سلطاٌن ملفهومها يف العقل ؛ وإن اهره املنطقجزائها بشيٍء مما ظحماولة ربط أ وسائل ترويج الفكرة الباطلة

 ة حيلِتِه؛ حبيث إنة عليه؛ وقلذا بقدرات اإلنسان، وغلبة سلطان اهلوى واللوالفكر والروح مجيًعا؛ وهي مرتبطٌة واقعي
إىل السكون والدعة، والتحلل من التكاليف واملسؤولية؛ فيبحث عن جناٍة بال عقاٍب، وعلى  - بِشقوته -  اإلنسان مييل

" تستثمر يف  التدبير الخالصي؛ ومسألة: "نعيٍم وجزاٍء بال عمٍل، وعلى رضوان مبعصيٍة، وعلى حتلل ال تعفف... اخل
  كل ذلك.

The Criticism of The Salvation Concepts through The 

Genuiness of Mercy in Islam 

In this paper I will seek to explore severall matters in Cristianity deeds, rewards 
and salvation. 
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Although, it’s close acquantance to the dogmatic sight ; it remains highlylinked 
to the legislative field, trying to built a congnitive entity behind wich the Divine 
Salvation disposition is hidden. 

Christianity trends to justify The God’s Salvation disposition ; or The 
Everlasting salvation disposition is well shown through Love and Mercy are 
originally related to love and fancyinng thus God’s care is highly shown through 
sending of His only Son. So, that those who believe might have an eternal life 
through Him. This is real love : to send His son as a sacrifice to take away our sins 
(1John 4 : 9-10) according to Christianity God speaks through his son in order to 
strenghten the christian’s faith. 

Those are the mainly discussed elements highlited by the current research. 


