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 حوار هادئ بين نصراين ومسلم

     ألرض، جاعل الظلمات والنور، وأشهد أن الحمد هلل رب العالمين، فاطر السماوات وا

عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلم  ملسو هيلع هللا ىلصال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا 

وبارك على محمد النبي خاتم األنبياء والمرسلين، وصل اللهم وسلم وبارك على أزواجه 

 ملسو هيلع هللا ىلصواستن بسنته واقتفى أثره وآل بيته األخيار األطهار وأصحابه الكرام، ومن اهتدى هبديه 

 إلى يوم الدين.

إن المتأمل ىف تعاليم اإلسالم ورسالته ودعوته يتبين له التوافق الكامل واالنسجام التام لما 

جاء به اإلسالم مع ما تقبله الفطر النقية وتأمله النفوس الزكية وتتطلع إليه العقول السوية، 

ساءل عنها أحد النصارى يف رحلة بحثه عن ويتضح ذلك من خالل هذه التساؤالت التي يت

الحق واإلجابات المنطقية العقالنية التي يقدمها له اإلسالم على لسان المسلم، وذلك كما 

 على النحو التالي: 

( النصراين: لماذا ال يتفق اإلسالم مع المسيحية )النصرانية( من حيث اإليمان بعقيدة 1)س

 التثليث؟

لنا به على كثير لقد  أوال، ( المسـلم:1)ج وهبنا اهلل سبحانه وتعالى نعمة العقل وميَّزنا وفضَّ

    من خلقه لنصل به يف التعرف على عظيم صفاته ووضعها يف أسمى تصور يليق بعظمته 

 جل وعال.
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ولإليضاح، فإنه إذا ما امتدح شخص ما كثيرا بحسـن خلقه وجميل صفاته، فإننا نصل 

الشخص يف أحسن تصور ممكن وأفضل منزلة، وكذلك  بعقولنا وتصوراتنا إلى وضع هذا

إذا ما وصف بناء ما كثيرا بعلوه وشموخه وجماله وحسن أساسه وصفاته فإننا نصل بعقولنا 

 وتصوراتنا إلى وضع هذا المبنى يف أحسن تصور يمكن تخيُّله.

نوع فإذا كان ما أشرنا إليه من حسن التصور هو يف شأن عبد مخلوق أو يف شأن ما هو مص

 موجود، فما بالنا باإلله الخالق الواجد؟!

          أفال نصل بنعمة العقل العظيمة التي وهبنا اهلل تبارك وتعالى إياها إلى أن ُنعظمه 

ه هذا اإلله العظيم الخالق لنا والواجد لكل شيء عن     سبحانه وتعالى حق التعظيم وأن ُننَزِّ

 نقص وعْيب وذّم؟!ما ال يليق به سبحانه وتعالى من صفات 

إن عقيدة التثليث التي يعتقدها النصارى تتناىف تماما مع عقيدة اإلسالم التي تدعو إلى  ثانيا:

         اإليمان بوجود إله واحد )وهو اهلل سبحانه وتعالى( واإليمان بعظيم صفاته وتنزيهه 

 جل وعال عن أي صفة ال تليق به.

ب من ثالثة وجوه أو أجزاء أو أقانيم، متمثلة يف اآلب أن اإلله ُمَركَّ  حيث تزعم النصراية -

واالبن والروح القدس، أي أهنا تصفه بأنه عبارة عن ُمركَّب من ثالثة أجزاء وكل جزء من 

تلك األجزاء الثالثة تزعم فيه األلوهية، وأن االبن الذي هو أحد األقانيم الثالثة إلله 

د من نسٍل بشر ي حيث ُولِد من موضع الفرج لألم، وكان قد اخُتتِن النصرانية إنما هو ُمَجسَّ

بعد والدته بأيام، وكان يرضع من ثدي أمه، وكان يأكل ويشرب )بما يف ذلك من ُشْرٍب 
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للخمر وفًقا لما تزعمه النصرانية( وينام، وكان يبول ويتغّوط إلزالة ما يف بطنه من فضالت 

ـُحال    قبولها يف الذات العليّة لإلله الخالق  طعام وغيره ... إلى غير ذلك من الصفات الم

 جّل وعال والتي تنايف عظيم صفاته وطالقة قدرته.

إضافة إلى أن ذلك االبن الذي هو أحد األقانيم الثالثة إلله النصرانية يعتقد النصارى بأنه  - 

ب وُبِصق يف وجهه، وال شك أن ذلك كله ذّم وان تقاص قد تم صلبه وموته بعد أن ُأِهين وُعذِّ

 من صفات الذات العلية لإلله الخالق سبحانه وتعالى.

ولإلجابة بشكل أكثر وضوحا وتفصيال من الناحية العقلية عن أسباب عدم اتفاق اإلسالم  -

 مع النصرانية من حيث اإليمان بعقيدة التثليث التي يعتقدها النصارى، نوضح: 

أنه ُمرّكب من ثالثة آلهة، حيث تزعم بأن:  أقانيم، أي 3إن النصرانية تقول: بأن اإلله إنما هو 

اآلب إله واالبن إله والروح القدس إله ثم تعود فتقول ولكن هؤالء ليسوا ثالثة آلهة وإنما 

 هم إله واحد.

 والتساؤل المهم: بأي لغة تتحدث النصرانية؟!

 وهل مثل تلك اللغة يمكن لفطر نقية وعقول سوّية أن تقبلها؟!

قول )اآلب( فإن الذهن البشري لدي معتنقيها )معتنقي النصرانية( يتصور فالنصرانية عندما ت

صورة خاصة بـ)اآلب( الذي تزعمه النصرانية، وتلك الصورة هي: أنه ضخم جًدا ولكنه 

 أشبه بالرجل.
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وأهنا )النصرانية( عندما تقول )االبن( فإن الذهن البشري لدى معتنقي النصرانية يتصور صورة 

ذات مواصفات معينة، مثل أن يكون أزرق العينين، أشقر الشعر، ذا لحية، )االبن( يف شاب 

 وهكذا.

أي أن الذهن البشري لدى معتنقي النصرانية ال يتصور )االبن( إال يف تلك الصورة 

 للشخص ذي المواصفات المعينة التي قد أشرنا إلى بعض منها.

البشري لدى معتنقي النصرانية وأهنا )النصرانية( عندما تقول )الروح القدس( فإن العقل 

يتصور صورة )الروح القدس( أنه أشبه بالحمامة أو أشبه بلهب النهار ،كما توضح كتب 

 النصرانية حيث إن الصورة هنا ليست واضحة تماًما.

 ومن ثم، فإنه يتبيّن لنا: 

أن النصرانية لديها ثالث صور ذهنية مختلفة لكل من )اآلب( و)االبن( و)الروح  -

 س(، وعندما ُيسأل معتنقي النصرانية:كم صورة ترون إللهكم؟القد

 .(1)فإهنم يناقضون ذلك كله، ويقولون إهنا صورة واحدة

 والتساؤل المهم: على أي شيء يدل ذلك الذي أوضحناه؟

ال شك أن ذلك االعتقاد إنما هو من التناقض الكبير الذي تقع فيـه النصـرانية وأن  :الجواب

فــءاء وتــوّهم وأنــه أكــل خدعــة للعقــل، حيــث ال يمكــن للفطــر النقيــة مــا تزعمــه لــي  إال ا

 والنفوس الزكية والعقول الرشيدة أن تقبل أيًّا من تلك االّدعاءات والتوّهمات.

                                                 

 للشيخ / أحمد ديدات. –صوتيات، بتصرف  (5)
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ـا مـن تلـك االفـءاءات  فال يمكن لشخص سوّي لي  بمتعصب وغير متبع لهوى أن يقبل أيًّ

 التي تزعمها النصرانية على اهلل تعالى.

 

رّدك كأحد المسلمين يف إيجاز على المسيحية )النصرانية( يف قْولها ما هو النصراين:  (2)س

 بتثليث اإلله؟ 

يقال لهم: إذا كان األمر كما يزعم النصارى، إذن فما الذي يوجب أن يكون  ( المسـلم:2)ج

إلههم المزعوم عبارة عن ثالثة أقانيم دون أن يكون أكثر من ذلك؟! فما الذي يوجب 

 ه يف ثالثة؟!حصر

وأيضا، فإن ذلك القول ُمناقض لضرورة العقل حيث ُيجعل الثالثة واحًدا، بل الواحد 

ُيناقض التعدد، فال يمكن أن يكون الواحد اثنان أو ثالثة أو...، أينحصر الواحد يف ثالث أو 

 الثالث يف واحد؟!

 فأي دليل يرشد إليه؟ وأي برهان يقوم عليه؟!
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راين: هل تظن أنه ال يوجد بالكتاب المقدس للمسيحية ما ينص على إخبار ( النص3)س

 المسيح بألوهيته؟ 

، ( المسـلم:3)ج ا تصريح أوضح: أنه ال يوجد يف كافة األناجيل المطروحة مع اختالفه أوالا

     ال تحتمـل االلتبـاس أو التأويـل يـّدعي فيهـا نبـي اهلل )المسـيح عيسـى واحد أو عبارة واحدة

 مريم( الذي جاء بالنصرانية أنه اهلل أو يقول فيها )اعبدوين(.بن 

     مما يدل على أن التأويل الذي تأولته النصرانية إنما هـو تأويـل يف غيـر سـياقه مـن أجـل نشـر 

 ما تزعمه وتعتقده، ومن ثم فإن ذلك التأويل إنما هو تأويل باطل.

    لـي  ألوهيتـة، ويؤكـد ذلـك )كنمـوذج، إن أقوال المسيح وأفعاله تدل على عبوديتـه و ثانيا:

 ال للحصر(:

وهذه الحياة األبديـة أن يعرفـوك، »( نجد فيه أن المسيح يقول: 3: 51أن )إنجيل يوحنا  -1

 «.أرسلته، ويسوع المسيح الذي وحدكأنت اإلله الحقيقي 

ن المسـيح أن المسيح عليه السالم كان ُيعلم الناس: أن اهلل واحد حقيقي وأ فيتبّين من ذلك:

        إنمــا هــو رســول منــه، ولــم يعلمهــم أن الحيــاة األبديــة أن يعرفــوا أن ذات اهلل ثالثــة أقــانيم، 

ـا مـن تلـك  ولم يعلمهم أن المسـيح إنسـان وإلـه أو أن المسـيح إلـه مجسـم، فلـم يعلمهـم أيًّ

 .(1)األباطيل

 ويصلي إللهه.( نجد فيه أن المسيح كان َيِخرُّ على وجهه 33: 22أن )إنجيل متى  -2

                                                 

 إظهار الحق للشيخ/ رحمه اهلل الهندي. (5)
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على أي شيء يدل ذلك الـذي قـد أوضـحناه آنًفـا؟! هـل يـدل علـى  ومن ثم يكون التساؤل: 

 ألوهيته أم عبوديته؟!

إن مما ُذكِر آنًفـا ُيـدّلل علـى عبوديـة المسـيح إللهـه وخالقـه، ألنـه إذا كـان )المسـيح( إلًهـا  بالتأكيد:

 إلله آخر؟! بالطبع: ال. ادةفلمن كان ُيصلي ومن كان يعبد؟! هل كانت الصالة والعب

 

( النصراين: إذا لم يتفق العقل مع عقيدة التثليث وكذلك إذا لم يخبر المسـيح بأنـه هـو 4)س

اهلل، فمن أين يمكن للمسيحية أن تجيء بمثل ذلك المعتقـد الـذي يقـوم علـى تأليـه المسـيح 

 المسيحي؟  )نبي النصرانية( واالعتقاد بتثليث اإلله وعدم وحدانيته عبر التاريخ

يوجـد العديـد مـن القصـص الخرافيـة منـذ آالف السـنين التـي ُأِخـذت منهـا  ( المسـلم:4)ج

عقيدة التثليث كقصة أوزوري  يف مصر )ق.م(، وقصة بعل يف بابـل )ق.م(، وقصـة كريشـنا 

 يف الهند )ق.م( ..وغير ذلك

تي تنص على فقصة حورس )اإلله الشم  المتجسد كإنسان( عند المصريين القدماء وال -

االعتقاد بوالدة اإلله اإلبن )حورس( جّراء تزاوج اإلله األب )أوزيري ( من األم )إيزي ( 

هي نفسها قصة المسيح )اإلله المتجسد كإنسان( عند النصارى اليـوم، حيـث إن الفـرق هـو 

 يف اختالف الزمان وأسماء األشخاص.

الشـم [ قـد ُجِعـل هـو نفسـه عيـدا  والمتأمل يجد أن العيد الوثني القديم ]المسـمى بــ يـوم

 [.أي: يوم الشم  (sun-day)للنصارى ]المسمى بـ يوم األحد وترجمته باإلنجليزية 
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 فتعالى اهلل عز وجل عن كل تلك االفءاءات علًوا كبيرا.

فمن رضي يف اعتقاده بإلهه وخالقه مثل تلك األوهام واالفـءاءات ومثـل تلـك النقـااص والعيـوب 

الخالق العظيم( يف صورة بشرية كمخلوق ضعيف، ومن ثم صلبه وقتلـه ودفنـه بـين  كتجسده )اإلله

األموات )وقد صاروا أجساًدا بالية ُمتحّللة تسري الديدان القذرة بـين أحشـاءها ومـن فوقهـا وعلـى 

جنباهتا( فعليه أن يؤمن أيًضا بحورس )إله الشم  عنـد المصـريين القـدماء( ألنـه ال فـرق إذن بـين 

 عتقادين، سواًء كان عند المصريين القدماء أو لدى النصارى اليوم.أي من اال

 والتساؤل المهم: 

بما أن كلتا القصتين متطابقتين يف أصل المعتقد )حيث التجسد اإللهي يف صورة بشـرية(،  -

فأي من اإللهين أحّق بالعبـادة؟! حـورس كمـا يعتقـد المصـريون القـدماء أم المسـيح الـذي 

 هيته؟؟ )مجاراة لما تدعيه النصرانية(يزعم النصارى ألو

ا هو  - وإذا ما جازف أحد النصارى باختيار أحدهما )وهو المسيح(، فهل يكون المسيح حقًّ

األحّق بالعبادة إذا ما علمنا أن قصة حورس وغيرها من القصص عند القدماء )قبل الميالد( 

ـُفءاة( عنـد النصـارى اليـوم هـ ـُطابِقة لقصـة المسـيح )المـ ي أقـدم وأسـبق بكثيـر ممـا قـد الم

اختلقتــه النصــرانية اليــوم حــول المســيح والــزعم بألوهيتــه وعبادتــه؟!! )مجــاراة لمــا تدعيــه 

 النصرانية(

إن ِخصال حورس المطابقة لما تزعمه النصرانية اليوم بشأن إلهها المسـيح كانـت  ونوضح:

خـرى )كمـا يف معتقـدات موجودة يف العديد من ثقافات العالم، حيث إن العديد من اآللة األ
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 الشعوب السابقة( تحمل نف  اإلطار اإلسطوري العام، مثل: 

قصة كريشنا )يف الهند(: حيث إن الديانة الهندوسية تقول بعقيدة األفتار والتي تعني  -

تفصيال: تجسد اإلله فيشنو )والذي ُيَسّميه الهندوس بـ الحافظ حيث َيُعّدونه المسئول عن 

أساس الثالوث يف الهندوسية( يف الصورة البشرية المتمثلة يف كريشنا حفظ العالم، وهو 

)والذي ُيْرسم على هيئة ولد راعي بقر أو كأمير يقدم توجيهات فلسفية أو كمعلم 

ومحارب، ويقال أن موته بعد ذلك كان بسبب إصابته بسهم مسموم ، فهناك تصورات كثيرة 

كنها تتفق يف النهاية على التجسد اإللهي(، ومختلفة حول شخصية كريشنا يف الهندوسية ول

ومن ثم فإنه يتم تقدي  كريشنا بوصفه مظهر من مظاهر اإلله )فيشنو( الخالق األعظم 

 المتمثلة يف الصورة البشرية كأحد ثالثي اآللهة العظام )فيشنو وكريشنا وشيفا(.

ال نقـل ونسـخ لمـا ومن ثم يتبين أن قصة المسيح المزعومة لدى النصارى اليـوم مـا هـي إ -

 كانت عليه األمم السابقة من اعتقادات فاسدة وزعم باطل.

أنه ال التباس بين الحق والباطل، وأن الحق هو يف غير مثل ذلك المعتقـد الـذي قـد  ال شك،

تناقلته النصرانية اليوم من األمم السابقة، والذي يعيب وينقص من قدر وشأن اإللـه العظـيم 

 الخالق.

أن هناك العديد من المـُخلِّصين من جميع أنحاء العالم يشءكون يف الصفات  خالصة األمر:

 العامة )كما هو الزعم(. 
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قد رّوج قدي  النصرانية بول  للنصرانية )المسيحية( بمفهومه ومعتقده الذي أدخله ل -

ريعة بالنصرانية يف عقر ديار الدولة الرومانية، وقّدم لهم الكثير من التسهيالت المخالفة للش

المسيحية )تبًعا لهواه وما يمليه عليه عقله( لكي يتحولوا إلى المسيحية، وقّدم لهم المسيح 

)كإنسان إله( أو )إله إنسان(، وهي صورة مألوفة لدى الرومان الذين كانوا يتصورون اآللهة 

 على صورة البشر.

 

يحية فيما يتعلق ( النصراين: بما أنك قد أوضحت أسباب عدم اتفاق اإلسالم مع المس5)س

 بعقيدة تثليث اإلله، فما هو الرّد بإيجاز على تعظيم المسيحية للصليب؟

إذا كان تعظيم النصرانية للصليب وعبادهتا له بدافع اعتقادها بأنه )الصليب(  ( المسـلم:5)ج

كان واسطة فداء وتكفيًرا للخطايا لوجب على النصرانية تعظيم يهوذا الخاان الذي قد َدّل 

 ود على المسيح كي يصلبونه ويقتلونه، وأللزمهم ذلك.اليه

حيث إن يهوذا كان هو الواسطة األولـى والذريعـة الكـلى للفـداء الـذي تزعمـه النصـرانية، 

ــه  ولــوال أن يهــوذا الخــاان قــد َدّل اليهــود علــى المســيح لمــا أمكــنهم اإليقــاع واإلمســاك ب

 .(1))بالمسيح( لصلبه وقتله )مجاراة لمعتقدها(

ساؤل: فهل يمكن للنصرانية أن تعظم يهوذا الخـاان الـذي قـد دّل اليهـود علـى المسـيح والت

 لصلبه وقتله ألنه كان واسطة فداء وتكفيًرا للخطايا؟!!

                                                 

 إظهار الحق للشيخ/ رحمة اهلل الهندي. (5)
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 ال، فتعالى اهلل عز وجّل عن تلك االّدعاءات علًوا كبيرا. :بالطبع

 

سيح هو ابن اإلله وأنه ( النصراين: ما هو َرّدك )ُمفصال( على اعتقاد المسيحية بأن الم6)س

 أحد أقانيمه؟

إننا نجد أن النصرانية تنسب إلى اهلل تعالى الولد وتقول بأن المسيح  -أوال ( المسـلم :6)ج

ابن مريم هو ابن اهلل المولود ولي  المخلوق، والتساؤل: كيف يكون مولوًدا ولي  

 مخلوًقا؟!

! وأي عقل راجح رشيد يقبل مثـل وهل يولد اإلله )حيث تزعم النصرانية ألوهية المسيح(؟

 ذلك؟!

 )فتعالى اهلل عز وجل عن كل تلك االفءاءات علًوا كبيًرا(

 فكون المسيح مولوًدا، فإن ذلك يعني أنه )المسيح( يف احتياج لمن خلقه وأوجده.

ويعني أيًضا، أن المسيح كان قبل والدتـه عـدًما، أي لـم يكـن شـيًئا، ومـن ثـم فإنـه ال يملـك 

 شيًئا.

ثم يتضح لنا: أن المسيح عيسـى بـن مـريم لـم يكـن إال مخلوًقـا ُمكرًمـا مـن اهلل تعـالى،  ومن

كما خلق آدم عليه السالم من غير أب بل ومـن غيـر أم  خلقه اهلل سبحانه وتعالى من غير أب

 أيًضا.
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هل يولد اإلله؟! وهل يمكن خروج مثل ذلك اإلله المولود، المعبـود مـن  والتساؤل المهم:

 نصارى، من العضو األنثوي للمرأة؟!قَِبل ال

 وهل يمكن لفطرة نقية وعقول سوية قبول مثل تلك التوهمات واالفءاءات؟!

 بالطبع: ال، فتعالى اهلل عز وجل عن كل ذلك الباطل علًوا كبيًرا.

إننا نجد أنه على الرغم من تأليه النصرانية للمسيح إال أن كتاهبا يناقض ذلك المعتقد،  -ثانيا

 ج ذلك:ونموذ

أن المسيح عليه السالم لم َيِرد عنه يف أي من األناجيل تعليمه للناس بأنه هو اهلل ولم َيِرد عنه 

مطلقا أمره لهم بعبادته كأن يقول اعبدوين، وإنما قد ورد عنه عليه السالم وفقا لما يف 

وأنه ، "23: 52مرق  "الكتاب المقدس للنصرانية أنه كان ُيخل بأن الرب واإلله واحد 

، وأنه عليه السالم ال يعلم شيئا عن "3: 51يوحنا "عليه السالم ُمرسل مِن اإلله الواحد 

، وأنه عليه السالم ال يستطيع أن يفعل شيئا من تلقاء "32: 53مرق  "ميعاد يوم القيامة 

، وأنه عليه السالم كان يتعبد هلل "33: 1يوحنا "وكما يف  " 28: 8يوحنا "نفسه كما يف 

 و "33: 22متى "وبالصالة حيث كان يسجد ُمصّليا هلل  "25-22: 55يوحنا "ر بالشك

صلوا كذلك، صلوا هلل »يعّلمهم كيف ُيصّلون هلل ويعلمهم كيفية الدعاء، حيث قال لهم: 

... إلى غير (.52: 2)انجيل متى « وقولوا: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا

السالم( شأن أي مخلوق أو أي نبي مرسل، مما يدل على بشريته ذلك، شأنه )المسيح عليه 

 ورسالته ولي  ألوهيته.
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أنه إذا ما عّلمهم المسيح ذلك من أجل أن يغفر اهلل خطاياهم ويكّفر عنهم  :والتساؤل المهم

 ذنوهبم، فكيف يكون مات تكفيًرا لخطاياهم؟!

خلقهم بكلمة منـه سـبحانه وتعـالى فلو أن اهلل عز وجل أراد أن يخلق الماليين من المسيح ل

وهي )كن فيكـون(، ولـي  معنـى ذلـك أن اهلل تعـالى يلزمـه أن يلفـظ بكلمـة )كـن( بصـوت 

 .(1)واضح مفصل كما نفعل نحن ولكن هذه طريقتنا )البشرية( لفهم معنى كلمة )كن(

 فاهلل سبحانه وتعالى أجّل من أن يتخذ ولًدا أو يحتاج إليه.

ا )﴿ول: وصدق اهلل تعال، إذ يق ْحَمِن َأْن َيتَِّخَذ َوَلدا ( إِْن ُكلُّ َمْن فِي 22َوَما َينَْبِغي لِلرَّ

ا ) ْحَمِن َعْبدا َماَواِت َواأْلَْرِض إاِلَّ آتِي الرَّ  [.33 – 32]سورة مريم:  (﴾23السَّ

أو  تنزيه اإلله الخالق عن صفة االحتياج لالبنأنه من الناحية الفطرية والعقلية يلزمنا   -ثالثا 

الولد ومن ثم تنزيهه سبحانه وتعالى عن اتخاذه صاحبة أو زوجة )لتأدية وظيفة اإلنجـاب(، 

فاهلل سبحانه وتعالى هو اإلله الخالق الذي لـم يولـد مـن شـيء ولـي  قبلـه شـيء، وكمـا أنـه 

سبحانه وتعالى لم ُيولد من أحد فإنه سبحانه وتعالى لي  بحاجة ألن يلد أحـدا وال يليـق يف 

 ل ذلك فهو الواجد لكل شيء من عدم )من ال شيء(.حقه مث

فال يمكن قبول االّدعاء القاال باتخاذ اإلله ولدا أو ما شابه بزعم أن ذلك الولد )المخلوق 

ُولِد من فْرج أّمه وصار رضيعا يف حاجة إلى الرضاعة واالحتضان قد الضعيف الذي 

                                                 

 المسيح يف اإلسالم، للشيخ/ أحمد ديدات.( 5)
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ره من البشر( هو إحدى طبااع والرعاية...إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يموت وُيدفن كغي

 وصور اإلله الذي خلقه وخلق كل شيء.

فال يمكن لعقل رشيد قبول مثل تلك االفتراءات وإال لقاد ذلك إلى عديد من التساؤالت  

       التي يستحيل اإلجابة عليها نظرا ألن تلك التساؤالت قد ُبنيت على تخيّالت وتوّهمات 

 ال أساس لها، ونموذج ذلك: 

إذا كان اإلله قد اتخذ المسيح ولدا له )وإن كان َمجاًزا( فما المانع من أن يكون اإلله قد  -1

اتخذ ولدا أو أكثر من المالاكة المقربين الذين هم أشرف يف الِخلقة من البشر أو مـن الجـن 

( كطبيعـٍة -وإن كـان ذلـك َمجـاًزا-من المخلوقات األخرى التي ال علـم لنـا هبـا أو غيرهم )

بـزعم أن ذلـك الولـد اآلخـر أو األوالد اآلخـرين هـم أيضـا إحـدى طبـااع بـه معهـم،  خاصةٍ 

ومن ثم اتخاذه زوجـة )أو مـن تقـوم وصور اإلله الخالق )الذي خلقهم وخلق كل شيء(؟! 

له بتأدية وظيفة اإلنجـاب( أو أكثـر مـن جـن  مـن قـد اتخـذ مـنهم أوالدا كطبيعـة خاصـة بـه 

 معهم؟!

أقانيم مـن إلـه آب وإلـه ابـن وإلـه  3ية من زعٍم بأن اإلله عبارة عن هل ما تعتقده النصران -2

متمثل يف الروح القدس يعني أن السيدة مريم والدة المسيح )الذي تزعم النصـرانية ألوهيتـه 

 وأنه اإلله االبن( هي زوجة اهلل؟!

 أم أن والدا المسيح لم يكونا متزوجين؟! 
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بن اإلله وحلَّ يف جسم بشري كطبيعة خاصة بـه مـن وإذا كان األب اإلله قد انبثق منه اال -3

أجل إهانته وصلبه وقتله يف مثل ذلك الفداء المزعوم، فما المانع إذن من أن ينبثق مـن ذلـك 

االبن اإلله ابنًا إلًها آخرا  وأن َيُحلَّ ذلك اإلله االبن الحديث يف أٍي من المخلوقات األخرى 

طورة خرافية أخرى وأن َيْلحق به مثل ما حـدث يف قصـة كالمالاكة أو الجاّن أو غيرها يف أس

الفداء المزعوم من إهانة وصلب وقتل أو ما هـو أفظـع وأشـنع مـن ذلـك؟! أو أن يكـون قـد 

 حدث له مثل ذلك فيما مضى )قبل خلق آدم( مراًرا وتكراًرا؟!

نزهــه فمــن َقبِــل يف معتقــده أيــة صــفة نقــض وذم يف إلهــه الــذي يعبــده والــذي كــان عليــه أن يُ 

ويمجده وال ُيساوي بين فعله وفِعل البشر وغيرهم من المخلوقات التي أوجـدها اهلل تعـالى 

من العدم فال عجب أن نجده يقبل يف معقتده صفة نقص وذم ثانية وثالثة... يف إلهـه وخالقـه 

 الذي كان عليه أن ينزهه ويمجده بدال من أن يذمه هو بنفسه ويعيبه.

تعتقد يف المسيح أنه إله أو ابن إله )علـى اخـتالف فرقهـا ( ألنـه ُولِـد إذا كانت النصرانية  -4

من غير أب، فماذا تقول يف آدم عليـه السـالم وقـد خلقـه اهلل عـز وجـل مـن غيـر أب وال أم؟ 

 أتنسب إليه األلوهية أو جزًء منها؟ أتزعم أنه إله أو ابن إله أيًضا؟

ية لظهـور بعـض المعجـزات علـى يديـه )تأييـًدا يف المسيح األلوهكانت النصرانية تعتقد إذا  -5

وقـد أجـرى اهلل سـبحانه وتعـالى علـى يديـه  ملسو هيلع هللا ىلصمن اهلل عز وجل لثبوتـه(  فمـاذا نقـول يف محمـد 

معجزة انشـقاق القمـر وغيـر ذلـك مـن المعجـزات والخـوارق؟! ويف موسـى عليـه السـالم وقـد 

لــك مــن المعجــزات أجــرى اهلل ســبحانه وتعــالى علــى يديــه معجــزة انفــالق البحــر وغيــر ذ
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والخــوارق؟! وغيرهمــا مــن األنبيــاء والمرســـلين وقــد جــاءوا بــالكثير والكثيــر مــن المعجــزات 

نـا ذلـك  والخوارق من اهلل سبحانه وتعالى تأييًدا لهم على صدق نبواهتم ورسـاالهتم؟! فهـل َيُجرُّ

 إلى اعتقاد األلوهية فيهم؟!

الناس إليه وتعريفهم به جل وعال وبعظيم لقد أرسل اهلل تعالى األنبياء والرسل لهداية  -

صفاته وأفعاله وبكمال حكمته وشمول علمه وطالقة قدرته وتعريفهم بأوامره ونواهيه ومن 

ثم عمارة األرض على منهج اهلل سبحانه وتعالى ومن ثم عبادته واالمتثال له سبحانه وتعالى 

ه وتعالى، وأيدهم بالمعجزات على الوجه الذي أراده منهم، فيكونون على مراد اهلل سبحان

والخوارق لتكون شاهدة لهم على صدق نبواهتم ورساالهتم ال لتكون سببا يف اتخاذ الناس 

 أنبيااهم ومرسليهم آلهة ُتعبد من دون اهلل جل وعال.

 كيف تحمل السيدة مريم العذراء )وهي من البشر( إلًها أو ابن إله؟! -6

 راء البشرية المخلوقة لإلله الخالق جل وعال؟!كيف تحتوي بطن السيدة مريم العذ -7

 كيف يحتوي األدنى واألعلى؟! -8

 كيف يسع كوب ضئيل مياه البحار والمحيطات واألهنار؟! -2

وكيف يخرج مثل ذلك اإلله من شق الفـرج )َسـْوءة اإلنسـان( كمولـود صـغير، فاتًحـا  -11

 فمه لثدي أمه؟!

ا إن التقت الطبيعة البشرية مع الحيوانية؟ أيولد ما وماذا إن تزوج إنسان من بقرة؟! ماذ -11

 نصفه إنسان والنصف اآلخر بقرة؟!
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هل يمكن أن تلتقي الطبيعة البشرية مع الطبيعة الحيوانية؟! أُيعقل قبول تزاوج إنسان  -12

من بقرة أو غير ذلك )من الحيوانات بمختلف أنواعها( لُيولد ما نصفه إنسان ونصفه اآلخر 

غير ذلك من الحيوانات األخرى( ومن ثم تكون الطبيعة الحيوانية هي إحدى بقرة )أو 

 طبااع وصور اإلنسان؟! هل يمكن لنف  زكية قبول مثل ذلك؟! 

بالطبع: ال، فإن ذلك ُيعّد انحطاطا أخالقيا وتقليال من قدر البشر الذين كّرمهم اإلله الخالق 

الحيوانات وذلك على الرغم من أهنم  تبارك وتعالى، فالبشر أشرف قدرا وأرفع منزلة من

 جميعا من مخلوقات اإلله الخالق جل وعال. 

وإذا كان األمر كذلك بالنسبة للطبيعة البشرية والطبيعة الحيوانية على الرغم من أن كالهما 

من المخلوقات، فما بالنا إذا كان األمر متعلقا باإلله الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق 

 ن حيوانات ومخلوقات أخرى! البشر وغيرهم م

 أُيعقل أن تلتقي الطبيعة اإللهية مع الطبيعة البشرية؟! -13

فهل يمكن لنف  زكية قبول اّدعاء التقاء الطبيعة اإللهية )اإلله الخالق( مع الطبيعة  -14

الذي و -كما يف أول الَخْلق-الذي خلقه اهلل تعالى من عدم الضعيف البشرية )المخلوق 

ه ويصير رضيعا يف حاجة إلى وظيفة اإلنجاب ةيقوم بتأدي ، المخلوق الذي ُيولد من َفْرج أمِّ

الذي سوف يئول به األمر ألن يموت ويدفن بعد ذلك كغيره من و االحتضان والرعاية

 المخلوقات األخرى( لتكون الطبيعة البشرية هي إحدى طبااع وصور اإلله الخالق؟!  
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        ا يف اإلله الخالق وانتقاصا منه وتقليال من قدره، فهو بالطبع: ال، فإن ذلك ُيعّد َذمَّ 

 سبحانه وتعالى الخالق للبشر وغيرهم من المخلوقات األخرى.

وإذا كانت المغفرة لمعصية آدم )حيث أكله من الشجرة المنهي عنها( تتطلب الصلب  -15

ه الخالق وال يكون والقتل فلماذا يكون الصلب والقتل لمن ُيزعم ألوهيته وأنه ابن اإلل

 عنه؟!!
ّ
 الصلب والقتل لمن خالف األمر ووقع يف المنهي

ولماذا ال تكون المغفرة والرحمه من اهلل سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم دون  -16

 الحاجة ألي من ذلك الصلب والقتل المزعوم لمن ُيزعم ألوهيته وأنه ابن اإلله الخالق؟!

لمعاصــي والحرمــات التــي قــد ارتكبتهــا البشــرية مــن بعــد مــاذا عــن كبــاار الــذنوب وا -17

 المسيح عليه السالم )من بعد صلبه وقتله، كما تّدعي النصرانية(؟!!

فهل تحتاج البشرية إلى أن ُيصلب المسيح وأن ُيقتل مرة أخرى تبًعا العتقاد النصرانية  -18

 بصلبه وقتله تكفيًرا لذنوب ذرية آدم من بعده؟!!

ج إلى مسـيح آخـر ُينْسـب إليـه األلوهيـة ليـؤدي نفـ  الـدور الـذي قـام بـه أو هل نحتا -12

المسيح يف النصرانية، من أن ُيضحي بنفسه لُيصـلب وُيقتـل  تكفيـًرا لـذنوب آدم وذريتـه مـن 

 بعده، يف قصة أخرى موهومة لذلك الفداء المزعوم؟!

 المسيح؟! ومن ثم، لماذا لم يتخذ اإلله أبناًء وأوالًدا آخرين إضافة إلى -21

فلو كان ما تّدعيه النصرانية حًقا لكان احتياج البشرية إلى أن يكون هلل المئات بل األلوف 

والماليين من األبناء واألوالد للتضحية هبم من أجل تكفير الذنوب والخطايا ال سيما يف هذا 
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ى حياء، بل إن الزمان الذي قد انتشرت فيه الرذاال والفواحش والمنكرات جهًرا وعالنية بال أدن

أهل تلك الرذاال والفواحش والمنكرات يدافعون عنها ويرّوجون لها ويدعون إليها تحت العديد 

 من المسميّات الباطلة والشعارات الزاافة كالحرية وغيرها.

 لماذا كان من الضروري أن يتخذ اهلل ولدا  لُيصلب ويموت تكفيًرا لذنوب البشر؟! -21

وتعالى قادًرا على أن ُيكّفر ذنوب البشر دون الحاجة إلى مثل  ألم يكن اهلل سبحانه -22

 تلك األوهام والظنون التي ال تغني من الحق شيًئا؟!

  إيضاحان منطقيان مهمان: -

بما أن طبيعة االبن المزعوم )الذي تّدعي النصـرانية أنـه ابـن اهلل( ال تخلـو مـن أمـرين،  أوال:

 موت:فهي إما قابلة للموت أو غير قابلة لل

فإذا كانت طبيعته )االبن المزعوم( قابلة للموت، إذن فهو لي  بإلـه، ومـن ثـم ال تصـح  -1

 الدعوى بأنه إلًها وفادًيا يف نف  الوقت.

وإن كانت طبيعة االبن المزعوم غير قابلة للموت لكونه إلًها، إذن فلم يقع عليه الموت،  -2

 ومن ثم لم يكن هناك فداء أو أي من تلك األوهام.

هل كان باإلمكان قتل المسـيح عليـه السـالم أم ال؟ هـل المسـيح عليـه السـالم عرضـة  ثانيا:

 للموت أم أنه ُمخلَّد؟ 

فاإلنسان ُعرضة للموت والقتل وأّما اهلل تعالى فإنه ُمخّلد ال يمكن موته أو قتله، ومـن ثـم  -

 فإنه ال يمكن الجمع بين االثنين مًعا.



 
20 

 حوار هادئ بين نصراين ومسلم 

    )الذي  األحداإلله الواحد يا إلى أن اهلل سبحانه وتعالى هو فقد جاء اإلسالم داع ومن ثم:

 الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له مكافئا أو مماثال أو مشاهبا. ال يتجزأ(

وكذلك األمر بالنسبة للسيدة مريم حيث تزعم النصرانية بأهنا والدة اهلل، وعلى النقيض  -

من ثم كانت والدهتا للمسيح، يف ذلك الوقت جاء تماًما تنسبها اليهودية إلى الزنا والفجور و

بالقول الوسط الصحيح واالعتقاد الصايف السليم الذي أوحاه إليه ربه ملسو هيلع هللا ىلص النبي محمد 

 تبارك وتعالى، دون إفراط أو تفريط، وهو: 

أن السيدة مريم ليست بوالدة اهلل، ولكنها يف الوقت ذاته الطاهرة العفيفة التقّية النقيّة التي قد 

تت بولدها )المسيح عليه السالم( بإرادة من اهلل تعالى وحكمة منه، والتي )السيدة مريم( أ

 قد أّيدها رهبا تبارك وتعالى بمعجزة كالم وليدها يف المهد تلاة لها وتمهيًدا لرسالته.

 وهذا هو القول الحق الذي ال مرية فيه بدون إفراط وغلو النصرانية ودون تفريط اليهودية.

    )الذي  األحداإلله الواحد م فقد جاء اإلسالم داعيا إلى أن اهلل سبحانه وتعالى هو ومن ث 

الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له مكافئا أو مماثال أو مشاهبا مصداقا لقول اهلل  ال يتجزأ(

َمد1ُقل ُهو اهلل َأَحد )﴿تعالى:  ا َأَحد ( َوَلْم يَ 3( َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد )2) ( اهلل الصَّ ُكن لَّه ُكُفوا

 [.2 –5]سورة اإلخالص: (﴾4)

وأختم هذه الجزئية يف ردِّي على ذلك التساؤل الـذي نحـن بصـدده بتسـاؤل مهـم قـد َيـرِد يف 

 أذهان البعض، وهو: 
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لماذا ال يكون اإلله بتلك الطبيعة التي تعتقدها النصرانية من أنـه عبـارة عـن ثالثـة أقـانيم:  -

االبن والروح القدس الذي تزعم النصرانية أنه إله أيًضـا، ولكـنهم جميًعـا اإلله اآلب واإلله 

 إله واحد، وأن اإلله اآلب قد ضّحى بابنه اإلله تكفيًرا لذنوب وخطايا البشر؟

 لماذا ال يكون ذلك ممكنًا؟ وهل ُيعجز اإلله ذلك؟ -

ســابًقا وهــو  واإلجابــة هنــا يف هــذه المــرة ســوف تكــون إجابــة أحــد المبشــرين الكــاثوليكيين

 )جاري ميلر( مع تصرف بسيط للتوضيح.

إن الناس يقعون يف خطأ عندما يقولـون أن اهلل يجـوز يف  وهذه اإلجابة هي على النحو اآلتي:

 حقه أن يفعل أي شيء، فذلك غير صحيح، لماذا؟

فهـل ألن اهلل تعالى ال يجوز يف حقه أن يفعل كل شيء إال إذا اعتقدنا أنه يقـوم بأفعـال غبّيـة، 

 يفعل اهلل الحماقات؟! هل يفعل أفعال الضعفاء؟!

 هل يفعل التفاهات التي ال يمكن أن يعقلها أو يتقبلها إنسان سوي العقل والفطرة؟!

 فاإلنسان قد ُفطر على تعظيم إلهه وخالقه وتنزيهه عن فعل أي من تلك األشياء.

 فاهلل تعالى يفعل األفعال اإللهية التي تليق بألوهيتة.

 

 ( النصراين: ما هو رّدك على اعتقاد المسيحية يف عقيدة الخالص وتوارث الخطيئة؟7)س

إن عقيدة الخالص والتي تتمثل يف االعتقـاد بصـلب المسـيح  :أوضح أوال، ( المسـلم:7)ج

وموته تكفيًرا لذنوب البشـر والتـي جـاءت تبعـا لالعتقـاد بـأن جميـع البشـر مـن بنـي آدم قـد 
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 عنها ما هي إال إحدى فـروع عقيـدة توارثوا خطيئة أبيهم )آ
ّ
دم( عند أكله من الشجرة المنِْهي

التثليث التي تؤمن هبا النصرانية مـن حيـث االعتقـاد بإلـه ُمرّكـب مـن اآلب واالبـن والـروح 

القدس كمرتكز لعقيدهتا، وقد أثبت يف إجابتي على التساؤالت السـابقة تناقضـها وبطالهنـا، 

ع منها سو اًء كانت عقيدة الخالص أو توارث الخطيئـة أو غيرهمـا مـا هـو ومن ثم فإن ما تفرَّ

 افءاٌء باطٌل وكذٌب محٌض، ألن ما ُبني على باطل فهو أيًضا باطل.

طوابق مثاًل، بدون أساس سـليم لـذلك البنـاء،  53أنه إذا ما أردنا تشييد بناء من  ومثال ذلك:

 ق أو أكثر؟!طواب 53فهل ُيعتّد بذلك البناء حتى وإن ارتفع إلى الـ 

بالطبع ال، ألن ذلك البناء بدون األساس السـليم لـه ال يلبـث إال أن ينهـار،  اإلجابة القطعية:

أي أنه يف ظاهره ما هو إال صورة فقط ولكنه خاٍو ال يمكن االنتفاع به لفسـاد أساسـه، لـذلك 

 فإنه ال يمكن االنتفاع به.

وضح بطالن االعتقاد بما يسمى بعقيدة إليك بعض من التساؤالت االستنكارية التي ت -ثانيا

 الخالص وتوارث الخطيئة لدى النصرانية:

ـُجل ويـرغم اإللـه الخـالق علـى فعـل مثـل تلـك األفعـال التـي ال تتوافـق وال  -1 ما الـذي يـ

 تتناسب مع ألوهيته وهو القادر على أن يفعل ما يشاء؟!

ليهود )كما يف اعتقـاد النصـرانية( دون وكيف يءك ابن اإلله نفسه لُيَسّب وُيهان من قَِبل ا -2

 أن يحمي نفسه؟!
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ّب واإلهانة  -3 وإن عجز عن حماية نفسه ممن سبَّه وأهانه، فكيف يءك األب اإلله ابنه للسَّ

   من قَِبل اليهود الذين يكفرون به ويكذبونه بزعم أن ذلك سـببًا يف تكفيـر ذنـوب بنـي آدم )وهـو

 حميه؟!( دون أن يال دخل له هبذه الذنوب

م نفسـه كفـداء وتكفيـر لخطيئـة آدم وذريتـه مـن بعـده،  -4 وإذا كان اإلله االبن راضًيا أن ُيقدِّ

ــا  ــا ويطلــب مــن اإللــه األب ويســأله إنقــاذه؟ ألــم يكــن إلًهــا أو فادًي فلمــاذا كــان يســعى هارًب

 راضًيا؟!

ل وقبـول مثـل وما الذي ُيجل وُيرغم اإلله الخالق الذي يملك العفو والغفران علـى فِْعـ -5

 تلك األفعال التي ال تتوافق وال تتناسب مع ألوهيته؟!

من أين الزعم بأن شريعة النصرانية مبنية على العفو والصفح مع رفضها بأن اهلل قـد عفـا  -6

 عنها؟! عن آدم حين أكل من الشجرة
ّ
 المنهي

من الشجرة التـي  وهل ُيعقل أن يتحمل بنو آدم ذنوًبا بسبب مخالفة أبيهم آدم لربه وأكله -7

 قد ُنهي عن أن يأكل منها؟!

 أُيعقل أن يتحمل االبن ذنبًا ألبيه أو جزًء منه وهو ال عالقة له بذلك الذنب؟!  -8

أهذا من حكمة اإلله وعدله والذي كان يجب علينـا أن نمجـده وننــزهه عـن مـا ال يليـق  -2

 به؟!

هانته وسبه، وصـلبه وقتلـه، ودفنـه ويا عجًبا: أّي قل يسع إله السموات واألرض بعد إ -11

 وقله؟!
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فما تلك األوهام والظنون إال أسـطورة خياليـة كأسـاطير وخرافـات الماضـين مـن الشـعوب 

 واألمم.

 بين ما تدعو إليـه النصـرانية مـن إّدعـاٍء بفكـرة  -ثالثا
ّ
وأختم إجابتي بتوضيح التناقض الجلي

لتلك الفكرة المّدعاة، كاآليت: أننا نجد توارث الخطيئة وبين ما ينص عليه كتاهبا من الرفض 

ال ُتقتل اآلباء عن األوالد، وال ُيقتـل األوالد عـن اآلبـاء، كـل (: »52: 22أن يف )سفر التثنية 

     الـنف  التـي تخطـي هـي تمـوت، واالبـن (: »23: 58، ويف )حزقيـال «إنسان بخطيئته ُيقتـل

، بـّر البـار عليـه يكـون، وشـر الشـرير ال يحمل من اثم األب، واألب ال يحمل من إثم االبـن

 «.عليه يكون

ومن ثم يتضح: أن فكرة توارث الخطيئة مرفوضة بما ينص عليه الكتاب المقدس للنصرانية 

 نفسه.

 

          ( المسلم: هل تعلم أن النصرانية بشكلها الحالي تنسب إلى اهلل سبحانه وتعالى 8)س

 يعيبهم وُينقص من قدرهم؟!  ما ال يليق به من صفات وإلى أنبيائه ما

 ( النصراين: كيف ذلك؟!8)س

لقد تضمن الكتاب المقدس للنصرانية بل وكتاب اليهودية أيضا )حيث إن  ( المسـلم:8)ج

الكتاب المقدس للنصرانية يتضمن كتاب اليهودية كأحد جزأيه تحت ما ُيسمى بالعهد 

 ات، ونموذج ذلك )ال الحصر(:القديم( وصفا هلل سبحانه وتعالى بما ال يليق به من صف
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لقد نسب الكتاب المقدس للنصرانية )وكذلك كتاب اليهودية( إلى اهلل سبحانه وتعالى  -1 

وتأسف أنه عمل اإلنسان يف األرض  فحزن الرّب (: »2:2صفة الندم، كما يف )سفر التكوين 

، وذلك ألن من ، ومن ثم وْصف اهلل سبحانه وتعالى بعدم العلم بالغيب والجهل به«يف قلبه

 يعلم يتصرف من منطلق علمه، ومن ثم فإنه ال يندم على تصرفه.

فإذا ما نسبت النصرانية )وكذلك اليهودية( صفة الندم إلى اهلل تعالى، فإن ذلك يعني أهنا 

تقول بأن اإلله قد أساء التصرف نتيجة عدم العلم والجهل بالغيب وبما ستئول إليه األمور، 

الحكمة واالنتقاص من قدرته وعظمته جّل وعال، وذلك كله ُمحال يف ومن ثم وصفه بعدم 

 حق اهلل سبحانه وتعالى.

وأيضا، فإن صفات األسف والحزن )التي تنسبها كال من النصرانية واليهودية إلى اهلل 

تعالى( تجد فيها اإليحاء بالضعف والهوان، واالنتقاص من صفتي القوة والعظمة الالاقتين 

 الى، اإلله الخالق.بذات اهلل تع

ولقد نسبت النصرانية )وكذلك اليهودية( أيًضا إلى اهلل تعالى صفة التعب، تبًعا لما قد  -2

نسبته إليه من اسءاحٍة واستعادٍة للنشاط والتي ال تكون إال جّراء التعب واالهناك يف الجهد 

 ستة أيام صنع ألنه يف(: » ... 51: 35بعد خلق السماوات واألرض كما يف )سفر الخروج 

، ومن ثم االنتقاص من قدرة اهلل «الرّب السماء واألرض، ويف اليوم السابع اسءاح وتنّف 

 عز وجل وعظمته جّل وعال،......إلى غير ذلك من صفات ال تليق يف حق اهلل جل وعال. 
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الكثير )وكذلك كتاب اليهودية( إلى أنبياء اهلل تعالى و لقد نسب الكتاب المقدس للنصرانية  -

ونفوس زكّية وعقول سوّية أن تقبلها من الجراام والفواحش والرذاال التي يستحيل لفطر نقية 

يف حق إنسان فاضل، عفيف طاهر، فضاًل عن أن يكون نبيا أو رسوال قد اختاره اهلل تعالى 

واصطفاه عن علم منه جل وعال للنبوة والرسالة ليكون خير نموذج يحتذى وُيتأسى به، 

 ذلك )ال الحصر(: ونموذج

لقد نسب الكتاب المقدس للنصرانية )وكذلك كتاب اليهودية( إلى نبي اهلل هارون  -1

ر على شكل عجل(، لي  ذلك فحسب بل نسبت إليه أنه قد بنى  عبادة العجل )صنم مُصوَّ

معبًدا لذلك العجل الذي يعبده، وأنه أمر بني إسراايل بعبادته، وذلك كما هو مصّرح به يف 

 (.32الباب  -ر الخروج)سف

لقد نسب الكتاب المقدس للنصرانية )وكذلك كتاب اليهودية( إلى نبي اهلل لوط شربه  -2

للخمر، لي  ذلك فحسب بل قد نسب إليه أيًضا: أنه قد زنى بابنتيه الكلى ثم الصغرى، 

قبح أنواع (، وذلك يعني أ53وأن ابنتيه قد حملتا منه من الزنا، كما يف )سفر التكوين، الباب 

 الزنا أال وهو زنا المحارم، ال سيما زنا األب بابنتيه.

وال شك أن ذلك ُمحاٌل يف حق أنبياء اهلل تعالى الذين قد عصمهم رهبم تبارك وتعالى من 

 :ونتسائلمثل تلك الكباار المهلكة، 

هل يمكن لفطرة سوية وعقل رشيد أن يقبال أيًّا من تلك االفءاءات يف حق نبي قد  -أ

 اصطفاه اهلل تعالى بالنبوة، ومن ثم تشريفه هبا؟! بالطبع: كال.
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ا لإلله الذي قد اختاره واصطفاه هبذه النبوة الكريمة، من حيث وصفه  -ب أال ُيعّد ذلك ذمًّ

وَقْذفه بالجهل وعدم الحكمة وسوء االختيار ... إلى غير ذلك من صفات معيبة ُمنافية 

 ءه؟!!لعظيم صفات اهلل تعالى وجميل أسما

 أال ُيعّد ذلك دعوة لسوء المعتقد يف اهلل سبحانه وتعالى؟! -ت

أال يعد ذلك الذي نسبته النصرانية )وكذلك اليهودية(إلى أنبياء اهلل تعالى من وقوع  -ث

وذلٍل يف وحل مثل تلك الفواحش والرذاال دعوة إلى التيسير والتمهيد والءويج لمثل تلك 

 الفواحش والرذاال المنكرة؟!

بحيث إنه إذا لم يسلم األنبياء من الوقوع يف وحل تلك الفواحش والرذاال المنكرة، فهل 

 يسلم غيرهم ممن لم يختارهم اهلل تعالى لنبوته ورسالته!

ال شك أنه ال يمكن لفطر نقية ونفوس زكية وعقول راجحة رشيدة أن تقبل أّيا من تلك 

 االفءاءات الباطلة.

دية والكتاب المقدس للنصرانية يتضمنان الكثير والعديد من إضافة إلى أن كتاب اليهو -

األلفاظ والعبارات والقصص التي تعمل على إثارة الغرااز الجنسية ومن ثم الءويج 

 للفاحشة، وذلك ال يخفى على أي ممن اطلع عليهما.

بة وغير ذلك الكثير والكثير من الجراام المنكرة، والفواحش الرذيلة، واالفءاءات الكاذ

 التي قد نسبتها النصرانية )وكذلك اليهودية( إلى أنبياء اهلل تعالى ورسله.
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                   لذا، فإن الطعن يف أنبياء اهلل تعالى ورسله إنما هو طعٌن يف الصفات العلّية هلل 

 سبحانه وتعالى.

عني وصف اهلل فالطعن يف أنبياء اهلل تعالى ورسله واالفءاء عليهم بأقبح وأحّط األعمال ي

تعالى بعدم العلم، ووصفه بضياع حكمته نتيجة سوء االختيار لهم، وذلك كله محال يف حق 

 اهلل سبحانه وتعالى.

ومما أشرت إليه يتبّين لنا ِعَظم افءاءات النصرانية )وكذلك اليهودية( على أنبياء اهلل تعالى 

االعتقاد بما قد نسبته النصرانية ورسله، من ثم ِعَظم االفءاء على اهلل تعالى، وذلك ألن 

)وكذلك اليهودية( إلى األنبياء والمرسلين من فواحش ورذاال يعني أن ُينسب إلى اهلل 

تعالى صفة الجهل وعدم العلم بالغيب لسوء اختياره ألنبياءه ورسله كنتيجة لجهله بما 

بل ويعني أيًضا  سُيقِدمون عليه من ارتكاب لمثل تلك الجراام والفواحش المنسوبة إليهم،

 أن ُينفي عن اهلل تعالى صفة الحكمة، وذلك كله محال يف حّق اهلل سبحانه وتعالى.

فاهلل سبحانه وتعالى ُمنّزه عن سوء االختيار، حيث إنه جل وعال قد اختار أنبياءه ورسله 

ليكونوا مصابيح هدى للبشرية قاطبة، وليكونوا خير نماذج يقتدى ويحتذى هبا ال ليصيروا 

 بئ  النماذج المقتدى والمحتذى هبا.

إلى غير ذلك مما يءتب على مثل تلك الصفات من صفات معيبة ناقصة يستحيل لعاقل  -

 أن يتقبلها يف حق اإلله الرّب سبحانه وتعالى.

 



 
    29 

 حوار هادئ بين نصراين ومسلم                 

( النصراين: وما سبب احتواء الكتاب المقدس لكل من المسيحية واليهودية على مثل 2)س

ال تليق باهلل سبحانه وتعالى وجرائم وفواحش ورذائل منسوبة إلى ما أخبرتني به من صفات 

 أنبيائه ورسله؟ 

إن السبب يف ذلك هو تعرض الكتاب المقدس لكل من النصرانية  ( المسـلم:2)ج

واليهودية للتبديل والتغيير والتحريف، ألنه حتى يكون الكتاب سماوًيا واجب التسليم به 

هذا الكتاب ُكتب بواسطة النبي الفالين )أي معلوم اسمه فالبد أن يثبت أواًل بدليل أن 

ونبوته( ثم وصل بعد ذلك بالسند المتصل )عن طريق أشخاص معلوم أسماءهم وأحوالهم 

وصدقهم( بال تغيير وال تبديل، ولكن ذلك كله لي  بحاصل يف كتاب النصرانية واليهودية 

قدس للنصرانية أو اليهودية من حيث إنه ال يوجد سند متصل ألي من مكونات الكتاب الم

 أناجيل وأسفار يمكن نسبتها إلى النبي أو الرسول الذي جاء هبا.

   ومما يدلل على ذلك ويؤكده:

أن أقدم إنجيل إنما يعود زمانه إلى ما يزيد على مااتي عام من زمن المسيح حيث لم  -

 ُيدّون أي إنجيل يف عهد المسيح     عليه السالم.

قدم إنجيل موجود إنما هو باللغة اليونانية وهي لغة لم يتكلمها المسيح عليه كذلك فإن أ  -

 السالم.

أن األناجيل قد ُألِّفت وكتبت بواسطة أقالم متفرقة لكثير من المؤلفين تبعا ألهواء كل  -

منهم، ولذلك فإننا نجد كثرة وتعدد األناجيل واختالفها، فنجد أن النصرانية )المسيحية( 
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ق بين أناجيلها فتقول إنجيل متى أو إنجيل لوقا .... إلى غير ذلك، ولكننا من ُتمايز وتُ  فرِّ

 وسط تلك األناجيل المختلفة ال نجد إنجيل المسيح الذي جاء به من اهلل تعالى.

 وإذا كان األمر كذلك فيكون التساؤل : 

ه لم تكتب من أين كانت كتابات هؤالء المؤلفين لتلك األناجيل المختلفة يف حين أن -1

 كلمة واحدة يف حياة المسيح )وفًقا لما تعتقده النصرانية(؟!!

 فبأي صفة أو اّدعاء )باطل( كان تأليفهم لمثل تلك األناجيل؟ -2

 من أين يكون حفظ الوحي الذي أنزله اهلل سبحانه وتعالى على لسان أنبيااه ورسله؟؟! -3

 لمقدس للنصرانية واليهودية.ال شك أن ذلك يؤكد ضياع الكثير من مضمون الكتاب ا

لذلك: فإن النصرانية نفسها تقول: بعدم إيماهنا بالوحي اللفظي لألناجيل الموجودة وتقول 

 سنة 353أن سبب فقدان السند عندها هو وقوع المصااب والفتن على المسيحيين إلى مدة 

 يديها.  )من بعد المسيح(، وذلك يعد اعءاًفا من النصرانية بضياع اإلنجيل من بين

س على الرغم من عدم وجود سند متصل له.   وإنه لمن العجيب أن نجد كتاًبا ُيقدَّ

وإذا كان كالم اهلل تعالى غير محفوظ فمن أين نتعرف على كالم اإلله الخالق الذي  -4

نتعبد به )بقراءته وتالوته، وتدارسه، ومعرفة األحكام والتشريعات منه( مما سواه من كالم 

 لوقين؟!! البشر المخ

الشك، أنه ال سبيل لذلك، ألنه حينئذ يكون األمر مختلًطا ويكون الحق قد اختلط بالباطل، 

 ولذلك:
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فإذا كانت النصرانية ال تعتقد بالوحي اللفظي فإن ذلك يعني: أن الكالم الذي بين يديها إنما 

هو ألشخاص بشرية يسري عليهم ما يسري على المخلوقات على سطح األرض من 

اء وسهو ونسيان، إضافة إلى تعرض ذلك الكالم للتغيير والتعديل تبًعا الختالف أخط

 العقول وطريقة التفكير من وقت آلخر ومن مكان آلخر، وتبًعا لالنقياد خلف األهواء.

وال يمكن بحال أن يتم االستناد إلى ما ألفه أشخاص تحت ما يسمى باإللهام أو نحو ذلك 

 بمجرد الظن والتوهم.

 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص ما هو المعيار الذي على أساسه يكون اإليمان بنبي اإلسالم محمد النصراين:  (11)س

قبل تطبيق المعيار الذي على أساسه يكون اإليمان بأي من أنبياء اهلل  بداءة، ( المسلم:11)ج

تعالى ورسله فإنه يلزم التجرد هلل سبحانه وتعالى من أية أهواء أو عصبيات ومن ثم اتباع 

كان، وأن يكون اإلنسان صادقا مع نفسه ألنه سوف يحاَسب من اهلل عز وجل  الحق أينما

 على عدم أخذه بأسباب الوصول للحق وعدم اتباعه له.  

فإنه يلزم ملسو هيلع هللا ىلص لإليمان بأي من أنبياء اهلل تعالى ورسله بما يف ذلك نبي اإلسالم محمد ثانيا: 

             :نقاط أو ركائز ودراستها بتمعن، وهي 3التعرف على       

   الصفات الُخُلقية الخاصة بمن يقول أنه نبي مرسل من اهلل  النقطة أو الركيزة األولى:( 5)

عز وجل والتي يشهد الجميع هبا وبُنْبلها، والتي ُتبين بجالء حسن اختيار اهلل سبحانه وتعالى 

السيرة الصحيحة  لهذا النبي واصطفااه له بالنبوة والرسالة، ويمكن التعرف عليها من خالل
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الثابتة التي قد ُرويت من الثقات المشهود بصدقهم وعدالتهم، ويف مقدمة هذه الصفات 

 صفتا: الصدق واألمانة.

التعرف على الدعوة التي يدعو إليها من يقول أنه نبي مرسل ( النقطة أو الركيزة الثانية: 2)

ارك وتعالى وذلك دون أدنى تشويه لها، ومن ثم التفكر فيها بعقالنية وحيادية من اهلل تب

ومعرفة مدى موافقتها للفطرة النقية والعقل السوي الذي منحه اهلل تبارك وتعالى لنا للتفكر 

 به ومن ثم االهتداء إلى الحق من خالله.

التي أجراها اهلل عز وجل التعرف على المعجزات والخوارق  النقطة أو الركيزة الثالثة: (3)

على يد من يقول أنه نبي مرسل من اهلل تبارك وتعالى، والتي يعجز عن فعلها إال من كان نبيا 

 مرسال مؤيدا من اهلل سبحانه وتعالى .

ومن ثم جمع هذه النقاط أو الركااز الثالث دون اإلخالل بأي منها وإسقاطها جميعا على  -

 ل للتأكد من صدق رسالته ومن ثم اتباع دعوته. الشخص الذي يقول بأنه نبي مرس

وهذا هو المعيار الذي تستوعبه جميع العقول على اختالف مستوياهتا وتقبله الفطر النقية 

والعقول الرشيدة، ومن ثم فإنه يلزم الجميع تطبيقه، فلي  مطلوبا من الشخص أن يكون 

المجاالت ولكن المطلوب منه فقط  عالما فلكيا أو عالما رياضيا ...ذا عقلية فذة يف أي من

أال يلغي عقله الذي وهبه اهلل تبارك وتعالى إياه وأن يستخدمه استخداما أمثال للوصول إلى 

 الحق الذي ال مرية وال التباس فيه.
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 :ملسو هيلع هللا ىلص وبتطبيق هذا المعيار الذي أشرنا إليه على نبي اإلسالم محمد

 ( النقطة أو الركيزة األولى:1)

النبيلة الرفيعة  ملسو هيلع هللا ىلصبما يف ذلك أعداء اإلسالم بجميل أخالق النبي محمد لقد شهد الجميع 

 أسمى طراز وأرفع نموذج ُيحتذى به. ملسو هيلع هللا ىلص التي تجعل منه

معروفـا بصـدقه وأمانتـه ولـذلك كـان ُيلقـب  ملسو هيلع هللا ىلصمـن َقبـل بعثتـه ملسو هيلع هللا ىلص فلقد كـان النبـي محمـد 

 بالصادق األمين.

، ملسو هيلع هللا ىلصعمـن أسـاء إليـه مـع مقدرتـه  إضافة إلى صفة الحياء، الجود والكرم، العفو والصفح -

الوفاء وعدم الغدر، اإليثـار  وبالناس أجمعين، صلة الرحم، ملسو هيلع هللا ىلصالرحمة بالمؤمنين وبأعدااه 

، العـدل، رجاحـة العقـل، الشـجاعة، الحلـم وسـعة الصـدر، التواضـع، ملسو هيلع هللا ىلص لغيره على نفسه

نصـره اهلل وإلـى أن  ملسو هيلع هللا ىلص الصل  ال سيما يف مجال الدعوة إلى اهلل تعالى حتى انتشـرت دعوتـه

لـي  بـالحقير  سبحانه وتعالى، التشاور، الزهد، التقوى، حسن المعاشرة، جميـل الصـحبة،

 وال بالخبيث كريم النف .

، والمواقف التي تشهد بكل ذلـك كثيـرة ملسو هيلع هللا ىلصوهذا قليل من كثير يف أخالق رسول اهلل محمد 

 ومتعددة.

البخاري وذلك عندما سأل  وما نود أن نلقي الضوء عليه يف إيجاز من الحديث الذي رواه -

هرقل )عظيم الروم(      أبا سفيان )أثنـاء تجارتـه بالشـام بعـد اسـتدعاء هرقـل لـه( عـددا مـن 

 ، فكان منها هذه األسئلة: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي محمد  األسئلة
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 قال هرقل: كيف نسب هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فيكم؟

هـو: عبـد المطلـب سـيد ملسو هيلع هللا ىلص  محمـد فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب )حيـث إن جـّد النبـي

 مكة(.

فقال هرقل للءجمان: قل له )ألبي سفيان(: سألتك عن نسبه فـذكرت أنـه فـيكم ذو نسـب، 

 وكذلك الرسل ُتبعث يف َنسب قومها.

 قال هرقل: ماذا يأمركم؟

فقال أبو سفيان: يقـول: اعبـدوا اهلل وحـده وال تشـركوا بـه شـيًئا، واتركـوا مـا يقـول آبـاؤكم، 

 بالصالة والصدق والعفاف والصلة. يأمرنا

 قال هرقل: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟

 فقال أبو سفيان: ال

قال هرقل: سألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن ال، فقد 

 أنه لم يكن لَيَذر الكذب على الناس ويكذب على اهلل.أعرف 

انطباق النقطة أو الركيزة األولى يف معيار اإليمان بأنبياء اهلل تعالى  ومن ثم يتبين بجالء -

   ملسو هيلع هللا ىلص. ورسله على نبي اإلسالم محمد 

 ( النقطة أو الركيزة الثانية: 2) 

لكل ما يمكن أن تقبله وتتفق داعيا إلى دين اإلسالم متضمنا  ملسو هيلع هللا ىلصلقد جاء النبي محمد  -

 ، ومما جاء اإلسالم داعيا إليه:وّي معه الفطرة النقية والروح الزكية والعقل الس
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 دون أدنى شوااب أو عكرات تثير العقل وتزعجه وُتْعجزه عن لدعوة إلى العقيدة النقية ا

تفّهمها وتقّبلها، العقيدة الصافية التي يقبلها العقل الرشيد دون قهر أو إعنات له لفرض 

 تصور معين يعجز عن قبوله، ومنها:

   لق )اهلل سبحانه وتعالى( ووحدانية ألوهيته، وتنزيهه اإليمان بوجود اإلله الخا        

سبحانه وتعالى عن أن يكون له نّد أو شريك أو ولد، وتنزيهه جل وعال عن الصفات الرذيلة 

      والنقااص والعيوب وعن كل ما ال يليق به، واإليمان بعظيم صفاته وطالقة قدرته 

 سبحانه وتعالى.

  سبحانه وتعالى لي  إلها ألفراد  ه الخالق عن صفة العنصرية، وأنهالدعوة إلى تنزيه اإلل

وجماعات دون آخرين أو ألّمة دون غيرها من األمم أو لشعب دون غيره من الشعوب، بل 

إنه تبارك وتعالى هو إله العالمين، يقبلهم جميعا إذا أقبلوا عليه وآمنوا به وامتثلوا له ويتوب 

بواب رحمته بل ويدخلهم جنّته ويرضى عنهم، فهو جّل وعال عليهم ويغفر لهم ويفتح لهم أ

اإلله الحّق الَعْدل الذي ال يظلم أحدا من عباده شيئا، فالكّل عند اهلل تعالى سواء ولي  

ألحد على اآلخر َفْضل إال بإيمانه بإالهه وخالقه وتقواه له وعمله الصالح الذي يبتغي به 

 التقّرب إليه ورضاه عليه.

  اإلسالم داعيا إلى تنزيه اإلله الخالق عن صفة االحتياج للولد ومن ثم تنزيهه  ولقد جاء

سبحانه وتعالى عن اتخاذه صاحبة أو زوجة )لتأدية وظيفة اإلنجاب(، فهو اإلله الخالق 

الذي لم يولد من شيء ولي  قبله شيء، وكما أنه سبحانه وتعالى لم ُيولد من أحد فإنه 
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 ألن يلد أحدا وال يليق يف حقه مثل ذلك، كما يف قوله تعالى:سبحانه وتعالى لي  بحاجة 

فهو سبحانه وتعالى الواجد لكل شيء من عدم  ، [3]سورة اإلخالص:  َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد﴾﴿

 )مِن ال شيء(.

فلقد تطّرق اإلسالم للقضية األكثر خطورة يف العقيدة النصرانية، ففي  ومن هذا المنطلق: -

النصرانية قد نسبت إلى المسيح بن مريم األلوهية أو جزًء منها  جد فيه أنالوقت الذي ن

)على اختالف فرقها( ونجد فيه أن اليهودية قد جحدت رسالة المسيح بن مريم ُكلّيًة وَكّذبْته 

والنَْيل من شرف أمه السيدة مريم العذراء بِنَْسبها إلى الزنا وحاول اليهود َصْلبه وَقْتله  

حاولة لتلويث سيرة المسيح بن مريم مثل كثير من المحاوالت لتلويث سيرة والفجور )كم

 :فإننا نجدغيره من األنبياء قبله( 

أن اإلسالم قد جاء بالقول الوسط الصحيح والمعتقد الصايف السليم يف المسيح بن مريم 

 كريٌم اصطفاه اهلل عز وجل 
ٌ
من  الرسل  ولكنه     بالرسالة  كما  اصطفي  غيرهعليه السالم مِن أنه نبي

وأن والدته  كانت  يف  الوقت  ذاته  عبٌد  هلل  سبحانه  وتعالى  ورسول منه كغيره من ساار األنبياء والمرسلين،

                 آية معجزة من اهلل جّل وعال، وأن ما ظهر على يديه من معجزات إنما هي بقدرة 

لتي أجراها تبارك وتعالى على يدي نبيه اهلل عز وجل كغيرها من المعجزات والخوارق ا

واألنبياء من قبله، تأييًدا من اهلل تعالى لهم كداللة بّينة وشهادة واضحة على ملسو هيلع هللا ىلص محمد 

 صدق دعوهتم ورسالتهم.
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 ومما قد تطرقنا إليه آنفا من تساؤالت عقالنية موضوعية يتبين مصداقية دعوة اإلسالم 

 ورسالة المسيح عيسى بن مريم ولي  ألوهيته. يف ما جاء داعيا إليه من اإليمان بنبوة

   ولقد جاء اإلسالم داعيا إلى تعظيم صفات اإلله الخالق سبحانه وتعالى واإليمان

بحسنها وكمالها، وداعيا إلى عدم التقليل منه سبحانه وتعالى من خالل وصفه أو تصويره 

ق اهلل سبحانه وتعالى يف شكل أحجار وتماثيل أو غير ذلك، إذ أنه كيف ُيعقل بعد أن خل

اإلنسان من عدم أن يقوم ذلك اإلنسان بتصنيع تماثيل مختلفة يصور فيها إلهه وخالقه 

ثم يقوم إنسان  وفقا ألهوااه، بأشكال مختلفة )على الرغم من عدم رؤية اإلنسان لخالقه(

 آخر بتصوير إلهه وخالقه يف أشكال وصور أخرى..إلى غير ذلك؟!

 أعظم من أي صورة يمكن أن يصوره فيها مخلوق من مخلوقاته.فاإلله الخالق أجل و

أيضا، فإننا نجد أن مثل تلك الصور والتماثيل على اختالف أشكالها وصورها وأحجامها 

تكون سببا يف أن تميل النف  البشرية إلى تعظيمها )ال سيما إذا كانت كبيرة الحجم، رهيبة 

واهد ذلك يف العديد من البلدان كثيرة( المنظر( ثم عبادهتا )وذلك بمرور الزمن، وش

وَصْرف الدعاء لها من دون اهلل تعالى وهو اإلله الحّق المستحق للحّب والتعظيم والعبادة 

 الخالق الواجد وما سواه مخلوق ومصنوع. هو اإلله سبحانه وتعالى  اهللوحده دون سواه، ف

يف شكل أحجار  مثيلهلق وتاإلله الخا تصويرومن ثم تظهر حكمة اإلسالم يف النهي عن 

 . حّق التعظيم والتبجيلتعظيمه وتبجيله جل وعالالقيام بوتماثيل، ومن ثم 
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  الدعوة إلى الرفع من قدر أنبياء اهلل تعالى وشأهنم وتنزييهم عن عما قد ُنِسب إليهم من

 منكرات وفواحش ورذاال. 

  السامية التي هبا تستقيم الدعوة إلى التشاريع القويمة والمعامالت الحكيمة والتعاليم

 حياة البشر أجمعين.

 .الدعوة إلى العبادات الهادية التي هبا تسمو وترتقي النف  البشرية 

  الدعوة إلى الوسطية التي تحقق االعتدال والتوازن بين الدنيا واآلخرة فيعطي لكل منهما

ه، ويتبين ذلك مما جاء به اإلسالم من اْعتِدال وتَوّسط يف التشريع والعبادات فال ُيَكلِّف  حقَّ

ال تستطيع، واعتدال وتوّسط يف كل شيء  تها وال يشّق عليها بماَنْفسا إال ُوْسعها وطاق

كالمأكل والمشرب واإلنفاق وعدم اإلسراف...، واعتدال وتوسط يف إعطاء الجسد 

لقول الصحابي ملسو هيلع هللا ىلص والروح حقهما ومتطلباهتما، ويتبّين ذلك من تصديق النبي محمد 

ولنفسك  إن لربك عليك حقا "ألبي الدرداء  -ملسو هيلع هللا ىلصالذي َتَعلَّم على يد النبي محمد -سلمان 

           :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي محمد  "عليك حقا وألهلك عليك حقا فأعط كل ذي حّق حقه

 .]رواه البخاري، من حديث طويل[ "صدق سلمان"

  تكريم اإلنسان والحفاظ على حياته. إلى الدعوة 

 تعّلم وإلى ما تنهض به البشرية يف كافة مجاالت الحياة.الدعوة إلى العلم وال 
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  الدعوة إلى تعظيم شأن المرأة واإلشادة بدورها العظيم يف المجتمع و إكرامها يف جميع

مراحل حياهتا ابتداء من مرحلة والدهتا وطفولتها )كمولودة وطفلة صغيرة إلى أن َتْكل 

ة(.وتصير عروسا( ومرورا بمرحلة زواجها )كزوجة(   وإلى مرحلة أمومتها )كُأّم وَجدَّ

 .الدعوة إلى االهتمام بالشباب، وبءبية األطفال والحث على الرأفة والرحمة هبم 

 )..الدعوة إلى الرأفة والرحمة بالمخلوقات األخرى )الحيوان، الطير، الشجر، النبات. 

 الفواحش الدعوة إلى العدل واإلحسان وِصَلة األرحام، ناهيا عن الظلم والجْور و

 والمنكرات. 

  الدعوة إلى السالم ومقوماته واألخذ بأسبابه وعدم التطرف واإلرهاب والوفاء بالعهود

 والمواثيق.

  ناهيا عن كل شّر وعن كل طريق ، الدعوة إلى كل خير وإلى كل طريق يهدي إلى البِرِّ

 يؤدي إليه.

طرة النقية والعقل السوي للف ملسو هيلع هللا ىلصومما تم اإلشارة إليه يتضح مدى موافقة دعوة النبي محمد 

 الذي منحه اهلل تبارك وتعالى لنا للتفكر به ومن ثم االهتداء إلى الحق من خالله.

ومن ثم يتبين بجالء انطباق النقطة أو الركيزة الثانية يف معيار اإليمان بأنبياء اهلل تعالى  -

 ملسو هيلع هللا ىلص. ورسله على نبي اإلسالم محمد 
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 النقطة أو الركيزة الثالثة: (3)

بالُمعجزات والخوارق التي يعجز عن أن يأيت  ملسو هيلع هللا ىلص  لقد أيد اهلل سبحانه وتعالى نبيه محمد -

ومصداقية رسالته، ملسو هيلع هللا ىلص هبا سوى أنبياء اهلل تعالى ورسله لتكون شاهدة على صدق دعوته 

 ونموذج ذلك يف إيجاز:

  وهي كثيرة جدا ومتنوعة، ونذكر منها:، ملسو هيلع هللا ىلص المعجزات الحسية للنبي محمد 

  .ملسو هيلع هللا ىلص كمعجزة  للنبي محمد  القمر انشقاق -

وهـي ، (Rimae or Lunar Rilles) ولقـد اكتشـف العلـم حـديًثا مـا يسـمى بشـقوق القمـر

وقد تم التقاط صور للقمر موضح هبا إحدى هذه الشقوق الطويلـة يف شقوق طويلة وهاالة، 

 .ملسو هيلع هللا ىلص حدوث هذه المعجزة البالغة للنبي محمدمنتصف القمر )تقريبا(، وهو ما يؤكد 

فمن رحمة ربنا تبارك وتعالى أن يبقي لنا من أثر هذه المعجزة العظيمة ما يدل على حدوثها 

أفواًجا ويؤمنوا برسوله الخاتم  -اإلسالم -ويؤكد ذلك، فيدخل الناس يف هذا الدين العظيم

 الذي ُأرسل للناس كافة يف كل مكان وزمان. ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

  .ملسو هيلع هللا ىلصنبع الماء من بين أصابعه  -

 معجزة دوٌر مهٌم يف إنقاذ المؤمنين مّراٍت عديدة من خطر الهالك عطشا.وكان لهذه ال

  .ملسو هيلع هللا ىلص اللكة يف الطعام القليل حتى يكفي العدد الكثير كمعجزة  للنبي محمد -

 وقد تكررت هذه المعجزة للنبي محمد يف مواقف كثيرة متفرقة.
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وسماع  ملسو هيلع هللا ىلص خطيبا ( لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصحنين الجذع )الذي كان يقف عليه النبي محمد   -

 صوت بكااه .

 .ملسو هيلع هللا ىلص انقياد الشجرة لرسول اهلل -

لَعْين قتادة بن النعمان لما أصيب يوم أحد وسقطت على وجنته  ملسو هيلع هللا ىلصَردُّ النبي محمد  -

 فعادت أحسن عينيه وأَحّدهما. 

 .ملسو هيلع هللا ىلصتسبيح الطعام يف حْضرة النبي محمد  -

 .ملسو هيلع هللا ىلص وغير ما أشرنا الكثير والكثير من المعجزات الحسية للنبي محمد

 ــ ــي محمــد م ــاره ملسو هيلع هللا ىلص: ن معجــزات النب ــات )ماضــية وحاضــرة ومســتقبلية(  ملسو هيلع هللا ىلصإخب           بغيبي

 .ال عهد له هبا وقد جاءت دقيقة صادقة كما أخل

 :ملسو هيلع هللا ىلصومن هذه األخبار التي أخل عنها رسول اهلل 

 فكان كما أخل. ملسو هيلع هللا ىلص ابنته فاطمة بأهنا أول من يلحقه وفاًة بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلصإخباره  -

ــاره - ــر ب ملسو هيلع هللا ىلص إخب ــوز كســرى وقيصــر واضــطراب أم ــوزهم بكن ــك المســلمين وف اتســاع مل

 .المسلمين يف النهاية فكان كما أخل

 بفتح مصر وعن غزوة قسطنطينية وفتحها، فكان كما أخل. ملسو هيلع هللا ىلصإخباره  -

قبـل وقوعهـا ثـم جـاءت  ملسو هيلع هللا ىلصوغير هذا الكثير والكثير من الغيبيات التي أنبأ هبا النبي محمـد 

 . بهوقااعها مطابقة لما أخل
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  بحقـااق علميـة غيبيـة كثيـرة لـم يكـن ألحـد  ملسو هيلع هللا ىلصإخباره ملسو هيلع هللا ىلص: ومن معجزات النبي محمد

أدنى معرفة هبا منذ أكثر من ألف وأربعمااـة عـام، ثـم يـأيت العلـم الحـديث ليكتشـف صـدق 

 ملسو هيلع هللا ىلص.ودقة ما أخل به المصطفى 

 :ملسو هيلع هللا ىلصومن هذه الحقااق العلمية الغيبية التي أخل هبا رسول اهلل 

فصورها وخلق بعث اهلل ملكا  ثنتان وأربعون ليلةبالنطفة  مرّ إذا "ملسو هيلع هللا ىلص:  دقال النبي محم -

 ]رواه مسلم[ ".. سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها

وهـي الــ ))النطفـة  – الجنـين منهـا َتّخلـقيُ  التـى النطفـة بأن النبوى الشريف الحديث يخلنا

 وخْلق تصويرها يتم ( ليلة22هبا )مّر  إذا -المرأة  وماء الرجل ماء من المختلطةاألمشاج(( 

 .وعظامها ولحمها وجلدها سمعها وبصرها

( 23اليـوم الــ ) من بدءً  وبالتحديد السابع األسبوع بداية مع الحديث أنه العلم اكتشف ولقد

قولـه  ىف ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  النبى أخل ، كماليلة وأربعين ثنتين مرور بعد أى -من تاريخ اإلخصاب 

 الشـكل ويبـدأ للجنـين العظمـى الهيكـل انتشار يبدأ -((ليلة وأربعون انثنت بالنطفة َمرّ  ))إذا

 الظهور. ىف اآلدمى

؟! ملسو هيلع هللا ىلص محمـد النبـى بـه أخـل الـذى والـرقم الشـريف، النبـوى الحديث ألفاظ دقة تبلغ فكم

 وعلى أي شيء يدل ذلك؟؟

 علمية حقااق من إلية أشارت فيما ملسو هيلع هللا ىلص محمد النبي أحاديث دقة على يدل ذلك أن شك، ال

 آنـذاك، هبـا معرفة أدنى ألحد يكن ولم حديثا اكتشافها تم والتي عام 5233نحو  منذ مبهرة
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 ومنعالم الغيوب،  وتعالى سبحانه اهلل من إليه يوَحى ُمرسل نبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه على شاهدة فتكون

 .ملسو هيلع هللا ىلص رسالته ومصداقية دعوته صدق على برهانا تكون ثم

التـي تشـير إلـى العديـد مـن  ملسو هيلع هللا ىلصنبي محمـد وغير هذا الحديث الكثير والكثير من أحاديث ال

الحقااق العلمية وتخلنا هبا منذ أكثر من ألف وأربعمااة عام، والتـي لـم يكـن يعلمهـا أحـد، 

فكانت سبًبا يف اعتناق الكثير والكثير من علماء الغرب لهذا الدين العظيم الذي جاء به خاتم 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاألنبياء والمرسلين محمد 

  المستجاب، كتأييد من اهلل سبحانه وتعالى ملسو هيلع هللا ىلص دعاؤه  :ملسو هيلع هللا ىلصومن معجزات النبي محمد

 .ملسو هيلع هللا ىلصله 

مستجاب الدعوة، يقبل اهلل سبحانه وتعالى منه دعاءه ويجيبه له،  ملسو هيلع هللا ىلصفلقد كان النبي محمد 

 ونموذج ذلك:

بنزول المطر،  ملسو هيلع هللا ىلصيف غزوة األحزاب على المشركين بالهزيمة والزلزلة، ودعاءه  ملسو هيلع هللا ىلصدعاءه 

 .ملسو هيلع هللا ىلصذلك دليال على صدق  نبوته ورسالته  وغير ذلك الكثير والكثير ليكون

  َبّلغ دعوته وانتشرت  أنْ  إلىملسو هيلع هللا ىلص ِعْصمة اهلل تعالى له  ملسو هيلع هللا ىلص:ومن معجزات النبي محمد

وذلك على الرغم من كثرة محاوالت أعداء اإلسالم لقتله والنيل منه ليكون ذلك دليال رسالته 

 .ملسو هيلع هللا ىلص تأييد اهلل جل وعال لهعلى 
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  الطيبة العطرة قبل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل تبارك وتعالى لسيرته حفظ  ملسو هيلع هللا ىلص:ومن معجزات النبي محمد

البعثة وبعدها لتكون كتابا مفتوحا للناس كافة فتكون شاهدة على اصطفاء اهلل عز وجل 

 ومن ثم صدق دعوته ورسالته.ملسو هيلع هللا ىلص مصداقيته ، وتكون شاهدة على ملسو هيلع هللا ىلص للنبي محمد

  ّيد اهلل وهو المعجزة الكلى التي أ ،القرآن الكريم ملسو هيلع هللا ىلص:ومن معجزات النبي محمد

، حيث جمع القرآن الكريم بين المعجزة والمنهج اإللهي ملسو هيلع هللا ىلص سبحانه وتعالى هبا نبيه محمد

لتيسير وإصالح حياة الناس يف آن واحد، ومن ثم فقد تعّهد اهلل تبارك وتعالى بحفظ هذه 

المعجزة )القرآن الكريم( إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، فالقرآن الكريم هو الكتاب 

وي الخاتم لجميع الكتب السابقة الذي ظل محتفظا بنّصه اإللهي وإشراقاته النورانية السما

وُمتَضمنا للعقيدة النقية يف اإلله سبحانه وتعالى )والتي تم اإلشارة إلى اليسير منها يف إيجاز( 

)التي هتدي إلى ُسُمّو النف  وارتقااها وتزكيتها  والدعوة الصافية والعبادات الهادية

والتشاريع القويمة والتعاليم السامية والتوجيهات الرشيدة  ها من الصفات الرذيلة(وتطهر

التي هبا تستقيم حياة البشرية على منهاج رّبها )اإلله جل وعال( وَتحّل هبا جميع مشاكلها، 

ة ألفاظه وُشمولها وروعتها بَشْكل ُيْعِجز وذلك  مع جمال أسلوبه وَنْظِمه وعظيم بالغته وِدقَّ

( ليكون )القرآن الكريم( القرآن الكريم ر عن اإلتيان ولو بسورة من مِثله )من مثل ُسَورِ البش

شاهدا على أنه لي  بكالم بشر وإنما هو كالم اهلل تبارك وتعالى الذي أوحاه إلى نبيه   

 .ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 



 
    45 

 حوار هادئ بين نصراين ومسلم                 

  ومن معجزات القرآن الكريم التي تشهد بمصداقيته وأنه وحي من عند اهلل سبحانه

 وتعالى:

لقد جاء القرآن الكريم بأسلوب جديد بديع ونظم جميل بليغ جمع بين الشعر والنثر  -5

وهو ما لم يعهده العرب قبل ذلك، وكان أول ما تحّدى به القرآن العرب أن يأتوا بمثله )يف 

نظمه وبالغته ودقة ألفاظه وشمولها وروعتها وسمو أهدافه ومراميها..( فلم يستطع أي من 

بمثله وعجزوا عن أن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثل أصغر سوره بل إن العرب اإلتيان 

 بلغااهم وفصحااهم أشادوا بحسنه وعظمته وأنه )القرآن الكريم( ليعلو وال ُيعلى عليه.

        لقد أخل القرآن الكريم بكثير من الغيبيات الماضية والحاضرة والمستقبلية والتي  -2

 أن يكون موصوال بالوحي من اهلل سبحانه وتعالى عالم ال يمكن ألحد أن يعلمها إال

 الغيوب، ونموذج ذلك:

وُم )1الم ) ﴿:قول اهلل تعالى - ن بَْعِد َغَلبِِهْم َسَيْغِلبُونَ ( فِي أْدَنى األْرِض 2( ُغِلَبِت الرُّ  َوُهم مِّ

 [2-5]سورة الروم:  (﴾4) ..فِي بِْضِع ِسنِينَ ( 3)

أن اهنزمت الروم على يد الفرس )وقد كانت قوة كبيرة آنذاك(  تخل اآلية الكريمة أنه بعد

بأنه مستقبال سوف تعود الكرة للروم وسيغلبون الفرَس، لي  ذلك فحسب بل بّينت اآلية 

 )بِْضع(الكريمة المدة التي سوف يكون خاللها النصر للروم على الفرس من خالل كلمة 

كما أخل به القرآن الكريم حيث انتصر  سنين، فكان 3إلى  3والتي تشير إلى العدد من 

 الروم من بعد هزيمتهم على الفرس خالل هذه المدة التي أشار إليها.  
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كثيرة لم يكن ألحد أدنى معرفة هبا منـذ أكثـر  علمية غيبيةبحقااق  القرآن الكريم إخباره  -3

ه، ونمـوذج من ألف وأربعمااة عام، ثم يأيت العلم الحديث ليكتشف صدق ودقـة مـا أخـل بـ

 ذلك:

ا لَُموِسُعونَ ﴿ يقول اهلل تعالى :  - َماَء َبنَْينَاَها بَِأْيٍد َوإِنَّ  [.21]الذاريات:  ﴾ َوالسَّ

َماءَ ﴿امعنى   : الفضاء األعلى الذي يحيط باألرض.﴾لسَّ

 . بقوة وقدرة وإحكام: ﴾بَِأْيٍد  ﴿ معنى 

  .يف اتساع وتمدد مستمر : لنزيدّن يف اتّساعها، ولنجعلنها﴾ َلُموِسُعونَ  ﴿معنى 

تتحدث اآلية القرآنية الكريمة عن السماء، وعن عظيم قدرة اهلل تعالى يف إحكام وإبداع 

خلقها، فتخلنا بأن اهلل تعالى قد خلق السماء بقوته وقدرته وجعلها واسعة، لي  ذلك 

 تمر.    فحسب بل إنه سبحانه وتعالى سوف يزيد من اتساعها ويجعلها يف اّتساع وتمدد مس

صدق ما أخل به القرآن الكريم، حيث أثبتت التقنيات الحديثة أن  ولقد اكتشف العلم الحديث

تتباعد عن بعضها بسرعات كبيرة  –التي تضم أعدادا هاالة من النجوم  –النجوم بل والمجرات 

( كم/ث، حيث أدرك العلماء أن 333333وهاالة تصل أحيانا إلى ما يقارب سرعة الضوء )

، ومن ثم فقد ثبت للعلماء أن من صفات الكون أنه داام 1ف النجم ينحاز إلى اللون األحمرطي

اإلتساع، وهذا هو ما أشارت إليه اآلية القرآنية الكريمة من هذا اإلتساع كان يف القديم من الزمان 

 وسيستمر إلى أن يشاء اهلل تعالى.

                                                 

 ( من آيات اإلعجاز العلمي )السماء( يف القرآن الكريم، للدكتور/ زغلول النجار. 5)
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اإلخبار بمثل هذه الحقااق العلمية فإلى أي شيء يقودنا سبق القرآن الكريم يف اإلشارة و

عام، يف وقت لم يكن ألحد أدنى معرفة هبا، والتي لم ُتكتشف  5233المبهرة منذ أكثر من 

  إال بعد التقدم التكنولوجي يف هذا العصر الحديث؟!! 

أنه لمـــّــا كانت صور اإلعجاز يف القرآن الكريم كثيرة ومتنوعة فلقد آمن  وننوه إلى: -

الكريم كل ُمريٍد للهدى مخلصا نواياه هلل سبحانه وتعالى متجّردا من أهوااه  بالقرآن

 وعصبيته.

***** 

ومما أشرنا يتبين لنا بجالء انطباق النقطة أو الركيزة الثالثة يف معيار اإليمان بأنبياء اهلل  -

   ملسو هيلع هللا ىلص. تعالى ورسله على نبي اإلسالم محمد 

يف معيار اإليمان بأنبياء اهلل تعالى اط أو الركااز ولِما قد أوضحنا من انطباق جميع النق -

فإنه يتبين لنا جلّيا مصداقية رسالة نبي اإلسالم محمد ملسو هيلع هللا ىلص: ورسله على نبي اإلسالم محمد 

 .1أنبياء اهلل تعالى ورسلهومن ثم وجوب اتباع دعوته كآخر ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                 

 ( ُيرجى الرجوع إلى:5) 

المشرقة، ودالال من  ملسو هيلع هللا ىلص ، وصور مضيئة من حياتهملسو هيلع هللا ىلص كتاب: الموجز يف التعريف بنبي اإلسالم محمد ودعوته -

 )مءجم لإلنجليزية(. ملسو هيلع هللا ىلص شواهد نبوته ورسالته

The Concise Introduction of the Prophet of Islam, Muhammad (Peace be 

upon him), His Call, Luminous Images from His Bright Life, and 

Evidence from the Proofs of His Prophethood and Message.                       

 ملسو هيلع هللا ىلص بات صدق دعوة نبي اإلسالم محمدكتاب: الموجز يف منهجية إثبات وجود اإلله الخالق ووحدانيته، وإث -

 ومصداقية رسالته )مءجم لإلنجليزية(.
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الشـيخ الداعيـة  وأختم إجابتي هبذا التساؤل: لماذا ال نطبـق )االمتحـان الحاسـم( كمـا ذكـره

 المسلم )أحمد ديدات(؟!

فإلى أتباع المسيح عليه السالم نقول: لماذا ال ُنطبق االمتحان الحاسـم الـذي أراده المسـيح 

عليه السالم منكم أن تطبقوه على أي شخص يدعى النبوة )إذا كان نبيًّـا بصـْدق أم ال(، قـال 

أُيثمـر الشـوك عنًبـا أم العليـق تينًـا؟! من ثمارهم تعرفوهنم، »المسيح ابن مريم عليه السالم: 

، فما من شجرة جيـدة كل شجرة جيدة تحمل ثمًرا جيًدا وكل شجرة رديئة تحمل ثمًرا رديًئا

 (.23-52: 1)متى  «تحمل ثمًرا رديًئا وما من شجرة رديئة تحمل ثمًرا جيًدا

ي جـاء هبـا رسـوله فلم ُيعظَّم اهلل سـبحانه وتعـالى حـق التعظـيم إال يف شـريعة اإلسـالم التـ -

، ُمنزًها له جل وعـال يف ذاتـه وصـفاته وأفعالـه عـن كـل مـا هـو نقـص وذم ملسو هيلع هللا ىلصالخاتم محمد 

                                                                                                                            
The Concise Methodology of Proving the Existence of the Creator God, 

His Oneness, His Great Attributes, His Omnipotence, the Sincerity of the 

Prophet of Islam, Muhammad’s Call 

 ل اهلل حّقا وِصدقا )مءجم إلى اإلنجليزية وإلى لغات أخرى(.رسو ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  -

Muhammad (SAW) Truly Is the Prophet of Allah. 

 تعاليم اإلسالم..وكيفية حّل المشاكل القديمة والمعاصرة )مءجم لإلنجليزية(. -

Islam's Teachings And How They Solve Past and Current Problems. 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكإحدى شواهد ودالال نبوة ورسالة محمد  تشفات العلم الحديثاإلسالم ومك -

 )مءجم إلى اإلنجليزية وإلى لغات أخرى(.

Islam and the Discoveries of Modern Science. 

 )مءجم لإلنجليزية(. حوار هادئ بين مسلم وغير مسلم -

Muslim-Quiet Dialogue Between a Muslim and a non 

 .)مءجم لإلنجليزية(اإلسالم والنصرانية واليهودية واالختيار بينهم  المقارنة بين -

A COMPARISON BETWEEN ISLAM, CHRISTIANITY AND JUDAISM AND 

THE CHOICE BETWEEN THEM. 
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وعيب وُمنزًها له جل وعال عن كل ما ال تقبله الفطرة السوية وعن ما ال يقبله العقل السليم، 

ه النبـي وكذلك لم ُيرفع من قدر وشأن أنبيـاء اهلل تعـالى ورسـله إال يف اإلسـالم الـذي جـاء بـ

مما ألصقته النصـرانية واليهوديـة هبـم مـن داعيا إليه، حيث جاء اإلسالم بتلاتهم  ملسو هيلع هللا ىلص محمد

 .منكرات وجراام وفواحش

 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصمحمد ( النصراين: ما هي ثمار دعوة نبي اإلسالم 11س)

االستسالم  بالدعوة إلى اإلسالم والذي يعني ملسو هيلع هللا ىلص لقد جاء النبي محمد ( المسلم:11)ج

، ولقد )عقال وقلبا وروحا وجسدا( هلل سبحانه وتعالى واالمتثال ألوامرهوالخضوع التام 

ثمارها الطيبة بتأييد من اهلل سبحانه وتعالى حيث القت قبوال عظيما أثمرت هذه الدعوة 

ومن ثم فقد قامت الدولة اإلسالمية الكلى ذات الرقعة الواسعة وانتشرت انتشارا واسعا 

يف شتى أقطار  والقاامة على العدل وأس  الخير والفضيلةجل القاامة على توحيد اهلل عز و

 .وقد اتسعت هذه الرقعة اإلسالمية الواسعة شمااًل وجنوبًا وشرًقا وغربًا األرض،

رسـواًل حًقـا مـن عنـد اهلل عـز وجـل لكانـت هنايتـه وهنايـة دعوتـه  ملسو هيلع هللا ىلصفإذا لـم يكـن النبـي محمـد  -

اهلل لـه، شـأنه يف ذلـك شـأن مـن أخـزاهم  اهلل عـز وجـل وفشلها يف إثمارها ثماًرا طيبة، ولكان خزي 

من مّدعي النبوة والرسالة أمثال مسيلمة الكذاب وغيره، ولكن الحال على غير ذلـك حيـث 

، وتأييـده تبـارك وتعـالى لدعوتـه ورسـالته، ومـن ثـم  ملسو هيلع هللا ىلصكان نصر اهلل عز وجل لنبيه محمد 

 نجاحها وإثمارها ثماًرا حسنة طيبة.
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نجد من فيه من ينكر وجود اهلل عـز وجـل ونجـد فيـه مـن ُيعظـم الحجـر  ففي الوقت الذي -

ــه مــن ُيعظــم الشــجر ويعبــده )كمــا يف بعــض  ويعبــده )كمــن يعظــم بــوذا ويعبــده( ونجــد في

مجتمعات شرق آسيا( ونجد فيه من ُيعظم البقر ويعبده )كما يف الهند( ونجد فيـه مـن ُيعظـم 

م( ونجد فيه من يسيء إلى اهلل سـبحانه وتعـالى البشر ويعبده )كمن يعبد المسيح عليه السال

وإلى أنبياءه )كما يف النصرانية واليهودية(...نجد اإلسالم بدعوتـه النقيـة داعيـا إلـى اإليمـان 

باإلله الواحد األحد وهو اهلل سبحانه وتعالى وعبادتـه وتعظيمـه وتنزيهـه دون سـواه والرفـع 

 من قدر وشأن أنبياءه ورسله. 

دولة الحق القاامة على توحيده جل وعـال، وأقـّر  ملسو هيلع هللا ىلص  عز وجل بالنبي محمدفلقد أقام اهلل -

 بنجاح دعوته وإقامة هذه الدولة العظيمة، أال وهي دولة اإلسالم. ملسو هيلع هللا ىلصعينه 

 

( النصراين: هل من الممكن أن تذكر لي نموذجا من شهادات المفكرين للنبي 12)س 

 ؟وما قد استندت إليه شهاداتهم ملسو هيلع هللا ىلص محمد

  الكثير من العلماء والمفكرين، ونموذج ذلك: ملسو هيلع هللا ىلصلقد شهد للنبي محمد  سلم:الم (12)ج

يعمل يف هيئة مريكي، أ رياضي عالم فلكي هو  Michael H. Hart) :)مايكل هارت  -

االسم األصلي للكتاب: المااة: - المااة الخالدون) صاحب كتابالفضاء األمريكية، 

  1(-ترتيب أكثر الشخصيات تأثيًرا يف التاريخ

                                                 
 https://www.kutub-pdf.net/downloading/pJyYq.html :   العربية( رابط للكتاب باللغة 5(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://www.kutub-pdf.net/downloading/pJyYq.html
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(The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History)، شتهر بعد كتابته وا

حيث أقام االختيار على عدة أس : من بينها أن تكون الشخصية ، 5318عام   هذا الكتاب

 حقيقية وعميقة األثر، ذات أثر متجدد على شعبها وعلى تاريخ اإلنسانية.

يف كتابه بالمرتبة األولى كأعظم الشخصيات  ملسو هيلع هللا ىلصولقد قام المؤلف بوضع النبي محمد 

 حيث يقول:التاريخية نجاحا وتأثيرا يف تاريخ البشرية، 

هو اإلنسان الوحيد الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني  ملسو هيلع هللا ىلص) إن محمدا )

والدنيوي، حيث دعا إلى اإلسالم ونشره  كواحد من أعظم الديانات، وأصبح قاادا سياسيا 

 قرنا ما يزال أثره قويا متجددا. 53وعسكريا ودينيا، وبعد 

عيدة عن مراكز التجارة والحضارة يف منطقة متخلفة من العالم القديم ب ملسو هيلع هللا ىلصفلقد نشأ محمد 

 ملسو هيلع هللا ىلصوالثقافة والفن، وكان العرب وثنيين يعبدون األصنام، َبْدًوا ممزقين، ولكن الرسول 

استطاع ألول مرة يف التاريخ أن يوحد بينهم  وأن يمأل قلوهبم باإليمان وأن يهديهم جميعا 

 بالدعوة إلى اإلله الواحد.

وُسّجلت آياته بمنتهى الدقة وهو ما يزال حيا فلم كما أن القرآن الكريم نزل عليه وحده 

يتغير منه حرف واحد، وال يوجد كتاب واحد محكم دقيق لتعاليم المسيحية يشبه القرآن 

 الكريم.

ويف القرآن الكريم وجد المسلمون كل ما يحتاجون إليه يف دنياهم وآخرهتم، لذا فقد كان 

 أثر القرآن الكريم على الناس بالغ العمق.
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 على اإلسالم أكثر وأعمق من األثر الذي تركه غيره من األنبياء.      ملسو هيلع هللا ىلصذا فإن أثر محمد ول

ولذلك استطاعت جيوش المسلمين الصغيرة المؤمنة أن تقوم بأعظم غزوات عرفتها 

البشرية وأن تقيم أعظم إملاطورية يف التاريخ حتى اليوم، إملاطورية واسعة ممتدة من 

األطلسي، شملت اإلملاطورية الفارسية مكتسحة بيرنطة  حدود الهند إلى المحيط

 اإلملاوطورية الرومانية الشرقية. 

 ويف كل مرة تكتسح هذه القوات بلدا فإهنا تنشر اإلسالم بين الناس.

، ملسو هيلع هللا ىلصفمن المستحيل أن يقيم هؤالء البدو املاطوريتهم الواسعة دون أن يكون هناك محمد 

هذه االنتصارات الباهرة بغير زعامته وهدايته وإيمان  وما كان من الممكن أن تتحقق كل

 الجميع به.

عظيما يف  ملسو هيلع هللا ىلصقويا يف تاريخ البشرية، فلقد كان  ملسو هيلع هللا ىلص كان أثر محمد فعلى المستوى الديني:

نشر اإلسالم وتدعيمه، وإرساء قواعد اإلسالم وأصول الشريعة والسلوك االجتماعي 

 اهتم الدينية والدنيوية. واألخالقي وأصول المعامالت بين الناس يف حي

زوجا وأبا ويعمل يف التجارة ويرعى الغنم وكان  ملسو هيلع هللا ىلص كان محمد وعلى المستوى الدنيوي:

، ولما كان الرسول قوة جبارة فيمكن ملسو هيلع هللا ىلصيحارب ويصاب يف الحروب ويمرض..ثم مات 

 أن يقال: إنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ.

هو أعظم  ملسو هيلع هللا ىلصجعلني أؤمن بأن محمدا فهذا االمتزاج بين الدين والدنيا هو الذي 

 الشخصيات أثرا يف تاريخ اإلنسانية كلها ((.
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ومصداقية رسالته الكثير والكثير من العلماء  ملسو هيلع هللا ىلصولقد شهد بصدق دعوة النبي محمد  -

والمفكرين والباحثين عن الحق من أصحاب العقول الرشيدة، بل ولم يسعهم بعد اإليمان 

 الدخول يف دين اهلل تبارك وتعالى أال وهو اإلسالم، ومن به والتصديق بدعوته ورسالته إال

 هذه النماذج الباحثة عن الحق وسبب دخولها يف اإلسالم:

إن القرآن الكريم أوضح لي أيًضا فهم التاريخ  فانسان مونتيه )األديب الفرنسي(، يقول: -

ولم يكن المسيحي، فالمسيحيون األواال لم يكونوا بعيدين عن المفهوم اإلسالمي، 

)بأمر من االملاطور  للميالد 321المسيح إلًها إال يف ُمجمع )نيقية( الذي انعقد سنة 

 قسطنطين(. 

فأغلب الناس الذين كانوا مسيحيين ثم اعتنقوا اإلسالم يقولون: أننا اآلن مسيحيين  -

 بشكل أفضل مما اعتدنا أن نكون عليه بمعنى أهنم اآلن يتبعون المسيح وأما سابقا لم

 يكونوا يتبعونه، ونموذج ذلك )من الكتاب المقدس للنصرانية(: 

السالم "أن المسيح عليه السالم علم حواريه أن يسلموا على بعضهم البعض بأن يقولوا  -5

( بينما العلية )شالوم "325:2يوحنا "والءجمات العربية تضعها )سالم لكم  "عليكم

 لمسيحيون أم المسلمون؟!عليخوم(، فمن يؤدي هذه التحية اليوم ؟! ا

إن المسلمين اآلن سواء من يتحدث العربية أو غيرها هم الذين يؤدون هذه التحية، لي  يف 

 األعياد السنوية فحسب بل يف كل وقت عند مقابلتهم لبعضهم لبعض.

أن المسيح عليه السالم علم حواريه الصالة يف الحديقة بأن خّر ساجدا على وجهه  -2
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 فمن يصّلي هكذا اليوم؟! المسيحيون أم المسلمون؟!، "33: 22متى "

 .1ال شك أن المسلمين هم من يؤدون الصالة هبذه الكيفية

ى عليه السالم ويؤمنون هم من يرفعون قدر المسيح عيس ملسو هيلع هللا ىلص فالمسلمون أتباع النبي محمد

سالم التي به كنبي كريم ُمرَسل من اهلل تبارك وتعالى، ويعملون بتعاليمه لموافقتها تعاليم اإل

 .ملسو هيلع هللا ىلصجاء هبا النبي محمد 

 

 كأنني أراه؟ملسو هيلع هللا ىلص محمد  ( النصراين: هل من الممكن وصف نبي اإلسالم13)س 

 الوصف الِخْلقي لنبيهمملسو هيلع هللا ىلص  بالتأكيد: نعم، فلقد نقل أصحاب النبي محمد ( المسلم:13)ج

 لنبـي  الِخلقيـة ل ، ومـن هـذه الصـفاتملسو هيلع هللا ىلص بدقة عالية وهذا من شدة حبهم له وتعلقهم بـهملسو هيلع هللا ىلص 

كان أزهر اللون، أبيض الوجه ُمشّرب بحمرة، يف الوجـه تـدوير كـالقمر  ملسو هيلع هللا ىلصأنه ملسو هيلع هللا ىلص :  محمد

أي: إذا رأيته ونظرت إليـه قلـت أنـه أكحـل العينـين )ليلة البدر، أكحل العينين ولي  بأكحل 

مع اتسـاعهما ووجـود طـول يف شـّق  (من جمالهما الطبيعي ولي  هذا بسبب إضافة الكحل

طول يزيد عينيه حالوة وجمااًل، الحاجبان رقيقـان يف الطـول مـع  ملسو هيلع هللا ىلصه العين، يف شعر أجفان

انحناء بديع فيهما من غير اتصال بينهما، واسع الجبين، رفيـع األنـف، أجمـل النـاس شـفاه، 

ُراي كالنور يخرج مـن  ملسو هيلع هللا ىلصفإذا تكلم  -وهو التباعد الحَسن بين أسنان المقدمة -أفلج الثنايا

تنار وجهه كأنه قطعة قمر، أسود الشعر مع توسطه بين التجعـد إذا ُسّر اس ملسو هيلع هللا ىلصبين ثناياه، كان 

                                                 

  https://www.youtube.com/watch?v=CP9dEm1GlhQ-مرايات للدكتور/ جاري ميلر( 5)

https://www.youtube.com/watch?v=CP9dEm1GlhQ
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إال عدد قليل مـن الشـعرات  كان يف صفاء الفضة، صاحب لحية سوداء ملسو هيلع هللا ىلصوالسبوطة، عنقه 

، متماسك البدن، لي  بجسيم وال نحيـف وال طويـل وال قصـير (ملسو هيلع هللا ىلصالبيضاء )بعد كَِبر سنّه 

، واسع (كصدره يف االرتفاع ملسو هيلع هللا ىلصن:بطنه أي أ) ولكنه إلى الطول أقرب، سواء الصدر والبطن

، أنـور المتجـّرد: إذا (غضـبه هلل سـبحانه وتعـالىملسو هيلع هللا ىلص فال يغضب لنفسه قط بـل كـان )الصدر 

ُرَؤى كـالنور مـن جمـال  (مثـل الكتـف أثنـاء الحـج أو العمـرة)ملسو هيلع هللا ىلصُكِشف شـيء مـن جسـده 

 .ملسو هيلع هللا ىلص بياضه،...إلى غير ذلك من الصفات الِخلقية الحسنة للنبي محمد

العناية اإللهية جسًما وعقاًل وروًحا وخلًقا، وأمدته بما يعينه علـى حمـل رسـالة فلقد أعدت 

 الخير والنور والهدى والحق والفضيلة إلى العالم يف عصره وإلى ما شاء اهلل.

 

 ( النصراين: ما هي طبيعة نعيم أهل الجنة يف اإلسالم؟14)س 

ابه وعظيم مكافأته لمن آمن به إن اهلل سبحانه وتعالى قد أعّد جميل ثو :( المسلم14)ج

سبحانه وتعالى وبوحدانية ألوهيته وعظيم صفاته وآمن بجميع أنبيااه ورسله بما يف ذلك 

وعمل صالحا ُمْخلِصا له سبحانه وتعالى يف نِيِّته  ملسو هيلع هللا ىلص اإليمان بآخر األنبياء والمرسلين محمد

الدرجات العالية يف  ُمستسلما له خاضعا ممتثال ألوامره جّل وعال، وهذه المكافأة هي:

جنّات الخلود بما فيها من نعيم داام مقيم ال يفنى وال يزول، فُينّعم أهل الجنة نعيما روحيا 

ونعيما جسديا بكافة نوعيهما ومختلف صورتيهما )ولي  نعيما روحيا فقط أو جسديا 

 فقط، كما يف غير اإلسالم(.
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وتلّذ األعين، وهبا من النعيم ما ال عين فيها كل ما تشتهيه األنف    وإيجازا لوصف الجنة: -

 رأت وال أذن سمعت وال َخَطر على قلب بشر. 

ُينَّعم أهل الجنة بأكل كل ما لّذ وطاب وبرؤية كل حسن  وإيجازا لوصف نعيم أهل الجنة: -

وجميل تنشرح به الصدور وتبتهج به النفوس وبزواج الحور العين )نساء أهل الجنة 

           وبرؤية اهلل تبارك وتعالى )دون إحاطة به جل وعال، فاهلل الطيبات الحسناوات( 

 سبحانه وتعالى لي  كمثله شيء(.

وأهل الجنة ُحْسنهم وجمالهم ُمَتجّدد مستمر، حيث إهنم يزدادون حسنا وجماال دااما  -

عب، أبدا، ُيلهمون تسبيح اهلل سبحانه وتعالى وتحميده كإلهام النََف  دون أدنى مشّقة أو ت

وُينَّعمون برضا اهلل تبارك وتعالى عليهم وعدم سخطه عليهم أبدا، فال يصيبهم هّم وال غّم 

 وال ِضيق وال حزن وال بؤس قط، فيسعدون وال يشقون أبدا.

 

 

( المسـلم : واآلن بعد أن أجبتك عن ما قد استفسرت عنه وأوضحته لك أوّد أن 15)س

 أسألك: ما هو قولك يف اإلسالم؟

حقيقة لقد رأيت يف اإلسالم توافقا وانسجاما مع الفطرة التي فطر اهلل  النصراين:( 15)ج

سبحانه وتعالى عليها َخْلقه مِن توحيد وإجالل لإلله الخالق وتعظيم لصفاته وتنزيه له جل 

وعال عما ال يليق به، ومِن َرْفٍع لقدر وشأن أنبيااه ورسله وتلاٍة لهم مما ُألصق هبم من 
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اام وفواحش، ولقد وجدت يف اإلسالم أجوبة منطقية نموذجية لكل ما كنت منكرات وجر

 أفكر فيه وأحتاج إلى إجابة عقالنية له. 

 

 ( المسـلم : إذن، فهل تقبل اإلسالم دينا؟16)س

بالتأكيد، وبكل شوق وترحيب، فأنا من اآلن ال أريد أن أخالف الفطرة  ( النصراين:16)ج

الى، وكذلك فإن اهلل تبارك وتعالى قد أكرمني بنعمة العقل التي فطرين اهلل سبحانه وتع

 للتفكر والتعقل ومن ثم فأنا ال أريد أن أعارض ما يتوافق مع صريح عقلي.

 

 ( النصراين: وما هي كيْفية الدخول يف اإلسالم؟17)س

َقْول: إننا يف الحقيقة يمكننا أن نقول: كْيفية الرجوع إلى اإلسالم بدال من  ( المسـلم :17)ج

كْيفية الدخول فيه، وذلك ألن اإلسالم هو دين الفطرة التي ُخلِق اإلنسان عليها والذي تتفق 

 معه فطرته.

وعلى كل حال، فإن الدخول يف اإلسالم يكون من خالل اإليمان القلبي باإلله الخالق 

أنبياء اهلل ووحدانية ألوهيته )وهو اهلل سبحانه وتعالى( واإليمان بِِصدق دعوة ورسالة خاتم 

 ْطق هبما كشهادتين على هذا النحو:، ثم النُ  ملسو هيلع هللا ىلصتعالى ورسله محمد 

  أشهد أن ال إله إال اهلل  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
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ومن ثم يصبح المْرء مسلما دون الحاجة إلى أّي من الطقوس والرسميات، ويصير أخا 

 أنحاء العالم. جديدا )أو أختا جديدة( يف اإلسالم لجميع المسلمين يف شتى

 

 ( المسلم: هل تعلم ماذا تعني شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل؟18)س 

( النصراين: إلى أي معنى تريد أن توضحه لي إضافة إلى صريح المعنى الذي أفهمه 18)س

 منها؟

، فال مستحق إن مما تعنيه شهادة أن ال إله إال اهلل: أنه ال معبود بحق إال اهلل ( المسلم:18)ج

للعبادة غيره جل وعال، ألن اهلل سبحانه وتعالى هو اإلله الحق الذي له كل صفات الجمال 

ه عن أي صفة ذّم أو عْيب أو ُنقصان، وما سواه  ـُزَّ          والكمال والعظمة واإلجالل والمن

 جل وعال من آلهة باطلة.

هو عبٌد هلل عز وجل تم اصطفااه  ملسو هيلع هللا ىلصوإن مما تعنيه شهادة أن محمدا رسول اهلل: أن محمدا 

من اهلل تبارك وتعالى بالنبوة والرسالة ولي  شريكا هلل جل وعال يف األلوهية أو ما شابه، 

أصحابه من أن يغلوا فيه بسبب حبهم الشديد له وتعلقهم القوي   ملسو هيلع هللا ىلصفلقد حّذر النبي محمد 

يم، إنما أنا عبد، فقولوا ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مر": ملسو هيلع هللا ىلص به، وذلك كما يف قوله

]صحيح البخاري[، أي ال تمدحوين بالباطل وال تتجاوزوا الحّد يف مدحي "عبد اهلل ورسوله

 كما عملت النصارى مع المسيح عيسى بن مريم حيث مدحوه حتى جعلوه إلها. 
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إن ذلك التََصّرف بحّق لسلوك رسول ودليل على صدق دعوةٍ ورسالٍة لنبٍي أميٍن  النصراين:

آخر  حريٍص على هداية الناس إلى اهلل سبحانه تعالى وعدم ضاللهم من بعده، وإنه لشاهدٌ 

ومصداقية  ملسو هيلع هللا ىلص إضافًة إلى ما قد أوضحته لي من شواهد على صدق دعوة النبي محمد

 رسالته. 

 أشهد أن ال إله إال اهلل  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فلقد أصبحت مسلما من اآلن.

 خي الكريم، ومرحبا بك كأخ جديد يف اإلسالم.مبارك أ المسـلم:

 الحمد هلل تعالى الذي هداين لنعمة اإلسالم وأرشدين إليها. النصراين بعد إسالمه:
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 ختاما

ا، وأن جعلنا قد امتن علينا هب يرك وتعالى( على نعمة اإلسالم التنحمد اهلل )تبا الختام، ويف

 .ملسو هيلع هللا ىلصاء به خاتم األنبياء والمرسلين محمد ندين بخير دين، ج موحدين مسلمين، 

أنه على اإلنسان )بصفة عامة( أن يبحث عن الحّق ويتبعه أينما وجده ومتى  ونوضح:

لَكْون أن فْكرا أو معتقدا ما قد ظّل ساادا يف هد وبراهين مصداقيته، فال يِصّح تحققت شوا

قِبل أفراد هذا المجتمع وأن  مجتمع ما لفءة طويلة أن يئول األمر ألن يصير ُمَسّلما به من

يظلوا راِغمين أنفسهم علي اعتقاده وعدم الحياد عنه لعدم الرغبة يف مخالفة ما نشأ عليه 

أسالفهم )آبااهم وأجدادهم( ال سيما إذا لم يكن هناك أدنى دليل أو برهان على صحته وإذا 

 ْكر ومعتقد آخر غيره. ما اّتضح لهم بطالن ذلك الفكر والمعتقد وتبّين لهم أن الحّق يف فِ 

ر ما لمـَُجّرد االستناد إلى األوهام والظنون والتخمينات دون أدنى  فقبول معتقد أو َتَصوُّ

تها ال سيما إذا كانت ُمنافية وُمعارضة للَمْعقول وُمَباِهَتة لضرورياته ُيَعدُّ إهانة  دليل على ِصحَّ

 للعقل البشرّي الذي أْكَرم اهلل تعالى اإلنسان به.

ولذلك، فإننا ندعوا الجميع للتفّكر يف اإلسالم بطريقة منطقية وحيادية، ومن ثم فسوف 

يتبّين لهم شواهد وبراهين مصداقيته، وأنه هو الدين الحّق من اهلل تبارك وتعالى، ومن ثم 

 فإنه يلزم اختيار اإلسالم دينا.

 فالحمد هلل تعالى على نعمة اإلسالم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.

، وعلى آل بيته األطهار وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصوصّل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد 

 األخيار، وعلى من اهتدى هبديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين.

 .والحمد هلل تعالى رب العالمين
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لماذا ال يتفق اإلسالم مع المسيحية )النصرانية( من حيث ( النصراين: 5)س

 اإليمان بعقيدة التثليث؟
5 

رّدك كأحد المسلمين يف إيجاز على المسيحية ما هو ( النصراين: 2)س

 )النصرانية( يف قْولها بتثليث اإلله؟
1 

( النصراين: هل تظن أنه ال يوجد بالكتاب المقدس للمسيحية ما ينص على 3)س

 المسيح بألوهيته؟إخبار 
  2 

( النصراين: إذا لم يتفق العقل مع عقيدة التثليث وكذلك إذا لم يخل 2)س

المسيح بأنه هو اهلل، فمن أين يمكن للمسيحية أن تجيء بمثل ذلك المعتقد الذي 

يقوم على تأليه المسيح )نبي النصرانية( واالعتقاد بتثليث اإلله وعدم وحدانيته 

 ي؟عل التاريخ المسيح

1 

( النصراين: بما أنك قد أوضحت أسباب عدم اتفاق اإلسالم مع المسيحية 1)س

فيما يتعلق بعقيدة تثليث اإلله، فما هو الرّد بإيجاز على تعظيم المسيحية 

 للصليب؟

53 

( النصراين: ما هو َرّدك )ُمفصال( على اعتقاد المسيحية بأن المسيح هو ابن 2)س

 اإلله وأنه أحد أقانيمه؟
55 

( النصراين: ما هو رّدك على اعتقاد المسيحية يف عقيدة الخالص وتوارث 1)س

 الخطيئة؟
25 

( المسلم: هل تعلم أن النصرانية بشكلها الحالي تنسب إلى اهلل سبحانه 8)س

 وتعالى ما ال يليق به من صفات وإلى أنبيااه ما يعيبهم وُينقص من قدرهم؟! 

 ( النصراين: كيف ذلك؟!8)س

22 

( النصراين: وما سبب احتواء الكتاب المقدس لكل من المسيحية واليهودية 3)س

على مثل ما أخلتني به من صفات ال تليق باهلل سبحانه وتعالى وجراام وفواحش 

 ورذاال منسوبة إلى أنبيااه ورسله؟ 

23 

ما هو المعيار الذي على أساسه يكون اإليمان بنبي اإلسالم النصراين:  (53)س

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص محمد 
35 
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 23 ؟ملسو هيلع هللا ىلصمحمد ( النصراين: ما هي ثمار دعوة نبي اإلسالم 55س)

( النصراين: هل من الممكن أن تذكر لي نموذجا من شهادات المفكرين 52)س

 ؟وما قد استندت إليه شهاداهتم ملسو هيلع هللا ىلص للنبي محمد
13 

 12 كأنني أراه؟ملسو هيلع هللا ىلص محمد  ( النصراين: هل من الممكن وصف نبي اإلسالم53)س

 11 ما هي طبيعة نعيم أهل الجنة يف اإلسالم؟ ( النصراين:52)س

( المسـلم : واآلن بعد أن أجبتك عن ما قد استفسرت عنه وأوضحته لك 51)س

 أوّد أن أسألك: ما هو قولك يف اإلسالم؟
12 

 11 ( المسـلم : إذن، فهل تقبل اإلسالم دينا؟52)س

 11 ( النصراين: وما هي كيْفية الدخول يف اإلسالم؟51)س

هل تعلم ماذا تعني شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول  ( المسلم:58)س

 اهلل؟
18 

 23 ختاما
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