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 حوار هادئ

 بين مسلم وغير مسلم 

 

 اْدُع إَِلى َسبِوِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَةِ ﴿

 [521الـحؾ: ] ﴾(521َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن...)

 

ل طـفا أحد غقر الؿسؾؿقـ وإجابات مـطؼقة تساؤٓت يتساء           

طؼالكقة يؼدمفا لف اإلسالم طؾك لسان أحد الؿسؾؿقـ، وذلؽ حتك 

يتقّسر ٕولل الػطر الـؼقة والـػقس الزكقة والعؼقل الراجحة الرشقدة 

التؿققز بقـ الصحقح والسؼقؿ والجقد والردئ، ومـ ثؿ آختقار 

وغقرها مـ إلحاد أو مـ بجالٍء طـ يؼقـ مـ بقـ شريعة اإلسالم 

                                                      شرائع أخري كالـصراكقة والقفقدية والفـدوسقة والبقذية.. .

                                                   

 إعداد                                                                              

محمد السود محمد                                                                            
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 مقدمة     

الحؿد هلل رب العالؿقـ، فاصر السؿاوات وإرض، جاطؾ الظؾؿات والـقر، وأشفد 

طبده ورسقلف، وصػقف مـ  ملسو هيلع هللا ىلصًدا وأشفد أن محؿ أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، 

خؾؼف وحبقبف، خاتؿ أكبقائف ورسؾف، أرسؾف ربف بالـقر الساصع والضقاء الالمع، فلدى 

إماكة وبؾغ الرسالة وكصح إمة فؽشػ اهلل تعالك بف الغؿة ومحك بف الظؾؿة، 

 وجاهد يف سبقؾف حتك أتاه القؼقـ.

رسؾؽ محؿد يف إولقـ ويف فالؾفؿ صؾ وسؾؿ وبارك طؾك طبدك وخاتؿ أكبقاءك و

 أخريـ ويف الؿأل إطؾك إلك يقم الديـ.

وارض الؾفؿ طـ آل بقتف إخقار إصفار، وأصحابف الؽرام الذيـ آزروه وكاصروه، 

 أثره إلك يقم الديـ، وبعد:  ػلومـ اهتدى هبديف واستـ بسـتف، واكتفج هنجف، واقت

قتف يتبقـ لف التقافؼ الؽامؾ وآكسجام تعالقؿ اإلسالم ورسالتف ودط إن الؿتلمؾ يف

تؼبؾف الػطر الـؼقة وتلمؾف الـػقس الزكقة وتتطؾع إلقف  التام لؿا جاء بف اإلسالم مع ما

غقر تساؤٓت التل يتساءل طـفا أحد العؼقل السقية، ويتضح ذلؽ مـ خالل هذه ال

ك لسان الؿسؾؿ، الؿسؾؿقـ واإلجابات الؿـطؼقة العؼالكقة التل يؼدمفا لف اإلسالم طؾ

وذلؽ حتك يتقّسر ٕولل الػطر الـؼقة والـػقس الزكقة والعؼقل الراجحة الرشقدة 
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التؿققز بقـ الصحقح والسؼقؿ والجقد والردئ، ومـ ثؿ آختقار بجالٍء طـ يؼقـ مـ 

بقـ شريعة اإلسالم وغقرها مـ إلحاد أو مـ شرائع أخري كالـصراكقة والقفقدية 

 .. .والفـدوسقة والبقذية

فاهلل تبارك وتعالك قد مـح اإلكسان كعؿة العؼؾ لؾتػّؽر والتدبر والقصقل إلك اإلجابة 

 الػطرة دون أدكك تعـّت أو إرهاق 
ّ
الـؿقذجقة البسقطة التل ٓ يحقد طـفا طاقؾ كؼل

 لؾػؽر ومـ ثؿ َتـِْحقة أي إجابات أخرى ٓ ترتؼك ٕن يؼبؾفا صريح العؼؾ.

ان طؾقف أن يستخدم طؼؾف الذي مـحف اهلل تبارك وتعالك إياه لذا، فنن اإلكس          

لؾقصقل إلك اإلجابة الؿـطؼقة العؼالكقة التل تؽقن سببا يف اختقاره لؿعتؼده الذي 

سقف يعقش طؾقف معتؼدا إياه، والذي سقف ُيْسئؾ وُيحاسب طـ سبب اختقاره لف مـ 

 ربف    طز وجؾ يقم أن يؾؼاه. 

لجؿقع سقاًء كاكقا مـ الؿسؾؿقـ أو غقرهؿ مـ كصارى و يفقد أو وبداية: فنكـا كدطقا ا

هـدوس وبقذ أو مؾحديـ... أن يتجّردوا مـ إهقاء والعصبقات والشفقات طـد 

اختقارهؿ مـ بقـ ديـ اإلسالم وغقره مـ إديان إخرى، وطؾقفؿ أن يعؾؿقا أن ما 

 .يتضح لفؿ مـ الحؼ إكؿا هق ُحّجة طؾقفؿ أمام اهلل تعالك

مبتغقـ هبا الحؼ  ،ومـ ثؿ فنن طؾقفؿ أن يؼػقا مع أكػسفؿ وقػة صادقة ِحسبًة هلل تعالك

 قبؾ أن يليت يقم ٓ يـػع فقف مال وٓ بـقن إٓ مـ أتك اهلل بؼؾب سؾقؿ.



 
  ملوغير مس لممسحوار هادئ بين  6

 العظقؿ رب العرش الؽريؿ أن يفديـا جؿقًعا لؾحؼ الؿبقـ الذي 
ّ
        وكسال اهلل العؾل

صدوركا لف، وأن يقفؼـا لؾسقر طؾك دربف إلك أن كؾؼاه جؾ ٓ مرية فقف، وأن يشرح 

 وطال، ففق تبارك وتعالك ولل ذلؽ والؼادر طؾقف.
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 حوار هادئ بون مسلم وغور مسلم     

 

( غقر الؿسؾؿ: لعؾؽ تشاهد ما يعؿؾ اإلطالم الغربل طؾك كشره وترويجف مـ 5)س

إلرهاب، فؿا هق تعؾقؼؽ طؾك والؿسؾؿقـ بؿختؾػ صقر التطرف واالم إلصاق اإلس

 ذلؽ؟

إن اإلسالم بعقد كؾ البعد طـ أي شؽؾ مـ أشؽال التطرف  ( الؿسـؾؿ:5)ج

واإلرهاب وبريء مـ أي فعؾ مخالػ لتعالقؿف السؿحاء حتك وإن كان ذلؽ الػعؾ 

كػسفا تشقر  "اإلسالم"طؾك يد مـ يزطؿ اكتسابف لإلسالم، ويؽػقؽ أن تعؾؿ أن كؾؿة 

الم  :إلك وإْمـ وآصؿئـان، حقث إن كؾؿة )اإلسالم( ُمشتؼة مـ الؿصدر )سؾؿ( السَّ

 : إمـ وإمان وآصؿئـان.لتعـ لَتؼ مـف أيضا كؾؿة )السالم( والتُيْش  الذيو

فقـعؿقن جؿقعا تحت مظؾتف بالسالم  ،َيَسع الجؿقع يفـ)اإلسالم(: هق ديـ السالم الذ

 قان.وإمـ وإمان وطدم الجقر والظؾؿ والطغ

َْرِض َفَؽَلكََّؿا َقَتَؾ الـَّاَس ﴿يؼقل اهلل تعالك:  ْٕ ـْ َقَتَؾ َكْػًسا بَِغْقِر َكْػٍس َأْو َفَساٍد فِل ا ..َم

 [22]سقرة الؿائدة:  ﴾ َجِؿقًعا..

لسالم الحؼقؼل، حقث وهق ا لالداخؾ لم( َيـْعؿ اإلكسان بالسالم الـػسوبـــــــ )اإلسال

ـّ كػسف معتؼده باهلل يصقر سالؿا يف  سبحاكف وتعالك آمـا بُحْسـ اطتؼاده فقف، فتطؿئ
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ضقء ما جاء بف اإلسالم مـ تقجقفات  ماده )قؾبف( وَتْسَتؼقؿ جقارحف يفويْسُؽـ فُ 

 .وتعالقؿ سامقة

 
 

 ( غقر الؿسؾؿ: إذن، فؿا هق مػفقم اإلسالم؟2)س

ؾبا وروحا آستسالم والخضقع التام )طؼال وق :لإن اإلسالم يعـ ( الؿسـؾؿ :2)ج

 وجسدا( هلل سبحاكف وتعالك وآمتثال ٕوامره.

خؾؼف وهق اهلل تبارك وتعالك، ويممـ  يفقممـ بقجقد اإللف الذ فومتثل العبد بعقله:

إلفف  ف فال يشرك بف شقئا، وٓ يعتؼد يفألقهقت بقحداكقتف وطظقؿ قدرتف وتػّرده يف

طظقؿ وجؾقؾ دون أدكك ذّم أو هق ا وخالؼف إٓ ما يؾقؼ بعظؿتف فال يعتؼد فقف إٓ كؾ م

 َكْؼص أو تؼؾقؾ.

، وتعظقؿا وإجالٓ وتؼديرا لف جّؾ وطالحبَّا إللفف  ويمتثل العبد بقلبه وروحه:

 سبحاكف وتعالك.

 ومجتـبا كقاهقف. سبحاكف وتعالكمطقعا ٕوامر إلفف   ويمتثل العبد بجسده:

رضاه جؾ  وخالؼف ورغبة يف إلفف متثال مـ العبد الؿخؾقق حبَّا يفويؽقن ذلؽ آ

الػقز بجـتف بؿا فقفا مـ كعقؿ طظقؿ دائؿ مؼقؿ، وخقفا مـ غضبف جؾ  وطال وأمال يف

 .الـجاة مـ كاره بؿا فقفا مـ طذاب شديد ألقؿ يف وطال وأمال
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 ( غقر الؿسؾؿ: وإلك أي شلء يدطق اإلسالم؟2)س

ــل  ( الؿســـؾؿ :2)ج ــدة الصــافقة الت ــد جــاء اإلســالم بالعؼق ــقل لؼ ــا العؼ اســتـارت هب

واهتدت هبا إلك معرفة خالؼفا وبارئفا معرفة جؾّقـة واضـحة تؾقـؼ بجاللتـف وطظؿتـف، 

داطقـا إلــك كــؾ مـا يؿؽـــ أن تؼبؾــف وتتػـؼ معــف الػطــرة الـؼقـة والــروح الزكقــة والعؼــؾ 

 جاء: السقّي، حقث

 ْعجزهؽرات تثقر العؼؾ وتزطجف وتُ داطقا إلك العؼقدة الـؼّقة دون أدكك شقائب أو ط  

يؼبؾف العؼؾ الرشقد دون قفر أو  الذي يفطـ تػّفؿفا وتؼّبؾفا، داطقا إلك الؿعتؼد الصا

 ، حقث يدطقا اإلسالم إلك:إطـات لف لػرض تصقر معقـ يعجز طـ قبقلف

اإليؿان بقجقد اإللف )اهلل سبحاكف وتعالك( ووحداكقة ألقهقتف وتـزيفف طـ الصػات  -

ٓ يؾقؼ بف، واإليؿان بعظقؿ صػاتف وصالقة  ـ كؾ ماؾة والـؼائص والعققب وطالرذي

 قدرتف.

ؾؼد خؾؼ اهلل ، فكنحدى مخؾققات اهلل تعالك العظقؿةالؽرام اإليؿان بالؿالئؽة  -

تعالك الؿالئؽة وَفَطَرها وَجَبَؾفا طؾك طبادتف وصاطتف وتـػقذ أوامره فال يعصقكف شقئا، 

مـ هذه الؿالئؽة و صاطتف أو معصقتف، حقث لؿ يجعؾ اهلل تعالك لفا حرية آختقار يف

هق ُمَقّكؾ بالَقْحل، بؿعـك أن مـفا مـ هق ُمَؽّؾػ بَتَؾّؼل التؽؾقػات وإوامر  ـْ مَ 

وإيصالفا إلك مـ قد  اهلل سبحاكف وتعالكوالـقاهل والتقجقفات والتعالقؿ مـ 

إلقفؿ  قحلغقا ما يُ مـ البشر لقؽقكقا أكبقائف ورسؾف َفُقَبؾّ  (اهلل تبارك وتعالك)اختارهؿ 
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)مـ خالل ما يتَؾّؼْقكف مـ الؿالئؽة مـ تؽؾقػات وتقجقفات وتعالقؿ( إلك لـاس 

 لقعؿؾقا هبا.  

ـْ هق ُمَقّكؾ  ،اإليؿان بالؽتب السؿاوية - وهل الؽتب التل تتضؿـ ما يـزل بف َم

فات بالَقْحل مـ الؿالئؽة )ِجْبريؾ طؾقف السالم( مِـ تؽؾقػات وأوامر وكقاهل وتقجق

 وتعالقؿ.

وهؿ مـ اختارهؿ اهلل تبارك وتعالك  ،اإليؿان بلكبقاء اهلل تعالك ورسؾف وتقققرهؿ -

واصطػاهؿ مـ َخْؾِؼف )مـ البشر( لتبؾقغ دطقتف ورسالتف ولتعريػ الـاس بنلففؿ 

وخالؼفؿ ودطقهتؿ إلك اإليؿان بف وبقحداكقة ألقهقتف وتْقِجقففؿ إلك طبادتف بالؽقػقة 

تعالقؿف تـػقذ مـفؿ )بؿا اقتضت بف كؿال ِحْؽؿتف ومشقئتف( مـ خالل التل أرادها 

 وأوامره.

وهق الققم الذي ُيْبعث فقف الـاس بعد مؿاهتؿ لقسللفؿ اهلل ، اإليؿان بالققم أخر -

تعالك طـ ُمعتؼداهتؿ وطـ ما قّدمقه مـ أطؿال وُيحاِسَبفؿ طؾقفا، فؿـ يعؿؾ مثؼال 

ثقاهبا ومـ يعؿؾ مثؼال ذرة مـ شرٍّ فسقف ذرة مـ خقر فسقف يجد أجرها و

 يحاسب طؾقفا.  

ويعـل: أن كؾ ما يحدث يف هذا الؽقن وما يَتَعّرض لف ، اإليؿان بالَؼَدر خقره وشّره -

اإلكسان مـ خقر أو شّر )كالسّراء والضّراء، الِغـك والػؼر، الصّحة والؿَرض...( إكؿا 

ؿال حؽؿتف ولؿا اقتضتف مشقئتف سبحاكف هق بتؼدير ُمْسَبؼ مـ اهلل تعالك )وفؼا لؽ

 .وتعالك( وطؾك ِطْؾؿ كامؾ مـف سبحاكف وتعالك ففق العؾقؿ الخبقر
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 تزكق الـػس البشرية وتتطّفر مـ الرذائؾ هبا  لالعبادات الفادية الت داطقا إلك

وإلك أطؾك  مؽارم إخالق، وتسؿق وترتؼل إلك وإخالق الذمقؿة والخبائث

 مراتب اإلحسان.

 طقا إلك التشاريع الؼقيؿة والؿعامالت الحؽقؿة والتعالقؿ السامقة التل هبا دا

 تستؼقؿ حقاة البشر أجؿعقـ.

 كافة مجآت الحقاة. تعّؾؿ وإلك ما تـفض بف البشرية يفداطقا إلك العؾؿ وال 

  كاهقا طـ كؾ شّر وطـ كؾ ، داطقا إلك كؾ خقر وإلك كؾ صريؼ يفدى إلك البِرِّ

 صريؼ يمدي إلقف.

  داطقا إلك العدل واإلحسان وِصَؾة إرحام، كاهقا طـ الظؾؿ والجْقر والػقاحش

 والؿـؽرات.

 تؽريؿ اإلكسان والحػاظ طؾك حقاتف. إلك داطقا 

 يف جؿقع مراحؾ حقاهتا ابتداء مـ مرحؾة وٓدهتا وصػقلتفا إلك تؽريؿ الؿرأة  داطقا

را بؿرحؾة زواجفا )كؿقلقدة وصػؾة صغقرة إلك أن َتْؽرب وتصقر طروسا( ومرو

ة(  .)كزوجة( وإلك مرحؾة أمقمتفا )كُلّم وَجدَّ

 آهتؿام برتبقة إصػال، والحث طؾك الرأفة والرحؿة هبؿإلك  داطقا. 

 آهتؿام بالشباب.إلك  داطقا 

 الرأفة والرحؿة بالؿخؾققات إخرى )الحققان، الطقر، الشجر، إلك  داطقا

 .الـبات..(
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 والؿقطظة الحسـة والحقار العؼؾل الؿـطؼل الرشقد  إلك استخدام الحؽؿة داطقا

مع أصحاب إديان إخرى لإليؿان باإللف الخالؼ سبحاكف وتعالك واإليؿان 

 بقحداكقة ألقهقتف وطدم اإلشراك بف شقئا.

 الؿعامؾة الطقبة لؾؿسؾؿ ولغقر الؿسؾؿإلك  داطقا. 

 احؿداطقا إلك الَتَقّحد والتضامـ وإلك التآلػ والتقاّد والرت. 

 ؾؼد كاكت حروب الؿسؾؿقـ ضد أطدائفؿ إّما إلك السؿاحة يف الحروب، ف داطقا

صّدا لعدواهنؿ ودفاطا طـ ديـفؿ )اإلسالم( ولتلمقـ الدطقة اإلسالمقة وإّما ضد مـ 

ُيَشّقه صقرة اإلسالم وُيَزّيػ حؼقؼتف وَيُحُقل )يعقق( بقـفؿ وبقـ الدطقة إلقف وتبؾقغ 

 ل( لؾـاس وتعريػفؿ بتعالقؿف، ومع ذلؽ فنن اإلسالم قد هنرسالتف )رسالة اإلسالم

الؿسؾؿقـ يف حروهبؿ طـ الَغْدر والخقاكة وطـ قْتؾ إصػال والـساء والَعَجَزة 

طـ َقْتؾ مـ استسؾؿ ومـ ٓ يحؿؾ السالح )الذي  لوالشققخ )الغقر محاربقـ(، وهن

جار وطـ هدم طـ تخريب الديار وطـ قطع إش لٓ يحارب الؿسؾؿقـ(، وهن

فاإلسالم قائؿ طؾك الرحؿة ، مـ صقر اإلفساد يف إرض الؿدن وطـ أي صقرة

 .والسؿاحة، ومـ ثؿ كرى العدل يف الؿعامؾة واإلكساكقة يف الؼتال

  الؿعامؾة الطقبة ٕسرى الحروبإلك  داطقا. 

  داطقا إلك السالم ومؼقماتف وإخذ بلسبابف وطدم التطرف واإلرهاب والقفاء

 فقد والؿقاثقؼ.بالع
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 ( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا يدطق اإلسالم إلك اإليؿان بقجقد اإللف؟ 4)س

ذلؽ ٕن اإليؿان بقجقد اإللف وهق اهلل طز وجؾ قد دلَّت طؾقف جؿقع  ( الؿسـؾؿ :4)ج

إدلة العؼؾقة والػطرية والحسقة والشرطقة وغقر ذلؽ مـ الدٓئؾ والشقاهد العؾؿقة 

ًٓ لعاقؾ الؿؽتشػة حديًثا، والت ل أثبتت وجقد هذا اإللف الخالؼ، ولؿ ترتك مجا

 إلكؽار وجقده جؾ وطال.

فؾؿ َيِػف )يتػقه( أحد بنكؽار وجقد اهلل طز وجؾ إٓ طؾك سبقؾ الؿؽابرة واتباع 

طل أن هذا الؽقن ُخؾؼ أو جاء صدفة أو جاء  الفقى، فنن كؾ طاقؾ ٓ يؿؽـف أن يدَّ

 (5)تػاق العؼالء.مـ غقر ُمقِجد؛ ٕن هذا مؿتـع با

 وأذكر من األدلة على وجود هذا اإلله الخالق بإيجاز:

 أوٓ: الدلول العقلي:

أكـا كشاهد هذا الؽقن يف وجقده وفقؿا يحدث فقف مـ أمقر ما ٓ يؿؽـ أن يؼدر طؾقفا 

أحد مـ الؿخؾقققـ، كقجقد هذا الؽقن والسؿاوات وإرض وما فقفا مـ كجقم 

 وهبقؿ وغقر ذلؽ... -كاإلكسان-اصؼ وجبال وأهنار وأشجار وك

 وكتساءل: مـ أيـ حصؾ هذا القجقد؟!

 هؾ حصؾ هذا صدفة؟ -   أ

 هؾ حصؾ هذا بغقر ُمقِجد؟ -ب

 هؾ هذا الؽقن أوجد كػسف؟ -جـ

                                                 

 فقه العبادات، ابن العثيمني. (1)
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 -لؿ كذكره بعد-ففذه ثالثة احتؿآت وكؾفا باصؾة، ولؿ يبؼ سقى آحتؿال الرابع 

 الذي هق الحؼ.

ففذا أمر ُيـؽره العؼؾ ويـؽره القاقع؛ ٕن مثؾ هذه فلما كقهنا ُوجدت صدفة 

الؿخؾققات العظقؿة ٓ يؿؽـؽ أكت أن تقجدها هؽذا صدفة، فؽؾ أثر ٓ بد لف مـ 

 ُممثِّر.

وكقن هذه الؿخؾققات العظقؿة هبذا الـظام البديع الؿتـاسؼ، الذي ٓ يتعارض وٓ 

فة تؽقن تغقراتف غقر مـتظؿة يتصادم ٓ يؿؽـ أن يؽقن صدفة؛ ٕن القاقع الذي يؼع صد

 ٕكف كؾف صدفة.

وأما كْقن هذا القجقد أوجد كػسف فظاهر ومعؾقم استحالتف أيًضا؛ ٕن هذا القجقد 

 قبؾ أن ُيقَجد لقس بشلء، بؾ هق طدم، والعدم ٓ يؿؽـ أن يقجد معدوًما.

ا سبؼ وأما كقكف ُوِجد مـ غقر ُمقِجد، ففق بؿعـك ققلـا: إكف ُوِجَد صدفة، وهذا كؿ

 مستحقؾ.

                : إن هذا القجقد ُوِجد بُؿقِجد، وهق -الؼقل الرابع -بؼل أن كؼقل بالؼقل الحؼ 

  ل اهلل تعالك:ققيف كؿا ، اهلل طز وجؾ

َْرَض بَؾ  ْٕ َؿاَواِت َوا ٍء َأْم ُهُؿ اْلَخالُِؼقَن * َأْم َخَؾُؼقا السَّ ْ
ـْ َغْقِر َشل

                ﴿َأْم ُخؾُِؼقا مِ

 [23، 21]الطقر:  َٓ ُيققِـُقَن﴾

 (5)إذن ففذا الؽقن دلَّ طؼال طؾك وجقد اهلل سبحاكف وتعالك.

                                                 

 فقه العبادات، ابن عثيمني. (2)
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 ثاىوا: وأما دٓلة الفطرة:

فنن دٓلة الػطرة أضفر مـ أن تحتاج إلك دلقؾ؛ ٕن اإلكسان بػطرتف يممـ بربف، ولفذا 

لف، لؽان يؼقل بؾساكف لق وقع طؾك أي إكسان يف الدكقا شلء بغتة، وهذا الشلء مفؾؽ 

مـ غقر أن يشعر: يا اهلل، أو: يارب أو ما أشبف ذلؽ، مؿا يدل طؾك أن الغريزة الػطرية 

 (5)ُجبؾت طؾك اإليؿان بقجقد اهلل طز وجؾ.

ولؼد لػت الؼرآن الؽريؿ أكظاركا إلك هذا آطرتاف الػطري، حقث قال تعالك يف 

 صقغة آستػفام التؼريري: 

ـْ ُيِجقُب ﴿ قءَ  َأمَّ  [62]الـؿؾ:   ﴾اْلُؿْضَطرَّ إَِذا َدَطاُه َوَيْؽِشُػ السُّ

ولذلؽ: فنن اإلكسان وَخْؾِؼف طؾك هذه الصقرة حقث مقؾ غريزتف وفطرتف لإليؿان 

بخالؼف واإليؿان بقحداكقة ألقهقتف جؾ وطال لشاهد ودلقؾ طؾك وجقد هذا اإللف 

 الخالؼ الحؽقؿ وصالقة قدرتف.

يقصؾف إلك التعرف طؾك إلفف وخالؼف جؾ وطال ويجذبف إلقف فػل فطرة كؾ كائـ ما 

 (2)ويربطف بف ويشعره دائًؿا بحاجتف إلقف.

 ثالًثا: دٓلة الحس:

إن الغريزة البشرية والػطرة اإلكساكقة تعرتف بقجقد اهلل سبحاكف وتعالك، حقث تجعؾ 

 اإلكسان دوًما يؾجل إلك إلفف وخالؼف جؾ وطال يف الدطاء والؿسللة.

                                                 

 فقه العبادات، ابن عثيمني. (3)
 ضية األلوهية بني الدين والفلسفة، د/ زلمد السيد اجلليند.ق (4)
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طـ إجابة اهلل سبحاكف وتعالك لدطاء طباده  -بقؼقـ دون أدكك شؽ-ثقر ما كسؿع وك

الؿممـقـ الصالحقـ، ٓ سقؿا إكبقاء والؿرسؾقـ، وكثقر ما كرى بلطققـا ما يدل طؾك 

كسان دطا اهلل تعالك وقال: يا إجابة اهلل سبحاكف وتعالك لدطائـا ومسللتـا، فؽؿ مـ إ

 (5) .اإلجابة كصب طقـقف أيفر رب

وٓ شؽ أن الذي خؾؼ اإلكسان وفطره طؾك هذه الؽقػقة مـ حقث مْقؾ غريزتف 

وفطرتف لإليؿان بف واإليؿان بقحداكقتف والؾجقء إلقف دوًما يف الدطاء والؿسللة َلشاهد 

 حؼ ودلقؾ صدق طؾك وجقده وحؽؿتف وصالقة قدرتف.

 رابعا: الدلول العلمي:

ـُؾحد يف بادئ إمر ُيخقَّؾ إلقف كؿخؾقق ضعقػ أن كجؿ  لؼد كان اإلكسان الؿادي الؿ

هائؾ كالشؿس التل يراها يقمقا دون تغقر يف هقئتفا أهنا أزلقة وأهنا ستظؾ هؽذا إلك 

 إبد؛ ٕكف دائؿا يراها طؾك حالتفا دون تغقر.

ولؼد قال الػالسػة بؼدم إجرام السؿاوية وأزلقتفا، أي أهنا لؿ ُتخؾؼ، أي أهنا طؾك 

 ؾؽ مـذ الؼدم وإلك إبد.حالتفا ت

قد أثبت أن يؼقـًا أن اإلشعاع الصادر طـ الشؿس يـؼص مـ  ولكن العلم الحديث:

كتؾتفا، وإن كان الَؼْدر الذي ُيـؼصف ضئقال بالـسبة لحجؿفا مؿا يمدي إلك هنايتفا يف 

 يقم مـ إيام الُؿستؼبؾقة وإن َبُعد.

                                                 

 قه العبادات، الشيخ/ ابن عثيمني.ف( 5)
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لػالسػة ومـؽري إلقهقة بلزلقة وبذلؽ فؼد أثبت العؾؿ الحديث بطالن ققل ا

الشؿس أو غقرها مـ سائر الـجقم وكذلؽ سائر إجرام والؽقاكب حقث إن لفا 

 تاريخ بداية وبالتالل فنكف مـ الضرورة أن تؽقن لفا هناية.

ثؿ جاء مِـ همٓء الػالسػة الذيـ أكؽروا وجقد اإللف الخالؼ وقال بلن الذرة هل 

الػقزياء قد أبطؾ هذا الظـ إذ قد تبقَّـ أن الذرة كػسفا الؿادة إزلقة، ولؽـ طؾؿ 

 تتؽقن مـ أجزاء أخرى مثؾ اإللؽرتون والـققترون والربوتقن.

ثؿ قد تبقَّـ أن هذه الؿؽقكات لؾذرة هل كػسفا ُمركبة مـ أجزاء، وآخر ما طرفف 

 الػقزيائققن مـفا هق ما ُيسؿك بـ )الؽقارك(.

الؿادة )الؽقارك( هق الؿادة إزلقة، ولؽـ ذلؽ ققل وقد يؼقل قائؾ بلن الؽقارك هق 

 باصؾ مـ حقث: 

أكف ققل بغقر طؾؿ، إذ لقس يف هذه الؽقاركات ما يدل طؾك أزلقتفا وطدم تؽقهنا هل  -5

إخرى مـ أجزاء أصغر مـفا مثؾؿا كان الظـ يف الذرة مـ قبؾ ٓ سقؿا إذا ما تؼدمت 

هل طؾقف أن، وٓ شؽ فنن التؼدم يف القسائؾ وتطقرت القسائؾ التؽـقلقجقة أكثر مؿا 

 التؽـقلقجقة يتؿ بشؽؾ سريع مذهؾ.

إذا كاكت )الؽقاركات( أو غقرها مؿا قد ُيؽتشػ فقؿا بعد بلكف مؽقن لفا وأكف أصغر  -2

أو أضلل مـفا، فال بد وأن تؽقن هذه الؿادة مـ )كقاركات أو غقرها( قائؿة بـػسفا 

ا، أي ٓ ُتػـك وٓ تتغقر وٓ تتبدل، ولؽـ ذلؽ ققل مستغـقة يف وجقدها طـ غقره

 خاصئ، حقث:
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إن العؾؿ الحديث أثبت أن هذه إجزاء قابؾة ٕن تتحقل إلك صاقة، وأن الطاقة  -

كػسفا قابؾة ٕن تتحقل إلك مادة، فؿا ُكسؿقف مادة الفقدروجقـ مثال وما ُكسؿقف صاقة 

 حقث:كالضقء هؿا يف الحؼقؼة وجفان لعؿؾة واحدة، 

 إن الطاقة تساوي الؽتؾة مضروبة يف مربع سرطة الضقء. -

وتدل هذه الؼابؾقة لؾتحقل طؾك: أن بؼاءها يف هقئتفا الؿعقـة كان معتؿًدا طؾك ضروف 

 خارجة طـ ذاهتا، فؾؿا زالت تؾؽ الظروف زالت تؾؽ الفقئة.

 إذن، ففل لقست ُمعتؿدة يف وجقدها طؾك كػسفا.

 قن أزلقة.فؿـ الؿستحقؾ أن تؽ إذن:

ة قابؾة لؾػـاء، فالؿادة وكاتج ذلؽ أيًضا: أن الؿادة يف كؾ شؽؾ مـ أشؽالفا الُؿعقَّـ

وتػـك، حقث إهنا قابؾة لؾتحؾؾ أو التحقل إلك مقاد أو صاقات أخرى،  ُتستحدث

 (5)وكؾ ما يتحؾؾ أو يتحقل فؾقس بلزلل.

لؼ ورسالة خاتؿ )لؿزيد مـ آصالع يؿؽـ لؾؼارئ الرجقع إلك كتاب )اإللف الخا

 ، لؾؿملػ(ملسو هيلع هللا ىلصأكبقائف محؿد 

 وأضقػ إلك ما قد أوضحتف ما ُيجقب طؾؿقًّا طؾك مثؾ ذلؽ التساؤل:

إن قاكقن الجاذبقة ٓ يؿؽـ مالحظتف قطعقًّا، وكؾ ما شاهده العؾؿاء ٓ ُيؿثؾ يف  -

ذاتف قاكقن الجاذبقة وإكؿا هل أشقاء أخرى اضطروا ٕجؾفا أن يممـقا بقجقد هذا 

                                                 

 ز من كتاب الفيزياء ووجود اخلالق، للدكتور/ جعفر شيخ إدريس.موج( 6)



 
  ملحوار هادئ بين مسلم وغير مس    19

كقن، والققم فنن قاكقن الجاذبقة يؾؼك قبقٓ طاما، وهق الذي كشػ طـف كققتـ الؼا

 ٕول مرة، وأصبح هذا الؼاكقن حؼقؼة طؾؿقة، لؿاذا؟

 ذلؽ ٕن قاكقن الجاذبقة يػسر لـا بعض مالحظاتـا.

  .إذن: فؾقس بالزم أن الحؼقؼة هل ما طؾؿـاه مباشرة بالتجربة

ا، ومع ذلؽ ففل حؼقؼة طؾؿقة، ٓ يؿؽـ ٕحد فالجاذبقة لؿ ُتر ولؿ َتشاهد طقاكً 

 إكؽارها لعدم رؤيتفا ومشاهدهتا.

فؿا بال الؿؾحديـ الؿـؽريـ لقجقد اإللف الخالؼ سبحاكف وتعالك يشرتصقن رؤية اهلل 

 تعالك لإليؿان بف، ويؼقلقن بلن  طدم رؤيتف دلقؾ طؾك طدم وجقده!!

 فؿا بالفؿ يـاقضقن أكػسفؿ؟!

 ن مع مبادئ العؾؿ الحديث؟!وما بالفؿ يتـاقضق

وهذا مع طظقؿ الػارق بقـ اإللف الخالؼ لؽافة الؿخؾققات والؿقجقدات، وبقـ غقره 

 مـ طبد مخؾقق ضعقػ.

فنذا طجز اإلكسان طـ رؤية مثؾ تؾؽ الجاذبقة وهل مـ بديع صـع اهلل تعالك، ففؾ 

افة يستطقع أن يرى اإللف الخالؼ الذي خؾؼف وخؾؼ الجاذبقة وغقرها مـ ك

 الؿخؾققات والؿقجقدات؟

وققاًسا طؾك ما ذكركاه طؾؿقًّا كؿثال لتقضقح أن الحؼقؼة لقست محصقرة يف الدلقؾ 

الحسل الؿباشر وغقر ُمؼتصرة طؾقف كضرب هذه إمثؾة البقـة لؽؾ مـ لف فطرة سقية 

 وطؼؾ سؾقؿ )وإن لؿ يؽـ طالًؿا فقزيائقًّا أو غقره( وذلؽ لتلكقد ما أشرت إلقف:
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بد                         -أ  الروح -ج                      العقل                    -ب                  اللبن والزُّ

 معؾقم لؽؾ كبقر وصغقر، ُمتعؾؿ وغقر ُمتعؾؿ، أن الؾبـ ُيستخرج مـف الزبد.

ه وهق  بد الـُؿستخرج مـ الؾبـ حقـ َحْؾب الؾبـ وَدرِّ طؾك ففؾ يؿؽـ أن كرى الزُّ

 حالتف الطبقعقة السائؾة؟! بالطبع: ٓ.

ه، أن كستخرج مـف  ففؾ يؿؽـ مـ هذا الؾبـ وهق طؾك حالتف الطبقعقة، حقـ َحْؾبِف ودرِّ

ٓ بد وأن يؿر بعدة مراحؾ قبؾ إتؿام هذه  بد؟! بالطبع: كال، حقث إن الؾبـالز

 العؿؾقة.

ـا وكذلؽ ٓ كستطقع رؤية فنذا كـا ٓ كستطقع أن كرى الزبد يف الؾبـ وهق بقـ أيدي

العؼؾ والروح، ففؾ كستطقع أن كرى هذا اإللف الخالؼ لـا والخالؼ لؽافة الؿخؾققات 

 والؿقجقدات؟!

 الجقاب الؿمكد: الذي ٓ بديؾ لف وٓ حقاد طـف: كال.

فنذا ما أردكا صقاغة حقارا مـطؼقا طؼؾقا ُمخاصبا لؽؾ مـؽٍر لقجقد اإللف الخالؼ فنكف 

 ل:يؽقن كالتال

 أكت )أيفا الـُؿؾحد( تعؾؿ مـ كػسؽ أكؽ حادث، ُوِجْدت بعد أن لؿ تؽـ.

 فنما أن تؽقن قد ُوجدت مـ العدم أو أن شقًئا أوجدك.

 ومـ الؿستحقؾ أن ُتقَجد مـ العدم، فنن الَعَدم ٓ ُيقِجد شقئا.

 .-ُمقِجد-إذن فؼد أوجدك شلء 

 ك.وهذا الـُؿقِجد: إما أن يؽقن أكت كػسؽ أو يؽقن غقر
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 ومـ الؿستحقؾ أن تؽقن أكت الذي أوجدت كػسؽ.

 إذن: فال بد أن يؽقن شقًئا غقرك هق الذي أوجدك.

وهذا الغقر الذي أوجدك إما أن يؽقن مِثؾؽ يف حاجتف إلك مـ ُيقجده أو ٓ يؽقن يف 

 حاجة لذلؽ.

ا وٓ يؿؽـ لفذا الذي أوجدك أن يؽقن مثؾؽ، ٕكف لق كان مِثؾؽ لؼؾـا لف أيًضا مثؾ م

 قؾـا لؽ.

إذن: فال بد أن يؽقن هذا الذي أوجدك خالًؼا غـقًّا بـػسف، غقر ُمػتؼر إلك مـ 

 (5)يقجده.

 وٓ شؽ: أن هذا الـُؿقِجد هق اهلل سبحاكف وتعالك.

 وخالصة ما أشرت إلقف يف حديثل:

أن الػطرة الحؽقؿة السقية تؼتضل أن يؽقن لؾؽقن إلف خالؼ حؽقؿ طظقؿ، غـقًّا 

 ُمػتؼر إلك مـ ُيقِجده، ٕكف جؾ شلكف: هق الـُؿقِجد لؽؾ شلء.بـػسف، غقر 

وأطرض إلقؽ يف إيجاز هذا الحقار الذي دار بقـ زطقؿ الشققطققـ وبقـ أحد 

 قام زطقؿ الشققطققـ وخطب وتؽؾؿ، إلك أن قال:الؿسؾؿقـ، حقث 

ققلفؿ هذا إن الؿسؾؿقـ يؼقلقن: إن اهلل مقجقد، وهق الذي أوجد العالؿ ورباه وُيربقف، و

خرافة ٕكف لق كان مقجقًدا لرأيـاه كؿا كرى الشؿس والؼؿر وغقرهؿا، وهؿ يصػقكف بلكف 

كبقر وطظقؿ وجؾقؾ كؿا يف الؼرآن، وكحـ أن كرى أدق إشقاء وأصغرها بآلة الرصد 

                                                 

 الفيزياء ووجود اخلالق، د/ جعفر شيخ إدريس.( 7)
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)الؿقؽروسؽقب والتؾسؽقب(، أٓت الـُؿؽربة والـُؿؼربة، وقد دقؼـا وفتشـا فؾؿ كره ولؿ 

د بؾ وٓ أخرب أحد أكف رآه، ففق معدوم ولقس بؿقجقد، وإشقاء تقلدها الطبقعة يره أح

 حسب مؼتضك الؿادة... إلك آخر ما قال .

الؿحاور الؿسؾؿ )وكان اسؿف: أبقطبد الؽريؿ( وصعد الؿـرب وحؿد اهلل تعالك  فؼام

 :وقال، ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف سقدكا محؿد  وصؾك طؾك

ؾ سؾطاكف بـك إكؽاره طؾك أكف لؿ يره، فلكا سائؾف: إن الزطقؿ الؿـؽر لقجقد ربف وخالؼف ج

 هؾ لف روح يف جسده وطؼؾ يف مخف؟!

 أيفال بد أن يؼقل: كعؿ، إن لف روًحا يف بدكف وطؼاًل يف مخف، فنن كان هؽذا، ففؾ ر

 روحف وطؼؾف؟! ما هق وكقػ هق؟!

ف بقجقد ففذا قد أقر بقجقد ما لؿ يره واطرتف بثبقت ما لؿ ُيشاهد، وإكؿا أقر واطرت

 الروح والعؼؾ لظفقر آثارهؿا.

فنن كان هؽذا فؾُقؼر ولقعرتف بقجقد اهلل الذي كؾ الؿخؾققات مـ آثار قدرتف، 

 ودٓئؾ طؾؿف وحؽؿتف.

وهذا اإلكسان الـُؿـؽِر إذا لؿ يستطع رؤية روحف التل هل يف كػسف، فؽقػ يستطقع 

 رؤية رب العالؿقـ الذي الروح أمر مـ أمره؟!

جؾقؾ هق الذي ٓ شبقف لف وٓ كظقر لف، وهق سبحاكف وتعالك طؿا يؼقل والخالؼ ال

َٓ َيْفِدي  ﴿الظالؿقن طؾًقا كبقًرا، قال اهلل سبحاكف وتعالك:  ِذي َكَػَر َواهلُل  َفُبِفَت الَّ

 ﴾ ـَ  [.212]البؼرة: اْلَؼْقَم الظَّالِِؿق
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وسبَّحقا وصػؼقا أبق طبد الؽريؿ(: فالؿسؾؿقن كبَّروا الؿحاور الؿسؾؿ )ويؼقل 

وا واستبشروا، وأما الؿـؽرون فخجؾقا وخابقا.  (5)وُسرُّ

 
 

ما الذي يدل و( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا يدطق اإلسالم إلك اإليؿان بقحداكقة اإللف؟ 1)س

 ؟أكثرثالثة أو ولقس اثـقـ أو )الخالؼ لفذا الؽقن( هق إلف واحد فؼط أن اإللف  طؾك

اإلسالم داطقا اإلكسان إلك اإليؿان بؿقجد هذا بداية، لؼد جاء  ( الؿسـؾؿ :1)ج

مقجقد ٓ بد لف مـ ؽؿا أن  كؾ فالؽقن وهق اإللف الخالؼ )اهلل سبحاكف وتعالك(، 

ؽؾ مخؾقق خالؼ، ومـ ثؿ فال بد وأن يؽقن لواجد وكؾ مصـقع ٓ بد لف مـ صاكع 

لدالة طؾك يممـ بقجقد إلفف وخالؼف وإن كان ٓ يراه وذلؽ ّٕن أثار والشقاهد ا

 وجقده أكثر مـ أن تحصك، ومثال ذلؽ:

أن اإلكسان ٓ يرى روحف ولؽـف يممـ بقجقد هذه الروح لقجقد آثارها مـ حقاة، 

وكذلؽ فنكف ٓ يرى طؼؾف ولؽـف يممـ بقجقده لقجقد آثاره مـ قدرة طؾك التػّؽر 

ققة والتدّبر، وكذلؽ ٓ يرى الجاذبقة ولؽـف يممـ بقجقدها لقجقد آثارها مـ 

 جذب...إلك غقر ذلؽ.

                                                 

 د  وادلناررة  ي ققرير اعاعتقاد، د/ عثما  عل  سسن.منهج اجل (8)



 
  ملوغير مس لممسحوار هادئ بين  24

فأيات وأثار والشقاهد الدالة طؾك وجقد اإللف الخالؼ سبحاكف وتعالك أكثر مـ أن 

أن هذا اإللف الخالؼ ٓ بد وأن يؽقن إلف واحد فؼط ولقس اثـقـ أو أكثر، تحصك و

 وذلؽ لألسباب أتقة:

قحداكقة ألقهقتف، إن كؾ مقلقد يقلد طؾك فطرة اإليؿان بخالؼف وواِجده واإليؿان ب

ودلقؾ ذلؽ أكف إذا ِجلء بؿقلقد وُتِرك إلك أن يصقر واطقا ُمدركا دون أي تلثقر 

 طؾقف يف معتؼده فسقف كجد:
ّ
 خارجل

أّن فِْطَرَتف التل فطره اهلل تعالك طؾقفا تؿقؾ إلك اإليؿان بخالؼفا وواجدها، ومـ ثؿ  -5

طظقؿ قادر طؾك خؾؼف وخؾؼ ققى  ، إلفتؼقده إلك آطتؼاد بقجقد إلف واحد فؼط

وقت اضطراره )اإلكسان الذي صار واطقا مدركا( جؿقع الؿخؾققات، فـجده 

حاجتف يـاديف قائال: يا إلفل، يارّبل، يا خالِؼل )إشارة إلك اإلفراد يف إلقهقة ولقس و

ٓ ترتكـل...،  -اقض لل حاجتل -يّسر لل أمري -التثـقة أو الجؿع والتعدد(: اهدين

ه يؼقل يا آلفتل أو يا أربابل أو يا مـ خؾؼتؿقين )كنشارة إلك الجؿع(، مؿا ولـ كجد

 يدلؾ طؾك أن الخالؼ والقاجد إكؿا هق إلف واحد فؼط وهق اهلل تبارك وتعالك. 

أكف سقف يتطؾع فماده وتشتاق كػسف إلك الخضقع وآمتثال ٕوامر إلف واحد  -2

ّٓ فليـ يذهب ذلؽ العبد كؿخؾق ق ضعقػ حقـ تتعدد ألفة حؽقؿ قدير وإ

ؿـ يخضع ويؿتثؾ؟! وإذا خضع ؾوتتضارب أوامرهؿ وتختؾػ تقجقفاهتؿ؟! ف

وامتثؾ ٕحدهؿ )أحد ألفة( وكال رضاه فنكف سقف يؽقن قد طصك غقره أو آخريـ 
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غقره وصار مستحؼا لغضبفؿ طؾقف وطؼاهبؿ لف، مؿا يمكد أيضا طؾك أن الخالؼ 

 وهق اهلل تبارك وتعالك. والقاجد إكؿا هق إلف واحد فؼط

مثال لؾتقضقح: إذا كان هـاك طبد مؿؾقك لشخص واحد فؼط، ويؼقم ذلؽ العبد 

بطاطتف وتـػقذ أوامر وتعؾقؿات محددة دون أدكك تخبط، ففؾ يستقي حالف ويستؼقؿ 

أمره إذا تؿ َبْقعف ٕكثر مـ شخص )شخصقـ أو ثالثة أو ...( وهق يحاول جاهدا أن 

 عا وتـػقذ أوامرهؿ؟! بالطبع: ٓ.يؼقم بطاطتفؿ جؿق

ٕكف يف حالتف إولك )طـدما يؽقن مؿؾقكا لشخص واحد فؼط ( سقف يجد كػسف 

صايف الذهـ مسرتيح البال والـػس فائزا برضا سّقده طؾقف ُمـّعؿا بؿؽافئتف لف، ولؽـ 

يف حالتف الثاكقة )طـدما يؽقن مؿؾقكا ٕكثر مـ شخص ( فسقف يجد كػسف شارد 

ُمشتتا مفؿقم الـػس خاسرا لرضا أسقاده طؾقف معّذبا بؿعاقبتفؿ لف ٕكف مع  الّذهـ

تضارب أوامر أسقاده سقف يجد كػسف مضطرا لطاطة أحدهؿ وتـػقذ اختالف و

أوامره مع طصقان أخريـ وتجاهؾ أوامرهؿ تارة ثؿ صاطة شخص آخر وتـػقذ 

حاولة مـف إلرضاء أوامره مع طصقان أخريـ وتجاهؾ أوامرهؿ تارة أخرى يف م

را طاصقا مستحؼا  الجؿقع ولؽـف يف الـفاية بالـسبة ٕسقاده جؿقعا يؽقن ُمَؼصِّ

 لغضبفؿ جؿقعا طؾقف وطؼاهبؿ لف.

أن اإلكسان طـدما تسائؾ: مـ الذي خؾؼف وأوجده؟ ومـ الذي خؾؼ جؿقع هذه  -2

ؼ جؿقع الؿخؾققات وأوجدها؟ وكاكت اإلجابة الؿـطؼقة بلّن مـ خؾؼف وأوجده وخؾ

هذه الؿخؾققات وأوجدها ٓبد وأكف إلف ققّي طظقؿ يقصػ بؼدرتف طؾك الَخْؾؼ 
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واإليجاد، فنكف سقف يؼقم بتؽرار هذا التساؤل بشؽؾ مختؾػ طؾك الـحق التالل: 

ومـ الذي خؾؼ هذا اإللف وأوجده؟ وبػرض أن اإلجابة كاكت: ٓ بد وأكف إلف آخر 

د كػسف مضطرا إلك تؽرار ذلؽ التساؤل ُيقَصػ بالؼقة والعظؿة، فنكف سقف يج

بشؽؾ غقر متـاهل وبـػس الؽقػقة: ومـ الذي خؾؼ هذا اإللف وأوجده؟ وبالتالل 

سقف تتؽرر اإلجابة كػسفا دون القصقل إلك إجابة جذرية صحقحة وذلؽ ٕن 

 اإلجابة مـ البداية كاكت خاصئة غقر مـطؼقة.

اؤل: أكف ٓ يقجد خالؼ وواجد لفذا ومـ ثؿ تؽقن اإلجابة الـؿقذجقة طؾك هذا التس

اإللف الخالؼ القاجد الذي خؾؼ هذا اإلكسان وأوجد هذا الؽقن بؿا فقف مـ مخؾققات 

ومقجقدات، ومـ ثؿ فال يقجد سقى إلف واحد فؼط يقَصػ بعظقؿ ققتف وصالقة 

 الـؿقذجقة التل الؿـطؼقة اإلجابة  هلقدرتف طؾك الخؾؼ واإليجاد مـ العدم، وهذه 

 ؼبؾ العؼؾ الرشقد الُؿتػّؽر سقاها.ٓ ي

بافرتاض وجقد أكثر مـ إلف ومـ ثؿ وجقد إرادة مستؼؾة لؽؾ إلف، وبافرتاض أن  -4

أحدهؿ أراد فعؾ شلء وأراد غقره فعؾ كؼقض هذا الشلء )كلن يريد أحدهؿ تحريؽ 

 شلء ما ويريد أخر طدم تحريؽف( فؿا الذي يحدث حقـئذ؟ 

            )الذي كان كتقجة لالفرتاض القهؿل( ٓ تخرج واإلجابة طؾك ذلؽ التساؤل

 احتؿآت طؾك الـحق التالل:  2مـ 

            إما أن يحدث ما أراده كؾ مـفؿا، وذلؽ زطؿ باصؾ ٓستحالتف طؼال حقث  -أ

 ٓ يؿؽـ تحريؽ الجسؿ وطدم تحريؽف يف كػس الققت. 
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ذلؽ زطؿ باصؾ أيضا ٓستحالة وإما أن يعجز كؾ مـفؿا طـ تـػقذ ما أراد، و -ب

 وجقد صػة العجز يف اإللف الخالؼ القاجد الؼادر طؾك فعؾ كؾ شلء.

وإما أن يحدث ُمراد أحدهؿا فؼط وٓ يحدث ُمراد أخر، فقؽقن حقـئذ هق اإللف  -ج

 الحؼقؼل الخالؼ والؼادر طؾك فعؾ كؾ شلء وما سقاه لقس بنلف طؾك اإلصالق.

بقـ: أكف ٓ يقجد سقى إلف واحد حؼقؼل، وهق اإللف الخالؼ وبتؽرار هذا آفرتاض يت

 القاجد لؽؾ شلء والؼادر طؾك فعؾ ما يريد.   

أكف إذا كان هـاك أكثر مـ إلف لظفر ُطؾّق بعضفؿ طؾك بعض تارة وُطؾّق واكتصار  -1

البعض أخر تارة أخرى ولػسدت السؿاوات وإرض ومـ ثؿ تدمقر الؽقن بؿا فقف 

 ومقجقدات بؿا يف ذلؽ مـ حقاة لؾبشرية قاصبة. مـ مخؾققات

وبؿا أن ذلؽ كؾف لقس بحادث، إذن فؾقس هـاك سقى إلف واحد فؼط وهق اإللف  

 الؼقي العظقؿ الؼادر الؿتحّؽؿ يف كؾ شلء، وهق اهلل سبحاكف وتعالك.

وكؿقذج ما أشركا إلقف: أكف إذا كاكت هـاك فرصة لؾػقز بُحْؽؿ وُمْؾؽ دولة ما فنكـا 

سقف كجد الؿـازطات والحروب )بؿا يف ذلؽ مـ قتؾ وهالك ودمار( إثر محاولة 

وصقل كؾ مـ الؿتـازطقـ والؿتحاربقـ إلك الُحْؽؿ والـُؿؾؽ مـػردا، وٓ يبدأ 

آستؼرار إٓ بعد وصقل أحد الؿتـازطقـ والؿتحاربقـ إلك الُحْؽؿ مـػردا واستؼرار 

 ُمؾؽف.

ـ رئقس لدولة واحدة؟ هؾ سقف يستؼقؿ أمر هذه أيضا، ماذا إذا كان هـاك أكثر م

 الدولة؟ 
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بالطبع: ٓ، فال شؽ بلكف سقف تحدث الؿـازطات بقـفؿ، باإلضافة إلك ما يرتتب 

طؾك ذلؽ مـ ضقاع وهالك لؿؼدرات تؾؽ الدولة وطدم تؼدمفا، ومـ ثؿ فنكـا كجد 

أو رئقسا اتػاق الدول طؾك أن يتزطؿ كؾ مـفا شخص واحد فؼط يؽقن مؾؽا طؾقفا 

لفا، وكذلؽ إمر بالـسبة لفذا الؽقن بؿا فقف مـ مخؾققات ومقجقدات فنن الخالؼ 

 هق إلف واحد فؼط.إكؿا والقاجد لف 

وبؿا أن اإلسالم قد جاء داطقا إلك تعظقؿ اإللف الخالؼ جؾ وطال واإليؿان بعظقؿ  -

طقَة صػاتف وكؿال حؽؿتف وشؿقل طؾؿف وصالقة قدرتف فنن ذلؽ كؾف يستؾزم د

 اإلسالم إلك اإليؿان بقحداكقة اإللف الخالؼ جؾ وطال وتػرده يف ألقهقتف.

وبؿا أن اإللف الخالؼ هق إلف واحد فؼط فنكف هق وحده الذي يؿؾؽ التصرف يف هذا  -

الؽقن ولقس ٕحد سقاه مثؾ ذلؽ، فال يقجد سقى إلف واحد وهق اهلل سبحاكف 

 وتعالك.

 
  

ل اإلسالم بلن اإلشراك باهلل )الّزطؿ بقجقد أكثر مـ ( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا يؼق3)س

 ؟إلف( هق أكرب الؽبائر

ذلؽ ٕن اهلل سبحاكف وتعالك هق اإللف الحـؼ ومـا دوكـف باصـؾ زائـػ  ( الؿسـؾؿ :3)ج

لقس بنلـف طؾـك اإلصـالق، فشـتان الػـارق بـقـ وجـقد الشـلء وطـدم وجـقده، وشـتان 

الؿقجقد...، فال يؿؽـ الؿسـاواة بـقـ الػارق بقـ الخالؼ والؿخؾقق، وبقـ القاجد و
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الـؼقضقـ مطؾؼا، لذلؽ فنن الّزطؿ بقجقد أكثر مـ إلف يعـد أطظـؿ الَجـْقر والّظؾـؿ لؿـا 

آكتفاك لؾحؼِّ إطظـؿ هلل تعـالك وهـق أكـف سـبحاكف وتعـالك هـق اإللـف القاحـد  فقف مـ

د بإلقهقة.   إحد الذي لؿ يؾد ولؿ يقلد، اإللف الحؼَّ الُؿَتَػرِّ

 ويؿؽـ تقضقح ذلؽ مـ خالل هذه إمثؾة:

ــف؟!  - ــف يف ســؾطاكف ومؾؽ ــة أحــد ل ــا مـازط ــؽ م ــْؾطان أو َمؾِ ــؾ ُس ــؾ يؿؽـــ أن يؼب ه

 بالتلكقد:كال.

هؾ يؿؽـ أن يؼبؾ الرجؾ )صاحب الَغْقرة والـخقة والؿروءة( لرجؾ آخر مشاركتف  -

 يف زوجتف؟ بالتلكقد:كال.

ع لف مؼـابال ماديـا كظقـر الحصـقل طؾـك وقتـف إذا كان هـاك إكسان يؿؾؽ خادما فقدف -

وجفده لخدمتف وحده ففؾ يؼبؾ بلن يصـرف ذلـؽ الخـادم مــ وقتـف وجفـده لخدمـف 

 غقره؟!  بالتلكقد: كال.

ـف، فؿـا  فنذا كان هذا هق حال اإلكسان الؿخؾقق حقث ٓ يؼبـؾ مـازطـة أحـد لـف يف حؼِّ

والــذي يؿؾــؽ وحــده  بالـــا باإللــف الخــالؼ القاجــد جــؾ وطــال الــذي بقــده كــؾ شــلء

 التصرف يف هذا الؽقن؟! 

ـف  ففؾ يؿؽـ أن يؼبؾ اإللف سبحاكف وتعـالك بـلن يـازطـف أحـد )بغقـر وجـف حـؼ( يف َحؼِّ

 إطظؿ )ألقهقتف وربقبقتف( فقصقر مشاركا لف يف مؾؽقتف وخؾؼف ؟ 



 
  ملوغير مس لممسحوار هادئ بين  30

ـف فـؿ مــ َغْقـَرِة الَخْؾـؼ طؾـك بالتلكقد:  كال، فـاهلل سـبحاكف وتعـالك َأْغَقـُر طؾـك َحؼِّ ، حؼِّ

فالحؼُّ إول وإطظؿ هلل سبحاكف وتعالك طؾك َخْؾؼف هق أن ُيِؼّروا بقجقده ووحداكقـة 

 ألقهقتف جؾ وطال وطظقؿ مـف وفضؾف طؾقفؿ.

 

( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا يدطق اإلسالم إلك اإليؿان بالؽتب السؿاوية بؿا يف ذلؽ 7)س

لة مـ طـ ـُـَزَّ  د اإللف؟الؼرآن كآخر هذه الؽتب السؿاوية الؿ

سقف أجقبؽ طؾك ذلؽ التساؤل طؿؾقا ُمربِهـا طؾقف، كؿا طؾك  ( الؿسـؾؿ :7)ج

 الـحق أيت: 

بؾ إن اإلكسان  إن اإلكسان بصػاتف الخارجقة وأكظؿتف الداخؾقة مثؾ ألة بؿؽقكاهتا،

تحتاج إلك كتاب  –وإن كاكت بسقطة  -آلة، وإذا كاكت ألة  يأكثر تعؼقدا مـ أ

إكسان آخر  أيصاكعفا ومخرتطفا )حقث إكف أكثر طؾؿا ودراية مـ  تعؾقؿات مِـ

تتؽقن مـفا( يقضح كقػقة التشغقؾ لفذه ألة وأسؾقب  لبلكظؿتفا وأجفزهتا الت

 آستخدام إمثؾ لفا لتجـب ما يػسدها.

بلكف ٓ بد مـ اإلقرار وآطرتاف بلن لفا صاكع، لقس ذلؽ فحسب بؾ إن  لمؿا يعـ

متحؽؿ بطريؼة تشغقؾ هذه ألة وُمتحؽؿ بشروط  -وإن كـا ٓكراه  -هذا الصاكع 

 وضعف لفا. يامفا مـ خالل كتاب التعؾقؿات الذوضقابط استخد

ثر هق أك يـع البشر فؿا بالـا باإلكسان الذوإذا كان إمر كذلؽ بالـسبة ٔلة مـ ص

 آلة ؟! يتعؼقدا مـ أ
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ح بف ما يضبط سؾقكف داية، مقضأٓ يحتاج إلك كتاب تعؾقؿات وتقجقفات، كتاب ه

              وضعفا  لؿ صريؼة معقشتف وفؼا لؾضقابط التتـظقؿ وتؼقي ويؽقن سببا يف

بقـ   لعالك(، ٕكف أطؾؿ بف مـ كػسف التخالؼف وصاكعف، وهق اإللف الخالؼ )سبحاكف وت

 جـبقف ؟!

ـُبدع الجقاب: بؾك، يحتاج إلك هذا الؽتاب، مؿا يمكد وجقد هذا اإللف الخ الؼ الؿ

أكزل كتابف الؿجقد )الؼرآن الؽريؿ( خاتؿا  ي، وهق اهلل )سبحاكف وتعالك(، الذلصـعتف

بف الؽتب السؿاوية السابؼة، ُمتضؿـا لؿا تحتاجف البشرية قاصبة مـ صريؼ هداية 

 وُسبؾ تؼقيؿ معقشٍة إلك ققام الساطة.

بدون آمتثال لؿا بف فاإلكسان مـ غقر هذا الؽتاب الخاص بف مـ خالؼف وصاكعف، و

مـ حققاكات برّية  مـ تعؾقؿات وتقجقفات يصقر مثؾ سائر الحققاكات بؿا فقفا

يؿـع  يفا وصريؼة معقشتفا، ٕكف: ما الذالغابات مـ حقث سؾقك مػرتسة تعقش يف

 لف...إلك غقر ذلؽ مـ الؿحارم )التاإلكسان حقـئذ مـ التزاوج بلّمف أو ابـتف أو أخت

 مـفا( إذا لؿ يؾتزم ويـضبط بالتعؾقؿات الؿقجفة لف مـ خالؼف وصاكعف ؟َيحُرم الزواج 

يضطره لؾتعامؾ مع أخريـ بصدق وأماكة بال كذب وغش خقاكة إذا كان  يوما الذ

إلك مـصب ما أو  لاكة ضاهريا مصؾحتف مـ حقث الرتقّ ذلؽ الؽذب والغش والخق يف

ؿع فقف إذا لؿ يؽـ بؽتاب الػقز بجائزة يرجقها أو الحصقل طؾك ما يرغبف ويط

ما يـفاه ويزجره طـ مثؾ  )مـ خالؼف وصاكعف(التعؾقؿات والتقجقفات الخاص بف 

تؾؽ الصػات الرذيؾة )مـ كذب وغش وخقاكة... وغقرها( ومقضح بف طؼقبة رادطة 
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يقم ُيحاسب فقف الخالئؼ أجؿعقـ  لؽؾ مـ يّتصػ بؿثؾ تؾؽ الصػات الؿذمقمة يف

د بالؼدرة طؾك الخؾؼ مـ العدم ومـ ثؿ مـ اإللف الخالؼ سبحا كف وتعالك الـُؿَتػرِّ

 لؾحساب ؟!    درة طؾك إحقاء الؿقتك تارة أخرىالؼ

فاإلكسان إذا ما تؿّسؽ بالصػات إخالققة الؿحؿقدة مـ غقر اإليؿان بؽتاب 

يلمر بالّتخّؾؼ هبذه  يبف مـ خالؼف وصاكعف والذالتعؾقؿات والتقجقفات الخاص 

ؿقدة يؽقن مـاقضا لـػسف إذا ما كان التؿسؽ هبا يعارض مصؾحتف الصػات الح

 الدكققية مـ َكْسب لؾؿـاصب والجقائز وإمقال ...إلك غقر ذلؽ.

لذلؽ، فنن اإلسالم يدطقا لعدم مـاقضة اإلكسان كػسف، ومـ ثؿ اإليؿان هبذا الؽتاب 

مـ تعؾقؿات  الخاتؿ لؾؽتب السؿاوية السابؼة )الؼرآن الؽريؿ( بؿا فقف يالسؿاو

وتقجقفات مـ خالؼف وصاكعف، يـضبط مـ خاللفا سؾقك الػرد والؿجتؿع، ومـ ثؿ 

ـُقِجد.  اإليؿان باهلل )سبحاكف وتعالك( الخالؼ الؿ

 
 

( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا ٓ يتػؼ اإلسالم مع الـصراكقة مـ حقث اإليؿان بعؼقدة 2)س 

 ى؟ارالتثؾقث التل يعتؼدها الـص

تؿاما مع طؼقدة  يفؼقدة التثؾقث التل يعتؼدها الـصارى تتـاإن ط( الؿسـؾؿ: 2)ج

التقحقد التل جاء هبا اإلسالم داطقا إلقفا، فػل حقـ أكـا كجد أن اإلسالم يدطق إلك 

اإليؿان بقجقد إلف واحد )وهق اهلل سبحاكف وتعالك( واإليؿان بعظقؿ صػاتف وصالقة 
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ب  كجد أن الـصراية تزطؿقدرتف  مـ ثالثة وجقه أو أجزاء أو أقاكقؿ، أن اإللف ُمَركَّ

متؿثؾة يف أب وآبـ والروح الؼدس، أي أهنا تصػف بلكف طبارة طـ ُمركَّب مـ ثالثة 

أجزاء وكؾ جزء مـ تؾؽ إجزاء الثالثة تزطؿ فقف إلقهقة، وأن آبـ الذي هق أحد 

د مـ كسٍؾ بشري حق ث ُولِد مـ مقضع إقاكقؿ الثالثة إللف الـصراكقة إكؿا هق ُمَجسَّ

الػرج لألم، وكان قد اخُتتِـ بعد وٓدتف بليام، وكان يرضع مـ ثدي أمف، وكان يلكؾ 

ويشرب )بؿا يف ذلؽ مـ ُشْرٍب لؾخؿر وفًؼا لؿا تزطؿف الـصراكقة( ويـام، وكان يبقل 

ويتغّقط إلزالة ما يف بطـف مـ فضالت صعام وغقره ... إلك غقر ذلؽ مـ الصػات 

 فا يف الذات العؾّقة لإللف الخالؼ جّؾ وطال.الُؿحال قبقل

إضافة إلك أن ذلؽ آبـ الذي هق أحد إقاكقؿ الثالثة إللف الـصراكقة يعتؼد  

ب وُبِصؼ يف وجفف، وٓ شؽ أن  الـصارى بلكف قد تؿ صؾبف ومقتف بعد أن ُأِهقـ وُطذِّ

 وتعالك.ذلؽ كؾف ذّم واكتؼاص مـ صػات الذات العؾقة لإللف الخالؼ سبحاكف 

مـ البديفل أيضا أن ذلؽ الُؿَرّكب الذي يتؽقن مـف إلف الـصراكقة الؿزطقم وفؼا لؿعتؼد و

ن مـفا، وذلؽ أيضا ُيعّد  الـصارى يؽقن ُمػتؼرا يف تحّؼؼف إلك غقره مـ إجزاء التل يتؽقَّ

 ذّم واكتؼاص مـ الذات العؾقة لإللف الخالؼ سبحاكف وتعالك.

ا وتػصقال مـ الـاحقة العؼؾقة طـ أسباب طدم اتػاق ولإلجابة بشؽؾ أكثر وضقح

اإلسالم مع الـصراكقة مـ حقث اإليؿان بعؼقدة التثؾقث التل يعتؼدها الـصارى، 

  كقضح:
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أقاكقؿ، أي أكف ُمرّكب مـ ثالثة آلفة، حقث  2إن الـصراكقة تؼقل: بلن اإللف إكؿا هق 

ؿ تعقد فتؼقل ولؽـ همٓء لقسقا تزطؿ بلن: أب إلف وآبـ إلف والروح الؼدس إلف ث

 ثالثة آلفة وإكؿا هؿ إلف واحد.

ثؿ تستطرد الـصراكقة، وتؼقل: بلن أب هق العظقؿ وآبـ هق العظقؿ والروح 

 الؼدس هق العظقؿ، ثؿ تعقد فتؼقل: ولؽـفؿ لقسقا الثالثة طظؿاء بؾ العظقؿ القاحد.

شخص والروح الؼدس ثؿ تستطرد الـصراكقة، وتؼقل: بلن أب شخص وآبـ 

 .(5)شخص ولؽـفؿ لقسقا ثالثة أشخاص ولؽـفؿ شخص واحد

 والتساؤل الؿفؿ: بلي لغة تتحدث الـصراكقة؟!

 وهؾ مثؾ تؾؽ الؾغة يؿؽـ لػطر كؼقة وطؼقل سقّية أن تؼبؾفا؟!

 بالتلكقد: ٓ، ولتقضقح ذلؽ:

الثالثة متطابؼقن أكف بافرتاض وجقد ثالثة تقاءم متشاهبة وٓ يؿؽـ التؿققز بقـفؿ ٕن 

 تؿاًما، ثؿ يؽقن التساؤل:

أكف إذا ما اقرتف أحد همٓء الثالثة جريؿة قتؾ، مثاًل، ففؾ يؿؽـ إطدام أي مـ 

ًٓ مـف؟  أخَريـ بد

 بالطبع: ٓ، ومـ ثؿ يؽقن التساؤل التالل: 

ًٓ مـ أخر؟  لؿاذا ٓ ُيعدم أحد الثالثة تقاءم بد

                                                 

 صوقيات، للشيخ أمحد ديدات. (9)
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ء الثالثة تقاءم شخص مختؾػ طـ أخر ولف فقؽقن الجقاب: ٕن كاًل مـ همٓ

 شخصقتف الؿستؼّؾة.

 وبالؿثؾ إذا ما صبؼـا هذا الـؿقذج آفرتاضل يف الـصراكقة، فنكـا كجد: 

أن الـصراكقة طـدما تؼقل )أب( فنن الذهـ البشري لدي معتـؼقفا )معتـؼل 

ؽ الصقرة الـصراكقة( يتصقر صقرة خاصة بـ)أب( الذي تزطؿف الـصراكقة، وتؾ

 هل: أكف ضخؿ جًدا ولؽـف أشبف بالرجؾ.

وأهنا )الـصراكقة( طـدما تؼقل )آبـ( فنن الذهـ البشري لدى معتـؼل الـصراكقة يتصقر 

صقرة )آبـ( يف شاب ذات مقاصػات معقـة، مثؾ أن يؽقن أزرق العقـقـ، أشؼر الشعر، 

 ذا لحقة، وهؽذا.

قة ٓ يتصقر )آبـ( إٓ يف تؾؽ الصقرة أي أن الذهـ البشري لدى معتـؼل الـصراك

 لؾشخص ذي الؿقاصػات الؿعقـة التل قد أشركا إلك بعض مـفا.

وأهنا )الـصراكقة( طـدما تؼقل )الروح الؼدس( فنن العؼؾ البشري لدى معتـؼل 

الـصراكقة يتصقر صقرة )الروح الؼدس( أكف أشبف بالحؿامة أو أشبف بؾفب الـفار ،كؿا 

 اكقة حقث إن الصقرة هـا لقست واضحة تؿاًما.تقضح كتب الـصر

 ومن ثم، فإىه يتبّون لنا: 

أن الـصراكقة لديفا ثالث صقر ذهـقة مختؾػة لؽؾ مـ )أب( و)آبـ( و)الروح 

 الؼدس(، وطـدما ُيسلل معتـؼل الـصراكقة:كؿ صقرة ترون إللفؽؿ؟
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 .(5)فنهنؿ يـاقضقن ذلؽ كؾف، ويؼقلقن إهنا صقرة واحدة

 ؤل الؿفؿ: طؾك أي شلء يدل ذلؽ الذي أوضحـاه؟والتسا

ــف  :الجــقاب ــر الــذي تؼــع فق ــاقض الؽبق ٓ شــؽ أن ذلــؽ آطتؼــاد إكؿــا هــق مـــ التـ

الـصــراكقة وأن مــا تزطؿــف لــقس إٓ افــرتاء وتــقّهؿ وأكــف أكــرب خدطــة لؾعؼــؾ، حقــث ٓ 

آّدطاءات يؿؽـ لؾػطر الـؼقة والـػقس الزكقة والعؼقل الرشقدة أن تؼبؾ أيًّا مـ تؾؽ 

 والتقّهؿات.

ــا مـــ تؾــؽ  فـال يؿؽـــ لشــخص ســقّي لـقس بؿتعصــب وغقــر متبــع لفـقى أن يؼبــؾ أيًّ

 آفرتاءات التل تزطؿفا الـصراكقة طؾك اهلل تعالك.

 
 

رّدك كلحد الؿسؾؿقـ يف إيجاز طؾك الـصراكقة يف قْقلفا ما هق ( غقر الؿسؾؿ: 9)س

 بتثؾقث اإللف؟ 

ى: إذا اطتؼدتؿ أن اإللف طبارة طـ ثالثة أقاكقؿ، اإللف يؼال لؾـصار ( الؿسـؾؿ:9)ج

 إب واإللف آبـ وروح الؼدس، وأهنؿ يف جقهر واحد:

ففؾ ذلؽ الذي قد ادطقتؿقه )مـ أن إب اإللف ثالثة أقاكقؿ يف جقهر واحد( يؿؽـ 

 َمْعِرفتف طـ صريؼ الؿعؼقل والؼقاس؟!

                                                 

 للشيخ / أمحد ديدات. –صوقيات، بتصرف  (11)
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 فنن قالقا: كعؿ.

ب أن يؽقن إلفؽؿ الؿزطقم طبارة طـ ثالثة أقاكقؿ دون يؼال لفؿ: إذن فؿا الذي يقج

 أن يؽقن أكثر مـ ذلؽ؟! فؿا الذي يقجب حصره يف ثالثة؟!

 هؾ كان ذلؽ بضرورة العؼؾ؟! أم بـظر العؼؾ؟!

 فنن قالقا: بضرورة العؼؾ.

يؼال لفؿ: إذن فقؾزمؽؿ أٓ يختؾػ فقف العؼالء، ولؽـ ققلؽؿ ُمـاقض لضرورة العؼؾ 

 الثالثة واحًدا.حقث تجعؾقن 

 وإن قالقا: بـظر العؼؾ.

 يؼال لفؿ: أي دلقؾ يرشد إلقف؟ وأي برهان يؼقم طؾقف؟!

 أيـحصر القاحد يف ثالث أو الثالث يف واحد؟!

وٓ شؽ  ،.بؾ القاحد ُيـاقض التعدد، فال يؿؽـ أن يؽقن القاحد اثـان أو ثالثة أو..

مـ الحساب فألن يغؾط فقؿا  أن ذلؽ جفؾ بطريؼة الحساب، فؿـ غؾط يف أول مرتبة

 زاد طؾقفا أولك.

ويظفر مؿا أوضحتف ِطَظؿ الِشْرك الذي تـسبف الـصراكقة لإللف الخالؼ جؾ وطال حقث 

تصقره يف ثالثة أشؽال مختؾػة لؽؾ مـفا الصػات الخاصة هبا ثؿ بعد ذلؽ تزطؿ 

صراكقة الؼقل بلن تؾؽ إشؽال لقست إٓ شقئا واحدا، ومـ ثؿ يتبقـ أن شرك الـ

الذي تـسبف لإللف جؾ وطال أطظؿ مـ شرك الؿجقسقة ذاهتا، فغاية الؿجقسقة ادَّطاء 

 إلفقـ اثـقـ: كقر وضؾؿة ولؽـ الـصراكقة تدطل ثالثة.
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 رد آخر بالفطرة:

طـده  أيدخؾ أحد الؼضاة الؿسؾؿقـ )أبق بؽر( ذات مرة طؾك أحد مؾقك الروم، فر

 ا هبؿ: كقػ أكتؿ وكقػ إهؾ وإوٓد؟بعض بطارقتف ورهباكقتف، فؼال مستفزئً 

فتعجب الؿؾؽ الرومل مـف، وقال لف: َذَكر مـ أرسؾؽ يف كتاب الرسالة: أكؽ لسان 

أهؾ إرض وُمتؼدم طؾك طؾؿاء إمة، أما َطؾِؿت أكَّا ُكـَزه همٓء طـ إهؾ 

 وإوٓد؟! 

 إوٓد وتـزهقهنؿ!!فؼال الؼاضل أبق بؽر: أكتؿ ٓ ُتـزهقن اهلل سبحاكف طـ إهؾ و

لت وُغقِّرت مـ التقحقد إلك طظقؿ الؽػر والشرك.  فؿا أسقأ الػطرة التل قد ُبدِّ

 
 

( غقر الؿسؾؿ: هؾ يقجد بؽتب الـصراكقة ما يـص طؾك إخبار الؿسقح 51)س

 بللقهقتف وأكف اإللف اإلبـ لإللف إب ؟ 

:  :( الؿســـؾؿ51)ج ًٓ اجقـــؾ الؿطروحــة مـــع أوضــح: أكـــف ٓ يقجــد يف كافــة إك أو

اختالففا تصريح واحد أو طبارة واحدة ٓ تحتؿؾ آلتباس أو التلويؾ يّدطل فقفا كبل 

 .(5)اهلل )الؿسقح طقسك بـ مريؿ( الذي جاء بالـصراكقة أكف اهلل، أو يؼقل فقفا )اطبدوين(

جـؾ مؿا يدل طؾك أن التلويؾ الذي تلولتف الـصراكقة إكؿا هق تلويؾ يف غقر سـقاقف مــ أ

 كشر ما تزطؿف وتعتؼده، ومـ ثؿ فنن ذلؽ التلويؾ إكؿا هق تلويؾ باصؾ.

                                                 

 ادلسيح  ي اإلسالم، للشيخ/ أمحد ديدات. (11)
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إن طؼقدة التثؾقث التل تممـ هبا الـصراكقة إكؿـا هـل زطـؿ باصـؾ بؿـا يــص طؾقـف  ثاىًوا:

 كتاهبا الؿؼدس مـ أققال الؿسقح التل تـسب إلقف إلقهقة.

 يؼقل: أن إكجقؾ يقحـا كجد فقف أن الؿسقح  ومثال ذلك، ٓ الحصر:

، ويسقع الؿسـقح الـذي وحدكوهذه الحقاة إبدية أن يعرفقك، أكت اإللف الحؼقؼل »

 (.2الػؼرة  57)إكجقؾ يقحـا، باب: « أرسؾتف

أن الؿسقح طؾقف السالم كان ُيعؾـؿ الــاس: أن اهلل واحـد حؼقؼـل وأن  فوتبّون من ذلك:

يعرفــقا أن ذات اهلل  الؿسـقح إكؿـا هـق رســقل مــف، ولـؿ يعؾؿفــؿ أن الحقـاة إبديـة أن

ثالثـة أقــاكقؿ، ولـؿ يعؾؿفــؿ أن الؿسـقح إكســان وإلـف، أو أن الؿســقح إلـف مجســؿ، فؾــؿ 

 .(5)يعؾؿفؿ أيًّا مـ تؾؽ إباصقؾ

فلققال الؿسقح وأفعالـف تـدل طؾـك طبقديتـف ولـقس ألقهقتـة، ويمكـد ذلـؽ مـا جـاء يف 

لفـف، ومــ ثـؿ يؽـقن كتاب الـصراكقة مـ أن الؿسقح كان َيِخرُّ طؾك وجفـف ويصـؾل إل

 التساؤل:

ــف أم  ــك ألقهقت ــدل طؾ ــا؟! هــؾ ي ــد أوضــحـاه آكًػ ــذي ق ــؽ ال ــدل ذل ــك أي شــلء ي فعؾ

 طبقديتف؟!

إن ذلؽ الذي ذكركاه آكًػـا يـدّل طؾـك طبقديـة الؿسـقح إللفـف وخالؼـف، ٕكـف إذا كـان  بالتيكود:

لـف آخـر؟! إل )الؿسقح( إلًفا فؾؿـ كان ُيصؾل ومـ كـان يعبـد، هـؾ كاكـت الصـالة والعبـادة

 بالطبع: ٓ.

                                                 

 رهار احلق للشيخ/ رمحه اهلل اذلندي.إ (12)
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فنن معتؼـد الـصـراكقة يف تللقـف الؿسـقح يؼـقد إلـك آطتؼـاد بعـدم وحداكقـة اهلل  لذلك:

تعالك وإشراك آلفة أخرى معف، تعالك اهلل طـ كؾ ذلـؽ الـذي تّدطقـف الـصـراكقة طؾـًقا 

 كبقًرا.

 
 

لتثؾقـث ( غقر الؿسؾؿ: إذا لؿ يتػؼ العؼؾ مع مـا تزطؿـف الـصـراكقة مــ طؼقـدة ا55)س

وكذلؽ إذا لؿ يخرب الؿسقح بلكف هق اهلل، فؿــ أيــ يؿؽــ لؾـصـراكقة أن تجـلء بؿثـؾ 

ذلؽ الؿعتؼد الذي يؼقم طؾك تللقف الؿسقح )كبـل الـصـراكقة( وآطتؼـاد بتثؾقـث اإللـف 

 وطدم وحداكقتف؟ 

ــدة ( الؿســـؾؿ: 55)ج ــل ُأِخــذت مـفــا طؼق ــة الت ــد مـــ الؼصــص الخرافق يقجــد العدي

د شــاع يف القثـقــات الؼديؿــة اطتبــار بعــض الؿؾــقك والعظؿــاء آلفــة التثؾقــث، فؾؼــ

ومخّؾصـقـ لؾشـعقب مــ إزمـات والخطايـا، ويقضــح ذلـؽ مـا ذكـره السـقر )آرثــر 

فـدٓي( يف كتابف )صخرة الحؼ( حقث ذكر أسؿاء ستة طشر شخًصـا اطتـربهتؿ إمـؿ 

م(، وبعـؾ يف ق. 5711أوزوريس يف مصر ) ؿ، مـفؿ: فة سعقا يف خالص هذه إمآل

ــؾ ) ــان ) 5211باب ــقس يف الققك ــقس فق ــد  5511ق.م(، ودي ـــا يف الفـ ق.م(، وكريش

ق.م(،  147ق.م(، وبرومثقـقس يف الققكـان ) 131ق.م(، وبقذا يف الصـقـ ) 5111)

 ق.م(. 411ومرت )مرتاس( يف فارس )
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 وكتقجة لؾغؾق يف محبة شخصقة الؿسقح اطتربتف بعض الطقائػ إلًفا أيًضا، ثـؿ كشـلت

طؼقدة الصؾب والػداء لقضع ُمربّر لـزول ذلؽ اإللـف طؾـك إرض، ثـؿ طؿؾـت طؾـك 

 كشر ذلؽ الؿعتؼد.

ومـ الؿعؾقم أن أقدم إكجقؾ لدى الـصراكقة إكؿا هق بالؾغة الققكاكقة، طؾـك الـرغؿ مــ 

أن الققكاكقة لغة لؿ يتؽؾؿفا الؿسقح طؾقف السالم، وذلؽ مـ التـاقضات العظقؿـة التـل 

الـصـراكقة والتـل تقضـح أن اإلكجقـؾ الـذي بـقـ يـديفا أن لـقس مــ كـالم تؼع فقفـا 

 الؿسقح، وإكؿا هق تللقػ بشري لؽثقر مـ الؿملػقـ وفًؼا لؿا تؿؾقف طؾقفؿ إهقاء.

ــد الرجــقع  ــات تعؽــس  5111وطـ ــلء بـؼــقش وكتاب ــاريخ مؾ ســـة ق.م كجــد أن الت

صـباح ُمحِضـرًة  إطجاب الـاس بالشؿس، والسـبب يف ذلـؽ: أن الشـؿس تشـرق كـؾ

الرؤية والدفء وُمـؼذة لإلكسان مـ الؾقؾ البارد... إلك غقر ذلؽ مـ مـافعفا التل هل 

 بتؼدير مـ اهلل تعالك.

 فبدون الشؿس طرفت الثؼافات أن الؿحاصقؾ لـ تـؿق ولـ تبؼك حقاة طؾك إرض.

هتـا فالحضارات الؼديؿة َتَتّبعـث الشـؿس والـجـقم وقامـت بتجسـقد حركاهتـا وطالقا

 ببعضفا البعض يف أساصقر مختؾػة.

لؼد تّؿ تجسقد الشؿس بصـػاهتا التـل قـد جعؾفـا اهلل تعـالك سـبًبا يف اإلكؼـاذ طؾـك أهنـا 

الخالؼ أو اإللف الغقر مـظقر، حقث كاكت ُتعرف بــ)شؿس اإللـف( أو )كـقر العـالؿ( أو 

شــؿس  الػؾؽقــة أمــاكـ حؾــقل 52)ُمخّؾــص البشــرية(، وكــذلؽ اْطُتــربت الــربوج الـــ 

 اإللف.
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، حقـث  ق.م( 2111فحقرس هق اإللف الشؿس طـد الؿصريقـ الؼدماء مـذ قرابة الــ)

إن )حقرس( هق الشؿس الؿتجسدة كنكسان، وحقاتف طبارة طـ سؾسؾة مـ إسـاصقر 

 الؿستعارة مـ حركة الشؿس يف السؿاء.

ـص فؼصة حقرس )اإللف الشؿس الؿتجسد كنكسان( طـد الؿصريقـ الؼدماء والتـل تـ

طؾك آطتؼاد بقٓدة اإللف اإلبـ )حقرس( جـّراء تـزاوج مــ اإللـف إب )أوزيـريس( 

مـ إم )إيزيس( هل كػسفا قصة الؿسـقح )اإللـف الؿتجسـد كنكسـان( طــد الـصـارى 

الققم، ويتبّقـ ذلؽ جؾقًّا مـ قصة حقرس الخرافقة الؿطابؼة لؿـا قـد افرتتـف الـصـراكقة 

 القة، وأوضح ذلؽ طؾك الـحق التالل: طؾك الؿسقح مـ أوهام وقصص خق

ديسـؿرب مــ العـذراء إيـزيس )مـاري( )كؿـا يعتؼـد الؿصـريقن  21ُولد حـقرس يف  -

الؼدماء(، وأن وٓدتف قد ترافؼت بظفقر كجؿ يف الشـرق، ثـؿ قـام ثالثـة مؾـقك بتتبعفـا 

 لتحديد الؿقلقد )الُؿخؾِّص كؿا يف زطؿفؿ(.

 قر العؾؿ وُمعؾؿا.سـة كان حقرس صبقًّا كث 52ويف سـ  -

بــ)أكقب( بتعؿقـده، وهؽـذا بـدأ  يـدطلمــ طؿـر حـقرس، قـام مــ  21ويف سـ الـ  -

 خدمتف.

 تؾؿقذ يجقل معفؿ. 52وأيًضا كان لحقرس  -

وقد صـع حقرس أيًضا العديد مــ الؿعجـزات )كؿـا يف زطـؿ الؿصـريقـ الؼـدماء(  -

 مثؾ شػاء الؿرضك والسقر طؾك الؿاء.
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د مـ إسـؿاء اإليحائقـة )كؿـا يف زطـؿ الؿصـريقـ الؼـدماء( وُطرف حقرس بالعدي -

مثؾ: الحؼ والـقر، وابـ اإللـف الؿؿسـقح، وحؿـؾ اإللـف، والراطـل الصـالح .... إلـك 

 غقر ذلؽ.

ووفًؼا لؿا يف معتؼد الؿصريقـ الؼـدماء كجـد أن حـقرس )اإللـف الشـؿس الؿتجسـد  -

أيـام،  2ثـؿ ُدفِــ )حـقرس(  كنكسان كؿا يف زطؿفؿ( قد ُصؾب بعـد أن خاكـف )تبػـقن(

 وأكف قام بعد ذلؽ مـ بقـ إمقات.

ومؿا أشرت إلقف، يتضح: أن قصة حقرس الزائػة طـد الؼدماء الؿصـريقـ هـل كػسـفا 

قصة الؿسقح الؿػرتاة زوًرا يف الـصراكقة الققم، حقث إن الػرق القحقد هق يف اختالف 

 الزمان وأسؿاء إشخاص.

 تؾؽ آفرتاءات طؾًقا كبقرا. فتعالك اهلل طز وجؾ طـ كؾ

فؿـ رضل يف اطتؼاده بنلفـف وخالؼـف مثـؾ تؾـؽ إوهـام وآفـرتاءات ومثـؾ تؾـؽ الـؼـائص 

والعققب كتجسـده )اإللـف الخـالؼ العظـقؿ( يف صـقرة بشـرية كؿخؾـقق ضـعقػ، ومــ ثـؿ 

ذرة صؾبف وقتؾف ودفـف بقـ إمقات )وقـد صـاروا أجسـاًدا بالقـة ُمتحّؾؾـة تسـري الديـدان الؼـ

بقـ أحشاءها ومـ فققفا وطؾك جـباهتـا( فعؾقـف أن يـممـ أيًضـا بحـقرس )إلـف الشـؿس طــد 

الؿصـريقـ الؼـدماء( ٕكـف ٓ فـرق إذن بـقـ أي مـــ آطتؼـاديـ، سـقاًء كـان طــد الؿصــريقـ 

 الؼدماء أو لدى الـصارى الققم.
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 والتساؤل المهم: 

الؼـدماء مــ اطتؼـاد، وٓ سـبقؾ لفـا أكف إذا ما آمـت الـصراكقة بؿا كان طؾقف الؿصريقن 

غقر ذلؽ، ٕن كؾتا الؼصتقـ متطابؼتقـ، فلي مـ اإللفقـ أحّؼ بالعبادة؟! حقرس كؿا 

يعتؼد الؿصريقن الؼدماء أم الؿسـقح الـذي يـزطؿ الـصـارى ألقهقتـف؟؟ )مجـاراة لؿـا 

 تدطقف الـصراكقة(

ح(، ففـؾ يؽـقن وإذا ما جازف أحدهؿ )أحد الـصارى( باختقار أحـدها )وهـق الؿسـق

ا هق إحّؼ بالعبادة إذا ما طؾؿـا أن هــاك الؽثقـر مــ الؼصـص الؿزطقمـة  الؿسقح حؼًّ

طـد الؼدماء )قبؾ الؿقالد(، ُمطابِؼة لؼصة الؿسقح )الُؿػرتاة( طـد الـصارى الققم، مـع 

العؾؿ بلن تؾؽ الؼصص الؿتؿاثؾة لؼصة الؿسقح هل أقدم وأسبؼ بؽثقر مؿا قد افرتتـف 

قة الققم حقل الؿسقح والزطؿ بللقهقتف وطبادتف، ففؾ يؽقن الؿسقح بذلؽ هق الـصراك

 إحؼ بالعبادة؟!  )مجاراة لؿا تدطقف الـصراكقة(

فؿا قصة الؿسقح الؿزطقمة لدى الـصارى الققم إٓ كؼؾ وكسخ لؿا كاكت طؾقـف إمـؿ 

 السابؼة مـ اطتؼادات فاسدة وزطؿ باصؾ.

ؼ والباصـؾ، وأن الحـؼ هـق يف غقـر مثـؾ ذلـؽ الؿعتؼـد أكف ٓ التباس بقـ الح ٓ شك:

الذي قد تـاقؾتف الـصراكقة القـقم مــ إمـؿ السـابؼة، والـذي يعقـب ويــؼص مــ قـدر 

 وشلن اإللف العظقؿ الخالؼ.

أن ِخصال حقرس الؿطابؼة لؿا تزطؿف الـصراكقة الققم بشلن إلففـا الؿسـقح  وأوضح:
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لؿ، حقث إن العديد مـ ألة إخـرى )كؿـا كاكت مقجقدة يف العديد مـ ثؼافات العا

 يف معتؼدات الشعقب السابؼة( تحؿؾ كػس اإلصار اإلسطقري العام، مثؾ: 

كريشـا )الفـد(: ُولِد مـ العذراء ديػاكل، مع كجؿ يف الشرق ُيعؾـ وٓدتف، وأكف  -

صـع الؿعجزات مع تالمقذه، ثؿ بعد مقتف قام أيًضا مـ بقـ إمقات )كؿا يف 

 دهؿ(.معتؼ

حقث إن الدياكة الفـدوسـقة تؼـقل بعؼقـدة إفتـار والتـل تعــل تػصـقال: تجسـد اإللـف 

فقشـق )والذي ُيَسّؿقف الفـدوس بـ الحافظ حقث َيُعّدوكف الؿسـئقل طــ حػـظ العـالؿ، 

وهق أساس الثالقث يف الفـدوسقة( يف الصـقرة البشـرية الؿتؿثؾـة يف كريشــا )والـذي 

ل بؼر أو كلمقر يؼدم تقجقفات فؾسػقة أو كؿعؾـؿ ومحـارب، ُيْرسؿ طؾك هقئة ولد راط

ويؼال أن مقتف بعد ذلؽ كـان بسـبب إصـابتف بسـفؿ مسـؿقم ، ففــاك تصـقرات كثقـرة 

ومختؾػة حقل شخصقة كريشــا يف الفـدوسـقة ولؽـفـا تتػـؼ يف الـفايـة طؾـك التجسـد 

ف )فقشــق( اإللفل(، ومـ ثؿ فنكـف يـتؿ تؼـديس كريشــا بقصـػف مظفـر مــ مظـاهر اإللـ

الخــالؼ إطظــؿ الؿتؿثؾــة يف الصــقرة البشــرية كلحــد ثالثــل ألفــة العظــام )فقشـــق 

 وكريشـا وشقػا(.

 2مـ ديسؿرب، ثؿ ُصؾب وُدفـ، ثـؿ بعـد  21أتقس )فرجقا(: ُولِد مـ العذراء كاتا يف  -

 أيام قام مـ بقـ إمقات )كؿا يف زطؿفؿ(.

،  21ء يف ومثؾ دكققسقس )الققكـان(: ُولـد مــ طـذرا - ًٓ ديسـؿرب، وكـان ُمعّؾؿـا رّحـا
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ل بلسؿاء مثؾ )مؾؽ الؿؾـقك(  صـع الؿعجزات مثؾ تحقيؾف الؿاء إلك خؿر، وأكف ُسؿِّ

و)ابـ اإللـف القحقـد الؿقلـقد(، وأكـف أيًضـا بعـد مقتـف قـام مــ بـقـ إمـقات )كؿـا يف 

 زطؿفؿ(.

تؾؿقذ، وصــع  52ف ديسؿرب، وكان لدي 21ومثؾ مقرتا )الػرس(: ُولِد مـ طذراء يف  -

 أيام قام مـ بقـ إمقات. 2الؿعجزات، ثؿ بعد مقتف بـ 

ــر ذلــؽ مـــ  والعجوبب : ــادة مقــرتا )الػــرس( هــق يــقم إحــد .... إلــك غق أن يــقم طب

 معتؼدات وافرتاءات.

ـُخؾِّصقـ مــ جؿقـع أكحـاء العـالؿ يشـرتكقن يف  خالصة األمر: أن هـاك العديد مـ الؿ

 لزطؿ(. الصػات العامة )كؿا هق ا

إن شـلن الـصـارى يف تؾـؽ آدطـاءات كؿـا هــق الحـال يف الـزطؿ بقجـقد آبــ اإللــف 

الػادي بـػسف والذي قام بقلس بتسؿقتف بالـُؿخؾِّص حقث ُيصؾب وُيؼتؾ وُيدفـ وُيؼرب 

ثؿ يؼقم تارة أخرى إلك السؿاء تخؾقًصا وتطفقًرا لـذكقب البشـر جـّراء أكـؾ أبـقفؿ آدم 

إسطقرة الخرافقـة )طشـتار( و )بعـؾ(، حقـث تـدطل تؾـؽ  نهق شللؾشجرة الؿـفل 

إســطقرة أن )طشــتار( هــل مؾؽــة الســؿاء، وُترســؾ يف مـتصــػ الصــقػ ابـفــا اإللــف 

الشؿس )بعال( لخالص وإكؼاذ إرض مـ َجْدبِفا، ولؽـ آلفة العالؿ السػؾل تحبسف 

سـؿرب( وهؽـذا، دي 21فقؿقت، ثؿ تــزل إم )طشـتار( لُتخؾِّصـف مــ أيـديفؿ يف يـقم )

فضعػ الشؿس هق مقت آبـ اإللـف )بعـؾ(، واسـتعادة الشـؿس هباءهـا وققهتـا هـق 
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 مقالد آبـ اإللف )بعؾ( مـ جديد.

ـػؾل، ثـؿ  ل )بـالؿخؾص( يؿـقت، فقـذهب إلـك العـالؿ السُّ فؽؿا أن الؿسقح الذي ُسؿِّ

ــص الب شــر يؼــقم مـــ بــقـ إمــقات لــُقخؾِّص البشــر مـــ خطايــاهؿ، فــنن )بعــؾ( ُيخؾِّ

 بخالص وإكؼاذ زروطفؿ مـ جدب أرضفؿ.

ويف ُمستفؾ الؼرن الرابع الؿقالدي ضفر اإلمرباصقر الرومل قسطـطقـ الذي كان يعبد 

ــقم إحــد ــاد الصــؾقب، وجعــؾ ي      )بعــاًل( باســؿ )الشــؿس التــل ٓ ُتؼفــر(، فـصــر ُطبَّ

(Sun-day،يقم الشؿس[ طقًدا لؾـصارى[ )   ؿرب( ديس 21)وأصبح مقالد )بعؾ( يف

 هق يقم مقالد )الؿسقح(.

ويف تؾؽ الحؼبة كشلت الؽـقسة الؽاثقلقؽقـة الرومقـة التـل قامـت طؾـك طبـادة إم )العـذارء 

 كا قؾـا إم )طشتار( وآبـ )بعؾ(.شلءمريؿ( وآبـ الػادي )الؿسقح(، بؾ إن 

ـ كـؾ وطؾك هنج قسطـطقـ يسقر بابـاوات الؽـقسـة إلـك يقمــا هـذا، تعـالك اهلل طـز وجـؾ طـ

 ذلؽ اإلفؽ طؾًقا كبقًرا.

إلك غقر ذلؽ مـ قصص وثـقة قد اسُتعقرت مـفـا قصـة الثـالقث يف الـصـراكقة، حقـث 

إهنا تشرتك يف التجسد البشري لإللف إطظؿ مـ خالل التزاوج )بنحـدى الـسـاء التـل 

سـقف تؾـد اإلبــ الـذي يؽـقن مظفـرا لإللـف( ومــ ثـؿ وٓدة اإللـف اإلبــ الؿتؿثـؾ يف 

 البشرية. الصقرة
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( غقر الؿسؾؿ: بؿا أكؽ قد أوضحت أسباب طدم اتػاق اإلسالم مع 52)س 

اإليؿان بعؼقدة تثؾقث اإللف التل يعتؼدها الـصارى، فؿا هق الرّد  مـ حقثالـصراكقة 

 بنيجاز طؾك تعظقؿ الـصراكقة لؾصؾقب؟

ُبــل طؾـك إن أمر تعظقؿ الصؾقب بؾ وطبادتف مـ قَِبؾ الـصـارى قـد  ( الؿسـؾؿ :52)ج

مــا تــؿ اطتؼــاده مـــ إيؿــان بعؼقــدة التثؾقــث لإللــف، فـجــد أن الـصــراكقة تؼــقم بتعظــقؿ 

 وذلؽ ٕحد ثالثة أمقر:الصؾقب بؾ وطبادتف، 

إما ٕن الصؾقب قد مـّس جسـد الؿسـقح، وإذا كـان إمـر كـذلؽ ٕلـزم  األمر األول:

وذلـؽ ٕن كتـاب  الـصراكقة أن تعظؿ كقًطـا مــ الحققاكـات أيًضـا وهـق كـقع الحؿقـر،

الـصــراكقة يـــص طؾــك أن الؿســقح قــد ركــب طؾــك إتــان والجحــش ومـــ ثــؿ فــنن 

ًٓ مـ الصؾقب، ومـ ثـؿ  الـصراكقة يؾزمفا أن تتخذ هذا الـقع مـ الحؿقر إلًفا تعبده بد

 آقتداء بالفـقد حقث طبادهتؿ لؾبؼر، ومـ الؿعؾقم أن البؼر أكػع مـ الحؿقر.

 والتساؤل الؿفؿ:

أن يؽقن اإللف الخالؼ بتؾؽ الصقرة الذي يؼـقد إلـك معتؼـد الـصـراكقة مــ  هؾ يؿؽـ

 إلك غقر ذلؽ مـ تصقراهتا؟!! ..تعظقؿ لؾصؾقب وطبادة لف

 بالطبع: ٓ، فتعالك اهلل طز وجؾ طـ مثؾ ذلؽ طؾًقا كبقًرا.

وهق أن تعظقؿ الـصراكقة لؾصؾقب وطبادهتـا لـف كـان بـدافع اطتؼادهـا بلكـف  األمر الثاين:

 الصؾقب( كان واسطة فداء وتؽػقًرا لؾخطايا.)



 
  ملحوار هادئ بين مسلم وغير مس    49

وإذا كان إمر كذلؽ لقجب طؾك الـصراكقة تعظقؿ يفقذا الخائـ الذي قد َدّل القفـقد 

 طؾك الؿسقح كل يصؾبقكف ويؼتؾقكف، وٕلزمفؿ ذلؽ.

حقــث إن يفــقذا كــان هــق القاســطة إولــك والذريعــة الؽــربى لؾػــداء الــذي تزطؿــف 

قذا الخـائـ قـد َدّل القفـقد طؾـك الؿسـقح لؿـا أمؽــفؿ اإليؼـاع الـصراكقة، ولقٓ أن يفـ

 .(5)واإلمساك بف )بالؿسقح( لصؾبف وقتؾف )مجاراة لؿعتؼدها(

والتساؤل: ففؾ يؿؽــ لؾـصـراكقة أن تعظـؿ يفـقذا الخـائـ الـذي قـد دّل القفـقد طؾـك 

 الؿسقح لصؾبف وقتؾف ٕكف كان واسطة فداء وتؽػقًرا لؾخطايا؟!!

 فتعالك اهلل طز وجّؾ طـ تؾؽ آّدطاءات طؾًقا كبقرا.ٓ،  :بالطبع

وهق أن تعظقؿ الـصراكقة لؾصؾقب وطبادهتا لف كـان بـدافع زطؿفـا أن دم  األمر الثالث:

 الؿسقح قد سال طؾقف )طؾك الصؾقب(.

وإذا كان إمر كـذلؽ لقجـب طؾـك الـصـراكقة تعظـقؿ الشـقك الؿضـػقر إكؾـقاًل طؾـك 

 ؾف، كؿا تزطؿ الـصراكقة.رأس الؿسقح طـد صؾبف وقت

وٕكف بذلؽ يؽقن الشقك الؿضػقر قد فاز بالؿـصب إطؾك مــ سـقالن دم الؿسـقح 

 )مجاراة لؿا تعتؼده الـصراكقة(. (2)طؾقف

ــزطؿ  والتسبباؤل: ــذي ت ــؽ الشــقك الؿضــػقر ال ــؾ يؿؽـــ لؾـصــراكقة أن تعظــؿ ذل فف

 دم الؿسقح طؾقف ؟!  الـصراكقة وضعف طؾك رأس الؿسقح طـد صؾبف وقتؾف كظًرا لسقالن

                                                 

 اهلل اذلندي. ةإرهار احلق للشيخ/ رمح (13)
 من كتاب إرهار احلق بتصرف. (14)
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 بالطبع: ٓ.

فالػطر الـؼقة والـػقس الزكقة والعؼقل الرشقدة تلبقك وتـرفض أيًّـا مــ تؾـؽ إوهـام 

 التل تؼقد إلقفا معتؼدات الـصراكقة.

 
 

( غقر الؿسؾؿ: ما هق الَرّد بنيجاز طؾك اطتؼاد الـصراكقة بلن الؿسقح هق ابـ 52)س

 ؟اإللف وأكف )الؿسقح( أحد أقاكقؿف

سقف أبقـ لؽ الرّد يف طدة كؼاط محاوٓ اإليجاز قـدر آسـتطاطة  ( الؿسـؾؿ :52)ج

 يف كؾ كؼطة، وذلؽ طؾك الـحق التالل:

اإلكجقؾ الذي بـقـ يـدي الـصـراكقة القـقم يشـقر إلـك طـدد كبقـر مــ إبــاء أوضح أن  :أوٓ

 قض الؽبقر يف:الذيـ تـسبفؿ الـصراكقة إلك اإللف الخالؼ، ومع ذلؽ فنكـا كجد التـا

 أكف إذا ما ُسئؾ كصراين )مسقحل( كؿ طدد أبـاء إلفؽ )مجاراة ّٓدطاءات الـصراكقة(؟

 فنكف يجقب بؼقلف: إكف ابـ واحد.

والتساؤل: كقػ يؿؽـ الؼقل بـلن الؿسـقح هـق آبــ القحقـد هلل يف حـقـ أن الؽتـاب 

 الؿؼدس لؾـصراكقة يـسب إلك اهلل الؽثقر مـ إبـاء؟؟!

 هق أكف ٓ يقجد رّد كؼل معترب طـد أولل العؼقل الرشقدة والبصائر الـقرة. الجقاب:
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ومـ ثؿ، فنكـف ٓ شـؽ بـلن مـا يزطؿـف الؽتـاب الؿؼـدس لؾـصـراكقة إكؿـا هـق التــاقض البـقّـ 

والذي يمكد بطالن ذلؽ آّدطاء بلن اهلل قد اتخذ ولًدا أو أيًّا مؿا تزطؿـف الـصـراكقة مــ أبــاء 

 اهلل طـ تؾؽ آفرتاءات طؾًقا كبقًرا. فتعالكمؽذوبقـ، 

أكـا كجد أن الـصراكقة تـسب إلك اهلل تعالك القلد وتؼـقل بـلن الؿسـقح ابــ مـريؿ  ثاىوا:

 هق ابـ اهلل الؿقلقد ولقس الؿخؾقق، والتساؤل: كقػ يؽقن مقلقًدا ولقس مخؾقًقا؟!

اجـح رشـقد وهؾ يقلد اإللف )حقث تـزطؿ الـصـراكقة ألقهقـة الؿسـقح(؟! وأي طؼـؾ ر

 يؼبؾ مثؾ ذلؽ؟!

 )فتعالك اهلل طز وجؾ طـ كؾ تؾؽ آفرتاءات طؾًقا كبقًرا(

 فؽقن الؿسقح مقلقًدا، فنن ذلؽ يعـل أكف )الؿسقح( يف احتقاج لؿـ خؾؼف وأوجده.

ويعـل أيًضا، أن الؿسقح كان قبـؾ وٓدتـف طـدًما، أي لـؿ يؽــ شـقًئا، ومــ ثـؿ فنكـف ٓ 

 يؿؾؽ شقًئا.

ا: أن الؿسـقح طقسـك بــ مـريؿ لـؿ يؽــ إٓ مخؾقًقـا ُمؽرًمـا مــ اهلل ومـ ثؿ يتضح لــ

كؿا خؾؼ آدم طؾقـف السـالم مــ غقـر  تعالك، خؾؼف الؿقلك سبحاكف وتعالك مـ غقر أب

 أب بؾ ومـ غقر أم أيًضا.

فالـصراكقة باطتؼادهـا يف التثؾقـث وتللقففـا لؾؿسـقح تـزداد تخبًطـا ووققًطـا يف الؿـآزق 

 وبرهان ذلؽ:ذات الحرج الشديد، 

أكــف يف كســخة الؿؾــؽ جــقؿس لؾؽتــاب الؿؼــدس لؾـصــراكقة، والتــل ُتعــرف بالـســخة 

 اإلكجؾقزية الؿعتؿدة: 
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لؽـل  الؿقلـقدٕكف هؽذا أحب اهلل العالؿ حتك بذل أو أططك أو ضحك بابـف القحقـد »

 (.53: 2)يقحـا « ٓ يفؾؽ كؾ مـ يممـ بف بؾ تؽقن لف الحقاة إبدية

 ، ُيؼرأ ذلؽ الـص السابؼ كؿا يؾل: 5975لؼقاسقة الؿـؼحة طام أما يف الـسخة ا

ٕكف هؽذا أحب اهلل العالؿ حتك بذل أو أططك أو ضحك بابـف القحقد لؽـل ٓ يفؾـؽ »

.»..... 

فـــالحظ أهنــؿ قــد حــذفقا كؾؿــة )الؿقلــقد( الثابتــة يف كســخة الؿؾــؽ جــقؿس وذلــؽ 

الؿػرتاة تسبب لفؿ الققـقع يف مـلذق باطتبارها تؾػقًؼا واختالًقا، حقث إن تؾؽ الؽؾؿة 

 .(5)وحرج شديد، ومـ ثؿ قرروا حذففا

 هؾ كالم اهلل يؿؽـ أن ُيحذف مـف أو ُيضاف إلقف مـ قَِبؾ البشر؟! والتساؤل المهم:

وهــؾ يعؼــؾ أن يؽــقن ذلــؽ الــذي بــقـ يــدي الـصــراكقة هــق كتــاب اهلل الؿحػــقظ مـــ 

ات والتغققرات والتحريػات مـ قَِبؾ التبديؾ والتغققر والتحريػ بعد كؾ تؾؽ اإلضاف

 طؾؿاء الـصارى أكػسفؿ ومـ غقرهؿ؟!

ٓ، فؽــالم اهلل تعــالك الؿحػــقظ ٓ يؿؽـــ أن يعرتيــف أدكــك تغققــر مـــ إضــافة  بببالطب :

 وحذف أو تبديؾ وتحريػ.

وإذا كان طؾؿاء الؿسقحقة أكػسفؿ يؼقمقن بؿثؾ ذلؽ التبديؾ والتغققـر والتحريـػ يف 

قكف، فؿا بالـا بغقرهؿ مؿـ ٓ يممـ بؿعتؼـد الـصـراكقة ويعاديفـا بـؾ كتاهبؿ الذي يؼدس

 ويسعك يف تحريػ كتاهبا؟!

                                                 

 اخلالف احلقيق  بني ادلسلمني وادلسيحني، للشيخ / أمحد ديدات. (15)
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لؼد غالـت الـصـراكقة يف الؿسـقح إلـك درجـة تللقفـف ومــ ثـؿ طبادتـف، يف الققـت  ثالثا:

الذي قـد طؾـؿ فقـف الجؿقـع وٓدتـف )وٓدة الؿسـقح( بعـد أن حؿؾـت بـف أمـف )السـقدة 

 مريؿ(.

هــؾ يقلــد اإللــف؟! وهــؾ يؿؽـــ خــروج مثــؾ ذلــؽ اإللــف الؿقلــقد،  :والتسبباؤل المهببم

 الؿعبقد مـ قَِبؾ الـصارى، مـ العضق إكثقي لؾؿرأة؟!

 وهؾ يؿؽـ لػطرة كؼقة وطؼقل سقية قبقل مثؾ تؾؽ التقهؿات وآفرتاءات؟!

 بالطبع: ٓ، فتعالك اهلل طز وجؾ طـ كؾ ذلؽ الباصؾ طؾًقا كبقًرا.

راد أن يخؾؼ الؿاليقـ مـ الؿسـقح لخؾؼفـؿ بؽؾؿـة مــف سـبحاكف فؾق أن اهلل طز وجؾ أ

وتعالك وهـل )كــ فقؽـقن(، ولـقس معــك ذلـؽ أن اهلل تعـالك يؾزمـف أن يؾػـظ بؽؾؿـة 

)كـ( بصقت واضح مػصؾ كؿا كػعؾ كحـ ولؽـ هذه صريؼتـا )البشرية( لػفؿ معـك 

 .(5)كؾؿة )كـ(

 حتاج إلقف.فاهلل سبحاكف وتعالك أجّؾ مـ أن يتخذ ولًدا أو ي

ـِ َأْن َيتَِّخَذ َوَلًدا ﴿وصدق اهلل تعال، إذ يؼقل:  ْحَؿ ـْ فِل  (92)َوَما َيـَْبِغل لِؾرَّ إِْن ُكؾُّ َم

ـِ َطْبًدا ْحَؿ َّٓ آتِل الرَّ َْرِض إِ ْٕ َؿاَواِت َوا  [.92 – 92]سقرة مريؿ:  ﴾(92) السَّ

الؿسقح هق ابـ لإللف وأحد  لذلؽ: فنن طؼقدة التثؾقث يف الـصراكقة التل ُبـَِقت طؾك أن

أقاكقؿــف وصــقره طؼقــدٌةلؿ يــلِت هبــا الؿســقح طؾقــف الســالم الــذي قــد أكرمــف اهلل تبــارك 

                                                 

 خ/ أمحد ديدات.يإلسالم، للشادلسيح  ي ا( 16)
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وتعالك بالـبقة والرسالة، وإكؿا هل ففؿ متطقر قد اكحرف طـ الجاّدة والصقاب طؾك 

 مّر إزمـة والؼرون.

زطؿـف تخبًطـا طظقًؿـا، لذلؽ، فنكـا كجد أن الـصراكقة تتخـّبط يف ذلـؽ الؿعتؼـد الـذي ت

 ومؿا يشفد طؾك ذلؽ واقعًقا: 

أكف قد ُكِؼؾ أن ثالثة أشخاص قد طؾؿفؿ بعض الؼسقسقـ طؼقدة التثؾقث التل تممـ هبا 

الـصراكقة، وكاكقا )همٓء الثالثة( يف خدمتفؿ، وجاء أحد أحباء الؼسقس وسللف طّؿـ 

 تـّصر )دخؾ يف الـصراكقة(؟

 صروا.فؼال الؼّس: ثالثة أشخاص تـ

 فسللف ذلؽ الؿحّب: هؾ تعؾؿقا شقًئا؟

 ُمحّبف ما قد تعؾؿف همٓء الثالثة؟ يؼّس: كعؿ، وصؾب واحًدا مـفؿ لُقرفؼال ال

 فسلل ذلؽ الؿحّب أحد همٓء الثالثة طـ طؼقدة التثؾقث؟

فؼال أحد الثالثة لؾؼّس: إكؽ طؾؿتـل أن ألفة ثالثة، أحدهؿ الذي يف السـؿاء والثـاين تقّلـد 

بطـ مريؿ والثالث الذي كزل يف صقرة الحؿام طؾك اإللف الثـاين بعـدما صـار ابــ ثالثـقـ  مـ

   سـة.

 فغضب الؼّس مـف وصرده، وقال هذا مجفقل.

 مـ همٓء الثالثة، وسللف كػس السمال طـ طؼقدة التثؾقث؟ ثؿ صؾب الؼسُّ الثاين

 الباقل إلفان.فؼال: إكؽ طؾؿتـل أن ألفة كاكقا ثالثة، فُصؾِب واحد مـفؿ و
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فغضب الؼّس طؾقف أيًضـا، وصـرده، ثـؿ صؾـب الثالـث مــ هـمٓء الثالثـة، وكـان ذكًقـا 

 بالـسبة لألّوَلْقـ، فسللف الؼسقس كػس السمال طـ طؼقدة التثؾقث؟

فؼال: لؼد حػظت ما طؾؿتـل حػًظا جقًدا وففؿت ففًؿا كامالً، وهـق أن القاحـد ثالثـة 

 .(5)فؿات، فؿات الؽّؾ ٕجؾ آتحاد والثالثة واحد، فُصؾب واحد مـفؿ

 ومـ ثؿ، يتجؾك لـا:

ــدة صــافقة حقــث يتخــبط فقفــا  ــّدطقفا الـصــراكقة لقســت بعؼق ــل ت ــدة الت أن تؾــؽ العؼق

 الجفالء ويتحّقر فقفا العؾؿاء.

فبقـؿا ُيؼال: إن اإللف واحد ُيؼال: إكف مؽقن مـ ثالثة أقـاكقؿ )إب، وآبــ، والـروح 

 أن كؾ واحدة مـفا )إقاكقؿ( إلف. الؼدس( والتل يزطؿقن

ٔلفـة الثالثـة  ويف ذلؽ مـاكرة لؾضروريات، حقث زطؿت الـصـراكقة آلفـة ثالثـة، ثـؿ جعؾـت ا

ـ حــد الؿعؼــقل وباهــت  ــة فؼــد خــرج طــ ـ جعــؾ الثالثــة واحــًدا والقاحــد ثالث واحــًدا، ومــ

 .ضرورياتف

ــؾ قسقســقـ بــارزيـ لؿــا يؼقلــف اإلســ الم، فقؿــا يتعؾــؼ ولــذلؽ: فنكـــا كجــد أكــف قــد تؼبَّ

بالؿســقح، حقــث قــد رفــض أكثــر مـــ كصــػ أســاقػة إكجؾــرتا اإلكجؾقؽــاكققـ ألقهقــة 

ذلـؽ  21/3/5924الؿسقح، وقد كشرت صحقػة )الديؾؾل كقـقز( الصـادرة بتـاريخ 

 .(2)تحت طـقان: دراسة مصدمة حقل آراء إساقػة اإلكجؾقؽاكققـ

                                                 

 اهلل اذلندي. ةللشيخ/ رمح ،بتصرف –كتاب إرهار احلق  (1)
 وألوهية ادلسيح، للشيخ/ أمحد ديدات. اجنلرتاأساقفة كنيسة  (18)
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كقة لؾؿسـقح إٓ أن كتاهبـا الـذي تـزطؿ أكـا كجد أكف طؾك الرغؿ مــ تللقـف الـصـرا رابًعا:

 قدسقتف يـاقض ذلؽ الؿعتؼد، وكؿقذج ذلؽ:

(: أن الؿسقح كـان يؼـقل: أكـف ٓ يؼـدر طؾـك شـلء 21: 1أكف جاء يف )إكجقؾ يقحـا  -أ

 مـ كػسف.

أي أن الؿسقح كان طديؿ الؼدرة إٓ أن يعقـف اهلل تعـالك، شـلكف شـلن أي مخؾـقق، مؿـا 

 قهقتف.يدل طؾك بشريتف وطدم أل

 (: أن الؿسقح كان ٓ يعؾؿ مقطد يقم الؼقامة.22: 52أكف جاء يف )إكجقؾ مرقس  -ب

أي أن الؿسقح كان طديؿ العؾؿ بالغقب إٓ أن ُيعؾِؿف اهلل تعالك، شلكف )الؿسـقح( شـلن 

 أي مخؾقق أو أي كبل مرسؾ، مؿا يدل طؾك بشريتف وطدم ألقهقتف.

غقــر ذلــؽ مـــ مظــاهر اإلحتقــاج التــل أن الؿســقح كــان يعطــش ويجــقع ..، إلــك  -ت

 يحتاج إلقفا البشر، مؿا يدل طؾك بشريتف وطدم ألقهقتف.

ويف إكجقؾ مرقس، أن رجاًل مـ القفقد قد أتـك الؿسـقح وسـللف: مـا إمـر الـذي  -ث

 يعترب أول الجؿقع؟ 

فؼال لف الؿسـقح: الـرّب القاحـد، مؿـا يـدل طؾـك بشـريتف )الؿسـقح( وطبقديتـف لؾـرّب 

الؿسقح ٕتباطف هق طؼقدة ولق كان ما ُيعّؾؿف ثؿ طدم ألقهقتف )الؿسقح(،  ومـالقاحد، 

 لذكر معـك التثؾقث لسائؾف القفقدي. التثؾقث
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وغقر ما ذكركا الؽثقر مؿا قد جاء يف الؽتاب الؿؼـدس لؾـصـراكقة، ممكـًدا طؾـك بشـرية 

للقف لؾؿسـقح الؿسقح وطدم ألقهقتف، ومـ ثؿ مـاقضة ومخالػة ما طؾقف الـصراكقة مـ ت

 وطبادة لف.

تعــدد أكاجقــؾ الـصــراكقة )التــل يتؽــقن مـفــا الؽتــاب الؿؼــدس لؾـصــراكقة(  ومــع -ج

( أن 2وتـاقضــفا واختالففــا فنكـــا كجــد وفًؼــا لؿــا جــاء يف )إكجقــؾ يقحـــا، إصــحاص 

الؿسقح الذي تزطؿ الـصراكقة ألقهقتف قد غػـر لؾؿـرأة التـل ُقـبض طؾقفـا بتفؿـة الزكـا، 

 «.إذهبل وٓ تخطئل أبًدا»الؿسقح: حقث قال لفا 

فنذا ما كان ذلؽ آّدطاء بللقهقة الؿسقح )كؿا تـزطؿ الـصـراكقة( صـحقًحا، فـتسـاءل: 

فؾؿاذا لؿ يتدخؾ الؿسقح،)وهق الـذي يؿثـؾ طـصـر الؿحّبـة لـدى الـصـراكقة( يـقم أن 

ـ ارتؽب آدم وحقاء ذكب أكؾفؿا مـ الشجرة الؿـفل طـفا، فقغػر لفؿـا ولـذريتفؿا مـ

ققاًسا لؿا قالف لؾؿرأة التـل زكـت وغػـر « اذهبا وٓ تخطئا ثاكقة»بعدهؿا، أو يؼقل لفؿا 

لفا، وذلؽ إذا ما كان إلفا كؿـا تـّدطل الـصـراكقة أو أحـد أجـزاء أو أقـاكقؿ ثالثـة لإللـف 

 الؿزطقم؟!

وإذا لؿ يتدخؾ الؿسقح كل ُيغػر ٔدم وحـقاء ذكبقفؿـا أي طؽـس مـا تـزطؿ الـصـراكقة 

 لؿسقح( مع الؿرأة الؿشار إلقفا آكًػا، فعؾك أي شلء يدل ذلؽ؟!فعؾف )ا

أن ذلؽ مؿا يربهـ طؾك بطـالن ذلـؽ آطتؼـاد الـذي يـزطؿ ألقهقـة الؿسـقح  ٓ شك:

 حقث إكف مخالػ ومـاقض ٕدكك درجات الؿعؼقل.
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أكـا كجد أن لققا )أحد مملػل أكاجقؾ الـصراكقة والذي تـّدطل الـصـراكقة أكـف كـان  -ح

ا فقؿا يؽتبف( يـسـب إلـك الؿسـقح يف إكجقؾـف الـذي ألػـف أكـف )الؿسـقح( كـان ابــ ُمؾفؿً 

 يقسػ، وذلؽ يعـل أحد أمريـ:

أن الؿسقح لقس إلفا أو ابـًا لإللف، حقث إن أبقف معـروف لديـف )لـدى لققـا(، وهـق  -5

يقسػ الـجار، وبذلؽ يؽقن ما سجؾف لققـا يف إكجقؾـف مخالًػـا ومـاقًضـا لؾؿسـقحققـ 

 مـ حقث تللقففؿ لؾؿسقح. أكػسفؿ،

 أن ذلؽ يعـل: أن السقدة مريؿ إما:  -2

أهنا قد تزوجت مـ يقسـػ الـجـار، وأكجبـت الؿسـقح، ومــ ثـؿ فـنن ذلـؽ يؽـقن  -

مخالًػا لؿا طؾقـف الؿسـقحققـ بـؾ والؿسـؾؿقـ أيًضـا، حقـث إن السـقدة مـريؿ لـؿ تؽــ 

 متزوجة.

الـجار، وبـذلؽ يؽـقن إكجقـؾ  أو أهنا )السقدة مريؿ( كاكت غقر متزوجة مـ يقسػ -

ا، مقافًؼـا إلك الػحش والػجقر، ومـ ثـؿ َكْسـب ولـدها إلـك أكـف َوَلـد زكـ د كسبفالققا ق

 وٓ شؽ أن ذلؽ اّدطاء باصؾ وكذب محض.بذلؽ اّدطاء القفقد، 

فنكـا كجد مـ يضقػ إلك إكاجقؾ ويحذف مـفـا ويّبـدل ويغّقـر فقفـا، كقػؿـا  ولذلك:

ه، كــلن يــتؿ إضــافة طبــارة )طؾــك مــا كــان ُيظـــ( بــقـ طالمتــل يؿؾقــف طؾقــف طؼؾــف وهــقا

تـصقص، يف محاولة لؾخروج مـ ذلؽ الؿلزق ذا الحـرج الشـديد الـذي أوقعفـؿ فقـف 

لققا )أحد مملػل أكاجقؾ الـصراكقة( يف إكجقؾف، حقث قد كسب الؿسـقح إلـك أكـف كـان 

 ابـ يقسػ، مقضًحا سؾسؾة صقيؾة لـَسبف.
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بلن يتؿ حذف الؼقسقـ الؾذيـ بداخؾفؿا طبارة )طؾك ما كان  ثؿ كجد التحريػ البّقـ،

 ُيظـ( إلدراجفا داخؾ إكجقؾ لققا كجزٍء مـف غقر مضافة إلقف.

وذلؽ مـ أجؾ طدم كشػ تؾؽ إلعقبة مـ طقام معتـؼل الـصـراكقة وأيًضـا حتـك ٓ 

 ُيمخذ ذلؽ ذريعة لؾرّد طؾقفؿ.

الـصراكقة يف ألقهقـة الؿسـقح وبـقـ  ومؿا أشرت إلقف يتضح طظقؿ التـاقض بقـ اطتؼاد

ما كسبف لققا لؾؿسقح مـ أكف كان ابـا لققسػ الـجـار، مقضـًحا سؾسـؾة صقيؾـة لـَسـبف، 

وذلــؽ طؾــك الــرغؿ مـــ أن لققــا هــق أحــد مــملػل إكاجقــؾ التــل يتضــؿـفا الؽتــاب 

 الؿؼدس لؾـصراكقة والتل تزطؿ إلفامف.

الـذي  كنكجقـؾ بطـرسا مـ إكاجقؾ إخـرى أكـا كجد أكف إذا ما تؿ اطتؿاد أيًّ  خامًسا:

يؼقل بعدم مقت الؿسقح طؾك الصؾقب لَتَغقَّر شؽؾ الؿسقحقة طـ ما هـل طؾقـف أن، 

 لتـاقض ما يؼقلف إكجقؾ بطرس مع ما تعتؼده الـصراكقة الققم.

الذي يقضح أن اطتؼاد الـصراكقة بصؾب الؿسقح ومقتف وققامتف مـ  وكنكجقؾ تقماس

مؼطقًطا بـف يف الؼـرن الثالـث والرابـع، مؿـا يقضـح أن ففـؿ الـصـراكقة الؿقت لؿ يؽـ 

التل طؾقف أن إكؿا هق ففؿ متطقر، إذ لـق كـان ذلـؽ آطتؼـاد )الـذي طؾقـف الـصـراكقة 

أن مـ تللقف لؾؿسقح واطتؼاد بصـؾبف وقتؾـف ثـؿ ققامتـف( هـق مـا جـاء بـف الؿسـقح، لؿـا 

ؾ ذلــؽ الؿعتؼــد الــذي تــممـ بــف حــدثت مثــؾ تؾــؽ التـاقضــات والتضــاربات يف أصــ

 الـصراكقة.
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ويف فؾسطقـ كجد آثاًرا ٕكاجقـؾ أخـرى مؽتشـػة، تؼـقل بـلن الؿسـقح قـد ُولِـد مجـّرد 

إكسان، وهق ما يـاقض ألقهقة الؿسقح الذي تزطؿف الـصراكقة والـذي قـد تؼـّرر )ذلـؽ 

مرباصـقر م بـلمر مــ آ 221الؿعتؼد الذي طؾقف الـصراكقة أن( يف ممتؿر كقؼقـة ســة 

 قسطـطقـ. 

تـزيــف اإللـف الخــالؼ طــ صــػة أكـف مـــ الـاحقـة الػطريــة والعؼؾقـة فنكــف يؾزمــا  سادسبا:

آحتقاج لالبـ أو القلد ومـ ثؿ تـزيفف سبحاكف وتعالك طـ اتخاذه صـاحبة أو زوجـة 

)لتلدية وضقػة اإلكجاب(، ففق اإللف الخالؼ الذي لؿ يقلد مـ شلء ولقس قبؾف شـلء، 

سبحاكف وتعالك لؿ ُيقلد مـ أحد فنكف سـبحاكف وتعـالك لـقس بحاجـة ٕن يؾـد  وكؿا أكف

 أحدا وٓ يؾقؼ يف حؼف مثؾ ذلؽ ففق القاجد لؽؾ شلء مـ طدم )مـ ٓ شلء(.

فال يؿؽـ قبقل آّدطاء الؼائؾ باتخاذ اإللف ولدا أو ما شابف بزطؿ أن ذلؽ القلد 

وصار رضقعا يف حاجة إلك الرضاطة ُولِد مـ فْرج أّمف قد )الؿخؾقق الضعقػ الذي 

وآحتضان والرطاية...إلك غقر ذلؽ، ثؿ بعد ذلؽ يؿقت وُيدفـ كغقره مـ البشر( 

هق إحدى صبائع وصقر اإللف الذي خؾؼف وخؾؼ كؾ شلء، فال يؿؽـ لعؼؾ رشقد 

قبقل مثؾ تؾؽ آفرتاءات وإٓ لؼاد ذلؽ إلك طديد مـ التساؤٓت التل يستحقؾ 

كظرا ٕن تؾؽ التساؤٓت قد ُبـقت طؾك تخّقالت وتقّهؿات ٓ أساس  اإلجابة طؾقفا

 لفا، وكؿقذج ذلؽ: 

إذا كان اإللف قد اتخذ الؿسـقح ابــا لـف )وإن كـان َمجـاًزا( فؿـا الؿـاكع مــ أن يؽـقن  -

اإللف قد اتخذ أيًضا ابـًا أو أكثـر مــ الؿالئؽـة الؿؼـربقـ الـذيـ هـؿ أشـرف ِخؾؼـة مــ 
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قرهؿ )وإن كان ذلؽ َمجاًزا( لطبقعة خاصة بف معفؿ؟! ومـ ثـؿ البشر أو مـ الجـ وغ

 اتخاذه زوجة أو أكثر مـ الجـ وغقرهؿ كطبقعة خاصة بف أيًضا؟

ما الذي يؿـع آكذاك أن يؽقن لإللف الخالؼ صبقعة وصقرة أخرى مع ولد آخر أو  -

صبائع وصقر أخرى مع أوٓد آخريـ مـ البشر أو غقرهؿ مـ الؿخؾققات إخرى 

...أو غقرهؿ مـ  -الذيـ هؿ أشرف يف الِخؾؼة مـ البشر -كالؿالئؽة ) ـّ أو الج

ٓ طؾؿ لـا هبا( بزطؿ أن ذلؽ القلد أخر أو إوٓد  التلالؿخؾققات إخرى 

أخريـ هؿ أيضا إحدى صبائع وصقر اإللف الخالؼ )الذي خؾؼفؿ وخؾؼ كؾ 

 شلء(؟!

إلف أو ابـ إلف )طؾـك اخـتالف فرقفـا ( ٕكـف إذا كاكت الـصراكقة تعتؼد يف الؿسقح أكف  -

ُولِد مـ غقر أب، فؿاذا تؼقل يف آدم طؾقف السالم وقد خؾؼف اهلل طز وجـؾ مــ غقـر أب 

 وٓ أم؟ أتـسب إلقف إلقهقة أو جزء مـفا؟ أتزطؿ أكف إلف أو ابـ إلف أيًضا؟

طؾـك يديـف يف الؿسـقح إلقهقـة لظفـقر بعـض الؿعجـزات كاكت الـصـراكقة تعتؼـد إذا  -

ومقسـك طؾقـف السـالم وغقرهؿـا  ملسو هيلع هللا ىلص)تليقًدا مـ اهلل طز وجؾ لثبقتف( فؿاذا كؼقل يف محؿد 

مـ إكبقاء والؿرســؾقـ وقـد جـاءوا بـالؽثقر والؽثقـر مــ الؿعجـزات والخـقارق مــ اهلل 

كـا ذلـؽ إلـك اطتؼـاد  سبحاكف وتعالك تليقًدا لفؿ طؾك صدق كبقاهتؿ ورسـآهتؿ؟ ففـؾ َيُجرُّ

 فقفؿ؟! إلقهقة

 كقػ تحؿؾ السقدة مريؿ العذراء )وهل مـ البشر( إلًفا أو ابـ إلف؟! -

 كقػ يحتقي إدكك وإطؾك؟ -
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وكقػ يخرج مثؾ ذلؽ اإللف مـ شؼ الػرج )َسْقءة اإلكسان( كؿقلقد صغقر، فاتًحا  -

 فؿف لثدي أمف؟!

الحققاكقـة؟ وماذا إن تـزوج إكسـان مــ بؼـرة؟! مـاذا إن التؼـت الطبقعـة البشـرية مـع  -

 أيقلد ما كصػف إكسان والـصػ أخر بؼرة؟!

هؾ يؿؽـ أن تؾتؼل الطبقعة البشرية مع الطبقعة الحققاكقة؟! أُيعؼؾ قبقل تزاوج  -

إكسان مـ بؼرة أو غقر ذلؽ )مـ الحققاكات بؿختؾػ أكقاطفا( لُققلد ما كصػف إكسان 

ثؿ تؽقن الطبقعة  وكصػف أخر بؼرة )أو غقر ذلؽ مـ الحققاكات إخرى( ومـ

الحققاكقة هل إحدى صبائع وصقر اإلكسان؟! هؾ يؿؽـ لـػس زكقة قبقل مثؾ 

 ذلؽ؟! 

بالطبع: ٓ، فنن ذلؽ ُيعّد اكحطاصا أخالققا وتؼؾقال مـ قدر البشر الذيـ كّرمفؿ اإللف 

الخالؼ تبارك وتعالك، فالبشر أشرف قدرا وأرفع مـزلة مـ الحققاكات وذلؽ طؾك 

 ؿ جؿقعا مـ مخؾققات اإللف الخالؼ جؾ وطال. الرغؿ مـ أهن

وإذا كان إمر كذلؽ بالـسبة لؾطبقعة البشرية والطبقعة الحققاكقة طؾك الرغؿ مـ أن 

كالهؿا مـ الؿخؾققات، فؿا بالـا إذا كان إمر متعؾؼا باإللف الخالؼ سبحاكف وتعالك 

 الذي خؾؼ البشر وغقرهؿ مـ حققاكات ومخؾققات أخرى! 

 أن تؾتؼل الطبقعة اإللفقة مع الطبقعة البشرية؟! أُيعؼؾ

ففؾ يؿؽـ لـػس زكقة قبقل اّدطاء التؼاء الطبقعة اإللفقة )اإللف الخالؼ( مع الطبقعة 

 -كؿا يف أول الَخْؾؼ-الذي خؾؼف اهلل تعالك مـ طدم الضعقػ البشرية )الؿخؾقق 
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ف ويصقر رضقعا ، الؿخؾقق الذي ُيقلد مـ فَ وضقػة اإلكجاب يؼقم بتلديةالذي و ْرج أمِّ

الذي سقف يئقل بف إمر ٕن يؿقت ويدفـ بعد و يف حاجة إلك آحتضان والرطاية

ذلؽ كغقره مـ الؿخؾققات إخرى( لتؽقن الطبقعة البشرية هل إحدى صبائع 

 وصقر اإللف الخالؼ؟!  

ا يف اإللف الخالؼ واكتؼاصا مـف وتؼؾقال م ـ قدره، ففق بالطبع: ٓ، فنن ذلؽ ُيعّد َذمَّ

 سبحاكف وتعالك الخالؼ لؾبشر وغقرهؿ مـ الؿخؾققات إخرى. 

 إحـداإللـف القاحـد ومـ ثؿ فؼد جاء اإلسالم داطقا إلـك أن اهلل سـبحاكف وتعـالك هـق 

الــذي لــؿ يؾــد ولــؿ يقلــد ولــؿ يؽـــ لــف مؽافئــا أو مؿــاثال أو مشــاهبا  )الــذي ٓ يتجــزأ(

َؿد (5) َأَحد ُقؾ ُهق اهلل ﴿مصداقا لؼقل اهلل تعالك:   (2)َلْؿ َيؾِْد َوَلْؿ ُيقَلـْد  (2) اهلل الصَّ

ف ُكُػًقا َأَحد  [.4 –5]سقرة اإلخالص: ﴾ (4) َوَلْؿ َيُؽـ لَّ

ذلك التساؤل الذي ىحن بصدده بتساؤل مهم قد َيبرِد  ردِّي علىوأختم هذه الجزئوة يف 

 يف أذهان البعض، وهو: 

تـل تعتؼـدها الـصـراكقة مــ أكـف طبـارة طــ ثالثـة لؿاذا ٓ يؽقن اإللـف بتؾـؽ الطبقعـة ال

أقاكقؿ: اإللف أب واإللف آبـ والروح الؼدس الـذي تـزطؿ الـصـراكقة أكـف إلـف أيًضـا، 

ولؽـفؿ جؿقًعا إلف واحد، وأن اإللف أب قد ضّحك بابـف اإللف تؽػقًرا لذكقب وخطايا 

 البشر؟

 لؿاذا ٓ يؽقن ذلؽ مؿؽـًا؟ وهؾ ُيعجز اإللف ذلؽ؟
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واإلجابة هـا يف هذه الؿرة سقف تؽقن إجابة أحد الؿبشريـ الؽاثقلقؽققـ سابًؼا وهق 

 مع تصرف بسقط لؾتقضقح. )جاري مقؾر(

إن الـاس يؼعـقن يف خطـل مـطؼـل طــدما يؼقلـقن  وهذه اإلجابة هل طؾك الـحق أيت:

 أن اهلل يجقز يف حؼف أن يػعؾ أي شلء، فذلؽ غقر صحقح، لؿاذا؟

الك ٓ يجقز يف حؼف أن يػعؾ كؾ شلء إٓ إذا اطتؼدكا أكف يؼقم بلفعال غبّقـة، ٕن اهلل تع

 ففؾ يػعؾ اهلل الحؿاقات؟! هؾ يػعؾ أفعال الضعػاء؟!

 هؾ يػعؾ التػاهات التل ٓ يؿؽـ أن يعؼؾفا أو يتؼبؾفا إكسان سقي العؼؾ والػطرة؟!

 مـ تؾؽ إشقاء.فاإلكسان قد ُفطر طؾك تعظقؿ إلفف وخالؼف وتـزيفف طـ فعؾ أي 

 فاهلل تعالك يػعؾ إفعال اإللفقة التل تؾقؼ بللقهقتة.

 وإذا ما قال قائؾ أن الؿسقح إكسان وإلف يف كػس الققت، يؽقن التساؤل الطبقعل لف: 

 هؾ كان باإلمؽان قتؾف )الؿسقح( أم ٓ؟ هؾ هق طرضة لؾؿقت أم أكف ُمخؾَّد؟ 

تعالك فنكف ُمخّؾد ٓ يؿؽـ مقتف أو قتؾف، ومـ  فاإلكسان ُطرضة لؾؿقت والؼتؾ وأّما اهلل

 ثؿ فنكف ٓ يؿؽـ الجؿع بقـ آثـقـ مًعا.

وأيًضا، فنن اإلكسان محـدود ٓ يعـرف كـؾ شـلء، وأّمـا اهلل سـبحاكف وتعـالك فنكـف يعؾـؿ كـؾ 

 شلء. 

والؿسقح الذي تّدطل الـصراكقة ألقهقتف كان يلكؾ ويشرب ومـ ثؿ ففق يؼـقم بقسـقؾة 

كان قد اختتـ يف الققم الثامـ ورضع مـ ثدي أمف .... إلك غقـر ذلـؽ مــ اإلخراج، و

ــّدطل  ــبؿا ت ــؾ )حس ــؿ قت ــؾب ث ــقـ وُص ــف وُأه ــد ُبصــؼ يف وجف ــرية، وق ــال البش إفع
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ــة والعؼــقل  ــف الػطــر الســقية والـػــقس الزكق ــف ُمحــال أن تؼبؾ الـصــراكقة(، وذلــؽ كؾ

 الرشقدة يف اإللف الخالؼ سبحاكف وتعالك.

احقــة العؼؾقــة والؿـطؼقــة فنكــف ٓ يؿؽـــ قبــقل اطتؼــاد الـصــراكقة بــلن فؿـــ الـ لببذلك:

الؿسـقح هــق ابـــ اإللــف أو أكـف )الؿســقح( أحــد أقاكقؿــف، حقـث ذلــؽ مخالػــة صــريحة 

 لؾعؼؾ والؿـطؼ.

 
 

( غقر الؿسؾؿ: ما هق الَرّد طؾك اطتؼاد الـصراكقة يف طؼقدة الخالص وتقارث 54)س

 الخطقئة؟

إن طؼقدة الخالص والتل تتؿثـؾ يف آطتؼـاد بصـؾب  :وضحبداءة أ ( الؿسـؾؿ:54)ج

الؿسقح ومقتف تؽػقًرا لذكقب البشر والتل جاءت تبعا لالطتؼاد بـلن جؿقـع البشـر مــ 

 طـفـا مـا هـل إٓ 
ّ
بـل آدم قد تقارثقا خطقئة أبقفؿ )آدم( طـد أكؾف مــ الشـجرة الؿـِْفـل

ـ حقث آطتؼاد بنلف ُمرّكب مـ إحدى فروع طؼقدة التثؾقث التل تممـ هبا الـصراكقة م

أب وآبـ والروح الؼدس كؿرتؽز لعؼقدهتا، وقد أثبت يف إجابتل طؾك التساؤٓت 

ع مـفا سقاًء كاكـت طؼقـدة الخـالص أو  السابؼة تـاقضفا وبطالهنا، ومـ ثؿ فنن ما تػرَّ

باصـؾ تقارث الخطقئة أو غقرهؿا ما هق افرتاٌء باصٌؾ وكذٌب محٌض، ٕن ما ُبــل طؾـك 

 ففق أيًضا باصؾ.
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صقابؼ مثاًل، بدون أساس سـؾقؿ لـذلؽ  51أكف إذا ما أردكا تشققد بـاء مـ  ومثال ذلك:

 صقابؼ؟! 51البـاء، ففؾ ُيعتّد بذلؽ البـاء حتك وإن ارتػع إلك الـ 

بالطبع ٓ، ٕن ذلؽ البـاء بدون إسـاس السـؾقؿ لـف ٓ يؾبـث إٓ أن  اإلجابة القطعوة:

يف ضاهره ما هق إٓ صقرة فؼط ولؽـف خـاٍو ٓ يؿؽــ آكتػـاع بـف لػسـاد  يـفار، أي أكف

 أساسف، لذلؽ فنكف ٓ يؿؽـ آكتػاع بف.

وكذلؽ الـصراكقة، فنهنا إذا ما اّدطـت وجـقد إلـف آب وإلـف ابــ وإلـف متؿثـؾ يف الـروح 

 الؼدس فنن ذلؽ ببساصة يؼقد إلك إثارة تساؤٓت طجقبة تققعفا )تققع الـصـراكقة( يف

 الؿآزق ذات الحرج الشديد، ومثال ذلؽ:

أقاكقؿ مـ إلف آب وإلف ابـ وإلف  2هؾ ما تعتؼده الـصراكقة مـ زطؿ بلن اإللف طبارة طـ 

متؿثؾ يف الروح الؼدس يعـل أن السقدة مريؿ والدة الؿسـقح )الـذي تـزطؿ الـصـراكقة 

 ألقهقتف وأكف اإللف آبـ( هل زوجة اهلل؟!

 ؿ يؽقكا متزوجقـ؟! أم أن والدا الؿسقح ل

 تعالك اهلل طز وجؾ طـ مثؾ تؾؽ آفرتاءات طؾًقا كبقًرا

إلــك غقــر ذلــؽ مـــ التســاؤٓت الؿـؽــرة التــل تػــرض كػســفا طـــد ســؿاع مثــؾ تؾــؽ 

آّدطاءات وآفرتاءات التل تزطؿفا الـصراكقة، ٕكـف كؿـا أشـركا بنيجـاز فـنن الباصـؾ 

تساؤٓت التـل قـد أشـركا إلـك إحـداها يف هـذه ُممّداه إلك باصٍؾ مثؾف وإلك مثقؾ تؾؽ ال

 الـؼطة.
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وإذا مــا أردكــا أن كقضــح تـــاقض طؼقــدة الخــالص والتــل تتؿثــؾ يف آطتؼــاد بصــؾب 

ًٓ بسقًطا، وهق:   الؿسقح ومقتف تؽػقًرا لذكقب البشر، فنكـا كثقر تساؤ

 بشر؟!لؿاذا كان مـ الضروري أن يصـع اهلل بشًرا ثؿ ُيصؾب ويؿقت تؽػقًرا لذكقب ال

ألؿ يؽـ اهلل قـادًرا طؾـك أن ُيؽّػـر ذكـقب البشـر دون الحاجـة إلـك مثـؾ تؾـؽ إوهـام 

 والظـقن التل ٓ تغـل مـ الحؼ شقًئا؟!

ٓ سقؿا وأن اهلل تعالك هق الذي أطؾؿـا بلكف هق مـ يغػر الـذكقب ويتـقب طؾـك العبـاد 

 إذا ما رجعقا وأكابقا إلقف واستغػروه.

ص التل تممـ هبا الـصراكقة تػتح إبقاب طؾـك مصـراطقفا ٓ شؽ، وأن طؼقدة الخال

لؽثقر مـ التساؤٓت التل ٓ إجابة لفا إثر التـاقضات القاقعة فقفا، مؿا يمكد طؾـك أن 

مثؾ تؾؽ العؼقدة الغقر ُمستساغة فطرًيا وطؼؾًقا إكؿا هل اتبـاع لألوهـام والظــقن وفًؼـا 

 لؿا قد أمؾتف إهقاء والشفقات.

أكـا كجد أن الؿسقح كػسف يف الؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة يعّؾؿفـؿ كقـػ  ومـ العجقب

صـؾقا كـذلؽ، صـؾقا هلل وققلـقا: »ُيصّؾقن هلل ويعؾؿفؿ كقػقة الدطاء، حقث قال لفـؿ: 

 (.54: 3)اكجقؾ متك « واغػر لـا ذكقبـا كؿا كغػر كحـ لؾؿذكبقـ إلقـا

أن يغػــر اهلل خطايــاهؿ  والتســاؤل الؿفــؿ: أكــف إذا مــا طّؾؿفــؿ الؿســقح ذلــؽ مـــ أجــؾ

 ويؽّػر طـفؿ ذكقهبؿ، فؽقػ يؽقن مات تؽػقًرا لخطاياهؿ؟!

وماذا طـ كبائر الذكقب والؿعاصل والحرمـات التـل قـد ارتؽبتفـا البشـرية مــ بعـده 

 )مـ بعد صؾبف وقتؾف، كؿا تّدطل الـصراكقة(؟!!



 
  ملوغير مس لممسحوار هادئ بين  68

ـصراكقة بصؾبف ففؾ تحتاج إلك أن يصؾب الؿسقح وأن ُيؼتؾ مرة أخرى تبًعا ٓطتؼاد ال

 وقتؾف تؽػقًرا لذكقب آدم وذريتف مـ بعده؟!!

أو أكـا كحتاج إلك مسقح آخر ُيـْسب إلقف إلقهقة لقمدي كػس الـدور وكػـس العصـؿة 

التل قد قام هبا الؿسـقح يف الـصـراكقة، مــ أن ُيضـحل بـػسـف لُقصـؾب وُيؼتـؾ  تؽػقـًرا 

 ذلؽ الػداء الؿزطقم؟!لذكقب آدم وذريتف مـ بعده، يف قصة أخرى مقهقمة ل

فؾق كان ما تّدطقف الـصراكقة حًؼا لؽان احتقاج البشرية إلـك أن يؽـقن هلل الؿئـات بـؾ إلـقف  

والؿاليقـ مـ إبـاء وإوٓد لؾتضحقة هبؿ مـ أجؾ تؽػقر الـذكقب والخطايـا، ٓ سـقؿا يف 

الكقـة بـال أدكـك هذا الزمان الذي قد اكتشرت فقف الرذائـؾ والػـقاحش والؿـؽـرات جفـًرا وط

ــدافعقن طـفــا ويرّوجــقن لفــا  ــؾ والػــقاحش والؿـؽــرات ي ــؾ إن أهــؾ تؾــؽ الرذائ ــاء، ب حق

 ويدطقن إلقفا تحت العديد مـ الؿسؿقّات الباصؾة والشعارات الزائػة كالحرية وغقرها. 

 فتعالك اهلل طز وجؾ طـ كؾ تؾؽ آفرتاءات طؾًقا كبقرا.

الـصـراكقة وتــممـ هبــا إكؿــا هــل طؼقــدة ٓ  لـذلؽ، فــنن طؼقــدة الخــالص التــل تــّدطقفا

 أساس لفا مـ الصحة.

وإذا كان إب اإللف قد اكبثؼ مـف آبـ اإللف، وحؾَّ يف جسؿ بشـري كطبقعـة خاصـة  -

بف مـ أجؾ إهاكتف وصؾبف وقتؾف يف مثؾ ذلؽ الػداء الؿزطـقم ، فؿـا الؿـاكع إذن مــ أن 

إخـرى كالؿالئؽـة أو الجـان أو غقرهـا َيُحؾَّ ذلؽ اإللف آبـ يف أي مـ الؿخؾققات 

يف أسطقرة خرافقة أخرى وأن َيْؾحؼ بف مثؾ ما لحؼف يف قصة الػداء الؿزطقم مـ إهاكة 
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وصؾب وقتؾ أو ما هق أفظع وأشـع مــ ذلـؽ؟ أو أن يؽـقن قـد حـدث لـف مثـؾ ذلـؽ 

 فقؿا مضك )قبؾ خؾؼ آدم( مراًرا وتؽراًرا؟

يف إلفف الذي يعبده والذي كان طؾقـف أن ُيـزهـف  فؿـ َقبِؾ يف معتؼده أية صػة كؼض وذم

ويؿجده وٓ ُيساوي بقـ فعؾف وفعؾ البشر وغقرهؿ مـ الؿخؾققات التل أوجـدها اهلل 

تعالك مـ العدم فال طجب أن كجده يؼبؾ يف معؼتده صػة كؼص وذم ثاكقة وثالثـة... يف 

 ق بـػسف ويعقبف.إلفف وخالؼف الذي كان طؾقف أن يـزهف ويؿجده بدٓ مـ أن يذمف ه

ًٓ  وأيًضا، لتقضقح بطالن طؼقدة الخالص وفؽرة تقارث الخطقئة بجـالء، كثقـر تسـاؤ

بسقًطا واضًحا وهق: مـ أيـ طرفـت الـصـراكقة أن اإلكسـان يجـب طؾقـف أن يـدفع ثؿـًـا 

 .(5)لخطاياه وآثامف؟!

اهلل قـدوس  فـجد أن الـصراكقة تؾجـل إلك إجابة ما ٓ أدكك مصداققة لفا،  كلن تؼقل أن

 واإلكسان خاصئ، واهلل ٓ يؿؽـف التعامؾ مع اإلكسان مباشرة.

 وٓ شؽ أن ذلؽ الؽالم لقس بنجابة طؾك اإلصالق.

ًٓ آخــًرا لتقضــقح بطــالن مثــؾ تؾــؽ اإلجابــة الســابؼة وبقــان طــدم  وإذا مــا أثركــا تســاؤ

 مصداققتفا، كلن كتساءل:

 دلقؾ طؾقف؟مـ أيـ الجزم بصحة ما تزطؿف الـصراكقة، حقث ٓ 

فنكـا ٓ كجد إجابة، حقث إن الؿسقح لؿ يؼؾ يف كتاب الـصـراكقة بتضـحقتف بـػسـف مــ 

 أجؾ تؽػقر الذكقب والخطايا لبـل البشر، ولؿ ُيعّؾؿف، ولؿ َيْدع أحًدا إلك ذلؽ الؼقل.

                                                 

 للشيخ/ أمحد ديدات. ،اخلالف احلقيق  بني ادلسلمني وادلسيحيني (19)
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ولؽـ غقر الؿسقح مؿـ أسس الؿسقحقة طؾك مثؾ تؾؽ إوهام مثؾ )بقلس( هق مـ 

، فؽـالم الؿسـقح كػسـف يف كتـاب الـصـراكقة ٓ يتجـاوز الــ (5)ذلـؽ قام بالتصريح بؿثـؾ

 % مـف، والتل طؾك الرغؿ مـ ذلؽ تزطؿ أكف كالم اهلل.51

ــف  ــقـ مــا تــدطق إلق  ب
ّ
ــاقض الجؾــل ــة تعؾقؼــات لتقضــقح التـ وأخــتؿ هــذه الـؼطــة بثالث

ديفا الـصراكقة مـ إّدطاء بػؽرة تقارث الخطقئة وبقـ ما يـص طؾقف كتاهبـا الـذي بـقـ يـ

 مـ الرفض لتؾؽ الػؽرة الؿّدطاة، وهل: 

ــة  -أ ــا كجــد أن يف )ســػر التثـق ــؾ (: »53: 24أكـ ــاء طـــ إوٓد، وٓ ُيؼت ــؾ أب ٓ ُتؼت

 «.إوٓد طـ أباء، كؾ إكسان بخطقئتف ُيؼتؾ

الـػس التل تخطئ هـل تؿـقت، وآبــ ٓ يحؿـؾ مــ اثـؿ (: »21: 52ويف )حزققال 

 «.إثؿ آبـ، بّر البار طؾقف يؽقن، وشر الشرير طؾقف يؽقن إب، وإب ٓ يحؿؾ مـ

ومؿا أشركا يتضح: أن فؽرة تقارث الخطقئة إكؿا هل مرفقضة بؿا يـص طؾقف الؽتـاب 

الؿؼــدس لؾـصــراكقة كػســف، ومــع ذلــؽ فنكـــا كجــد أن الـصــراكقة تــممـ بتؾــؽ الػؽــرة 

بالخطقئـة حؿؾـت »تؼقل: الؿقهقمة كعؼقدة لفا يف قصة الػداء الُؿػرتاة، حقث كجدها 

 ؟!!«بـا أمفاتـا

ومــا ذلــؽ آخــتالف والتـــاقض إٓ لؿــا حــدث مـــ التحريــػ والتضــققع يف الؽتــاب 

 الؿؼدس لؾـصراكقة، ومـ ثؿ الخؾؾ يف معتؼدها، وصدق اهلل تعالك إذ يؼقل: 

 َلَقَجُدوا فِقِف اْختاِلًَفا َكثِقًرا ﴿
ِ
ـْ ِطـِْد َغْقِر اهلل

 [.22]سقرة الـساء:   ﴾ َوَلْق َكاَن مِ

                                                 

 / أمحد ديدات.للشيخ ،اخلالف احلقيق  بني ادلسلمني وادلسيحيني( 21)
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وكجد أيًضا: أن الـصراكقة قد جعؾت اإللف أب الذي تزطؿف إلًفا متشدًدا وقاسًقا  -ب

 ٓ يصػح وٓ يعػق كؿا يف خطقئة آدم، وطاجًزا طـ حّؾ مشؽؾتف.

ومـ جفة أخرى، فؼد جعؾت الـصراكقة اإللف آبــ الـذي تّدطقـف ُمحبًّـا لؾبشـر وفادًيـا 

جؾفؿ، طؾك الرغؿ مـ أهنا )الـصراكقة( تزطؿ أكف يف إصؾ مـبثؼ لفؿ يجقد بذاتف مـ أ

 مـ أب. 

 تعالك اهلل طز وجؾ طـ مثؾ ذلؽ الذي تّدطقف الـصراكقة طؾًقا كبقرا.

 فؾؼد اشتؿؾ معتؼد الـصراكقة طؾك التـاقض يف فؽرة إلقهقة كػسفا.

  فبقـؿا يقصػ اإللف بلكف هق الخالؼ، كجد أهنا تـسب إلقف القلد.

ــزطؿ  ــاراة ل ــة!!، مج ــف صــػة إلقهق ــا طـ ــا، مـتػًق ــد إذن إٓ مخؾقًق ــقن القل ــؾ يؽ وه

 الـصراكقة واّدطاءها، حقث إن اهلل سبحاكف وتعالك أجّؾ مـ أن يتخذ ولًدا.

لذلؽ: فنكف مؿا سبؼ كستـتج الربهان الؼاصع طؾك بطالن فؽرة تـقارث الخطقئـة ومــ 

 صراكقة.ثؿ بطالن طؼقدة الخالص التل تّدطقفا الـ

 

( غقر الؿسؾؿ: لؼد أوضحت لل رّدا شامال واسعا طؾك اطتؼاد الـصراكقة يف 51)س

ا طؾك ذلؽ  طؼقدة الخالص وتقارث الخطقئة، ففؾ مـ الؿؿؽـ أن تقجز لل ردًّ

 الؿعتؼد؟

إكـا كجد أن قضقة الػداء الؿزطقم التل تـزطؿ بـلن اإللـف آبــ قـّدم  ( الؿسـؾؿ :51)ج

ب والؼتؾ طؾك أيدي القفقد مـ أجؾ التؽػقر طـ ذكب آدم ٕكؾـف كػسف لإلهاكة والصؾ
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مـ الشجرة الؿـفل طـفا ومـ أجؾ التؽػقر طـ ذكب ذريتف مـ بعده لتقارثفؿ خطقئتـف 

 ما هل إٓ قضقة مغؾقصة. 

حقث إن صبقعة آبـ الؿزطقم )الذي تّدطل الـصراكقة أكف ابـ اهلل( إما قابؾة لؾؿقت أو 

 غقر قابؾة لؾؿقت.

نذا كاكت صبقعتف قابؾة لؾؿقت إذن ففق لقس بنلف، ومـ ثؿ ٓ تصح الدطقى بلكـف إلًفـا ف

 وفادًيا يف كػس الققت.

وإن كاكت صبقعة آبـ الؿزطقم غقر قابؾة لؾؿقت لؽقكف إلًفـا فؾـؿ يؼـع طؾقـف الؿـقت، 

 ومـ ثؿ لؿ يؽـ هـاك فداء أو أي مـ تؾؽ إوهام.

لتل تقضح بطالن آطتؼاد بؿـا يسـؿك بعؼقـدة وإلقؽ بعض التساؤٓت آستـؽارية ا

 الخالص وتقارث الخطقئة لدى الـصراكقة:

ـُجرب ويــرغؿ اإللــف الخــالؼ طؾــك فعــؾ مثــؾ تؾــؽ إفعــال الؼبقحــة التــل  -          مــا الــذي يــ

 ٓ تتقافؼ أو تتـاسب مع ألقهقتف وهق الؼادر طؾك أن يخؾؼ ويػعؾ ما يشاء؟!

فان مـ قَِبؾ القفقد )كؿا يف اطتؼاد الـصراكقة( ثؿ ُيصـؾب وكقػ يرتك ابـ اإللف كػسف لقُ 

 وُيؼتؾ دون أن يحؿل كػسف؟!

وإن طجز طـ حؿاية كػسف مؿـ سبَّف وأهاكف، فؽقػ يرتك إب اإللـف ابــف لُقفـان ثـؿ  -

 ُيصؾب فُقؼتؾ دون أن يحؿقف؟!
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م كػسـف كػـداء وتؽػقـر لخطقئـة آد - م وذريتـف مــ وإذا كان اإللف آبــ راضـًقا أن ُيؼـدِّ

بعده، فؾؿاذا كان يسعك هارًبا ويسللف ويطؾب مـ اإللف إب إكؼاذه؟ ألؿ يؽــ إلًفـا أو 

 فادًيا راضًقا؟

وكقػ يرتك اإللف ابـف لقُفان وُيؼتؾ مـ قِبَؾ القفقد الذيـ يؽػـرون بـف ويؽذبقكـف بـزطؿ  -

 أن ذلؽ سببًا يف تؽػقر ذكقب بـل آدم، وهق ٓ دخؾ لف هبذه الذكقب؟

وما الذي يجربه ويرغؿف طؾك ذلؽ وهق اإللف الخالؼ الذي يؿؾـؽ العػـق والغػـران  -

 دون أدكك حاجة لؿثؾ تؾؽ آفرتاءات وإباصقؾ التل تزطؿفا الـصراكقة؟!

وهؾ ُيعؼؾ أن يتحؿؾ بـق آدم ذكقًبا بسبب مخالػة أبقفؿ آدم لربف وأكؾف مـ الشـجرة  -

 التل قد ُكفل أن يلكؾ مـفا؟!

 أن يتحؿؾ آبـ ذكبًا ٕبقف أو جزًءا مـف وهق ٓ طالقة لف بذلؽ الذكب؟!أُيعؼؾ  -

أهذا مـ حؽؿة اإللف وطدلف والذي كان يجـب طؾقــا أن كؿجـده وكـــزهف طــ مـا ٓ  -

 يؾقؼ بف؟!

أي قرب يسع إلف السؿقات وإرض بعد إهاكتف وسبف، وصؾبف وقتؾـف، ودفــف  ويا طجًبا:

 وقربه؟!

ظـــقن إٓ أســطقرة خقالقــة كلســاصقر وخرافــات الؿاضــقـ مـــ فؿــا تؾــؽ إوهــام وال

 الشعقب وإمؿ.

 ولؼد أحسـ بعض طؼالء الشعراء، فؼال:

 وإلــــــــــك أي والــــــــــد كســــــــــبقه  طجبل لؾؿسقح بقـ الـصارى
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ـــــالقا ـــــقد وق ـــــك القف ـــــؾؿقه إل  أس

 

 إهنـــــــؿ بعـــــــد قتؾـــــــف صـــــــؾبقه 

 

ـــــا ـــــقن حؼًّ ـــــا تؼقل ـــــان م ـــــنذا ك  ف

 

 وصــــــحقًحا فــــــليـ كــــــان أبــــــقه 

 

ـــاديحـــقـ حـــؾَّ ا ـــقـ إط ـــف ره  بـ

 

ــــــراهؿ أرضــــــقه أم أغضــــــبقه   أت

 

 فؾــــــئـ كــــــان راضــــــًقا بــــــلذاهؿ

 

ـــــــذبقه  ـــــــؿ ط ـــــــدوهؿ ٕهن  فاحؿ

 

ـــــــان ســـــــاخًطا فـــــــاتركقه  وإذا ك

 

ــــــــقه  ــــــــدوهؿ ٕهنــــــــؿ غؾب  واطب

 

فؽؿا أوضحت سابؼا أكـف مــ العجقـب أن فؽـرة تـقارث الخطقئـة مرفقضـة يف كتـاب 

ٓ ُتؼتـؾ أبـاء طــ »(:   53: 24الـصـراكقة الـذي تؼدسـف، حقـث إكـف يف )سـػر التثـقـة 

 .«إوٓد، وٓ يؼتؾ إوٓد طـ أباء، كؾ إكسان بخطقئتف ُيؼتؾ

ومع أن فؽرة تقارث الخطقئة مرفقضة لديفؿ كؿا يتبقـ لـا مـ كتب الـصراكقة إٓ أكــا 

كجــد أهنــا تــممـ هبــا كعؼقــدة )كؿــا أشــرت إلقفــا يف قصــة الػــداء الؿزطقمــة( فتؼــقل: 

ت بـــا أمفاتـــا[!! ومــا ذلــؽ التـــاقض إٓ لؿــا حــدث مـــ التحريــػ ]بالخطقئــة حؿؾــ

 والتضققع ومـ ثؿ الخؾؾ يف آطتؼاد.

فالعؼقل الصحقحة الصريحة والِػطر السؾقؿة ٓ تؼبـؾ أيـا مــ ذلـؽ العبـث وآفـرتاء 

  طؾك اهلل تعالك، الخالؼ البارئ، فتعالك اهلل طـ مثؾ تؾؽ آفرتاءات طؾق كبقرا.
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الؿسؾؿ: لؼد أوضحت لل بنيجاز الؽثقر والعديد مـ الردود طؾك ( غقر 53)س

اطتؼادات الـصراكقة، ولؽـ هؾ مـ أن تعطقـل مؾخصا شامال لؿا قد أوجزتف لل يف 

 رّدك طؾك ما يزطؿف الـصارى مـ معتؼدات؟

بعــقن اهلل تعــالك وتقفقؼــف ســقف اططقــؽ مؾخصــا شــامال لؿــا قــد  ( الؿســـؾؿ :53)ج

 ما يّدطقف الـصارى مـ أوجف أخرى طؾك الـحق التالل:أوجزتف يف رّدي طؾك 

 أوٓ: بالنسبة ّٓدعاء النصارى لألقاىوم الثالثة

إن الـصارى يّدطقن أن اإللف طبارة طـ ثالثـة أقـاكقؿ، وهـؿ مختؾػـقن يف تحديـد تؾـؽ 

إقاكقؿ الؿزطقمـة أهـل صـػات أم ذوات أم خـقاص، لؽــفؿ اتػؼـقا طؾـك أهنـا ثالثـة 

طقن أن آبـــ هــق كؾؿــة إب، وأن إب وهــل: إب وآ بـــ وروح الؼــدس، ويــدَّ

يعؾؿ إشقاء بؽؾؿتف )آبـ( وأن روح الؼدس هـق الحقـاة التـل مــ أجؾفـا وجـب أن 

 يؽقن إب حقًّا )طؾك حد اّدطائفؿ(.

فُقؼال لفؿ: َأُكّؾ واحد مـ تؾؽ إقاكقؿ الثالثـة غقـر أخـر؟ أم كـؾ واحـد مـفؿـا هـق 

 أخر؟

 قالقا: كؾ واحد مـفؿا هق أخر، ققؾ لفؿ: فؾؿ جعؾتؿقها ثالثة؟! فنن -

فالعدد كػسف يدل طؾك الُؿغـايرة وطـدم الِؿثؾقـة، لـذلؽ فؼـد أثبـتؿ بؽالمؽـؿ مـا كػقـتؿ 

 وكػقتؿ ما أثبتؿ.

وإن قالقا: بلن كؾ واحد مـ تؾؽ إقاكقؿ غقر أخر، ققؾ لفؿ: ففؾ تؿقزون أيا مـ  -

 أخر؟ تؾؽ إقاكقؿ بصػات طـ
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فنن قالقا: ٓ ُكؿقِّز أيًّا مـ تؾـؽ إقـاكقؿ طــ أخـر، طـاد طؾـقفؿ الؽـالم إول بـلن  -

 بإقاكقؿ الثالثة. يدطلإقاكقؿ الثالثة واحد ومـ ثؿ ٓ وجقد لؿا 

ققؾ لفؿ: إذن فؼد جعؾتؿ  إن قالقا: ُكؿقِّز كال مـ تؾؽ إقاكقؿ بصػات طـ أخر،و -

وذلـؽ شـرك  بـّقـ وكػـٌر ة آلفة لؽؾ مـفا   صـػاهتا الخاصـة هبـا، مـ تؾؽ إقاكقؿ ثالث

 بقحداكقة اإللف الخالؼ جؾ وطال

ويتبقـ مـ ذلؽ مـدى التعـارض والتخـبط يف مثـؾ ذلـؽ آطتؼـاد ومخالػتـف لصـريح 

 العؼؾ.

 ألسطورة التجسدبالنسبة ّٓدعاء النصارى  ثاىوا:

د يف اطتؼاد الـصارى: هق زطؿفؿ بلن اهلل  لؿا رِحـؿ طبـاده وأشـػؼ طؾـقفؿ ألؼـك التجسُّ

دت الؽؾؿة يف جقففا فخرج مـفا إلف تام مـ إلف تام كؿا  كؾؿتف إلك مريؿ البتقل، فتجسَّ

 يدطقن.

فقؼال لفؿ: هؾ الؽؾؿة التل ألؼاها اإللف إلك مريؿ البتقل وتجسدت يف جقففـا فخـرج 

ؽؾؿـة زائـدة مـف إلف تام )طؾـك حـد زطؿفـؿ( هـل كػـس جـقهر إلقهقـة أم أن تؾـؽ ال

 طؾقف؟

 فنن قالقا: هل الجقهر.

دطاءاهتؿ. ٓ تؼقلقا كؾؿتف؛ استـؽاًرآ   يُؼال لفؿ: إذن ققلقا: ألؼك كػسف و

 وإن قالقا: بلن الؽؾؿة مزيدة طؾك الجقهر.

 ُيؼال لفؿ: هؾ فارقت الجقهر أم لؿ ُتػارقف؟
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 فنن قالقا: فارقتف.

ٕلقهقـة؛ ٕهنـا إذا فارقتـف لـؿ يتصـػ ُيؼال لفؿ: إذن يؾزمؽؿ أن تؼقلـقا بتغقـر جـقهر ا

 اإللف حقـئذ بلقـقم العؾؿ بعد أن كان متصًػا لف.

 وإن قالقا: لؿ ُتػارقف.

ُيؼال لفؿ: إذن يستحقؾ أن تحـؾ الؽؾؿـة يف مـريؿ مـع اختصاصـفا بـف؛ ٕن القاحـد ٓ 

 .يحؾ يف اثـقـ )وذلؽ مجاراة ٓدطاءاهتؿ وتػـقًدا لؿا يزطؿقن مـ أساصقر وأوهام(

 بالنسبة ّٓدعاء النصارى لقصة الفداء لثا:ثا

كؿا أشرت، يعتؼد الـصارى أن الـرب تجسـد يف الؿسـقح لُقفـان وُيصـؾب وُيؼتـؾ مــ 

أجــؾ تطفقــر وإكؼــاذ البشــرية مـــ خطقئــة أبــقفؿ آدم )وهــل أكؾــف مـــ الشــجرة( والتــل 

 تقارثتفا إجقال بؿا فقفؿ إكبقاء والصالحقـ وأيًضا الؿسقح قبؾ صؾبف.

ل والفـقان مـا وصـػتؿ مــ فقُؼ ال لفؿ: مـ العجب أن ذلؽ اإللف بعد أن فعؾ بـػسـف مــ الـذُّ

 .أجؾ تخؾقصؽؿ مـ الخطايا والذكقب ومـ آفات الدكقا ما كراه خؾَّصؽؿ

ــقن  ــقن وتعصــقن وترتؽب ــع البشــر، تحق ــف مـــ َصْب ــتؿ طؾق ــاققن طؾــك مــا كـ ــتؿ ب بــؾ أك

مات وَتْؼتؾقن وُتؼتؾقن وتؿقتقن، ويجـري  طؾـقؽؿ مـا يجـري طؾـك جؿقـع بــل الُؿحرَّ

 آدم.

 فلي خالص ُمػرتى مزطقم، تدطقكف لؽؿ؟!

 فؿاذا طـ الخؾؼ الذيـ جاءوا بعد ذلؽ الػداء الؿقهقم؟!
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وماذا طـ سائر الؿعاصل والـذكقب والػـقاحش التـل ترتؽبقهنـا، ٓ سـقؿا يف أوقـات 

 أطقادكؿ.

 بالنسبة ّٓدعاء النصارى ألسطورة صل  اإلله رابعا:

 رت، فنن الـصارى يعتؼدون أن الؿسقح قد ُصؾب وُقتؾ.كؿا أش

، وإما أن يؽقن ُهدى. ًٓ  فقؼال لفؿ: إما أن يؽقن ذلؽ الصؾب والؼتؾ ضال

ــرون مـــ فعــؾ ذلــؽ  ــلن ذلــؽ الصــؾب ُهــدى حقــث إكؽــؿ ُتَؽػِّ ومـــ الُؿحــال أن تؼقلــقا ب

 القفقد. وُتضؾؾقهنؿ )القفقد(، وٕجؾ ذلؽ الػعؾ )يف زطؿؽؿ( فؼد حؾَّت الؾعـة طؾك

 إذن: فؾؿ يبؼ إٓ أن يؽقن ضالٓ.

 وإذا كان ذلؽ فؼد لزمؽؿ أن إلفؽؿ فعؾ الضالل، وكََصْصتُؿ بذلؽ يف كتبؽؿ.

ٓفرتاءات طؾقا كبقرا. ـ كؾ تؾؽ ا  تعالك اهلل طز وجؾ ط

 خر على النصارى يف ادعائهم ألسطورة صل  اإللهآرّد موجز 

مبـقـة طؾـك العػـق والصـػح، ومـع ذلـؽ ُيؼال لؾـصارى: أكتؿ مـدحتؿ شـريعتؽؿ بلهنـا 

تلبقن أن يؽقن اهلل قد طػا طـ آدم حقـ أكؾ مـ الشجرة، حتك إكؽؿ ُتغالقن وتػـرتون 

يف ذلؽ آدطاء وتؼقلقن: بلن جؿقع بـل آدم كـاكقا مـرهتـقـ بؿعصـقة أبـقفؿ آدم حتـك 

 فداهؿ الؿسقح بـػسف رغؿ زطؿؽؿ ألقهقتف.

 ـ إلف مثؾف وهق آبـ اإللف.فؾؿ تتصقروا طػق إلفؽؿ حتك اكتؼؿ م

 تعالك اهلل وتؼدس طؿا يؼقل الظالؿقن طؾًقا كبقًرا.
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التـاقض يف مثؾ تؾؽ العؼقدة التل تّدطقفا الـصراكقة والتل ٓ يؿؽـ  فلففا هق ذاك مـت

 . أن تؼبؾفا فطرة كؼقة وطؼؾ رشقدبلي حال مـ إحقال 

 وكخؾص مـ ذلؽ كؾف:

ــؿ اهلل ســبحاكف وت عـالك حــؼ التعظــقؿ إٓ يف الشــريعة التـل جــاء هبــا رســقلف أكـف لــؿ ُيعظَّ

، ُمـزًها لف جؾ وطال يف ذاتف وصػاتف وأفعالف طــ كـؾ مـا هـق كؼـص ملسو هيلع هللا ىلصالخاتؿ محؿد 

 وذم وطقب، ُمـزًها لف طـ ما ٓ تؼبؾف الػطرة السقية وطـ ما ٓ يؼبؾف العؼؾ السؾقؿ.

الؿسـؾؿ )أحؿـد  الداطقـة لؿاذا ٓ كطبؼ )آمتحان الحاسؿ( كؿا ذكـره الشـقخ لذلؽ:

 ديدات( فؼال:

إلك أتباع طقسك ابـ مريؿ طؾقف السالم أققل: لؿاذا ٓ ُكطبـؼ آمتحـان الحاسـؿ الـذي 

الـبقة. )إذا كان كبقًّـا  يدطلأراده طقسك طؾقف السالم مـؽؿ أن تطبؼقه طؾك أي شخص 

، أُيثؿـر مــ ثؿـارهؿ تعرفـقهنؿ»بصْدق أم ٓ(، قـال الؿسـقح ابــ مـريؿ طؾقـف السـالم: 

الشقك طـًبا أم العؾقؼ تقـًا؟! كـؾ شـجرة جقـدة تحؿـؾ ثؿـًرا جقـًدا وكـؾ شـجرة رديئـة 

تحؿؾ ثؿًرا رديًئا، فؿا مـ شجرة جقدة تحؿؾ ثؿًرا رديًئا وما مـ شـجرة رديئـة تحؿـؾ 

 (.21-53: 7)متك  «ثؿًرا جقًدا

ــا ــك تع ـــان طؾ ــذا آمتح ــؼ ه ـــ تطبق ــابقن م ــاذا هت ــف اهلل: لؿ ــقخ رحؿ ــقل الش               لقؿويؼ

فنكـا كجد يف الؼرآن الؽريؿ رسالة كامؾة ُمتؿؿة لؿا جاء بف مقسـك ؟ ملسو هيلع هللا ىلصكبل اهلل محؿد 

وطقسك طؾقفؿا السالم، ثؿ استشفد بؽتـاهبؿ أكػسـفؿ...، وهـا هـل شـفادة بركاردشـق 



 
  ملوغير مس لممسحوار هادئ بين  80

تقلك الُحؽؿ الؿطؾـؼ لؾعـالؿ ٓسـتطاع أن ُيعـالج  ملسو هيلع هللا ىلصلق أن شخًصا مثؾ محؿد  قائال:

 ُيقفر لف السالم والسعادة؛ ٕن العالؿ يف أمس الحاجة لفؿا.مشاكؾ العالؿ و

 
 

الؽثقر والعديد مـ الردود طؾك بؿا أكؽ قد أوضحت لل ( غقر الؿسؾؿ: 57)س

اطتؼادات الـصراكقة إضافة إلك ما قد أططقتـل إياه مـ مؾخص شامؾ لؿا قد أوجزتف 

سبب وجقد مثؾ تؾؽ  لل يف رّدك طؾك ما يزطؿف الـصارى مـ معتؼدات، إذن فؿا هق

 آطتؼادات بالـصراكقة؟! ومـ الذي قام بذلؽ والرتويج لفا؟

بداية، إن مثؾ تؾؽ آطتؼادات بالـصراكقة لؿ يؼؾ هبا الؿسقح  ( الؿسـؾؿ:57)ج

أدخؾ يف طؼقدة  ، وإكؿاي جاء بالـصراكقة( ولؿ يدع إلقفاطقسك طؾقف السالم )الـبل الذ

لشركقات مـ ُيسؿك بـــــــ )بقلس، قديس الـصراكقة مثؾ تؾؽ الؽػريات وا

الـصراكقة(، فؽان يؽتب يف رسائؾف الؿملػة مـ التعبقرات والؿبالغات ما ٓ ُيػفؿ 

 معـاها حرفًقا مؿا قد جعؾ مـ تعالقؿ الؿسقح فقضك هائؾة.

أكـا كجد أن الؿسقح لؿ يؼؾ يف كتاب الـصراكقة بتضحقتف وكؿقذج ما أشرت إلقف: 

ػقر الذكقب والخطايا لبـل البشر، ولؿ ُيعّؾؿف، ولؿ َيْدع أحًدا إلك بـػسف مـ أجؾ تؽ

 ذلؽ الؼقل.
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ولؽـ بقلس الذي أسس الـصراكقة )الؿسقحقة( طؾك مثـؾ تؾـؽ إوهـام هـق مــ قـام 

 وذلؽ طؾك الرغؿ مـ: (5)بالتصريح بؿثؾ ذلؽ

ــة  -أ ــا كجــد أن يف )ســػر التثـق ــاء طـــ إوٓد، و(: »53: 24أكـ ــؾ أب ــؾ ٓ ُتؼت ٓ ُيؼت

 «.إوٓد طـ أباء، كؾ إكسان بخطقئتف ُيؼتؾ

الـػس التل تخطئ هل تؿـقت، وآبــ ٓ يحؿـؾ مــ (: »21: 52ويف )حزققال  -ب

إثؿ إب، وإب ٓ يحؿؾ مــ إثـؿ آبــ، بـّر البـار طؾقـف يؽـقن، وشـر الشـرير طؾقـف 

 «.يؽقن

بؿــا يـــص طؾقــف ومؿــا أشــرت يتضــح: أن فؽــرة تــقارث الخطقئــة إكؿــا هــل مرفقضــة 

الؽتــاب الؿؼــدس لؾـصــراكقة كػســف، ومــع ذلــؽ فنكـــا كجــد أن الـصــراكقة تــممـ بتؾــؽ 

بالخطقئـة »الػؽرة الؿقهقمة كعؼقدة لفا يف قصة الػداء الُؿػرتاة، حقث كجـدها تؼـقل: 

 ؟!!«حؿؾت بـا أمفاتـا

قة( وقد رّوج بقلس لؾـصراكقة )الؿسقحقة( بؿػفقمف ومعتؼده )الذي أدخؾف يف الـصراك

يف طؼر ديار الدولة الروماكقة، وقّدم لفؿ الؽثقر مـ التسفقالت الؿخالػة لؾشريعة 

الؿسقحقة )تبًعا لفقاه وما يؿؾقف طؾقف طؼؾف( لؽل يتحقلقا إلك الؿسقحقة، وقّدم لفؿ 

الؿسقح )كنكسان إلف( أو )إلف إكسان(، وهل صقرة مللقفة لدى الرومان الذيـ كاكقا 

 قرة البشر.يتصقرون ألفة طؾك ص

                                                 

 للشيخ/ أمحد ديدات. ،اخلالف احلقيق  بني ادلسلمني وادلسيحيني( 21)
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ومـ العجقب، أكـا كجد: أكف يف حقـ طدم كتابة الؿسقح طؾقف السالم كؾؿة واحدة مـ 

الؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة وأن ما ُيـسب إلقف مـ ذلؽ الؽتاب )الؽتاب الؿؼدس 

% )مع طدم كتابتف لف(، حقث يتضح ذلؽ يف ما يسؿك 51لؾـصراكقة( ٓ يتجاوز الـ

ي يقضح كسبة الؽالم الؿـسقب إلك الؿسقح بالؾقن بنكجقؾ الحروف الحؿراء )الذ

أن قديس الـصراكقة بقلس قد تػقق طؾك الؿسقح وقام بتللقػ أكثر  ىجدإحؿر(، 

مـ كصػ الؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة وحده )وفًؼا لؿا تؿؾقف طؾقف أهقاءه، حقث إن 

 كالم اهلل تعالك ٓ ُيملػ(

 
 

م مع القفقدية مـ حقث اإليؿان بؿا ( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا ٓ يتػؼ اإلسال52)س

 تعتؼده يف اإللف الخالؼ؟

 ذلؽ لؿا حدث مـ التحريػ الؽبقر يف ذلؽ آطتؼاد، حقث: ( الؿسـؾؿ:52)ج

اإللف يف معتؼد القفقد وتصقراهتؿ هق إلف ذو صػة طـصرية، حقث يعتؼدون بان اإللف إن  -5

ئر إمؿ والشعقب، وأكف يحب هق إلف بـل إسرائقؾ فؼط، وأكف خاص هبؿ وحدهؿ دون سا

صائػتفؿ وساللتفؿ دون جؿقع الـاس، ويزطؿقن أن اإللف ٓ يختار إكبقاء والصالحقـ إٓ 

مـفؿ ٕهنؿ أبـاء اهلل واحباؤه، فال يتؼبؾ طبادة إٓ مـ القفقد، ولذلؽ ففؿ يّدطقن بلن الجـة 

 صريًّا كؿا تدطقف القفقد.مؼصقرة طؾقفؿ، تعالك اهلل طز وجؾ طـ أن يؽقن إلًفا ضالًؿا طـ
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فالقفقد بذلؽ قد ذمقا وطابقا يف إلففؿ وخالؼفؿ؛ ٕهنؿ بذلؽ قد وصػقا اإللف 

بالظؾؿ والعـصرية والػظاضة لسائر البشر مـ مختؾػ إمؿ والشعقب، وأهنؿ 

 )البشر( ٓ أمؾ لفؿ يف مثؾ ذلؽ اإللف، حقث إن سائر إمؿ والشعقب مرفقضة مِـف.

فقدية اإللف الخالؼ بعدم الحؽؿة أيًضا وذلؽ بؿا تـسبف إلقف مـ لؼد وصػت الق -2

صػة العـصرية، حقث إكف وفؼا لؿا تّدطقف القفقدية مـ أن اإللف هق إلف القفقد فؼط 

حقث ٓ يؼبؾ سقاهؿ وٓ يتؼبؾ طبادة إٓ مـفؿ، إذن فال أمؾ لسائر الشعقب وإمؿ 

قبحثقا حقـئذ طـ إلف آخر ُيرضقكف يف التعبد والتؼرب لذلؽ اإللف الذي خؾؼفؿ، ول

 فقؼبؾفؿ. )استـؽاًرا ٓفرتاءات القفقدية( 

وذلؽ بال شؽ وصػ لإللف بعدم الحؽؿة )تعالك اهلل طـ ذلؽ طؾًقا كبقًر( ٕكف إذا 

القفقدية مـ أن اإللف هق إلف بـل إسرائقؾ وأن الرّب هق رّب بـل كان إمر كؿا تّدطقف 

 إسرائقؾ، كتسائؾ:

            ؾؼ اهلل تعالك غقر القفقد مـ إجـاس البشرية إخرى الؿختؾػة، لؿاذا خ -

 وما الحؽؿة إذن مـ َخْؾِؼف لفؿ؟!

 وإذا كان إمر كذلؽ، فليـ يؽقن طدل اهلل بقـ طباده؟! -

وإذا كان إمر كذلؽ، فؿا بالـا بؿـ هق مـ غقر الجـس القفقدي ولؽـف يممـ باهلل  -

قؿ صػاتف وصالقة قدرتف، وبلكبقائف وكتبف وتشريعاتف، تعالك ووحداكقتف وطظ

 وبالغقبقات إخرى التل هل شرط يف صحة اإليؿان، مع تؼقاه وصالح أطؿالف؟!

 وما بالـا بؿـ هق مـ الجـس القفقدي وٓ يممـ بجؿقع أكبقائف ورسؾف؟! 
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 هؾ يستقيان مثال؟! 

يؿان هؿ أحباء اهلل سبحاكف بالطبع: كال، فال يستقي مـ يممـ ومـ ٓ يممـ، فلهؾ اإل

 وتعالك.

وما بالـا بؿـ هق مـ القفقد ويـسب إلك كثقر مـ إكبقاء والؿرسؾقـ الذيـ يممـ  -

 هبؿ وققطفؿ يف الػقاحش والرذائؾ   والؿعاصل؟!

 وما بالـا بؿـ هق مـ القفقد ويػرتي طؾك اهلل كذبا، مع طصقاكف وفساد أطؿالف؟! -

تؿاًما مع طدل اهلل تعالك وحؽؿتف وسائر صػاتف العؾّقة،  يفيتـالذا، فنن معتؼد القفقدية 

 مّؿا يجعؾ ذلؽ آطتؼاد ُمـافقا لؾػطرة الـؼقة والعؼؾ الصريح.

إلك اهلل تعالك الؽثقر مـ الصػات الؿعقبة التل تذّم اإللف  لؼد كسبت القفقدية -2

ؼؾ رشقد قبقلفا الخالؼ جؾ وطال وُتـؼص مـ َقْدره، والتل ٓ يؿؽـ لػطر سقية وط

 يف حّؼ اهلل تعالك بلي حال مـ إحقال.   

لؼد كسبت القفقدية إلك أكبقاء اهلل تعالك الؽثقر مـ الجرائؿ والػقاحش والرذائؾ التل  -4

وكػقس زكّقة وطؼقل سقّية أن تؼبؾفا يف حؼ إكسان فاضؾ، طػقػ يستحقؾ لػطر كؼقة 

تاره اهلل تعالك واصطػاه طـ طؾؿ مـف صاهر، فضاًل طـ أن يؽقن كبقا أو رسقٓ قد اخ

 جؾ وطال لؾـبقة والرسالة لقؽقن خقر كؿقذج يحتذى وُيتلسك بف.
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( غقر الؿسؾؿ: هؾ حؼا ما تؼقل؟! هؾ مـ الؿؿؽـ أن تـسب رسالة أو دياكة 59)س

إلك إلففا أيا مـ الصػات الؿعقبة وإلك أكبقائفا ومرسؾقفا أيا مـ الجرائؿ والػقاحش 

  والرذائؾ؟!

 بالتلكقد، فنن كؾ ما أخربتؽ بف حؼقؼة ٓ يؿؽـ إكؽارها. ( الؿسـؾؿ:59)ج

ولقست القفقدية فحسب مـ تؼقم بذلؽ، بؾ إن كال مـ القفقدية والـصراكقة تشرتكان 

يف تؾؽ آفرتاءات طؾك اهلل تعالك وطؾك كثقر مـ أكبقائف ورسؾف، وذلؽ ٕن كتاب 

( يتضؿـ  أسػار التقراة )التل يتؽقن مـفا الـصراكقة )التل قد جاءت بعد القفقدية

كتاب القفقدية( تحت ما يسؿك بالعفد الؼديؿ إضافة إلك غقر ذلؽ مـ كتب اخرى 

 بالعفد الجديد. تحت ما يسؿك

مع العؾؿ بلن القفقدية ٓ تممـ بؽتاب الـصراكقة، وأن كال مـ القفقدية والـصراكقة 

وإن اشرتكا يف كثقر مـ آفرتاءات  تـسبان إلك بعضفؿا الؽػر وطدم اإليؿان حتك

 طؾك اإللف الخالؼ جؾ وطال وأكبقاءه ورسؾف

فتجد أن كتاب القفقدية وهق )التقراة( والذي تـسبفف القفقدية إلك مقسك طؾقف 

 السالم ومـ ثؿ كتاب الـصراكقة أيضا )لؿا قد أوضحتف( يتضؿـان :

ر اإللف الخالؼ جؾ وطال، الؽثقر مـ الصػات الؿعقبة التل تذّم وُتـؼص مـ قد -5

 وكؿقذج ذلؽ:
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لؼد كسبت القفقدية والـصراكقة إلك اهلل تعالك صػة الـدم، ومـ ثؿ طدم العؾؿ  -أ

بالغقب وبؿحدثات إمقر والجفؾ هبا، ومـ ثؿ ضقاع الحؽؿة وآكتؼاص مـ 

 قدرتف وطظؿتف جّؾ وطال.

ٓ يـدم طؾك وذلؽ ٕن مـ يعؾؿ كجده يتصرف مـ مـطؾؼ طؾؿف، ومـ ثؿ فنكف 

 تصرفف.

 ويتبّقـ ذلؽ مؿا يـّص طؾقف كتاب القفقدية والـصراكقة، كأيت: 

 (. 3:3)سػر التؽقيـ « فحزن الرّب أكف طؿؾ اإلكسان يف إرض وتلسػ يف قؾبف»

فنذا ما كسبت القفقدية والـصراكقة صػة الـدم إلك اهلل تعالك، فنن ذلؽ يعـل أهنا تؼقل 

رف كتقجة طدم العؾؿ والجفؾ بالغقب وبؿا ستئقل إلقف إمقر، بلن اإللف قد أساء التص

                ومـ ثؿ آكتؼاص مـ قدرتف وطظؿتف جّؾ وطال، وذلؽ كؾف ُمحال يف حؼ 

 اهلل سبحاكف وتعالك.

وأيضا، فنن صػات إسػ والحزن التل تـسبفا كال مـ القفقدية والـصراكقة إلك اهلل 

بالضعػ والفقان، وآكتؼاص مـ صػتل الؼقة والعظؿة تعالك تجد فقفا اإليحاء 

 الالئؼتقـ بذات اهلل تعالك، اإللف الخالؼ.

فتعالك اهلل جؾ وطال طـ ما كسبتف إلقف القفقدية والـصراكقة مـ صػات معقبة كاقصة 

 طؾًقا كبقرا.
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 ولؼد كسبت القفقدية والـصراكقة أيًضا إلك اهلل تعالك صػة التعب، تبًعا لؿا قد -ب

كسبتف إلقف مـ اسرتاحة بعد خؾؼ السؿاوات وإرض، ومـ ثؿ آكتؼاص مـ قدرتف 

 وطظؿتف جّؾ وطال.

ويمكد ما ذكرتف مـ َكْسب القفقدية والـصراكقة إلك اهلل تعالك صػة آسرتاحة 

ٓستعادة الـشاط والتل ٓ تؽقن إٓ جّراء التعب وآهناك يف الجفد ما يـص طؾقف 

 كتابقفؿا: 

« ٕكف يف ستة أيام صـع الرّب السؿاء وإرض، ويف الققم السابع اسرتاح وتـّػس» ... 

 (.57: 25)سػر الخروج 

 [He rested and Refreshed]  وكّص ذلؽ باإلكجؾقزية:

 وترجؿتف الحرفقة: اسرتاح واستعاد كشاصف.

هلل قد لذا، فنن القفقدية تحقل ذكرى )يقم السبت( اطتؼاًدا مـفا )كؿا يف كتبفا( أن ا

تعب واحتاج أن يستعقد كشاصف بعد ستة أيام )أي كتقجة إشغال الشاقة الؿجفدة 

 التل قام هبا(. 

 وذلؽ بالتلكقد ُمحال يف حّؼ اهلل سبحاكف وتعالك.

فتعالك اهلل جّؾ وطال طـ ما كسبتف إلقف القفقدية والـصراكقة مـ مثقؾ تؾؽ الصػات 

 ا.الؿذمقمة الؿعقبة الـاقصة طؾًقا كبقرً 

ويتضؿـ كتاب القفقدية والـصراكقة أيضا الؽثقر والؽثقر مـ الؼصص الؿػرتاة بؿا  -2

فقفا مـ بذئ إققال الػاحشة وتـسبفا وُتؾِصؼفا بإكبقاء والصالحقـ، طؾك الرغؿ 
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مـ اطرتاففا )التقراة( بـبقاهتؿ ورسآهتؿ، وكؿقذج ذلؽ مـ تؾؽ الجرائؿ 

 ة والـصراكقة إلك أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف:وآفرتاءات التل كسبتفا القفقدي

أن كال مـفؿا )القفقدية والـصراكقة( كسبتا إلك كبل اهلل هارون طبادة العجؾ )صـؿ  -أ

ر طؾك شؽؾ طجؾ(، لقس ذلؽ فحسب بؾ كسبت إلقف أكف قد بـك معبًدا لذلؽ  مُصقَّ

ح بف يف )سػر العجؾ الذي يعبده، وأكف أمر بـل إسرائقؾ بعبادتف، وذلؽ كؿا هق مصرّ 

 (.22الباب  -الخروج

أهنؿا )القفقدية والـصراكقة( كسبتا إلك كبل اهلل سؾقؿان السحر، وأكف كان مؾًؽا  -ب

 ساحًرا.

وٓ شؽ أن ذلؽ ُمحاٌل يف حؼ أكبقاء اهلل تعالك، الذيـ قد طصؿفؿ رهبؿ تبارك 

 يصقر الؿرء كافًرا.وتعالك مـ مثؾ تؾؽ الؽبائر الؿفؾؽة، ٕكف بعبادة غقر اهلل وبالسحر 

ففؾ يؽػر أحد مـ أكبقاء اهلل تعالك بعد اإليؿان وآختقار وآصطػاء مـ اهلل تعالك، 

 والتشريػ لف بؿـزلة الـبقة الؽريؿة؟!

أهنؿا )القفقدية والـصراكقة( كسبتا إلك كبل اهلل لقط شربف لؾخؿر، ولقس ذلؽ  -ت

بـتقف الؽربى ثؿ الصغرى، وأن ابـتقف قد فحسب بؾ إهنؿا كسبتا إلقف أيًضا: أكف قد زكك با

 (.59حؿؾتا مـف مـ الزكا، كؿا يف )سػر التؽقيـ، الباب 

وذلؽ يعـل أن القفقد لؿ تـسب إلك كبل اهلل لقط الزكا فحسب، بؾ كسبت إلقف أقبح 

 أكقاع الزكا أٓ وهق زكا الؿحارم، ٓ سقؿا زكا إب بابـتقف.

 والتساؤل:   
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ة وطؼؾ رشقد أن يؼبال أيًّا مـ تؾؽ آفرتاءات يف حؼ كبل قد هؾ يؿؽـ لػطرة سقي -

 اصطػاه اهلل تعالك بالـبقة، ومـ ثؿ تشريػف هبا؟! بالطبع: كال.

ا لإللف الذي قد اختاره واصطػاه هبذه الـبقة الؽريؿة، مـ حقث  - أٓ ُيعّد ذلؽ ذمًّ

لؽ مـ صػات وصػف وَقْذفف بالجفؾ وطدم الحؽؿة وسقء آختقار ... إلك غقر ذ

 معقبة ُمـافقة لعظقؿ صػات اهلل تعالك وجؿقؾ أسؿاءه؟!!

 أٓ ُيعّد ذلؽ دطقة لسقء الؿعتؼد يف اهلل سبحاكف وتعالك؟! -

أٓ يعد ذلؽ الذي كسبتف القفقدية والـصراكقة إلك أكبقاء اهلل تعالك مـ وققع وذلٍؾ يف  -

فقد والرتويج لؿثؾ تؾؽ وحؾ مثؾ تؾؽ الػقاحش والرذائؾ دطقة إلك التقسقر والتؿ

 الػقاحش والرذائؾ الؿـؽرة؟!

بحقث إكف إذا لؿ يسؾؿ إكبقاء مـ القققع يف وحؾ تؾؽ الػقاحش والرذائؾ الؿـؽرة، 

 ففؾ يسؾؿ غقرهؿ مؿـ لؿ يختارهؿ اهلل تعالك لـبقتف ورسالتف!

ٓ شؽ أكف ٓ يؿؽـ لػطر كؼقة وكػقس زكقة وطؼقل راجحة رشقدة أن تؼبؾ أّيا مـ 

 تؾؽ آفرتاءات الباصؾة.

إضافة إلك أن كتاب القفقدية والؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة يتضؿـان الؽثقر والعديد  -

 مـ إلػاظ والعبارات والؼصص التل

طؾك أي  ػلتعؿؾ طؾك إثارة الغرائز الجـسقة ومـ ثؿ الرتويج لؾػاحشة، وذلؽ ٓ يخ

 مؿـ اصؾع طؾقفؿا.
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رائؿ الؿـؽرة، والػقاحش الرذيؾة، وآفرتاءات وغقر ذلؽ الؽثقر والؽثقر مـ الج

 الؽاذبة التل قد كسبتفا القفقدية إلك أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف.

فؾؼد شّقه الؽتاب الذي بقـ أيدي القفقدية والـصراكقة الققم صقرة أكبقاء اهلل تعالك 

 ورسؾف طؾك الرغؿ مـ اختقار اهلل تعالك واصطػائف لفؿ برسآتف.

ـٌ يف الصػات العؾّقة هلل سبحاكف لذا، فنن ال طعـ يف أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف إكؿا هق صع

 وتعالك.

فالطعـ يف أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف وآفرتاء طؾقفؿ بلقبح وأحّط إطؿال يعـل وصػ 

اهلل تعالك بعدم العؾؿ، ووصػف بضقاع حؽؿتف كتقجة سقء آختقار لفؿ، وذلؽ كؾف 

 وتعالك. محال يف حؼ اهلل سبحاكف

ومؿا أشرت إلقف يتبّقـ لـا ِطَظؿ افرتاءات القفقدية والـصراكقة طؾك أكبقاء اهلل تعالك 

ورسؾف، مـ ثؿ ِطَظؿ آفرتاء طؾك اهلل تعالك، وذلؽ ٕن آطتؼاد بؿا قد كسبتف 

القفقدية إلك إكبقاء والؿرسؾقـ مـ فقاحش ورذائؾ يعـل أن ُيـسب إلك اهلل تعالك 

دم العؾؿ بالغقب لسقء اختقاره ٕكبقاءه ورسؾف، بؾ ويعـل أيًضا أن صػة الجفؾ وط

 ُيـػل طـ اهلل تعالك صػة الحؽؿة، وذلؽ كؾف محال يف حّؼ اهلل سبحاكف وتعالك.

فالقفقدية والـصراكقة بذلؽ الذي ألصؼتف كؾ مـفؿا بلكبقاءها وصالحقفا مـ بذيء 

سبحاكف وتعالك سقء آختقار إفعال والجرائؿ تؽقن قد كسبت إلك اإللف الرّب 

ٕكبقائف ورسؾف، كتقجة جفؾف بؿا سُقؼِدمقن طؾقف مـ ارتؽاب لؿثؾ تؾؽ الجرائؿ 

 والػقاحش الؿـسقبة إلقفؿ.
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واهلل سبحاكف وتعالك ُمـّزه طـ سقء آختقار، حقث إكف جؾ وطال قد اختار أكبقاءه 

ؿاذج يؼتدى ويحتذى ورسؾف لقؽقكقا مصابقح هدى لؾبشرية قاصبة، ولقؽقكقا خقر ك

 هبا.

ومـ ثؿ فنن القفقدية والـصراكقة أيًضا تؽقن قد كػت طـ اإللف الرّب سبحاكف وتعالك 

ًٓ مـ أن ُيحسـ اختقار أكبقائف ورسؾف لقؽقكقا بؿثابة مصابقح  صػة الحؽؿة، ٕكف بد

هدى لؾبشرية قام بنساءة آختقار لفؿ لقصقروا بذلؽ بئس الـؿاذج الؿؼتدى 

 هبا. والؿحتذى

فالقفقدية والـصراكقة قد كسبتا إلك اإللف الرّب سبحاكف وتعالك العديد مـ الصػات 

 الذمقؿة إثر افرتاءاهتا طؾك أكبقاءها ورسؾفا، ومـ مثقؾ تؾؽ الصػات الذمقؿة:

      صػة سقء آختقار  -

        الجفؾ وطدم العؾؿ بالغقب والؿستؼبؾ -

 اكتػاء الحؽؿة. -

يرتتب طؾك مثؾ تؾؽ الصػات مـ صػات معقبة كاقصة يستحقؾ  إلك غقر ذلؽ مؿا

 لعاقؾ أن يتؼبؾفا يف حؼ اإللف الرّب سبحاكف وتعالك.

وإذا ما ارتضت القفقدية والـصراكقة مثؾ تؾؽ آفرتاءات طؾك أكبقاء اهلل ورسؾف فنن 

ذلؽ يؽقن بؿثابة التؼؾقؾ مـ خطقرة جريؿة الزكا وغقر ذلؽ، ويعـل التشجقع طؾك 

رتؽاب مثؾ تؾؽ الرذائؾ والػقاحش والجرائؿ، ٕكف إذا لؿ يْسَؾؿ أكبقاءها ومرسؾقفا ا

 مـ السؼقط واإلكغؿاس يف وحؾ تؾؽ الرذائؾ، ففؾ يسؾؿقن هؿ؟!!
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فاهلل سبحاكف وتعالك مـّزه طـ الجفؾ بؿا سقف يػعؾف أكبقاءه ورسؾف، بؾ إكف سبحاكف 

خقر مـ يعبدوكف طؾك هذه إرض، وتعالك يعؾؿ تؿام العؾؿ أن أكبقاءه ورسؾف هؿ 

 وخقر مـ يدطقن إلقف سبحاكف وتعالك، ومـ ثؿ ففؿ خقر مـ يؼتدى ويحتذى هبؿ.

 
 

( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا يحتقي الؽتاب الؿؼدس لؽؾ مـ الـصراكقة والقفقدية 21)س

 طؾك مثؾ ما أخربتـل بف مـ جرائؿ وفقاحش ورذائؾ مـسقبة إلك أكبقائفا ومرسؾقفا؟ 

إن السبب يف ذلؽ هق تعرض الؽتاب الؿؼدس لؽؾ مـ الـصراكقة  الؿسـؾؿ:( 21)ج

والقفقدية لؾتبديؾ والتغققر والتحريػ، ٕكف حتك يؽقن الؽتاب سؿاوًيا واجب 

ًٓ بدلقؾ أن هذا الؽتاب ُكتب بقاسطة الـبل الػالين )أي  التسؾقؿ بف فالبد أن يثبت أو

الؿتصؾ )طـ صريؼ أشخاص معؾقم  معؾقم اسؿف وكبقتف( ثؿ وصؾ بعد ذلؽ بالسـد

أسؿاءهؿ وأحقالفؿ وصدقفؿ( بال تغققر وٓ تبديؾ، ولؽـ ذلؽ كؾف لقس بحاصؾ 

يف كتاب الـصراكقة والقفقدية حقث إكف ٓ يقجد سـد متصؾ ٕي مـ مؽقكات الؽتاب 

الؿؼدس لؾـصراكقة أو القفقدية مـ أكاجقؾ وأسػار يؿؽـ كسبتفا إلك الـبل أو الرسقل 

 اء هبا.الذي ج

 ومؿا يدل طؾك ذلؽ ويمكده:

أن أقدم إكجقؾ إكؿا يعقد زماكف إلك ما يزيد طؾك مائتل طام مـ زمـ الؿسقح حقث  -

 .طؾقف السالم جقؾ يف طفد الؿسقحلؿ ُيدّون أي إك
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كذلؽ فنن أقدم إكجقؾ مقجقد إكؿا هق بالؾغة الققكاكقة وهل لغة لؿ يتؽؾؿفا  -

 .الؿسقح طؾقف السالم

اجقؾ قد ُألِّػت وكتبت بقاسطة أقالم متػرقة لؽثقر مـ الؿملػقـ تبعا ٕهقاء أن إك -

كؾ مـفؿ، ولذلؽ فنكـا كجد كثرة وتعدد إكاجقؾ واختالففا، فـجد أن الـصراكقة 

ق بقـ أكاجقؾفا فتؼقل إكجقؾ متك، أو إكجقؾ لققا .... إلك غقر  )الؿسقحقة( ُتؿايز وُتػرِّ

كاجقؾ الؿختؾػة ٓ كجد إكجقؾ الؿسقح الذي جاء بف ذلؽ، ولؽــا مـ وسط تؾؽ إ

 مـ اهلل تعالك.

 :  فوكون التساؤلوإذا كان األمر كذلك 

ومـ أيـ كاكت كتابات همٓء الؿملػقـ لتؾؽ إكاجقؾ الؿختؾػة يف حقـ أكف لؿ 

 تؽتب كؾؿة واحدة يف حقاة الؿسقح )وفًؼا لؿا تعتؼده الـصراكقة(؟!!

 صؾ( كان تللقػفؿ لؿثؾ تؾؽ إكاجقؾ؟فبلي صػة أو اّدطاء )با

مـ أيـ يؽقن حػظ القحل الذي أكزلف اهلل سبحاكف وتعالك طؾك لسان أكبقائف 

 ورسؾف؟؟!

ٓ شؽ أن ذلؽ يمكد ضقاع الؽثقر مـ مضؿقن الؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة 

 والقفقدية.

لؿقجقدة لذلؽ: فنن الـصراكقة كػسفا تؼقل: بعدم إيؿاهنا بالقحل الؾػظل لألكاجقؾ ا

وتؼقل أن سبب فؼدان السـد طـدها هق وققع الؿصائب والػتـ طؾك الؿسقحققـ إلك 
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)مـ بعد الؿسقح(، وذلؽ يعد اطرتاًفا مـ الـصراكقة بضقاع اإلكجقؾ  سـة 252مدة 

 مـ بقـ يديفا. 

س طؾك الرغؿ مـ طدم وجقد سـد متصؾ لف.   وإكف لؿـ العجقب أن كجد كتاًبا ُيؼدَّ

اهلل تعالك غقر محػقظ فؿـ أيـ كتعرف طؾك كالم اإللف الخالؼ الذي  وإذا كان كالم

كتعبد بف )بؼراءتف وتالوتف، وتدارسف، ومعرفة إحؽام والتشريعات مـف( مؿا سقاه 

 مـ كالم البشر الؿخؾقققـ؟!! 

ٓشؽ، أكف ٓ سبقؾ لذلؽ، ٕكف حقـئذ يؽقن إمر مختؾًطا ويؽقن الحؼ قد اختؾط 

 فنذا كاكت الـصراكقة ٓ تعتؼد بالقحل الؾػظل فنن ذلؽ يعـل:  ولذلك:بالباصؾ، 

أن الؽالم الذي بقـ يديفا إكؿا هق ٕشخاص بشرية يسري طؾقفؿ ما يسري طؾك 

الؿخؾققات طؾك سطح إرض مـ أخطاء وسفق وكسقان، إضافة إلك تعرض ذلؽ 

وقت ٔخر ومـ الؽالم لؾتغققر والتعديؾ تبًعا ٓختالف العؼقل وصريؼة التػؽقر مـ 

 مؽان ٔخر، وتبًعا لالكؼقاد خؾػ إهقاء.

وٓ يؿؽـ بحال أن يتؿ آستـاد إلك ما ألػف أشخاص تحت ما يسؿك باإللفام أو كحق 

 ذلؽ بؿجرد الظـ والتقهؿ.

ومع ما أشرت إلقف، إٓ أكـا كجد أكف قد بؼقت مـ كتب الـصراكقة والقفقدية بعض  

ببعثة الـبل الخاتؿ )كبل آخر الزمان( الذي سقف يليت  اإلشارات )مضؿقًكا( التل تبشر

 .ملسو هيلع هللا ىلصكبل اإلسالم محؿد  بعد الؿسقح طؾقف السالم، وهق
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( غقر الؿسؾؿ: هؾ تعـك بذلؽ أن الؽتاب الؿؼدس لؽؾ مـ الـصراكقة 25)س

والقفقدية يتضؿـ بشارات بـبل اإلسالم محؿد؟ وإذا كان إمر كذلؽ ففؾ مـ 

 ذجا مـفا؟ الؿؿؽـ أن تذكر لل كؿق

بآصالع طؾك كؾ مـ الؽتاب الؿؼدس لؽؾ مـ الـصراكقة  ( الؿسـؾؿ:25)ج

، وذلؽ مؿا ُحِػظ ملسو هيلع هللا ىلصوالقفقدية تبقـ وجقد بعض البشارات بـبل اإلسالم محؿد 

مضؿقكا لقؽقن إيذاًكا بالرسالة الجديدة العالؿقة الخاتؿة، وكؿا أشرت فنن كتاب 

( يتضؿـ  أسػار التقراة )التل يتؽقن مـفا الـصراكقة )التل قد جاءت بعد القفقدية

كتاب القفقدية( تحت ما يسؿك بالعفد الؼديؿ إضافة إلك غقر ذلؽ مـ كتب اخرى 

 بالعفد الجديد. تحت ما يسؿك

فؾؼد جاءت التقراة )كتاب القفقدية( وهل أيضا جزء مـ الؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة 

الذي سقف ُتختؿ  ملسو هيلع هللا ىلصلزمان محؿد تحت ما ُيسؿك بالعفد الؼديؿ ُمخربة بـبل آخر ا

بف جؿقع الرسآت، وقد كان القفقد يـتظروكف تبًعا لعؾؿفؿ بؿجقئف مـ كتاهبؿ 

الذي هاجر  ملسو هيلع هللا ىلص)التقراة(، وهذا هق سّر وجقد القفقد بالؿديـة، مفجر الـبل محؿد 

 إلقف مـ مؽة بعد أن اشتد ايذاء الؿشركقـ لف ولؿـ آمـ بف وبدطقتف.

ر بف مـفؿ )القفقد( مثؾ كثقر مـ ولؽـ القفقد كاكقا يـ تظرون خروج هذا الـبل الؿَبشَّ

إكبقاء الذيـ كان خروجفؿ مـ بـل إسرائقؾ )القفقد(، ولؿ يؽـ بخاصرهؿ أن 

 الخاتؿ سقف يؽقن مـ غقرهؿ، وهؿ العرب، والتاريخ كػسف شاهدا 
ّ
خروج هذا الـبل
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يـة بخروج هذا الـبل )كبل طؾك ما أققل، حقث إن القفقد كاكقا يتقّطدون العرب بالؿد

 ( الذي يـتظروكف، وقتالفؿ معف ضدهؿ )ضد العرب(.ملسو هيلع هللا ىلصآخر الزمان محؿد 

فؾؿا كان مـ مػاجئتفؿ بخروج هذا الـبل الذي يـتظروكف مـ غقرهؿ بؾ مـ العرب 

الذيـ كاكقا )القفقد( يتقّطدوهنؿ بؼتالفؿ معف )الـبل الذي يـتظروكف( اشتّد ذلؽ طؾقفؿ 

رسالتف، ومـ ثؿ رفضقا اّتباطف، بؾ خّططقا مراًرا وتؽراًرا إلفساد وجحدوا كبقتف و

دطقتف ولصد الـاس طـف بؾ وقتؾف ولؽـ اهلل تعالك هق غالب طؾك أمره وهق ُمتّؿ كقره 

 ولق كره الؽافرون.

لِـَؿا طؾؿقه مـ القفقد أكػسفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا هق ِسّر إيؿان أهؾ الؿديـة بالـبل محؿد 

ف ويتقطدوهنؿ بؼتالفؿ معف، ٓ سقؿا وأهنؿ )القفقد( أهؾ كتاب الذيـ كاكقا ُيخربون طـ

 )التقراة(.

 كبقءات، وهل:  2فالقفقدية كاكت تـتظر إكجاز تحؼقؼ 

          ومجلء كبل اهلل الؿسقح طؾقف السالم،  -2مجلء الـبل يحقك طؾقف السالم،  -5

يف قتؾ إكبقاء  ومجلء الـبل الؿـتظر بعثتة مـ بعدهؿا، ولؽـ القفقد كشلهنؿ -2

قامقا بؼتؾ يحقك طؾقف السالم بعد مجقئف، ولؿ يممـقا بالؿسقح طؾقف السالم بؾ 

 ملسو هيلع هللا ىلصوحاولقا قتؾف، وأيًضا لؿ يممـقا بالـبل الؿـتظر بعثتف مـ بعدهؿا وهق الـبل محؿد 

 وحاولقا قتؾف.
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وبؿشقئة اهلل تعالك سقف أذكر بعضا مـ البشارات الؿشرتكة بؽتاب القفقدية  -

لتقراة( والؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة والتل قد ُحِػظت مضؿقكا وإشاراهتا إلك كبل )ا

 إيذاًكا برسالتف العالؿقة الخاتؿة، وهل رسالة اإلسالم. ملسو هيلع هللا ىلص آخر الزمان محؿد

تؿفقدا لفذه البشارات التل سقف أذكرها أوضح ما جاء يف سػر التؽقيـ  بداية، 

 لؾـصراكقة وكصف:      بؽتاب القفقدية )التقراة( والؽتاب الؿؼدس

، اثـك طشر أباركف وُأَثّؿره وُأَكّثره كثقرا جدافؼد سؿعت لَؽ فقف ها أكا  إسؿاطقؾوأما »

  (   21-52: 57)التؽقيـ      «وأجعؾف ُأّمة كبقرةرئقسا 

 الؿـُؾؽ  -ب     الـبقة -أ والربكة تبعا لؽتاب القفقدية والـصراكقة تعـل أمران:  

ؾ طؾقف السالم محروما مـ طفد الـبقة ما كاكت التقراة تـص طؾك وإذا كان إسؿاطق 

الذيـ خرجقا مـ أوٓد إبراهقؿ طؾقف  ولؽاكت تصرح بؿؾقك مـف كالؿؾقك بركتة

 السالم ولؿ تـص التقراة طؾك بركة لفؿ.

إذن أيـ تؽقن الربكة إذا لؿ ُيبعث كبل يفدي الـاس إلك اهلل تعالك بلوامر مـف جؾ  

 وطال.

ان العرب قبؾ مجلء الـبل وثـققـ يعبدون إصـام، متػرققـ يف إرض يحؽؿ فؼد ك 

والتػقا  ملسو هيلع هللا ىلص إلك أن ُبِعث الـبل محؿد عضا، ولؿ يؽـ لفؿ كظام وٓ ُمؾؽبعضفؿ ب

بدأ ُمؾؽ بـل  ملسو هيلع هللا ىلصحقلف فػتح اهلل تعالك هبؿ البالد وأصؾح هبؿ العباد، ومـذ ضفقره 

 إسؿاطقؾ يف العالؿ.
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إيذاًكا برسالتف العالؿقة  ملسو هيلع هللا ىلصإلك كبل آخر الزمان محؿد تشقر ومـ البشارات التل  -

 الخاتؿة، وهل رسالة اإلسالم:

أققؿ لفؿ كبقّا »لؼد جاء يف سػر آشرتاع أن اهلل تعالك قال لؿقسك طؾقف السالم:  أوٓ:

)سػر « مـ وسط إخقهتؿ مثؾؽ، وأجعؾ كالمل يف فؿف، فقؽؾؿفؿ بؽؾ ما أوصقف بف

 (.52:  52اإلشرتاع 

ففذا الـص مـ الـصقص الؼاصعة التل تدل طؾك أن الـبل الذي سقف يخرج يف آخر 

 الزمان لقس مـ بـل إسرائقؾ، ولؽـف مـ إخقة بـل إسرائقؾ وهؿ بـق إسؿاطقؾ.

 وأبّقـ ذلؽ، بلن: إخقة بـل إسرائقؾ إما العرب وإما الروم.

أخق إسحاق طؾقف والعرب هؿ بـق إسؿاطقؾ طؾقف السالم، وإسؿاطقؾ طؾقف السالم هق 

 السالم والد يعؼقب )إسرائقؾ طؾقف السالم(.

والروم هؿ بـق العقص، ولؿ يؼؿ مـ الروم سقى كبل واحد وهق أيقب طؾقف السالم، 

 
ّ
وكان قبؾ كبل اهلل مقسك طؾقف السالم بزمان، فال يجقز إذن أن يؽقن هق الـبل

 الؿـُبشر بف.

العرب )الذيـ هؿ بـق إسؿاطقؾ( حقث لؿ  لذلؽ، فنن الـبل الُؿبّشر بف يف التقراة مـ

 يبَؼ غقرهؿ، وهؿ إخقة لبـل إسرائقؾ.

ر بف يؽقن مـ بـل إسرائقؾ )يقشع بـ كقن( ، ُيَرّد  - ـُبشَّ وإذا قال قائؾ أن الـبل الؿ

 طؾقف:
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ٕن مـ الؿعؾقم أكف « مثلك» أكف إذا كان إمر كذلؽ ما كان الِسػر لقـص طؾك ققل:

 ئقؾ كبل مثؾ مقسك طؾقف السالم، وذلؽ لميت:ٓ يؼقم مـ بـل إسرا

لؼد أخربت التقراة أكف لؿ يؼؿ وٓ يؼقم مـ بـل إسرائقؾ كبل مثؾ مقسك طؾقف السالم، 

  وىص ذلك يف التوراة السامرية:

ؿقسك الذي كاجاه اهلل شػاها بجؿقع أيات كوٓ يؼقم أيضا كبل يف إسرائقؾ »

مصر بػرطقن وبؽؾ طبقده وبؽؾ أرضف والؿعجزات التل أرسؾف لؾػعؾ يف أرض 

«   وبؽؾ القد الشديدة، وبؽؾ الؿـاضر العجقبة التل صـع مقسك بؿشاهدة كؾ إسرائقؾ

 (.52-51:24)سػر التثـقة

ر بف. ـُبشَّ  وبؿا أن يقشع بـ كقن هق مـ أكبقاء بـل إسرائقؾ فنكف لقس الـبل الؿ

« ِمثلكلفؿ كبقًّا مـ وسط إخقهتؿ أققؿ »أن اهلل تعالك قال لؿقسك: فػل سػر آشرتاع  -

ر ومعؾقم أن يقشع بـ كقن كان كبقًّا مـ أكبقاء بـل إسرائقؾ، ولؽـ الـبل  ـُبشَّ بف إكؿا هق الؿ

 كبل مثؾ مقسك طؾقف السالم مـ إخقة بـل إسرائقؾ ولقس مـفؿ.

ت التقراة )كتاب القفقدية وأحد جزئل الؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة  -           وقد كصَّ

( طؾك: أن إسحاق طؾقف السالم وأبـاءه )الذيـ هؿ بـق إسرائقؾ( هؿ -العفد الؼديؿ-

وأمام إخقتف (: »53/52إخقة إلسؿاطقؾ طؾقف السالم، كؿا جاء يف سػر التؽقيـ )

 «.مثلك» ويمكد ما ذكركا، ققل اهلل تعالك لؿقسك طؾقف السالم« يسؽـ

يؼقم كبل مثؾ مقسك طؾقف السالم ومـ ثؿ فنن الؿؼصقد مـ البشارة بالـبل هق: أكف 

 وهؿ« مـ وسط إخقهتؿ» ولؽـّف لقس مـ بـل إسرائقؾ وإكؿا كؿا كصت طؾقف التقراة
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والد يعؼقب  الم أخق إسحاق طؾقف السالمالعرب الذيـ هؿ بـق إسؿاطقؾ طؾقف الس

 )إسرائقؾ طؾقف السالم(.

ؾقف السالم، فنن وإذا ما زطؿت الـصراكقة بلن الؿسقح طؾقف السالم مثؾ مقسك ط -

ذلؽ الزطؿ لقس بصحقح طؾك اإلصالق، وذلؽ ٕن الؿسقح طقسك طؾقف السالم 

 لقس مثؾ مقسك طؾقف السالم، وُكَدّلؾ طؾك ذلؽ بأيت: 

أن كبل اهلل مقسك طؾقف السالم قد جاء بشريعة تاّمة، وأما الؿسقح طقسك طؾقف  -أ

 « كؼض بؾ ٕكؿؾما جئت ٕ»السالم فؾؿ يلت بشريعة جديدة حقث قال: 

 (57:  1)إكجقؾ متك                                                                                                              

أن مؽاكة الؿسقح يف الـصراكقة غقر مؽاكة مقسك، ٕكف وفًؼا ٓطتؼادها: فنن  -ب

لف، ومـ ثؿ فنن الؿسقح ٓ يشبف الؿسقح إلف )حسب زطؿفا( ولؽـ مقسك لقس بن

 .(5)مقسك

أن الـصراكقة تعتؼد أن الؿسقح ُصؾب ومات مػتدًيا خطايا العالؿ، ولؽـ مقسك  -ت

 .(2)لؿ يؿت مػتدًيا خطايا العالؿ

أن الـصراكقة تعتؼد أن الؿسقح مؽث يف قربه ثالثة أيام، ولؽـ مقسك لؿ يػعؾ  -ث

 .(2)ذلؽ

                                                 

 اعاختيار بني اإلسالم والنصرانية، للشيخ/ أمحد ديدات. (22)
 نفس ادلصدر.( 23)
 نفس ادلصدر.( 24)
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 سالم ٓ يشبف مقسك طؾقف السالملذلؽ، فنن الؿسقح طقسك طؾقف ال

إذن فؾقس الؿسقح هق الـبل الذي َبّشرت بف التقراة، ومـ ثؿ يتبّقـ بطالن ذلؽ 

 آّدطاء الذي تزطؿف الـصراكقة. 

وبقـ مقسك طؾقف السالم واضحة جؾقّة،  ملسو هيلع هللا ىلصأن الؿؿاثؾة بقـ محؿد  والحؼ الؼاصع:

 ـحق أيت: كرؤية الشؿس يف وضح الـفار، وُأدّلؾ طؾك ذلؽ كؿا ال

أن كاًل مـ كبل اهلل مقسك وكبل اهلل محؿد قد ُولِد وٓدة طادية، أي مـ أب وأّم،  -5

 ولؽـ الؿسقح قد ُولِد مـ أم فؼط.

، ولؽـ  -2 ًٓ أن كال مـ كبل اهلل مقسك وكبل اهلل محؿد قد تزوج وأكجب أصػا

 الؿسقح بؼل أطذًبا.

ؿا ققمفؿا كلكبقاء خالل حقاهتؿا، أن كبل اهلل مقسك وكبل اهلل محؿد قد تؼبؾف -2

وذلؽ بعدما واجف كال مـفا الؿتاطب والؿشاّق مـ أجؾ كشر دطقتف ورسالتف، ولؽـ 

إمر طؾك طؽس ذلؽ بالـسبة لؾؿسقح، وذلؽ وفًؼا لؿا جاء يف كتاب الـصراكقة 

 «.إلك خاصتف جاء وخاصتف لؿ تؼبؾف»( حقث يؼقل: 55:5)بنكجقؾ يقحـا 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل مقسك وكبل اهلل محؿد قد هاجر مـ وجف أطداءه، فؿحؿد أن كال مـ كبل  -4

 هاجر إلك الؿديـة، ومقسك طؾقف السالم هاجر إلك مديـ.

أن كؾتا الؿديـتقـ الؾتقـ هاجر إلقفؿا كبل اهلل مقسك طؾقف السالم وكبل اهلل محؿد  -1

 ، بقـفؿا تقافؼ يف اسؿ كؾ مـفؿا، فبقـ )مديـ( و)الؿديـة( تقافؼ.ملسو هيلع هللا ىلص
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وضػر  حارب أطداءه، ملسو هيلع هللا ىلصكال مـ كبل اهلل مقسك طؾقف السالم وكبل اهلل محؿد  أن -3

 بـصر اهلل طز وجؾ. 

أّن اهلل طز وجؾ َمّؽـ لؿقسك طؾقف السالم أن يحؽؿ بقـ الـاس بحؽؿف جؾ  -7

أن يحؽؿ بقـ الـاس بؽتابف  ملسو هيلع هللا ىلصوطال، وكذلؽ فؼد َمّؽـ اهلل طز وجؾ لـبقف محؿد 

 )الؼرآن الؽريؿ( جؾ وطال.

قد جاء بشريعة جديدة  ملسو هيلع هللا ىلصأن كال مـ كبل اهلل مقسك طؾقف السالم وكبل اهلل محؿد  -2

لؿ يلت بشريعة جديدة تاّمة، ويتبّقـ ذلؽ مؿا جاء  مة، ولؽـ الؿسقح طؾقف السالمتا

 (.57: 1)متك  « ما جئت ٕكؼض بؾ ٕكؿؾ»بؽتاب الـصراكقة، وهق ققلف: 

وفاة بعقدة طـ  يفقد تق ملسو هيلع هللا ىلصوكبل اهلل محؿد أن كال مـ كبل اهلل مقسك طؾقف السالم  -9

 الصؾب الذي تزطؿف الـصراكقة بالـسبة لؾؿسقح.

مدفقن يف إرض،  ملسو هيلع هللا ىلصأن كال مـ كبل اهلل مقسك طؾقف السالم وكبل اهلل محؿد  -51

 ولؽـ الؿسقح فنكف حسب زطؿ الـصراكقة يبؼك يف السؿاء.

قراة، تـطبؼ طؾك كبل اهلل التل جاءت بـص الت «مثلك»ولؿا أوضحت، يتبقـ أن كؾؿة 

 ٓ غقره. ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

 هق مـ كان مثؾ كبل اهلل مقسك طؾقف السالم. ملسو هيلع هللا ىلص ولذا، فنن الـبل محؿد

 ولؼد جاء يف سػر التثـقة ما يؾل:  ثاىوا:

 (2: 22)سػر التثـقة «وتألٕ مـ جبؾ فاران مـ ساطقر، وأشرق لفؿ جاء الرب مـ سقـاء،»
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طبارة « وتألٕ مـ جبؾ فاران»قد أسؼطت بعد طبارة وكـّقه إلك: أن الرتجؿة العربقة 

، وهق التعبقر الذي ُيؼابؾ ققل الـسخة اإلكجؾقزية مـ «ومعف طشرة آٓف قديس»

  (And he came with ten thousand saints)اإلكجقؾ ما يؾل: 
، حقث إكف ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ حتك ٓ تشقر الػؼرة السابؼة إلك فتح مؽة طؾك يد الـبل محؿد 

قم أن جبؾ فاران إكؿا هق بؿؽة، ومّؽة هل مفد رسالة اإلسالم التل جاء هبا مـ الؿعؾ

 . ملسو هيلع هللا ىلصالـبل محؿد 

مـ مّؽة إلك الؿديـة بعد التعذيب الشديد مـ كّػار مؽة  ملسو هيلع هللا ىلصولؼد هاجر الـبل محؿد 

إلك مؽة مرة أخرى فاتًحا لفا ومعف طشرة آٓف  ملسو هيلع هللا ىلصلؾؿسؾؿقـ، ثؿ رجع الـبل محؿد 

، وهذا هق ما تعـقف العبارة التل أسؼطفا ملسو هيلع هللا ىلصصحابف صحابل جؾقؾ هؿ مـ خقرة أ

 ملسو هيلع هللا ىلصالُؿرتجؿ إلك الؾغة العربقة، وذلؽ حتك ٓ تشقر بجالء ووضقح إلك الـبل محؿد 

 .(5)وأصحابف الؽرام

)كتاب القفقدية وأحد جزئل الؽتاب الؿؼدس ولػفؿ الـّص السابؼ مـ التقراة 

 (، أوضح أن: -العفد الؼديؿ-لؾـصراكقة 

 سؿ جبؾ يف فؾسطقـ.هق ا ساعور:

هل جبال بؿؽة الؿؽرمة التل هاجر إلقفا إسؿاطقؾ طؾقف السالم مع أّمف  وجبال فاران:

 السقدة هاجر.

                                                 

 عتاد، للشيخ/ أمحد ديدات.( 25)
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وأقام إسؿاطقؾ يف »ومؿا يمكد أن جبال فاران هل جبال مؽة: ما كصت طؾقف التقراة 

 (.25: 25)سػر التؽقيـ « برية فاران

ـ الويمكد ذلؽ أيًضا ما جاء بؽتا صراكقة يفب كال م ـ قفقدية واـل  (: 25 –54: 25)سػر التؽقي

وطاد إبراهقؿ فلخذ الغالم وأخذ خبًزا وسؼاًء مـ ماء ودفعف إلك هاجر وحؿؾف »

طؾقفا، وقال لفا: اذهبل، فاكطؾؼت هاجر، وكػذ الؿاء الذي كان معفا فطرحت الغالم 

م حقـ تحت الشجرة وجؾست مؼابؾتف طؾك مؼدار رمقة الحجر لئال تبصر الغال

يؿقت،، ورفعت صقهتا بالبؽاء، وسؿع اهلل صقت الغالم حقث هق، فؼال لفا 

الؿؾؽ: ققمل فاحؿؾل الغالم، وشّدي يدك بف فنكف جاطؾف ٕمة طظقؿة، وفتح اهلل 

طقـفا فبصرت ببئر ماء فسؼت الغالم ومألت سؼاها، كان اهلل مع الغالم فرتّبك وسؽـ 

 (.25 – 54: 25)سػر التؽقيـ « برية فاران

 إسؿاطقؾ طؾقف السالم، والبئر هل: بئر زمزم. :فبؿا أن الغالم هق

 فنن برية فاران هل التل بؿؽة الؿؽرمة، وهذا هق الحؼ الذي ٓ مرية فقف وٓ بديؾ لف. إذن:

 ( يف أول هذه الـؼطة، حقث: 2: 22وكعقد إلك ما جاء يف )سػر التثـقة 

شّبف كبقة مقسك طؾقف السالم بؿجئ الصبح إن الـّص الذي تؿ كْؼؾف مـ سػر التثـقة يُ 

 «.جاء الرب مـ سقـاء»

 «.وأشرق لفؿ مـ ساطقر»وُيشّبف كبقة الؿسقح طقسك طؾقف السالم بنشراق الصبح 

خاتؿ  ملسو هيلع هللا ىلصباستعالء الشؿس وتأللم ضقءها يف أفاق، ففق  ملسو هيلع هللا ىلصوُيشّبف كبقة محؿد 

 «.جبؾ فارانوتألٕ مـ » ملسو هيلع هللا ىلصإكبقاء والؿرسؾقـ، فال كبل وٓ رسقل بعده 
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ـِ ﴿ومثؾ ما كؼؾـاه مـ سػر التثـقة قد أشار إلقف الؼرآن الؽريؿ، يف ققل اهلل تعالك:  َوالتِّق

ْيُتقِن  ـَ  (5)َوالزَّ ـِ  (2)َوُصقِر ِسقـِق َمِق ْٕ   ﴾(3) َوَهَذا اْلَبَؾِد ا

 [2 – 5]سقرة التقـ: 

 حقث إن: 

ْيُتقِن() ـِ َوالزَّ           إرض التل ضفر فقفا الؿسقح  : إشارة إلك مـبتفؿا، وهلَوالتِّق

 طؾقف السالم.

() ـَ  : إشارة إلك الؿؽان الذي كان فقف كبقة مقسك طؾقف السالم.َوُصقِر ِسقـِق

() ـِ َمِق ْٕ )وهق مؽة  ملسو هيلع هللا ىلص: إشارة إلك الؿؽان الذي ُبعث فقف محؿد َوَهَذا اْلَبَؾِد ا

 الؿؽرمة(، ومـ قبؾف إسؿاطقؾ طؾقف السالم.

  اء يف سػر التثـقة أن اهلل قال لؿقسك:ولؼد ج ثالثا:

 (.52: 52)سػر التثـقة « فلجعؾ كالمل يف فؿف، فقؽؾؿفؿ بؽؾ ما أوصقف بف»

 ، ويدلِّؾ طؾك هذا: ملسو هيلع هللا ىلصحقث تـطبؼ هذه البشارة طؾك الـبل محؿد 

كان يبتدأ تالوتف لؾؼرآن الؽريؿ بؼقلف: بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل محؿد 

 الؼرآن الؽريؿ طدا سقرة )التقبة(. وهل ُمػتتح سقر

والؿسؾؿقن يؼرأون يف ُمػتتح سقر الؼرآن الؽريؿ )كالم اهلل تعالك(: بسؿ اهلل الرحؿـ 

 الرحقؿ، ومـفا كتعرف طؾك بعض أسؿاء اهلل تعالك وصػاتف الحسـك.

، الذي ملسو هيلع هللا ىلصولؼد كّص أيًضا )ِسػر آستثـاء( طؾك وصػ لؼقم الـبل محؿد  رابعا:

 ، حقث جاء بف:ُأرسؾ إلقفؿ
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هؿ أغاروين بؿا لقس بنلف، وأغضبقين بؿعبقداهتؿ الباصؾة، وأكا أيًضا أغقرهؿ بؿا »

 (.25: 22)سػر التثـقة «   لقس شعًبا، وبشعب جاهؾ أغضبفؿ

قطًعا، حقث إهنؿ لؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوٓ شؽ، أن هذا القصػ هق وصػ لؼقم الـبل محؿد 

غقر مؾؽ أو سؾطان أو رئقس ...، يؽقكقا شعًبا بؾ كاكقا قبائؾ متـاحرة متػرّقة، ب

 إضافة إلك أهنؿ كاكقا جاهؾقـ بالؼراءة والؽتابة سقى الؼؾقؾ.

صاروا إخقاًكا متحاّبقـ متؽاتػقـ، وأصبحت لفؿ دولة  ملسو هيلع هللا ىلصولؽـ بعد مجلء الـبل 

، وقد َذلَّت لفا ملسو هيلع هللا ىلصطظقؿة، وهل دولة اإلسالم، قائدها وحاكؿفا هق الـبل محؿد 

الػرس والروم(، وتؼّدمت يف شتك مجآت العؾقم أطظؿ إمرباصقريتقـ آكذاك )

 وبؿا حّث طؾقف. ملسو هيلع هللا ىلصآكذاك، وقت تؿسؽفا هبدي كبقفا محؿد 

وقد حاول بعض طؾؿاء القفقد  القفقدية كذًبا أن يـسبقا تؾؽ الجاهؾقة إلك الشعب 

الققكاين مـ أجؾ أن يصرفقا ما يشقر إلقف ذلؽ الـّص السابؼ مـ وصػ لؾعرب يف 

ثؿ َصْرف البشارات بالـبل الؿـتظر بعثتف يف آخر الزمان والتل جاءت جاهؾقتفؿ، ومـ 

، ولؽـفؿ فشؾقا يف ذلؽ ٕن الققكان مـ قبؾ ضفقر ملسو هيلع هللا ىلصبؽتبفؿ إلك غقر الـبل محؿد 

 الؿسقح بؿئات السـقـ كاكقا متػقققـ يف العؾقم والػـقن.

 ما ُيؼرأ بالؾغة العربية طؾك الـحق التالل:  خامسا:

 قطقد ولققم حج يفقه؟ما َتعسق لققم م»

كل هقـل هالخق مّشقد: مصرايؿ تؼّبِصؿ، مقف تؼربم، َمْحؿد لخسبام، قؿقش 

 (.7 – 1: 9)هقشع « يقراشؿ، حقح بلهؾقفؿ
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 وأشقر بنيجاز إلك التػسقر الصحقح لذلؽ الـص طؾك الـحق أيت: 

قم يعـل: ما أكتؿ طامؾقن لق« ما تعسق لققم مقطقد ولققم حج يفقه؟»فؼقل الـص: 

 يقم(، ومعـاها )لققم(. –الؿقعاد؟، حقث إن الـص العرباين يؼقل: )ل 

      فقعـل:« كل هقـل هالخق مّشقد: مصرايؿ تؼّبِصؿ، مقف تؼربم»وأما ققل الـّص: 

أن همٓء )الذيـ هؿ بـق إسرائقؾ( كجقا مـ البالء الذي كان طؾك يد فرطقن وققمف، 

 ة قديؿة( تؼربهؿ أو تدفـفؿ.وأن مصر تلسرهؿ، ومـػ )وهل مديـة مصري

وهق ما كقّد إلؼاء الضقء طؾقف، فقعـل: أن الـبل « َمْحَؿد لخسبام»وأما ققل الـّص 

 سقتقّلك تلديبفؿ )أي سقتقّلك تلديب بـل إسرائقؾ( يف أمقالفؿ. ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

يفقد بـل الـضقر لؿا حصؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حصؾ ذلؽ بالػعؾ، طـدما أْجَؾك الـبل محؿد 

 هؿ إلك أطالك الشام وإلك خقرب.مـ طداوهتؿ وغدر

  وُيَدّلؾ طؾك ذلؽ:

إكؿا هق طبارة وجقزة مستلكػة معـاها الحريف «: َمْحؿد لخسبام»أن ققل الـّص  -أ

 ، ولقست صػة.ملسو هيلع هللا ىلص)ُمحّؿد لؿالفؿ(، فـ )محّؿد( اسؿ طؾؿ يشقر إلك الـبل محؿد 

ؿ الـّص حرفقًّا جؿؾة مستؼؾة طـ التل بعدها، ٕكف إذا ُترج« َمْحؿد لخسبام»أن  -ب

لصار ضؿقر « قؿقش يقراشؿ»مرتبطة بؿا يؾقف « َمحؿد لخسبام»طؾك أساس أن ققلف 

 الجؿع يعقد طؾك الؿػرد، وهق ما ٓ يستؼقؿ يف الؾغة العربية.

أن )فقؾفؾؿ جسـققس( يف كتابف )كحق الؾغة العرباكقة( أورد أن تؽقن العبارة يف  -ت

 «.َمحؿدي خسبام»أصؾفا 
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العربي ضّؾ أكثر مـ ألػ طام ُمجّرًدا طـ الحركات، إلك أن اضافتفا  أن الـّص  -ث

القفقدية وفؼا لالجتفاد، فؽاكت اإلصابة يف بعض وإخطاء والتحريػ يف بعض 

 أخر.

فؽؾؿة )َمْحؿد( قبؾ التحريػ كاكت )محؿد( دون حركات، وهذا ُمتػؼ طؾقف مـ 

 القفقد.

 . (5) ملسو هيلع هللا ىلصد( طؾٌؿ يؼصد بف الـبل محؿد لذلؽ، فنكف لؿ يبؼ إٓ اإلذطان بلن )محؿ

أكف قد وردت كؾؿة )محؿديؿ( أيًضا، وهناية الؽؾؿة )يؿ( لالحرتام  وأىّوه إلى:

 والتػخقؿ والعظؿة، وبنزالة الزيادة يؽقن آسؿ القارد ذكره هق: محؿد.

قد أشرت إلك بعض مؿا قد ُوِجد مـ بشارات مشرتكة بؽتاب القفقدية وكتاب  -

ورسالتة العالؿقة الخاتؿة، وأردت أن أوضح  ملسو هيلع هللا ىلصذاكا بببعثة الـبل محؿد الـصراكقة إي

كؿقذجا مؿا قد ُوِجد بالؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة مـ بشارات دون كتاب القفقدية، 

   وذلؽ طؾك الـحق التالل: 

 ملسو هيلع هللا ىلص ( يخرب الؿسقح طؾقف السالم طـ أّمة هذا الـبل44-42: 25يف إكجقؾ متك )

ـُبّشر بف، فقؼقل:     الؿـ

ألؿ تروا أن الحجر الذي أّخره البـاؤون صار رأًسا لؾزاوية مـ طـد اهلل، كان هذا » 

طجقًبا يف أطقــا، ومـ أجؾ ذلؽ أققل لؽؿ: إن مؾؽقت اهلل سقمخذ مـؽؿ ويدفع إلك 

 «.أمة أخرى تلكؾ ثؿرهتا، ومـ سؼط طؾك هذا الحجر يـشدخ

                                                 

  رللة البيا .( 26)
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 وأوضح ما ذكره إىجول متى، مفصالً: 

مثؾل ومثؾ إكبقاء قبؾل »يف حديثف الـبقي الشريػ:  ملسو هيلع هللا ىلص ـبل محؿدلؼد قال ال -أ

كؿثؾ رجؾ بـك دارا فلكؿؾفا وأتّؿفا إٓ مقضع لبـة مـفا، فجعؾ الـاس يطقفقن هبا 

]صحقح « ويعجبقن مـفا، ويؼقلقن: هال وضعت تؾؽ الؾبـة؟ فؽـت أكا تؾؽ الؾبـة

 الجامع الصغقر[.

 يتقافؼ مع ما ذكره إكجقؾ متك يف الـص أيت:  ملسو هيلع هللا ىلصفقتبّقـ لـا أن ما قالف رسقل اهلل 

ألؿ تروا أن الحجر الذي أّخره البـاؤون صار رأًسا لؾزاوية مـ طـد اهلل، كان هذا »

 «.طجقًبا يف أطقــا

كؿثال وكاكت مؽؿؾة ومتؿؿة  ملسو هيلع هللا ىلصفالؾبـة التل تلخر وضعفا وأخرب هبا الـبل محؿد 

البـاؤون وصار رأًسا لؾزاوية )كؿا يف لؾدار تتقافؼ مع التشبقف بالحجر الذي أخره 

 إكجقؾ متك(.

وكؿا أن الـاس كاكقا يعجبقن مـ تؾؽ الدار التل يـؼصفا الؾبـة إخقرة إلكؿالفا 

(، فنن تلخقر الحجر الؿتبؼك مـ البـاءيـ ملسو هيلع هللا ىلصوإتؿامفا )كؿا يف حديث الـبل محؿد 

 جقؾ متك(.طـ وضعف يف مؽاكف، كان أيًضا طجقًبا يف أطقـ الـاس )كؿا يف إك

لؼد كاكت العرب قبائؾ متـاحرة ومتؼاتؾة، متػّرقة بغقر مؾؽ أو سؾطان أو رئقس،  -ب

               أّلػ  ملسو هيلع هللا ىلص ولؽـ بعد مجلء هذا الرسقل الخاتؿ لألكبقاء والؿرسؾقـ محؿد

الذي آمـقا بف وصدققا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل طز وجؾ بقـ قؾقهبؿ وجؿع شؿؾفؿ بؼقادة كبقف محؿد 
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ًٓ وجـقًبا، شرًقا وغرًبا، برسالتف، فلصبح لؾ ؿسؾؿقـ دولة طظقؿة ُمتِسعة الرقعة شؿا

 بػضؾ مـ اهلل طز وجؾ وكصره لفؿ.

إن مؾؽقت اهلل سقمخذ مـؽؿ ويدفع إلك أّمة »وهذا يقافؼ ما ذكره إكجقؾ متك 

 «.أخرى

مثؾ الؿسؾؿقـ والقفقد والـصارى، كؿثؾ رجؾ ": ملسو هيلع هللا ىلص لؼد قال رسقل اهلل -ت

لف طؿاًل إلك الؾقؾ طؾك أجر معؾقم، فعؿؾقا إلك كصػ الـفار، استلجر ققًما يعؿؾقن 

فؼالقا ٓ حاجة لـا إلك أجرك الذي شرصت لـا وما َطِؿؾـا باصؾ، فؼال لفؿ: ٓ تػعؾقا، 

أكؿؾقا بؼقة طؿؾؽؿ وخذوا أجركؿ كاماًل فلبقا وتركقا، واستلجر آخريـ بعدهؿ، 

مـ إجر، فعؿؾقا حتك إذا كان فؼال: أكؿؾقا بؼقة يقمؽؿ هذا، ولؽؿ ما شرصت لفؿ 

العصر قالقا: لؽ ما طؿؾـا باصؾ، ولؽ إجر الذي فعؾت لـا فقف، فؼال لفؿ: أكؿؾقا 

بؼقة طؿؾؽؿ فنن ما بؼل مـ الـفار شقًئا يسقًرا، واستلجر ققًما أن يعؿؾقا لف بؼقة 

يقمفؿ، فعؿؾقا بؼقة يقمفؿ، حتك إذا غابت الشؿس واستؽؿؾقا أجر الػريؼقـ 

 ]صحقح البخاري[. "ؿا، فذلؽ مثؾفؿ وما قبؾقا مـ هذا الـقركؾقف

وُيدفع إلك أمة أخرى تلكؾ »يقافؼ ما ذكره إكجقؾ متك يف  ملسو هيلع هللا ىلصفؿا قالف رسقل اهلل 

 «.ثؿرهتا

وإيؿان أصحابف بف رضقان اهلل طؾقفؿ بدأت  ملسو هيلع هللا ىلصأكف بعد مجلء الـبل محؿد  -ث

لك طبادة اهلل طز وجؾ وحده الغزوات والػتقحات اإلسالمقة لـشر التقحقد والدطقة إ
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دون أن ُيشرك بف شقًئا، ودون أن ُيعتؼد فقف جؾ وطال اطتؼاًدا باصاًل أو ُيقصػ بؿا هق 

 ذّم وقدح وكؼص يف ذاتف جؾ وطال، ومـ ثؿ إقامة دولة اإلسالم.

، وأقّر طقـف بدولة اإلسالم الؼائؿة طؾك تقحقد اهلل طز وجؾ ملسو هيلع هللا ىلصولؼد كصر اهلل طز وجؾ كبقف 

لقؿ السامقة والتشاريع الؼقيؿ، والؿعامالت الؽريؿة طؾك أسس مـ الخقر والتعا

والػضقؾة، ثؿ تقّلك أصحابف الؽرام رضقان اهلل طؾقفؿ، مفام كشر ديـ اهلل طز وجؾ يف 

 إرض.

ًٓ وجـقًبا، شرًقا وغرًبا،  ولؿ تؿر سقى سـقات قالئؾ تّؿ فقفا فتح البالد شؿا

ا طـ كشر دطقة الحؼ )اإلسالم(، حقث اهنزمت وُكّؽَست رايات جؿقع مـ وقػ صادًّ 

كؾ مـ امرباصقرية الػرس والروم طؾك أيدي الؿسؾؿقـ الػاتحقـ، ولؿ تُعد ٕي مـ 

 اإلمرباصقريتقـ قائؿة.

ومـ سؼط طؾك هذا الحجر »ومـ ثؿ كان ذلؽ مقافًؼا لؿا ُذكر يف إكجقؾ متك 

 «.يـشدخ

روح الحؼ الذي قد بّشر  الؿسقح بؿجقئف هق ال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل محؿد   ولذلؽ يتلكد لديـا:

 مـ بعده، ولقس أحد سقاه.

 ملسو هيلع هللا ىلصومـ قؾقؾ ما أشرت إلقف يتبّقـ لـا حػظ اهلل طز وجؾ لِذْكِر كبقف الخاتؿ محؿد 

 ووصػف بؽتاب كؾ مـ القفقدية والـصراكقة إيذاًكا ببعثتف، ورسالتف العالؿقة الخاتؿة.
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م مع مـ يؼقم بتصقير اإللف يف شؽؾ ٓ يتػؼ اإلسال( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا 22)س

يحرم اإلسالم تصقير اإللف يف صقر وتؿاثقؾ كالفـدوس والبقذ....، بؿعـك أكف: لؿاذا 

 شؽؾ صقر وتؿاثقؾ؟

لؼد جاء اإلسالم داطقـا إلـك تعظـقؿ صـػات اإللـف الخـالؼ أوضح:  ( الؿسـؾؿ :22)ج

 شــؽؾ أحجــار ســبحاكف وتعــالك وطــدم التؼؾقــؾ مـــف مـــ خــالل وصــػف أو تصــقيره يف

 :وتؿاثقؾ، إذ أكف

م أن يؼقم ذلؽ اإلكسان دَ كقػ ُيعؼؾ بعد أن خؾؼ اهلل سبحاكف وتعالك اإلكسان مـ طَ  -

تؿاثقؾ مختؾػة يصقر فقفا إلفف وخالؼف بلشؽال مختؾػة )طؾك  الؿخؾقق بصـاطة

ثؿ يؼقم إكسان آخر بتصقير إلفف وخالؼف يف  ،الرغؿ مـ طدم رؤية اإلكسان لخالؼف(

 ال وصقر أخرى..إلك غقر ذلؽ؟!أشؽ

فنن ذلؽ ُيعّد إهاكة مـ الؿخؾقق لؾخالؼ، فاإللف الخالؼ أجؾ وأطظؿ مـ أي صقرة 

 يؿؽـ أن يصقره فقفا مخؾقق مـ مخؾققاتف.

أيضا، فنكـا كجد أن مثؾ تؾؽ الصقر والتؿاثقؾ طؾك اختالف أشؽالفا وصقرها  -

لك تعظقؿفا )ٓ سقؿا إذا كاكت وأحجامفا تؽقن سببا يف أن تؿقؾ الـػس البشرية إ

كبقرة الحجؿ، رهقبة الؿـظر( ثؿ طبادهتا )وذلؽ بؿرور الزمـ، وشقاهد ذلؽ يف 

طديد مـ البؾدان كثقرة( وَصْرف الدطاء لفا مـ دون اهلل تعالك وهق اإللف الحّؼ 

 ؾتعظقؿ والعبادة وحده دون سقاه.لالُؿستحؼ 
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الذي بقده مؾؽقت كؾ شلء اجد الخالؼ القهق اإللف سبحاكف وتعالك  اهللف 

 وما سقاه مخؾقق ومصـقع.والؿتصرف وحده يف كؾ شلء 

أيضا، فنن مثؾ تؾؽ الصقر والتؿاثقؾ طؾك اختالف أشؽالفا وصقرها وأحجامفا  -

مـ فئة ٕخرى ومـ مجتؿع ٔخر ومـ زمـ ٔخر تؽقن سببا يف آطتؼاد بقجقد آلفة 

ؽ يـايف ما جاء بف اإلسالم مـ دطقة إلك متعددة وطدم وحداكقة اإللف الخالؼ، وذل

 اإليؿان بتعظقؿ اإللف الخالؼ واإليؿان بقحداكقة ألقهقتف.  

يف  ؿثقؾفوت سبحاكف وتعالكاإللف  تصقيرومـ ثؿ تظفر حؽؿة اإلسالم يف الـفل طـ 

 حّؼ التعظقؿ تعظقؿف وتبجقؾف جؾ وطالالؼقام بشؽؾ أحجار وتؿاثقؾ، ومـ ثؿ 

 .والتبجقؾ

 

غقر الؿسؾؿ: مـ الفـدوس والبقذ مـ يؼقل بلن الفدف مـ طبـادة التؿاثقـؾ  (22)س 

 طدم شرود الذهـ واستحضار الرتكقز لعبادة اإللف، فؿا ققلؽ يف ذلؽ؟ 

إن ذلؽ ققل ٓ أساس لف مـ الصحة، وأوضح لؽ ذلؽ مـ  ( الؿسـؾؿ :22)ج

 خالل هذا الؿثال:

ا بزطؿ أن الؿراد مـ ذلؽ طدم شرود هؾ ُيَتَصّقر أن تتخذ الؿرأة صقرة لغقر زوجف -

ِر زوجفا واستحضار صاطتف مـ خالل َتَذّكر  ذهـفا وحصقلفا طؾك أطؾك تركقز لَتَذكُّ
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   ما َكؾََّػفا وأَمرها بف وطدم كسقاكف؟! هؾ يؿؽـ لؾزوج قبقل مثؾ ذلؽ آّدطاء الذي 

 ٓ أساس لف و ٓ برهان طؾك صحتف؟! 

ذلؽ وذاك، بؾ إن الزوج يعّد ذلؽ خطًل جسقؿا يف  بالتلكقد: كال، إذ ٓ طالقة بقـ

 حؼف.

وكذلؽ، فؿا بال تؿثال هزيؾ قابؾ لؾؽْسر والتحطقؿ والفالك )مصـقع ومـحقت  -

 مـ مخؾقق ضعقػ( وطالقتف باإللف الخالؼ القاجد الؼقي العزيز الؼادر؟!

ف و ٓ ٓ شؽ أكف ٓ وجقد ٕدكك طالقة، فؼبقل مثؾ ذلؽ آّدطاء الذي ٓ أساس ل

 برهان طؾك صحتف هق إهاكة مـ الؿخؾقق لؾخالؼ.

بؾ إن ذلؽ يمدي إلك تصّقر اإللف يف ُصَقر مفقـة ٓ تؾقؼ بعظؿتف وجاللتف، فذلؽ  -

يصّقر إلفف يف ُصَقر وأشؽال ما وآخر ُيصّقر إلفف يف ُصَقر أخرى، وكٌؾ يػتخر بآلفتف 

تؿثال لإللف..لقس كغقره مـ  التل يعبدها ويػاضؾ بقـفا وبقـ ألفة إخرى، فذلؽ

التؿاثقؾ التل لإللف..أولإللف..، فذلؽ تؿثال ذو درجة ومـزلة أطؾك مـ غقره مـ 

التؿاثقؾ وأخرى تؿاثقؾ ذات درجة ومـزلة أقؾ مـ غقرها..وهؽذا، وتؾؽ بؼرة ذات 

قدسقة أطؾك مـ غقرها مـ الحققاكات إخرى التل يؼدسفا، ولؽؾ مـفا كسؽ 

 تبعا لألهقاء والشفقات. وطبادات مختؾػة 

 ومـ ثؿ يتبقـ طدم وجقد أدكك دلقؾ طؾك صحة مثؾ ذلؽ الؼقل.
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( غقر الؿسـؾؿ: لؿـاذا يحـرم اإلسـالم طؼقـدة حؾـقل اإللـف يف أي مــ البشـر أو 24)س

الصقر والتؿاثقؾ والبؼر وغقرهـا مــ الحققاكـات والؿقجـقدات )ومــ ثـؿ الـفـل طــ 

 تؼديس أي مـفا وتحريؿ طبادهتا(؟

بداية، أوضح: إن طؼقدة الحؾقل وآتحاد )حؾقل اإللـف بإصــام  ( الؿسـؾؿ :24)ج

والتؿاثقؾ والحققاكات..وغقر ذلؽ واتحادها هبا( تمدي إلـك التػرقـة وطـدم التقّحـد، 

كـٌؾ حسـب -وتمدي إلك آطتؼاد بقجقد اإللف الخالؼ يف صقر مختؾػة مـ مخؾققاتف 

د يف الشـؿس والـجـقم والؽقاكـب وآخـر يـرى ، فذلؽ يرى الحؾقل وآتحـا-أهقائف

الحؾــقل وآتحــاد يف البؼــر وحققاكــات أخــرى وغقرهؿــا يــرى الحؾــقل وآتحــاد يف 

ـــقل وآتحـــاد يف إشـــجار  ـــرى الحؾ ـــرهؿ ي ـــؾ وإحجـــار وغق إصــــام والتؿاثق

والـباتات...ويقجد مـ يرى الحؾقل وآتحـاد يف كـؾ شـلء بؿـا يف ذلـؽ مــ أمـاكـ 

 ر صاهرة.كجسة كتِـة غق

ولؼد أوضحت يف إجابة لتساؤل سابؼ بلكف َشّتان الػارق بقـ الخالؼ والؿخؾقق وبقـ 

القاجد والؿقجقد... وأكف ٓ يؿؽـ الؿساواة بقـ الـؼقضقـ مطؾؼا، فالؼقل بالؿسـاواة 

ــة مـــ الؿخؾــقق لؾخــالؼ،  ــق قــقل جــائر وإهاكــة طظقؿ ــقـ الؿخؾــقق والخــالؼ ه             ب

  ومـ ثؿ كتسائؾ:

هؾ يؾقؼ باإللف العظقؿ سبحاكف وتعالك الؿـزه طـ كؾ كؼص وطْقب والـذي ُيْخـتّص  -

 بؽؾ صػات الؽؿال أن يحّؾ بشلء مـ مخؾققاتف ؟! بالتلكقد: كال.
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هؾ هؾ يؾقؼ باإللف العظـقؿ سـبحاكف وتعـالك أن يحـّؾ بنكسـان يــام ويبـقل ويتغـقط  -

 الـذي ويحؿؾ يف بطـف العذرة )الغائط الـجس الؼِذر(؟! هؾ ي
ّ
ؾقؼ باإللـف العزيـز الحـل

ٓ يؿقت سبحاكف وتعـالك أن يحـّؾ بنكسـان مآلـف إلـك الؿـقت ٓ محالـة ثـؿ بعـد مقتـف 

 بالتاكقد: كال.   يصقر جقػة َكتِـَة؟!

ــؾ لؾؽســر  - ــقـ )قاب ــال مف ــالك أن يحــّؾ بتؿث ــف العظــقؿ ســبحاكف وتع ــؼ باإلل هــؾ يؾق

 والفالك( صـعف مخؾقق ضعقػ؟!  بالتاكقد: كال.    

هؾ هؾ يؾقؼ باإللف العظقؿ سبحاكف وتعالك أن يحّؾ ببؼرة تبقل وَتـُروث وتحؿـؾ يف  -

بطـفا )الـدماء والـروث والـجاسـات( ثـؿ يؽـقن مآلفـا إلـك الـذبح أو الؿـقت فتصـقر 

 جقػة َكتِـَة؟!  بالتلكقد: كال.

هــؾ هــؾ يؾقــؼ باإللــف العظــقؿ ســبحاكف وتعــالك أن يحــؾ بحقــقان وِضــقع )كالػــلر..  -

 بالتلكقد: كال. تلباه إكػس ؟!  وغقره(

هؾ يؾقؼ باإللف العظقؿ سبحاكف وتعالك أن يحّؾ بؽؾ شلء ومــ ثـؿ يصـقر مقجـقدا  -

 بإماكـ الـجسة الَؼِذرة؟! بالتلكقد: كال.

إن الؼقل بعؼقدة حؾقل اإللف بؿخؾققاتف ومقجقداتف واتحاده هبا يجعؾ مــ كـؾ شـلء 

بؿعـك أدّق فنكف بذلؽ يزول الػارق بـقـ الخـالؼ  يف هذا الؽقن إلف مستحؼ لؾعبادة، أو

والؿخؾقق، وٓ شؽ أن يف ذلؽ َسْؾٌب لؾحّؼ إطظؿ هلل سبحاكف وتعالك )وهق تػّرده 

 بإلقهقة( ومـازطة لف سبحاكف وتعالك يف ألقهقتف.
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 ولـتسائؾ بشؽؾ آخر:

ؾف طؾـك سـائر هؾ يؾقؼ باإلكسان بعد أن أكرمف اهلل تبارك وتعالك بـعؿة العؼـؾ وفّضـ -

    مخؾققاتف أن يعبـد شـقئا أضـعػ مــف )مــ تؿثـال أو حقـقان...( ٓ يؿؾـؽ أدكـك طؼـؾ 

 وٓ يؿؾؽ لـػسف ضرا وٓ كػعا وٓ مقتا وٓ حقاة وٓ كشقرا؟! بالتلكقد: كال.

ماذا إن جّرب اإلكسان َكْسر وتْحطقؿ ذلؽ التؿثال الذي يعبده والـذي يظــ حؾـقل  -

مـ تؾؽ إلقهقـة )التـل ُيـزطؿ بلهنـا حّؾـت فقـف( بقــف وبـقـ  إلفف فقف؟ هؾ يحقل شلء

 كسره وتحطقؿف وإهالكف لف؟! بالتلكقد: كال.

وماذا بعد أن ُكِسرت التؿاثقؾ وُحطِّؿت وُأهؾِؽت ولؿ تؿؾـؽ َدْفـع مـا وقـع هبـا مــ  -

ّٓ هبا أم أكـف صـا ـّ أكف حّؾ هبا؟! هؾ يظّؾ اإللف حا ر ضرر؟! ما حال اإللف الذي كان ُيَظ

ّٓ بتؾؽ التؿاثقؾ الؿحّطؿة فؾؿاذا لـؿ  ُمػارقا لفا؟! وإذا كان ُيعتؼد بلن اإللف قد ضّؾ حا

 يْدفع طـفا مثؾ ذلؽ الضرر ويؿـعف؟!

ماذا إن جّرب اإلكسان ذْبح وقْتؾ تؾؽ البؼرة التـل يعبـدها والتـل يظــ حؾـقل إلفـف  -

فقفا( بقـف وبـقـ ذْبِحـف فقفا؟ هؾ يحقل شلء مـ تؾؽ إلقهقة )التل ُيزطؿ بلهنا حّؾت 

 وَقْتؾِف لفا؟! بالتلكقد: كال.

وماذا بعد أن ُذبِحت البؼرة وُقتِؾت ولؿ تؿؾؽ َدْفع ما وقع هبا مــ ضـرر؟! مـا حـال  -

ّٓ هبـا أم أكـف صـار ُمػارقـا لفـا؟!  ـّ أكف حّؾ هبا؟! هؾ يظـّؾ اإللـف حـا اإللف الذي كان ُيَظ

 ّٓ هبا بعد قتؾفا وتحّقلِفا إلك جقػـة كتِــة فؾؿـاذا لـؿ وإذا كان ُيعتؼد بلن اإللف قد ضّؾ حا

 يْدفع طـفا مثؾ ذلؽ الضرر ويؿـعف؟!
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هؾ يؾقؼ بنكسـان لبقـب ذي طؼـؾ رشـقد أن يعبـد الشـلء كظـرا لؾؿـػعـة التـل ُتجــك  -

 مـف؟ّ! 

بالتلكقد: كال، بؾ إن الذي يؾقؼ باإلكسان الحؽقؿ هـق أن يعبـد اإللـف الـذي خؾـؼ هـذا 

 الـػع، وهذا اإللف هق اهلل سبحاكف وتعالك. الشلء وقّدر فقف 

فاهلل سبحاكف وتعالك ٓ يؾقؼ بحؽؿتف وطظؿتف أن يخؾؼ شـقئا طبثـا، فؽـؾ شـلء خؾؼـف 

اهلل سبحاكف وتعالك لف مـػعة وإن كـا ٓ كدركفا أو ٓ كراها ولف دور يف حػظ كظام البقئة 

لف الخالؼ الـُؿـْعؿ بدٓ مـ وتقازهنا، لذلؽ فنن إولك طبادة ُمَسبِّب إسباب وهق اإل

 طبادة إسباب كػسفا، وهذا هق ما يؼبؾف العؼؾ الرشقد.

 ولـتسائؾ أخقرا يف هذه الـؼطة:

لؿــاذا يحــؾُّ اإللــف يف أي مـــ البشــر الــذيـ هــؿ مـــ َخْؾِؼــف أو أي مـــ تؾــؽ التؿاثقــؾ  -

 الؿصـقطة أو تؾؽ إبؼار الؿخؾققة؟!

ؽ؟! بالتلكقـد: كـال، فاإللـف سـبحاكف وتعـالك ففؾ تقجد حاجة لإللـف لػعـؾ مثـؾ ذلـ -

 طـ َخْؾِؼف جؿقعا فـال يحتـاج إلـقفؿ يف شـلء، فـالَخْؾؼ هـؿ الـذيـ يحتـاجقن إلـك 
ٌ
غـل

 الخالؼ.

هؾ يقجد أدكـك دلقـؾ يؼبؾـف العؼـؾ )الـذي أكـرم اهلل تعـالك بـف اإلكسـان( طؾـك مثـؾ  -

 ع.ذلؽ؟! بالتلكقد: كال، فذلؽ مـ القهؿ الذي ٓ طالقة لف بالقاق

ما الحاجة لؾشخص الذي أراد أن يتؼرب إلـك إلفـف وخالؼـف ويتعبـد لـف ويـدطقه أن  -

يؼقم بشراء أو صـاطة تؿثال لف مـ حجر وكحقه يف شؽؾ ما أو صقرة معقـة مــ أجـؾ 
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أن يحّؾ اإللف فقف؟! أو أن يذهب إلك بؼرة مـ إبؼار )تبقل وَتُروث وتحؿؾ يف بطـفـا 

 تعبد إلقفا ويدطقها ويـاجقفا؟!الدماء والروث والـجاسات( لق

ما الحاجة إذا أراد شخص ثاين أن يتؼّرب إلك إلفـف وخالؼـف ويتعّبـد لـف ويـدطقه أن  - 

يؼقم هق أخر بشراء أو صـاطة تؿثال آخر مـ حجر وكحقه يف شؽؾ وصـقرة أخـرى 

مـــ أجــؾ أن يحــّؾ اإللــف فقــف أو أن يــذهب إلــك بؼــرة أخــرى مـــ إبؼــار لقتعبــد إلقفــا 

 قها ويـاجقفا؟!  ويدط

  ألسـا كممـ بلن اإللف الخالؼ ٓ بد وأن يؽقن طظقؿـا يف ذاتـف وصـػاتف وأفعالـف وأكـف  -

ٓ يؾقؼ أن ُيـَسب إلقف أي مـ العققب والـؼائص أو أي مـ إفعـال الؼبقحـة الؿـؽـرة، 

 ومـ ثؿ فنكف جؾ وطال ٓ يػعؾ التػاهات والـؼائص؟!

ُكـَّزه اإللف سبحاكف وتعالك طـ كؾ ما ٓ يؾقؼ بف ومـ  الجقاب: بؾك، إذن فنكف يؾزمـا أن

ثؿ تـزيفف سبحاكف وتعالك طـ الؼقل بحؾقلف واتحاده بلي مــ خْؾؼـف أو مخؾققاتـف لِؿـا 

ف وآكتؼاص مـف جؾ وطال.  يرتتب طؾك ذلؽ مـ َذمِّ
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 2( غقر الؿسؾؿ: هؾ تعؾـؿ أن مِــ الفــدوس َمــ يْختـزل ألفـة الؽثقـرة إلـك 21)س

صـقر أو أقـاكقؿ؟  2آلفة رئقسقة أو يؼقلقن بلن تؾـؽ ألفـة طبـارة طــ إلـف واحـد ذي 

صـقر أو أقـاكقؿ، فؿـا هـل  2وكذلؽ يقجد مِـ البقذيقـ َمـ يؼقل بلن اإللف طبارة طــ 

 وجفة كظر اإلسالم يف ذلؽ؟

آلفـة رئقسـقة ومــفؿ مــ  2بداية، أطؾؿ أن مـ الفــدوس مــ يعبـد  لؿسـؾؿ :( ا21)ج

 .د أكثر مـ ذلؽ بؽثقرإلف...ومـفؿ مـ يعب 5111إلف ومـفؿ مـ يعبد  22يعبد 

آلفـة رئقسـقة أو يؼقلـقن بـلن  2وكثقر مـ الفـدوس يختزلقن تؾؽ ألفة الؽثقـرة إلـك 

 ؿ، وهل طؾك الـحق التالل:صقر وأقاكق 2تؾؽ ألفة طبارة طـ إلف واحد ذو 

 . اإللف براهؿا: وهق الخالؼ، حسب معتؼدهؿ -

 .مفؿتف الحػـاظ طؾك العالـؿحقث يؼقلقن بلن اإللف فقشـق: ويسؿقكف الحافظ  -

اإللف شقػا: وهق إلف الفالك والػـاء والدمار، وهـق الؿفؾـؽ لؾعالــؿ ومفؿتـف كؼـقض  -

 .)طْؽس( مفؿة فقشـق

 اإللفـانهؿـا وٓ يؼـقم بـف ابراإللـف الَخْؾـؼ يؼـقم بـف قن بلن ومؾخص ذلؽ، أهنفؿ يؼقل

الشـّر يؼـقم بـف و ،ناأخـر اإللفـانفقشـق وٓ يؼـقم بـف  اإللف الخْقر يؼقم بفو ،ناأخر

  .ناأخر اإللفانشقػا وٓ يؼقم بف اإللف 

 أما بالـسبة لؿا يؼقلف اإلسالم يف تؾؽ العؼقدة التـل يزطؿفـا َمــ هـؿ مِــ الفــدوس أو

 البقذ، فلوضح:
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 مـا يف إجابتل سـابؼا )طؾـك التسـاؤل الخـامس(لؼد أوضحت مـ الدٓئؾ البّقـة  أوٓ:

)الخـالؼ الحـافظ الؿتصــرف يف هـذا الؽـقن( هـق إلـف واحـد فؼــط أن اإللـف  يـدل طؾـك

 .أكثرثالثة أو ولقس اثـقـ أو 

صـقر أو وكؿا أوضحت سابؼا فنن قصـة الثـالقث بصـػة طامـة )التـل ُيَعّبـر طـفـا بال -

ــة أو الـصــراكقة مــا هــل  ــف( ســقاء كاكــت يف الفـدوســقة أو البقذي ــة لإلل ــاكقؿ الثالث           إق

إٓ قصص وثـقة ُمستعارة مـ بعضفا البعض حقث تشـرتك يف التجسـد البشـري لإللـف 

 إطظؿ ومـ ثؿ وٓدة اإللف اإلبـ الذي يؽقن مظفرا لإللف متؿثال يف الصقرة البشرية.

         صــقر أو أقــاكقؿ هــق يف الحؼقؼــة اطتؼــاد بقجــقد 2ٓطتؼــاد بقجــقد إلــف ذي إن ا ثاكقــا:

آلفة متعددة ولقس إلف واحد، حقث إن كؾ مــفؿ ُيعتؼـد بلكـف إلـف مـػـرد طــ أخـر   2

بحقث يؽقن لـف شخصـقتف الؿسـتؼؾة ولـف دوره الخـاص بـف، ومــ ثـؿ فـنن الؼـقل بـلن 

، الػة صريحة لؾؿعؼقل ومباهتة لضرورياتفالثالثة آلفة هؿ طبارة طـ إلف واحد هق مخ

 .وقد بّقـت ذلؽ يف إجابتل سابؼا )طؾك التساؤل الثامـ والتاسع(

ومـ ثؿ، فنن اإلسالم قد جـاء داطقـا إلـك اإليؿـان باإللـف القاحـد الـذي يؿؾـؽ وحـده 

التصرف يف هذا الؽقن ولقس ٕحد سقاه مثؾ ذلؽ، فال يقجد سقى إلـف واحـد وهـق 

 عالك.اهلل سبحاكف وت
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( غقر الؿسؾؿ: هؾ تعؾؿ أن الدياكة الفـدوسقة تؼقل بعؼقدة ُتسّؿك بـ )إفتـار( 23)س

والتل تعـل:بلن اإللف قد كزل إلك إرض يف صـقرة بشـرية تتؿثـؾ يف شخصـقة ُتسـؿك 

)كريشـا(، وذلؽ لؾعؾؿ بلحقال خؾؼف وهبدف تعؾقؿ الــاس وإصـالحفؿ؟ وأيضـا مِــ 

إللف قد كزل إلك إرض بعد أن تجّسد يف صقرة بشرية تتؿثـؾ البقذيقـ َمـ يعتؼد بلن ا

 يف شخصقة ُتؾّؼب بـ)بقذا(، فؿا هل وجفة كظر اإلسالم يف ذلؽ؟

كؿا أوضحت سابؼا ويف إجـابتل طؾـك التسـاؤل السـابؼ فـنن  :أوٓ ( الؿسـؾؿ :23)ج

لـف( سـقاء قصة الثالقث بصـػة طامـة )التـل ُيَعبَّـر طـفـا بالصـقر أو إقـاكقؿ الثالثـة لإل

كاكــت يف الفـدوســقة أو البقذيــة أو الـصــراكقة مــا هــل إٓ قصــص وثـقــة ُمســتعارة مـــ 

بعضفا البعض حقث تشرتك يف التجسـد البشـري لإللـف إطظـؿ ومــ ثـؿ وٓدة اإللـف 

 اإلبـ الذي يؽقن مظفرا لإللف متؿثال يف الصقرة البشرية.

دة إفتار والتل تعـل تػصقال: تجسد كعؿ، أطؾؿ أن الدياكة الفـدوسقة تؼقل بعؼق ثاكقا:

بــــ الحافظ حقـث َيُعّدوكـف الؿسـئقل طــ حػـظ   فقشـق )والذي ُيَسّؿقف الفـدوساإللف 

العالؿ( يف الصقرة البشرية الؿتؿثؾة يف كريشـا )والذي ُيْرسؿ طؾك هقئة ولد راطل بؼـر 

إصـابتف مــ أو كلمقر يؼدم تقجقفـات فؾسـػقة، ويؼـال أن مقتـف بعـد ذلـؽ كـان بسـبب 

صقاد بسفؿ مسؿقم بطريؼ الخطـل، ففــاك تصـقرات كثقـرة ومختؾػـة حـقل شخصـقة 

 كريشـا يف الفـدوسقة ولؽـفا تتػؼ يف الـفاية طؾك التجسد اإللفل(. 

أما بالـسبة لؿا يؼقلف اإلسالم يف تؾـؽ العؼقـدة التـل تـزطؿ كـزول اإللـف إلـك إرض  -

( أو )بـقذا( أو ؿثؾـة يف شخصـقة )كريشــابعد التجّسد يف صقرة بشرية سـقاء كاكـت مت
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 أوضحتف يف إجابتل سابؼا )طؾك التساؤل الثامـ والتاسـع( ك ما قدفنضافة إل ،غقرهؿا

 أوضح:

سبحاكف وتعالك واإليؿان بعظقؿ وجؿقؾ اإللف لؼد جاء اإلسالم داطقا إلك تعظقؿ  -

، ففق ؿحقطالمؾ ؽاالقاسع الَغْقبل العؾؿف صػاتف وصالقة قدرتف، ومـ ذلؽ اإليؿان ب

، مستؼبؾ( -حاضر -زمان )ماضل وأبؽؾ شلء مـ مؽان  سبحاكف وتعالك العؾقؿ

ومـ ثؿ فنن اإللف سبحاكف وتعالك لقس بحاجة ٕن يتصقر يف صقرة بشرية لؾتعايش 

 وسط خؾؼف لقعؾؿ أخبارهؿ و أحقالفؿ، وٓ يؾقؼ بف مثؾ ذلؽ.

ومـ  ،ما ٓ يؾقؼ بفطـ كؾ  ف وتعالكسبحاكداطقا إلك تـزيف اإللف ولؼد جاء اإلسالم  -

 طـ فِْعؾ التػاهات والـؼائص، وُمـَزه طـ أن يحّط 
ٌ
ثؿ فنن اإللف سبحاكف وتعالك غـل

إكسان  مـ قْدره وشلكف ومـزلتف كنلف مقصقف بطالقة الؼدرة لؾتصقر يف صقرة

مخؾقق ضعقػ بدطقى أن ذلؽ كان هبدف معرفة أحقال خؾؼف أو إرشادهؿ 

 يؾقؼ باإللف سبحاكف وتعالك مثؾ ذلؽ. وتعؾقؿفؿ، فال

طـ ما ٓ يؾقؼ بف مـ  سبحاكف وتعالكلؼد جاء اإلسالم داطقا إلك تـزيف اإللف و -

طـ ما ٓ يؾقؼ بف مـ أفعال  سبحاكف وتعالكتـزيفف مـ ثؿ صػات معقبة ومذمقمة، و

البشر )التل يحتاجقن إلقفا( وغقرهؿ مـ الؿخؾققات إخرى مـ ملكؾ ومشرب 

ا يتبع ذلؽ مـ ذهاب لؾخالء لؼضاء الحاجة( وكقم وراحة وزواج وتـاسؾ...، )وم

 طـ مثؾ ذلؽ كؾف اهللف
ّ
  .سبحاكف وتعالك غـل

 فؾـتسائؾ: ولؾتقضقح بشؽؾ أكثر تػصقال،
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هؾ يؾقؼ باإللف سبحاكف وتعالك أن يصقر ُكطػة لرجؾ مـ َخْؾؼف لتدخؾ يف رحؿ امرأة  -

ل مــ مرحؾـة إلـك أخـرى إلـك أن تصـقر جـقــا ثـؿ فتؿؽث فقفا بقـ لحؿ ودم ثؿ تتحق

يصقر ذلؽ الجـقـ رضقعا ثؿ صػـال ...وأن ُيتعامـؾ معـف بعـد ذلـؽ كنكسـان يف صـقرة 

 بشرية؟! 

بالتلكقد: كال، إذ أكف ٓ طالقة بقـ ذلؽ وذاك، فشتان الػـارق بـقـ إلقهقـة والبشـرية، 

 ك طـ صػات إلقهقة.فاهلل تعالك ٓ يػعؾ التػاهات حقث إكف بذلؽ يؽقن قد تخؾ

 بالتلكقد: كال. هؾ يؿؽـ أن تؾتؼل الطبقعة البشرية مع الطبقعة الحققاكقة؟! -

فؾ يؿؽـ قبقل تزاوج إكسان مـ بؼرة أو غقر ذلؽ )مـ الحققاكات بؿختؾػ ف -

أكقاطفا( لُققلد ما كصػف إكسان وكصػف أخر بؼرة )أو غقر ذلؽ مـ الحققاكات 

)بؿعـك  بقعة الحققاكقة هل إحدى صبائع وصقر اإلكسانإخرى( ومـ ثؿ تؽقن الط

؟! هؾ يؿؽـ لـػس زكقة قبقل أن تؽقن الطبقعة الحققاكقة تجسقدا لؾصقرة البشرية(

 مثؾ ذلؽ؟! 

 أكرمفؿ، فنن ذلؽ ُيعّد اكحطاصا أخالققا وتؼؾقال مـ قدر البشر الذيـ بالتلكقد: كال

مـزلة مـ الحققاكات وذلؽ طؾك اإللف تبارك وتعالك، فالبشر أشرف قدرا وأرفع 

 . سبحاكف وتعالكالرغؿ مـ أهنؿ جؿقعا مـ مخؾققات اإللف 

وإذا كان إمر كذلؽ بالـسبة لؾطبقعة البشرية والطبقعة الحققاكقة طؾك الرغؿ مـ أن  -

الؿتػّرد كالهؿا مـ الؿخؾققات، فؿا بالـا إذا كان إمر متعؾؼا باإللف سبحاكف وتعالك 

 ! بإلقهقة؟
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الذي الضعقػ ففؾ يؿؽـ التؼاء الطبقعة اإللفقة مع الطبقعة البشرية )الؿخؾقق  -

ف ويصقر رضقعا يف حاجة إلك آحتضان والرطاية الذي سقف يئقل و ُيقلد مـ َفْرج أمِّ

 أو غقرها بف إمر ٕن يؿقت ويدفـ بعد ذلؽ كغقره مـ الؿخؾققات إخرى(

 ؟!  دا لؾصقرة اإللفقةأو غقرها تجسقلتؽقن الطبقعة البشرية 

ا يف اإللف كال: بالتلكقد واكتؼاصا مـف وتؼؾقال مـ  سبحاكف وتعالك، فنن ذلؽ ُيعّد َذمَّ

 .قدره

تـزيف اإللف سبحاكف وتعالك طـ فِْعؾ التػاهات ومـ ثؿ فؼد جاء اإلسالم داطقا إلك 

ؾؿ يؾد ولؿ ف الذي ٓ يتجزأ، إحداإللف القاحد اهلل سبحاكف وتعالك هق والـؼائص، ف

 يقلد ولؿ يؽـ لف مؽافئا أو مؿاثال أو مشاهبا.

 
 

مـ يؼقل بلكـا كعبد راما أو كريشـا ومـ شاكؾفؿا  مـ الفـدوس( غقر الؿسؾؿ: 27)س

َمـ يؼقل بلكـا كعبد بقذا ٕكف قد  ، ومِـ البقذيقـمـ ألفة ٕهنؿ أرشدوكا إلك اإللف

 ، فؿا وجفة كظر اإلسالم يف ذلؽ؟جاء بؽثقر مـ اإلرشادات والتقجقفات الـافعة

ـْ يؼقل بلكـا  أوٓ:( الؿسـؾؿ: 27)ج أطؾؿ أن هـاك مِـ الفـدوس ومِـ البقذيقـ َم

طـدما كعبد اإللف الذي تجسد يف صقرة بشر فنكـا كؼصد طبادة اهلل تعالك، وقد 

 كسبحاكف وتعالداطقا إلك تـزيف اإللف أوضحت يف اإلجابة السابؼة أن اإلسالم قد جاء 

 طـ فِْعؾ التػاهات والـؼائص،  ،ما ٓ يؾقؼ بف
ٌ
ومـ ثؿ فنن اإللف سبحاكف وتعالك غـل
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وُمـَّزه طـ أن يحّط مـ قْدره وشلكف ومـزلتف كنلف مقصقف بطالقة الؼدرة لؾتصقر يف 

إكسان مخؾقق ضعقػ بدطقى أن ذلؽ كان هبدف معرفة أحقال خؾؼف أو  صقرة

سبحاكف وتعالك مثؾ ذلؽ..إلك غقر ذلؽ مؿا قد  إرشادهؿ وتعؾقؿفؿ، فال يؾقؼ باإللف

 أوضحتف سابؼا.

لؼد جاء اإلسالم مبّقـا أن اهلل سبحاكف وتعالك قد أرسؾ كثقرا مـ أكبقائف  )تساؤل( ثاكقا:

ورسؾف لدطقة الـاس لإليؿان بف وإرشادهؿ وهدايتفؿ إلقف وتعريػفؿ بف وبقحداكقة 

ر ذلؽ مؿا قد جاءوا بف مـ تعالقؿ ألقهقتف وطظقؿ صػاتف وصالقة قدرتف..إلك غق

سامقة لقتخذها الـاس مـفجا لفؿ يف حقاهتؿ، ففؾ ُيعؼؾ أن يتؿ طبادة إكبقاء والرسؾ 

بدطقى أن ذلؽ كان بسبب إرشادهؿ الـاس لإليؿان باهلل سبحاكف وتعالك وتعريػفؿ 

 بف؟!    

أوضــحت  بالتلكقــد: كــال، حقــث إن ذلــؽ يؽــقن إشــراكا بــاهلل ســبحاكف وتعــالك )كؿــا

سابؼا( ومـافقا ٕصؾ دطقة إكبقاء والرسؾ وهق: الدطقة لإليؿان باإللف القاحد وهـق 

 اهلل سبحاكف وتعالك.

ٓ يؿؽـ لإلسالم البتة قبقل مثؾ فؽرة تجسد اإللف يف صقرة بشرية حقث إن  ثالثا: 

ذلؽ يؼقد إلك آطتؼاد بالتجسد اإللفل ومـ ثؿ ألقهقة كثقر مـ البشر )كؿا هق 

لحال يف أمؿ مختؾػة، كٌؾ حسب أهقائف( ومـ ثؿ تؼديسفؿ وطبادهتؿ بزطؿ أهنؿ ا

               صقر مختؾػة لؾتجسد اإللفل يف صقر بشرية، ومـ ثؿ يؽقن ذلؽ إشراكا 



 
  ملحوار هادئ بين مسلم وغير مس    127

باهلل سبحاكف وتعالك لؿا فقف مـ مـازطة لف يف حؼف إطظؿ وهق تػّرده سبحاكف وتعالك 

 ادة وحده دون غقره مـ البشر أو أي مـ مخؾققاتف.بإلقهقة وحده واختصاصف بالعب

 
 

( غقر الؿسؾؿ: يؼقم الفـدوس بحرق أجساد مقتـاهؿ، بقـؿـا يؼـقم الؿسـؾؿقن 22)س

بدفـ جسد اإلكسان بعد مقتف يف الرتاب بدٓ مــ حرقـف، لؿـاذا؟ ومـا الصـقاب الـذي 

 يراه اإلسالم يف ذلؽ؟

جساد الؿقتك لؿا يف ذلؽ مـ تـػقٍذ بداية، يؼقم الؿسؾؿقن بدفـ أ ( الؿسـؾؿ :22)ج

هبا إلك أكبقائف ورسؾف لقؼقمقا بتبؾقغفا إلك  وحلٕوامر اهلل سبحاكف وتعالك التل أ

 الـاس فقعؿؾقا هبا.

ـْ مدى صقاب تؾؽ الطريؼة يف الدفـ فلوضح لؽ ذلؽ 
أما بالـسبة لؿا تستػسر طـف مِ

 ة: مـ الـاحقة اإلكساكقة ومـ القجفة آقتصادية والعؾؿق

فنن حرق إجساد بعد مقهتا ثؿ رمقفا بعد حرقفـا يف هنـر مـا  مـ الـاحقة اإلكساكقة: -أ

)وهــق هنــر الغــاكج وفؼــا لؾشــعائر الفـدوســقة( وجْعؾفــا ُطْرَضــة لؾـــْفش وإكــؾ مـــ 

الؽالب والسباع..والطققر الجارحة )بعد أن صارت صافقـة تـؼؾفـا حركـة الؿقـاه إلـك 

ـفا أجسادا ُمْؿتفـة دون أدكـك ققؿـة لفـا، بقـؿـا كجـد أن أي مـ شقاصئ الـفر( يجعؾ م

اإلسالم يعؿؾ بحرص طؾك إكرام اإلكسان حقا ومقتا ويـظر إلك جسده بعد مقتف كظرة 

احرتام وتؼدير ومـ ثؿ كجد أن مـ تعالقؿ اإلسالم أن يتؿ التعامؾ بحرص مع أجسـاد 
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ها ودفـفا فقف مع مراطـاة الؿقتك لتجـب وققع أدكك أذى لفا إلك أن يتؿ وضعفا يف قرب

 إحؽام وإحسان دْفـفا. 

إضافة إلك أن الـػس البشرية تلكػ مـ مثؾ ذلؽ الؿـظر الؼاسل الـذي يـتؿ فقـة حـرق 

إجساد الؿقتة ثؿ َتْركفا يف امتفان لفـا طرضـة لـألذى والــْفش وإكـؾ مــ الؽـالب 

 والسباع..والطققر الجارحة.

ْرق أجسـاد الؿـقتك تؽـقن ذات تؽؾػـة طالقـة كجـد أن حـ مـ الـاحقة آقتصادية: -ب

جدا بؿا يف ذلؽ مـ إهداٍر لؾؿقارد الطبقعقة )مـ أشـجار وكباتـات..، حقـث ُتسـتخدم 

أكقاع معقـة مـ إخشاب يف طؿؾقـة الحـرق( بقـؿـا كجـد أن َدْفــ جسـد اإلكسـان بعـد 

 مقتف يف الرتاب ٓ يرتتب طؾقف شلء مـ تؾؽ التؽؾػة. 

كجـد أن حـرق أجسـاد الؿـقتك تؽـقن سـببا اكتشـار التؾـقث  قـة:مـ الـاحقة العؾؿ -ت

وإوبئة وإمراض واإلضرار بالـظـام البقئـل واخـتالل تقازكـف )كـتقجـة لتؾـقث مقـاه 

إمطار وإهنار.. ومـ ثؿ اإلضـرار باإلكسـان والحققاكـات إشـجار والـباتـات..(، 

شـلء مــ ذلـؽ يرتتـب طؾقـف ِ د مقتـف يف الـرتاب ٓبقـؿا كجد أن َدْفـ جسد اإلكسان بع

 التؾقث.

ومـ ثؿ يتبقـ حؽؿة الشريعة اإلسالمقة يف تشريعفا لدفـ جسد اإلكسان بعـد مقتـف يف 

 الرتاب بدٓ مـ حرقف.
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( غقر الؿسؾؿ: هؾ تعؾؿ أن كال مـ الدياكة الفـدوسـقة والبقذيـة تؼـقل بعؼقـدة 29)س

سان بعد مقتف لجسد آخر؟ وما تسؿك بـ)تـاسخ إرواح( والتل تعـل اكتؼال روح اإلك

 هل وجفة كظر اإلسالم يف ذلؽ؟

كعــؿ، أطؾــؿ أن كــال مـــ الدياكــة الفـدوســقة والبقذيــة تؼــقل بعؼقــدة  ( الؿســـؾؿ:29)ج

تـاسخ إرواح والتل تعـل تػصقال: رجقع روح اإلكسان بعد مقتف إلك جسد آخـر أو 

ــازير..( أو إلــك حشــرة مـــ  إلــك حقــقان مـــ الحققاكــات )كالبفــائؿ والؽــالب والخـ

الحشرات أو إلك شجرة مـ إشجار أو إلـك جؿـاد مــ الجؿادات...وذلـؽ حسـب 

طؿؾف لتجازى يف إجساد إخرى جـزاء أطؿالفـا يف الـدكقا فـنن كاكـت خقـرا ُتــَّعؿ يف 

 ذلؽ الجسد الذي ُوِضعت فقف و إن كاكت شرا َفُتعّذب.

 ويـبثؼ مـ طؼقدة التـاسخ:

أي قاكقن الجـزاء والعؼقبـة، وذلـؽ يعــل: أن الؿسـلء ُيجـازى طؼقدة )الؽارما(:  -أ 

 وُيعاقب ب
ّ
 .تْشؼك بفللن تقضع روحف يف جَسد َشِؼل

طؼقدة )الـرفاكا(: وتعــل الـجـاة مــ دورات تـاسـخقة متعاقبـة )التـل تـتؼـؾ فقفـا  -ب

الروح إلك أجساد أخرى( لصالحفا يف الدورات السابؼة فقحصؾ لفـا الـرفاكـا بؿعــك 

 تحد الروح باإللف.أن ت

 أما بالـسبة لؿا يؼقلف اإلسالم يف تؾؽ العؼقدة، فلوضح: -

داطقا إلـك اإليؿـان بقجـقد يـقم آخـر ُتْبَعـث فقـف الخالئـؼ بعـد مقهتـا  لؼد جاء اإلسالم

حقث ُتَرّد فقف الروح إلك جسد صاحبفا ثاكقـة بعـد أن يعقـد اهلل سـبحاكف وتعـالك إكشـاء 
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لحساب، فتؽقن الؿؽافلة بعظقؿ إجر والثقاب )يف جسده مـ جديد ومـ ثؿ يؽقن ا

حقاة أبدية ُمـَّعؿة( طؾك فِعؾ الخقر ويؽقن العؼاب الشديد )يف حقاة َشِؼّقة( طؾـك فعـؾ 

 الشر.

ومـ ثؿ فنن ذلؽ أدطك لالجتفاد يف إطؿـال الصـالحة والتؿسـؽ بـالؼقؿ والؿبـادئ  

 ٕطؿال السقئة والبذيئة.الرفقعة وإخالق الحؿقدة والتخؾل طـ كؼقض ذلؽ مـ ا

ومؿا أشرت إلقـف يتبـقـ طـدم مقافؼـة اإلسـالم طؾـك الـزطؿ بتـاسـخ إرواح ومــ ثـؿ 

 معارضة دطقى اتحاد الروح الؿخؾققة باإللف الخالؼ.

ويمكد ما قال بف اإلسالم هذا التساؤل الؿفؿ الذي يعؿؾ طؾـك تقضـقح إمـر بشـؽؾ 

، وذلؽ طؾك الـحق التالل: 
ّ
 جؾل

سللـا طـ إذا كان أحدا مـ البشر يشعر بـلي شـلء مــ حقـاة روحـة السـابؼة  ماذا إن -

التل طاشفا يف جسد آخر قبؾ ذلؽ )تبعا لؿـا تزطؿـف الدياكـة الفـدوسـقة(؟ هـؾ يتـذكر 

 شقئا طـفا؟ 

وحتك كصؾ إلك درجة طالقة مـ الؿصداققة يف اإلجابة فؾـجعؾ هـذا التسـاؤل مقّجفـا 

غقر الفـدوس )مــ مختؾـػ دول أوروبـا، أفريؼقـا، إلك أجـاس مختؾػة مـ البشر مـ 

 أمريؽا الشؿالقة والجـقبقة، اسرتالقا، آسقا(.

ٓ كجـد أحـدا يستشـعر بؿثـؾ تؾـؽ الحقـاة، فـنن ذلـؽ يمكـد طؾـك أن الؼـقل  وبؿا أكــا

 ٓ أساس لف.  رواح ما هق إٓ افرتاض وهؿلبتـاسخ إ



 
  ملحوار هادئ بين مسلم وغير مس    131

ن هــاك وٓدات جديـدة لؾعديـد وقد يتؿ الؾجقء إلك إجابة مـ كقع جديد كـلن يؼـال أ

 مـ البشر ومـ ثؿ فؾقس بالضرورة أن كؾ إكسان تؽقن لف حقاة سابؼة يشعر هبا. 

والرّد طؾك ذلؽ هق أمر يف غاية الُقسر، حقث إن طدم وجقد أحـد مــ البشـر يستشـعر 

بؿثؾ تؾؽ الحقاة يقضح بطالن دطقى التـاسـخ ومــ ثـؿ يمكـد بطـالن دطـقى اتحـاد 

 باإللف الخالؼ.    الروح الؿخؾققة

إضافة إلك أكف إذا تؿ التسؾقؿ بالؼقل الذي يزطؿ اكتؼال روح اإلكسان بعـد مقتـف إلـك  -

الحققاكات )والتل مـفا ما يـتػع اإلكسان هبا( وإشجار ..إلك غقر ذلؽ مؿـا ُيـَْتػـع بـف 

كجزاء لإلكسان طؾك ذكقبف وكعؼـاب لـف طؾـك معاصـقف لؽـان ذلـؽ سـببا يف طـدم تـرك 

قب والؿعاصل مـ أجؾ أن تؽثر مثؾ تؾـؽ الحققاكـات وإشـجار كظـرا لػائـدهتا الذك

 وأهؿقتفا لإلكسان.

ـٌ بقـ ما تدطقا كال مـ الدياكة الفـدوسقة والبقذية إلـك  وٓ شؽ أن يف ذلؽ تـاقٌض بقِّ

 اطتؼاده وبقـ الدطقة إلك َتْرك الذكقب والؿعاصل والتؿسؽ بإخالق الحؿقدة.

ا تؿ التسؾقؿ بالؼقل الذي يـزطؿ اكتؼـال روح اإلكسـان بعـد مقتـف إلـك وأيضا، فنكف إذ -

الػؼراء والؿرضك وأصحاب العاهات.. كجزاء لإلكسان طؾك ذكقبف وكعؼاب لف طؾـك 

معاصــقف لؽــان ذلــؽ ســببا يف إســاءة الظـــ بؽــؾ مـــ الػؼــراء والؿرضــك وأصــحاب 

ـّ هبؿ السقء وأهنؿ لـؿ يصـؾقا إلـك هـذه الحالـة  العاهات ومـ طؾك شاكؾتفؿ حقث ُيظ

 البائسة إٓ بسبب ارتؽاهبؿ الذكقب والؿعاصل يف الحقاة السابؼة.

 وٓ شؽ أن ذلؽ أمٌر غقر مؼبقل مـ الـاحقة إخالققة واإلكساكقة والعؼؾقة.
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ولؿا أشرت يتبقـ الؿقافؼة التامة بقـ ما هق مؼبقل مــ الـاحقـة إخالققـة واإلكسـاكقة 

الم، حقث إن الدطقة لإليؿان بقجقد يقم آخر ُتْبَعث فقـف والعؼؾقة وبقـ ما جاء بف اإلس

الخالئؼ بعد مقهتا لؾحساب أدطك لالجتفاد يف إطؿـال الصـالحة والتؿسـؽ بـالؼقؿ 

ـّ بـأخريـ وطـدم  والؿبادئ الرفقعة وإخالق الحؿقدة )بؿا يف ذلـؽ مــ ُحْســ ضـ

ـّ هبؿ( والتخؾل طـ كؼقض ذلؽ مـ إطؿال السقئة وا  لبذيئة.إساءة الظ

 
 

( غقر الؿسؾؿ: ما الحؽؿة مـ دطقة اإلسالم لإليؿان بالققم أخر الذي ُتْبَعث 21)س

 فقف الخالئؼ بعد مقهتا؟ 

بداية، إن العؾؿ بقجقد يقم آخر ُتْبَعث فقف الخالئؼ بعد مقهتا لُتؽافل  ( الؿسـؾؿ:21)ج

ئؿ مؼقؿ( ولتجازى بعظقؿ إجر والثقاب طؾك فعؾ الخقر )الجـة بؿا فقفا مـ كعقؿ دا

بللقؿ العؼاب طؾك فعؾ الشر )الـار بؿا فقفا مـ طذاب ألقؿ( يمدي لالجتفاد يف 

إطؿال الصالحة والتؿسؽ بالؼقؿ والؿبادئ الرفقعة وإخالق الحؿقدة والتخؾل 

 طـ كؼقض ذلؽ مـ إطؿال السقئة والبذيئة.

ذي سقف ُيحاَسب الـاس ال)الققم أخر( مـ حؽؿة اهلل تعالك أن جعؾ هذا الققم و

 آخرة لؾجزاء لؿا ُوِجد سبب مـطؼفقف، إذ أكف لق لؿ يؽـ هـاك دار 
ّ
لقَتَحّؾل اإلكسان  ل

بإخالق الؽريؿة والصػات الحؿقدة )كالصدق وإماكة( إذا ما كان التؿسؽ هبا 

يعارض مصؾحتف الدكققية، بؿعـك: أن اإلكسان يَتَحّؾل بإخالق الؽريؿة والصػات 
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دة ويستؿسؽ هبا )طؾك الرغؿ مـ أّن التؿسؽ هبا قد يعارض مصؾحتف الدكققية الحؿق

يف بعض إوقات والؿقاقػ( رغبًة يف ثقاب اهلل تعالك وخقفا مـ طؼابف ورجاء يف 

 مؽافئتف لف يف الدار أخرة.

البشر، فؽقػ ُيحاَسب  مـ ٓفأتسّبب يف قتؾ قد  ما وأيضا، إذا كان هـاك شخص

ُيْؼتّص لفمٓء البشر مـف إذا لؿ يؽـ هـاك يقم لؾَبْعث كقػ ائؿ وطؾك تؾؽ الجر

 والحساب؟

فالحقاة الدكقا ٓ يؿؽـ أن تصؾح لؿحاسبتف، إذ أن أقصك طؼقبة لف يف الدكقا )وهل: 

تسبب يف قتؾفا، ومـ ثؿ ماذا طـ باقل قد بشرية واحدة  قتؾف( لقست إٓ قصاصا لحقاةٍ 

 لفا حّؼفا ولؿ ُيْؼتص لفا مـف؟!إْكُػس البشرية التل لؿ يمخذ 

ض اإلكسان كػسف لؾؼتؾ مـ أجؾ إكؼاذ حقاة إكسان آخر )طـد  مثال آخر: أكف طـدما ُيَعرِّ

 الدفاع طـف( فنن هذا السؾقك ُيعّد سؾقكا أخالققا صقبا ومحؿقدا، وكتسائؾ هـا: 

قد وَحْسب هؾ اهتؿام اإلكسان بلن يؽقن ُمَتَحّؾقا ومتصػا هبذا الُخُؾؼ الطقب الؿحؿ

كافقا ٕن يجعؾف ُيَعّرض كػسف لؾؼتؾ مـ أجؾ إكؼاذ شخص آخر؟ بؿعـك: هؾ مـ 

الؿـطؼل أن يخسر اإلكسان حقاتف مـ أجؾ الَتَحؾِّل وآتِّصاف هبذا الُخُؾؼ الؿحؿقد 

فحْسب ومـ ثؿ ٓ يؽقن هـاك مؽافلة لفذا العؿؾ الجؾقؾ الذي قام بف وهذا الُخُؾؼ 

أْن يبذل اإلكسان كػسف وحقاتف اْحتسابا هلل تعالك واكتظارا  أم، الؽريؿ الذي تحّؾك بف

م مِـ طؿؾ جؾقؾ وتحّؾك بف مـ ُخُؾؼ محؿقد كريؿ، وذلؽ ٕن  لؿؽافئتف لف طؾك ما َقدَّ

اهلل تعالك قد حّث اإلكسان طؾك التحّؾل هبذا الُخُؾؼ الؽريؿ وغقره مـ الصػات الطقبة 
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لؾحساب( مـ أْجر  ُيْبعث الـاس فقفالذي قم قالووطده بؿؽافئتف لف يقم الؼقامة )

وثقاب وَفْقز بالجـة إذا قام هبذا العؿؾ مـ أجؾف سبحاكف وتعالك وتعظقؿا لتعالقؿف 

 جؾ وطال؟

     ٓ شؽ، وأن اإلجابة الؿـطؼقة هل: أن يبذل اإلكسان كػسف وحقاتف طؿال بؿا حّثف 

بف كف وتعالك واكتظارا لؿا وطده ألجر والثقاب طـده سبحالاهلل تعالك طؾقف واْحتسابا 

 لف يقم الؼقامة. ةمؽافئمـ 

ومؿا أوضحـاه، يتبقـ لـا الحاجة إلك يقٍم ُيْؿؽـ الؼصاص فقف لؽؾ َكْػس بشرية مّؿـ 

تسّبب يف قتؾفا وإيذائفا )مـ الؼتؾة والؿجرمقـ( وُمجازاهتؿ بؿا يستحؼقكف مـ قد 

          الـػس البشرية طؿال بؿا حثّف طؼاب وطذاب، وُيَؽاَفل فقف مـ طِؿؾ طؾك إكؼاذ 

 .،..إلك غقر ذلؽ مـ كؿاذجاهلل تعالك طؾقف واْحتسابا لف سبحاكف وتعالك

وبذلؽ تتضح لـا حؽؿة اهلل تعالك يف أن جعؾ هذا الققم )الققم أخر(  لؾبعث 

تبّقـ مصداققة ما دطا إلقف اإلسالم مـ إيؿان بالققم يوالحساب والجزاء، ومـ ثؿ 

 ر.أخ
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( غقر الؿسؾؿ: إن الدياكة الفـدوسقة تؼقم بتؼديس البؼرة ومـ ثؿ تحرم ذبحفا 25)س

وأكؾ لحقمفا بقـؿا كجد أن اإلسالم ُيجقز ذبحفا وُيِحّؾ أكؾ لحقمفا )وغقرها مـ 

 الحققاكات آكالت إطشاب(، فؿا هل وجفة كظر اإلسالم يف ذلؽ؟

كغقرهـا مــ الحققاكـات الؿستلكسـة التـل إن البؼرة يف اإلسالم هل  ( الؿسـؾؿ :25)ج

خؾؼفا اهلل تبارك وتعالك لقـتػع هبا اإلكسان مـ لحقم وألبان وجؾقد..وغقر ذلؽ، وإذا 

 لؿ تؽـ كذلؽ فؾؿاذا يـتػع الفـدوس بللباهنا دون لحقمفا؟!

 ولـتلمؾ يف كقػقة خْؾؼ اهلل تعالك لإلكسان وغقره مـ الؿخؾققات إخرى:

ققاكـات آكـالت إطشـاب بؿـا يف ذلـؽ البؼـرة فسـقف كجـد أن اهلل فنذا كظركا إلك الح

سـبحاكف وتعــالك قـد خؾــؼ لفـا أســـاكا مســطحة )لقسـت أكقابــا( وأمعـاء رققؼــة )لقســت 

 غؾقظة( وذلؽ كؾف لؿالئؿة كؿط غذائفا مـ أطشاب وكحق ذلؽ.

ويف ذلؽ إشارة واضحة إلك أكف مسؿقح لفذه الحققاكات أْكؾ هـذا الــقع مــ الطعـام 

 إطشاب وكحقها( والتغذي طؾقف.)

وإذا كظركا إلك الحققاكات آكالت الؾحقم فسقف كجد أن اهلل سبحاكف وتعالك قد خؾؼ 

 لفا أكقابا وأمعاء غؾقظة وذلؽ كؾف لؿالئؿة كؿط غذائفا.

ويف ذلؽ إشارة إلك أكف مسؿقح لفذه الحققاكات أكؾ هذا الـقع مـ الطعام )الؾحـقم( 

 والتغذي طؾقف.
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ركا إلك اإلكسان كجد أن اهلل سبحاكف وتعالك قد خؾؼ لف أســاكا مسـطحة وأكقابـا وإذا كظ

وكذلؽ قد خؾؼ اهلل سبحاكف وتعالك لف أمعاء رققؼة وأمعاء غؾقظة وذلؽ كؾـف لؿالئؿـة 

 كؿط غذائف.

ويف ذلؽ إشارة إلك أكف مسؿقح لإلكسان أكؾ كال الـقطقـ مـ الطعام )كالخضـروات 

ا يف ذلـؽ مــ لحـقم البؼـر( والتغـذي طؾقفؿـا )باسـتثـاء مـا وكحقها وأيضا الؾحقم بؿ

حرم اهلل تعالك طؾـك اإلكسـان مــ لحـقم ضـارة بـف ممذيـة لـف كؾحـقم الجقـػ ولحـقم 

الؿقتة ولحق الخـازير..كظرا لؽثرة إمراض الخطقرة التل تسببفا والتـل قـد اكتشـػفا 

 العؾؿ الحديث(.

 
 

تؼقل بلن الؿجتؿع يـؼسؿ إلك أربع  ( غقر الؿسؾؿ: إن الدياكة الفـدوسقة22)س

 صبؼات مختؾػة، فؿا هل وجفة كظر اإلسالم يف ذلؽ؟

إن الدياكة الفـدوسقة تؼسؿ الؿجتؿع إلك أربع صبؼات متػاوتة  ( الؿسـؾؿ :22)ج

بــــ )شقدر( وهؿ إكجاس الؿـبقذون  ــــــ )برهؿـ( وأقؾفا تسؿكأطالها تسؿك بــ

 لخدمة مـ فققفؿ مـ الطبؼات، حقث تزطؿ الفـدوسقة إرازل الذيـ لؿ ُيخؾؼقا إٓ

وجقد بشر قد ُخؾؼقا مـ رأس اإللف )صبؼة الرباهؿة، وهؿ العؾؿاء والحؽؿاء( وبشر 

قد ُخؾِؼقا مـ يديف )صبؼة الؽشرت، وهؿ الجـقد الذيـ وضقػتفؿ حؿاية البالد وكظامفا( 

ن بالتجارة والصـاطة( وبشر قد ُخؾِؼقا مـ فخذيف )صبؼة القيش، وهؿ الذيـ يؼقمق
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وبشر قد ُخؾِؼقا مـ قدمقف )صبؼة الشقدر، وهؿ الذيـ يؼقمقن بخدمة مـ فققفؿ مـ 

الطبؼات(، وكؾ مـفؿ لف درجتف ومؽاكتف يف الؿجتؿع ويجب التػريؼ بقـفؿ يف 

 الؿعامؾة والزواج وهؽذا.

ؿ يف حقـ أكف ُيسؿح لؾطبؼات الثالث إولقات التزاوج مـ بعضف وكؿقذج ذلؽ:

البعض فنكف ٓ ُيسؿح لفؿ التزاوج مـ الطبؼة الرابعة، وكذلؽ لقس مسؿقح لؾطبؼة 

 الرابعة الـ )شقدر( التزاوج مؿـ هؿ أطؾك مـفؿ مـ الطبؼات الثالث.

 وقبؾ أن أَبّقـ لؽ وجفة كظر اإلسالم يف ذلؽ، أوضح: 

لء مـبقذ معؾقم أن الطبؼقة والتػرقة العـصرية بقـ إفراد والجؿاطات هل ش أوٓ:

يمدي إلك اكتشار الحؼد والؽراهقة بقـ مختؾػ فئات الؿجتؿع ومـ ثؿ اكؼسام 

 الؿجتؿع وتػؽؽف وطدم استؼراره.

ومـ ثؿ فؼد جاء اإلسالم طامال طؾك إزالة تؾؽ الػقارق الطبؼقة يف الؿجتؿعات بقـ 

إفراد والجؿاطات، ومـ ثؿ كشر الخقر والػضقؾة والؿحافظة طؾك تؿاسؽ 

 واستؼراره. الؿجتؿع

ٓ َفْرق بقـ شعب وآخر و ٓ تػرقة بقـ أي مـ أجـاس البشرؾؼد بّقـ اإلسالم أكف ف

وُأّمٍة وأخرى، فالجؿقع طـد اهلل تعالك سقاء ٕكف سبحاكف وتعالك هق الذي خؾؼفؿ، 

وٓ أفضؾقة لػْرد طؾك أخر طـد اهلل تعالك إٓ باإليؿان والتؼقى والعؿؾ الصالح 

 ـ تعؿقر إرض وطدم اإلفساد فقفا.الذي يتضؿـ ُحْس 
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  َفْضؾ َٓ ":  ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل محؿد ومـ ثؿ فؼد  
ّ
  َطَؾك لَِعَربِل

ّ
َٓ  ، َطَجِؿل   َو

ّ
 َطَؾك لَِعَجِؿل

 
ّ
َٓ  ، َطَربِل َْبَقض َو

ِ
َٓ  ، َأْسَقد َطَؾك ٕ َْسَقد َو

ِ
َّٓ  َأبَْقض َطَؾك ٕ ـْ  الـَّاُس  بِالتَّْؼقى، إِ  ، آَدم مِ

ـْ  وآَدم  رواه أحؿد[] "ُتَراب مِ

 اهلل تعالك يؼقل:حقث إن لؼد جاء اإلسالم داطقا إلك تقحقد إمؿ والشعقب، و

ـ  َذَكٍر َوُأكَثك َوَجَعْؾـَاُكْؿ ُشُعقًبا َوَقَبائَِؾ لَِتَعاَرُفقا إِنَّ ﴿ َيا َأيَُّفا الـَّاُس إِكَّا َخَؾْؼـَاُكؿ مِّ

 [52]سقرة الحجرات: ﴾(52َأْكَرَمُؽْؿ ِطـَْد اهلل َأْتَؼاُكْؿ إِنَّ اهلل َطؾِقٌؿ َخبِقٌر)

أوضح، أكف يقجد فرق كبقر بقـ الطبؼقة الحادثة يف الؿجتؿعات إخرى  :ثاكقا

 ياكة الفـدوسقة، حقث:والطبؼقة الحادثة تبعا لؾد

إن الطبؼقة الحادثة يف الؿجتؿعات إخرى يؿؽـ معالجتفا والتخؾص مـفا والؼضاء 

طؾقفا، بقـؿا كجد أن الطبؼقة تبعا لؾدياكة الفـدوسقة تعترب قدرا إلفقا وأمرا رّباكقا حقث 

ؿ ٓ يؿؽـ آكػؽاك طـفا أو التخؾص مـفا إٓ بالتحّرر مـ الفـدوسقة كػسفا، ومـ ث

 يتبقـ أن هذه الطبؼقة تـسب إلك اإللف صػة الظؾؿ والعـصرية. 

هؾ يؿؽـ أن يؽقن اإللف سبحاكف وتعالك ضالؿا طـصريا؟! هؾ يجقز أن  وكتسائؾ:

 كـْسب إلك اإللف صػة الظؾؿ والعـصرية؟!

   الجقاب: كال، فاإللف سبحاكف وتعالك هق الحّؼ والعدل ذو الصػات الحسـك التل 

 ي كؼصان. ٓ يعرتيفا أ

العـصرية، الظؾؿ وجاء اإلسالم داطقا إلك تـزيف اإللف الخالؼ طـ صػة  لذا، فؼدو -

سبحاكف وتعالك لقس إلفا ٕفراد وجؿاطات دون آخريـ أو ّٕمة دون غقرها مـ  وأكف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=235&idto=235&bk_no=106&ID=273#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=235&idto=235&bk_no=106&ID=273#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=235&idto=235&bk_no=106&ID=273#docu
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إمؿ أو لشعب دون غقره مـ الشعقب، بؾ إكف تبارك وتعالك هق إلف العالؿقـ، 

ا طؾقف وآمـقا بف وامتثؾقا لف( ويتقب طؾقفؿ ويغػر لفؿ ويػتح يؼبؾفؿ جؿقعا )إذا أقبؾق

لفؿ أبقاب رحؿتف بؾ ويدخؾفؿ جـّتف ويرضك طـفؿ، ففق جّؾ وطال اإللف الحّؼ 

الَعْدل الذي ٓ يظؾؿ أحدا مـ طباده شقئا، فالؽّؾ طـد اهلل تعالك سقاء ولقس ٕحد 

وطؿؾف الصالح الذي يبتغل بف  طؾك أخر َفْضؾ إٓ بنيؿاكف بنلفف وخالؼف وتؼقاه لف

 التؼّرب إلقف ورضاه طؾقف.

ومؿا أشرت إلقف يتبقـ حؽؿة تحريؿ اإلسالم لؾعـصرية والعؿـؾ طؾـك إزالـة الػـقارق 

 الطبؼقة يف الؿجتؿعات بقـ مختؾػ إفراد والجؿاطات.

 
 

ُمػّصؾة أوّد أن أطرض طؾقؽ  الؿسـؾؿ: وأن بعد ما قد أوضحتف لؽ مـ إجابات

 ـ التساؤٓت الؿفؿة واإلجابات الؿالزمة لفا، وذلؽ طؾك الـحق التالل:مبعضا

ألقس اهلل تبارك وتعالك هق الخالؼ القاجد لإلكسان ولغقره مـ الؿخؾققات وهـق  (5)

 الحافظ لفؿ والذي يؿؾؽ وحده التصرف يف كؾ شلء هبذا الؽقن؟! الجقاب:بؾك.

       ك اإلكسـان بـعؿـف الؽثقـرة التـل ألقس اهلل تبـارك وتعـالك وحـده هـق مــ أكعـؿ طؾـ (2)

 ٓ تعد وٓ تحصك؟! الجقاب: بؾك.

 ألقس اهلل سبحاكف وتعالك هق مـ بقده وحده الثقاب والعؼاب؟! الجقاب: بؾك.( 2)
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ففؾ يجقز بعد ذلؽ إشراك أحدا غقر اهلل سبحاكف وتعالك يف ألقهقتـف أو اإلشـراك  (4)

 يف طبادتف شقئا؟! 

بحاكف وتعالك هق اإللف القاحد الذي أكعؿ طؾك اإلكسـان بجؿقـع الجقاب: كال، فاهلل س

الـعؿ التل ٓ ُتعد وٓ ُتحصك، وهق مـ بقـده الثـقاب والعؼـاب وحـده، ومــ ثـؿ ففـق 

 سبحاكف وتعالك هق الؿستحؼ بالعبادة.

بؿا يف ذلؽ آطتؼاد بقجقد الؽثقر مـ ألفة  ( أيفؿا أقرب إلك العؼؾ الصريح:1) 

وتصقيره يف صقر شتك متػرقة ومـ ثؿ قد صقر أو أقاكقؿ لإللف مـ اطتؼاد بقج

التشتت والتػرق وطبادة آلفة مختؾػة )مـ أصـام وأحجار وتؿاثقؾ مختؾػة ٔلفة 

متعددة( إلك غقر ذلؽ مـ صقر تؼديس وطبادة لألشخاص والشؿقس والؽقاكب 

تحؼقر لف وإبؼار والحققاكات الؿختؾػة وإشجار... بؿا يف ذلؽ مـ اكتؼاص و

آطتؼاد بقحداكقة اإللف سبحاكف وتعالك ومـ ثؿ تقّحد الـاس  أموتؼؾقؾ مـ شلكف؟ 

واجتؿاطفؿ طؾك العبادة والدطاء إللف واحد  وتـزيفف سبحاكف وتعالك طـ الـؼائص 

 والعققب وإفعال الؼبقحة التاففة ومـ ثؿ تؼديره وتعظقؿف؟  

لف سبحاكف وتعالك ومـ ثؿ تقّحد الـاس ٓ شؽ بلن آطتؼاد بقحداكقة اإل الجقاب:

واجتؿاطفؿ طؾك العبادة والدطاء إللف واحد  وتـزيفف سبحاكف وتعالك طـ الـؼائص 

والعققب وإفعال الؼبقحة التاففة ومـ ثؿ تؼديره وتعظقؿف هق أقرب إلك العؼؾ 

 الصريح دون أدكك معارضة لف. 
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قـة: آطتؼـاد بتعـدد ألفـة ومــ ثـؿ أيفؿا تؿقـؾ إلقـف الػطـرة الـؼقـة والــػس الزك( 3)

آختالف والتبايـ وطدم وجقد صريؼة محددة يف العبادة؟ أم آطتؼاد بقحداكقة اإللف 

 سبحاكف وتعالك ومـ ثؿ تقّحد الـاس طؾك َكْقِػَقٍة واحدة لعبادة اإللف القاحد؟!

كقة اإللف بقحدا إلك اإليؿان الػطرة الـؼقة والـػس الزكقة تؿقؾ ٓ شؽ بلن الجقاب:

 طبادة اإللف القاحد بؽقػقة واحدة. طؾك ومـ ثؿ تقّحد الـاس سبحاكف وتعالك

 وهذا مقافؼ لؿا جاء بف اإلسالم، فاهلل تعالك يؼقل: 

َؿُد)5ُقْؾ ُهَق اهلل َأَحٌد)﴿ ُف ُكُػًقا 2( َلْؿ َيؾِْد َوَلْؿ ُيقَلْد)2( اهلل الصَّ ( َوَلْؿ َيْؽـ لَّ

 [4-5]اإلخالص:  ﴾(4)دَأَح 

 
 

( غقر الؿسؾؿ: كـت قد سؿعت مـ أحد الؿسؾؿقـ بلكف يقجد بؽتب 22)س

الفـدوس بشارات ببعثة كبل اإلسالم محؿد يف آخر الزمان كرسقل خاتؿ لجؿقع 

أن تذكر يؿؽـؽ إكبقاء والؿرسؾقـ، ففؾ هذا صحقح؟ وإذا كان إمر كذلؽ ففؾ 

 لل كؿاذجا مـفا؟

لبشارات يف كثقر مـ الؿقاضع، وأحّب أن بالتلكقد كعؿ، ففذه ا ( الؿسـؾؿ:22)ج

 أوضح أوٓ: 

أن اهلل تبارك وتعالك يرسؾ أكبقاءه ورسؾف يف أزمـة متعاقبة إلك مختؾػ إمؿ 

والشعقب طؾك أن ُيْبَعث الـبل أو الرسقل إلك ققمف خاصة فقؿا طدا الرسالة إخقرة 
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ان وزمان وذلؽ ٕهنا ففل إلك الـاس كافة يف كؾ مؽ ملسو هيلع هللا ىلصالتل ُبِعَث هبا الـبل محؿد 

 هق آخر إكبقاء والؿرسؾقـ.  ملسو هيلع هللا ىلصالرسالة الخاتؿة، لذلؽ فنن الـبل محؿد 

ومـ ثؿ، فنذا أخربت الؽتب السابؼة بؿا يتقافـؼ مـع مـا أخـرب بـف الؼـرآن الؽـريؿ فنكــا 

  كصدقف، وإذا أخربت الؽتب السابؼة بؿا يتعارض مع ما أخـرب بـف الؼـرآن الؽـريؿ فنكــا 

ا طدا ذلؽ مؿا لؿ ُيذكر يف الؼـرآن الؽـريؿ وإحاديـث الـبقيـة الشـريػة ٓ كصدقف، وم

 فنكـا ٓ كصدقف وٓ كؽذبف.

ولؼد تبـّقـ وجـقد الؽثقـر مــ البشـارات القاضـحة الصـريحة التـل تبشـر ببعثـة الـبـل  

 يف آخر الزمان وذلؽ بؽتب الفـدوس، ومـفا:  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

 -يجر ويد -بعة لؾفـدوس ))رك ويدالبشارة بـ )كراشـس( يف كؾ مـ الؽتب إر -5

 أهترو ويد((.  -سام ويد

 مؽقكة مـ لػظقـ:   )كراشـس(وكؾؿة 

الؾػظ الثاين )اشـس(، ويعـل: مـ ُيْحؿد وُيثـك  -الؾػظ إول )كر(، ويعـل: اإلكسان  

 طؾقف بؽثرة.

هـل فؽلكؿا ُأتِل هبذا الؾػظ كتـبقف طؾك أن هذه الشخصقة التل اختقرت لؾؿدح والثــاء 

مشتؼ مـ )حؿد( ويعــل الـذي  ملسو هيلع هللا ىلص "محؿد"مـ جـس البشر، ومعؾقم أن اسؿ الـبل 

 ملسو هيلع هللا ىلصهـق آسـؿ أخـر لؾـبـل  "أحؿـد "ُيْحؿد وُيثـك طؾقف بؽثرة، ومعؾقم أن مـ اسـؿ 

وهق أيضا مشـتؼ مــ )حؿـد( ويعــل الـذي ُيْحؿـد وُيثــك  "محؿد"والؿرادف ٓسؿ 

 طؾقف بؽثرة.
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ســقى هــذه البشــارة لَؽَػــت وذلــؽ  ملسو هيلع هللا ىلصبل محؿــد وإذا لــؿ يؽـــ هـــاك أي بشــارة بــالـ

لقضقحفا وصراحتفا إٓ أكف يقجد الؽثقر والؽثقر مـ البشارات، ومـ الؿقاضع التل 

 تعطل وصػ لـ )كراشـس(:

 ((4/طدد: 513/ إصحاح: 5رك ويد، )ريج فقد(: ))كتاب: 

 ((2/طدد: 1/ إصحاح: 1رك ويد، )ريج فقد(: ))كتاب:  

خاتؿ لجؿقع الرسؾ السابؼقـ والذي تؿ التبشـقر بـف بؽتـب بقان صػات الرسقل ال -2

 الفـدوس، حقث مذكقر أكف آخر )تقؿربيشل(:أي آخر رسقل.

ومـ الؿقاضع التل تقضح البشارة بآخر رسقل وصػاتف:  ))كتاب: كالؽل بققراكا/  

 ((51،55،7،1،4/ طدد: 2باب: 

الؾغة السـسؽريتقة فقذكر الؽتاب أن اسؿ والدتف هق: )سقمتل( وهذه الؽؾؿة ب -

تسؿك بــ: )آمـة( وتعـل:   ملسو هيلع هللا ىلصتعـل: السالم وإمـ، ومعؾقم أن والدة الـبل محؿد 

 السالم وإمـ.

  -ويذكر )الؽتاب( أن اسؿ والده هق: )وشـق ياس(، وكؾؿة )وشـق( تعـل: اهلل  -

وكؾؿة )ياس( تعـل: طبد، أي أن اسؿف هق: )طبد اهلل( وهذا هق اسؿ والد الـبل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصد محؿ

ويذكر )الؽتاب( أكف يقلد يف بؾد إمـ والسالم، ومعؾقم أن البؾد الذي ُولِد فقف  -

هق: )مؽة(، وتسؿك )مؽة( بـ: )البؾد إمقـ( وذلؽ ٕهنا بؾد إمـ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل محؿد 

 والسالم. 
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ويذكر )الؽتاب( أكف سقف يؽقن مبشرا طالؿقا، وهذا مطابؼ لؿا وصـػ اهلل تعـالك  -

ـــــف رســـــقلف الخـــــ ـــــقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاتؿ محؿـــــد ب ـــــالك يؼ ـــــاهلل تع ـــــرآن الؽـــــريؿ، ف                                  يف الؼ

َكِذيرا  ﴿ را وَّ  .[41]إحزاب:  ﴾إِكَّا َأْرَسْؾـَاَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ

القحل  ملسو هيلع هللا ىلصويذكر )الؽتاب( أكف سقتؾؼك القحل طؾك جبؾ، ولؼد تؾّؼك الـبل محؿد  -

 طؾك جبؾ الـقر.  

       ب( أكف سقف يفاجر إلك الشؿال ثؿ يعقد، ومعؾقم أن الـبل ويذكر )الؽتا -

قد هاجر مـ )مؽة( إلك )الؿديـة( شؿآ ثؿ طاد إلك مؽة ثاكقة يف يقم  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

 الػتح.

         ومـ ثؿ يتبقـ جؾّقا أن هذه البشارات هل بشارات خاصة بالرسقل الخاتؿ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

ويعـل: الذي ُيْحؿد، وذلؽ  "أحؿد  "أخر باسؿف  ملسو هيلع هللا ىلصولؼد ُذكَِر الـبل محؿد  -2

 يف مقاضع كثقرة مـفا: 

 (51/ طدد: 3)ريج فقدا/ الؽتاب الثامـ/ جزء:  -

 ملسو هيلع هللا ىلصوغقر ما أشرت إلقف العديد مـ البشارات التل أخربت ببعثة الـبل محؿد )أحؿـد( 

 يف آخر الزمان كرسقل خاتؿ لجؿقع الؿرسؾقـ.
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        ر اإلســالم يف ســقدهارتا غقتامــا الـــُؿؾؼَّب ( غقــر الؿســؾؿ: مــا هــل وجفــة كظــ24)س

 بـ )بقذا( وكذلؽ يف ما قد جاء بف مـ إرشادات وتقجقفات؟ 

لؼد أشرت يف إجابتل طؾك التساؤٓت السابؼة أن اإلسالم قـد جـاء  ( الؿسـؾؿ:24)ج

داطقا إلك تـزيف اإللف سبحاكف وتعالك الخالؼ لؾبشر ولجؿقع الؿخؾققات طـ كؾ ما ٓ 

 طـ فِْعؾ التػاهـات والـؼـائص وُمـَـّزه طــ أن يحـّط يؾ
ٌ
قؼ بف، وأكف سبحاكف وتعالك غـل

مـ قْدره وشلكف ومـزلتف كنلف مقصقف بطالقة الؼدرة طـ الّتجّسد يف صقرة بشـرية أو 

 التصّقر يف أي مـ صقر مخؾققاتف.

ان بَشـِرّي لذا فنن اإلسالم يـظر إلك سقدهارتا غقتاما الؿؾؼب بـ)بقذا( طؾك أكـف إكسـ -

 مخؾقق لقس فقف مـ صػات إلقهقة التل يختص هبا اهلل  سبحاكف وتعالك أدكك شلء. 

ولؼــد جــاء ســقدهارتا غقتامــا الؿؾؼــب بـــ)بقذا( بؽثقــر مـــ التقجقفــات واإلرشــادات 

سقدهارتا غقتامـا الؿؾؼـب  -الـافعة والتل تتقافؼ معفا تعالقؿ اإلسالم السامقة إٓ أكف 

 لؾؼضقة إهؿ التل مـ أجؾفا خؾؼ اهلل تعالك البشر لؿ يت -بـ)بقذا( 
ٍّ
عرض بشؽٍؾ َجؾِل

وهل قضـقة اإليؿـان بـاهلل تعـالك ووحداكقـة ألقهقتـف ومــ ثـؿ إفـراده سـبحاكف وتعـالك 

بالعبقدية وطدم اإلشراك بف شـقئا، حقـث لـؿ يؼـؿ سـقدهارتا غقتامـا الؿؾؼـب بــ)بقذا( 

ــة ألقهقتــف يف حــقـ أن بشــؽؾ صــريح بالــدطقة إلــك اإليؿــان باإللــف الخــا لؼ ووحداكق

اإلسالم قد جعؾ هذه الؼضقة أولك الؼضايا التل تعّرض لفا حقث طؿؾ اإلسالم طؾك 

الدطقة إلك اإليؿان بقجقد اإللف )اهلل سبحاكف وتعالك( والدطقة إلك اإليؿان بقحداكقة 
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، ألقهقتف وتـزيفف طـ الصـػات الرذيؾـة والـؼـائص والعقـقب وطــ كـؾ مـا ٓ يؾقـؼ بـف

 واإليؿان بعظقؿ صػاتف وصالقة قدرتف.

ومـ التعالقؿ التل قد جاء هبا اإلسالم والتل تتقافؼ مع التقجقفات واإلرشادات التل 

 قد جاء هبا سقدهارتا غقتاما الؿؾؼب بـ)بقذا(:

 الدطقة إلك الؿحبة والتسامح والتعامؾ بالحسـك -5

  "ٕخقف ما يحّبف لـػسف ٓ يْممِـ أحُدكؿ حتك ُيِحب" :ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل الـبل محؿد  -

 ]رواه البخاري[

 الؿؼصقد بإخقة يف الحديث: إخقة يف اإليؿان، فاهلل تعالك يؼقل: 

ُؽْؿ ُتْرَحُؿقنَ ا ؿإِكَّ  ﴿ ـَ أَ ََخَقْيُؽْؿ َواتَُّؼقا اهلَل َلَعؾَّ  ﴾ اْلُؿْممِـُقَن إِْخَقٌة َفَلْصؾُِحقا َبْق

 [51الحجرات:  ]سقرة                                                                                                        

 رواه الرتمذي[] "..َوَخالِؼ الـَّاَس بُِخُؾٍؼ َحَسـ" :ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل الـبل محؿد  -

َث َكَذَب، َوإَِذا َوَطَد َأْخَؾَػ، " :ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل الـبل محؿد  - آَيُة اْلُؿـَافِِؼ َثاَلٌث: إَِذا َحدَّ

ـَ َخانَ َوإِذَ   []رواه البخاري "ا اْؤُتِؿ

 أي أن الؿممـ لقس مـ صػاتف أيٍّ مـ الؽذب أو إخالف القطد أو الخقاكة.

               ـ بالّطعان وٓ الّؾعان وٓ الػاحش س الؿممِ لقْ ": ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل الـبل محؿد  -

 ]رواه أحؿد[ "يءذِ وٓ البَ 
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  "اكؽؿـؽ، وٓ تُخـ مـ َخ تَ أدِّ إماكة إلك مـ ائْ ": ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل الـبل محؿد  -

 ]رواه البخاري[

 الـفل طـ اإلسراف -2 -2

َٓ ُتْسِرُفقا.. ﴿ يؼقل اهلل تعالك: -  [25]سقرة إطراف:  ﴾..َوُكُؾقا َواْشَرُبقا َو

ؿات قْ ؼَ ب ابـ آدم لُ ْس حَ ل وطاًء شًرا مـ بطـف. بِ مِ ما مأل آدَ ": ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل الـبل محؿد  -

  "فث لـػسؾُ ث لشرابف وثُ ؾُ ث لطعامف وثُ ؾُ ؾ، فثُ بف، فنن لؿ يػعؾْ ـ بف ُص ؿْ ؼِ يُ 

 [الرتمذي وابـ ماجف والـسائلرواه ]

إلــك غقــر ذلــؽ مـــ التقجقفــات واإلرشــادات الؽثقــرة الـافعــة التــل هبــا يصــؾح الػــرد 

 والؿجتؿع.

ولؼد جاء اإلسالم بالتعالقؿ والتقجقفات الؿعالجة لؿا وقع فقؿـا ُكِؼـؾ طــ سـقدهارتا 

 وكؿقذج ذلؽ:أققال هبا قصقر،  غقتاما )بقذا( مـ

أكف يف حقـ أن سقدهارتا غقتاما )بقذا( قد رّغب يف البعد طـ الزواج مـ الـساء فنكـا  -

كجد أن اإلسالم قد جاء داطقا وحاثَّا طؾك تؽقيـ إسرة الصالحة والتـل مــ خاللفـا 

الشعقب تـشل إجقال العامؾة وهبا يصُؾح حال إفراد والؿجتؿعات وتـفض إمؿ و

 وذلؽ مـ خالل التزاوج والتـاسؾ والتؽاثر.

ـباب َمْعَشـر يا": ملسو هيلع هللا ىلص وكؿقذج ذلؽ مـ أققال الـبل محؿد  -  مِــْؽؿ اْسـَتطاع َمــ ، الشَّ

ج تقفقره( طؾك الؿؼدرة ويعـل: لؿسؽـ،)ا البَّاَءة  ]رواه البخاري[ "..َفْؾَقَتَزوَّ

 ]رواه البقفؼل[ "َتـَاَكُحقا َتـاَسُؾقا تَؽاثروا..": ملسو هيلع هللا ىلص الـبل محؿد يؼقلو  -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=827&idto=828&bk_no=80&ID=544#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=827&idto=828&bk_no=80&ID=544#docu
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َّٓ َتْػعؾقه َتُؽـ فِْتـَة يف " : ملسو هيلع هللا ىلص يؼقلو - ُجقه إ ـْ َتْرَضْقن ِديـَف وُخُؾَؼف َفَزوِّ إذا َجاَءُكؿ َم

  الرتمذي[ رواه] "اد َكبِقرإْرِض وَفَس 

الَحة": ملسو هيلع هللا ىلص الـبل محؿد يؼقلو - ْكقا الَؿْرأة الصَّ ْكقا مَتاع وَخْقر َمَتاع الدُّ  "الدُّ

 ]رواه مسؾؿ[                                                                                                                           

ـْ َرِطقَّتف وإمِقر َراعٍ ": ملسو هيلع هللا ىلص ـبل محؿدال يؼقلو -  ،ُكؾُُّؽؿ َراٍع وُكؾُُّؽؿ َمْسمول َط

َفُؽؾُُّؽؿ َراٍع  ،والرجؾ َراٍع طؾك أَهِؾ َبْقتِف، والَؿْرأة َراِطقَة طؾك َبْقِت َزْوِجفا َوَوَلِده

ـْ َرِطقَّتف  ]رواه البخاري ومسؾؿ[ "وُكؾُُّؽؿ َمْسمول َط

 ]رواه ابـ ماجة[ "ْكِرُمقا أْوَٓدُكؿ وأْحِسـُقا أَدَبُفؿأ": ملسو هيلع هللا ىلص الـبل محؿد يؼقلو  -

إلك غقر ذلؽ مـ أيات الؼرآية الؽريؿة وإحاديث الـبقية الشريػة الؽثقرة التل 

 تحث طؾك ذلؽ.

 
 

 ؟ يف اإلسالمإذن، ما هل صػات اإللف ( غقر الؿسؾؿ: 21)س 

سبحاكف ـ صػات اإللف إلك اإليؿان بحس داطقااإلسالم  لؼد جاء ( الؿسـؾؿ:21)ج

   ـ وكؿال وإجالل ْس وجؿالفا وطظؿتفا، وأن هذه الصػات كؾفا صػات ُح  وتعالك

القاحد )الذي ٓ شريؽ لف( الذي بقده ولقس ذلؽ إٓ لإللف  ،ٓ يعرتيفا أي كؼصان

وهق اهلل  الَخْؾؼ واإليجاد والحػظ... والذي يؿؾؽ وحده التصرف يف كؾ شلء،

 .سبحاكف وتعالك
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 ػات اهلل سبحاكف تعالك:ومـ ص

ويؼصد هبا أن اهلل سبحاكف وتعالك هق إول الذي لقس قبؾف شلء  صػة )إزلقة(: -

 الذي ٓ يؿقت، فال   وهق أخر الذي لقس بعده شلء،
ّ
ٓ يغػؾ وٓ يـام ففق الحل

يػـقف فـاء مؽان أو اكتفاء زمان ففق سبحاكف وتعالك خالؼ الؿؽان والزمان وهق 

 ؿا.القاجد لف

ويؼصد هبا أن اهلل سبحاكف وتعالك هق الؼدير صاحب الؼدرة  صػة )الؼدرة(: -

الؿطؾؼة، وأكف سبحاكف وتعالك هق الؼادر طؾك فعؾ كؾ شلء، فنذا أراد شقئا فنكؿا 

أكثر مـ أن  سبحاكف وتعالكيؼقل لف كـ فقؽقن، وأثار الدالة طؾك صالقة قدرة اإللف 

فقف مـ مقجقدات ومخؾققات متضؿـة لإلكسان  تحصك )مـ خْؾؼ بديع لؾؽقن بؿا

بؿا فقف مـ إبداع يف الِخؾؼة مـ روح وطؼؾ وقؾب وأكظؿة داخؾقة معؼدة...إلك غقر 

 ذلؽ(.

ويؼصد هبا أن اهلل سبحاكف وتعالك هق العؾقؿ وأن طؾؿف واسع كامؾ  صػة )الِعؾؿ(: -

 وتعالك مستؼبؾ( ففق سبحاكف -حاضر -محقط بؽؾ شلء مـ مؽان وزمان )ماضل

 الخالؼ والقاجد لؽؾ شلء مـ العدم. اإللف القاحد

ويؼصد هبا أن اهلل سبحاكف وتعالك هق الحؽقؿ، وأن حؽؿتف بالغة  صػة )الحؽؿة(: -

 كامؾة.

ويؼصد هبا أن اهلل سبحاكف وتعالك يػعؾ ما يشاء وما يريد وذلؽ يف  صػة )اإلرادة(: -

 .وطظؿتف فإصار فضؾف وطدلف تبعا لسعة طؾؿف وكؿال حؽؿت
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ويؼصد هبا أن اهلل سبحاكف وتعالك يحب الؿغػرة  صػة )الؿغػرة والرحؿة والؽرم(: -

بف وامتثؾقا  اآمـقووالرحؿة والؽرم فقغػر لعباده ذكقهبؿ وتؼصقرهؿ إذا تابقا إلقف 

أوامره، ويشؿؾفؿ برحؿتف، ويؽرمفؿ برضاه طؾقفؿ ودخقلفؿ جـتف بؿا فقفا مـ كعقؿ 

 طظقؿ دائؿ مؼقؿ.

     ويؼصــد هبــا أن اهلل ســبحاكف وتعــالك يحــب الحــّؼ والعــدل  صــػة )الحــّؼ والعــدل(: -

مــ أجــاس  يفـال يقجـد فـرق بـقـ أ ،مثؼال ذرة وٓ ُيَػّرق بقـفؿ شقئافال يظؾؿ طباده 

البشر حقث إكف ٓ فضؾ ٕحد طؾك أحد طـد اهلل تعالك إٓ باإليؿان والتؼـقى والعؿـؾ 

 الصالح.

خطل غقره وإن كان أبقف أو أمف، فؽؾ إكسان مسئقل طـ كػسف،  يتحؿؾ أحد وكذلؽ ٓ 

فؿـ يعؿؾ مثؼال ذرة مـ خقر فسقف يجد أجرها وثقاهبا يقم الؼقامة )الققم الذي 

ُيبعث الـاس فقف بعد مقهتؿ لؿحاسبتفؿ طؾك أطؿالفؿ يف الدكقا ومقافاهتؿ أجقرهؿ 

 طؾقفا( ومـ يعؿؾ مثؼال ذرة مـ شر فسقف ُيحاسب طؾقفا.

فاهلل سبحاكف وتعالك يحب السالم وهق مـ يلمر طباده بتحؼقؼف يف  صػة )السالم(: -

إرض وإخذ بلسبابف ويـفاهؿ طـ الظؾؿ والطغقان ومـ ثؿ يؽقن السالم وإمان، 

ولعؾـا كدرك الحؽؿة يف أن التحقة يف اإلسالم هل السالم، بؿعـك أن يؼقل الـُؿَحّقل 

بؼقل )وطؾقؽؿ السالم( فقؽقن الشعقر بإمـ  )السالم طؾقؽؿ( وُيَرّد طؾقف

 وآصؿئـان.
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أن اهلل سبحاكف وتعالك لقس كؿثؾف شلء يف كؿالف وجؿالف لؼد جاء اإلسالم ُمَبّقـا و

وجاللف ويف طظؿتف وققتف ويف صالقة قدرتف وسعة طؾؿف وكؿال حؽؿتف...إلك غقر 

 ذلؽ مـ صػات اهلل الحسـك.

 
 

ِجب اإليؿان بالؼرآن الؽريؿ كآخر الؽتب السؿاوية لؿاذا يَ ( غقر الؿسؾؿ: 23)س

 الـُؿـَّزلة مـ طـد اهلل سبحاكف وتعالك؟

كؿا  ُمتضؿـ لؿا يشفد بصدقف وُقْدِسَقتف ذلؽ ٕن الؼرآن الؽريؿ ( الؿسـؾؿ:23)ج

  طؾك الـحق التالل:

ـِف لؾعؼقدة الـؼقة يف اإللف سبحاكف وتعالك )والتل قد أش -5 رت إلك اْحتِقائف وَتَضؿُّ

)التل هتدي إلك ُسُؿّق  القسقر مـفا يف إيجاز( والدطقة الصافقة والعبادات الفادية

والتشاريع الؼقيؿة  الـػس وارتؼائفا وتزكقتفا وتطفرها مـ الصػات الرذيؾة(

والتعالقؿ السامقة والتقجقفات الرشقدة التل هبا تستؼقؿ حقاة البشرية طؾك مـفاج رّبفا 

مع جؿال أسؾقبف وَكْظِؿف وطظقؿ وذلؽ ُحّؾ هبا جؿقع مشاكؾفا، )اإللف جؾ وطال( وتَ 

بالغتف وِدقَّة ألػاضف وُشؿقلفا وروطتفا بَشْؽؾ ُيْعِجز البشر طـ اإلتقان ولق بسقرة مـ 

  .(الؼرآن الؽريؿ مِثؾف )مـ مثؾ ُسَقرِ 

أخرب الؼرآن الؽريؿ وأشارت إحاديث الـبقية الشريػة إلك حؼائؼ طؾؿقة  لؼد -2

   فرة )يف السؿاء وإرض والجبال والبحار واإلكسان والحققان والطقر والـبات( مب
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( طام، يف وقت لؿ يؽـ ٕحد 5411وذلؽ مـذ أكثر مـ )ٓ سقؿا يف قضقة الخْؾؼ 

صحتفا أدكك معرفة هبا، ثؿ جاء العؾؿ الحديث بتؼـقاتف الؿتطقرة لقؽتشػ 

ـ طؾك أن هذا الؽ ومـ ثؿ تؽقن شاهدة ومصداققتفا تاب )الؼرآن الؽريؿ( الُؿَتَضؿِّ

 .سبحاكف وتعالك الذي ٓ يعرتيف أي كؼصان كالم اهلللفا هق 

 
 

هؾ مـ الؿؿؽـ أن تذكر لل كؿاذجا مـ الحؼائؼ العؾؿقة التل ( غقر الؿسؾؿ: 27)س

أخرب هبا الؼرآن وأشارت إلقفا إحاديث الـبقية والتل لؿ يؽـ ٕحد آكذاك أدكك 

ْؽَتشػ إٓ يف هذا العصر الحديث بعد التؼدم يف شتك القسائؾ    معرفة هبا ولؿ تُ 

 العؾؿقة ؟

إن شاء اهلل تعالك سقف ُأبّقـ لؽ بعضا مـ هذه الـؿاذج مقضحا  ( الؿسـؾؿ :27)ج

                 بعضا مـ الؿصادر التل يؿؽـؽ الرجقع إلقفا لالصالع طؾك الؿزيد مـفا 

 )مـ الـؿاذج(. 

الؿتعؾؼة بالؽقن وقضقة الخْؾؼ لفذا الؽقن  الحؼائؼ العؾؿقة فؿـ هذه الـؿاذج:

وكقػقة خْؾؼ اهلل سبحاكف وتعالك لؾسؿاوات وإرض وكذلؽ كقػقة َخْؾؼ الجـقـ 

 ومراحؾ تطقره وغقر ذلؽ، وأذكر مـفا:
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 النموذج األول:

ـْ ُيِرِد اهلُل َأْن َيفِدَيُف َيْشَرْح َصْدَرهُ ﴿ يقول اهلل تعالى:  - ـْ ُيِرْد َأْن ُيِضؾَُّف  َفَؿ لإِْلِْساَلِم َوَم

دُ َكَلكََّؿا  َصْدَرُه َضقًِّؼا َحَرًجاَيْجَعْؾ  عَّ َؿاِء... َيصَّ  .[521]إكعام:  ﴾ فِل السَّ

صدره ضّقؼ غقر واسع، كظرا ٓضطراب طؿؾقة التـػس  :" َصْدَرُه َضقًِّؼا " معـك

      .وطدم اكتظامفا

                          .ِضقؼشديد ال :" َحَرًجا " معـك

دُ  " معـك عَّ  يصعد بؿشّؼة وبتؽؾُّػ. :" َيصَّ

يضؾ طـ سبقؾ اهلل تعالك، وطـ  يتتحدث أية الؼرآكقة الؽريؿة طـ اإلكسان الذ

حالة ِضقؼ شديدة كؿـ يحاول  يفالدكقا بلن يجعؾ صدره  يفمجازاة اهلل تعالك لف 

 قده فقفا.السؿاء ويعاكك مـ مشّؼة صع يفالصعقد 

مـ  السؿاء وأكف يعاين قة الؽريؿة تخربكا بحال الصاطد يفومـ ثؿ فنن أية الؼرآك

ة بف وطدم اكتظامفا، الصدر كظرا ٓضطراب طؿؾقة التـػس الخاص الضقؼ الشديد يف

دُ  "، وققل اهلل تعالك:  " َضقًِّؼا َحَرًجا "ققل اهلل تعالك:  ويتضح ذلؽ يف عَّ  ." َيصَّ

السؿاء وآرتػاع  طـد الصعقد يف إلكاكخػاض الضغط  العؾؿ الحديثولؼد اكتشػ 

 إلك صبؼات الجق العؾقا ، وهق ما يسبب الشعقر بالضقؼ وصعقبة التـػس.

بفرة مـذ وبذلؽ يتبقـ صدق ما أشارت إلقف أية الؼرآكقة الؽريؿة مـ حؼقؼة طؾؿقة م

تصقير بديع  وذلؽ يفيؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا، لؿ  لطام، والت 5411أكثر مـ 

 ( ثالث كؾؿات فؼط يف هذه أية الؽريؿة.2مقجز أوضحتف )
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تصػان حالة الصاطد يف السؿاء وأن  "َضقًِّؼا َحَرًجا  "وهذه الؽؾؿات مـفا كؾؿتان 

دُ  "صدره يؽقن ضقًؼا حرًجا، والؽؾؿة الثالثة  عَّ حقث إن الحرفقـ الؿشدديـ  " َيصَّ

د لقست سفؾة، بؾ إن الصاطد يجد الؿشؼة يف هبا يقضحان كقػ أن حركة الصعق

 . إلكصعقده إلك السؿاء، وذلؽ بسبب ما يعاكقف مـ اكخػاض كبقر يف الضغط 

؟! فتؽقن شاهدًة طؾك أن الؼرآن  فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ، بؾ حروفف

 الؽريؿ هق كالم اهلل )سبحاكف وتعالك(.

***** 

 النموذج الثاين:

َْرَض َكاَكَتا  ﴿ ى:يقول اهلل تعال - ْٕ َؿَقاِت َوا ـَ َكَػُروا َأنَّ السَّ ِذي  َفَػَتْؼـَاُهَؿا َرْتًؼاَأَوَلْؿ َيَر الَّ

 َأَفاَل ُيْممِـُقَن 
ٍّ
ٍء َحل

ْ
ـَ اْلَؿاِء ُكؾَّ َشل

 [.21]إكبقاء:  ﴾َوَجَعْؾـَا مِ

               تقـ، أن السؿاوات وإرض كاكتا مؾتصؼ يمؾتصؼتقـ، أ :" َرْتًؼاَكاَكَتا  "معـك 

 غقر متباطدتقـ.

فػصؾـا بقـفؿا، أي: فصؾـابقـ السؿاء وإرض بعد أن كاكتا  :" َفَػَتْؼـَاُهَؿا "معـك 

 مؾتصؼتقـ.

تتحدث أية الؼرآكقة الؽريؿة طـ خؾؼ اهلل تعالك لؾسؿاوات وإرض وبداية خؾؼف 

كقػقة َبْدأ هذا  تعالك وبديع خؾؼ اهلل عالك( لفؿا، وتدطقا إلك التلمؾ يف)سبحاكف وت

 الؽقن الؿشفقد، لؾتعرف طؾك خالؼف، واإليؿان بف وبعظقؿ صػاتف وصالقة قدرتف.
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البداية مؾتصؼتقـ  يؿة بلن السؿاوات وإرض كاكتا يففتخربكا أية الؼرآكقة الؽر

 يف ، ثؿ تّؿ الػصؾ بقـفؿا وذلؽ " َرْتًؼاَكاَكَتا  " ققل اهلل تعالك  احد وذلؽ يفو لءكش

 ." َفَػَتْؼـَاُهَؿا "ققل اهلل تعالك 

قؼـة صـدق مـا أخـربت بـف أيـة الؼرآكقـة الؽريؿـة مــ حؼ ولؼد اكتشػ العؾؿ الحـديث

          هـذا العصـر الحـديث، ومــ ثـؿ فؼـد ُوِضـعت كظريـة طؾؿقة مذهؾـة تبقــت لؾعؾؿـاء يف

لؽ بعد اكتشاف هذا العصر الحديث وذ الـظرية السائدة يف ل، وه) اإلىفجار العظوم (

 تؿدد واّتساع الؽقن بشؽؾ مستؿر. 

الؽقن إلك الققم يتباطد فال بد أكف يف  ما دام أنبلكف  تؼقل:) اإلىفجار العظوم (، كظرية و 

يقم ما كان متؼارًبـا، وإذا مـا تخقؾــا َسـْقر هـذه الؿجـرات يف آتجـاه الؿعـاكس ٓتجـاه 

بعـض فنهنـا سـتؽقن قطعـة واحـدة  تباطدها الققم، أي وهل تجري ُمؼرتبـة بعضـفا مــ

ُمسـاوية يف حجؿفـا لؿجؿـقع (  " َرْتًؼـاَكاَكَتا  "ققل اهلل تعالك  )مؾتصؼة ببعضفا كؿا يف

 أحجام الؿجرات الؿؽقكة لفا.

: إكــف كؾؿــا اقرتبــت هــذه الؿجــرات مـــ بعضــفا وتضــامَّت ازدادت قنالػقزيــائق ويؼــقل

، (" َرْتًؼاَكاَكَتا  "ققل اهلل تعالك  كؿا يف ) كتؾتفا، فتزداد شدة جاذبقتفا، فقزداد التالصؼ

وتتالشك الػراغات بـقـ الـجـقم الُؿؽقكـة لؾؿجـرات، ثـؿ يـزداد ضـغط الجاذبقـة طؾـك 

الـجقم كػسـفا، وهؽـذا يسـتؿر الضـغط حتـك تؽـقن الؿـادة الؿؽقكـة لؾؽـقن يف حجـؿ 

       رتثـؿ اكػجـ، الذرة، ثؿ يستؿر الضغط إلـك أن تؽـقن هـذه الؿـادة يف أصـغر مـا يؿؽــ
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ــا "قــقل اهلل تعــالك  يف) كؿــا  هــذه الؿــادة ذات الضــغط الشــديد والطاقــة ( " َفَػَتْؼـَاُهَؿ

الفائؾة واكتشرت أجزاؤهـا يف صـقرة إشـعاع، ثـؿ بـدأ َيـرُبد فتؽـّقن مـفـا بالتـدريج هـذا 

 .السؿاوات وإرض الؿتؿثؾ يف الؽقن الؿشفقد

 يدل ذلؽ ؟؟ لءش يوطؾك أ ؟!! فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وبالغتفا

مـ اهلل تعـالك طؾـك  ل، وأكف وحطؾك مصداققة الؼرآن الؽريؿ يدلٓ شؽ، أن ذلؽ كؾف 

  .ملسو هيلع هللا ىلصإكبقاء والؿرسؾقـ محؿد  كبقف إمقـ، خاتؿ

***** 

  النموذج الثالث:

  يقول اهلل تعالى:
َ
َؿاِء َوِهل  [55]ُفّصؾت:  ﴾ ...ُدَخانٌ ﴿ ُثؿَّ اْسَتَقى إَِلك السَّ

بداية ِخْؾَؼتِفا مـ اهلل تبارك وتعالك كاكت طبارة  ر أية الؽريؿة إلك أن السؿاء يفتشق

 طـ دخان.

ــاتج طــ طؿؾقـة آكػجـار إول ال الدخان الؽـقينتصقير  ولؼد استطاع العؾؿ الحديث

قـث ُوِجـد لـف بؼايـا أثريـة حبداية كشلة الؽقن وِخْؾَؼتِـف مــ اهلل تبـارك وتعـالك،  العظقؿ يف

ــا مـــ  ك مـــ الؽــقن مؿــا يمكــد أن الســؿاء يفأصــراف الجــزء الُؿــدرطؾــك  ــة ِخْؾَؼتِف           بداي

  :تعالك ققل اهلل ك كاكت طبارة طـ دخان وذلؽ كؿا يفاهلل تبارك وتعال

 ُدَخانٌ  "
َ
َؿاِء َوِهل  ." ُثؿَّ اْسَتَقى إَِلك السَّ

 يدل ذلؽ ؟؟ لءش يوطؾك أ ؟!! فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وبالغتفا
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***** 

 النموذج الراب :

َؿاَء َبـَْقـَاَها بَِلْيٍد َوإِكَّا َلُؿقِسُعقَن ﴿  يقول اهلل تعالى:  [.47]الذاريات:  ﴾َوالسَّ

َؿاءَ  "معـك   يحقط بإرض         يالػضاء إطؾك الذ :" َوالسَّ

        .بؼقة وقدرة وإحؽام :" بَِلْيدٍ  " معـك

  .اتساع وتؿدد مستؿر يفاتّساطفا، ولـجعؾـفا  لـزيدّن يف :" َلُؿقِسُعقنَ  "معـك 

إحؽام  يف، وطـ طظقؿ قدرة اهلل تعالك ٔية الؼرآكقة الؽريؿة طـ السؿاءتتحدث ا

)سبحاكف وتعالك( قد خؾؼ السؿاء بؼقتف وقدرتف  اع خؾؼفا، فتخربكا بلن اهللوإبد

ف يزيد مـ اتساطفا ( سقوجعؾفا واسعة، لقس ذلؽ فحسب بؾ إكف )سبحاكف وتعالك

 اّتساع وتؿدد مستؿر.     ويجعؾفا يف

صدق ما أخرب بف الؼرآن الؽريؿ، حقث أثبتت التؼـقات  ولؼد اكتشػ العؾؿ الحديث

تتباطد طـ  –تضؿ أطدادا هائؾة مـ الـجقم  لالت –الحديثة أن الـجقم بؾ والؿجرات 

سرطة الضقء بعضفا بسرطات كبقرة وهائؾة تصؾ إلك أحقاكا إلك ما يؼارب 

( كؿ/ث ، حقث أدرك العؾؿاء أن صقػ الـجؿ يـحاز إلك الؾقن إحؿر، 211111)

ومـ ثؿ فؼد ثبت لؾعؾؿاء أن مـ صػات الؽقن أكف دائؿ اإلتساع، وهذا هق ما أشارت 

الؼديؿ مـ الزمان وسقستؿر إلك أن  تساع كان يفإلقف أية الؼرآكقة الؽريؿة مـ هذا اإل

 يشاء اهلل تعالك.
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اإلشارة واإلخبار بؿثؾ هذه الحؼائؼ  ء يؼقدكا سبؼ الؼرآن الؽريؿ يفلش ينلك أف

ؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا، وقت ل يف طام، 5411العؾؿقة الؿبفرة مـذ أكثر مـ 

 هذا العصر الحديث ؟!!  يف لُتؽتشػ إٓ بعد التؼدم التؽـقلقجلؿ  لوالت

***** 

  النموذج الخامس:

ْقُؾ َكْسَؾُخ مِـُْف الـََّفاَر َفنَِذا ُهْؿ ُمْظؾُِؿقَن )وَ  ﴿ يقول اهلل تعالى: ْؿُس 27َآَيٌة َلُفُؿ الؾَّ ( َوالشَّ

ْرَكاُه َمـَاِزَل َحتَّك َطاَد 22َتْجِري لُِؿْسَتَؼرٍّ َلَفا َذلَِؽ َتْؼِديُر اْلَعِزيِز اْلَعؾِقِؿ ) ( َواْلَؼَؿَر َقدَّ

ؿْ 29َكاْلُعْرُجقِن اْلَؼِديِؿ ) َٓ الشَّ ْقُؾ َسابُِؼ الـََّفاِر (  َٓ الؾَّ ُس َيـَْبِغل َلَفا َأْن ُتْدِرَك اْلَؼَؿَر َو

 .[41-27]يس:  ﴾(41)  َيْسَبُحقنَ  َفَؾٍؽ فِل  ُكؾ  وَ 

   .مدار شبف مستدير :" َفَؾٍؽ  "معـك كؾؿة 

 ظؿا سفال سؾِسا مثؾ سقر السابح يفالػضاء سقرا مـت رون يفيسق :" َيْسَبُحقنَ  "معـك 

 الؿاء.

إشارة ضؿـقة  أية إولك( يف ات الؽريؿات طـ الؾقؾ والـفار )يفتتحدث هذه أي

دث أيات الؽريؿات إلك إرض حقث يتعاقب الؾقؾ والـفار طؾك سطحفا، ثؿ تتح

    أية الثالثة ( ، وتتحدث  يفأية الثاكقة (، ثؿ تتحدث طـ الؼؿر )  طـ الشؿس ) يف

لشؿس والؼؿر وطـ الؾقؾ والـفار ) الؾذيـ ُيعّبران طـ أية الرابعة ( طـ ا ) يف

أية الؽريؿة قد جاءت يف صقغة الجؿع كؿا يتضح إن  حقث  –إرض ( جؿقعا

          الذي يشقر إلك الجؿع وأقؾف ثالثة  ﴾ َيْسَبُحقنَ  ﴿مـ ققل اهلل تعالك 
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ان )الشؿس والؼؿر وإرض(، وإذا كان الحديث طـ الشؿس والؼؿر فؼط لؽ

يسبحان( الذي يشقر إلك الؿثـك، ولؽـ (التعبقر يف أية الؽريؿة باستخدام لػظ

الذي يشقر إلك الجؿع وأقؾف ثالثة، وهق  ﴾ َيْسَبُحقنَ  ﴿التعبقر جاء باستخدام لػظ 

 كؿا أشركا )الشؿس والؼؿر وإرض(.

وبعد أن تحدثت أيات الؽريؿات طـ الشؿس والؼؿر وإرض ذكرت حؼقؼتقـ 

 قتقـ مذهؾتقـ متعؾؼتقـ بؿا قد تحدثت طـفؿ ) الشؿس والؼؿر وإرض( وهؿا:طؾؿ

الشؿس والؼؿر الػضاء، مـ خالل ِذكر حركة كؾ مـ  حركة إرض يف – 5

، لقس ذلؽ "فِل َفَؾٍؽ َيْسَبُحقَن َوُكؾ   "ققل اهلل تعالك  وإرض جؿقعا كؿا يف

حركة مـتظؿة سفؾة سؾسة مثؾ فحسب بؾ جاء وصػ هذه الحركة بدقة بالغة، وأهنا 

 ." َيْسَبُحقنَ  "ققل اهلل تعالك  اكسقابقة كؿا يف الؿاء بسفقلة ويف حركة السابح يف

الػضاء، مـ خالل ذكر صػة الحركة لؽؾ مـ  وصػ شؽؾ حركة إرض يف – 2

مدار شبف مستدير )فؾؽ( كؿا  يف الشؿس والؼؿر وإرض جؿقعا، وأن هذه الحركة

 ."َيْسَبُحقَن    َفَؾٍؽ َوُكؾ  فِل  "لك تعاققل اهلل  يف

 5411حقـ أن الؼرآن الؽريؿ قد أخرب بذلؽ مـذ كحق  ، يفوهذا ما تؿ اكتشافف حديثا

 طام .

 ومـ طظقؿ حؽؿة وبالغة الؼرآن الؽريؿ:



 
  ملوغير مس لممسحوار هادئ بين  160

حقث ٓ تزطج أن الؼرآن الؽريؿ قد أشار إلك حركة إرض إشارة ضؿـقة رققؼة ب

طام  وٓ تصدمفا مـ خالل التعبقر  5411فا مـذ أكثر مـ يخاصب لالعؼؾقة البسقطة الت

 بؿا يشقر إلقفا ) الؾقؾ، الـفار(.

 ؟؟!  فؽؿ تبؾغ طظؿة وحؽؿة وبالغة الؼرآن الؽريؿ

ُأكزل طؾك كبقف  يالخاتؿ الذ يالؼرآن الؽريؿ هق الؽتاب السؿاو -ومـ ثؿ يتبقـ أن :

 قة دطقتف.صقاتف برهان صدقف ومصداق ، حقث إكف يحؿؾ يفملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

***** 

  النموذج السادس:

َؿاءِ َوَلْق َفَتْحـَا َطَؾْقِفْؿ  ﴿ يقول اهلل تعالى: ـَ السَّ
( َلَؼاُلقا 54) َيْعُرُجقنَ فِقِف  َفَظؾُّقا َباًبا مِ

َرْت َأْبَصاُرَكاإِكََّؿا  ـُ َقْقٌم  ُسؽِّ  [.51-54]الحجر:  ﴾( 51) َمْسُحقُرونَبْؾ َكْح

وطـد الحديث طـ الػعؾ  -ا ) وتدل طؾك الػعؾ بالـفار، صارو :" َفَظؾُّقا "معـك 

 (.                                -بالؾقؾ ُتستخدم )بات( 

يصعدون إلك السؿاء، و )العروج ( هق الصعقد بؿقؾ واكحـاء  :" َيْعُرُجقنَ  " معـك

 ليـحـ ي: وهق طقد طذق الـخؾة الؼديؿ الذواطقجاج، ومـفا ) العرجقن الؼديؿ ( 

                  السؿاء  يف ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  لالعروج بالـب لؿّ ويعقج طـدما يقبس، وأيضا فؼد ُس 

 بـ ) الؿعراج (. 

َرْت َأْبَصاُرَكا "معـك   .ُسّدت وُمـعت مـ اإلبصار )لؿ تعد تبصر( :" ُسؽِّ

 أصابـا السحر. :" َمْسُحقُرون "معـك 
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ؿرور مـ السؿاء ، ومـ ثؿ تقضح تػرتض أية الؼرآكقة الؽريؿة السؿاح بالـػاذ وال

السؿاء وكقػقتفا، وتقضح ما ُيػاَجئ بف  يفطام صػة هذه الحركة  5411مـذ أكثر مـ 

حقث استخدمت أية  –السؿاء  ٕول مرة  ذلؽ الؿاّر  والـافذ طـد صعقده يف

 -أكف أمر مستجد حدوثف ولؿ يؽـ قبؾ ذلؽ  يمػتتحفا، أ يف "ولق  "الؽريؿة إولك 

 مشفد رائع وتصقير بديع بللػاظ دققؼة مقجزة.  يفه مـفا وكػاذ

: أكف حتك وإن ُسؿح لفمٓء الؿعاكديـ والؿؽابريـ -إيجاز يف -ومعـك أية الؽريؿة 

السؿاء لرؤية آيات اهلل تعالك وطظقؿ قدرتف وبديع  يفطؾك اتباع الحؼ بالصعقد 

فؿ، ولؼالقا أن ما رأيـاه كان صـعـتف لؿا صّدققا وما آمـقا ، بؾ أكؽروا ما رأتف أطقـ

 بسبب ما أصابـا مـ السحر. 

سطر واحد بالعديد مـ الحؼائؼ العؾؿقة الؿذهؾة  يفوتخربكا هاتقـ أيتقـ الؽريؿتقـ 

         سقف كؼقم  الذييشفد العؾؿ الحديث بصحتفا ومصداققتفا( طؾك الـحق  التل)و

 بتػصقؾف كؿا يؾك: -بؿشقئة اهلل تعالك-

          أية الؽريؿة إولك إلك: أن لؾسؿاء مـافذ معقـة ٓ يؿؽـ لؾصاطد تشقر  -5

   ققل  كؿا يف " َباًبا "السؿاء والـافذ مـفا أن يـػذ مـ غقرها وذلؽ باستخدام كؾؿة  يف

َؿاءِ  َباًباَطَؾْقِفْؿ َوَلْق َفَتْحـَا  " اهلل تعالك ـَ السَّ
اذ أن لؾسؿاء أبقابا ٓ يؿؽـ الـػ أي، " مِ

ية مركبة فضائقة ، فنذا ما حاولت أوهذا هق ما قد اكتشػف العؾؿ الحديثمـ دوهنا، 

تؿ  التلالسؿاء واخرتاق الغالف الجقى مـ غقر هذه إبقاب والـقافذ  الصعقد يف

 اكتشاففا فنهنا سرطان ما تصطدم وتـػجر.     
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أشؽال مـحـقة  يفالسؿاء تؽقن  يفتخربكا أية الؽريؿة إولك أن الحركة  -2 

أن  أي، " َيْعُرُجقنَ  "ققل اهلل تعالك  أشؽال مستؼقؿة وذلؽ كؿا يف يفقست ول

                خطقط مستؼقؿة،  يفولقس  اكحـاء واطقجاج يفالسؿاء يؽقن  الصعقد يف

         صدق ما أشارت إلقف أية الؼرآكقة الؽريؿة، وهق:  وقد اكتشػ العؾؿ الحديث

 ـٓختالف ا  خطقط مـحـقة، وذلؽ كظر يفقن إٓ ٓ تؽ السؿاء يفأن الحركة 

             يؿة إولك لقصػ حركة الصاطديـ لؼد استخدمت أية الؼرآكقة الؽر – 2

الـفار ولقست  ؿ تشقر إلك أن هذه الحركة كاكت يفومـ ث " ؾُّقاَفظَ  "السؿاء لػظ  يف

السؿاء  كقة أكف بعد صعقد الصاطديـ يفالثاضؾؿة الؾقؾ، ثؿ تخربكا أية الؽريؿة  يف

 يْخبِرون مجتؿعقـ بعدم رؤيتفؿ ٕبلهنؿ سقف يُ  - إلكمـ الغالف  –وكػاذهؿ مـفا 

إشارة رققؼة مـ أية الؼرآكقة الؽريؿة إلك حؼقؼة  يف، وَمـْع أطقـفؿ مـ اإلبصار، شلء

فسقف السؿاء وكػاذهؿ مـفا  أكف: بعد صعقد الصاطديـ يف هلة، وطؾؿقة مذهؾ

            سقف ُيعتؼد بسببف  الذي، وشلءٓ ُيرى بسببف  الذييػاجئقن بالظالم الحالؽ 

    لخاصة هبؿ كظرا ٕن الصعقد كان أهنؿ فؼدوا حاسة اإلبصار ا  -الظالم الحالؽ-

الؽريؿ وضقح الـفار، وقد اكتشػ العؾؿ الحديث مصداققة ما أشار إلقف الؼرآن  يف

: أن الؾقؾ بظالمف الحالؽ يغطك الؽرة إرضقة، لقس لة، وهمـ حؼقؼة طؾؿقة مذهؾ

 الشؿس وغقرها مـ الـجقم والؿجرات. لف يغطذلؽ فحسب بؾ إك

                لؿ تؽتػ أيتقـ الؽريؿتقـ بؿا أشارتا إلقف مـ حؼائؼ طؾؿقة مبفرة  –4

السؿاء  يف بؾ أشارتا إلك وصػ ما يراه الصاطد -الـؼاط السابؼة  يفتؿ تقضقحفا  -
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مـ خالل بقان حالف بعد كػاذه مـفا، وذلؽ باستخدام  - إلكه لؾغالف بعد تجاوز -

ـُ َقْقٌم  "ققل اهلل تعالك :  كؿا يف " َمْسُحقُرون "لػظ  ، وتقضقح " َمْسُحقُرونَبْؾ َكْح

 -أكف :   وكػاذهؿ مـفا،  -ٕول مرة -السؿاء  يفسبب ذلؽ الؼقل مـ الصاطديـ 

دهؿ مـ سالمة وفاطؾقة حاسة اإلبصار  يفاطديـ بعد صعقد الص السؿاء هنارا وتلكُّ

لديفؿ ، ومػاجئتفؿ بالظالم الحالؽ بعد كػاذهؿ مـفا هنارا ، ومـ ثؿ ضـّفؿ بػؼدان 

      طؾك مسافات بعقدة الضقء حاسة اإلبصار، فنذا هبؿ يشاهدون كؼاصا مضقئة باهتة 

ـ ثؿ ُيدركقن أهنؿ ما زالقا مبصريـ، وسط ذلؽ الظالم الحالؽ وم -الـجقم  لوه -

ـُحّقر بالـسبة لفؿ حقـئذ أهنؿ قد ُسحروا،  فقؽقن تػسقرهؿ لذلؽ الؿققػ الؿ

 لؿػاجئتفؿ بإمر وطجزهؿ طـ تػسقره.

    سطر واحد  يف -صقره الؼرآن الؽريؿ بنسؾقب بديع مقجز  الذيوهذا الؿشفد 

 .ؼـقات الحديثةهق ما قد تؿ اكتشافف وتصقيره مـ خالل الت -فؼط 

حسباكف خطابف لؾعؼؾقة البسقطة مـذ أكثر مـ  يفومـ ثؿ كدرك كقػ أن الؼرآن قد أخذ 

 .  لوالتؽـقلقج لزمان التؼدم العؾؿ يفطام وكذلؽ العؼؾقة  5411

 ؟!!  فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وبالغتفا

 ؟! الؼرآن الؽريؿ وإبداطف وكؿ يبؾغ جؿال تصقير

 ؟؟؟ ؽوما دٓلة ذل

ٓ شؽ، أن ذلؽ كؾف دٓلة طؾك مصداققة الؼرآن الؽريؿ وحػظف مـ اهلل تبارك وتعالك 

كؾ مؽان وزمان، ومـ ثؿ  يفالصالح لؿخاصبة وهداية البشر  السؿاويوأكف الؽتاب 
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الخاتؿ إمقـ، خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ  لمـ جاء بف، داطقا إلقف، وهق الـبصدق 

 . ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

مـ طـد هلل تعالك  لآكقة تبؾغ مـ الدقة والشؿقل ما يشفد لفا بلهنا وحفالتعبقرات الؼر

 ومـ ثؿ صدق دطقتف ورسالتف.    ، ملسو هيلع هللا ىلصطؾك كبقف إمقـ محؿد 

***** 

 النموذج الساب :

اَطُة َواْكَشؼَّ اْلَؼَؿُر ﴿ قال اهلل تعالى:   [.5]الؼؿر:  ﴾اْقَتَرَبِت السَّ

شؼقـ حتك كظروا إلقف فؼال  ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل طـ ابـ مسعقد قال:اكشؼ الؼؿر طؾك طفد رس

 [.البخاري]رواه  « اشفدوا»: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

أن يريفؿ آية، فلراهؿ الؼؿر  ملسو هيلع هللا ىلصوطـ أكس بـ مالؽ: أن أهؾ مؽة سللقا رسقل اهلل 

 [.البخاري]رواه    شؼقـ حتك رأوا حراء بقـفؿا.

زمـ كبقف  يفلؼؿر لؼد أخربكا اهلل تبارك وتعالك يف أية الؼرآكقة الؽريؿة باكشؼاق ا

لتؽقن آية وبرهاكا طؾك صدق رسالتف، وذلؽ طـدما صؾب أهؾ  ملسو هيلع هللا ىلصورسقلف محؿد 

ُمرسؾ ُمميد مـ  كبلهبا سقى  يليتأن يريفؿ أية يعجز طـ أن  ملسو هيلع هللا ىلصمؽة مـ رسقل اهلل 

يعـل: أن يريفؿ مـ خقارق العادات ما  -تشفد بصدق كبقتف ورسالتف  كلاهلل تعالك 

 .-جاء بف يدل طؾك كبقتف، وصدق ما

، كؾ (سبحاكف وتعالك)الؼؿر وقد اكشؼ شؼقـ بنذن مـ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  الـبلفلراهؿ 

 . « اشفدوا»: ملسو هيلع هللا ىلصمـفؿا يف مؽان، فؼال لفؿ رسقل اهلل 
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ولؼد أبؼك اهلل سبحاكف وتعالك مـ أثار هذه الؿعجزة العظقؿة ما يدل طؾك حدوثفا، 

  -فؾؼد اكتشػ العؾؿ الحديث:

ا وغائرة يف جسؿ الؼؿر ترتاوح أطؿاقفا بقـ طدة مئات مـ وجقد تؿزقات صقيؾة جدً 

إمتار وأكثر مـ الؽقؾق مرت، وأطراضفا بقـ الـصػ كقؾق مرت وخؿسة كقؾق مرتات، 

 وتؿتد إلك مئات مـ الؽقؾق مرتات يف خطقط مستؼقؿة أو متعرجة.

 :وُتعرف هذه الشؼقق الطقيؾة الفائؾة باسؿ

 .Rimaccr Lunar Rillesالؼؿر   شؼقق  

مـتصػ الؼؿر  يفوقد تؿ التؼاط صقر لؾؼؿر مقضح هبا إحدى هذه الشؼقق الطقيؾة 

 )تؼريبا(. 

طام،  5411ولؼد أشار الؼرآن الؽريؿ إلك هذه الحؼقؼة العؾؿقة الؿبفرة مـذ أكثر مـ 

 يدل ذلؽ ؟!!        شلء أيفعؾك 

***** 

العؾؿ  يليتلؿستؼبؾقة ثؿ اإلشارة إلك إحدى الغقبقات الؽقكقة ا  النموذج الثامن:

 الحديث لقتـبل بحدوثفا مستؼبال.

َل َخْؾٍؼ ﴿  يقول اهلل تعالى: ِجؾِّ لِْؾُؽُتِب َكَؿا َبَدْأَكا َأوَّ ِّ السِّ
َؿاَء َكَطل َيْقَم َكْطِقي السَّ

 .[514]إكبقاء:  ﴾.ُكِعقُدُه.

َؿاَء  "معـك   .بعضفا طؾك بعض فاوَكُؾػّ  كُضّؿ السؿاء :"َكْطِقي السَّ
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  "معـك 
ِّ
ُمـؼبضا بعضف طؾك بعض بعد  شلءوإغالق، وجْعؾ ال ولّػ  كضؿّ  :" َكَطل

 .أن كان ُمـبسطا

ِجؾِّ  "معـك                     .ُيؽتب فقفا التلالُصحػ  :" السِّ

حػ يفما ُكتِب  :" لِْؾُؽُتِب  "معـك   .هذه الصُّ

      حددها  للساطة التلؽقن كدٓلة طؾك ققام اتتحدث أية الؽريؿة طـ هناية هذا ا

هناية هذا الؽقن سقف  لُقحاسب الـاس فقفا طؾك أطؿالفؿ، وأن (سبحاكف وتعالك)اهلل 

 تؽقن بِطَ 
ّ
 السؿاء بعضفا طؾك بعض مثؾ صَ  ل

ّ
ُكتب  لُؿـبِسطة التوَضّؿ الُصحػ ال ل

فقفا وَلّػ بعضفا طؾك بعض، وَقْبضفا بعد أن كاكت ُمـبسطة، فؽؿا كاكت السؿاوات 

ققل اهلل تعالك بأية  يفواحد وتؿ الػصؾ بقـفؿا كؿا  شلءض ُمؾتصؼتقـ كوإر

أوضحـا سابؼا الدٓلة العؾؿقة لفا بعد  التلو " َكاَكَتا َرْتًؼا َفَػَتْؼـَاُهَؿا "الؽريؿة 

َؿاَء َبـَْقـَاَها  "ققل اهلل تعالك  يفاكتشاف تؿدد واتساع الؽقن بشؽؾ مستؿر كؿا  َوالسَّ

، (اإلىفجار العظوم)كظرية  لومـ ثؿ صقاغة الـظرية السائدة وه"كَّا َلُؿقِسُعقَن بَِلْيٍد َوإِ 

فنن اهلل طز وجؾ سقف ُيعقد السؿاوات بعد َتَؿّددها ُمـطقية بعضفا طؾك بعض مثؾ 

 وصَ  َضؿّ 
ّ
ققل  ّػ بعضفا طؾك بعض كؿا يفقد ُكتب فقفا ولُ  لالصحػ الؿـبِسطة الت ل

ِجؾِّ لِْؾُؽُتِب َكْطِقي السَّ  "    اهلل تعالك ِّ السِّ
 ." َؿاَء َكَطل

 ) اإلىفجار العظوم (وبعد أن أثبت العؾؿ الحديث ضاهرة اتساع الؽقن وصقاغة كظرية 

 -السائدة اكتشػ:
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اتجاه ُمعاكس لؾجاذبقة، ومـ ثؿ فسقف  يفالؽقن يؽقن  يفأن آّتساع والّتؿدد 

ك الخارج الـاتجة طـ آكػجار وقت تتغّؾب فقف ققة الجاذبقة طؾك ققة الّدفع إل لءيج

س طؾك ذاتف مرة أخرى بحقث تـطق لقبدأ الؽقن يفالعظقؿ  السؿاء  يالؾَّْؿَؾَؿة والَتَؽدُّ

َؿاءَ  "ققل اهلل تعالك  يفوتـضّؿ طؾك بعضفا البعض، كؿا  ِجؾِّ  َكْطِقي السَّ ِّ السِّ
َكَطل

 ." لِْؾُؽُتِب 

وقت  لءتؼقل: بلكف سقف يج للتا) آىسحاق الشديد ( ومـ ثؿ تّؿ صقاغة كظرية 

س الؽقن طؾك ذاتف مرة أخرى كتقجة َتغّؾب ققة الجاذبقة طؾك ققة الّدفع  َلْؿَؾَؿة وَتَؽدُّ

شلة الؽقن، لقتحقل كان طـد بداية ك الذيلؾخارج الحادثة بسبب آكػجار العظقؿ 

ققل  كؿا يف، اكػجر طـد بداية كشلة الؽقن يالذ للشبقف بالِجْرم إوّ  للإلك ِجْرم أوّ 

َل َخْؾٍؼ ُكِعقُدهُ  "     اهلل تعالك   ." َكَؿا َبَدْأَكا َأوَّ

 ؟؟ يدل ذلؽ شلء ي؟!! وطؾك أ فؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وبالغتفا

مـ اهلل تعالك طؾك  لمصداققة الؼرآن الؽريؿ، وأكف وح ٓ شؽ، أن ذلؽ كؾف يدل طؾك

 .  ملسو هيلع هللا ىلصكبقف إمقـ محؿد 

***** 

 التاس :النموذج 

  َتْحَسُبَفا َجامَِدةً َوَتَرى اْلِجَباَل  ﴿: يقول اهلل تعالى
َ
َحاِب  َتُؿرُّ َوِهل  اهللُصـَْع  َمرَّ السَّ

ـَ ُكؾَّ َش  ِذي َأْتَؼ ٍء إِكَُّف َخبِقٌر  الَّ ْ
 [.22]الـؿؾ:  ﴾بَِؿا َتْػَعُؾقَن ل
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مؽاهنا ، والحال أهنا تؿّر  العقـ ساكـة ثابتة يف أير تظـفا يف :" َتْحَسُبَفا َجامَِدةً  "معـك 

 وتتحرك مثؾ مرور السحاب وحركتف.

أتؼـ كؾ  الذيتتحدث أية الؽريؿة طـ الجبال وأهنا مثؾ غقرها مـ صـع اهلل تعالك 

أحؽؿ اهلل تعالك  لهذه الجبال الت يفلؽريؿة لؾتلمؾ خؾؼف، وتدطقكا أية ا شلء

مؽاهنا  وكلهنا جامدة ثابتة يفدوا لؾـاضر تب -الجبال -صـعفا وخؾؼفا، حقث إهنا 

 تتحرك كؿا يتحرك السحاب. –كؿا تخربكا أية الؽريؿة  –الحؼقؼة  ولؽـفا يف

         أول كظره إلقف ٓ يتحرك ولؽـف إذا ما أمعـ الـظر فقف فالـاضر إلك السحاب يظـف يف

فسقف يالحظ مروره وحركتف بال أدكك شؽ، وكذلؽ إمر بالـسبة  –السحاب  –

 جبال وحركتفا.لؾ

أن الجبال تتحرك حركة تابعة لحركة إرض، حقث إكف  وقد اكتشػ العؾؿ الحديث

قد تؿ اكتشاف وثبقت حركة إرض مـ خالل دوراهنا حقل محقرها ودوراهنا حقل 

 الشؿس وغقر ذلؽ.

وهذه الحركة الخاصة بالجبال التابعة لحركة إرض ٓ يدركفا الـاضر بالعقـ 

سبفا جامدة، وإكؿا يدركفا الـاضر الؿتلمؾ الؿتػحص، ويؽقن الؿجردة حقث يح

 كؿا يف تثبت ذلؽ وٓ تدع مجآ لـػقف لمـ خالل وسائؾ العؾؿ الحديثة التذلؽ 

  َتْحَسُبَفا َجامَِدةً َوَتَرى اْلِجبَاَل  " :ققل اهلل تعالك
َ
َحاِب  َتُؿرُّ َوِهل  ." َمرَّ السَّ

تؽقن قد أشارت إلك حؼقؼتقـ طؾؿقتقـ مبفرتقـ ومـ ثؿ فنن أية الؼرآكقة الؽريؿة 

 وهؿا: 
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 .حركة تابعة لحركة إرض ( لحركة الجبال ) وه -5

لألرض، ومـ ثؿ ٓ يؽقن تحركفا إٓ إذا  لحركة إرض ) حقث إن الجبال رواس  -2

 كاكت هـاك حركة لألرض (.

 -ومـ طظقؿ حؽؿة وبالغة الؼرآن الؽريؿ:

يخاصبفا مـذ أكثر مـ  التلبان العؼؾقة البسقطة الحس أن الؼرآن الؽريؿ قد أخذ يف

  " م مـ خالل ققل اهلل تعالك: طا 5411
َ
َحاِب  َتُؿرُّ َوِهل إلك  حقث قد أشار " َمرَّ السَّ

لؿ تؽـ  لقؼة ٓ تزطج العؼؾقة البسقطة التحركة الجبال وإلك حركة إرض إشارة رق

 . شلءتعؾؿ طـ مثؾ هذه الحؼائؼ العؾؿقة أدكك 

ٍء  "مـ خالل ققل اهلل تعالك  ن الؼرآن الؽريؿوكجد أ
ْ
ـَ ُكؾَّ َشل ِذي َأْتَؼ  الَّ

ِ
 "ُصـَْع اهلل

 لءلؽؾ ش (سبحاكف وتعالك)طظقؿ إتؼاكف  صـع اهلل تعالك ويف يدطقكا إلك التلمؾ يف

 -دار حساب وجزاء  لحقث إن أخرة ه -أخرة  خؾؼف وصـعف، وذلؽ ٓيؽقن يف

لدكقا مـ خالل العؾؿ وما تؿ التقصؾ إلقف مـ وسائؾ طؾؿقة الحقاة ا وإكؿا يؽقن يف

 حديثة.

 فؽؿ تبؾغ طظؿة وحؽؿة وبالغة الؼرآن الؽريؿ ؟؟!

***** 

 النموذج العاشر والحادي عشر:

 َأْن َتِؿقَد بُِؽْؿ... ﴿يقول اهلل تعالى: 
َ
َْرِض َرَواِسل ْٕ  .[51]الـحؾ:  ﴾ َوَأْلَؼك فِل ا

  "معـك 
َ
 . ثقابت راسخةجبآ : " َرَواِسل



 
  ملوغير مس لممسحوار هادئ بين  170

  .كل ٓ تؿقؾ فال يحدث اضطراب : "َأْن َتِؿقَد  "معـك 

َْرَض مَِفاًدا )﴿ يقول اهلل تعالى:  ْٕ  .[7-3]الـبل:  ﴾( َواْلِجَباَل َأْوَتاًدا 3َأَلْؿ َكْجَعِؾ ا

 .تحػظ تقازهنا لمثؾ إوتاد لألرض ك : " َأْوَتاًدا "معـك 

بعظقؿ كعؿ اهلل تعالك طؾقـا وأن اهلل تعالك قد  ولكتخربكا أية الؼرآكقة الؽريؿة إ

 وخؾؼ فقفا جبآ راسخة ثابتة ك خؾؼ إرض
ّ
ُتثّبت إرض وتحػظفا مـ الؿقؾ  ل

أن أية الؽريؿة تشقر إلك أكف  ي، أ "َأْن َتِؿقَد  "ققل اهلل تعالك  وآضطراب كؿا يف

كشاهده الققم  يق الذؿا استؼّرت إرض طؾك الـحلقٓ هذه الجبال الراسخة لَ 

 وٕخذت تؿقؾ وتضطرب، وهذا كؾف مـ فضؾ اهلل تعالك طؾقـا. 

عؾفا اهلل تعالك ج لبقصػ دققؼ لفذه الجبال التوتخربكا أية الؼرآكقة الؽريؿة الثاكقة 

 راسخة ثابتة ك
ّ
ه الجبال  ُتثّبت إرض وتحػظفا مـ والؿقؾ وآضطراب، وأن هذ ل

اصـ إرض أكرب مـ الجزء الظاهر مـفا فقق سطح ب مـ صػاهتا أن جذورها يف

ؿْقؾ الذي يسبب آضطراب مثؾفا إرض لتتؿؽـ مـ تثبقت إرض وحػظفا مـ ال

، فؽؿا هق معؾقم فنن " َأْوَتاًداَواْلِجَباَل  "ققل اهلل تعالك  ذلؽ مثؾ إوتاد كؿا يف يف

ر مـف فقق إرض أقؾ إرض لؾتثبقت يؽقن الجزء الظاه يتؿ غْرسف يف يالقتد الذ

 باصـ إرض. تؿ َدْفـف وَغْرسف يف الذيالجزء  بؽثقر مـ

صدق ما أخرب بف وأشار إلقف الؼرآن الؽريؿ مـ حؼائؼ  ولؼد اكتشػ العؾؿ الحديث

ك معرفة هبا، حقث تؿ لؿ يؽـ ٕحد أدك لطام، والت 5411ـ طؾؿقة مـذ أكثر م

  -:اكتشاف أيت
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إلك  51ال داخؾ الغالف الصخرى لألرض تعادل مـ أن الجذور الغائرة لؾجب -5

ا أشار إلقف الؼرآن الؽريؿ كؿا ضعػا الجزء الظاهر مـفا فقق سطح إرض، مثؾؿ 51

 يفتؿ َدْفـف وَغْرسف  ي، فالقتد يؽقن جزءه الذ" َأْوَتاًداَواْلِجبَاَل  "ققل اهلل تعالك  يف

 ح إرض.باصـ إرض ُيعادل أضعاف الجزء الظاهر مـف فقق سط

دوراهنا  زن إرض واستؼرارها واكتظامفا يفأن هذه الجبال تعؿؾ طؾك حػظ تقا -2

مثؾؿا  حقل محقرها وقؾة ارتجاجفا وتركحفا، ومـ مـ ثؿ طدم َمْقؾفا واضطراهبا،

 حتك ٓتؿقؾ وتضطرب. يأ "َأْن َتِؿقَد  " ققل اهلل تعالك: أخرب الؼرآن الؽريؿ كؿا يف

ذهؾة اإلشارة إلك هذه الحؼائؼ العؾؿقة الؿ يفبؼ الؼرآن الؽريؿ ء يدلـا سلش يفعؾك أ

هذا العصر  يف لبعد التؼدم التؽـقلقجإٓ لؿ ُتؽتشػ  لطام، والت 5411مـذ أكثر مـ 

 الحديث ؟!! 

أوحاه إلك كبقف  ين الؽريؿ هق كالم اهلل تعالك الذٓ شؽ أن ذلؽ يدل طؾك أن الؼرآ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاققة رسالتف ، ومـ ثؿ صدق دطقتف ومصد ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

***** 

 النموذج الثاين عشر:

ـِ ﴿ يقول اهلل تعالى:  ِء 21) َٓ َيْبِغَقانِ  َبْرَزٌخ ( َبْقـَُفَؿا 59) َيْؾَتِؼَقانِ َمَرَج اْلَبْحَرْي َٓ ( َفبَِليِّ َآ

َباِن )َربِّؽُ  ْمُلُم َواْلَؿْرَجانُ (  25َؿا ُتَؽذِّ  .[22-59]الرحؿـ:  ﴾ (22)َيْخُرُج مِـُْفَؿا الؾُّ

ـِ  "معـك  تدل طؾك الذهاب واإلياب وآضطراب  :"مرج  "كؾؿة  :"َمَرَج اْلَبْحَرْي

 أماكـ آلتؼاء بقـفؿا. تؼاء أمقاج كال البحريـ يفويؽقن ذلؽ مـ خالل ال
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 .صرف كؾ مـفؿا بأخر يؾتؼل :" َيْؾَتِؼَقانِ  "معـك 

      .حاجز يؿـع امتزاجفؿا :" َبْرَزٌخ  "معـك 

 .ٓ يطغك أحدهؿا طؾك أخر فقؿتزج بف :" َيْبِغَقانِ  َٓ  "معـك 

الة طؾك طظقؿ قدرة اهلل تتحدث أيتان الؽريؿتان إولقتان طـ إحدى أيات الد

مـاصؼ التؼاء،  جاريفا والتؼائفا ببعضفا البعض يفم إرسال البحار يف لتعالك وه

يـ الؿالحقـ )حقث وتخربكا أيتان الؽريؿتان أكف طؾك الرغؿ مـ التؼاء البحر

تتحدث أيتان الؽريؿتان طـ البحار ذات الؿقاه الؿالحة كؿا أشارت أية الؽريؿة 

ْمُلُم َواْلَؿْرَجاُن  " ذات الؿقاه  ، حقث إن الؿرجان يؽقن بالبحار"َيْخُرُج مِـُْفَؿا الؾُّ

وذلؽ  مـطؼة التؼاء إٓ أكف ٓ يؿتزج ماء أحدهؿا بؿاء أخر الؿالحة(  ببعضفؿا يف

 لقجقد برزخ وحاجز بقـفؿا. 

البحر  التؼاء، فؿثال كجد أن ـأماك يفولؼد تؿ اكتشاف التؼاء البحار ببعضفا البعض 

، يالبحر إحؿر بالؿحقط الفـد ل، ويؾتؼلبالؿحقط إصؾـط لالؿتقسط يؾتؼ

ـِ  "ققل اهلل تعالك  الؿحقطات ببعضفا البعض، كؿا يف لوتؾتؼ  " َتِؼَقانِ َيؾْ َمَرَج اْلَبْحَرْي

 ." البحار "ُمسّؿك الؼرآن الؽريؿ تـدرج تحت كؾؿة  فالبحار والؿحقطات يف

اختالف كثافة مقاه البحار والؿحقطات طـ بعضفا  -ولؼد اكتشػ العؾؿ الحديث:

لحة، وكذلؽ مقاه ما اذ  –البحار والؿحقطات  –فؿا قالبعض طؾك الرغؿ مـ أن كؾ

ر طـ الؿحقطات، وأيضا فنن درجة حرارة كؾقفؿا مقاه البحا تختؾػ كسبة الؿؾقحة يف

كؾ مـفؿا مختؾػة، ومـ ثؿ  وقابؾقة ذوبان إكسجقـ يف -قطات البحار والؿح –



 
  ملحوار هادئ بين مسلم وغير مس    173

يؿـع امتزاج مقاه البحار بؿقاه  يالذ الربزخ والحاجزيؽقن ذلؽ كؾف بؿثابة 

طؾك مقاه أحدهؿا  لصائص الؿؿقزة لؽؾ مـفؿا، فال يبغالؿحقطات فقحافظ طؾك الخ

 ." َٓ َيْبِغَقانِ  َبْرَزٌخ َبْقـَُفَؿا  " ققل اهلل تعالك: أخر فقغقر مـ خصائصف كؿا يف

 : قول اهلل تعالى خالل وهناك ىوع آخر من الحواجز المائوة ىتعرف علوه من

ـِ َهَذا َطْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا مِْؾٌح ُأَجاٌج ﴿  ِذي َمَرَج اْلَبْحَرْي  ا َبْرَزًخاَبْقـَُفؿَ َوَجَعَؾ  َوُهَق الَّ

 [.12]الػرقان:  ﴾ َوِحْجًرا َمْحُجقًرا

                    .شديد العذوبة :"ُفَراٌت  "معـك 

 .شديد الؿؾقحة :" ُأَجاٌج  "معـك 

         .حاجزا يؿـع امتزاجفؿا :"  َبْرَزًخا "معـك 

 .ماكعا يجعؾ مـ امتزاجفؿا شقئا مؿـقطا :" ِحْجًرا َمْحُجقًرا "معـك 

يؽقن بقـ  يآخر مـ الحقاجز الؿائقة وهق الذ أية الؽريؿة هـا طـ كقع تتحدث

أماكـ آلتؼاء بقـفؿا، حقث يؿـع  الـفر شديد العذوبة والبحر شديد الؿؾقحة يف

آخرها مـ أن هذا الحاجز إكؿا  ا بأخر، وتمكد أية الؽريؿة يفامتزاج مقاه كؾ مـفؿ

قاه الـفر العذبة ومقاه البحر الؿالحة شقئا يجعؾ مـ امتزاج كؾ مـ مهق حاجز مـقع 

 .مؿـقطا

تؽقن  لالت لة، وهمـ الحقاجز الؿائق وجقد كقع ثاين -ولؼد اكتشػ العؾؿ الحديث:

بقـ إهنار العذبة والبحار الؿالحة طـد أماكـ آلتؼاء بقـفؿا، فباإلضافة إلك اكتشاف 

باإلضافة  -تعؿؾ  للؿالحة والتذبة طـ مقاه البحار ااختالف كثافة مقاه إهنار الع
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ققل  مـفؿا بأخر كؿا يف يكحاجز يحقل بقـ امتزاج مقاه أ - إلك العقامؾ إخرى

مـطؼة  د تؿ اكتشاف كقع آخر مـ الؿقاه يففؼ " َبْقـَُفَؿا َبْرَزًخاَوَجَعَؾ  "اهلل تعالك 

البحار  ار العذبة يفاه مـطؼة مَصّب إهنالتؼاء إهنار العذبة بالبحار الؿالحة وهق: مق

كحاجز  (البحر الؿتقسط الؿالح ؾ مـطؼة مَصّب هنر الـقؾ العذب يفمث)الؿالحة 

وماكع يحقل بقـ امتزاج مقاه إهنار بؿقاه البحار، لقس ذلؽ فحسب بؾ إكف تالحظ 

أن مقاه مـطؼة الؿصّب لفا خقاّص مؿقزة تختؾػ طـ مقاه إهنار شديدة العذوبة 

شديدة الؿؾقحة بحقث صار هبا كائـات حقة بحرية خاّصة هبا تعقش وطـ مقاه البحار 

درجة  يفمـ الـفر أو البحر كتقجة آختالف  يوٓ تستطقع أن تـتؼؾ إلك مقاه أ فقفا

مـ مقاه  يؾقفا وماكعا لفا مـ الخروج إلك أالعذوبة والؿؾقحة فقصقر ذلؽ ِحْجرا ط

حرية الخاصة بؿـطؼة الؿصّب الـفر أو البحر وتصقر هذه الؽائـات الحقة الب

ققل  خارج مقاه مـطؼة الؿصّب كؿا يف لة ومؿـقطة طـ الؽائـات الحقة التمحجقر

 :اهلل تعالك، وصدق ققل " َمْحُجقًرا َوِحْجًرا "اهلل تعالك 

 ." َوِحْجًرا َمْحُجقًرا َبْقـَُفَؿا َبْرَزًخاَوَجَعَؾ  " 

ؿبفرة إلك مثؾ هذه الحؼائؼ العؾؿقة الفؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وإشارهتا 

 ؟!!  لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا لطام والت 5411مـذ أكثر مـ 

 يدّل ذلؽ ؟؟ شلء يوطؾك أ

***** 
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 النوذج الثالث عشر:

ـَ َكَػُروا بَِآَياتِـَا َسْقَف ُكْصؾِقِفْؿ َكاًرا ُكؾََّؿا  ﴿ يقول اهلل تعالى:  ِذي ْؿ ُجُؾقُدهُ  َكِضَجْت إِنَّ الَّ

ْلـَاُهْؿ ُجُؾقًدا  .[13]الـساء:  ﴾إِنَّ اهلَل َكاَن َطِزيًزا َحؽِقًؿا  لَِقُذوُققا اْلَعَذاَب َغْقَرَها  َبدَّ

 .احرتقت :" َكِضَجْت  "معـك 

ْلـَاُهْؿ ُجُؾقًدا "معـك   .جعؾـا لفؿ جؾقدا بدٓ مـ جؾقدهؿ: " َغْقَرَها َبدَّ

الؽافريـ الذيـ كػروا بآيات اهلل طز وجؾ وأن تخربكا أية الؼرآكقة الؽريؿة طـ طاقبة 

            مصقرهؿ سقف يئقل إلك كار جفـؿ َجّراء طـادهؿ واستؽبارهؿ طـ اإليؿان 

باهلل تعالك ووحداكقتف، حقث إن أيات الدالة طؾك وجقد اهلل تعالك ووحداكقتف 

      آكقة مدى وطظقؿ صػاتف وصالقة قدرتف أكثر مـ أن تحصك، وتقضح لـا أية الؼر

ما يؼاسقف أهؾ الـار مـ طذاب شديد لعدم اطرتاففؿ بنٓهفؿ وخالؼفؿ وكتقجة طدم 

، وأكف كؾؿا احرتقت جؾقد همٓء الؽافريـ (سبحاكف وتعالك)إيؿاهنؿ بقحداكقتف 

احُتِرقت لقذوققا  التلالؿعاكديـ ُيبدلفؿ اهلل تعالك جؾقدا جديدة غقر جؾقدهؿ 

ذلؽ إشارة إلك أكف لقٓ هذه الجؾقد ما ذاققا العذاب وما  يفالعذاب ويشعروا بف، و

الشعقر  يفجعؾفا اهلل تعالك سببا  التل هل هلشعروا بف، بؿعـك: أن تؾؽ الجؾقد 

 بعذاب الـار.

ُتسبب الشعقر بإلؿ  التلأن مراكز اإلحساس بالحريؼ  ولؼد اكتشػ العؾؿ الحديث

ق ا ر طضق ـلجؾد بالـار وكان الَحْرق طؿقؼا ُدمِّ والعذاب تؽقن بالجؾقد، وأكف إذا ُحرِّ

 ققل اهلل كعالك:  يفاإلحساس باإلحراق، كؿا 
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ْلـَاُهْؿ ُجُؾقًداُجُؾقُدُهْؿ  َكِضَجْت ُكؾََّؿا  ﴿  .﴾ لَِقُذوُققا اْلَعَذاَب َغْقَرَها  َبدَّ

وقت لؿ  يفطام  5411ومـ ثؿ يتبقـ صدق ما أخرب بف الؼرآن الؽريؿ مـذ أكثر مـ 

  ؟!! يدل ذلؽ شلء أيحد أدكك معرفة هبا، فعؾك يؽـ ٕ

***** 

 النموذج الراب  عشر:

فصبورها وخلبق بعث اهلل ملكا  ثنتان وأربعون لولةبالنطفة  مرّ ))إذا : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

 .]رواه مسؾؿ[  .....((سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها

ــا الحــديث  ــقييخربك ــة  الـب ــلن الـطػ ــريػ ب ــلالش ــ الت ــقـ يُتخّؾ ــا الجـ ــ  –ؼ مـف                 لوه

السـابؼ  يفالؿختؾطة مـ ماء الرجؾ وماء الؿرأة، كؿا أوضـحـا   ((النطفة األمشاج)) الـ

ــا ) – ــّر هب ــ42إذا م ــتؿ تصــقيرها وخْؾ ــة ي ــا ( لقؾ ــدها ولحؿف ؼ ســؿعفا وبصــرها وجؾ

 وطظامفا. 

     بـدًء مــ القـقم  أكف مـع بدايـة إسـبقع السـابع وبالتحديـد ولؼد اكتشػ العؾؿ الحديث

 الـبـل، كؿـا أخـرب بعـد مـرور ثـتـقـ وأربعـقـ لقؾـة أي –( مـ تاريخ اإلخصـاب 42الـ )

يبدأ اكتشار الفقؽؾ العظؿك  –(( ثنتان وأربعون لولةبالنطفة  مرّ ))إذا ققلف  يف ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

 الظفقر. يفلؾجـقـ ويبدأ الشؽؾ أدمك 

أخـرب بـف  الـذيالشـريػ، والـرقؿ  ـبـقيالفؽؿ تبؾغ دقة ألػاظ الحـديث سبحان اهلل!!، 

 يدّل ذلؽ ؟؟ شلء أي؟!! وطؾك ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  الـبل
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فقؿا أشارت إلقـة مــ حؼـائؼ  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  الـبلٓ شؽ، أن ذلؽ يدل طؾك دقة أحاديث 

تؿ اكتشاففا حديثا ولؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة  التلطام و 5411طؾؿقة مبفرة مـذ كحق 

، (سبحاكف وتعـالك)إلقف مـ اهلل  قحلُمرسؾ يُ  لكب ملسو هيلع هللا ىلصهبا آكذاك، فتؽقن شاهدة طؾك أكف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصومـ ثؿ تؽقن برهاكا طؾك صدق دطقتف ومصداققة رسالتف 

***** 

 النموذج الخامس عشر:

ْكَساَن مِـ  ﴿يقول اهلل تعالى:   .[2]اإلكسان:  ...﴾كُّْطَػٍة َأْمَشاٍج إِكَّا َخَؾْؼـَا اإْلِ

 .مؿتزجة )مـ ماء الرجؾ وماء الؿرأة(كطػة مختؾطة :  " َأْمَشاٍج كُّْطَػٍة  " معـك

، فؼال: يا محؿد  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  الـبلمسـده، أن يفقديا سلل  يفولؼد روى اإلمام أحؿد  -

 مؿ ُيخؾؼ اإلكسان؟

   "مـ كطػة الرجؾ وكطػة الؿرأة ، مـ كؾٍّ ُيخؾؼ ييا يفقد":  ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسقل اهلل 

 .[4424]رواه أحؿد: 

ُيخؾؼ مـفا اإلكسان لقست مـ كطػة  التللـطػة بقضقح أن اوتخربكا أية الؼرآكقة 

الرجؾ والؿرأة معا كؾقفؿا، فؿـ كطػة الرجؾ فؼط أو كطػة الؿرأة فؼط، وإكؿا مـ ُكطػة 

كطػة : أي " َأْمَشاٍج كُّْطَػٍة  "يؽقن َخْؾؼ اإلكسان كؿا يتبقـ ذلؽ مـ ققل اهلل تعالك 

 .مختؾطة مؿتزجة ) مـ ماء الرجؾ وماء الؿرأة(

يقضح أن اإلكسان ُيخؾؼ مـ  الذيالشريػ  الـبقيـ ذلؽ أيضا مـ الحديث ويتبقّ 

 كطػة الرجؾ والؿراة معا.
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بلبعاد  -( الؿقالدى أن جسؿ اإلكسان 52ولؼد كان ُيعتؼد قديؿا وإلك هناية الؼرن الـ) 

ُيتؽّقن مـ دم الحقض، وبعد اكتشاف بقيضة إكثك أصبح ُيعتؼد  -الصغر  يفمتـاهقة 

 يإلكسان كامال ُيخؾؼ داخؾ تؾؽ البقيضة، وبعد اكتشاف الحققان الؿـقبلن جسؿ ا

 ولكن، الؿـقيصار ُيعتؼد بلن جسؿ اإلكسان كامال ُيخؾؼ داخؾ رأس ذلؽ الحققان 

فؼد اكتشػ العؾؿ القسائؾ التؽـقلقجقة الحديثة  يفبؿرور الققت والتؼدم الؿذهؾ 

مـ حؼائؼ  الؼرآن الؽريؿ الحديث بطالن كؾ تؾؽ آدطاءات وصدق ما أخرب بف

طام، وذلؽ بعد أن تؿ كصقير مراحؾ خْؾؼ الجـقـ  5411طؾؿقة مبفرة مـذ أكثر مـ 

 مـ خالل التؼـقات الحديثة.

 -:أيت يفويؿؽـ إيجاز ما تقّصؾ إلقف العؾؿ الحديث مـ اكتشافات طؾؿقة مبفرة 

 التلاكات الؿـقية ( أكف ٓ يصؾ إلك قـاة الرحؿ مـ ماليقـ الـطػ الؿـقية ) الحقق -

(، لقس ذلؽ فحسب بؾ إكف ٓ يخرتق 111ُتؼذف سقى طدد ضئقؾ جدا ٓ يتجاوز الـ)

( سقى كطػة مـقية واحدة ) حققان -واحدة فؼط  هلو –الـطػة إكثقية ) البقيضة 

( لتتؽّقن الـطػة الؿختؾطة الُؿؾّؼحة الؿتؽّقكة مـ  -كؿا هق الغالب- واحد مـقي

أية الؼرآكقة الؽريؿة الثالثة بف ، وهذا هق ما أخربت 5والـطػة الؿـقية الـطػة إكثقية

كطػة مختؾطة مؿتزجة )مـ ماء الرجؾ : أي " َأْمَشاٍج كُّْطَػٍة  "ققل اهلل تعالك  يفكؿا 

ػة الرجؾ طْ كُ  ـْ مِ ، كؾٍّ ُيخؾؼ ـْ مِ )):الشريػ الـبقييث دالح يفوكؿا ، وماء الؿرأة(

 .(( وكطػة الؿرأة

                                                 

 دكتور/ زغلو  النجار.اإلعجاز العلم   ي السنة النبوية لل (1)
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حقث جاءت بصقغة الؿػرد  أية الؽريؿة يف " ُكْطَػةً  "ققل اهلل تعالك  يفلمؾ ولـت -

واحدة فؼط  لوه-حقث ٓ يخرتق الـطػة إكثقية ) البقيضة  -ُكطػ -ولقس الجؿع 

( لتتؽّقن الـطػة  -كؿا هق الغالب– واحد مـقي( سقى كطػة مـقية واحدة ) حققان -

لػاظ الؼرآن الؽريؿ وشؿقلفا ومدى مطابؼتفا لؿا الؿختؾطة القاحدة فقتبّقـ مدى دقة أ

 تقصؾ إلقف العؾؿ الحديث.

***** 

 النموذج السادس عشر:

ـْ ُتَراٍب  يقول اهلل تعالى: -
ـَ اْلَبْعِث َفنِكَّا َخَؾْؼـَاُكْؿ مِ

﴿ َيا َأيَُّفا الـَّاُس إِْن ُكـُْتْؿ فِل َرْيٍب مِ

ـْ 
ـْ  ُكْطَػةٍ ُثؿَّ مِ

ـْ ثُ  َطَؾَؼةٍ ُثؿَّ مِ
َؼٍة َوَغْقِر ُمَخؾَّؼةٍ ؿَّ مِ  .[1]الحّج:  ..... ﴾ُمْضَغٍة ُمَخؾَّ

  .اإلكجاب لؾرجؾ والؿرأة يفيؽقن سببا  الذي: أقّؾ الؼؾقؾ مـ الؿاء  "ُكْطَػٍة  "معـك 

مـ ماء  -أن الـطػة مختؾطة مؿتزجة  أي:  " َأْمَشاٍج كُّْطَػٍة  "ققل اهلل تعالك:  يف)كؿا 

 .(-الرجؾ وماء الؿرأة 

 .الرحؿبقطعة دم متجؿدة متعؾؼة أي مثؾ :  "َطَؾَؼٍة  "معـك 

 : تعـك قطعة مـ لحؿ بؼدر ما ُيؿضغ . "ُمْضَغٍة  "معـك 

َؼٍة َوَغْقِر ُمَخؾَّؼٍة  "معـك  بؼدر ما ُيؿضغ طبارة طـ  التلأن قطعة الؾحؿ هذه  أي:  "ُمَخؾَّ

       ق معـك ققل اهلل تعالك جزأيـ، جزء مـفا قد تَخّؾؼت فقفا بعض أجفزة الجسؿ وه

َؼٍة  "                         وهق معـك ققل اهلل تعالك شلء، والجزء أخر لؿ يتخّؾؼ فقف "ُمَخؾَّ

 ."َوَغقِْر ُمَخؾَّؼٍة  "
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ـٍ ) يقول اهلل تعالى: - ـْ صِق
ـْ ُساَلَلٍة مِ

ْكَساَن مِ  ةً ُكْطػَ ( ُثؿَّ َجَعْؾـَاُه 52﴿ َوَلَؼْد َخَؾْؼـَا اإْلِ

ـٍ   ِطَظاًماَفَخَؾْؼـَا اْلُؿْضَغَة  ُمْضَغةً َفَخَؾْؼـَا اْلَعَؾَؼَة  َطَؾَؼةً ُثؿَّ َخَؾْؼـَا الـُّْطَػَة  (52) فِل َقَراٍر َمؽِق

ـَ ) ُثؿَّ َأْكَشْلَكاُه َخْؾًؼا َآَخرَ  َلْحًؿاَفَؽَسْقَكا اْلِعَظاَم  ـُ اْلَخالِِؼق  ﴾(54َفَتَباَرَك اهلُل َأْحَس

 .[54-52: ]الؿممـقن

ـٍ  "معـك  ـْ صِق
مـ ُخالصة مسـؾقلة  -إب لجؿقع البشر  -خؾؼـا آدم  أي:  "ُساَلَلٍة مِ

 مـ صقـ.

      اإلكجـاب لؾرجـؾ والؿـرأة يفيؽـقن سـببا  الـذي: أقّؾ الؼؾقؾ مـ الؿـاء  "ُكْطَػًة  "معـك 

مــ مـاء  -ة مؿتزجـة أن الـطػـة مختؾطـ أي:  " َأْمَشـاٍج كُّْطَػٍة  " ققل اهلل تعالك: يف) كؿا 

 .(-الرجؾ وماء الؿرأة 

 .الرحؿبقطعة دم متجؿدة متعؾؼة أي مثؾ :  "َطَؾَؼًة  "معـك 

 .: قطعة مـ لحؿ بؼدر ما ُيؿضغ "ُمْضَغًة  "معـك 

ِف َوَقاًرا ) يقول اهلل تعالى: - َٓ َتْرُجقَن لِؾَّ                ﴾(54) َأْصَقاًرا( َوَقْد َخَؾَؼُؽْؿ 52﴿ َما َلُؽْؿ 

       .[54-52]كقح: 

 .: مراحؾ مختؾػة" أصقارا "معـك 

تبّقـ ذلـؽ كؿا )التل أشار إلقفا الؼرآن الؽريؿ  5صقير مراحؾ خْؾؼ الجـقـتبعد أن تؿ ف

مـــ خــالل التؼـقــات الحديثــة أصــبح لــدى اإلكســان  (" َأْصــَقاًرا " قــقل اهلل تعــالك مـــ

                                                 

مجيع  ، وذلك لرؤيةإعجاز القرآ  فيما ختفيه األرسام، لألستاذ/ كرمي جنيب األغرميكن الرجوع إىل كتاب:  (2)
 .، موضحا هبا ادلدة الزمنية لكل مرسلةصويرها من خال  التقنيات احلديثةمت ق اليتمراسل خلق اجلنني 
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رؤية الجـقـ كؼطعة دم متجؿدة متعؾؼـة  اإلمؽاكقة لرؤية الـطػة إمشاج الؿختؾطة، ثؿ

    ة  لؾجــقـ كؼطعـة مــ لحـؿ تـ، ثـؿ رؤي"َطَؾَؼـًة  "قـقل اهلل تعـالك  يفأطؾك الرحؿ كؿا  يف

ــقـ  هــذه  يفأو مـــ الطــقـ الصؾصــال تــؿ َوْضــَعفا تحــت إضــراس حقــث يشــبف الجـ

      هــذه ت صــػا، ثــؿ رؤيتــف ل" ُمْضــَغةً  "قــقل اهلل تعــالك  يفالؿرحؾــة شــقئا مؿضــقغا كؿــا 

وأهنا طبارة طـ جزأيـ أحدهؿا قد تخّؾؼت فقف بعض أجفـزة الجسـؿ كؿـا  "ُمْضَغة  "الـ

َؼٍة  "ققل اهلل تعالك  يف  قـقل اهلل تعـالك  يفكؿـا  شـلءوالجزء أخر لؿ يتخّؾؼ فقف  "ُمَخؾَّ

ؼـة يؽـقن أكــا إذا وصـػـا هـذه الؿضـغة بلهنـا ُمخّؾؼـة أو غقـر ُمخؾ أي، "َوَغْقِر ُمَخؾَّؼٍة  "

ـــر  ـــؽ القصـــػ خطـــل وغق ـــدققؼ  عؾؿـــل، ولؽــــ القصـــػ الطؾؿـــلذل                   الصـــحقح ال

َؼـٍة َوَغْقـِر ُمَخؾَّؼـٍة  "قـقل اهلل تعـالك  يفهق ما أخرب بف الؼرآن الؽـريؿ كؿـا    ،"ُمْضـَغٍة ُمَخؾَّ

ــرآن الؽــريؿ ــاظ الؼ ــة ألػ ــغ دق ــام   ؟؟، فؽــؿ تبؾ ــؼ العظ ــة َتَخّؾ ــة مرحؾ ــف رؤي ــؿ يؿؽـ              ث

ــا اْلُؿْضــَغَة  "   قــقل اهلل تعــالك  يف اكؿــ ثــؿ رؤيــة مرحؾــة كِســقة العظــام  " ِطَظاًمــاَفَخَؾْؼـَ

ثـؿ رؤيـة مرحؾـة الخؾـؼ أخـر  " َلْحًؿاَفَؽَسْقَكا اْلِعَظاَم  "ققل اهلل تعالك  يفكؿا بالؾحؿ 

ابؼة الؿراحـؾ السـ يفهذه الؿرحؾة طــ مـا كـان  يفحقث يختؾػ شؽؾ الجـقـ أدمك 

ُثـؿَّ  "  ققل اهلل تعـالك يفويتؿّقز شؽؾف أدمك طـ غقره مـ أِجـَّة الؽائـات إخرى كؿا 

طؾـك كحـق هـذا تطقر الجــقـ )خْؾـؼ اإلكسـان( راحؾ م هل هذه، و " َخْؾًؼا َآَخرَ َأْكَشْلَكاُه 

دقــة بالغــة وتصــقير بــديع باســتخدام ألػــاظ  يفأخــرب بــف الؼــرآن الؽــريؿ  الــذيالرتتقــب 

 ة. مقجز
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ؼ الؼـرآن بْ يـدلـا َسـ شـلء أيوطؾـك  فؽؿ تبؾغ دقـة ألػـاظ الؼـرآن الؽـريؿ وبالغتفـا؟!!

اإلشارة إلك هذه الحؼائؼ العؾؿقـة الؿذهؾـة مــذ  يفالؽريؿ وإحاديث الـبقية الشريػة 

هـذا العصـر  يف التؽـقلـقجلبعـد التؼـدم إٓ لـؿ ُتؽتشـػ  التـلطـام، و 5411أكثر مـ 

 الحديث ؟!! 

اهلل تعالك طؾك  وحل، وأكف مـ طؾك مصداققة الؼرآن الؽريؿ يدللؽ كؾف ٓ شؽ، أن ذ

 .ملسو هيلع هللا ىلصكبقف إمقـ، خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ، محؿد 

)مـ اهلل تعالك( يف إصاره الرّباين إلك يقمـا هذا وإلك  الؼرآن الؽريؿ ومـ ثؿ يؽقن ِحْػظ

ف كتاب اهلل تعالك ققام الساطة مع ضقاع وتحريػ غقره مـ الؽتب السابؼة دلقؾ طؾك أك

 الذي قد ُختِؿت بف جؿقع الؽتب السؿاوية السابؼة.

ولؿزيد مـ آصالع طؾك هذه الحؼائؼ العؾؿقة الؿبفرة التل أخرب هبا الؼرآن الؽريؿ  -

( طام يف وقت لؿ يؽـ 5411وأشارت إلقفا إحاديث الـبقية الشريػة مـذ أكثر مـ )

  ٕحد أدكك معرفة هبا يؿؽـ الرجقع إلك:

مـ آيات اإلطجاز العؾؿل )السؿاء، إرض، الحققاكات، الـباتات( يف الؼرآن  -5

 الؽريؿ، لؾدكتقر/ زغؾقل الـجار.

 لإلطجاز العؾؿل يف السـة الـبقية لؾدكتقر/ زغؾقل الـجار. 2-2-5إجزاء  -2

 -مقسقطة اإلسالم والعؾؿ الحديث، اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن الؽريؿ -2

 قل الـجار.لؾدكتقر/ زغؾ
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كتاب طؾؿ إجـة يف ضقء الؼرآن والسـة هبقئة اإلطجاز العؾؿل لؾؼرآن والسـة  -4

 بؿؽة الؿؽرمة.

 إطجاز الؼرآن فقؿا تخػقف إرحام، لألستاذ/ كريؿ كجقب إغر. -1

اإلسالم ومؽتشػات العؾؿ الحديث كنحدى شقاهد ودٓئؾ كبقة ورسالة محؿد  -3

 .ؿدمحؿد السقد محلألستاذ/ ، ملسو هيلع هللا ىلص

 
 

 ( غقر الؿسؾؿ: ولؿاذا َيِجب اإليؿان ب22)س
ِّ
والتصديؼ  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم محؿد  ـَبِل

 ؟بدطقتف ورسالتف

قد بّقـتف يف إجابتل طؾك التساؤل السابؼ مـ تقضقٍح لؿا  ذلؽ لؿا ( الؿسـؾؿ:22)ج

 بؿا يشفد بصدقف وُقْدِسَقتف، مـ حقث:  الؼرآن الؽريؿيتضؿـف 

ـِف لؾ -أ عؼقدة الـؼقة يف اإللف سبحاكف وتعالك )والتل قد أشرت إلك اْحتِقائف وَتَضؿُّ

)التل هتدي إلك ُسُؿّق  القسقر مـفا يف إيجاز( والدطقة الصافقة والعبادات الفادية

والتشاريع الؼقيؿة  الـػس وارتؼائفا وتزكقتفا وتطفرها مـ الصػات الرذيؾة(

حقاة البشرية طؾك مـفاج رّبفا والتعالقؿ السامقة والتقجقفات الرشقدة التل هبا تستؼقؿ 

مع جؿال أسؾقبف وَكْظِؿف وطظقؿ وذلؽ )اإللف جؾ وطال( وَتُحّؾ هبا جؿقع مشاكؾفا، 

بالغتف وِدقَّة ألػاضف وُشؿقلفا وروطتفا بَشْؽؾ ُيْعِجز البشر طـ اإلتقان ولق بسقرة مـ 

  .(الؼرآن الؽريؿ مِثؾف )مـ مثؾ ُسَقرِ 
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حاديث الـبقية الشريػة يف اإلخبار بحؼائؼ طؾؿقة الؼرآن الؽريؿ وإ مصداققة -ب

مبفرة )يف السؿاء وإرض والجبال والبحار واإلكسان والحققان والطقر والـبات( 

( طام، يف وقت لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا، ثؿ مجلء العؾؿ 5411مـذ أكثر مـ )

طؾك  اهدةومـ ثؿ تؽقن ش صحتفا ومصداققتفاالحديث بتؼـقاتف الؿتطقرة لقؽتشػ 

ـ لفا هق                   سبحاكف وتعالك الذي كالم اهللأن هذا الؽتاب )الؼرآن الؽريؿ( الُؿَتَضؿِّ

لقس إٓ وحقا اإللف الخالؼ،  ملسو هيلع هللا ىلصٓ يعرتيف أي كؼصان وأن ما يـطؼ بف الـبل محؿد 

 .وهق اهلل سبحاكف وتعالك

صدق كف يتبقـ لـا هق مـ ُأكزل طؾقف الؼرآن الؽريؿ فن ملسو هيلع هللا ىلصوحقث إن الـبل محؿد 

 دطقتف ومصداققة رسالتف. 

البشارات القاضحة الصريحة التل تبشر ببعثة مـ  أيضا لؼد أوضحت كؿاذجاو -

يف آخر الزمان بالؽتب الؿؼدسة لدى الـصراكقة والقفقدية  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل محؿد 

 والفـدوسقة.

، ملسو هيلع هللا ىلصد وأوجز لؽ أن كؿاذج أخرى مـ شقاهد وبراهقـ الـبقة والرسالة لؾـبل محؿ 

 فؿـفا:

 اإلسالم محؿد  -
ُّ
والتل تؼبؾفا  ملسو هيلع هللا ىلصالعؼقدة الـؼقة والدطقة الصافقة التل جاء هبا َكبِل

 الػطرة الـؼقة والـػقس الزكقة والعؼقل الرشقدة )التل قد أشرت إلقفا آكػا(.
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الحؿقدة  وصػاتف الؽريؿة بؿا يف ذلؽ مـ حالوة مـطؼف وطذوبة حديثف  ملسو هيلع هللا ىلصأخالقف  -

 ملسو هيلع هللا ىلصالشريػ )حقث كان  ملسو هيلع هللا ىلص، وَكَسبِف صػات ِخْؾَؼتة وجؿالفا وكؿالوجؿال حالف 

 أشرف العرب كسبا( لقؽقن ذلؽ دلقال طؾك اصطػاء اهلل تعالك لف لؾـبقة والرسالة.

يف طبادة اإللف القاحد  ملسو هيلع هللا ىلصومسارطتف  ،وُطزوفف طـ زيـة الدكقا ومػاتـفا ملسو هيلع هللا ىلصُزْهده  -

م إخالق وصؾة إرحام وإلك ما كان يدطق إلقف مـ ُسبؾ الخقر والػضقؾة و مؽار

 واشتغال قؾبف طؾك الدوام بذكر اهلل تعالك.

ـ طؾك كؾ مَ  ملسو هيلع هللا ىلصوبركتف باإلكسان ورأفتف بؽافة مخؾققات اهلل تعالك  ملسو هيلع هللا ىلصرحؿتف  -

 .التصؼ بف بسبب مـ إسباب

باستجابة دطاءه، لقؽقن ذلؽ دلقال طؾك صدق  ملسو هيلع هللا ىلصتليقد اهلل سبحاكف وتعالك لف  -

 .ملسو هيلع هللا ىلصدطقتف 

بالُؿعجزات والخقارق التل يعجز طـ أن يليت هبا  ملسو هيلع هللا ىلص بحاكف وتعالك لفتليقد اهلل س -

ومصداققة رسالتف  ملسو هيلع هللا ىلصسقى أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف لتؽقن شاهدة طؾك صدق دطقتف 

بؿا يف ذلؽ الؿعجزة الؽربى )التل تعّفد اهلل تبارك وتعالك بحػظفا إلك يقمـا هذا 

لجؿقع الؽتب السابؼة، وهق  وإلك ققام الساطة( وهل: الؽتاب السؿاوي الخاتؿ

الؼرآن الؽريؿ محتػظا بـّصف اإللفل وإشراقاتف الـقراكقة، متحديا ببالغتف وروطة 

معاكقف ودقة ائتالف ألػاضف ومباكقفا وسؿق أهدافف ومرامقف لؾعرب وغقرهؿ يف كؾ 

)مـ سطر واحد( مـ مثؾف ولؽـفؿ طجزوا  بلن يلتقا ولق بسقرة واحدةمؽان وزمان 

ومتضؿـا )الؼرآن الؽريؿ( لؾحؼائؼ العؾؿقة الؿبفرة التل أخرب هبا مـذ أكثر وفشؾقا، 
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( طام والتل لؿ يؽـ ٕحد أدكك معرفة هبا، ثؿ يليت العؾؿ الحديث لقشفد 5411مـ )

    بصحتفا ومصداققتفا لتؽقن برهاكا طؾك أن الؼرآن الؽريؿ إكؿا هق وحل مـ طـد 

 ائف ورسؾف.هق خاتؿ أكبق ملسو هيلع هللا ىلصوأن محؿدا  اهلل تعالك

وذلؽ طؾك الرغؿ مـ َبّؾغ دطقتف واكتشرت رسالتف  أنْ  إلك ملسو هيلع هللا ىلصِطْصؿة اهلل تعالك لف  -

وهق  ملسو هيلع هللا ىلصفؾؼد ُأوِحل إلك الـبل محؿد كثرة محاوٓت أطداء اإلسالم لؼتؾف والـقؾ مـف، 

( مـ طؿره، أي أن مدة رسالتف 32يف سـ الـ ) ملسو هيلع هللا ىلص يفيف سـ إربعقـ مـ طؿره وُتق

فؼط، وهل مدة تعادل مدة ُحؽؿ كثقر مـ الرؤساء وإمراء،  ( طاما22كاكت ) ملسو هيلع هللا ىلص

ولؽـف استطاع مـ خاللفا اقتالع جذور الشرك وإوثان وطبادة غقر اهلل تعالك وأن 

يغرس اإليؿان والتقحقد يف الؼؾقب و ويرسخ طبادة اهلل جؾ وطال وحده طبادة كؼقة 

عادات الػاسدة مـ جزيرة صافقة ٓ إشراك فقفا شقئا، إضافة إلك اقتالع جؿقع ال

 ورسالتف. ولدطقتف ملسو هيلع هللا ىلصالعرب، لقؽقن ذلؽ شاهدا طؾك تليقد اهلل تعالك لف 

دائؿ الػؽـر، صقيـؾ كان  ملسو هيلع هللا ىلص: أكف ذلؽ ومقجز مـالؿحؿقد،  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  الـبلال ح -

غقر حاجة، لّقـ الطبع، ٓ يغضب لـػسف قّط )حقث كـان غضـبف  يفالسؽقت ٓ يتؽؾؿ 

محارمــف(، غالــب ضــحؽف التبّســؿ، يؿــازح أصــحابف هلل تعــالك طـــدما ُتـتفــؽ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .ويداطبفؿ وٓ يؼقل إٓ الحّؼ 

       : ، ومـــ هــذه الصــػاتملسو هيلع هللا ىلصمحؿــد  ـبــلؾل الِخؾؼقــةوإلقــؽ مــقجز لــبعض الصــػات  -

كان أزهر الؾقن، أبقض القجـف ُمشـّرب بحؿـرة، يف القجـف تـدوير كـالؼؿر لقؾـة  ملسو هيلع هللا ىلصأكف 

أيتف وكظرت إلقف قؾت أكف أكحؾ العقـقـ أي: إذا ر)البدر، أكحؾ العقـقـ ولقس بلكحؾ 
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  مـع اتسـاطفؿا ووجـقد صـقل  (مـ جؿالفؿا الطبقعل ولقس هذا بسبب إضافة الؽحـؾ

، الحاجبـان رققؼـان  ملسو هيلع هللا ىلصشّؼ العقـ، يف شعر أجػاكف  يف ًٓ صقل يزيد طقـقف حالوة وجؿا

يف الطقل مـ غقر اتصال بقـفؿـا، واسـع الجبـقـ، رفقـع إكـػ، أجؿـؾ الــاس شـػاه، 

ُرئـل كـالـقر  ملسو هيلع هللا ىلصفـنذا تؽؾـؿ  -وهق التباطد الحَســ بـقـ أســان الؿؼدمـة -فؾج الثـاياأ

إذا ُسّر استـار وجفف كلكف قطعـة قؿـر، أسـقد الشـعر مـع  ملسو هيلع هللا ىلصيخرج مـ بقـ ثـاياه، كان 

 كان يف صػاء الػضـة، صـاحب لحقـة سـقداء ملسو هيلع هللا ىلصتقسطف بقـ التجعد والسبقصة، طـؼف 

، متؿاسؽ البدن، لقس بجسقؿ (ملسو هيلع هللا ىلصر سـّف كِبَ  إٓ طدد قؾقؾ مـ الشعرات البقضاء )بعد

أي ) وٓ كحقػ وٓ صقيؾ وٓ قصقر ولؽـف إلك الطقل أقـرب، سـقاء الصـدر والـبطـ

 ملسو هيلع هللا ىلصفال يغضب لـػسف قـط بـؾ كـان )، واسع الصدر (كصدره يف آرتػاع ملسو هيلع هللا ىلصأن:بطـف 

مثــؾ ) ملسو هيلع هللا ىلصمـــ جســده  شــلء، أكــقر الؿتجــّرد: إذا ُكِشــػ (غضــبف هلل ســبحاكف وتعــالك

 ُرَؤى كالـقر  (ثـاء الحج أو العؿرةالؽتػ أ

 .ملسو هيلع هللا ىلص محؿد ـبلمـ جؿال بقاضف،...إلك غقر ذلؽ مـ الصػات الِخؾؼقة الحسـة لؾ

ـــا وكتســـائؾ ـــل أثارهـــا صـــاحب كتاب/ )وفؼ ـــة، لؾتســـاؤٓت الت الرســـالة الؿحؿدي

 :ستاذ/طبد القهاب فايد( لأل

ــاس أن ي - ــقـ الـ ــة واشــتفر بالصــدق ب تجــرأ طؾــك أيؿؽـــ لفــذا الــذي ُطــِرف بإماك

ـــــف،  ـــــاس إلق ـــــدطق الـ ـــــذي ي ـــــف ال ــــــ يتجـــــرأ طؾق ـــــقن أول م ـــــذب، وأن يؽ                                 الؽ

 وهق اهلل سبحاكف وتعالك ؟!

 طؾك حؽؿ البقئة، ولؾبقئة سؾطاهنا وتلثقرها؟ ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد لؿاذا خرج  -
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أربعقـ سـة كامؾة وسط ققم مغرققـ يف الجفالة مـفؿؽـقـ  ملسو هيلع هللا ىلصلؼد طاش الـبل محؿد 

 يف الضاللة، فؾؿ تـتؼؾ إلقف طدواهؿ ولؿ تصبف بؾقاهؿ.

شــرخ الشــباب وهــق الققــت الــذي تجــقش فقــف الصــدور بأمــال  ملسو هيلع هللا ىلصولؼــد مــر طؾقــف 

وإماين فؾؿ تبُد مـف كؾؿة تؾؿقح بالرسالة أو إشارة لـبقة مع مـا شـاهده مــ وفـاة أمـة 

ثـؿ طؿـف أبـق مع صغر طؿرها وهق يف السادسة مـ طؿره ثـؿ وفـاة جـده طبـد الؿطؾـب 

 جـقـا يف بطـ أمف. ملسو هيلع هللا ىلصصالب، ومع طؾؿف بقفاة أبقف أثـاء ما كان 

ٓ تجعؾ لـف صـقل إمـؾ يف تؾـؽ الحقـاة الـدكقا  ملسو هيلع هللا ىلصفؽؾ هذه إحداث التل مرت بف 

كؾؿـة تؾؿـقح بالرسـالة أو إشـارة لـبـقة، ويف  ملسو هيلع هللا ىلصالتل يحقاها، ومع ذلـؽ فؾـؿ تبـد مــف 

          ـ فقــف أمــال الػــائرة َصــَدع بؿــا أمــره الققــت الــذي هتــدأ فقــف الـػــقس الثــائرة وتســؽ

أكــف رســقل اهلل وأن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل تعــالك بــف وجفــر بــدطقة غقــرت مجــرى التــاريخ، فــلطؾـ 

رسالتف ٓ تؼتصر طؾك العرب وحدهؿ وٓ طؾك أهؾ طصر دون سقاهؿ بؾ إن رسالتف 

 .طامة تشؿؾ كؾ الذيـ يف طفده وكؾ الذيـ يجقئقن مـ بعده

أن يتؾؼــك التقحقــد مـــ مجتؿــع وثـــل يبــاهل  ملسو هيلع هللا ىلصلؿحؿــد يؿؽـــ أكــان  وكتســائؾ: -

بإحساب ويػاضؾ بقـ إكساب، مجتؿع تسقده العصبقة الجاهؾقة، مجتؿع يؿارس 

 الشرور ويبالغ يف الػجقر؟

 .بالطبع: ٓ
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ومــذ لحظـة رسـالتف مــ   طؾك طؾؿ مـذ كزول القحل طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصلؼد كان الـبل محؿد و

صطرب كثقًرا إلك أن يـصره اهلل سبحاكف وتعـالك، وبالتلكقـد أكف طؾقف أن يجتفد صقياًل وي

 ( سقطقل وقتف إلك أن تـتشر دطقتف ورسالتف.ملسو هيلع هللا ىلصفنن هذا إمر )رسالتف 

إلـك هـذا كؾـف مــ إطـالن كبقتـف  ملسو هيلع هللا ىلص مـا الـذي اضـطره والسمال الذي يػرض كػسف، -

 ورسالتف؟

ًٓ مــ طــد اهلل سـبحاكف وتعـالك فؿـاذا ملسو هيلع هللا ىلصوإذا لؿ يؽـ محؿد  - كـان يبغـل مــ  رسـق

وراء هذه الدطقى التل جؾبت لف ألقاًكا مـ العذاب وآضطفاد؛ مـ شتؿ بذيء شـقع 

 إلك إيذاء شديد فظقع؟!

ا وصدًقا، يستجقب ٕمـر ربـف تبـارك وتعـالك  ملسو هيلع هللا ىلصبالتلكقد: لقس إٓ ٕكف  رسقل اهلل حؼًّ

 .يف الققت الذي أراده اهلل سبحاكف وتعالك، وفًؼا لؿشقئتف وحؽؿتف جؾ شلكف

ولؼد كان بشفادة خصقمف طاقاًل حصقًػا حؽقًؿا، فؿا الغاية التل كان يسعك ويرجـق  -

 القصقل إلقفا؟

 أكان يبغل الؿؾؽ؟ أم الؿال؟ -

الـُؿؾؽ والؿال مـ ربف، ثؿ مـ كػار قريش، فـآثر أن يؽـقن طػقًػـا  ملسو هيلع هللا ىلصلؼد ُطرض طؾقف 

 كزيًفا وزاهًدا قاكًعا.

نغداق كؾ ما هـق يؿؽــ أن يؽـقن مطؾقًبـا ب ملسو هيلع هللا ىلصولؼد حاول الؿشركقن مساومة الـبل 

لف لقؽػقه طـ دطقتف، ولؿ يؽـ يرى همٓء الؿساكقـ أن كؾ ما تطؾع طؾقف الشـؿس ٓ 

 ، فخابقا وفشؾقا فقؿا أرادوا.ملسو هيلع هللا ىلصيساوي جـاح بعقضة أمام دطقتف 
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كػســف  ملسو هيلع هللا ىلصبــالػؼراء ورطايـة لؾضـعػاء، فؿــ أجــؾ هـمٓء تـاسـك  ملسو هيلع هللا ىلصاهتؿـام بـالغ مــف 

هؿ بشلء مـ حقاتف، ولؿ يدخر لفؿ شقًئا بعد وفاتف، ووكؾفـؿ جؿقًعـا وأهؾف، ولؿ يْمثِر

 إلك فضؾ اهلل ذو الػضؾ العظقؿ.

       إكــف كبــل جــاء لقرفــع أتباطــف طـــ أن يؽقكــقا طبقــد الــدكقا طبقــد الؿــال، جــاء لــقجعؾفؿ 

ــًدا  ــف لمخــرة،   طبق               هلل وحــده، يرضــقن مـــ الــدكقا بالؼؾقــؾ، ويؽػــقفؿ مــا يتــزودون ب

 لؿ يؽـ صامًعا يف مؾؽ أو مال أو جاه. ملسو هيلع هللا ىلصفرسقل اهلل محؿد 

، ملسو هيلع هللا ىلصتشفد بعزوفف طـ الدكقا وتقاضعف صقال حقاتف  ملسو هيلع هللا ىلص فإحاديث التل ُرويت طـف -

 فؿاذا كان يبغل؟!!

، ومــا الغايــة التــل كــان يرمــل ملسو هيلع هللا ىلصوهــق الــذي شــفد الجؿقــع بحؽؿتــف ورجاحــة طؼؾــف 

 إلقفا؟!!

سـقطر طؾـك حقائجـف وتؿؾـؽ كـؾ جقارحـف، ٓ ٓ شلء سقى أن يرضل مقٓه الذي 

 شلء سقى أن يػقز بحبف ويـعؿ بؼربف.

        ألقس هـذا كؾـف يـدل طؾـك أكـف مخؾـص يف دطـقاه، وأكـف كؿـا يؼـقل رسـقل مــ طــد  -

 ؟)سبحاكف وتعالك( اهلل

صـقال حقاتـف وأيًضـا بعـد  ملسو هيلع هللا ىلصكؿ كـان كصـر اهلل سـبحاكف وتعـالك لؿحؿـد  :وكتسائؾ -

 ؟ مؿاتف، ولؿ كؾ هذا

خــاتؿ الؿرســؾقـ  ملسو هيلع هللا ىلصرســقل اهلل مـــ طـــد اهلل طــز وجــؾ، وٕكــف  ملسو هيلع هللا ىلصٓ شــؽ إٓ ٕكــف 

 صؾقات اهلل وسالمف طؾقفؿ أجؿعقـ.
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فـال يؽـاد  ملسو هيلع هللا ىلص وبـقـ الثــاء طؾقـف ملسو هيلع هللا ىلصوكذلؽ جؿع اهلل تعالك بـقـ اسـؿ رسـقلف محؿـد 

ؼـرن بقـفؿـا وبـقـ إٓ ويُ  ملسو هيلع هللا ىلصذكر ضؿقر يعقد طؾك اسـؿف أو يُ  ملسو هيلع هللا ىلصذكر اسؿ رسقل اهلل يُ 

                          ، ملسو هيلع هللا ىلصبــــلن كــــدطق اهلل طــــز وجــــؾ أن يصــــؾل طؾــــك رســــقلف  ملسو هيلع هللا ىلصطؾقــــف الصــــالة 

، فصالة اهلل سـبحاكف وتعـالك ملسو هيلع هللا ىلص ففق سبحاكف وتعالك الذي يعؾؿ مؽاكة ومـزلة رسقلف

 .ملسو هيلع هللا ىلصهل ثـاء طؾقف  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك رسقلف 

ق فف ،إٓ وكتذكر لؼبف الذي ُلؼب بف قبؾ بعثتف ملسو هيلع هللا ىلصذكر اسؿ رسقل اهلل وكذلؽ ٓ يؽاد يُ 

 الصادق إمقـ. ملسو هيلع هللا ىلص

 والسمال الذي يػرض كػسف:

ويميده كؾ هذا التليقد وهـق كـاذب  ملسو هيلع هللا ىلصأيؿؽـ أن يـصر اهلل سبحاكف وتعالك محؿًدا  -

 !يف دطقاه؟

لف مـ الؿؽاكة العالقـة والؿـزلـة الرفقعـة لـدى ربـف سـبحاكف  ملسو هيلع هللا ىلصكال، فالحؼ أن محؿًدا 

خاتؿ إكبقاء  ملسو هيلع هللا ىلص تعالك لف، ففقوتعالك والتل قد استحؼ هبا تليقد وكصر اهلل سبحاكف و

 والؿرسؾقـ.

 ودطقتف؟ ملسو هيلع هللا ىلصأرأيت كقػ كصر اهلل سبحاكف وتعالك رسقلف  -

 ملسو هيلع هللا ىلص أرأيت كقػ قرن اهلل سبحاكف وتعالك بقـ اسؿف جؾ شـلكف واسـؿ رسـقلف محؿـد -

ن أ)يف كؾ أذان لؾصالة ويف كؾ إقامة لفا، بؼقل الؿمذن: أشفد أٓ إلف إٓ اهلل ،  أشـفد 

 هلل( ورفع لف ِذْكره؟محؿد رسقل ا
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فال يؽاد يـتفل إذان لؾصالة يف مؽان ما إٓ ويليت وقتف يف مؽان )مديـة أخرى أو بؾد 

آخر( فقمذن مرة أخرى وهؽذا لـػس تؾؽ الػريضة القاحدة التل قـد ُأذِّن ٕدائفـا مــ 

 قبؾ إلك أن يليت وقت صالة أخرى )خؿس صؾقات يف الققم والؾقؾة( وهؽذا.

ن بعد أن اكتشر هذا الديـ العظقؿ يف كافة أكحاء إرض التل كحقـا طؾقفـا فػل كؾ مؽا

 كسؿع هذا الؼقل الحؼ والشفادة الصدق:

 فسبحان اهلل العظقؿ. 

مؼرتًكا بعظقؿ صػاتف  ملسو هيلع هللا ىلصأرأيت كقػ َخؾَّد اهلل سبحاكف وتعالك اسؿ رسقلف محؿد  -

 يف صػحات التاريخ؟ ملسو هيلع هللا ىلصصدق وإماكة( كؽرامة لف )ال

  هـق آخــر الؿرســؾقـ،  ملسو هيلع هللا ىلصفؾؼـد اقتضــت حؽؿـة اهلل ســبحاكف وتعــالك أن يؽـقن محؿــد 

لؾــاس كافـة يف كـؾ مؽـان وزمـان،  ملسو هيلع هللا ىلصوبؿا أكف آخر الؿرسؾقـ فسقف تؽـقن رسـالتف 

وأن يحػظفــا ســبحاكف وتعــالك مـــ التحريــػ وأن يحػــظ كتاهبــا الؼــرآن الؽــريؿ مـــ 

ــر ذلــؽ مؿــا قــد التبــ ــادة أو الـؼصــان أو إلــك غق ــر، ســقاء باإلضــافة والزي ديؾ والتغقق

تعرضــت إلقــف الرســآت والؽتــب الســابؼة طـــ صريــؼ تـــاول أيــدي البشــر لفــا وفًؼــا 

 لألهقاء والشفقات.

وأطقد ثاكقة إلك هذا التساؤل الذي طرضتف مـ قبؾ لتؽقن اإلجابة طؾقف شـفادة مــ  -

  غقر الؿسؾؿقـ:

ـــــــــــــف إٓ اهلل ـــــــــــــفد أن ٓ إل  أش

 

 أشــــــــــفد أن محؿــــــــــًدا رســــــــــقل اهلل 
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ــاذا ٓ ــد لؿ ــة الؿســؾؿ )أحؿ ــاره الشــقخ الداطق ــذي أث ــؼ )آمتحــان الحاســؿ( ال  كطب

 ديدات(؟

فــنلك أتبــاع الؿســقح طقســك ابـــ مــريؿ طؾقــف الســالم أقــقل: لؿــاذا ٓ ُكطبــؼ آمتحــان 

الحاسؿ الذي أراده الؿسقح طقسـك طؾقـف السـالم مــؽؿ أن تطبؼـقه طؾـك أي شـخص 

 الـبقة. )إذا كان كبقًّا بصْدق أم ٓ(؟؟ يدطل

فؾؼد كص الؽتاب الؿؼدس لؾـصراكقة طؾك أن الؿسـقح ابــ مـريؿ طؾقـف السـالم قـال:  

مـ ثؿارهؿ تعرفقهنؿ، أُيثؿر الشقك طـًبـا أم العؾقـؼ تقـًـا؟! كـؾ شـجرة جقـدة تحؿـؾ »

ثؿًرا جقًدا وكؾ شجرة رديئة تحؿؾ ثؿًرا رديًئا، فؿا مـ شجرة جقدة تحؿؾ ثؿًرا رديًئـا 

 [.21-53: 7]متك  «ًرا جقًداوما مـ شجرة رديئة تحؿؾ ثؿ

                  ؟                  ملسو هيلع هللا ىلصلؿاذا هتابقن مـ تطبقؼ هذا آمتحـان طؾك تعالقؿ كبل اهلل محؿد 

ففذا آمتحان الحاسؿ، هق: اختبار الحؿض الذي أراد الؿسـقح أن تطبؼـف الـصـراكقة 

ر بف.طؾك كؾ ُمّدٍع لؾـبقة، لؾتعّرف طؾك الـبل الحّؼ الذي قد ب  شَّ

 ( أن الؿسقح قال: 21 – 51:  7حقث يخرب إكجقؾ متك )

احرتزوا مـ إكبقاء الؽذبة الذيـ يلتقكؽؿ بثقاب الحؿالن، ولؽـفؿ مـ داخؾ ذئـاب »

خاصػة، مـ ثؿارهؿ تعرفقهنؿ، هؾ يجتـقن مـ الشقك طـًبا أو مـ الَحَسِؽ تقـًا، هؽذا 

ة الردّية فتْصـع أثؿاًرا ردّيـة، ٓ تؼـدر كؾ شجرة جقدة تصـع أثؿاًرا جقدة، وأما الشجر

شجرة جقدة أن تضع أثؿاًرا ردّية، وٓ شجرة ردّية أن تصـع أثؿاًرا جقـدة، كـؾ شـجرة 
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: 7)إكجقـؾ متـك « ٓ تصـع ثؿًرا جقًدا تؼطع وتؾؼك يف الـار، فنذا مـ ثؿارهؿ تعرفقهنؿ

51 – 21.) 

   ؿـ بّشـر بؿجقئـف مــ بعـده: ( أن الؿسـقح قـال فـق21:  7إكجقـؾ متـك ) يفوكجد أيًضـا 

مـ كتاجف ستعرفقكف، ففؾ سقجـل الرجال العـب مـ الشقك، أو هؾ سـقجـقن التـقـ »

مـ الشقك؟ فؽؾ شجرة صقبة تـتج ثؿاًرا صقبة، وكؾ شجرة خبقثة ... فبقاسـطة كتاجـف 

 (.21:  7)إكجقؾ متك )« ستعرفقكف

 :كجد ملسو هيلع هللا ىلصالـبل محؿد  فنذا ما صبؼـا هذا آمتحان الحاسؿ الؿذكقر آكًػا طؾك

قـد جـاء بالؿعتؼـد السـؾقؿ الصـايف الـذي لـقس فقـف أدكـك إفـراط أو  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل محؿد  

تػريط ولقس فقف غؾق الـصراكقة وتللقففـا لؾؿسـقح أو تؽـذيب القفقديـة بـف )الؿسـقح( 

 وكِْسبتف إلك القٓدة مـ الزكا. 

دات الفادية، والتعالقؿ قد جاء بالشرع الؼقيؿ، والعبا ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل محؿد  وكجد أيًضا:

        الســامقة، والــدطقة إلــك كــؾ خقــر، وإلــك الػضــائؾ ومؽــارم إخــالق، وإمــر بؽــؾ 

ّر ومعروف بالؿعروف )بالحؽؿة والؿقطظة الحسـة(، والـفل طـ كؾ رذيؾ ومـؽـر بِ 

 أيًضا بالؿعروف )بالحؽؿة والؿقطظة الحسـة(.

)الؼـرآن الؽـريؿ( رسـالة  ملسو هيلع هللا ىلص محؿـد وكجد أيًضـا: يف الؽتـاب الـذي ُأكـزل طؾـك الـبـل

كامؾة متّؿَؿة لؿـا جـاء بـف رسـقل اهلل مقسـك وكـذلؽ رسـقلف الؿسـقح طقسـك طؾقفؿـا 

 السالم.
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وقبقل الـاس دطقتف واكتشارها قد قامـت  ملسو هيلع هللا ىلصأكف بعد مجلء الـبل محؿد  وكجد أيًضا:

ك الدولة اإلسالمقة الؽربى ذات الرقعة القاسـعة يف شـتك أقطـار إرض، الؼائؿـة طؾـ

والؼائؿـة طؾـك العـدل وأسـس الخقـر والػضـقؾة، وقـد اتسـعت هـذه تقحقد اهلل طز وجـؾ، 

ًٓ وجـقًبـــــا، شـــــرًقا وغرًبـــــا، ٓ ســـــقؿا بعـــــد أن                          الرقعـــــة اإلســـــالمقة القاســـــعة شـــــؿا

ــــــا )را ــــــت تحــــــت رايتف ــــــالص هلل تعــــــالكيــــــاهنزم ــــــالم والتقحقــــــد الخ  ( ة اإلس

ــاد الـــار، التــل هــل مـــ مخؾققــات ال مـــ امرباصقريــة الػــرس )طُ ُكــ اهلل طــز وجــؾ( بَّ

اد الؿسقح، الذي خؾؼف اهلل طز وجـؾ وشـرفف بـالـبقة والرسـالة )طبَّ وامرباصقرية الروم 

 كسائر إكبقاء والؿرسؾقـ(، ولؿ تعد ٕي مـ اإلمرباصقريتقـ أية قائؿة بعد ذلؽ.

« تصــع أثؿـاًرا جقـدةكـؾ شـجرة جقـدة »فنن التشبقف الـقارد ذكـره بنكجقـؾ متـك  ولذا:

، الـذي أقـام ملسو هيلع هللا ىلص، ٓ يـطبؼ إٓ طؾك الـبل محؿـد «فنذا مـ ثؿارهؿ تعرفقهنؿ»وكذلؽ 

 اهلل طز وجؾ بف دولة الحؼ )اإلسالم(، والذي بشر الؿسقح بؿجقئف مـ بعده.

ًٓ حًؼا مـ طــد الـف طـز وجـؾ لؽاكـت هنايتـف  ملسو هيلع هللا ىلصأكف إذا لؿ يؽـ الـبل محؿد  وكـقه إلك: رسق

   وفشؾفا يف إثؿارها ثؿـاًرا صقبـة، ولؽـان خـزي اهلل لـف، شـلكف شـلن مــ أخـزاهؿ وهناية دطقتف

مـ مّدطل الـبقة والرسالة أمثـال مسـقؾؿة الؽـذاب وغقـره، ولؽــ الحـال اهلل طز وجؾ 

، وتليقـده تبـارك وتعـالك ملسو هيلع هللا ىلصطؾك غقر ذلؽ، حقث كان كصر اهلل طز وجؾ لـبقف محؿـد 

ا ثؿـاًرا حســة صقبـة، وأيًضـا فؾؼـد أقـام اهلل لدطقتف ورسالتف، ومـ ثؿ كجاحفا وإثؿاره

 ملسو هيلع هللا ىلصدولة الحؼ )اإلسالم( الؼائؿة طؾك تقحقده جؾ وطال، وأقّر طقــف  ملسو هيلع هللا ىلص طز وجؾ بف

 بـجاح دطقتف وإقامة هذه الدولة العظقؿة، أٓ وهل دولة اإلسالم.
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فنكـا كجد يف الؼرآن الؽريؿ رسـالة كامؾـة ُمتؿؿـة لؿـا جـاء بـف مقسـك وطقسـك طؾقفؿـا 

 م.السال

تقلك الُحؽؿ الؿطؾؼ لؾعـالؿ  ملسو هيلع هللا ىلصلق أن شخًصا مثؾ محؿد  وأستلكس بؼقل بركاردشق:

ٓسـتطاع أن ُيعـالج مشـاكؾ العـالؿ وُيــقفر لـف السـالم والسـعادة؛ ٕن العـالؿ يف أمــس 

 الحاجة لفؿا...، وغقره.

 هق مـ بّشر الؿسقح بؿجقئف مـ بعده. ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل محؿد  ولذلؽ:

ومصـداققة رسـالتف أثقـر  ملسو هيلع هللا ىلصؾك صدق دطـقة الـبـل محؿـد وأيضا لؾربهان العؼؾل ط -

بعضا مـ التساؤٓت لغقر الؿسـؾؿقـ، ولـقؽـ كؿـقذج ذلـؽ القفـقد والـصـارى، كؿـا 

 الـحق التالل:

ــف  ــؿ تشــاهدوا آيات ــف الســالم، ول ــقؽؿ مقســك طؾق ــؿ تشــاهدوا كب ــتؿ ل ُيؼــال لؾقفــقد: أك

 ومعجزاتف وبراهقـ صدقف وكبقتف. 

تؿ لؿ تشاهدوا الؿسقح طقسك طؾقـف السـالم ، ولـؿ تشـاهدوا وُيؼال لؾـصارى أيضا: أك

 آياتف ومعجزاتف وبراهقـ ِصدقف وكبقتف.

 فـؼقل لألمة القفقدية أن:

بلي شلء طرفتؿ كبقة مقسك طؾقـف السـالم وصـدقف وأكـتؿ لـؿ تشـاهدوا معجزاتـف  - أ

 وبراهقـ كبقتف؟
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 وكؼقل لألمة الـصراكقة أن: -ب

السالم وصدقف وآمـتؿ بف وأكتؿ لـؿ تشـاهدوا معجزاتـف  بلي شلء طرفتؿ الؿسقح طؾقف

 وآياتف؟

 فقؽقن الرد لؽؾ مـ القفقد والـصارى أحد هذيـ الجقابقـ:

 الجواب األول: 

 أن يؼقلقا: آباؤكا أخربوكا بذلؽ.

 فـؼقل لفؿ: ومـ أيـ طؾؿتؿ صدقفؿ فقؿا أخربوكؿ بف؟

 فقؾجئقا إلك الجقاب الثاين.

 الجواب الثاين:

التقاتر وشفادات الــاقؾقـ بؿعجزاتـف وآياتـف والرباهـقـ التـل جـاء هبـا حؼـؼ  أن يؼقلقا

 ذلؽ طـدكا.

هق رسـقل اهلل حًؼـا وصـدًقا؛ ٕن مــ  ملسو هيلع هللا ىلصفـؼقل لفؿ: إًذا يؾزمؽؿ اإليؿان بلن محؿًدا 

وآياتـف وبـراهقـ كبقتـف أضـعاف أضـعافؽؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالؿعؾقم أن الـاقؾقـ لؿعجزات محؿـد 

بـقـ كـقطل الؿعجـزات الؿعـقيـة  ملسو هيلع هللا ىلصرسـقلف محؿـد بؽثقر، وٕن اهلل طز وجؾ جؿع ل

 والحسقة وكؼقل لفؿ:

ما هق أكثر مـفا، فؽان مـ معجزات  ملسو هيلع هللا ىلصما أططك اهلل كبًقا شقًئا إٓ وأططك كبقف محؿًدا 

مقسك طؾقف السالم اكػالق البحر )وذلؽ طـدما أمر اهلل تعالك كبقف مقسك طؾقف السالم 

 ملسو هيلع هللا ىلصطك اهلل سـبحاكف وتعـالك الـبـل محؿـد أن يضرب البحر بالعصك التل يف يده( فـلط
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ــد  ــل محؿ ــار الـب ــدما أش ــؽ طـ ــر )وذل ــؼاق الؼؿ ــقحل  ملسو هيلع هللا ىلصمعجــزة اكش ــر ب ــك الؼؿ              إل

مـ اهلل تعالك فاكشؼ كصػقـ( وهل أبؾغ وأطجب؛ ٕهنا آية سؿاوية، فؾؿ يؽـ يستطقع 

 أحد القصقل إلك الؼؿر يف ذلؽ الققت وكؿا ذكركا:

 (Rimaccr Lunar Rilles)ا مـا يسـؿك بشـؼقق الؼؿـر  فؾؼـد اكتشـػ العؾـؿ حـديثً 

وقــد تــؿ التؼــاط صــقر لؾؼؿــر مقضــح هبــا إحــدى هــذه  وهــل شــؼقق صقيؾــة وهائؾــة،

 مـتصػ الؼؿر )تؼريبا(.  يفالشؼقق الطقيؾة 

وكان مـ معجـزات الؿسـقح طقسـك طؾقـف السـالم إحقـاء الؿـقتك فـلططك اهلل سـبحاكف 

، فؽان الجذع يبؽل ويئـ ملسو هيلع هللا ىلصجذع إلقف كآية لف معجزة حـقـ ال ملسو هيلع هللا ىلصوتعالك كبقف محؿًدا 

كؿا يئـ الصبل، وهل أبؾغ وأطجب؛ ٕن حقاة الخشبة أبؾـغ مــ إحقـاء الؿقـت الـذي 

 كان فقف حقاة قبؾ مقتف، أما الخشبة فإصؾ أهنا ٓ روح فقفا.

وغقر هذا الؽثقر والؽثقـر مــ الؿعجـزات وأيـات والرباهـقـ واإلطجـازات العؾؿقـة 

كدٓلة طؾك صدق كبقتف ومصـداققة  ملسو هيلع هللا ىلصا خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ محؿد التل جاء هب

 رسالتف.

 ومـ ثؿ كستـتج أيت:

ــقة  -5 ــة أن يــممـ يفــقدي بـبــقة مقســك طؾقــف الســالم إن لــؿ يــممـ بـب    ٓ يؿؽـــ البت

 .ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

وٓ يؿؽـ البتة أن يممـ كصراين بالؿسقح طقسك طؾقف السالم إٓ بعد إقراره بـبـقة  -2

 .ملسو هيلع هللا ىلصد محؿ
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 هق رسقل اهلل حًؼا وصدًقا.. ملسو هيلع هللا ىلصفؿحؿد 

 
 

 ( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا يجب اختقار اإلسالم ديـا؟29)س 

مـــ  إضـافة إلـك مـا أوضـحتف مـــ إجابـة طؾـك التسـاؤلقـ السـابؼقـ ( الؿســؾؿ:29)ج

ومــ ثـؿ تبقـان صـدق بؿا يشـفد بصـدقف وُقْدِسـَقتف  الؼرآن الؽريؿتقضقٍح لؿا يتضؿـف 

وجـاء باإلسـالم  هق مـ ُأكزل طؾقف الؼرآن الؽـريؿ ملسو هيلع هللا ىلص حقث إكف ملسو هيلع هللا ىلص دطقة الـبل محؿد

بؿصـداققة ومع ما قد بّقـتف مـ بعض الـؿـاذج والشـقاهد والرباهـقـ التـل تشـفد ديـا، 

 ، أوضح:ملسو هيلع هللا ىلصرسالتف 

   إن اإلسالم هق ديـ الػطرة التل فطر اهلل تعالك خْؾؼف طؾقف، ففق ديـ التقحقد الذي

لخالؼ سبحاكف وتعالك ووحداكقة ألقهقتف، وهق الديـ جاء يدطق إلك اإليؿان باإللف ا

الذي جاء ُمؼّدما لألجقبة الؿـطؼقة الـؿقذجقة لؽؾ ما يتػؽر العؼؾ البشري فقف 

 ويتسائؾ طـف ويحتاج إلك إجابة لف.

   أن اإلسالم هق الديـ القحقد الذي يدطق إلك اإليؿان بجؿقع أكبقاء اهلل تعالك

ؿ وتـزيفؿ طـ القققع يف وحؾ كبائر الجرائؿ هنلورسؾف والرْفع مـ قدرهؿ وش

والػقاحش والرذائؾ التل تـسبفا إديان إخرى إلقفؿ، وطدم التػرقة بقـ أحد مـ 

أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف، حقث ُيؾِزم اإليؿان هبؿ جؿقعا والرْفع مـ َقْدرهؿ والتصديؼ 
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 تعالك ورسؾف محؿد برسآهتؿ وأّن آخر هذه الرسآت هل رسالة خاتؿ أكبقاء اهلل

 الذي جاء باإلسالم ديـا. ملسو هيلع هللا ىلص

   ولؼد جاء اإلسالم داطقا إلك تـزيف اإللف الخالؼ القاجد طـ ما ٓ يؾقؼ بف مـ صػات

معقبة ومذمقمة، وتـزيفف )سبحاكف وتعالك( طـ ما ٓ يؾقؼ بف مـ أفعال البشر )التل 

)وما يتبع ذلؽ  يحتاجقن إلقفا( وغقرهؿ مـ الؿخؾققات إخرى مـ ملكؾ ومشرب

مـ ذهاب لؾخالء لؼضاء الحاجة( وكقم وراحة وزواج وتـاسؾ...، ففق سبحاكف 

وتعالك الخالؼ لؾبشر وغقرهؿ مـ الؿخؾققات إخرى وهق سبحاكف وتعالك القاجد 

لتؾؽ الصػات فقفؿ مـ احتقاج لؾؿلكؾ والؿشرب وقضاء الحاجة والـقم والراحة 

ولؽـف سبحاكف وتعالك  ،ج لؾقلد...إلك غقر ذلؽواحتقاج لؾتزاوج والتـاسؾ واحتقا

 طـ مثؾ ذلؽ كؾف ففق اإللف الخالؼ القاجد.
ّ
 غـل

  سبحاكف  ولؼد جاء اإلسالم داطقا إلك تـزيف اإللف الخالؼ طـ صػة العـصرية، وأكف

وتعالك لقس إلفا ٕفراد وجؿاطات دون آخريـ أو ّٕمة دون غقرها مـ إمؿ أو 

عقب، بؾ إكف تبارك وتعالك هق إلف العالؿقـ، يؼبؾفؿ جؿقعا لشعب دون غقره مـ الش

)إذا أقبؾقا طؾقف وآمـقا بف وامتثؾقا لف( ويتقب طؾقفؿ ويغػر لفؿ ويػتح لفؿ أبقاب 

رحؿتف بؾ ويدخؾفؿ جـّتف ويرضك طـفؿ، ففق جّؾ وطال اإللف الحّؼ الَعْدل الذي ٓ 

سقاء ولقس ٕحد طؾك أخر َفْضؾ يظؾؿ أحدا مـ طباده شقئا، فالؽّؾ طـد اهلل تعالك 

إٓ بنيؿاكف بنلفف وخالؼف وتؼقاه لف وطؿؾف الصالح الذي يبتغل بف التؼّرب إلقف ورضاه 

 طؾقف.
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   ولؼد جاء اإلسالم داطقا إلك تعظقؿ صػات اإللف الخالؼ سبحاكف وتعالك وطدم

ُيعؼؾ  التؼؾقؾ مـف مـ خالل وصػف أو تصقيره يف شؽؾ أحجار وتؿاثقؾ، إذ أكف كقػ

بعد أن خؾؼ اهلل سبحاكف وتعالك اإلكسان مـ طدم أن يؼقم ذلؽ اإلكسان بتصـقع 

تؿاثقؾ مختؾػة يصقر فقفا إلفف وخالؼف بلشؽال مختؾػة )طؾك الرغؿ مـ طدم رؤية 

ثؿ يؼقم إكسان آخر بتصقير إلفف وخالؼف يف أشؽال وصقر  ،اإلكسان لخالؼف(

 أخرى..إلك غقر ذلؽ؟!

ؾ وأطظؿ مـ أي صقرة يؿؽـ أن يصقره فقفا مخؾقق مـ فاإللف الخالؼ أج

 مخؾققاتف.

  أن الؽتاب السؿاوي الذي جاء بف اإلسالم )وهق الؼرآن الؽريؿ( هق الؽتاب

القحقد الذي تعّفد اهلل تبارك وتعالك بِحْػظف مـ الضقاع أو التحريػ وذلؽ ٕكف لقس 

بعد الؼرآن الؽريؿ أي أي كبل أو رسقل آخر ومـ ثؿ فنكف لقس  ملسو هيلع هللا ىلصبعد الـبل محؿد 

كتاب سؿاوي آخر، ففق )الؼرآن الؽريؿ( الؽتاب الذي ُختِؿت بف جؿقع الؽتب 

السؿاوية السابؼة والذي قد ضؾ يف إصاره الرّباين محتػظا بنشراقاتف الـقراكقة مشتؿال 

طؾك كؾ ما يحتاجف اإلكسان لتستؼقؿ بف حقاتف يف الدكقا وأخرة، فؾؼد جاء الؼرآن 

 تضؿـا:الؽريؿ م

 لؾؿعتؼد السؾقؿ الـؼل الصايف الذي ٓ شائبة فقف وٓ طؽرات. -أ

 ومتضؿـا لؾتشريع الؼقيؿ الذي بف تستؼقؿ حقاة البشرية كافة. -ب
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ومتضؿـا لؾعبادات الفادية التل هبا تزكق الـػس البشرية وتتطّفر مـ الرذائؾ  -ت

 والخبائث، وتسؿق وترتؼل إلك أطؾك مراتب اإلحسان.

 ؿـا لألخالق الحؿقدة والؿعامالت الؽريؿة.ومتض -ث

 والتؼدم والتحّضر. -ج
ّ
 ومتضؿـا لؾتعالقؿ السامقة التل مـ خاللفا يؽقن الِرقِل

ومتضؿـا لإلشارات العديدة والؿتـقطة إلك الؽثقر مـ العؾقم الؽقكقة يف شتك  -ح

 قدما يف صريؼ
ّ
 الؿجات العؾؿقة لتؽقن هذه اإلشارات ومضات مبفرات لؾؿِضل

 العؾؿ.

ومتضؿـا لؾتقجقفات الرفقعة التل تؽقن سببا يف حّؾ مختؾػ أكقاع الؿشاكؾ  -خ

 التل يقاجففا اإلكسان قديؿا وحديثا.

ولذلؽ، فنكف يؾزم اإليؿان هبذا الؽتاب السؿاوي الخاتؿ )الؼرآن الؽريؿ( الذي جاء 

 بف اإلسالم، ومـ ثؿ اختقار اإلسالم ديـا.

 ذلؽ مؿا جاء بف اإلسالم مـ اطتدال وتقّسط يف الؿعتؼد  َوَسطِقة اإلسالم: ويتبّقـ

حقث العؼقدة الـؼقة الصافقة التل تدطقا إلك اإليؿان باإللف الخالؼ سبحاكف وتعالك 

         ووحداكقة ألقهقتف وتعظقؿف وتؿجقده وتـزيفف سبحاكف وتعالك طـ أي صػة ذّم 

كبقاء اهلل تعالك ورسؾف والرْفع مـ أو كْؼص أو طْقب، والتل تدطقا إلك اإليؿان بجؿقع أ

قدرهؿ وشلهنؿ وتـزيفؿ طـ القققع يف وحؾ كبائر الجرائؿ والػقاحش والرذائؾ التل 

 تـسبفا إديان إخرى إلقفؿ )ٕهنؿ هؿ مـ قد اختارهؿ اهلل تعالك لتبؾقغ رسآتف(.
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راكقة، لؼد تطّرق اإلسالم لؾؼضقة إكثر خطقرة يف العؼقدة الـص :وكؿقذج ذلؽ -

       الـصراكقة قد كسبت إلك الؿسقح بـ مريؿ إلقهقة  فػل الققت الذي كجد فقف أن

    أو جزءا مـفا )طؾك اختالف فرقفا( وكجد فقف أن القفقدية قد جحدت رسالة 

               والـَْقؾ مـ شرف  الؿسقح بـ مريؿ ُكؾّقًة وَكّذبْتف وحاول القفقد َصْؾبف وَقْتؾف

            قدة مريؿ العذراء بِـَْسبفا إلك الزكا والػجقر )كؿحاولة لتؾقيث سقرة الس أمف

      الؿسقح بـ مريؿ مثؾ كثقر مـ الؿحاوٓت لتؾقيث سقرة غقره مـ إكبقاء قبؾف(

        أن اإلسالم قد جاء بالؼقل القسط الصحقح والؿعتؼد الصايف السؾقؿ  فنكـا كجد

 كريٌؿ اصطػاه اهلل طز وجؾ  يف الؿسقح بـ مريؿ طؾقف
ٌ
بالرسالة كؿا السالم مِـ أكف كبل

ـف كغقره مـ سائر  ػلاصط ـف يف الققت ذاتف طبٌد هلل سبحاكف وتعالك ورسقل م غقره مـ الرسؾ ولؽ

ـ، ٕكبقاء والؿرسؾق وأن وٓدتف كاكت آية معجزة مـ اهلل جّؾ وطال، وأن ما ضفر طؾك  ا

 طز وجؾ كغقرها مـ الؿعجزات والخقارق التل يديف مـ معجزات إكؿا هل بؼدرة اهلل

وإكبقاء مـ قبؾف، تليقًدا مـ اهلل تعالك  ملسو هيلع هللا ىلصأجراها تبارك وتعالك طؾك يدي كبقف محؿد 

 لفؿ كدٓلة بّقـة وشفادة واضحة طؾك صدق دطقهتؿ ورسالتفؿ.

وكذلؽ إمر بالـسبة لؾسقدة مريؿ حقث تزطؿ الـصراكقة بلهنا والدة اهلل، وطؾك 

ؼقض تؿاًما تـسبفا القفقدية إلك الزكا والػجقر ومـ ثؿ كاكت وٓدهتا لؾؿسقح، يف الـ

بالؼقل القسط الصحقح وآطتؼاد الصايف السقؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ الققت جاء الـبل محؿد 

 الذي أوحاه إلقف ربف تبارك وتعالك، دون إفراط أو تػريط، وهق: 
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ذاتف الطاهرة العػقػة التؼّقة الـؼقّة أن السقدة مريؿ لقست بقالدة اهلل، ولؽـفا يف الققت 

التل قد أتت بقلدها )الؿسقح طؾقف السالم( بنرادة مـ اهلل تعالك وحؽؿة مـف، والتل 

)السقدة مريؿ( قد أّيدها رهبا تبارك وتعالك بؿعجزة كالم ولقدها يف الؿفد تربءة لفا 

 وتؿفقًدا لرسالتف.

راط وغؾق الـصراكقة ودون تػريط وهذا هق الؼقل الحؼ الذي ٓ مرية فقف بدون إف

 القفقدية.

مؿا جاء بف مـ اْطتِدال وتَقّسط يف التشريع  :وتتبقّـ وسطقة اإلسالم أيضا - 

والعبادات فال ُيَؽؾِّػ َكْػسا إٓ ُوْسعفا وصاقتفا وٓ يشّؼ طؾقفا بؿا ٓ تستطقع، 

..، واطتدال وتقّسط يف كؾ شلء كالؿلكؾ والؿشرب واإلكػاق وطدم اإلسراف.

واطتدال وتقسط يف إططاء الجسد والروح حؼفؿا ومتطؾباهتؿا، ويتبّقـ ذلؽ مـ 

الذي َتَعؾَّؿ طؾك يد الـبل محؿد -لؼقل الصحابل سؾؿان  ملسو هيلع هللا ىلصتصديؼ الـبل محؿد 

ولـػسؽ طؾقؽ حؼا وٕهؾؽ طؾقؽ حؼا  إن لربؽ طؾقؽ حؼا "ٕبل الدرداء  -ملسو هيلع هللا ىلص

]رواه البخاري،  "انؿَ ؾْ َس  َق دَ َص  " :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل محؿد  "فلطط كؾ ذي حّؼ حؼف

 مـ حديث صقيؾ[

فاإلسالم هق الديـ الذي يحؼؼ آطتدال والتقازن بقـ الدكقا وأخرة فقعطل لؽؾ 

ف.  مـفؿا حؼَّ

ومـ ثؿ فنكف يجب اختقار اإلسالم ديـا، وذلؽ لتضافر الرباهقـ والشقاهد التل تشفد 

 بلكف هق الديـ الحّؼ مـ اهلل تبارك وتعالك.
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أكف طؾك اإلكسان )بصػة طامة( أن يبحث طـ الحّؼ ويتبعف أيـؿا وجده ومتك  وكقضح:

تحؼؼت شقاهد وبراهقـ مصداققتف، فال يِصّح ُلَؽْقن أن فْؽرا أو معتؼدا ما قد ضّؾ 

سائدا يف مجتؿع ما لػرتة صقيؾة أن يئقل إمر ٕن يصقر ُمَسّؾؿا بف مـ قِبؾ أفراد هذا 

كػسفؿ طؾل اطتؼاده وطدم الحقاد طـف لعدم الرغبة يف الؿجتؿع وأن يظؾقا راِغؿقـ أ

مخالػة ما كشل طؾقف أسالففؿ )آبائفؿ وأجدادهؿ( ٓ سقؿا إذا لؿ يؽـ هـاك أدكك دلقؾ 

أو برهان طؾك صحتف وإذا ما اّتضح لفؿ بطالن ذلؽ الػؽر والؿعتؼد وتبّقـ لفؿ أن 

 الحّؼ يف فِْؽر ومعتؼد آخر غقره.  

ر ما لُؿَجّرد آستـاد إلك إوهام والظـقن والتخؿقـات دون فؼبقل معتؼد أو َتَص  قُّ

تفا ٓ سقؿا إذا كاكت ُمـافقة وُمعارضة لؾَؿْعؼقل وُمَباِهتَة  أدكك دلقؾ طؾك ِصحَّ

 لضرورياتف ُيَعدُّ إهاكة لؾعؼؾ البشرّي الذي أْكَرم اهلل تعالك اإلكسان بف.

م بطريؼة مـطؼقة وحقادية، ومـ ثؿ ولذلؽ، فنكـل أدطقا الجؿقع لؾتػّؽر يف اإلسال

فسقف يتبقّـ لفؿ شقاهد وبراهقـ مصداققتف، وأكف هق الديـ الحّؼ مـ اهلل تبارك 

  وتعالك.
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( غقر الؿسؾؿ: لؼد رأيت يف غقر اإلسالم مـ أديان كالـصراكقة والقفقدية 41)س

اإلسالم أن  وغقرهؿا الؽثقر مـ الطقائػ والػرق داخؾ الدياكة  القاحدة، ففؾ يشرتط

 يؽقن الؿسؾؿ مـتؿقا إلك صائػة أو فرقة ما؟

إن إصؾ يف اإلسالم أكف ٓ تحّزب وٓ َتَػّرق فقف، بؾ إن اإلسالم  ( الؿسـؾؿ:41)ج

طـ التَحّزب والَتػّرق إلك أي مـ الطقائػ والِػَرق، وذلؽ ٕن اإلسالم قد  لقد هن

تل ٓ اختالف فقفا، وكـت قد أوجزهتا جاء داطقا إلك العؼقدة الـؼقة الصافقة الجؾّقة ال

لؽ يف إجابايت طؾك أول تساؤٓتؽ، وهذا هق سبب اطتـاق الؽثقر والؽثقر لإلسالم 

ودخقلفؿ يف ديـ اهلل أفقاجا، حقث يؾؼك اإلسالم قبقٓ طريضا واكتشارا واسعا، 

 واإلحصائقات الحديثة شاهد ذلؽ.

تؼدير جؿقع آل بقت الـبل محؿد هذا باإلضافة إلك أن الؿسؾؿ يجب طؾقف محبة و -

وجؿقع صحابتف الؽرام ومعرفة طظقؿ قْدرهؿ وفضؾفؿ ابتداًء مـ أول خؾقػة  ملسو هيلع هللا ىلص

طؾك الؿسؾؿقـ وهق: أبل بؽر الصديؼ الذي كان أول مـ آمـ  ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل محؿد

وصّدق برسالتف وكشر دطقتف ومـ َتؾَِقف مـ الخؾػاء الراشديـ  ملسو هيلع هللا ىلصبرسقل اهلل 

ب وطثؿان بـ طػان وطؾل بـ أبل صالب إلك آخر صحابتف الؿفديقـ: طؿر بـ الخطا

الؽرام، وإجاللفؿ والرفع مـ قدرهؿ وشلهنؿ ٕهنؿ هؿ الذيـ اختارهؿ اهلل تبارك  ملسو هيلع هللا ىلص

فؼامقا بالتضحقة بلرواحفؿ وبؽؾ غال وثؿقـ  ملسو هيلع هللا ىلصوتعالك لصحبة كبقف الؽريؿ محؿد 

إرض، وذلؽ مـ وفداء لفذا الديـ العظقؿ وكشِره يف شتك بؼاع  ملسو هيلع هللا ىلصممازرة لدطقتف 

حسـ آطتؼاد يف اهلل سبحاكف وتعالك واإليؿان بجؿقؾ صػاتف وحسـفا وكؿالفا حقث 
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وَمـ هؿ أْهٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاإليؿان بحسـ اختقاره جؾ وطال لؿـ هؿ أْهٌؾ لصحبة كبقف 

لؾتصديؼ برسالتف وكْشر دطقتف، ومـ ثؿ اإليؿان بِِسَعة طؾؿ اهلل سبحاكف وتعالك 

 وشؿقلقتف وكؿال حؽؿتف.

 

 

هؾ مـ الؿؿؽـ أن تذكر كؿاذجا مؿـ قد أطؾـ اطتـاقف ديـ ( غقر الؿسؾؿ: 45)س

 ؟اإلسالم وأسباهبؿ لدخقلفؿ فقف

ـّ اهلل )تبارك وتعالك( طؾك الؽثقر والؽثقر بتقفقؼفؿ  ( الؿسـؾؿ:45)ج لؼد امت

، واإليؿان بؿصداققة  ملسو هيلع هللا ىلصوهدايتفؿ إلك اإلسالم ديـا، والتصديؼ بؿحؿد  ًٓ كبقًّا ورسق

ؼرآن الؽريؿ الُؿـّزل طؾقف، وبؿشقئة اهلل تعالك سقف كقضح بعض الـؿاذج مـ ال

همٓء الؽثقريـ الذيـ هداهؿ اهلل تعالك لإلسالم، ُمبقِّـقـ كقػ أحسـ همٓء 

 استخدام وتقضقػ ما قد وهبفؿ اهلل تعالك مـ كعؿة العؼؾ.

 ومـ همٓء الذيـ قد أسؾؿقا هلل تبارك وتعالك: 

 ت والمنّصر السابق، الدكتور: جاري مولرعالم الرياضوا -5

يؼقل: لؼد جذبـل لفذا الديـ وضقح العؼقدة، ذلؽ القضقح الذي ٓ أجده يف طؼقدة 

 سقاه.
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لؼد أراد جاري مقؾر يف أحد إيام أن يؼرأ الؼرآن بؼصد أن يجد فقف  قصة إسالمة:

صراكقة...، بعض إخطاء التل ُتعّزز مققػف طـد دطقتف الؿسؾؿقـ لؾدخقل يف الـ

قرًكا، يتؽّؾؿ طـ الصحراء وما  54وكان يتققع أن يجد الؼرآن كتاًبا قديًؿا مؽتقًبا مـذ 

إلك ذلؽ، لؽـف ُذهؾ مؿا وجده فقف، بؾ اكتشػ أن هذا الؽتاب يحتقي طؾك أشقاء ٓ 

 تقجد يف أي كتاب آخر يف هذا العالؿ.

، ملسو هيلع هللا ىلصؾك الـبل محؿد فؽان يتققع أن يجد فقف بعض إحداث العصقبة التل مرت ط

مثؾ وفاة زوجتف خديجة رضل اهلل طـفا، أو وفاة بـاتف وأوٓده، لؽـف لؿ يجد شقًئا مـ 

 ذلؽ، بؾ الذي جعؾف يف حقرة مـ أمره: 

ة مريؿ، وفقفا تشريػ لؾسقدة أكف وجد سقرة كامؾة يف الؼرآن الؽريؿ ُتسّؿك بسقر

 وٓ يف أكاجقؾفا.  ٓ يقجد مثقؾف يف كتاب الـصراكقةطؾقفا السالم  مريؿ

، أو فاصؿة ابـتف رضل اهلل طـفؿا، ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يجد سقرة باسؿ طائشة زوجة الـبل محؿد 

مّرة يف الؼرآن، يف حقـ  21وكذلؽ وجد أن الؿسقح طقسك طؾقف السالم ُذكر بآسؿ 

 مرات فؼط. 4لؿ ُيذكر إٓ يف  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل محؿد

 م
ٌ
                 ـ طـد اهلل تبارك وتعالك، مؿا ُيَدّلؾ طؾك أن هذا الؼرآن إكؿا هق وحل

، ومـ ثّؿ مصداققة دطقة ورسالة مـ أتك بف، (ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  الـبل) ولقس اختالًقا مـف

 ، وصدق اإلسالم الذي جاء يدطقا إلقف.ملسو هيلع هللا ىلصوهق الـبل محؿد 
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 فاىسان موىتوه -2

يؼقل: إن الؼرآن الؽريؿ أوضح لل أيًضا ففؿ التاريخ الؿسقحل، فالؿسقحققن 

ٕوائؾ لؿ يؽقكقا بعقديـ طـ الؿػفقم اإلسالمل، ولؿ يؽـ الؿسقح إلًفا إٓ يف ا

لؾؿقالد، وفقف تؼّرر بزيادة صقت واحد فؼط مـ  221ُمجؿع )كقؼقة( الذي اكعؼد سـة 

الُؿؼرتطقـ أن الؿسقح إلف، ولق كؼص هذا الصقت لبؼل الؿسقح يف الـصراكقة بشًرا 

 لحـقػ.تؿاًما كؿا يؼقل الديـ اإلسالمل ا

 محمد أسد )لووبولد فايس( -3

  يؼقل: أصابتـل الحقرة حقـ شاهدت صالة تتضّؿـ حركات آلقة، فسللت اإلمام: 

ا أن اهلل يـتظر مـؽ أن ُتظفر إيؿاكؽ بتؽرار الركقع والسجقد             ؟ هؾ تعتؼد حؼًّ

 ؟ كـأٓ يؽقن مـ إفضؾ أن تـظر إلك داخؾؽ، وتصّؾل إلك رّبؽ بؼؾبؽ وأكت سا

 ؟ ألؿ يخؾؼ الروح والجسد مًعا بلي وسقؾة تعتؼد أكـا يؿؽـ أن كعبد اهلل فلجاب:

 ؟ ؟وبؿا أكف خؾؼـا جسًدا وروًحا، أٓ يجب أن كصؾل بالجسد والروح

ثؿ مضك يشرح الؿعـك مـ حركات الصالة، وكان ذلؽ أول باب لدخقلف يف 

 اإلسالم.

ا هلل تعالك رّب العالؿقـ، ُمحسـقـ وغقر ما ذكرت الؽثقر والؽثقر مـ الذيـ أسؾؿق

 استخدام وتقضقػ ما قد وهبفؿ اهلل تبارك وتعالك مـ كعؿة العؼؾ.
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فالحؿد هلل تعالك طؾك كعؿة اإلسالم والفداية والتقفقؼ، وكسلل اهلل تعالك أن يشرح 

 .ملسو هيلع هللا ىلصصدور طباده أجؿعقـ لإلسالم، واتباع خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ محؿد 

 
 

ؾؿ: هؾ مـ الؿؿؽـ أن تذكر لل كؿاذجا مـ العبادات والتشاريع ( غقر الؿس42)س

 التل جاء هبا اإلسالم وآثارها؟

الـػس البشرية تزُكق التل هبا لؼد جاء اإلسالم بالعبادات الفادية  ( الؿسـؾؿ:42)ج

وتتطّفر مـ كؾ ما يشقهبا مـ صػات سؾبقة رذيؾة )كالطبؼقة والؽِْبر والعـصرية..(، 

عبادات الفادية( إلك الصػات السامقة الراققة )كالتقاضع والشعقر وهتتدي هبا )ال

 ، وكؿقذج ذلؽ مـ هذه العبادات:بأخريـ واإلحساس هبؿ والتعاون معفؿ..( 

والتل كرى فقفا الؿساواة بقـ جؿقع الؿسؾؿقـ، حقث يؽقن الرئقس  :عبادة الصالة

)الؽتػ بجاكب  بجاكب الؿرءوس والغـل بجاكب الػؼقر والؼقي بجاكب الضعقػ

الؽتػ وبؿحاذاة لف، والؼدم بجاكب الؼدم وبؿحاذاة لفا( يف صػقف مرتاصة مـتظؿة 

ُمْبِفجة، حقث يؽقن إمامفؿ )الذي يتبعقكف( أحػظفؿ لؽتاب اهلل تعالك )الؼرآن 

الؽريؿ( وأكثرهؿ طؾؿا وفؼفا )تؼديرا لؾعؾؿ(، ممّديـ لؾصالة بؽقػقة واحدة )مـ ققام 

 تعالك(. وركقع وسجقد هلل 

ولؼد تؿ اكتشاف فائدة طؾؿقة كبقرة يف طبادة السجقد بالصالة لدى شريعة الؿسؾؿقـ، 

       حقث إن طبادة السجقد تؽقن بقضع اإلكسان جبفتف ومؼدمة رأسف طؾك إرض 
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هلل سبحاكف وتعالك تعظقؿا وإجالٓ لف، ومـ ثؿ فنن طبادة اهلل تعالك هبذه الؽقػقة 

ؼؾ الشحـات الؽفربقة الزائدة طـد اإلكسان إلك إرض )السجقد( تعؿؾ طؾك ك

 والتخؾص مـفا، ومـ ثؿ حػظ اإلكسان طـ إضرار الـاتجة طـفا.

 ومـ ثؿ يتبقـ حؽؿة اإللف الخالؼ جؾ وطال يف جؿقؾ وطظقؿ تشريعف.

والتل كرى فقفا صقرة مـ صقر التؽافؾ آجتؿاطل يف الؿجتؿع  :عبادة الزكاة

م إغـقاء )الذيـ رزقفؿ اهلل تعالك إمقال الؽثقرة( بنخراج اإلسالمل، حقث يؼق

%( بشؽؾ سـقي لؾػؼراء والضعػاء والؿحتاجقـ..، ومـ ثؿ 2.1كسبة مـ أمقالفؿ )

تسقد روح إلػة والؿقدة يف الؿجتؿع اإلسالمل  شامال كؾ مـ يعقش فقف مـ 

 الؿسؾؿقـ وغقر الؿسؾؿقـ. 

ؿال الجامد الؿعطؾ )الذي ُيّدخر وٓ ُيستثؿر( وكقضح: أن الزكاة تؽقن طؾك رأس ال

الذي مّر طؾقف طام )هجري( كامؾ، ومـ ثؿ العؿؾ طؾك تحريؽف واستثؿاره كل يتؿ 

دْفع الزكاة مـ الػائض والربح بدٓ مـ أن ُتدفع مـ رأس الؿال، ومـ ثؿ العؿؾ طؾك 

تثؿار سرطة دوران رأس الؿال وتشجقع أصحاب إمقال بشؽؾ غقر مباشر طؾك اس

أمقالفؿ يف الؿشروطات الؿختؾػة التل تعؿؾ طؾك تقفقر فرص العؿؾ وتؼؾقؾ كسبة 

 البطالة ومـ ثؿ سرطة دوران رأس الؿال واكتعاش الحقاة آقتصادية. 

وتؽقن باإلمساك وآمتـاع طـ الطعام والشراب والِجؿاع مـ وقت  :عبادة الصوم

قَّـ )وهق شفر رمضان( يف العام الػجر إلك وقت غروب الشؿس لؿدة شفر واحد ُمعَ 

 ُيحقؾ بقـف وبقـ أداء هذه العبادة، 
ّ
كؾف صالؿا أن اإلكسان لقس بف مرض أو طذر شرِطل
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حقث يشرتك الؿسؾؿقن يف شتك بؼاع إرض يف تلدية هذه العبادة يف وقت واحد 

 )شفر رمضان، مـ وقت الػجر إلك وقت غروب الشؿس( وبؽقػقة واحدة.

اإلكسان إفطاره بلكؾ تؿرات وبشرب الؿاء، حقث إلن هذا مـ  وُيستحب أن يبدأ

 .وُسـَّتِف ملسو هيلع هللا ىلصَهْدي الـبل محؿد 

ويف هذه العبادة الفادية يستشعر اإلكسان بحال أخقف اإلكسان الذي ٓ يؿؾؽ صعام 

يقمف فقحـق طؾقف ويساطده ويعطػ طؾقف، وُيدرك طظقؿ فضؾ اهلل تعالك طؾقف فقمدي 

دة العؾؿقة التل تؿ اكتشاففا يف هذه العبادة السامقة حقث إكف شؽره، إضافة إلك الػقائ

مـ خاللفا )طبادة الصقام( َتتِؿُّ راحة الجفاز الفضؿل والؿساطدة طؾك التخؾص مـ 

سؿقم الجسؿ طـ صريؼ الؽبد وخػض تخزيـ الدهقن والتخّؾص مـفا وتؼقية 

ٓ الػقائد الؽثقرة  قر ذلؽ مـالجفاز الؿـاطل والتغّؾب طؾك مشاكؾ اإلدمان..إلك غ

بعد صقل صقام واكؼطاع طـ إكؾ والُشْرب، والؿاء  سقؿا طـد اإلفطار طؾك التؿر

حقث يستػقد جسؿ اإلكسان بؿا يف التَّْؿر مـ طـاصر غذائقة مفؿة فقؼقم بامتصاصفا 

بسفقلة وُيْسر، وكذلؽ الؿاء حقث يعؿؾ أيضا طؾك َغْسؾ الؽِْؾَقَتقـ الؾتْقـ بجسؿ 

 اإلكسان. 

وُتػرض طؾك اإلكسان الُؿستطقع )مـ حقث آستطاطة البدكقة  :عبادة الحّج 

والؿالقة..( مرة واحدة يف طؿره )وإذا أراد اإلكسان أن يحّج أكثر مـ مرة تطقطا 

فقستحّب لف ذلؽ(، ويف شفر معّقـ )شفر ذي الحجة( ووقت معّقـ مـ الشفر ويف 

ب مختؾػة مـ شتك بؼاع إرض مؽان محّدد )مّؽة(، حقث يجتؿع الؿسؾؿقن كشعق
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طؾك اختالف ألقاهنؿ وأجـاسفؿ ولغاهتؿ وأطؿارهؿ ومستقى صبؼاهتؿ ممديـ 

مـاسؽ الحّج وشعائره بؽقػقة واحدة طؾك كحق ما أراده اهلل تعالك مـفؿ ، فتزداد ققى 

الرتابط بقـ الشعقب الؿختؾػة يف شتك بؼاع إرض، ومـ ثؿ يؽقن التقّحد طؾك 

 الشعقب.مستقى إمؿ و

أن طبادة الؿسؾؿقـ الؿتؿثؾة يف صقاففؿ  :ومؿا قد تؿَّ اكتشافف حديثا ومالحظتف، هق

فة( سبعة )دوراهنؿ( ) ( أشقاط يف مسارات شبف 7حقل البقت الحرام )الؽعبة الُؿَشرَّ

دائرية ويف اتجاه معاكس لعؼارب الساطة هل العبادة القحقد التل تتقافؼ وتـسجؿ مع 

             ذي خؾؼف اهلل تعالك، ابتداء مـ دوران اإللؽرتوكات حقل الـظام الؽقين ال

                            مستقيات مـ الطاقة (7) التل تحتقيفا الذرة وتتؽقن مـفا الؿادة يف طددالـقاة 

(K, L, M, N, O, P, Q)  ويف اتجاه معاكس لعؼارب يف مسارات شبف دائرية

ض أيضا حقل محقرها يف اتجاه معاكس ٓتجاه طؼارب وكذلؽ دوران إرالساطة، 

( دائري)شبف  ؽلمسار فؾ يفكؼس الققت حقل الشؿس  يفإرض ، ودوران الساطة

اتجاه صقاف الؿسؾؿقـ مسار ويف اتجاه معاكس ٓتجاه طؼارب الساطة وهق كػس و

 ...إلك غقر ذلؽ.حقل الؽعبة

المقة مع كظام الؿادة، مؿا ُيدلِّؾ طؾك ومـ ثؿ يتجؾك لـا تطابؼ التشريعات الديـقة اإلس

 :أن

اإللف الخالؼ لفذه الؿادة الؿتؽقكة مـ الذرات هق الذي أكزل الديـ الحؼ طؾك رسقلف 

 الذي يتجؾَّك فقف كامقس الؽقن، أٓ وهق اإلسالم. ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 
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يف كؾ ما أخرب بف واإليؿان بف واتباطف  ملسو هيلع هللا ىلصومـ ثؿ يتقجب طؾقـا تصديؼ الـبل محؿد 

 قع ما دطا إلقف.يف جؿ ملسو هيلع هللا ىلص

ولؼد جاء اإلسالم داطقا إلك إخالق الَحسـَة الؽريؿة الرفقعة والؿعامالت الطقبة  -

الحؽقؿة كالصدق وإماكة والرحؿة والعدل والجقد والؽَرم والعػق والتصافح 

 وكؿقذج ذلؽ:والتسامح..إلك غقر ذلؽ، 

 [صحقح البخاري] "إنَّ ِخقارُكؿ أحاِسـُِؽؿ أْخالقا" :ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل الـبل محؿد 

 وأْقَربُؽؿ مـّل َمْجؾِسا َيْقم الِؼقاَمة " :ملسو هيلع هللا ىلص ويؼقل الـبل محؿد
َّ
إّن مـ أحّبؽؿ إَلل

 ]صحقح الرتمذي[  "أحاِسـُؽؿ َأْخالقا...

ومـ  ،ولؼد جاء اإلسالم بالتشاريع الؼقيؿة التل هبا يستؼقؿ سؾقك الػرد والؿجتؿع -

 ج ذلؽ:ثؿ تـفض البشرية يف شتك كقاحل الحقاة، وكؿقذ

أن اإلسالم قد أحؾَّ لإلكسان كؾ ما هق صقِّب وكافع مـ ملكؾ وَمْشَرب ومؾبس  -أ

طـ كؾ مايتسبب يف إيذاء اإلكسان وضرره مـ  لومسؽـ وزواج..إلك غقر ذلؽ، وهن

ملكؾ )كؾحقم الخـازير ولحقم الؿـَْقَتة.. والتل قد اكتشػ العؾؿ الحديث خطقرهتا 

بفا بجسؿ اإلكسان( ومـ َمْشرب )كالخؿقر كظرا لؽثرة إمراض التل تسب

والؽحقلقات والؿسؽرات التل تؽقن سببا يف ذهاب طؼؾ اإلكسان ومـ ثؿ تصرفاتف 

اطتداءات، إضافة إلك الؽثقر اكتفاكات والبفقؿقة الغقر طؼالكقة..وما قد يتبع ذلؽ مـ 

  .مـ إمراض الخطقرة التل تسببفا بجسؿ اإلكسان(...إلك غقر ذلؽ
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الخبائث والػقاحش والؿـؽرات )كالؼتؾ والزكك والسرقة اإلسالم حّرم د لؼو -ب

 .وكؾ ما يمدي إفساد الػرد والؿجتؿع والظؾؿ..إلك غقر ذلؽ(

وغقر ما أشرت إلقف الؽثقر مـ الـؿاذج التل يتبقَّـ مـفا ِحؽؿة وققامة التشاريع التل قد 

 جاء هبا اإلسالم.

 
 

 تقار اإلسالم يف أخرة؟( غقر الؿسؾؿ: ما هل كتقجة اخ42)س

الَِحاِت َفُلوَلئَِؽ ﴿  يؼقل اهلل تعالك: ( الؿسـؾؿ:42)ج َوَمـ َيْلتِِف ُمْممِـًا َقْد َطِؿَؾ الصَّ

َرَجاُت اْلُعَؾك ـَ فِقَفا َوَذلَِؽ ( 71)َلُفُؿ الدَّ َْكَفاُر َخالِِدي ْٕ َجـَّاُت َطْدٍن َتْجِري مِـ َتْحتَِفا ا

 [73-71]سقرة صف:  ﴾(73)كلَجَزاُء َمـ َتزَ 

فاهلل تبارك وتعالك يخربكا يف هذه أية الؼرآكقة الؽريؿة بجؿقؾ ثقابف وطظقؿ مؽافلتف 

لؿـ آمـ بف سبحاكف وتعالك وبقحداكقة ألقهقتف وطؿؾ طؿال صالحا، ُمْخؾِصا لف 

سبحاكف وتعالك يف كِقِّتف ُمستسؾؿا لف خاضعا مؿتثال ٕوامره جّؾ وطال، وهذه الؿؽافلة 

            الدرجات العالقة يف جـّات الخؾقد بؿا فقفا مـ كعقؿ دائؿ مؼقؿ ٓ يػـك  هل:

 وٓ يزول.
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 ـّة يف اإلسالم:ومـ وْصػ الجَ  -

 كعقؿفا دائؿ، فال َيِؼّؾ وٓ يـؼطع أبدا.  -5

         ُمضقئة ُمَزيَّـة ٕهؾفا )أهؾ الجـّة(، لقس هبا َحّر أو برد، مـ يدخؾفا يْسعد   -2

 ؼك أبدا.وٓ يش

ــة،   -2 ــة الؼقي ــاض، وتراهبــا الؿســؽ الخــالص ذو الرائحــة الطقب ُتْربتفــا شــديدة البق

 وحصباؤها )ِصغار أحجارها( الؾملم والقاققت.

 قصقرها مـ الذهب والػضة.  -4

طفا، فبالجـة أهنار مـ  كأهنارها يف أجؿؾ صقرة وأهب -1 مـظر وذلؽ مع كثرهتا وَتـَقُّ

.. إلك كػالذي لؿ يتغقر صعؿف وأهنار مـ العسؾ الُؿَص الؿاء الصايف وأهنار مـ الؾبـ 

 غقر ذلؽ.

 مؾقئة بالبساتقـ الخضراء وإشجار الـِضرة الؿثؿرة. -3

  "ة..َسـَ فا مائة ؾِّ ب يف ضِ اكِ الرَّ  يسقرُ  رةة لشجَ ـّ جَ الْ يف  إنّ ": ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل الـبل محؿد 

 ]رواه البخاري[.

ـْ َذَهبشَجرة إة ـّ جَ الْ ما يف " :ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل الـبل محؿد 
 ]رواه الرتمذي[.  "ّٓ وَساقفا مِ

 ثؿارها صّقبة وكثقرة ومتـقطة، وٓ تـؼطع يف أي مـ إوقات أبدا. -7

هبا كؾ ما لّذ وصاب مـ مختؾػ أكقاع الطعام )كؿختؾػ أكقاع الؾحقم..(   -2

 والشراب.
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ذن وٓ أ فقفا كؾ ما تشتفقف إكػس وتؾّذ إطقـ، وهبا مـ الـعقؿ ما ٓ طقـ رأت   -9

 سؿعت وٓ َخَطر طؾك قؾب بشر. 

 وإن مـ وصػ أهؾ الجـة يف اإلسالم: -

 وجقهفؿ حسـة جؿقؾة، َكِضرة ُمضقئة كالؼؿر لقؾة البدر. -5

 صقلفؿ ستقن ذراطا. -2

ـّ الـ -2    خّؾـدون مــ العؿـر، ٓ يشـقبقن وٓ يفرمـقن أبـدا، حقـث يُ  22أطؿارهؿ يف س

ـّ الشباب أبدا، ٓ يػـك شباهبؿ و  ٓ يبؾك ثقاهبؿ، فُقـّعؿقن وٓ يؿقتقن فقفا أبدا.يف س

 أِصّحاء، فال يسؼؿقن وٓ يؿرضقن أبدا. -4

ُيـَّعؿقن برضا اهلل تبارك وتعالك طؾقفؿ وطدم سخطف طؾقفؿ أبدا، فال يصقبفؿ هّؿ  -1

 وٓ غّؿ وٓ ِضقؼ وٓ حزن وٓ بمس قط، فقسعدون وٓ يشؼقن أبدا.

             اهلل تبارك وتعالك )دون إحاصة بف جؾ وطال، يتؿّتعقن ويتؾّذذون برؤية  -3

 فاهلل سبحاكف وتعالك لقس كؿثؾف شلء(.

 ٓ تباغض وٓ تحاسد بقـفؿ، قؾقهبؿ كؼؾب الرجؾ القاحد ٓ اختالف بقـفؿ. -7

 يلكؾقن ويشربقن كؾ ما لّذ وصاب. -2

طقن، وٓ يبقلقن وٓ يتغّقصقن حقث -9 يخرج زيادة ملكؾفؿ  ٓ َيْتُػؾقن وٓ َيَتَؿخَّ

 ومشرهبؿ يف صقرة َرْشح مـ جؾقدهؿ رائحتف أْصَقب مـ صِقب الؿسؽ.

 ُيْعَطك القاحد مـ أهؾ الجـة ققة مائة رجؾ. -51
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فؾق أنَّ امرأة مـ كساِء الجـة اّصؾعْت يتزوجقن الحقر العقـ )كساء أهؾ الجـة(،  -55

ؿا ريحا صقبا مـ شدة حسـفا إلك إرض ٕضاءت ما بقْـَُفَؿا كقرا ولؿألت ما بقـف

وجؿالفا، مع العؾؿ بلن الؿرأة الؿسؾؿة الصالحة يعقد اهلل تبارك وتعالك خؾؼفا 

)كساء أهؾ الجـة(، إضافة إلك أهنا وإكشائفا مـ جديد فتؽقن أجؿؾ مـ الحقر العقـ 

   تؽقن مع زوجفا يف الجـة.

 سـا وجؿآ دائؿا أبدا.ُحْسـفؿ وجؿالفؿ ُمَتجّدد مستؿر، حقث إهنؿ يزدادون ح -52

ُيؾفؿقن تسبقح اهلل سبحاكف وتعالك وتحؿقده كنلفام الـََػس دون أدكك مشّؼة أو  -52

 تعب.

. ةـّ جَ الْ : يا أهؾ ةـّ جَ الْ قل ٕهؾ يؼُ  ّؾ وَج  زّ اهلل طَ  إنّ " :ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل الـبل محؿد  -

فقؼقلقن: وما قتؿ؟ ِض ر يف يديؽ. فقؼقل: هؾ رَ قْ ؽ والخَ يْ دَ عْ ؽ ربـا وَس قْ فقؼقلقن: لبَّ 

قؽؿ طِ طْ : أٓ أُ ؼؽ؟ فقؼقلؾْ َخ ـ ًدا مِ ط أَح عْ ـا ما لؿ تُ تَ قْ ضك يا ربـا وقد أططَ رْ لـا ٓ كَ 

ذلؽ؟ فقؼقل: أحّؾ طؾقؽؿ  ـْ ؾ مِ َض أفضؾ مـ ذلؽ؟ فقؼقلقن: يا رب! وأي شلء أفْ 

 .[]رواه مسؾؿ " ادً ه أبَ دَ عْ ؿ بَ ؽُ ؾقْ ط طَ خَ قاين فال أْس رْض 

ذا دخؾ أْهؾ اْلجـَِّة اْلَجـََّة َقاَل: َيُؼقُل اهلُل َتَبـاَرَك َوَتَعـاَلك: إِ " :ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل الـبل محؿد  -

ـْ  ــَـا مـِـ ُتِريـُدوَن َشــْقًئا َأِزيــُدُكْؿ؟ َفَقُؼقُلــقَن َأَلـْؿ ُتَبــقِّْض ُوُجقَهــَـا َأَلــْؿ ُتـْدِخْؾـَا اْلَجـَّــَة َوُتـَجِّ

ـْ الـََّظِر إَِلـك َربِِّفـْؿ : َفَقْؽِشُػ اْلِحَجاَب، َفَؿا ُأْططُ  ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل الـَّاِر؟
قا َشْقًئا َأَحبَّ إَِلْقِفْؿ مِ

َيةَ  "َطزَّ َوَجؾَّ وهل الزيادة ْٔ َٓ َيْرَهـُؼ : "ُثؿَّ َتاَل َهِذِه ا ـَ َأْحَســُقا اْلُحْســََك َوِزَيـاَدٌة َو ـِذي لِؾَّ

ئَِؽ َأْصَحاُب اْلَجـَِّة ُهْؿ فِقَفا  ٌة ُأوَلَ َٓ ِذلَّ  رواه مسؾؿ[] "َخالُِدونَ ُوُجقَهُفْؿ َقَتٌر َو
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أن الـظـر إلـك اهلل سـبحاكف وتعـالك يؽـقن يف غقـر إحاصـة بـف،  مع تقضقح بسقط، وهق:

فاهلل سبحاكف وتعالك أجّؾ وأطظؿ مـ أن يحقط بف َكَظر مخؾقق، فـاهلل سـبحاكف وتعـالك 

 .ٓ يحتقيف مؽان وٓ يػـقف زمان، ففق سبحاكف خالؼ الؿؽان والزمان

      
 

وأن بعد أن أجبتؽ طـ ما قد استػسرت طـف وأوضحتف لؽ أوّد أن ؾؿ : )س( الؿسـ

 أسللؽ: ما هق ققلؽ يف اإلسالم؟

حؼقؼة لؼد رأيت يف اإلسالم تقافؼا واكسجاما مع الػطرة التل فطر  )ج( غقر الؿسؾؿ:

اهلل سبحاكف وتعالك طؾقفا َخْؾؼف، ولؼد وجدت يف اإلسالم أجقبة مـطؼقة كؿقذجقة 

 أفؽر فقف وأحتاج إلك إجابة طؼالكقة لف.  لؽؾ ما كـت

إضافة إلك أكف مـ خالل ما أخرب بف اإلسالم طـ الجـة التل أطّدها اهلل تبارك وتعالك 

لعباده الؿقّحديـ فؼد اشتاقت كػسل إلقفا بؿا فقفا مـ كعقؿ طظقؿ دائؿ مؼقؿ بؿا يف 

ت الجـة الؿخؾققة هبذا ذلؽ مـ ُمتعة الـظر إلك اهلل سبحاكف وتعالك، حقث إكف إذا كاك

القصػ الجؿقؾ الرائع الجؿقؾ فال شؽ أن اإللف الخالؼ لفا هق أَجّؾ وأجؿؾ 

 وأطظؿ.  
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 إذن، ففؾ تؼبؾ اإلسالم ديـا؟)س( الؿسـؾؿ : 

بالتلكقد، وبؽؾ شقق وترحقب، فلكا مـ أن ٓ أريد أن أخالػ  )ج( غقر الؿسؾؿ:

وكذلؽ فنن اهلل تبارك وتعالك قد أكرمـل  الػطرة التل فطرين اهلل سبحاكف وتعالك،

بـعؿة العؼؾ لؾتػؽر والتعؼؾ ومـ ثؿ فلكا ٓ أريد أن أطارض ما يتقافؼ مع صريح 

 طؼؾل.

 
 

 ( غقر الؿسؾؿ: وما هل كْقػقة الدخقل يف اإلسالم؟44)س

إكـا يف الحؼقؼة يؿؽــا أن كؼقل: كْقػقة الرجقع إلك اإلسالم بدٓ  ( الؿسـؾؿ :44)ج

ْقل: كْقػقة الدخقل فقف، وذلؽ ٕن اإلسالم هق ديـ الػطرة التل ُخؾِؼ اإلكسان مـ قَ 

 طؾقفا والتل تتػؼ معفا فطرتف.

وطؾك كؾ حال، فنن الدخقل يف اإلسالم يؽقن مـ خالل اإليؿان الؼؾبل باإللف 

الخالؼ ووحداكقة ألقهقتف )وهق اهلل سبحاكف وتعالك( واإليؿان بِِصدق دطقة ورسالة 

 ْطؼ هبؿا كشفادتقـ طؾك هذا الـحق:، ثؿ الـُ ملسو هيلع هللا ىلصأكبقاء اهلل تعالك ورسؾف محؿد خاتؿ 

  أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل  وأشفد أن محؿدا طبده ورسقلف.

ومـ ثؿ يصبح الؿْرء مسؾؿا دون الحاجة إلك أّي مـ الطؼقس والرسؿقات، ويصقر 

 أكحاء العالؿ. أخا جديدا )أو أختا جديدة( يف اإلسالم لجؿقع الؿسؾؿقـ يف شتك 
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                    وأشفد أن محؿدا طبده ورسقلف،  أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل :ؿؿسؾغقر ال

 فؾؼد أصبحت مسؾؿا مـ أن.

 مبارك أخل الؽريؿ، ومرحبا بؽ كلخ جديد يف اإلسالم. الؿسـؾؿ:

 الحؿد هلل تعالك الذي هداين لـعؿة اإلسالم وأرشدين إلقفا. :غقر الؿسؾؿ

   
 

، قد امتـ طؾقـا هبا لالم التالختام، كحؿد اهلل )تبارك وتعالك( طؾك كعؿة اإلس ويف  

كديـ بخقر ديـ، جاء بف خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ وأن جعؾـا مقحديـ مسؾؿقـ، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

أكف طؾك اإلكسان )بصػة طامة( أن يبحث طـ الحّؼ ويتبعف أيـؿا وجده  وكقضح ثاكقة:

هقـ مصداققتف، فال يِصّح ُلَؽْقن أن فْؽرا أو معتؼدا ما قد ومتك تحؼؼت شقاهد وبرا

ضّؾ سائدا يف مجتؿع ما لػرتة صقيؾة أن يئقل إمر ٕن يصقر ُمَسّؾؿا بف مـ قِبؾ أفراد 

هذا الؿجتؿع وأن يظؾقا راِغؿقـ أكػسفؿ طؾل اطتؼاده وطدم الحقاد طـف لعدم الرغبة 

أجدادهؿ( ٓ سقؿا إذا لؿ يؽـ هـاك أدكك يف مخالػة ما كشل طؾقف أسالففؿ )آبائفؿ و

دلقؾ أو برهان طؾك صحتف وإذا ما اّتضح لفؿ بطالن ذلؽ الػؽر والؿعتؼد وتبّقـ لفؿ 

 أن الحّؼ يف فِْؽر ومعتؼد آخر غقره. 
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ـَُجّرد آستـاد إلك إوهام والظـقن والتخؿقـات دون  ر ما لؿ فؼبقل معتؼد أو َتَصقُّ

تفا ٓ  سقؿا إذا كاكت ُمـافقة وُمعارضة لؾَؿْعؼقل وُمَباِهتَة أدكك دلقؾ طؾك ِصحَّ

 لضرورياتف ُيَعدُّ إهاكة لؾعؼؾ البشرّي الذي أْكَرم اهلل تعالك اإلكسان بف.

ولذلؽ، فنكـا كدطقا الجؿقع لؾتػّؽر يف اإلسالم بطريؼة مـطؼقة وحقادية، ومـ ثؿ 

الحّؼ مـ اهلل تبارك  فسقف يتبقّـ لفؿ شقاهد وبراهقـ مصداققتف، وأكف هق الديـ

 وتعالك، ومـ ثؿ فنكف يؾزم اختقار اإلسالم ديـا.

 فالحؿد هلل تعالك طؾك كعؿة اإلسالم حؿدا كثقرا صقبا مباركا فقف.

، وطؾك آل بقتف إصفار ملسو هيلع هللا ىلصوصّؾ الؾفؿ وسؾؿ وبارك طؾك كبقؽ ورسقلؽ محؿد 

                   إلك يقم الديـ. أثره كػوأصحابف إخقار، وطؾك مـ اهتدى هبديف واستـ بسـتف واقت

 والحؿد هلل تعالك رب العالؿقـ.
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 الفهرس

 4 مؼدمة

( غقر الؿسؾؿ: لعؾؽ تشاهد ما يعؿؾ اإلطالم الغربل طؾك كشره 5)س

بؿختؾػ صقر التطرف  وترويجف مـ إلصاق اإلسالم والؿسؾؿقـ

 واإلرهاب، فؿا هق تعؾقؼؽ طؾك ذلؽ؟

7 

 2 إذن، فؿا هق مػفقم اإلسالم؟( غقر الؿسؾؿ: 2)س

 9 ( غقر الؿسؾؿ: وإلك أي شلء يدطق اإلسالم؟2)س

 52 ( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا يدطق اإلسالم إلك اإليؿان بقجقد اإللف؟ 4)س

( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا يدطق اإلسالم إلك اإليؿان بقحداكقة اإللف؟ 1)س

لف واحد فؼط )الخالؼ لفذا الؽقن( هق إ أن اإللف ما الذي يدل طؾكو

 ؟أكثرثالثة أو ولقس اثـقـ أو 

22 

 )الّزطؿ ( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا يؼقل اإلسالم بلن اإلشراك باهلل3)س

  ؟أكرب الؽبائر بقجقد أكثر مـ إلف( هق
22 

( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا يدطق اإلسالم إلك اإليؿان بالؽتب 7)س

لة مـ السؿاوية بؿا يف ذلؽ الؼرآن كآخر هذه الؽتب السؿاوية ال ـُـَزَّ ؿ

 طـد اإللف؟

21 
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حقث ( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا ٓ يتػؼ اإلسالم مع الـصراكقة مـ 2)س

 يعتؼدها الـصارى؟ اإليؿان بعؼقدة التثؾقث التل
22 

رّدك كلحد الؿسؾؿقـ يف إيجاز طؾك ما هق ( غقر الؿسؾؿ: 9)س

 الـصراكقة يف قْقلفا بتثؾقث اإللف؟ 
23 

طؾك إخبار  بؽتب الـصراكقة ما يـص ( غقر الؿسؾؿ: هؾ يقجد51)س

 اإللف اإلبـ لإللف إب ؟ الؿسقح بللقهقتف وأكف
22 

ة مـ ( غقر الؿسؾؿ: إذا لؿ يتػؼ العؼؾ مع ما تزطؿف الـصراكق55)س

يخرب الؿسقح بلكف هق اهلل، فؿـ أيـ  لؿ طؼقدة التثؾقث وكذلؽ إذا

تللقف  ؾكيؿؽـ لؾـصراكقة أن تجلء بؿثؾ ذلؽ الؿعتؼد الذي يؼقم ط

 الؿسقح )كبل الـصراكقة( وآطتؼاد بتثؾقث اإللف وطدم وحداكقتف؟ 

41 

( غقر الؿسؾؿ: بؿا أكؽ قد أوضحت أسباب طدم اتػاق 52)س

اإليؿان بعؼقدة تثؾقث اإللف التل  حقث اإلسالم مع الـصراكقة مـ

الـصراكقة  يعتؼدها الـصارى، فؿا هق الرّد بنيجاز طؾك تعظقؿ

 لؾصؾقب؟

42 

( غقر الؿسؾؿ: ما هق الَرّد بنيجاز طؾك اطتؼاد الـصراكقة بلن 52س)

 )الؿسقح( أحد أقاكقؿف؟ الؿسقح هق ابـ اإللف وأكف
11 

( غقر الؿسؾؿ: ما هق الَرّد طؾك اطتؼاد الـصراكقة يف طؼقدة 54)س 

 الخالص وتقارث الخطقئة؟
31 
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تؼاد ( غقر الؿسؾؿ: لؼد أوضحت لل رّدا شامال واسعا طؾك اط51)س

وتقارث الخطقئة، ففؾ مـ الؿؿؽـ أن  الخالص الـصراكقة يف طؼقدة

ا طؾك ذلؽ الؿعتؼد؟  تقجز لل ردًّ

75 

( غقر الؿسؾؿ: لؼد أوضحت لل بنيجاز الؽثقر والعديد مـ 53)س

ولؽـ هؾ مـ أن تعطقـل مؾخصا  الـصراكقة، الردود طؾك اطتؼادات

مـ  الـصارى ا يزطؿفطؾك مشامال لؿا قد أوجزتف لل يف رّدك 

 معتؼدات؟

71 

الؽثقر والعديد مـ بؿا أكؽ قد أوضحت لل ( غقر الؿسؾؿ: 57)س

إضافة إلك ما قد أططقتـل إياه مـ  الـصراكقة الردود طؾك اطتؼادات

مـ  ما يزطؿف الـصارى مؾخص شامؾ لؿا قد أوجزتف لل يف رّدك طؾك

 اكقة؟!معتؼدات، إذن فؿا هق سبب وجقد مثؾ تؾؽ آطتؼادات بالـصر

 ومـ الذي قام بذلؽ والرتويج لفا؟

21 

( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا ٓ يتػؼ اإلسالم مع القفقدية مـ حقث 52)س

 اإليؿان بؿا تعتؼده يف اإللف الخالؼ؟
22 

( غقر الؿسؾؿ: هؾ حؼا ما تؼقل؟! هؾ مـ الؿؿؽـ أن تـسب 59)س

ئفا رسالة أو دياكة إلك إلففا أّيا مـ الصػات الؿعقبة وإلك أكبقا

 ومرسؾقفا أيا مـ الجرائؿ والػقاحش والرذائؾ؟! 

21 
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( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا يحتقي الؽتاب الؿؼدس لؽؾ مـ 21)س

الـصراكقة والقفقدية طؾك مثؾ ما أخربتـل بف مـ جرائؿ وفقاحش 

 ورذائؾ مـسقبة إلك أكبقائفا ومرسؾقفا؟

92 

ـ بذلؽ أن الؽتاب الؿؼدس لؽؾ م ل( غقر الؿسؾؿ: هؾ تعـ25)س

الـصراكقة والقفقدية يتضؿـ بشارات بـبل اإلسالم محؿد؟ وإذا كان 

 إمر كذلؽ ففؾ مـ الؿؿؽـ أن تذكر لل كؿقذجا مـفا؟ 

91 

ٓ يتػؼ اإلسالم مع مـ يؼقم بتصقير اإللف ( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا 22)س

يحرم يف شؽؾ صقر وتؿاثقؾ كالفـدوس والبقذ....، بؿعـك أكف: لؿاذا 

 اإللف يف شؽؾ صقر وتؿاثقؾ؟ اإلسالم تصقير

552 

( غقر الؿسؾؿ: مـ الفـدوس والبقذ مـ يؼقل بلن الفدف مـ 22)س

طبادة التؿاثقؾ طدم شرود الذهـ واستحضار الرتكقز لعبادة اإللف، فؿا 

 ققلؽ يف ذلؽ؟ 

552 

أي  ( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا يحرم اإلسالم طؼقدة حؾقل اإللف يف24)س

والبؼر وغقرها مـ الحققاكات  اثقؾمـ البشر أو الصقر والتؿ

 والؿقجقدات )ومـ ثؿ الـفل طـ تؼديس أي مـفا وتحريؿ طبادهتا(؟

551 

( غقر الؿسؾؿ: هؾ تعؾؿ أن مِـ الفـدوس َمـ يْختزل ألفة 21)س

آلفة رئقسقة أو يؼقلقن بلن تؾؽ ألفة طبارة طـ إلف  2الؽثقرة إلك 

 ـ البقذيقـ َمـ يؼقل بلن صقر أو أقاكقؿ؟ وكذلؽ يقجد مِ  2واحد ذي 

521 
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 صقر أو أقاكقؿ، فؿا هل وجفة كظر اإلسالم يف ذلؽ؟ 2اإللف طبارة طـ 

( غقر الؿسؾؿ: هؾ تعؾؿ أن الدياكة الفـدوسقة تؼقل بعؼقدة 23)س

بلن اإللف قد كزل إلك إرض يف صقرة  ُتسّؿك بـ )إفتار( والتل تعـل:

، وذلؽ لؾعؾؿ بلحقال خؾؼف بشرية تتؿثؾ يف شخصقة ُتسؿك )كريشـا(

وهبدف تعؾقؿ الـاس وإصالحفؿ؟ وأيضا مِـ البقذيقـ َمـ يعتؼد بلن 

اإللف قد كزل إلك إرض بعد أن تجّسد يف صقرة بشرية تتؿثؾ يف 

 شخصقة ُتؾّؼب بـ)بقذا(، فؿا هل وجفة كظر اإلسالم يف ذلؽ؟

522 

ا أو كريشـا مـ يؼقل بلكـا كعبد رام مـ الفـدوس( غقر الؿسؾؿ: 27)س

َمـ  ، ومِـ البقذيقـومـ شاكؾفؿا مـ ألفة ٕهنؿ أرشدوكا إلك اإللف

اإلرشادات والتقجقفات  يؼقل بلكـا كعبد بقذا ٕكف قد جاء بؽثقر مـ

 الـافعة، فؿا وجفة كظر اإلسالم يف ذلؽ؟

521 

( غقر الؿسؾؿ: يؼقم الفـدوس بحرق أجساد مقتاهؿ، بقـؿا 22)س

ـ جسد اإلكسان بعد مقتف يف الرتاب بدٓ مـ يؼقم الؿسؾؿقن بدف

 حرقف، لؿاذا؟ وما الصقاب الذي يراه اإلسالم يف ذلؽ؟

527 

( غقر الؿسؾؿ: هؾ تعؾؿ أن كال مـ الدياكة الفـدوسقة والبقذية 29)س

)تـاسخ إرواح( والتل تعـل اكتؼال روح  تؼقل بعؼقدة تسؿك بـ

 كظر اإلسالم يف ذلؽ؟اإلكسان بعد مقتف لجسد آخر؟ وما هل وجفة 

529 
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( غقر الؿسؾؿ: ما الحؽؿة مـ دطقة اإلسالم لإليؿان بالققم 21)س

 أخر الذي ُتْبَعث فقف الخالئؼ بعد مقهتا؟ 
522 

( غقر الؿسؾؿ: إن الدياكة الفـدوسقة تؼقم بتؼديس البؼرة ومـ 25)س

كجد أن اإلسالم ُيجقز ذبحفا  ثؿ تحرم ذبحفا وأكؾ لحقمفا بقـؿا

فؿا  ِحّؾ أكؾ لحقمفا )وغقرها مـ الحققاكات آكالت إطشاب(،ويُ 

 هل وجفة كظر اإلسالم يف ذلؽ؟

521 

( غقر الؿسؾؿ: إن الدياكة الفـدوسقة تؼقل بلن الؿجتؿع يـؼسؿ 22)س

 إلك أربع صبؼات مختؾػة، فؿا هل وجفة كظر اإلسالم يف ذلؽ؟
523 

 529 .الؿالزمة لفاالؿسـؾؿ: بعضا مـ التساؤٓت الؿفؿة واإلجابات 

( غقر الؿسؾؿ: كـت قد سؿعت مـ أحد الؿسؾؿقـ بلكف يقجد 22)س

بؽتب الفـدوس بشارات ببعثة كبل اإلسالم محؿد يف آخر الزمان 

كرسقل خاتؿ لجؿقع إكبقاء والؿرسؾقـ، ففؾ هذا صحقح؟ وإذا كان 

 أن تذكر لل كؿاذجا مـفا؟يؿؽـؽ إمر كذلؽ ففؾ 

545 

ؾؿ: ما هل وجفة كظر اإلسالم يف سقدهارتا غقتاما ( غقر الؿس24)س

ب بـ )بقذا( وكذلؽ يف ما قد جاء بف مـ إرشادات وتقجقفات؟   الُؿَؾؼَّ
541 

 542 ؟ يف اإلسالمإذن، ما هل صػات اإللف ( غقر الؿسؾؿ: 21)س
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لؿاذا َيِجب اإليؿان بالؼرآن الؽريؿ كآخر ( غقر الؿسؾؿ: 23)س

 لة مـ طـد اهلل سبحاكف وتعالك؟الؽتب السؿاوية الـُؿـَزّ 
515 

هؾ مـ الؿؿؽـ أن تذكر لل كؿاذجا مـ ( غقر الؿسؾؿ: 27)س

الحؼائؼ العؾؿقة التل أخرب هبا الؼرآن وأشارت إلقفا إحاديث الـبقية 

 والتل لؿ يؽـ ٕحد آكذاك أدكك معرفة هبا ولؿ ُتْؽَتشػ إٓ يف هذا

 العؾؿقة ؟ العصر الحديث بعد التؼدم يف شتك القسائؾ 

512 

 ( غقر الؿسؾؿ: ولؿاذا َيِجب اإليؿان ب22)س
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم محؿد  ـَبِل

 ؟والتصديؼ بدطقتف ورسالتف
522 

 599 ( غقر الؿسؾؿ: لؿاذا يجب اختقار اإلسالم ديـا؟29)س

 غقر اإلسالم مـ أديان كالـصراكقة( غقر الؿسؾؿ: لؼد رأيت يف 41)س

قائػ والػرق داخؾ الدياكة  والقفقدية وغقرهؿا الؽثقر مـ الط

       القاحدة، ففؾ يشرتط اإلسالم أن يؽقن الؿسؾؿ مـتؿقا إلك صائػة 

 أو فرقة ما؟

213 

هؾ مـ الؿؿؽـ أن تذكر كؿاذجا مؿـ قد أطؾـ ( غقر الؿسؾؿ: 45)س

 ؟اطتـاقف ديـ اإلسالم وأسباهبؿ لدخقلفؿ فقف
217 

كؿاذجا مـ ( غقر الؿسؾؿ: هؾ مـ الؿؿؽـ أن تذكر لل 42)س

 العبادات والتشاريع التل جاء هبا اإلسالم وآثارها؟
251 
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 251 ( غقر الؿسؾؿ: ما هل كتقجة اختقار اإلسالم يف أخرة؟42)س

وأن بعد أن أجبتؽ طـ ما قد استػسرت طـف )س( الؿسـؾؿ : 

 وأوضحتف لؽ أوّد أن أسللؽ: ما هق ققلؽ يف اإلسالم؟
259 

 221 ؾ تؼبؾ اإلسالم ديـا؟إذن، فف)س( الؿسـؾؿ : 

 221 ( غقر الؿسؾؿ: وما هل كْقػقة الدخقل يف اإلسالم؟44)س

 

 

           




