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  هندوسي يسأل..واملسلم جييب
  (ملاذا أصبحت مسلما؟)

احلمد هللا رب العاملني، فاطر السماوات واألرض، جاعل الظلمات والنور، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،  
امت األنبياء واملرسلني، وصل اللهم وسلم عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك على حممد النيب خ �وأشهد أن حممدا 

إىل يوم  �وبارك على أزواجه وآل بيته األخيار األطهار وأصحابه الكرام، ومن اهتدى ديه واسنت بسنته واقتفى أثره 
 الدين.

مع ما تقبله  اإلسالم ورسالته ودعوته يتبني له التوافق الكامل واالنسجام التام ملا جاء به اإلسالم تعاليمإن املتأمل ىف 
عنها  اليت يتساءلخالل هذه التساؤالت ذلك من  ويتضح، الفطر النقية وتأمله النفوس الزكية وتتطلع إليه العقول السوية

   على النحو التايل:وذلك كما على لسان املسلم،  اإلسالمله اليت يقدمها  العقالنية املنطقية اتواإلجاب أحد اهلندوس
 صورإلصاق اإلسالم واملسلمني مبختلف  منوتروجيه د ما يعمل اإلعالم الغريب على نشره لعلك تشاه اهلندوسي:) ١س(
  ذلك؟تعليقك على رهاب، فما هو اإلتطرف ولا
وبريء من أي فعل خمالف التطرف واإلرهاب  أي شكل من أشكالسالم بعيد كل البعد عن إن اإل لم:ـاملس )١ج(

 "اإلسالمكلمة "، ويكفيك أن تعلم أن لى يد من يزعم انتسابه لإلسالملتعاليمه السمحاء حىت وإن كان ذلك الفعل ع
ق منه أيضا تششتقة من املصدر (سلم) والذى ين واالطمئنان، حيث إن كلمة (اإلسالم) مالم واألمالس :شري إىلنفسها ت

  كلمة (السالم)، والىت تعىن: األمن واألمان واالطمئنان.
فينعمون مجيعا حتت مظلته بالسالم واألمن واألمان وعدم اجلور والظلم  ،الذى يسع اجلميع فـ(اإلسالم): هو دين السالم

  والطغيان.
  ]٣٢[سورة املائدة:  ا.."يعمج اسالن لَتا قَمنأَكَفَ ضِرأَي الْف ادسفَ وأَ سٍفْن رِيغا بِسفْن لَتقَ ن"..ماهللا تعاىل: يقول 
م اإلنسان بالسالم النفسى الداخلى وهو السالم احلقيقي، حيث يصري ساملا ىف معتقده باهللا سبحانه عني (اإلسالم)وبـ

قيم جوارحه ىف ضوء ما جاء به اإلسالم من تسوت - قلبه- وتعاىل آمنا حبسن اعتقاده فيه، فتطمئن نفسه ويسكُن فُؤاده 
 .توجيهات وتعاليم سامية

*******  
  ما هو مفهوم اإلسالم؟فإذن،  ) اهلندوسي:٢س(

االستسالم واخلضوع التام (عقال وقلبا وروحا وجسدا) هللا سبحانه وتعاىل واالمتثال  إن اإلسالم يعىن: ) املسـلم :٢(ج
  ألوامره.

ويؤمن بوحدانيته وعظيم قدرته وتفرده ىف  ،اهللا تبارك وتعاىل وهو فيؤمن بوجود اإلله الذى خلقه فيمتثل العبد بعقله:
عظيم وجليل دون هو فال يشرك به شيئا، وال يعتقد ىف إهله وخالقه إال ما يليق بعظمته فال يعتقد فيه إال كل ما  ألوهيته

أو ن ص أو تقليل.قْأدىن ذم  
  .سبحانه وتعاىل له وتعظيما وإجالال وتقديرا ،جلّ وعالحبا إلهله  وميتثل العبد بقلبه وروحه:
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 ٣

  وجمتنبا نواهيه. سبحانه وتعاىلإهله  مطيعا ألوامر  وميتثل العبد جبسده:
ويكون ذلك االمتثال من العبد املخلوق حبا ىف إهله وخالقه ورغبة ىف رضاه جل وعال وأمال ىف الفوز جبنته مبا فيها من 

  .نعيم عظيم دائم مقيم، وخوفا من غضبه جل وعال وأمال ىف النجاة من ناره مبا فيها من عذاب شديد أليم
*******  

  إىل أي شيء يدعوا اإلسالم؟و اهلندوسي:) ٣س(
بالعقيدة الصافية اليت استنارت ا العقول واهتدت ا إىل معرفة خالقهـا وبارئهـا   جاء اإلسالم لقد  ) املسـلم :٣(ج

قل ، داعيا إىل كل ما ميكن أن تقبله وتتفق معه الفطرة النقية والروح الزكية والعمعرفة جلية واضحة تليق جباللته وعظمته
  جاء: السوي، حيث

• جزه عن تفهعدون أدىن شوائب أو عكرات تثري العقل وتزعجه وت لها، داعيا إىل املعتقد داعيا إىل املعتقد النقيمها وتقب
 ، حيث يدعوا اإلسالم إىل:له لفرض تصور معني يعجز عن قبولهدون قهر أو إعنات  الرشيدالصاىف الذى يقبله العقل 

إلله (اهللا سبحانه وتعاىل) ووحدانية ألوهيته وترتيهه عن الصفات الرذيلة والنقائص والعيوب وعن كل اإلميان بوجود ا - 
  ما ال يليق به، واإلميان بعظيم صفاته وطالقة قدرته.

عبادته  لقد خلق اهللا تعاىل املالئكة وفَطَرها وجبلَها علىف ،كإحدى خملوقات اهللا تعاىل العظيمةالكرام اإلميان باملالئكة  - 
من هذه وحرية االختيار يف طاعته أو معصيته،  اوطاعته وتنفيذ أوامره فال يعصونه شيئا، حيث مل جيعل اهللا تعاىل هل

املالئكة مي، مبعىن أن منه نحكّل بالوولَقّي التكليفات واألوامر والنواهي والتوجيهات والتعاليم  اهو مكَلّف بتمن هو م
من البشر ليكونوا أنبيائه ورسله فَيبلّغوا ما يوحى  )اهللا تبارك وتعاىل(وإيصاهلا إىل من قد اختارهم  اهللا سبحانه وتعاىلمن 

  إليهم (من خالل ما يتلَقّونه من املالئكة من تكليفات وتوجيهات وتعاليم) إىل لناس ليعملوا ا.  
ريل عليه بن هو موكّل بالوحي من املالئكة (جِوهي الكتب اليت تتضمن ما يرتل به م ،اإلميان بالكتب السماوية - 

  .السالم) من تكليفات وأوامر ونواهي وتوجيهات وتعاليم
وهم من اختارهم اهللا تبارك وتعاىل من خلْقه (من البشر) لتبليغ دعوته  ،اإلميان بأنبياء اهللا تعاىل ورسله وتوقريهم - 

يههم إىل عبادته بالكيفية اليت جِم إىل اإلميان به وبوحدانية ألوهيته وتوورسالته ولتعريف الناس بإهلهم وخالقهم ودعو
تعاليمه وأوامره.تنفيذ مته ومشيئته) من خالل كْأرادها منهم (مبا اقتضت به كمال ح 

من  هما قدمو معتقدام وعنعث فيه الناس بعد ممام ليسأهلم اهللا تعاىل عن وهو اليوم الذي يب، اإلميان باليوم اآلخر - .
حاسأعمال ويفسوف ب ا ومن يعمل مثقال ذرة من شرهم عليها، فمن يعمل مثقال ذرة من خري فسوف جيد أجرها وثوا

  حياسب عليها.  
ويعين: أن كل ما حيدث يف هذا الكون وما يتعرض له اإلنسان من خري أو شر (كالسراء ، اإلميان بالقَدر خريه وشره - 

، الغىن والفقر، الصحة واملرض...) إمنا هو بتقدير مسبق من اهللا تعاىل (وفقا لكمال حكمته وملا اقتضته مشيئته والضراء
 .سبحانه وتعاىل) وعلى علْم كامل منه سبحانه وتعاىل فهو العليم اخلبري

، وتسمو وترتقي واألخالق الذميمة بائثتزكو النفس البشرية وتتطهر من الرذائل واخلداعيا إىل العبادات اهلادية الىت ا  •
 وإىل أعلى مراتب اإلحسان. مكارم األخالقإىل 
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 ٤

 داعيا إىل التشاريع القومية واملعامالت احلكيمة والتعاليم السامية اليت ا تستقيم حياة البشر أمجعني. •
 داعيا إىل العلم والتعلّم وإىل ما تنهض به البشرية ىف كافة جماالت احلياة. •
 إىل كل خري وإىل كل طريق يهدى إىل البِرِّ، ناهيا عن كل شر وعن كل طريق يؤدي إليه.داعيا  •
 داعيا إىل العدل واإلحسان وصلَة األرحام، ناهيا عن الظلم واجلور والفواحش واملنكرات. •

  .تكرمي اإلنسان واحلفاظ على حياته إىل داعيا •
اء من مرحلة والدا وطفولتها (كمولودة وطفلة صغرية إىل أن تكْرب يف مجيع مراحل حياا ابتدإىل تكرمي املرأة  داعيا •

  .وتصري عروسا) ومرورا مبرحلة زواجها (كزوجة) وإىل مرحلة أمومتها (كأُم وجدة)
  .االهتمام بتربية األطفال، واحلث على الرأفة والرمحة مإىل  داعيا •
  .االهتمام بالشبابإىل  داعيا •
  .محة باملخلوقات األخرى (احليوان، الطري، الشجر، النبات..)الرأفة والرإىل  داعيا •
إىل استخدام احلكمة واملوعظة احلسنة واحلوار العقلي املنطقي الرشيد مع أصحاب األديان األخرى لإلميان باإلله  داعيا •

  اخلالق سبحانه وتعاىل واإلميان بوحدانية ألوهيته وعدم اإلشراك به شيئا.
  .لطيبة لغري املسلماملعاملة اإىل  داعيا •
  .إىل التوحد والتضامن وإىل التآلف والتواد والتراحم داعيا •
قد كانت حروب املسلمني ضد أعدائهم إما صدا لعدوام ودفاعا عن دينهم لإىل السماحة يف احلروب، ف داعيا •

قيقته ويحول (يعوق) بينهم وبني (اإلسالم) ولتأمني الدعوة اإلسالمية وإما ضد من يشوه صورة اإلسالم ويزيف ح
ومع ذلك فإن اإلسالم قد ى املسلمني يف حروم ، الدعوة إليه وتبليغ رسالته (رسالة اإلسالم) للناس وتعريفهم بتعاليمه

 حيمل عن الغدر واخليانة وعن قتل األطفال والنساء والعجزة والشيوخ (الغري حماربني)، وى عن قَتل من استسلم ومن ال
من  السالح (الذي ال حيارب املسلمني)، وى عن ختريب الديار وعن قطع األشجار وعن هدم املدن وعن أي صورة

  .فاإلسالم قائم على الرمحة والسماحة، ومن مث نرى العدل يف املعاملة واإلنسانية يف القتال، صور اإلفساد يف األرض
  .املعاملة الطيبة ألسرى احلروبإىل  داعيا  •
 اعيا إىل السالم ومقوماته واألخذ بأسبابه وعدم التطرف واإلرهاب والوفاء بالعهود واملواثيق.د •

*******  
  ؟ سالم إىل اإلميان بوحدانية اإللهملاذا يدعوا اإل ) اهلندوسي:٤س(

(اهللا سبحانه  اإلله اخلالق مبوجد هذا الكون وهوإىل اإلميان اإلنسان بداية، لقد جاء اإلسالم داعيا  ) املسـلم :٤(ج
كل خملوق خالق، فال بد وأن يكون لموجود ال بد له من واجد وكل مصنوع ال بد له من صانع كل  كما أن فوتعاىل)، 

ومن مث يؤمن بوجود إهله وخالقه وإن كان ال يراه ولكن اآلثار والشواهد الدالة على وجوده أكثر من أن حتصى، ومثال 
  ذلك:
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 ٥

نه يؤمن بوجود هذه الروح لوجود آثارها من حياة، وكذلك فإنه ال يرى عقله ولكنه أن اإلنسان ال يرى روحه ولك
يؤمن بوجوده لوجود آثاره من قدرة على التفكّر والتدبر، وكذلك ال يرى اجلاذبية ولكنه يؤمن بوجودها لوجود آثارها 

  من قوة جذب...إىل غري ذلك.
  اخلالق سبحانه وتعاىل أكثر من أن حتصى.فاآليات واآلثار والشواهد الدالة على وجود اإلله 

ومبا أن اإلسالم قد جاء داعيا إىل تعظيم اإلله اخلالق جل وعال واإلميان بعظيم صفاته وكمال حكمته ومشول علمه  - 
  اإلسالم إىل اإلميان بوحدانية اإلله اخلالق جل وعال وتفرده يف ألوهيته. وطالقة قدرته فإن ذلك كله يستلزم دعوةَ

، ذلكمثل وليس ألحد سواه ميلك التصرف يف هذا الكون الذي  وحدها أن اإلله اخلالق هو إله واحد فقط فإنه هو ومب - 
  .فال يوجد سوى إله واحد وهو اهللا سبحانه وتعاىل

*******  
ني أو وليس اثنهو إله واحد فقط ) املتصرف يف هذا الكون اخلالق احلافظ(أن اإلله  ما الذي يدل على اهلندوسي: )٥س(

  ؟أكثرثالثة أو 
أنـه ال  هل تعلم أن الكتب املقدسة لدى اهلندوس توافق اإلسالم على  ،قبل أن أجيبك أود أن أسألك ) املسـلم :٥(ج

  ؟متفرد باأللوهية وحدهيوجد سوى إله واحد 
  وكيف ذلك؟! اهلندوسي:ـ 

أن اإلله إمنا هو إله واحد فقط ال ثاين لـه،   لقد نصت الكتب املقدسة لدى اهلندوس يف مواضع كثرية على : مسـلـ املُ
  ومن هذه املواضع: 

ديتيام"، وهو اقتباس باللغـة   حيث تقول: "إيكام إيفا )١/ عدد: ٢/ قسم: ٦تشاندوجيا/ جزء:  –(كتاب: أوبانيشاد  -
  السنسكريتية يعين: أن اإلله واحد ال ثاين له.

حيث تقول: "نا كاسيا ك كاسيج جانيتا كادهيبا" وتعـين:   )٩د: / عد٦سفيتا سفاتارا/ جزء:  –(كتاب: أوبانيشاد  -
  أي: ال أبوين له، فهو اإلله األعلى وال يوجد من يعلو عليه.أنه ال يوجد آهلة أخرى مع هذا اإلله، 

  وغري ذلك الكثري من املواضع اليت نصت فيها الكتب املقدسة لدى اهلندوس على أن اإلله إمنا هو إله واحد فقط.
    كثرية، ومنها: سبحانه وتعاىلإن الدالئل على وحدانية اإلله ا، فوأيض

ألوهيته، ودليل ذلك أنه إذا جِـيء   ةده واإلميان بوحدانيمولود يولد على فطرة اإلميان خبالقه وواجِفكل دليل الفطرة: -١
أنّ فطْرته اليت فطره اهللا تعـاىل   مبولود وترِك إىل أن يصري واعيا مدركا دون أي تأثري خارجي عليه يف معتقده فسوف جند
قوى عظيم قادر على خلقه  ، إلهعليها متيل إىل اإلميان خبالقها وواجدها، ومن مث تقوده إىل االعتقاد بوجود إله واحد فقط

 حاجته يناديه قائال: يا إهلي، ياربي،ووقت اضطراره (اإلنسان الذي صار واعيا مدركا) وخلق مجيع املخلوقات، فنجده 
ال  -اقض يل حـاجيت  -يسر يل أمري -يا خالقي (إشارة إىل اإلفراد يف األلوهية وليس التثنية أو اجلمع والتعدد): اهدين

تتركين...، ولن جنده يقول يا آهليت أو يا أربايب أو يا من خلقتموين (كإشارة إىل اجلمع)، مما يـدلل علـى أن اخلـالق    
   تبارك وتعاىل.والواجد إمنا هو إله واحد فقط وهو اهللا
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 ٦

تسائل: من الذي خلقه وأوجده؟ ومن الذي خلق مجيع هذه املخلوقات وأوجدها؟ وكانت اإلجابة  إذاأن اإلنسان  -٢
من خلقه وأوجده وخلق مجيع هذه املخلوقات وأوجدها البد وأنه إله قوي عظيم يوصف بقدرته على اخلَلْق  املنطقية بأنّ

هذا التساؤل بشكل خمتلف على النحو التايل: ومن الذي خلق هذا اإلله وأوجده؟  واإلجياد، فإنه سوف يقوم بتكرار
وبفرض أن اإلجابة كانت: ال بد وأنه إله آخر يوصف بالقوة والعظمة، فإنه سوف جيد نفسه مضطرا إىل تكرار ذلك 

وف تتكرر اإلجابة نفسها التساؤل بشكل غري متناهي وبنفس الكيفية: ومن الذي خلق هذا اإلله وأوجده؟ وبالتايل س
  دون الوصول إىل إجابة جذرية صحيحة وذلك ألن اإلجابة من البداية كانت خاطئة غري منطقية.

ومن مث تكون اإلجابة النموذجية على هذا التساؤل: أنه ال يوجد خالق وواجد هلذا اإلله اخلالق الواجد الذي خلق هذا 
ت وموجودات، ومن مث فال يوجد سوى إله واحد فقط يوصف بعظيم قوته اإلنسان وأوجد هذا الكون مبا فيه من خملوقا

 ال يقبل العقل الرشيد املُتفكّر يتالنموذجية الاملنطقية ق واإلجياد من العدم، وهذه هى اإلجابة لْوطالقة قدرته على اخلَ
  سواها.

ه الذي ميلك التصـرف يف هـذا   وكما أوضحت سابقا، أنه: مبا أن اإلله اخلالق هو إله واحد فقط فإنه هو وحد -

  .لعبادة وحدهلاملستحق  )وهو اهللا سبحانه وتعاىل(، فال يوجد سوى إله واحد الكون وليس ألحد سواه مثل ذلك

بافتراض وجود أكثر من إله ومن مث وجود إرادة مستقلة لكل إله، وبافتراض أن أحدهم أراد فعل شيء وأراد غريه  -٣
  د أحدهم حتريك شيء ما ويريد اآلخر عدم حتريكه) فما الذي حيدث حينئذ؟ فعل نقيض هذا الشيء (كأن يري

  احتماالت على النحو التايل: ٣واإلجابة على ذلك التساؤل (الذي كان نتيجة لالفتراض الومهي) ال خترج من 
حتريكه يف  إما أن حيدث ما أراده كل منهما، وذلك زعم باطل الستحالته عقال حيث ال ميكن حتريك اجلسم وعدم - أ

  نفس الوقت. 
أن يعجز كل منهما عن تنفيذ ما أراد، وذلك زعم باطل أيضا الستحالة وجود صفة العجز يف اإلله اخلالق وإما  - ب

  الواجد القادر على فعل كل شيء.
شيء  أن حيدث مراد أحدمها فقط وال حيدث مراد اآلخر، فيكون حينئذ هو اإلله احلقيقي القادر على فعل كلوإما  - ج

  وما سواه ليس بإله على اإلطالق.
، الذي ميلك وهو اإلله اخلالق الواجد لكل شيءوبتكرار هذا االفتراض يتبني: أنه ال يوجد سوى إله واحد حقيقي، 

  والقادر على فعل ما يريد.   التصرف يف هذا الكون 
٤-  لوبعضهم على بعض تارة وع لووانتصار البعض اآلخر تارة أخرى ولفسدت أنه إذا كان هناك أكثر من إله لظهر ع

  السماوات واألرض ومن مث تدمري الكون مبا فيه من خملوقات وموجودات مبا يف ذلك من حياة للبشرية قاطبة.
، إذن فليس هناك سوى إله واحد بل إننا جند أن هذا الكون يف غاية التوازن والتناسب ومبا أن ذلك كله ليس حبادث 

  وي العظيم القادر املتحكّم يف كل شيء، وهو اهللا سبحانه وتعاىل.فقط وهو اإلله الق
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 ٧

ومنوذج ما أشرنا إليه: أنه إذا كانت هناك فرصة للفوز حبكْم وملْك دولة ما فإننا سوف جند املنازعات واحلروب (مبا يف 
املُلك منفردا، وال يبدأ ذلك من قتل وهالك ودمار) إثر حماولة وصول كل من املتنازعني واملتحاربني إىل احلُكْم و

  االستقرار إال بعد وصول أحد املتنازعني واملتحاربني إىل احلُكْم منفردا واستقرار ملكه.
  أيضا، ماذا إذا كان هناك أكثر من رئيس لدولة واحدة؟ هل سوف يستقيم أمر هذه الدولة؟ 

يترتب على ذلك من ضياع وهالك ملقدرات بالطبع: ال، فال شك بأنه سوف حتدث املنازعات بينهم، باإلضافة إىل ما 
تلك الدولة وعدم تقدمها، ومن مث فإننا جند اتفاق الدول على أن يتزعم كل منها شخص واحد فقط يكون ملكا عليها 

هو إله واحد إمنا أو رئيسا هلا، وكذلك األمر بالنسبة هلذا الكون مبا فيه من خملوقات وموجودات فإن اخلالق والواجد له 
  .هو اإلله القوي العظيم القادر املتحكّم يف كل شيءو فقط

لشخص واحد فقط، ويقوم ذلك العبد بطاعته وتنفيذ أوامر وتعليمات حمددة دون  امملوك اهناك عبدبافتراض أن  -٥
عه ألكثر من شخص (شخصني أو ثالثة أو ...) وهو حياول جاهدا أدىن ختبط، فهل يستوي حاله ويستقيم أمره إذا مت بي

  أن يقوم بطاعتهم مجيعا وتنفيذ أوامرهم؟! بالطبع: ال.
ألنه يف حالته األوىل (عندما يكون مملوكا لشخص واحد فقط ) سوف جيد نفسه صايف الذهن مستريح البال والنفس 

  .فائزا برضا سيده عليه منعما مبكافئته له
جيد نفسه شارد الذّهن مشتتا مهموم النفس ولكن يف حالته الثانية (عندما يكون مملوكا ألكثر من شخص ) فسوف  

تضارب أوامر أسياده سوف جيد نفسه مضطرا لطاعة اختالف وخاسرا لرضا أسياده عليه معذّبا مبعاقبتهم له ألنه مع 
أحدهم وتنفيذ أوامره مع عصيان اآلخرين وجتاهل أوامرهم تارة مث طاعة شخص آخر وتنفيذ أوامره مع عصيان اآلخرين 

را عاصيا صقَامرهم تارة أخرى يف حماولة منه إلرضاء اجلميع ولكنه يف النهاية بالنسبة ألسياده مجيعا يكون موجتاهل أو
  مستحقا لغضبهم مجيعا عليه وعقام له.

من لف فأين يذهب ذلك العبد كمخلوق ضعيف حني تتعدد اآلهلة وتتضارب أوامرهم وختتلف توجيهام؟!وكذلك، 
  خيضع وميتثل؟! 

خضع وامتثل ألحدهم (أحد اآلهلة) ونال رضاه فإنه سوف يكون قد عصى غريه أو آخرين غريه وصار مستحقا ما  إذاف
  .لغضبهم عليه وعقام له

وان  ال بدواملُستحق للعبادة وحدة  املتحكّم يف كل شيء القوي العظيم القادر الواجد مما يؤكد أيضا على أن اخلالق 
  .سبحانه وتعاىل فقط وهو اهللا اواحد اإهل يكون

*******  
  ؟الكبائر أكربهو ) الزعم بوجود أكثر من إله(اهللا ب اإلشراك يقول اإلسالم بأنملاذا  ) اهلندوسي:٦س(

ليس بإله على اإلطـالق، فشـتان   زائف باطل هو اإلله احلق وما دونه ذلك ألن اهللا سبحانه وتعاىل  ) املسـلم :٦(ج
فـال ميكـن    ، وبني الواجد واملوجـود...، بني اخلالق واملخلوقوشتان الفارق  ،الفارق بني وجود الشيء وعدم وجوده

نتـهاك للحـق   االملا فيه من لم ر والظّويعد أعظم اجلَأكثر من إله فإن الزعم بوجود ذلك لاملساواة بني النقيضني مطلقا، 
  املُتفَرد باأللوهية.  اإلله احلق د ومل يولد، الذي مل يلهو اإلله الواحد األحد سبحانه وتعاىل أنه وهو  تعاىلاألعظم هللا 
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 ٨

  وميكن توضيح ذلك من خالل هذه األمثلة:
  بالتأكيد:كال. ؟!يف سلطانه وملكهله منازعة أحد ما ك لمسلْطان أو يقبل ميكن أن هل  -
  التأكيد:كال.يف زوجته؟ ب تهمشاركلرجل آخر ) النخوة واملروءةالغيرة و يقبل الرجل (صاحبميكن أن هل  -
إذا كان هناك إنسان ميلك خادما فيدفع له مقابال ماديا نظري احلصول على وقته وجهده خلدمته وحده فهل يقبل بـأن   -

  يصرف ذلك اخلادم من وقته وجهده خلدمه غريه؟!  بالتأكيد: كال.
 جل وعـال الواجد لنا باإلله اخلالق ، فما باحيث ال يقبل منازعة أحد له يف حقِّه املخلوقاإلنسان فإذا كان هذا هو حال 

  ؟!  الذي بيده كل شيء والذي ميلك وحده التصرف يف هذا الكون
فيصـري   )ألوهيتـه وربوبيتـه  (حقِّه األعظم يف  (بغري وجه حق) بأن ينازعه أحد سبحانه وتعاىلفهل ميكن أن يقبل اإلله 

  مشاركا له يف ملكوته وخلقه ؟  
  .هماخلَلْق على حقِّ ةريه من غَقِّعلى ح ريغْتعاىل أَ، فاهللا سبحانه وبالتأكيد:  كال

وحدانية ألوهيته جل وعال وعظيم منه وفضله وفاحلق األول واألعظم هللا سبحانه وتعاىل على خلْقه هو أن يقروا بوجوده 
  عليهم.    

*******  
  ملاذا حيرم اإلسالم تصوير اإلله يف شكل صور ومتاثيل؟ ) اهلندوسي:٧س(
هل تعلم أن الكتب املقدسة لدى اهلندوس توافـق   ،يف هذه النقطة أيضا قبل أن أجيبك أود أن أسألك ) املسـلم :٧ج(

اإلسالم على أنه يحم تصوير اإلله يف شكل صور ومتاثيل؟ر  
  وكيف ذلك؟! ـ اهلندوسي:
تصوير اإلله يف شكل صور ومتاثيل، لقد نصت الكتب املقدسة لدى اهلندوس يف مواضع كثرية على حترمي  ـ املُسـلم :

  ومن هذه املواضع: 
أن ذلك ( وتعين:(نا تاسيا براثيما أسيت)،  حيث تقول: )١٩/ عدد: ٤سفيتا سفاتارا/ جزء:  –(كتاب: أوبانيشاد  - 

  .)براثيما اإلله ليس له
وكلمة "براثيما" هي كلمة سنسكريتية تعين: رمز، صورة، رسم، وصف، متثال، صنم، نلوحة للوجهت، ح.  

  .لوحة للوجه أو نحت أو صنم أو متثال أو وصف أو رسم أو صورة أو رمزأي أن اإلله ليس له 
  )   ٣/عدد: ٣٢(ياجور فيدا/ جزء:  ويتأكد هذا املعىن يف مواضع أخرى كثرية، منها: - 
نه وتعاىل وعدم التقليل منه لقد جاء اإلسالم داعيا إىل تعظيم صفات اإلله اخلالق سبحاإضافة إىل ما ذكرت، أوضح: و - 

  :من خالل وصفه أو تصويره يف شكل أحجار ومتاثيل، إذ أنه
 - عقل بعد أن خلق اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان من عكيف يمتاثيل خمتلفة  بصناعةاملخلوق م أن يقوم ذلك اإلنسان د

مث يقوم إنسان آخر بتصوير إهله  ،القه)يصور فيها إهله وخالقه بأشكال خمتلفة (على الرغم من عدم رؤية اإلنسان خل
  وخالقه يف أشكال وصور أخرى..إىل غري ذلك؟!
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 ٩

فاإلله اخلالق أجل وأعظم من أي صورة ميكن أن يصوره فيها خملوق من فإن ذلك يعد إهانة من املخلوق للخالق، 
  خملوقاته.

صورها وأحجامها تكون سببا يف أن متيل النفس أيضا، فإننا جند أن مثل تلك الصور والتماثيل على اختالف أشكاهلا و - 
البشرية إىل تعظيمها (ال سيما إذا كانت كبرية احلجم، رهيبة املنظر) مث عبادا (وذلك مبرور الزمن، وشواهد ذلك يف 

دون  لتعظيم والعبادة وحدهلعديد من البلدان كثرية) وصرف الدعاء هلا من دون اهللا تعاىل وهو اإلله احلق املُستحق 
  .سواه

وما سواه الذي بيده ملكوت كل شيء واملتصرف وحده يف كل شيء اخلالق الواجد هو اإلله سبحانه وتعاىل  اهللاف 
  خملوق ومصنوع. 

القيام يف شكل أحجار ومتاثيل، ومن مث  ثيلهومت سبحانه وتعاىلاإلله  تصويرومن مث تظهر حكمة اإلسالم يف النهي عن 
  .حق التعظيم والتبجيل تعظيمه وتبجيله جل وعالب

*******  
واستحضار التركيـز لعبـادة   من اهلندوس من يقول بأن اهلدف من عبادة التماثيل عدم شرود الذهن  ) اهلندوسي:٨س(

  ، فما قولك يف ذلك؟ اإلله
  :هذا املثال، وأوضح لك ذلك من خالل ذلك قول ال أساس له من الصحةإن  ) املسـلم :٨(ج
على أعلى تركيز  احصوهلو ذهنهاعدم شرود بزعم أن املراد من ذلك تخذ املرأة صورة لغري زوجها هل يتصور أن ت - 

؟! هل ميكن للزوج قبول مثل ذلك وعدم نسيانه رها بهها وأمفَلَّما كَطاعته من خالل تذَكّر واستحضار  زوجهالتذَكُّرِ 
   ؟!االدعاء الذي ال أساس له و ال برهان على صحته

  .بل إن الزوج يعد ذلك خطأً جسيما يف حقه، إذ ال عالقة بني ذلك وذاك، كال: بالتأكيد
باإلله  ) وعالقتهمن خملوق ضعيفومنحوت مصنوع (واهلالك هزيل قابل للكسر والتحطيم متثال  بالكذلك، فما و - 

  قادر؟!الاخلالق الواجد القوي العزيز 
إهانة من  هوالدعاء الذي ال أساس له و ال برهان على صحته ادىن عالقة، فقبول مثل ذلك ألوجود  أنه الال شك 

  املخلوق للخالق.
 - ر اإلله يف صبل إن ذلك يؤدي إىل تصوور إهله يف صر مهينة ال تليق بعظمته وجاللته، فذلك يصوشكال ما ر وأو

ني اآلهلة األخرى، فذلك متثال وكلٌ يفتخر بآهلته اليت يعبدها ويفاضل بينها وبأخرى،  وآخر يصور إهله يف صور
درجة ومرتلة أعلى من غريه من التماثيل وأخرى  ذوفذلك متثال  ،لإلله..أولإلله..اليت لإلله..ليس كغريه من التماثيل 

متاثيل ذات درجة ومرتلة أقل من غريها..وهكذا، وتلك بقرة ذات قدسية أعلى من غريها من احليوانات األخرى اليت 
  ها نسك وعبادات خمتلفة تبعا لألهواء والشهوات. يقدسها، ولكل من

  ومن مث يتبني عدم وجود أدىن دليل على صحة مثل ذلك القول.
*******  
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يجيز اإلسالم إن الديانة اهلندوسية تقوم بتقديس البقرة ومن مث حترم ذحبها وأكل حلومها بينما جند أن  :) اهلندوسي٩(س
  آكالت األعشاب)، فما هي وجهة نظر اإلسالم يف ذلك؟ احليوانات (وغريها من حلومهاأكل ذحبها ويحلّ 

هي كغريها من احليوانات املستأنسة اليت خلقها اهللا تبارك وتعـاىل لينتفـع ـا    يف اإلسالم إن البقرة  ) املسـلم :٩(ج
  ؟!ون حلومهابألباا د ينتفع اهلندوسفلماذا  إذا مل تكن كذلكو، اإلنسان من حلوم وألبان وجلود..وغري ذلك

  ولنتأمل يف كيفية خلْق اهللا تعاىل لإلنسان وغريه من املخلوقات األخرى:
فإذا نظرنا إىل احليوانات آكالت األعشاب مبا يف ذلك البقرة فسوف جند أن اهللا سبحانه وتعاىل قد خلـق هلـا أسـنانا    

  ئها من أعشاب وحنو ذلك.مسطحة (ليست أنيابا) وأمعاء رقيقة (ليست غليظة) وذلك كله ملالئمة منط غذا
  ل هذا النوع من الطعام (األعشاب وحنوها) والتغذي عليه.ويف ذلك إشارة واضحة إىل أنه مسموح هلذه احليوانات أكْ

وإذا نظرنا إىل احليوانات آكالت اللحوم فسوف جند أن اهللا سبحانه وتعاىل قد خلق هلا أنيابا وأمعاء غليظة وذلك كلـه  
  ملالئمة منط غذائها.

  .ويف ذلك إشارة إىل أنه مسموح هلذه احليوانات أكل هذا النوع من الطعام (اللحوم) والتغذي عليه
وإذا نظرنا إىل اإلنسان جند أن اهللا سبحانه وتعاىل قد خلق له أسنانا مسطحة وأنيابا وكذلك قد خلق اهللا سبحانه وتعاىل 

  ه.له أمعاء رقيقة وأمعاء غليظة وذلك كله ملالئمة منط غذائ
مبا يف ذلـك   اللحوم أيضاو هاوحنو ضرواتاخلكويف ذلك إشارة إىل أنه مسموح لإلنسان أكل كال النوعني من الطعام (

) والتغذي عليهما (باستثناء ما حرم اهللا تعاىل على اإلنسان من حلوم ضارة به مؤذية له كلحـوم اجليـف   من حلوم البقر
  مراض اخلطرية اليت تسببها واليت قد اكتشفها العلم احلديث).ألاوحلوم امليتة وحلو اخلنازير..نظرا لكثرة 

*******  
البقـر وغريهـا مـن    و الصور والتماثيلأي من البشر أو  حلول اإلله يفعقيدة ملاذا حيرم اإلسالم  ) اهلندوسي:١٠س(

  )؟عباداوحترمي  أي منها تقديس النهي عنمث  ومن( احليوانات واملوجودات
عقيدة احللول واالحتاد (حلول اإلله باألصنام والتماثيل واحليوانات..وغري ذلـك  ية، أوضح: إن بدا ) املسـلم :١٠(ج

ا) تؤدي إىل التفرقة وعدم التوح كـلٌ -د، وتؤدي إىل االعتقاد بوجود اإلله اخلالق يف صور خمتلفة من خملوقاته واحتادها 
والكواكب وآخر يرى احللـول واالحتـاد يف البقـر    ، فذلك يرى احللول واالحتاد يف الشمس والنجوم -حسب أهوائه

وحيوانات أخرى وغريمها يرى احللول واالحتاد يف األصنام والتماثيل واألحجار وغريهم يرى احللول واالحتاد يف األشجار 
  غري طاهرة. نتنةيف ذلك من أماكن جنسة ..ويوجد من يرى احللول واالحتاد يف كل شيء مبا .والنباتات

ميكـن  ال  وأنه يف إجابة لتساؤل سابق بأنه شتان الفارق بني اخلالق واملخلوق وبني الواجد واملوجود... لقد أوضحتو
 فالقول باملساواة بني املخلوق واخلالق هو قول جائر وإهانة عظيمة من املخلوق للخـالق، ، املساواة بني النقيضني مطلقا

   :نتسائل ومن مث
أن حيلّ بشـيء  والذي يختص بكل صفات الكمال املرته عن كل نقص وعيب تعاىل سبحانه والعظيم هل يليق باإلله  -

  كال.: بالتأكيد ؟! من خملوقاته
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 سبحانه وتعاىل أن حيلّ بإنسان ينام ويبول ويتغوط وحيمل يف بطنه العذرة (الغائط الـنجس العظيم هل هل يليق باإلله  -
الذي الهل يليق باإلله  ؟!)رالقذ مث بعد موتـه سبحانه وتعاىل أن حيلّ بإنسان مآله إىل املوت ال حمالة ميوت  العزيز احلي 

  ؟! بالتاكيد: كال.  نتنةجيفة  يصري
بالتاكيـد:   ؟! صنعه خملوق ضعيفللكسر واهلالك) قابل (مهني  سبحانه وتعاىل أن حيلّ بتمثالالعظيم هل يليق باإلله  -

      كال.  
 )والنجاسـات  الروثالدماء ووحتمل يف بطنها ( ثورتبول وته وتعاىل أن حيلّ ببقرة سبحانالعظيم هل هل يليق باإلله  -

مث يكون مآهلا إىل الذبح أو املوت فتصري جيفة نتبالتأكيد: كال.  ة؟!ن  
  ؟! بالتأكيد: كال.) تأباه األنفس أر.. وغريهيع (كالفأن حيل حبيوان وضسبحانه وتعاىل العظيم هل هل يليق باإلله  -
: يـد ؟! بالتأكالقَذرة باألماكن النجسةموجودا  يصريبكل شيء ومن مث  لّحيسبحانه وتعاىل أن العظيم ل يليق باإلله ه -

  كال.
، أو مستحق للعبـادة  إن القول بعقيدة حلول اإلله مبخلوقاته وموجوداته واحتاده ا جيعل من كل شيء يف هذا الكون إله

بني اخلالق واملخلوق، وال شك أن يف ذلك سلْب للحق األعظم هللا سـبحانه وتعـاىل    مبعىن أدق فإنه بذلك يزول الفارق
  (وهو تفرده باأللوهية) ومنازعة له سبحانه وتعاىل يف ألوهيته.

  ولنتسائل بشكل آخر:
 أضـعف منـه  شيئا أن يعبد  على سائر خملوقاتهوفضله ة العقل بنعمبعد أن أكرمه اهللا تبارك وتعاىل باإلنسان  يليقهل  -

  بالتأكيد: كال. ؟!وال نشورا وال ميلك لنفسه ضرا وال نفعا وال موتا وال حياة ال ميلك أدىن عقل (من متثال أو حيوان...)
شيء من تلـك  هل حيول  إهله فيه؟ يظن حلوليعبده والذي ذلك التمثال الذي طيم سر وحتْكَجرب اإلنسان ماذا إن  -

  ه له؟! بالتأكيد: كال.إهالكو وحتطيمهبني كسره بينه و ت فيه)(اليت يزعم بأا حلّاأللوهية 
ومل متلك دفْع ما وقع ا من ضرر؟! ما حال اإلله الذي كان يظَن  كُِسرت التماثيل وحطِّمت وأُهلكتوماذا بعد أن  -

 ظلّ حالّا بتلك التماثيل احملطّمةله قد اإل يعتقد بأن ؟! وإذا كانصار مفارقا هلا أنهأم أنه حلّ ا؟! هل يظلّ اإلله حالّا ا 
  مثل ذلك الضرر ومينعه؟!عنها فلماذا مل يدفع 

األلوهية تلك شيء من هل حيول ؟ ذبح وقتل تلك البقرة اليت يعبدها واليت يظن حلول إهله فيهاماذا إن جرب اإلنسان  -
  بالتأكيد: كال.ه هلا؟! لته وقَحذبه وبني بين(اليت يزعم بأا حلّت فيها) 

وماذا بعد أن ذُبِحت البقرة وقُتلت ومل متلك دفْع ما وقع ا من ضرر؟! ما حال اإلله الذي كان يظَن أنه حلّ ـا؟!   -
 ؟! وإذا كان يعتقد بأن اإلله قد ظلّ حالّا ا بعد قتلها وحتولها إىل جيفة نتنـة صار مفارقا هلا أنهأم هل يظلّ اإلله حالّا ا 

  فلماذا مل يدفع عنها مثل ذلك الضرر ومينعه؟!
   الشيء نظرا للمنفعة اليت تجىن منهّ؟! أن يعبدبإنسان لبيب ذي عقل رشيد يق يل هل -

هذا اإللـه  هذا الشيء وقدر فيه النفع، و خلقأن يعبد اإلله الذي هو بل إن الذي يليق باإلنسان احلكيم  بالتأكيد: كال،
    .اهللا سبحانه وتعاىلهو 
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ال له منفعة وإن كنا خلقه اهللا سبحانه وتعاىل خيلق شيئا عبثا، فكل شيء  ال يليق حبكمته وعظمته أناهللا سبحانه وتعاىل ف
اخلـالق  اإللـه  وهو ب األسباب بسمال نراها وله دور يف حفظ نظام البيئة وتوازا، لذلك فإن األوىل عبادة ندركها أو 

  هذا هو ما يقبله العقل الرشيد.وباب نفسها، بدال من عبادة األساملُنعم 
  يف هذه النقطة: اأخري ولنتسائل

  تلك التماثيل املصنوعة أو تلك األبقار املخلوقة؟!ه أو أي من لْقأي من البشر الذين هم من خاإلله يف  ملاذا حيلُّ -
غين عن خلْقه مجيعا فال حيتاج إليهم يف  بالتأكيد: كال، فاإلله سبحانه وتعاىلذلك؟! فعل مثل ل لإلله حاجةفهل توجد  -

  شيء، فاخلَلْق هم الذين حيتاجون إىل اخلالق.
فذلك من الوهم  ،بالتأكيد: كالذلك؟! مثل على  يقبله العقل (الذي أكرم اهللا تعاىل به اإلنسان)هل يوجد أدىن دليل  -

  .الذي ال عالقة له بالواقع
صناعة متثال لـه مـن   شراء أو إىل إهله وخالقه ويتعبد له ويدعوه أن يقوم ب ما احلاجة للشخص الذي أراد أن يتقرب -

 تـروث حجر وحنوه يف شكل ما أو صورة معينة من أجل أن حيلّ اإلله فيه؟! أو أن يذهب إىل بقرة من األبقار (تبـول و 
  وحتمل يف بطنها الدماء والروث والنجاسات) ليتعبد إليها ويدعوها ويناجيها؟!

صناعة متثال شراء أو أن يتقرب إىل إهله وخالقه ويتعبد له ويدعوه أن يقوم هو اآلخر ب ثاين شخصإذا أراد اجة ما احل - 
آخر من حجر وحنوه يف شكل وصورة أخرى من أجل أن حيلّ اإلله فيه أو أن يذهب إىل بقرة أخرى من األبقار ليتعبـد  

  إليها ويدعوها ويناجيها؟!   
اخلالق ال بد وأن يكون عظيما يف ذاته وصفاته وأفعاله وأنه ال يليق أن ينسب إليه أي من العيوب  ألسنا نؤمن بأن اإلله -

  ومن مث فإنه جل وعال ال يفعل التفاهات والنقائص؟! ،والنقائص أو أي من األفعال القبيحة املنكرة
يليق به ومن مث ترتيهه سبحانه وتعاىل عن القول عن كل ما ال ، إذن فإنه يلزمنا أن ننزه اإلله سبحانه وتعاىل اجلواب: بلى

ه واالنتقاص منه جل وعال.حبلوله واحتاده بأي من خلْقه أو خملوقاته لما يترتب على ذلك من ذَم  
*******  

 آهلة رئيسية أو يقولون بأن تلك اآلهلة عبارة ٣ هل تعلم أن من اهلندوس من خيْتزل اآلهلة الكثرية إىل ) اهلندوسي:١١س(
  ؟ما وجهة نظر اإلسالم يف ذلكأقانيم؟ و وأصور  ٣ يعن إله واحد ذ

 ١٠٠٠إله ومنهم من يعبـد   ٣٣آهلة رئيسية ومنهم من يعبد  ٣من اهلندوس من يعبد بداية، أعلم أن  ) املسـلم :١١(ج
  إله. مليون ٣٣٠إله...ومنهم من يعبد 

 ٣أو يقولون بأن تلك اآلهلة عبارة عن إلـه واحـد ذو   رئيسية آهلة  ٣خيتزلون تلك اآلهلة الكثرية إىل اهلندوس  كثري منو
  صور وأقانيم، وهي على النحو التايل:

مهمته احلفـاظ علـى  حيث يقولون بأن اإلله فيشنو: ويسمونه احلافظ  - ،اإلله برامها: وهو اخلالق، حسب معتقدهم -
  .مهمة فيشنو(عكْس) هلك للعالـم ومهمته نقيض اإلله شيفا: وهو إله اهلالك والفناء والدمار، وهو امل - ،العالـم

فيشنو وال  اإلله ر يقوم بهاخليو ،اآلخرين اإلهلنيمها وال يقوم به ابراإلله ق يقوم به لْاخلَوملخص ذلك، أهم يقولون بأن 
   .اآلخرين اإلهلنيشيفا وال يقوم به اإلله يقوم به  الشرو ،اآلخرين اإلهلنييقوم به 
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  ا يقوله اإلسالم يف تلك العقيدة، فأوضح:أما بالنسبة مل
حيـث   ،وليس إله واحدمتعددة آهلة  ٣صور أو أقانيم هو يف احلقيقة اعتقاد بوجود  ٣أوال: أن االعتقاد بوجود إله ذي 

ومن مث فإن القـول  يث يكون له شخصيته املستقلة وله دوره اخلاص به، حبإن كل منهم يعتقد بأنه إله منفرد عن اآلخر 
  ومباهتة لضرورياته.معقول هو خمالفة صرحية لل الثالثة آهلة هم عبارة عن إله واحد بأن

(اخلالق احلافظ املتصرف يف هـذا  أن اإلله  يدل على ثانيا: لقد أوضحت من الدالئل يف إجابيت على التساؤل اخلامس ما
  .أكثرثالثة أو وليس اثنني أو الكون) هو إله واحد فقط 

باإلله الواحد الذي ميلك وحده التصرف يف هذا الكون وليس ألحد سواه قد جاء داعيا إىل اإلميان  ومن مث، فإن اإلسالم
  مثل ذلك، فال يوجد سوى إله واحد وهو اهللا سبحانه وتعاىل.

*******  
ـ بأن اإلله قـد  (األفتار) واليت تعين:  تسمى بـ بعقيدةتقول الديانة اهلندوسية  هل تعلم أن ) اهلندوسي:١٢س( زل إىل ن

ـ للعلم بـأحوال خل  ، وذلك)شنايكر(تسمى بشرية تتمثل يف شخصية يف صورة  األرض  النـاس  تعلـيم ه وـدف  ق
  ذلك؟وجهة نظر اإلسالم يف  هي ماو ؟وإصالحهم

والـذي  ( أعلم أن الديانة اهلندوسية تقول بعقيدة األفتار واليت تعين تفصيال: جتسد اإلله فيشنونعم،  ) املسـلم :١٢(ج
مسونه املسئول عن حفظ العامليدعيه اهلندوس بـ احلافظ حيث ي( والذي ي) يف الصورة البشرية املتمثلة يف كريشناسم ر

على هيئة ولد راعي بقر أو كأمري يقدم توجيهات فلسفية، ويقال أن موته بعد ذلك كان بسبب إصابته من صياد بسهم 
كريشنا يف اهلندوسية ولكنها تتفق يف النهاية علـى  شخصية فة حول كثرية وخمتلتصورات ، فهناك مسموم بطريق اخلطأ

    .)التجسد اإلهلي
  ملا يقوله اإلسالم يف تلك العقيدة، فأوضح:أما بالنسبة 

سبحانه وتعاىل واإلميان بعظيم ومجيل صفاته وطالقة قدرته، ومن ذلك اإلميان اإلله لقد جاء اإلسالم داعيا إىل تعظيم  - 
، مستقبل) - حاضر - زمان (ماضي وأبكل شيء من مكان  ، فهو سبحانه وتعاىل العليميطاحملكامل الواسع الالغييب علمه ب

ومن مث فإن اإلله سبحانه وتعاىل ليس حباجة ألن يتصور يف صورة بشرية للتعايش وسط خلقه ليعلم أخبارهم و أحواهلم، 
  وال يليق به مثل ذلك.

ومن مث فإن اإلله سبحانه وتعاىل غين عن  ،ما ال يليق بهعن كل  سبحانه وتعاىلاإلله داعيا إىل ترتيه ولقد جاء اإلسالم  - 
 للتصور يف صورة طالقة القدرةب موصوفومنزه عن أن حيطّ من قدره وشأنه ومرتلته كإله  ،فعل التفاهات والنقائص

، فال يليق باإلله سبحانه عليمهمبدعوى أن ذلك كان دف معرفة أحوال خلقه أو إرشادهم وت ضعيف إنسان خملوق
  وتعاىل مثل ذلك.

ترتيهه من مث عن ما ال يليق به من صفات معيبة ومذمومة، و سبحانه وتعاىللقد جاء اإلسالم داعيا إىل ترتيه اإلله و - 
ل عن ما ال يليق به من أفعال البشر (اليت حيتاجون إليها) وغريهم من املخلوقات األخرى من مأك سبحانه وتعاىل

سبحانه وتعاىل غين عن  اهللاومشرب (وما يتبع ذلك من ذهاب للخالء لقضاء احلاجة) ونوم وراحة وزواج وتناسل...، ف
   .مثل ذلك كله
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 ١٤

  :فلنتسائل وللتوضيح بشكل أكثر تفصيال،
مث م مكث فيهـا بـني حلـم ود   فتدخل يف رحم امرأة لتقه لْرجل من خطفة لن يصريأن سبحانه وتعاىل هل يليق باإلله  - 
بعـد ذلـك   وأن يتعامل معـه  مث طفال ...رضيعا ذلك اجلنني مث يصري أن تصري جنينا أخرى إىل إىل تحول من مرحلة ت

 ! ؟يةيف صورة بشر كإنسان

اهللا تعاىل ال يفعل التفاهات حيث ف، والبشرية األلوهيةفشتان الفارق بني  ،إذ أنه ال عالقة بني ذلك وذاك، كال :بالتأكيد
 ون قد ختلى عن صفات األلوهية.إنه بذلك يك

  بالتأكيد: كال. هل ميكن أن تلتقي الطبيعة البشرية مع الطبيعة احليوانية؟! - 
هل ميكن قبول تزاوج إنسان من بقرة أو غري ذلك (من احليوانات مبختلف أنواعها) ليولد ما نصفه إنسان ونصفه ف - 

(مبعىن  تكون الطبيعة احليوانية هي إحدى طبائع وصور اإلنسان اآلخر بقرة (أو غري ذلك من احليوانات األخرى) ومن مث
  ؟! هل ميكن لنفس زكية قبول مثل ذلك؟! أن تكون الطبيعة احليوانية جتسيدا للصورة البشرية)

اإلله تبارك وتعاىل، فالبشر أشرف  أكرمهم، فإن ذلك يعد احنطاطا أخالقيا وتقليال من قدر البشر الذين بالتأكيد: كال
  . سبحانه وتعاىلرا وأرفع مرتلة من احليوانات وذلك على الرغم من أم مجيعا من خملوقات اإلله قد
وإذا كان األمر كذلك بالنسبة للطبيعة البشرية والطبيعة احليوانية على الرغم من أن كالمها من املخلوقات، فما بالنا إذا  - 

  ! ؟لوهيةاملتفرد باألكان األمر متعلقا باإلله سبحانه وتعاىل 
ولد من فَرج أمه ويصري رضيعا يف حاجة إىل يالذي الضعيف فهل ميكن التقاء الطبيعة اإلهلية مع الطبيعة البشرية (املخلوق 

 أو غريها الذي سوف يئول به األمر ألن ميوت ويدفن بعد ذلك كغريه من املخلوقات األخرى)و االحتضان والرعاية
  ؟!  جتسيدا للصورة اإلهليةها أو غريلتكون الطبيعة البشرية 

  .وانتقاصا منه وتقليال من قدره سبحانه وتعاىلا يف اإلله م، فإن ذلك يعد ذَكال: بالتأكيد
اإلله اهللا سبحانه وتعاىل هو ترتيه اإلله سبحانه وتعاىل عن فعل التفاهات والنقائص، فومن مث فقد جاء اإلسالم داعيا إىل 

  لم يلد ومل يولد ومل يكن له مكافئا أو مماثال أو مشاا.ف ،تجزأالذي ال ي األحدالواحد 
*******  

 ،اإللـه إىل  اشنا ومن شاكلهما من اآلهلة ألم أرشدونيمن يقول بأننا نعبد راما أو كرمن اهلندوس  ) اهلندوسي:١٣س( 
  ؟فما وجهة نظر اإلسالم يف ذلك

يقول بأننا عندما نعبد اإلله الذي جتسد يف صورة بشر فإننا  أعلم أن هناك من اهلندوس من أوال: ) املسـلم :١٣(ج
ما ال  سبحانه وتعاىلداعيا إىل ترتيه اإلله جاء ، وقد أوضحت يف اإلجابة السابقة أن اإلسالم قد نقصد عبادة اهللا تعاىل

حيطّ من قدره وشأنه ومرتلته  ه عن أنومن مث فإن اإلله سبحانه وتعاىل غين عن فعل التفاهات والنقائص، ومنز ،يليق به
ضعيف بدعوى أن ذلك كان دف معرفة أحوال خلقه أو  إنسان خملوق كإله موصوف بطالقة القدرة للتصور يف صورة

  ...إىل غري ذلك مما قد أوضحته سابقاإرشادهم وتعليمهم، فال يليق باإلله سبحانه وتعاىل مثل ذلك
أن اهللا سبحانه وتعاىل قد أرسل كثريا من أنبيائه ورسله لدعوة الناس لإلميان به لقد جاء اإلسالم مبينا  (تساؤل) ا:نيثا

 مما قد جاءوا به منإىل غري ذلك عظيم صفاته وطالقة قدرته..وتعريفهم به وبوحدانية ألوهيته ووإرشادهم وهدايتهم إليه 
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 ١٥

كان بسبب بدعوى أن ذلك  األنبياء والرسل فهل يعقل أن يتم عبادة ،ليتخذها الناس منهجا هلم يف حيامتعاليم سامية 
      هللا سبحانه وتعاىل وتعريفهم به؟!الناس لإلميان باإرشادهم 

منافيا ألصل دعـوة األنبيـاء   إشراكا باهللا سبحانه وتعاىل (كما أوضحت سابقا) وحيث إن ذلك يكون بالتأكيد: كال، 
  نه وتعاىل.هو اهللا سبحاإلميان باإلله الواحد ول: الدعوة والرسل وهو

ال ميكن لإلسالم البتة قبول مثل فكرة جتسد اإلله يف صورة بشرية حيث إن ذلك يقود إىل االعتقاد بالتجسد اإلهلي  ا:لثثا 
) ومن مث تقديسهم وعبادم بزعم أم حسب أهوائه خمتلفة، كلٌومن مث ألوهية كثري من البشر (كما هو احلال يف أمم 

يف صور بشرية، ومن مث يكون ذلك إشراكا باهللا سبحانه وتعاىل ملا فيه من منازعة له يف حقه صور خمتلفة للتجسد اإلهلي 
  األعظم وهو تفرده سبحانه وتعاىل باأللوهية وحده واختصاصه بالعبادة وحده دون غريه من البشر أو أي من خملوقاته.

*******  
يف التـراب  بعد موته م املسلمون بدفن جسد اإلنسان يقو بينما ،يقوم اهلندوس حبرق أجساد موتاهم :اهلندوسي)١٤(س

  يف ذلك؟الذي يراه اإلسالم وما الصواب  ، ملاذا؟بدال من حرقه
ملا يف ذلك من تنفيذ ألوامر اهللا سبحانه وتعاىل اليت أوحى  املوتىبداية، يقوم املسلمون بدفن أجساد  ) املسـلم :١٤(ج

  إىل الناس فيعملوا ا.ا إىل أنبيائه ورسله ليقوموا بتبليغها 
 ومن الوجهـة اإلنسانية  مدى صواب تلك الطريقة يف الدفن فأوضح لك ذلك من الناحية نمعنه أما بالنسبة ملا تستفسر 

    العلمية:االقتصادية و
ـ   انجغالما (وهو ر رميها بعد حرقها يف ر إن حرق األجساد بعد موا مث فمن الناحية اإلنسانية:  -أ عائر وفقـا للش

تنقلها حركـة   (بعد أن صارت طافيةوالطيور اجلارحة ش واألكل من الكالب والسباع..للنهة ضروجعلها ع اهلندوسية)
علـى  حبـرص  يعمل بينما جند أن اإلسالم  ،هلا قيمةأدىن دون ممتهنة أجسادا جيعل منها ) املياه إىل أي من شواطئ النهر

أن يـتم  ومن مث جند أن من تعـاليم اإلسـالم   تقدير احترام ونظرة  جسده بعد موتهينظر إىل واإلنسان حيا وميتا  إكرام
مع مراعـاة إحكـام    التعامل حبرص مع أجساد املوتى لتجنب وقوع أدىن أذى هلا إىل أن يتم وضعها يف قربها ودفنها فيه

  . وإحسان دفْنها
مث تركها يف امتهان هلـا  ألجساد امليتة حرق افية  يتمالذي القاسي  مثل ذلك املنظرمن النفس البشرية تأنف إضافة إىل أن 

  عرضة لألذى والنهش واألكل من الكالب والسباع..والطيور اجلارحة.
للمـوارد   ق أجساد املوتى تكون ذات تكلفة عالية جدا مبا يف ذلك من إهـدارٍ من الناحية االقتصادية: جند أن حر -ب

بينما جند أن دفْـن جسـد    عملية احلرق) يف أنواع معينة من األخشابتخدم الطبيعية (من أشجار ونباتات..، حيث تس
  اإلنسان بعد موته يف التراب ال يترتب عليه شيء من تلك التكلفة.  

  من الناحية العلمية: -ت  
ـ  ضرار بالنظام البيئـي  اإلانتشار التلوث واألوبئة واألمراض و جند أن حرق أجساد املوتى تكون سببا ه واخـتالل توازن

دفْـن  ، بينما جند أن )األشجار والنباتات.. واحليوانات باإلنسانومن مث اإلضرار  ..ياه األمطار واألارلتلوث م كنتيجة(
  .ال يترتب عليهِ شيء من ذلك التلوث جسد اإلنسان بعد موته يف التراب
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 ١٦

  .التراب بدال من حرقه دفن جسد اإلنسان بعد موته يفتشريعها ل ومن مث يتبني حكمة الشريعة اإلسالمية يف
*******  

والـيت تعـين انتقـال روح     )األرواح تناسخ(تسمى بـبعقيدة أن الديانة اهلندوسية تقول هل تعلم  )اهلندوسي:١٥(س 
  ذلك؟وجهة نظر اإلسالم يف  هي ماو ؟اإلنسان بعد موته جلسد آخر

روح  رجـوع  :واليت تعـين تفصـيال   األرواح تناسخأعلم أن الديانة اهلندوسية تقول بعقيدة نعم،  ) املسـلم :١٥(ج 
الكالب واخلنـازير..) أو إىل حشـرة مـن    البهائم وآخر أو إىل حيوان من احليوانات (كجسد ن بعد موته إىل اإلنسا

 جزاءاألخرى  األجسادلتجازى يف وذلك حسب عمله ...أو إىل مجاد من اجلمادات احلشرات أو إىل شجرة من األشجار
  .فَتعذّبو إن كانت شرا يف ذلك اجلسد الذي وضعت فيه  كانت خريا تنعمإن ف أعماهلا يف الدنيا

  :(تبعا للديانة اهلندوسية) وينبثق من عقيدة التناسخ
ـ  بأن املسيء يجازى ويعاقب  يعين: ، وذلك: أي قانون اجلزاء والعقوبة)الكارما(عقيدة  -أ  د أن توضع روحـه يف جس
شقل يقى بهتش.  
: وتعين النجاة من دورات تناسخية متعاقبة (اليت تنتقل فيها الروح إىل أجساد أخرى) لصـالحها يف  )النرفاتا(ة عقيد -ب

  .إللهتتحد الروح بامبعىن أن الدورات السابقة فيحصل هلا النرفاتا 
  أما بالنسبة ملا يقوله اإلسالم يف تلك العقيدة، فأوضح: -

حيث ترد فيه الروح إىل جسد صـاحبها   تبعث فيه اخلالئق بعد مواجود يوم آخر بوداعيا إىل اإلميان  لقد جاء اإلسالم
بعظـيم األجـر   ثانية بعد أن يعيد اهللا سبحانه وتعاىل إنشاء جسده من جديد ومن مث يكون احلساب، فتكون املكافـأة  

  .على فعل الشر) شقيةة (يف حياويكون العقاب الشديد  عل اخلريعلى فمنعمة) يف حياة أبدية (والثواب 
ومن مث فإن ذلك أدعى لالجتهاد يف األعمال الصاحلة والتمسك بالقيم واملبادئ الرفيعة واألخالق احلميدة والتخلي عن  

  .نقيض ذلك من األعمال السيئة والبذيئة
 باإللهاملخلوقة حتاد الروح دعوى اومن مث معارضة  ومما أشرت إليه يتبني عدم موافقة اإلسالم على الزعم بتناسخ األرواح

  .اخلالق
    :على النحو التايلوذلك ، الذي يعمل على توضيح األمر بشكل جلي هماملتساؤل ال يؤكد ما قال به اإلسالم هذاو
 ذلك سابقة اليت عاشها يف جسد آخر قبلحياة روحة ال منعن إذا كان أحدا من البشر يشعر بأي شيء ن سألنا إماذا  -

  هل يتذكر شيئا عنها؟   ؟مه الديانة اهلندوسية)(تبعا ملا تزع
خمتلفة من البشر مـن غـري    أجناس ل موجها إىلوحىت نصل إىل درجة عالية من املصداقية يف اإلجابة فلنجعل هذا التساؤ

  .تلف دول أوروبا، أفريقيا، أمريكا الشمالية واجلنوبية، استراليا، آسيا)ن خم(ماهلندوس 
ال  ما هو إال افتراض ومهي أن القول بتناسخ األرواح على يؤكد فإن ذلك ،يستشعر مبثل تلك احلياةجند أحدا  ال مبا أنناو

    أساس له.
ومن مث فليس بالضـرورة   أن هناك والدات جديدة للعديد من البشر ن يقالكأمن نوع جديد قد يتم اللجوء إىل إجابة و

    تكون له حياة سابقة يشعر ا. أن كل إنسان



 لماذا أصبحت مسلما؟لماذا أصبحت مسلما؟لماذا أصبحت مسلما؟لماذا أصبحت مسلما؟                                                                                                                                    ندوسي يسأل..والمسلم يجيب                                                ندوسي يسأل..والمسلم يجيب                                                ندوسي يسأل..والمسلم يجيب                                                ندوسي يسأل..والمسلم يجيب                                                هههه

 

 ١٧

شعر مبثل تلك احلياة يوضـح بطـالن   ستيمن البشر ، حيث إن عدم وجود أحد يف غاية اليسرذلك هو أمر  والرد على
       .اخلالق باإللهاملخلوقة ومن مث يؤكد بطالن دعوى احتاد الروح  دعوى التناسخ

(واليت منـها مـا ينتفـع    احليوانات إىل  روح اإلنسان بعد موتهإضافة إىل أنه إذا مت التسليم بالقول الذي يزعم انتقال  -
على معاصيه لكان ذلك سببا له  كجزاء لإلنسان على ذنوبه وكعقابإىل غري ذلك مما ينتفع به واألشجار .. اإلنسان ا)

  .لإلنسان وأمهيتهاواألشجار نظرا لفائدا  مثل تلك احليواناتم ترك الذنوب واملعاصي من أجل أن تكثر يف عد
ك الـذنوب واملعاصـي   رتالدعوة إىل إىل اعتقاده وبني الديانة اهلندوسية بني ما تدعوا  بين تناقضذلك يف وال شك أن 

  لتمسك باألخالق احلميدة.وا
وأصحاب العاهات..  ىالفقراء واملرضإىل  روح اإلنسان بعد موتهوأيضا، فإنه إذا مت التسليم بالقول الذي يزعم انتقال  -

واملرضى وأصحاب على معاصيه لكان ذلك سببا يف إساءة الظن بكل من الفقراء  له كجزاء لإلنسان على ذنوبه وكعقاب
العاهات ومن على شاكلتهم حيث يظن م السوء وأم مل يصلوا إىل هذه احلالة البائسة إال بسبب ارتكـام الـذنوب   

  واملعاصي يف احلياة السابقة.
  ة واإلنسانية والعقلية.من الناحية األخالقي وال شك أن ذلك أمر غري مقبول

، حيث اإلسالمبه جاء  وبني ما األخالقية واإلنسانية والعقليةالناحية من مقبول هو بني ما  التامةوافقة امليتبني  وملا أشرت
أدعى لالجتهاد يف األعمال الصاحلة والتمسـك   للحساب تبعث فيه اخلالئق بعد موابوجود يوم آخر دعوة لإلميان ال إن

والتخلـي عـن    ظن باآلخرين وعدم إساءة الظن م)(مبا يف ذلك من حسن  واملبادئ الرفيعة واألخالق احلميدة بالقيم
  .نقيض ذلك من األعمال السيئة والبذيئة

*******  
  ما احلكمة من دعوة اإلسالم لإلميان باليوم اآلخر الذي تبعث فيه اخلالئق بعد موا؟  )اهلندوسي:١٦(س
عظيم األجر والثواب على فعل لتكافأ ب تبعث فيه اخلالئق بعد موايوم آخر العلم بوجود بداية، إن  : لماملسـ)١٦(ج

يؤدي  على فعل الشر (النار مبا فيها من عذاب أليم) العقابلتجازى بأليم اخلري (اجلنة مبا فيها من نعيم دائم مقيم) و
من األعمال  ملبادئ الرفيعة واألخالق احلميدة والتخلي عن نقيض ذلكجتهاد يف األعمال الصاحلة والتمسك بالقيم والال

  .والبذيئة السيئة
الذي سوف يحاسب الناس فيه، إذ أنه لو مل يكن هناك دار آخرة (اليوم اآلخر) من حكمة اهللا تعاىل أن جعل هذا اليوم و

صفات احلميدة (كالصدق واألمانة) إذا ما كان للجزاء ملا وجِد سبب منطقى ليتحلّي اإلنسان باألخالق الكرمية وال
التمسك ا يعارض مصلحته الدنيوية، مبعىن: أن اإلنسان يتحلّي باألخالق الكرمية والصفات احلميدة ويستمسك ا 
ا (على الرغم من أنّ التمسك ا قد يعارض مصلحته الدنيوية يف بعض األوقات واملواقف) رغبةً يف ثواب اهللا تعاىل وخوف

  من عقابه ورجاء مكافئته له يف الدار اآلخرة.
يقْتص كيف البشر، فكيف يحاسب على تلك اجلرائم و من الفاآلتسبب يف قتل قد  ما إذا كان هناك شخص ،وأيضا

  هلؤالء البشر منه إذا مل يكن هناك يوم للبعث واحلساب؟
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 ١٨

بشرية  بة له يف الدنيا (وهي: قتله) ليست إال قصاصا حلياةفاحلياة الدنيا ال ميكن أن تصلح حملاسبته، إذ أن أقصى عقو
  س البشرية اليت مل يؤخذ هلا حقّها ومل يقْتص هلا منه؟!فُتسبب يف قتلها، ومن مث ماذا عن باقي األنقد واحدة 

ن هذا السلوك يعد مثال آخر: أنه عندما يعرِّض اإلنسان نفسه للقتل من أجل إنقاذ حياة إنسان آخر (عند الدفاع عنه) فإ
سلوكا أخالقيا طيبا وحممودا، ونتسائل هنا: هل اهتمام اإلنسان بأن يكون متحلّيا ومتصفا ذا اخلُلُق الطيب احملمود 
وحسب كافيا ألن جيعله يعرض نفسه للقتل من أجل إنقاذ شخص آخر؟ مبعىن: هل من املنطقي أن خيسر اإلنسان حياته 

واالتصاف ذا اخلُلُق احملمود فحسب ومن مث ال يكون هناك مكافأة هلذا العمل اجلليل الذي قام به وهذا  من أجل التحلِّي
أنْ يبذل اإلنسان نفسه وحياته احتسابا هللا تعاىل وانتظارا ملكافئته له على ما قَدم من عمل  أماخلُلُق الكرمي الذي حتلّى به، 

رمي، وذلك ألن اهللا تعاىل قد حثّ اإلنسان على التحلّي ذا اخلُلُق الكرمي وغريه من جليل وحتلّى به من خلُق حممود ك
للحساب) من أجر وثواب وفَوز باجلنة إذا قام  يبعث الناس فيهالذي يوم الالصفات الطيبة ووعده مبكافئته له يوم القيامة (

  ذا العمل من أجله سبحانه وتعاىل وتعظيما لتعاليمه جل وعال؟
ألجر والثواب لال شك، وأن اإلجابة املنطقية هي: أن يبذل اإلنسان نفسه وحياته عمال مبا حثّه اهللا تعاىل عليه واحتسابا 

  له يوم القيامة. ةمكافئبه من عنده سبحانه وتعاىل وانتظارا ملا وعده 
(من القتلة وإيذائها تسبب يف قتلها قد ن س بشرية ممفْكن القصاص فيه لكل نمي احلاجة إىل يومٍ ا أوضحناه، يتبني لناومم

، ويكَافَأ فيه من عمل على إنقاذ النفس البشرية عمال مبا حثّه اهللا وارمني) ومجازام مبا يستحقونه من عقاب وعذاب
  .،..إىل غري ذلك من مناذجتعاىل عليه واحتسابا له سبحانه وتعاىل

تبين مصداقية يجعل هذا اليوم (اليوم اآلخر)  للبعث واحلساب واجلزاء، ومن مث وبذلك تتضح لنا حكمة اهللا تعاىل يف أن 
  ما دعا إليه اإلسالم من إميان باليوم اآلخر.

*******  
هل تعلم بأن الديانة اهلندوسية تقول بأن اتمع ينقسم إىل أربع طبقات خمتلفة؟ وما هي وجهة نظر  )اهلندوسي:١٧(س

  اإلسالم يف ذلك؟
أن الديانة اهلندوسية تقسم اتمع إىل أربع طبقات متفاوتة أعالها تسمى  نعم: أعلم، وتفصيل ذلك: :سـلم ) امل١٧(ج

بـ (برمهن) وأقلها تسمى بـ (شودر) وهم األجناس املنبوذون األرازل الذين مل يخلقوا إال خلدمة من فوقهم من 
اإلله (طبقة الربامهة، وهم العلماء واحلكماء) وبشر قد الطبقات، حيث تزعم اهلندوسية وجود بشر قد خلقوا من رأس 

خلقوا من يديه (طبقة الكشتر، وهم اجلنود الذين وظيفتهم محاية البالد ونظامها) وبشر قد خلقوا من فخذيه (طبقة 
ون خبدمة من الويش، وهم الذين يقومون بالتجارة والصناعة) وبشر قد خلقوا من قدميه (طبقة الشودر، وهم الذين يقوم

  فوقهم من الطبقات)، وكل منهم له درجته ومكانته يف اتمع وجيب التفريق بينهم يف املعاملة والزواج وهكذا.
يف حني أنه يسمح للطبقات الثالث األوليات التزاوج من بعضهم البعض فإنه ال يسمح هلم التزاوج من  ومنوذج ذلك:

  .ة الرابعة الـ (شودر) التزاوج ممن هم أعلى منهم من الطبقات الثالثالطبقة الرابعة، وكذلك ليس مسموح للطبق
  وقبل أن أبين لك وجهة نظر اإلسالم يف ذلك، أوضح: 
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 ١٩

بني انتشار احلقد والكراهية هي شيء منبوذ يؤدي إىل األفراد واجلماعات بني معلوم أن الطبقية والتفرقة العنصرية  أوال:
  .استقرارهوعدم  وتفككه انقسام اتمعومن مث خمتلف فئات اتمع 

، ومن مث نشر اخلري واجلماعات األفراد بنييف اتمعات الفوارق الطبقية  تلك ومن مث فقد جاء اإلسالم عامال على إزالة
  .والفضيلة واحملافظة على متاسك اتمع واستقراره

رق بني شعب وآخر وأُمة وأخرى، فاجلميع عند اهللا تعاىل ال فَو ال تفرقة بني أي من أجناس البشرلقد بين اإلسالم أنه ف
سواء ألنه سبحانه وتعاىل هو الذي خلقهم، وال أفضلية لفرد على اآلخر عند اهللا تعاىل إال باإلميان والتقوى والعمل 

  الصاحل الذي يتضمن حسن تعمري األرض وعدم اإلفساد فيها.
 الَو ، دوسأَ ىلَع ضيبأَل الَو ، يبِرع ىلَع يمجعل الَو ، يمجع ىلَع يبِرعل لضفَ الَ":  � النيب حممدقال ومن مث فقد  
أَلسدو أَ ىلَعببِ الَّإِ ضيوى،قْالت الناس من مآد ، موآد من ترواه أمحد][ "ابر  

  :اهللا تعاىل يقولحيث إن اإلسالم داعيا إىل توحيد األمم والشعوب، جاء لقد و
أَكْرمكُم عند اهللا أَتقَاكُم إِنَّ اهللا عليم  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ ﴿

)بِري١٣: حلجرات[سورة ا﴾)١٣خ[  
  ، حيث:تبعا للديانة اهلندوسيةاحلادثة أوضح، أنه يوجد فرق كبري بني الطبقية احلادثة يف اتمعات األخرى والطبقية :ثانيا
الطبقية تبعا للديانة بينما جند أن  والقضاء عليها، ا والتخلص منهاميكن معاجلتهالطبقية احلادثة يف اتمعات األخرى إن 

، إال بالتحرر من اهلندوسية نفسها ال ميكن االنفكاك عنها أو التخلص منهاوأمرا ربانيا حيث اهلندوسية تعترب قدرا إهليا 
   .العنصريةو الظلم تنسب إىل اإلله صفةبني أن هذه الطبقية من مث يتو

  ؟!العنصريةو الظلم إىل اإلله صفة جيوز أن ننسب! هل عنصريا؟ظاملا  سبحانه وتعاىلميكن أن يكون اإلله هل  ونتسائل:
   .اليت ال يعتريها أي نقصانذو الصفات احلسىن ، فاإلله سبحانه وتعاىل هو احلق والعدل اجلواب: كال

سبحانه وتعاىل ليس إهلا ألفراد  العنصرية، وأنهو الظلمجاء اإلسالم داعيا إىل ترتيه اإلله اخلالق عن صفة  لذا، فقدو - 
ومجاعات دون آخرين أو ألمة دون غريها من األمم أو لشعب دون غريه من الشعوب، بل إنه تبارك وتعاىل هو إله 

ل العاملني، يقبلهم مجيعا (إذا أقبلوا عليه وآمنوا به وامتثلوا له) ويتوب عليهم ويغفر هلم ويفتح هلم أبواب رمحته ب
ويدخلهم جنته ويرضى عنهم، فهو جلّ وعال اإلله احلق العدل الذي ال يظلم أحدا من عباده شيئا، فالكلّ عند اهللا تعاىل 
سواء وليس ألحد على اآلخر فَضل إال بإميانه بإهله وخالقه وتقواه له وعمله الصاحل الذي يبتغي به التقرب إليه ورضاه 

  عليه.
بني خمتلف األفـراد   الفوارق الطبقية يف اتمعاتللعنصرية والعمل على إزالة كمة حترمي اإلسالم ومما أشرت إليه يتبني ح

  واجلماعات.
*******  

 
 



 لماذا أصبحت مسلما؟لماذا أصبحت مسلما؟لماذا أصبحت مسلما؟لماذا أصبحت مسلما؟                                                                                                                                    ندوسي يسأل..والمسلم يجيب                                                ندوسي يسأل..والمسلم يجيب                                                ندوسي يسأل..والمسلم يجيب                                                ندوسي يسأل..والمسلم يجيب                                                هههه

 

 ٢٠

واإلجابات  أود أن أعرض عليك بعضا من التساؤالت املهمة مفصلة إجاباتك من بعد ما قد أوضحته ل واآلن: املسـلم
  :على النحو التايلوذلك ، املالزمة هلا

والـذي ميلـك وحـده     وهو احلافظ هلم هو اخلالق الواجد لإلنسان ولغريه من املخلوقات اهللا تبارك وتعاىل أليس )١(
  ؟! اجلواب:بلى.ذا الكون التصرف يف كل شيء

  اجلواب: بلى. ؟!ال تعد وال حتصى اليت كثريةال هبنعمعلى اإلنسان  هو من أنعموحده تبارك وتعاىل أليس اهللا ) ٢(
  اجلواب: بلى. الثواب والعقاب؟!وحده اهللا سبحانه وتعاىل هو من بيده أليس ) ٣(
  ؟! أو اإلشراك يف عبادته شيئايف ألوهيته  اهللا سبحانه وتعاىل إشراك أحدا غريبعد ذلك فهل جيوز ) ٤(

وهو من  ،وال تحصىعد تال اليت  جبميع النعمالذي أنعم على اإلنسان ، فاهللا سبحانه وتعاىل هو اإلله الواحد اجلواب: كال
  .املستحق بالعبادة ومن مث فهو سبحانه وتعاىل هو ،بيده الثواب والعقاب وحده

ومن مث التشتت  متفرقةشىت اإلله يف صور االعتقاد بوجود الكثري من اآلهلة وتصوير  أيهما أقرب إىل العقل الصريح: )٥( 
عبادة إىل غري ذلك من صور تقديس و )آلهلة متعددةلفة خمتأصنام وأحجار ومتاثيل  والتفرق وعبادة آهلة خمتلفة (من

 أممن انتقاص وحتقري له وتقليل من شأنه؟ ذلك شجار... مبا يف األختلفة وامليوانات احلبقار واألكواكب والشموس ولل
ترتيهه سبحانه ومن مث توحد الناس واجتماعهم على العبادة والدعاء إلله واحد  و سبحانه وتعاىلاالعتقاد بوحدانية اإلله 

  وتعاىل عن النقائص والعيوب واألفعال القبيحة التافهة ومن مث تقديره وتعظيمه؟  
ال شك بأن االعتقاد بوحدانية اإلله سبحانه وتعاىل ومن مث توحد الناس واجتماعهم على العبادة والدعاء إلله  اجلواب:

القبيحة التافهة ومن مث تقديره وتعظيمه هو أقرب إىل واحد  وترتيهه سبحانه وتعاىل عن النقائص والعيوب واألفعال 
  دىن معارضة له. أالعقل الصريح دون 

عدم وجـود طريقـة   االختالف والتباين و اآلهلة ومن مث بتعددأيهما متيل إليه الفطرة النقية والنفس الزكية: االعتقاد  )٦(
  واحدة لعبادة اإلله الواحد؟! على كَيفيةمن مث توحد الناس و سبحانه وتعاىل؟ أم االعتقاد بوحدانية اإلله حمددة يف العبادة

  ومن مث توحد الناس على بوحدانية اإلله سبحانه وتعاىل إىل اإلميان متيلالفطرة النقية والنفس الزكية  ال شك بأن اجلواب:
  عبادة اإلله الواحد بكيفية واحدة.

فسوف جتد أن ا ما ك إذا رجعت إىل الكتب اهلندوسية أن :أن تعلم كيكفيبعد هذه التساؤالت واإلجابة عليها و
 وعدم اإلشراك به شيئا باإلله الواحد (وهو اهللا سبحانه وتعاىل)اإلميان من دعوة إىل  جاء به اإلسالم األصل الذييتفق مع 

تبين ندوسية اليت من املواضع بالكتب اهل الكثريوقد أوضحت لك  ،وكذلك النهي عن تصوير اإلله يف شكل صور ومتاثيل
  ذلك.
  موافق ملا جاء به اإلسالم، فاهللا تعاىل يقول: وهذا 

﴿ )داهللا أَح و١قُلْ ه)دم(٢) اهللا الصولَدي لَمو دلي ٣) لَم (لَوم ن لَّكْيفُكُ هحدا أَو)٤-١[اإلخالص:  ﴾ )٤[  
 عليـه الكتـب   نصـت أمر خمالف ملا اختاذ متاثيل هلا وعبادا واهللا تعاىل  معآهلة أخرى  اإلميان بوجودومن مث يتبني أن 

  وملا جاء به اإلسالم. اهلندوسية
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 ٢١

ألنبياء جلميع اكرسول خامت يف آخر الزمان النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم بعثة ب الكتب اهلندوسية إضافة إىل تبشري
  .املرسلنيو

*******  
يف آخر الزمان كرسول خامت  �ب اهلندوس بشارات ببعثة النيب حممد جد بكتيو بأنه حديثكأخربتين يف  (س)اهلندوسي:

  ؟ وما هي؟، فهل أنت متأكد من ذلكجلميع األنبياء واملرسلني
  بالتأكيد نعم، وهي يف مواضع كثرية، وأحب أن أوضح أوال:  : املسـلم)(ج
على أن يبعث النيب أو الرسول إىل  م والشعوباهللا تبارك وتعاىل يرسل أنبياءه ورسله يف أزمنة متعاقبة إىل خمتلف األم أن

فهي إىل الناس كافة يف كل مكان وزمان وذلك ألا  �قومه خاصة فيما عدا الرسالة األخرية اليت بعثَ ا النيب حممد 
  . هو آخر األنبياء واملرسلني �فإن النيب حممد  لذلك، الرسالة اخلامتة

مبا يتوافق مع ما أخرب به القرآن الكرمي فإننا نصدقه، وإذا أخربت الكتب السابقة مبا فإذا أخربت الكتب السابقة  ،ومن مث
يتعارض مع ما أخرب به القرآن الكرمي فإننا ال نصدقه، وما عدا ذلك مما مل يذكر يف القرآن الكرمي واألحاديـث النبويـة   

  الشريفة فإننا ال نصدقه وال نكذبه.
يف آخر الزمان وذلـك بكتـب    �شارات الواضحة الصرحية اليت تبشر ببعثة النيب حممد ولقد تبين وجود الكثري من الب 

  اهلندوس، ومنها:  
  .أرو ويد)) -سام ويد - جير ويد - البشارة بـ (نراشنس) يف كل من الكتب األربعة للهندوس ((رك ويد -١

  وكلمة (نراشنس)  مكونة من لفظني: 
  .لفظ الثاين (اشنس)، ويعين: من يحمد ويثىن عليه بكثرةال - اللفظ األول (نر)، ويعين: اإلنسان  

فكأمنا أُتي ذا اللفظ كتنبيه على أن هذه الشخصية اليت اختريت للمدح والثناء هي من جنس البشر، ومعلـوم أن اسـم   
االسـم اآلخـر   أمحد" هو  مشتق من (محد) ويعين الذي يحمد ويثىن عليه بكثرة، ومعلوم أن من اسم " �النيب "حممد" 

  واملرادف السم "حممد" وهو أيضا مشتق من (محد) ويعين الذي يحمد ويثىن عليه بكثرة. �للنيب 
سوى هذه البشارة لكَفَت وذلك لوضوحها وصراحتها إال أنه يوجد الكثري  �وإذا مل يكن هناك أي بشارة بالنيب حممد 

  (نراشنس):والكثري من البشارات، ومن املواضع اليت تعطي وصف لـ 
  ))٤/عدد: ١٠٦/ إصحاح: ١رك ويد، (ريج فيد): ((كتاب: 

  ))٢/عدد: ٥/ إصحاح: ٥رك ويد، (ريج فيد): ((كتاب:  
بيان صفات الرسول اخلامت جلميع الرسل السابقني والذي مت التبشري به بكتب اهلندوس، حيث مـذكور أنـه آخـر     -٢

 (تيمربيشي):أي آخر رسول.

  ))١٥،١١،٧،٥،٤/ عدد: ٢البشارة بآخر رسول وصفاته:  ((كتاب: كالكي بيورانا/ باب: ومن املواضع اليت توضح  
أن اسم والدته هو: (سوميت) وهذه الكلمة باللغة السنسكريتية تعين: السالم واألمن، ومعلوم أن والدة الكتاب فيذكر   - 

 تسمى بــ: (آمنة) وتعين:  السالم واألمن. �النيب حممد 
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 ٢٢

وكلمة (ياس) تعين: عبد، أي أن   - اسم والده هو: (وشنو ياس)، وكلمة (وشنو) تعين: اهللا  أن(الكتاب) ويذكر   - 
 .�امسه هو: (عبد اهللا) وهذا هو اسم والد النيب حممد 

هو: (مكة)، وتسمى  �أنه يولد يف بلد األمن والسالم، ومعلوم أن البلد الذي ولد فيه النيب حممد (الكتاب) ويذكر   - 
 لد األمني) وذلك ألا بلد األمن والسالم. (مكة) بـ: (الب

يف القـرآن   �أنه سوف يكون مبشرا عامليا، وهذا مطابق ملا وصف اهللا تعاىل به رسوله اخلامت حممد  (الكتاب) ويذكر - 
 .]٤٥األحزاب: [ ﴾ يراذنرا وشبما وداهش اكنلْسرا أَنإِ ﴿الكرمي، فاهللا تعاىل يقول: 

 الوحي على جبل النور.   �أنه سيتلقى الوحي على جبل، ولقد تلقّى النيب حممد  اب)(الكت ويذكر - 

قد هاجر من (مكة) إىل (املدينة)  �أنه سوف يهاجر إىل الشمال مث يعود، ومعلوم أن النيب حممد (الكتاب) ويذكر  - 
  مشاال مث عاد إىل مكة ثانية يف يوم الفتح.

  . �هي بشارات خاصة بالرسول اخلامت حممد ومن مث يتبني جليا أن هذه البشارات 
  يف مواضع كثرية منها:  ، وذلكبامسه اآلخر " أمحد " ويعين: الذي يحمد �ولقد ذُكر النيب حممد  -٣
  )١٠/ عدد: ٦(ريج فيدا/ الكتاب الثامن/ جزء:  - 

يف آخر الزمان كرسـول خـامت    �محد) (أوغري ما أشرنا إليه الكثري والكثري من البشارات اليت أخربت ببعثة النيب حممد 
  جلميع املرسلني

*******  
  ؟ يف اإلسالمما هي صفات اإلله إذن،  (س)اهلندوسي:

ومجاهلا وعظمتها، وأن هذه الصفات  سبحانه وتعاىلإىل اإلميان حبسن صفات اإلله  داعيااإلسالم  لقد جاء : املسـلم)(ج
كلها صفات حالواحد (الذي ال شريك له) الذي بيده وليس ذلك إال لإلله  ،قصانن وكمال وإجالل ال يعتريها أي نس

  .وهو اهللا سبحانه وتعاىل اخلَلْق واإلجياد واحلفظ... والذي ميلك وحده التصرف يف كل شيء،
  ومن صفات اهللا سبحانه تعاىل:

  خر الذي ليس بعده شيء،صفة (األزلية): ويقصد ا أن اهللا سبحانه وتعاىل هو األول الذي ليس قبله شيء وهو اآل - 
ال يغفل وال ينام فهو احلي الذي ال ميوت، فال يفنيه فناء مكان أو انتهاء زمان فهو سبحانه وتعاىل خالق املكان والزمان 

  وهو الواجد هلما.
لقادر اهو صفة (القدرة): ويقصد ا أن اهللا سبحانه وتعاىل هو القدير صاحب القدرة املطلقة، وأنه سبحانه وتعاىل  - 

أكثر  سبحانه وتعاىلعلى فعل كل شيء، فإذا أراد شيئا فإمنا يقول له كن فيكون، واآلثار الدالة على طالقة قدرة اإلله 
من أن حتصى (من خلْق بديع للكون مبا فيه من موجودات وخملوقات متضمنة لإلنسان مبا فيه من إبداع يف اخللقة من 

  .إىل غري ذلك).روح وعقل وقلب وأنظمة داخلية معقدة..
صفة (العلم): ويقصد ا أن اهللا سبحانه وتعاىل هو العليم وأن علمه واسع كامل حميط بكل شيء من مكان وزمان 

  اخلالق والواجد لكل شيء من العدم. اإلله الواحد مستقبل) فهو سبحانه وتعاىل -حاضر -(ماضي
  م، وأن حكمته بالغة كاملة.صفة (احلكمة): ويقصد ا أن اهللا سبحانه وتعاىل هو احلكي
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 ٢٣

صفة (اإلرادة): ويقصد ا أن اهللا سبحانه وتعاىل يفعل ما يشاء وما يريد وذلك يف إطار فضله وعدله تبعا لسعة علمه 
  .وعظمته وكمال حكمته

ذنوم صفة (املغفرة والرمحة والكرم): ويقصد ا أن اهللا سبحانه وتعاىل حيب املغفرة والرمحة والكرم فيغفر لعباده 
به وامتثلوا اوامره، ويشملهم برمحته، ويكرمهم برضاه عليهم ودخوهلم جنته مبا فيها من  اآمنوووتقصريهم إذا تابوا إليه 

  نعيم عظيم دائم مقيم.
مثقال ذرة وال يفَـرق بينـهم   صفة (احلق والعدل): ويقصد ا أن اهللا سبحانه وتعاىل حيب احلق والعدل فال يظلم عباده 

فال يوجد فرق بني أى من أجناس البشر حيث إنه ال فضل ألحد على أحد عند اهللا تعاىل إال باإلميـان والتقـوى    ،شيئا
  والعمل الصاحل.

يتحمل أحد خطأ غريه وإن كان أبيه أو أمه، فكل إنسان مسئول عن نفسه، فمن يعمل مثقال ذرة من خري  وكذلك ال 
وم الذي يبعث الناس فيه بعد موم حملاسبتهم على أعماهلم يف الدنيا وموافام فسوف جيد أجرها وثواا يوم القيامة (الي

  أجورهم عليها) ومن يعمل مثقال ذرة من شر فسوف يحاسب عليها.
صفة (السالم): فاهللا سبحانه وتعاىل حيب السالم وهو من يأمر عباده بتحقيقه يف األرض واألخذ بأسبابه وينهاهم عن 

من مث يكون السالم واألمان، ولعلنا ندرك احلكمة يف أن التحية يف اإلسالم هي السالم، مبعىن أن يقول الظلم والطغيان و
رعليه بقول (وعليكم السالم) فيكون الشعور باألمن واالطمئنان.املُحيي (السالم عليكم) وي د  

مجاله وجالله ويف عظمته وقوته ويف طالقة أن اهللا سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء يف كماله ولقد جاء اإلسالم مبينا و
  قدرته وسعة علمه وكمال حكمته...إىل غري ذلك من صفات اهللا احلسىن.

*******  
  اإلميان بالقرآن الكرمي (كآخر الكتب السماوية)؟يجِب ملاذا  (س)اهلندوسي:

   ى النحو التايل:كما عل تهيسدمتضمن ملا يشهد بصدقه وقُ ذلك ألن القرآن الكرمي : املسـلم)(ج
احتوائه وتضمنِه للعقيدة النقية يف اإلله سبحانه وتعاىل (واليت قد أشرنا إىل اليسري منها يف إجياز) والدعوة الصافية  -١

والتشاريع القومية  (اليت دي إىل سمو النفس وارتقائها وتزكيتها وتطهرها من الصفات الرذيلة) والعبادات اهلادية
مجيع  ام السامية والتوجيهات الرشيدة اليت ا تستقيم حياة البشرية على منهاج ربها (اإلله جل وعال) وتحلّ والتعالي

مع مجال أسلوبه ونظْمه وعظيم بالغته ودقَّة ألفاظه وشموهلا وروعتها بشكْل يعجِز البشر عن اإلتيان وذلك مشاكلها، 
   .)القرآن الكرمي ولو بسورة من مثله (من مثل سورِ

أخرب القرآن الكرمي وأشارت األحاديث النبوية الشريفة إىل حقائق علمية مبهرة (يف السماء واألرض واجلبال  لقد -٢
عام، يف وقت مل يكن ) ١٤٠٠(وذلك منذ أكثر من ال سيما يف قضية اخللْق والبحار واإلنسان واحليوان والطري والنبات) 

على أن  ومن مث تكون شاهدة صحتها ومصداقيتهااء العلم احلديث بتقنياته املتطورة ليكتشف ألحد أدىن معرفة ا، مث ج
  .سبحانه وتعاىل الذي ال يعتريه أي نقصان كالم اهللاهذا الكتاب (القرآن الكرمي) املُتضمن هلا هو 

اهللا سبحانه وتعاىل للسماوات واألرض  املتعلقة بقضية اخللْق من نشأة للكون وكيفية خلْق هذه احلقائق العلميةمن مناذج و
   :وكذلك كيفية خلْق اجلنني ومراحل تطوره
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 ٢٤

  النموذج األول:

لَا وجعلْنا من الْماِء كُلَّ شيٍء حي أَفَ فَفَتقْناهما رتقًاأَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السموات والْأَرض كَانتا  ﴿ يقول اهللا تعاىل:
  .]٣٠[األنبياء:  ﴾ يؤمنونَ

  أن السماوات واألرض كانتا ملتصقتني، غري متباعدتني. ملتصقتني، أى :" رتقًاكَانتا  "معىن 
  ففصلنا بينهما، أي: فصلنابني السماء واألرض بعد أن كانتا ملتصقتني. :" فَفَتقْناهما "معىن 

هلمـا، وتـدعوا إىل    )سبحانه وتعاىل( تعاىل للسماوات واألرض وبداية خلقه تتحدث اآلية القرآنية الكرمية عن خلق اهللا
كيفية بدأ هذا الكون املشهود، للتعرف على خالقه، واإلميان به وبعظيم صفاته وطالقـة  التأمل ىف بديع خلق اهللا تعاىل و

  قدرته.

ملتصقتني كشئ واحد وذلك ىف قول اهللا تعاىل فتخربنا اآلية القرآنية الكرمية بأن السماوات واألرض كانتا ىف البداية 
  ." فَفَتقْناهما "، مث متّ الفصل بينهما وذلك ىف قول اهللا تعاىل  " رتقًاكَانتا  "

صدق ما أخربت به اآلية القرآنية الكرمية من حقيقة علمية مذهلة تبينت للعلمـاء ىف هـذا    ولقد اكتشف العلم احلديث
، وهى النظرية السائدة ىف هذا العصر احلديث وذلـك  ( اإلنفجار العظيم )قد وضعت نظرية العصر احلديث، ومن مث ف

  بعد اكتشاف متدد واتساع الكون بشكل مستمر.  
الكون إىل اليوم يتباعد، فال بد أنه يف يوم ما كان متقاربا، وإذا مـا   ما دام أنبأنه  تقول:( اإلنفجار العظيم )، نظرية و 

ذه ارات يف االجتاه املعاكس الجتاه تباعدها اليوم، أي وهي جتري مقتربة بعضها من بعض، فإا سـتكون  ختيلنا سير ه
مساوية يف حجمها موع أحجام ارات املكونة )  " رتقًاكَانتا  "(ملتصقة ببعضها كما ىف قول اهللا تعاىل قطعة واحدة 

  هلا.
ذه ارات من بعضها وتضامت ازدادت كتلتها، فتزداد شدة جاذبيتـها، فيـزداد   : إنه كلما اقتربت هونالفيزيائي ويقول

، وتتالشى الفراغات بني النجوم املُكونة للمجرات، مث يـزداد ضـغط   )" رتقًاكَانتا  "( كما ىف قول اهللا تعاىل  التالصق
لكون يف حجم الذرة، مث يستمر الضغط إىل اجلاذبية على النجوم نفسها، وهكذا يستمر الضغط حىت تكون املادة املكونة ل

هـذه املـادة ذات الضـغط    ) " فَفَتقْناهما" ( كما ىف قول اهللا تعاىل مث انفجرت ، أن تكون هذه املادة يف أصغر ما ميكن
املتمثل  ودالشديد والطاقة اهلائلة، وانتشرت أجزاؤها يف صورة إشعاع، مث بدأ يربد فتكون منها بالتدريج هذا الكون املشه

  .ىف السماوات واألرض

  وعلى أى شئ يدل ذلك ؟؟ ؟!! فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكرمي وبالغتها
األنبياء واملرسلني  ، وأنه وحى من اهللا تعاىل على نبيه األمني، خامتعلى مصداقية القرآن الكرمي يدلال شك، أن ذلك كله 

    .�حممد 

***  

   :ثاينالنموذج ال

  ]١١[فُصلت:  ﴾ ...دخانٌثُم استوى إِلَى السماِء وهي  ﴿ :يقول اهللا تعاىل
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 ٢٥

  تشري اآلية الكرمية إىل أن السماء ىف بداية خلْقَتها من اهللا تبارك وتعاىل كانت عبارة عن دخان.
نشأة الكون وخلْقَته الدخان الكوىن األول الناتج عن عملية االنفجار العظيم ىف بداية تصوير  ولقد استطاع العلم احلديث

يث وجِد له بقايا أثرية على أطراف اجلزء املُدرك من الكون مما يؤكد أن السماء ىف بداية خلْقَتها حمن اهللا تبارك وتعاىل، 
  ." ثُم استوى إِلَى السماِء وهي دخانٌ " من اهللا تبارك وتعاىل كانت عبارة عن دخان وذلك كما ىف قول اهللا تعاىل

  وعلى أى شئ يدل ذلك ؟؟ ؟!! فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكرمي وبالغتها
  :ثالثالنموذج ال

  ]١٧٢[األعراف:  ﴾ وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُِسهِم.. ﴿ يقول اهللا تعاىل: 

[رواه  "..فأخرج من صلْبِه كُلَّ ذُرية ذَرأها(عليه السالم) .. ظَهر آدممن  امليثَاق اهللا أخذَ إنَّ":� ويقول النيب حممد - 
  النسائي]

وتبيِّن اآلية الكرمية السابقة وكذلك احلديث النبوي الشريف أنّ مجيع ذُرية آدم (األب األول جلميع البشر ، فهو أول من 
  .ر) كانوا يف صلْبه حلظة خلْقهخلقه اهللا تعاىل من البش

ما يسمى بالصبغيات إضافة إىل اكتشاف دور الصبغي الوراثي يف علم اجلنني، ومن مث فقد  ولقد اكتشف العلم احلديث 
أمه وأن هذا ثبت للدارسني يف علْم األجِنة أنَّ خلْق اإلنسان مقَدر (محدد ومبين) سلَفا (سابقا) يف نطفيت كل من أبيه و

التقدير ميتد عرب القرون الغابرة (البعيدة املاضية) ليتصل بالشيفَرات الوراثية لآلباء واألجداد حىت يصل إىل آدم عليه السالم 
، وهذا (األب األول للبشر)، وهذه الشيفرة الوراثية مبرمجة بدقة فائقة ومطْوية داخل نواة اخللية احلَية من خاليا التكاثر

.ومن مث يتبين توافق ما أشارت إليه ١يعين: أنّ كلّ فرد من بين آدم كان موجودا يف الشيفَرة الوراثية ألبيه آدم حلظة خلْقه
قد تطرقنا للحديث عن مضمون إشارتيهما يف نقطة  نهذه اآلية القرآنية الكرمية وكذلك احلديث النبوي الشريف (واللذا

ل إليه العلم احلديث من اكتشافات.سابقة) مع ما قد توص  
   :رابعالنموذج ال

  ]٣٧- ٣٦[سورة القيامة:  ﴾)٣٧ى (نمي ينِن مم ةًفَطْن كي ملَ) أ٣٦َى(دس كرتن يأَ انُنسإِالْ بسحيأَ ﴿ يقول اهللا تعاىل:
أن يترك مهمال من غري أن يكَلَّف بتنفيذ أوامر من اهللا تعاىل أو  أيظُن اإلنسان :" أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى"  معىن

  أنْ يترك مهمال بال حساب وبال جمازاة (من ثواب أو عقاب) على طاعته أو عصيانه ألوامر اهللا سبحانه وتعاىل. 
من اهللا تعاىل ولن يترك مهمال بال  واجلواب، هو: أن اإلنسان لن يترك مهمال من غري أن يكَلَّف ويؤمر بتنفيذ أوامر

حساب وبال جمازاة (من ثواب أو عقاب) على طاعته أو عصيانه ألوامر اهللا سبحانه وتعاىل، بل إنه سوف يسأل وسوف 
يحاسب وجيازى على كل ما قَدم، فمن يعمل مثقال ذرة من خري فسوف جيد أجرها وثواا، ومن يعمل مثقال ذرة من 

  يحاسب عليها. شر فسوف
  القليل من املاء الذى يكون سببا ىف اإلجناب للرجل واملرأة أقلّ:  "نطْفَةً" معىن
  : املاء الذي يكون سببا يف اإلجناب وتخلُّق اجلنني. "منِي يمنى" معىن

                                                 

  اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية، اجلزء الثالث، د/ زغلول النجار )١(
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 ٢٦

مطْفة واحدة (ضئيلة جدا يف احلجم) مما يتضلُّقه من نخنه املاء الذي يكون سببا يف أي: أنَّ اإلنسان كانت بداية ت
  اإلجناب، حيث حيتوي هذا املاء على الكثري والكثري من النطف (كاحليوانات املنوية اليت حيتويها ماء الرجل). 

واحدة فاآلية القرآنية الكرمية مطابقة ملا أثْبته العلم احلديث، حيث تشري اآلية الكرمية إىل أنّ تخلُّق اجلنني يكون من نطْفة  
والذي يشري إىل اإلفراد وليس  "ً نطْفَة "مما حيتويها املَنِي كما يف قَول اهللا تعاىل  )- كما هو الغالب- (حيوان منوِي واحد 

)، فلم - احليوانات املنوية- اجلمع، فال يكون من النطَف كلها اليت حيتويها املَنِي (حيث حيتوي املَنِي على ماليني النطَف 
كما - حيث يقوم حيوان منوِي واحد  "ً نطْفَة "تخدم القرآن الكرمي صيغة اجلَمع (نطَف) ولكنه استخدم صيغة املُفْرد يس

بتلْقيح بويضة أنتوية واحدة وهي البويضة اليت يتم انتخاا واختيارها من بني آالف البويضات اليت حيتويها  - هو الغالب
 ض وذلك كَييبامل.وِيلَقِّحها احليوان املَني  

، مما ومن مث يتبين توافق ما أشارت إليه هذه اآلية القرآنية الكرمية مع ما قد توصل إليه العلم احلديث من اكتشافات - 
  .يوضح دقة ألفاظ القرآن الكرمي وبالغتها ومطابقتها ملا أثبته العلم احلديث

   :امسالنموذج اخل

  ]٨: السجدة[سورة  ﴾)٨(نيٍهِم اٍءن مم ةالَلَن سم هلَسن لَعج مثُ ﴿ يقول اهللا تعاىل:
خالصة صغرية جدا مسلُولة (مختارة ومستخرجة) من املاء الذي يكون سببا يف اإلجناب، وهى النطْفة  : " الَةسلَ " معىن

  موذج الثاين). اليت أوضحتها اآلية السابقة (اليت أشرنا إليها آنفا يف الن
ومعىن اآلية الكرمية: أنَّ بِداية تخلُّق اإلنسان كجنني يكون من ساللة (خالصة) صغرية جدا مسلُولة (مختارة 

  ومستخرجة) من املاء الذي يكون سببا يف اإلجناب.
ن املنوي) اليت يتخلَّق منها اجلَنِني ويكون ولقد أثبت العلم احلديث أنَّ مواصفات النطْفة (نطْفَة الرجل املتمثلة يف احليوا

منها نسل اإلنسان مطابقة متاما لما أخرب به القرآن الكرمي وأشار إليه من خالل استخدام كلمة واحدة وهى قَول اهللا 
  وذلك لآليت: ،"الَةسلَ " تعاىل

 "الَةسـلَ "ية النطْفة (نطْفَة الرجل املُتمثِّلة يف احليوان املنوي) بــ  ، ومن مث فإنَّ تسممشتقة من (سلَّ) " الَةسلَ "إنَّ كلمة 
  تعين عدة معاين على النحو التايل: 

- .(املَنِي) لُّقخمن السائل الذي حيتويه ماء الت (ثِّلة يف احليوان املنويمطْفَة الرجل املُتن) اجلزء الصغري  
  ائل الذي حيتويه ماء التخلُّق (املَنِي) يشبه السمكة الطويلة.وأنَّ هذا اجلزء الصغري من الس -
  وأنَّ هذا اجلزء الصغري من السائل الذي حيتويه ماء التخلُّق (املَنِي) ينسلّ وخيرج منه بِرِفْقٍ. -

   ولقد اكتشف العلم احلديث:
كما أوضحته اآلية  - كما هو الغالب-جدا (نطفة واحدة  أن النطْفة اليت يتخلَّق منها اجلنني عبارة عن جزء صغري - 

الكرمية اليت أشرنا إليها يف النموذج الثاين) من السائل الذي حيتويه ماء التخلُّق (املَنِي)، وأنَّ شكْل هذا اجلزء (احليوان 
وأنَّ هذا اجلزء (احليوان املنوي)  املنوي) مشابه للسمكة الطويلة (حيث إنّ احليوان املنوي يزيد طوله بكثري عن عرضه)،
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 ٢٧

ي) خيرج بِرِفْق من وسط زِحام احليوانات املنوية الكثرية جدا عند مضيق عنقِ الرحم من خالل السباحة يف ماء التخلُّق (املَنِ
  من أجل تلْقيح البويضة.

عام، حيث أشار إىل هذه احلقائق العلمية  ١٤٠٠ر من وهذا كُلُّه مطابق ملا أخرب به القرآن الكرمي وأشار إليه منذ أكث
املُبهرة يف وقت مل يكن ألحد أدىن معرفة ا، ومن مث تكون هذه اآليات الكرميات ومضات مبهرات شاهدات بصدق 

  ومصداقية رسالته.� القرآن الكرمي وأنه وحي من اهللا تبارك وتعاىل، ومن مث صدق دعوة النيب حممد 
  :سادسالنموذج ال

  .]٢[اإلنسان:  ...﴾نطْفَة أَمشاجٍإِنا خلَقْنا الْإِنسانَ من  ﴿ يقول اهللا تعاىل:
  .نطفة خمتلطة ممتزجة (من ماء الرجل وماء املرأة):  " أَمشاجٍنطْفَة "  معىن

  إلنسان؟، فقال: يا حممد مم يخلق ا�ولقد روى اإلمام أمحد ىف مسنده، أن يهوديا سأل النىب حممد  - 
  .]٤٤٢٤[رواه أمحد:   "من نطفة الرجل ونطفة املرأة ، من كلٍّ يخلقيا يهودى ":  �قال رسول اهللا ف

بوضوح أن النطفة الىت يخلق منها اإلنسان ليست من نطفة الرجل فقط أو نطفة املرأة فقط، وإمنا من وختربنا اآلية القرآنية 
: أى"  أَمشاجٍنطْفَة " يكون خلْق اإلنسان كما يتبني ذلك من قول اهللا تعاىل  الرجل واملرأة معاكليهما، فمن نطفة نطفة 

  .نطفة خمتلطة ممتزجة ( من ماء الرجل وماء املرأة)
  ويتبين ذلك أيضا من احلديث النبوى الشريف الذى يوضح أن اإلنسان يخلق من نطفة الرجل واملراة معا.

يتكون من دم  -بأبعاد متناهية ىف الصغر  -) امليالدى أن جسم اإلنسان ١٨القرن الـ( ولقد كان يعتقد قدميا وإىل اية 
احليض، وبعد اكتشاف بويضة األنثى أصبح يعتقد بأن جسم اإلنسان كامال يخلق داخل تلك البويضة، وبعد اكتشاف 

مبرور الوقت والتقدم  ولكنن املنوى، احليوان املنوى صار يعتقد بأن جسم اإلنسان كامال يخلق داخل رأس ذلك احليوا
فقد اكتشف العلم احلديث بطالن كل تلك االدعاءات وصدق ما أخرب به القرآن املذهل ىف الوسائل التكنولوجية احلديثة 

عام، وذلك بعد أن مت نصوير مراحل خلْق اجلنني من خالل التقنيات  ١٤٠٠من حقائق علمية مبهرة منذ أكثر من  الكرمي
  احلديثة.

  - وميكن إجياز ما توصل إليه العلم احلديث من اكتشافات علمية مبهرة ىف اآلتى:
أنه ال يصل إىل قناة الرحم من ماليني النطف املنوية ( احليوانات املنوية ) الىت تقذف سوى عدد ضئيل جدا ال يتجاوز  - 

) سوى نطفة منوية - ى واحدة فقط وه –، ليس ذلك فحسب بل إنه ال خيترق النطفة األنثوية ( البويضة )٥٠٠(الـ
) لتتكون النطفة املختلطة املُلقّحة املتكونة من النطفة األنثوية والنطفة  - كما هو الغالب-  واحدة ( حيوان منوى واحد

فة خمتلطة نط: أى"  أَمشاجٍ طْفَةن" اآلية القرآنية الكرمية الثالثة كما ىف قول اهللا تعاىل به ، وهذا هو ما أخربت ٢املنوية
  .)) فة الرجل ونطفة املرأةطْن نم، كلٍّ يخلق نم((:يث النبوى الشريفدوكما ىف احل، ممتزجة (من ماء الرجل وماء املرأة)

حيث ال خيترق  - نطف  - حيث جاءت بصيغة املفرد وليس اجلمع  اآلية الكرميةىف  " نطْفَةً "ولنتأمل ىف قول اهللا تعاىل  - 
)  - كما هو الغالب– ) سوى نطفة منوية واحدة ( حيوان منوى واحد- وهى واحدة فقط  - ( البويضة  النطفة األنثوية

                                                 

  العلمي يف السنة النبوية للدكتور/ زغلول النجار. اإلعجاز )١(
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 ٢٨

لتتكون النطفة املختلطة الواحدة فيتبين مدى دقة ألفاظ القرآن الكرمي ومشوهلا ومدى مطابقتها ملا توصل إليه العلم 
  احلديث.

  :سابعالنموذج ال

ثُم من  علَقَةثُم من  نطْفَةاس إِنْ كُنتم في ريبٍ من الْبعث فَإِنا خلَقْناكُم من ترابٍ ثُم من يا أَيها الن ﴿ يقول اهللا تعاىل:
لَّقةخرِ مغَيو لَّقَةخم ةغضم..... ﴾  :٥[احلج[.  

    .اب للرجل واملرأة: أقلّ القليل من املاء الذى يكون سببا ىف اإلجن " نطْفَة" معىن 
  .)-من ماء الرجل وماء املرأة  -: أى أن النطفة خمتلطة ممتزجة  " أَمشاجٍنطْفَة " (كما ىف قول اهللا تعاىل: 

  .الرحمب: قطعة دم متجمدة متعلقة  " علَقَة" معىن 
  : تعىن قطعة من حلم بقدر ما يمضغ . " مضغة" معىن 
: أى أن قطعة اللحم هذه الىت بقدر ما يمضغ عبارة عن جزأين، جزء منها قد ختَلّقت فيها  " رِ مخلَّقةمخلَّقَة وغَي" معىن 

 :      ، واجلزء اآلخر مل يتخلّق فيه شئ وهو معىن قـول اهللا تعـاىل  " مخلَّقَة" بعض أجهزة اجلسم وهو معىن قول اهللا تعاىل 
 "لَّقةخرِ مغَيو ".  
) ثُـم خلَقْنـا   ١٣في قَرارٍ مكنيٍ ( نطْفَةً) ثُم جعلْناه ١٢ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلَالَة من طنيٍ ( ﴿اىل: يقول اهللا تع -

فَتبارك اللَّـه أَحسـن    ثُم أَنشأْناه خلْقًا َآخر لَحمافَكَسونا الْعظَام  عظَامافَخلَقْنا الْمضغةَ  مضغةًفَخلَقْنا الْعلَقَةَ  علَقَةًالنطْفَةَ 
نيقال١٤-١٢[املؤمنون:  ﴾ )١٤( الْخ[.  

  من خالصة مسلولة من طني. -األب جلميع البشر  -: أى خلقنا آدم  "سلَالَة من طنيٍ " معىن 
  جناب للرجل واملرأة ( كما ىف قول اهللا تعاىل:: أقلّ القليل من املاء الذى يكون سببا ىف اإل " نطْفَةً" معىن 

 " طْفَةاجٍنشمن ماء الرجل وماء املرأة  -: أى أن النطفة خمتلطة ممتزجة  " أَم-(.  
  .الرحمب: قطعة دم متجمدة متعلقة  " علَقَةً" معىن 
  .: قطعة من حلم بقدر ما يمضغ " مضغةً" معىن 

  .]١٤-١٣[نوح:  ﴾)١٤( أَطْوارا) وقَد خلَقَكُم ١٣لَا ترجونَ للَّه وقَارا ( ما لَكُم ﴿يقول اهللا تعاىل: -
  : مراحل خمتلفة" أطوارا" معىن 

مـن   )" أَطْوارا"  قول اهللا تعاىل تبين ذلك منكما (اليت أشار إليها القرآن الكرمي  ٣صوير مراحل خلْق اجلننيتبعد أن مت ف
أصبح لدى اإلنسان اإلمكانية لرؤية النطفة األمشاج املختلطة، مث رؤية اجلنني كقطعة دم متجمدة خالل التقنيات احلديثة 

ة  للجنني كقطعة من حلم أو مـن الطـني الصلصـال مت    ت، مث رؤي" علَقَةً" متعلقة ىف أعلى الرحم كما ىف قول اهللا تعاىل 
، مث رؤيتـه  " مضـغةً " ممضوغا كما ىف قول اهللا تعـاىل  وضعها حتت األضراس حيث يشبه اجلنني ىف هذه املرحلة شيئا 

الـ" مضغة " وأا عبارة عن جزأين أحدمها قد ختلّقت فيه بعض أجهزة اجلسم كما ىف قول اهللا تعاىل      هذه صفات ل

                                                 

، وذلك لرؤية مجيع مراحل خلق اجلنني الىت مت إعجاز القرآن فيما ختفيه األرحام، لألستاذ/ كرمي جنيب األغرميكن الرجوع إىل كتاب:  )٢(
  .، موضح ا املدة الزمنية لكل مرحلةنصويرها من خالل التقنيات احلديثة
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 "لَّقَةخواجلزء اآلخر مل يتخلّق فيه شئ كما ىف قول اهللا تعاىل  " م "لَّقةخرِ مغَيـا  ، أ" وى أننا إذا وصفنا هذه املضغة بأ
مخلّقة أو غري مخلقة يكون ذلك الوصف خطأ وغري علمى، ولكن الوصف العلمى الصحيح الدقيق هو مـا أخـرب بـه    

كنه رؤية مث مي ؟؟، فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكرمي، " مضغة مخلَّقَة وغَيرِ مخلَّقة" القرآن الكرمي كما ىف قول اهللا تعاىل 
ىف قول كما مث رؤية مرحلة كسوة العظام باللحم  " عظَامافَخلَقْنا الْمضغةَ " مرحلة تخلّق العظام  كما ىف قول اهللا تعاىل 

مث رؤية مرحلة اخللق اآلخر حيث خيتلف شكل اجلنني اآلدمى ىف هذه املرحلة عن مـا  "  لَحمافَكَسونا الْعظَام " اهللا تعاىل 
ثُم أَنشـأْناه  "   كان ىف املراحل السابقة ويتميز شكله اآلدمى عن غريه من أجِنة الكائنات األخرى كما ىف قول اهللا تعاىل

رلْقًا َآخعلى حنو هذا الترتيب الذى أخرب به القرآن الكرمي ىف دقـة  تطور اجلنني (خلْق اإلنسان) راحل هى م هذه، و " خ
  استخدام ألفاظ موجزة.  بالغة وتصوير بديع ب

ق القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشـريفة ىف  بوعلى أى شىء يدلنا س فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكرمي وبالغتها؟!!
بعد التقدم التكنولوجى ىف هـذا  إال عام، والىت مل تكتشف  ١٤٠٠اإلشارة إىل هذه احلقائق العلمية املذهلة منذ أكثر من 

  ث ؟!!  العصر احلدي
، وأنه من وحى اهللا تعاىل على نبيه األمني، خـامت األنبيـاء   على مصداقية القرآن الكرمي يدلال شك، أن ذلك كله 

  .�واملرسلني، حممد 
(من اهللا تعاىل) يف إطاره الرباين إىل يومنا هذا وإىل قيام الساعة مع ضياع وحتريف  القرآن الكرمي ومن مث يكون حفْظ

  لسابقة دليل على أنه كتاب اهللا تعاىل الذي قد ختمت به مجيع الكتب السماوية السابقة.غريه من الكتب ا
أخرب ا القرآن الكرمي وأشارت إليها األحاديث النبوية وملزيد من االطالع على هذه احلقائق العلمية املبهرة اليت  - 

  ا ميكن الرجوع إىل: عام يف وقت مل يكن ألحد أدىن معرفة ) ١٤٠٠(الشريفة منذ أكثر من 
  .من آيات اإلعجاز العلمي (السماء، األرض، احليوانات، النباتات) يف القرآن الكرمي، للدكتور/ زغلول النجار -١
  لإلعجاز العلمي يف السنة النبوية للدكتور/ زغلول النجار. ٣- ٢- ١األجزاء  -٢
  .للدكتور/ زغلول النجار - كرمياإلعجاز العلمي يف القرآن ال ،موسوعة اإلسالم والعلم احلديث -٣
  كتاب علم األجنة يف ضوء القرآن والسنة يئة اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة مبكة املكرمة. -٤
  إعجاز القرآن فيما ختفيه األرحام، لألستاذ/ كرمي جنيب األغر. -٥
  .حممد السيد حممدتاذ/ لألس، � اإلسالم ومكتشفات العلم احلديث كإحدى شواهد ودالئل نبوة ورسالة حممد -٦

*******  

  ؟والتصديق بدعوته ورسالته �اإلسالم حممد  نبِياإلميان بيجِب ملاذا واهلندوسي: (س) 
يشهد بصدقه  مبا القرآن الكرمييف إجابيت على التساؤل السابق من توضيحٍ ملا يتضمنه  بينتهقد  ذلك ملا : لمـاملس(ج) 

أيضا رسالته، ومصداقية دعوته وصدق هو من أُنزل عليه القرآن الكرمي ومن مث تبيان  �حيث إن النيب حممد  تهيسدوقُ
يف آخر  �البشارات الواضحة الصرحية اليت تبشر ببعثة النيب حممد إضافة إىل قد بينته (يف إجابة على تساؤل سابق) من 
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، �هني النبوة والرسالة للنيب حممد مناذجا من شواهد وبرافأوجز لك اآلن بالكتب املقدسة لدى اهلندوس،  الزمان
  فمنها:

واليت تقبلها الفطرة النقية والنفوس الزكية والعقول  �العقيدة النقية والدعوة الصافية اليت جاء ا نبِي اإلسالم حممد  - 
  إليها آنفا). تالرشيدة (اليت قد أشر

وكمال صفات خلْقَتة وعذوبة حديثه ومجال حاله احلميدة  وصفاته الكرمية مبا يف ذلك من حالوة منطقه  �أخالقه  - 
أشرف العرب نسبا) ليكون ذلك دليال على اصطفاء اهللا تعاىل له للنبوة  �الشريف (حيث كان  �، ونسبِه ومجاهلا

  والرسالة.
ن سبل اخلري وإىل ما كان يدعو إليه م الواحديف عبادة اإلله  �وعزوفه عن زينة الدنيا ومفاتنها ومسارعته  �زهده  - 

  والفضيلة و مكارم األخالق وصلة األرحام واشتغال قلبه على الدوام بذكر اهللا تعاىل.
  .على كل من التصق به بسبب من األسباب �وبركته باإلنسان ورأفته بكافة خملوقات اهللا تعاىل  �رمحته  - 
  .�صدق دعوته باستجابة دعاءه، ليكون ذلك دليال على  �تأييد اهللا سبحانه وتعاىل له  - 
باملُعجزات واخلوارق اليت يعجز عن أن يأيت ا سوى أنبياء اهللا تعاىل ورسله لتكون  �تأييد اهللا سبحانه وتعاىل له  - 

ومصداقية رسالته مبا يف ذلك املعجزة الكربى (اليت تعهد اهللا تبارك وتعاىل حبفظها إىل يومنا  �شاهدة على صدق دعوته 
وهي: الكتاب السماوي اخلامت جلميع الكتب السابقة، وهو القرآن الكرمي حمتفظا بنصه اإلهلي  هذا وإىل قيام الساعة)

وإشراقاته النورانية، متحديا ببالغته وروعة معانيه ودقة ائتالف ألفاظه ومبانيها ومسو أهدافه ومراميه للعرب وغريهم يف 
مثله ولكنهم عجزوا وفشلوا، ومتضمنا (القرآن  (من سطر واحد) من بأن يأتوا ولو بسورة واحدةكل مكان وزمان 

) عام واليت مل يكن ألحد أدىن معرفة ا، مث يأيت العلم ١٤٠٠الكرمي) للحقائق العلمية املبهرة اليت أخرب ا منذ أكثر من (
 �أن حممدا و احلديث ليشهد بصحتها ومصداقيتها لتكون برهانا على أن القرآن الكرمي إمنا هو وحي من عند اهللا تعاىل

  هو خامت أنبيائه ورسله.
وذلك على الرغم من كثرة حماوالت أعداء اإلسالم لقتله والنيل بلّغ دعوته وانتشرت رسالته  أنْ إىل �عصمة اهللا تعاىل له  - 

ة من عمره، أي أن مد )٦٣(يف سن الـ  �وهو يف سن األربعني من عمره، وتوفّى  �فلقد أُوحي إىل النيب حممد منه، 
عاما فقط، وهي مدة تعادل مدة حكم كثري من الرؤساء واألمراء، ولكنه استطاع من خالهلا  )٢٣( كانت �رسالته 

اقتالع جذور الشرك واألوثان وعبادة غري اهللا تعاىل وأن يغرس اإلميان والتوحيد يف القلوب و ويرسخ عبادة اهللا جل وعال 
إضافة إىل اقتالع مجيع العادات الفاسدة من جزيرة العرب، ليكون ذلك  وحده عبادة نقية صافية ال إشراك فيها شيئا،

  ورسالته. ولدعوته �شاهدا على تأييد اهللا تعاىل له 
دائم الفكر، طويل السكوت ال يتكلم ىف غري حاجة، لـين  كان  �أنه  :ذلك وموجز مناحملمود،  �ال النىب حممد ح -

هللا تعاىل عندما تنتهك حمارمه)، غالب ضحكه التبسم، ميازح أصحابه  �الطبع، ال يغضب لنفسه قطّ (حيث كان غضبه 
ويداعبهم وال يقول إال احلق.  
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كان أزهر اللـون، أبـيض الوجـه     �أنه  :ومن هذه الصفات، �لنىب حممد ل اخللقيةلبعض الصفات موجز وإليك  -
أي: إذا رأيته ونظرت إليه قلـت أنـه   (س بأكحل مشرب حبمرة، يف الوجه تدوير كالقمر ليلة البدر، أكحل العينني ولي
مع اتساعهما ووجود طول ىف شق العني، يف شـعر   )أكحل العينني من مجاهلما الطبيعي وليس هذا بسبب إضافة الكحل

طول يزيد عينيه حالوة ومجالًا، احلاجبان رقيقان يف الطول من غري اتصال بينهما، واسع اجلبني، رفيع األنف،  �أجفانه 
رئي كالنور خيرج من بني ثنايـاه،   �فإذا تكلم  -وهو التباعد احلسن بني أسنان املقدمة -ل الناس شفاه، أفلج الثناياأمج

كان يف صـفاء   �إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، أسود الشعر مع توسطه بني التجعد والسبوطة، عنقه  �كان 
، متماسك البدن، لـيس جبسـيم وال   )�رات البيضاء (بعد كرب سنه إال عدد قليل من الشع الفضة، صاحب حلية سوداء

، واسـع  )كصدره يف االرتفاع �أي أن:بطنه ( حنيف وال طويل وال قصري ولكنه إىل الطول أقرب، سواء الصدر والبطن
مثل ( �، أنور املتجرد: إذا كُشف شئ من جسده )غضبه هللا سبحانه وتعاىل �فال يغضب لنفسه قط بل كان (الصدر 

  .�رؤى كالنور من مجال بياضه،...إىل غري ذلك من الصفات اخللقية احلسنة للنىب حممد  )الكتف أثناء احلج أو العمرة
*******  

  اختيار اإلسالم دينا؟جيب ملاذا اهلندوسي: (س) 
يشهد  مبا القرآن الكرمي من توضيحٍ ملا يتضمنه إضافة إىل ما أوضحته من إجابة على التساؤلني السابقني:  لمـاملس(ج) 

ومع تبيان بعض  هو من أُنزل عليه القرآن الكرمي � حيث إنه �ومن مث تبيان صدق دعوة النيب حممد  تهيسدبصدقه وقُ
  ، أوضح:� صداقية رسالتهمبمن النماذج والشواهد والرباهني اليت تشهد 

هو دين التوحيد الذي جاء يدعوا إىل اإلميان باإلله اخلالق إن اإلسالم هو دين الفطرة اليت فطر اهللا تعاىل خلْقه عليها، ف ••••
سبحانه وتعاىل ووحدانية ألوهيته، والذي جاء مقدما لألجوبة املنطقية النموذجية لكل ما يتفكر العقل البشري فيه 

 ويتسائل عنه وحيتاج إىل إجابة له.

ياء اهللا تعاىل ورسله والرفْع من قدرهم وشام وعدم أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي يدعوا إىل اإلميان جبميع أنب  ••••
التفرقة بني أحد من أنبياء اهللا تعاىل ورسله، حيث يلزِم اإلميان م مجيعا والرفْع من قَدرهم والتصديق برساالم وأنّ آخر 

 الذي جاء باإلسالم دينا. �هذه الرساالت هي رسالة خامت أنبياء اهللا تعاىل ورسله حممد 

لكتاب السماوي الذي جاء به اإلسالم (وهو القرآن الكرمي) هو الكتاب الوحيد الذي تعهد اهللا تبارك وتعاىل أن ا ••••
أي نيب أو رسول آخر ومن مث فإنه ليس بعد القرآن  �حبفْظه من الضياع أو التحريف وذلك ألنه ليس بعد النيب حممد 

اب الذي ختمت به مجيع الكتب السماوية السابقة والذي قد الكرمي أي كتاب مساوي آخر، فهو (القرآن الكرمي) الكت
ظل يف إطاره الرباين حمتفظا بإشراقاته النورانية مشتمال على كل ما حيتاجه اإلنسان لتستقيم به حياته يف الدنيا واآلخرة، 

 فلقد جاء القرآن الكرمي متضمنا:

  كرات.للمعتقد السليم النقي الصايف الذي ال شائبة فيه وال ع - أ
  ومتضمنا للتشريع القومي الذي به تستقيم حياة البشرية كافة. - ب
ومتضمنا للعبادات اهلادية اليت ا تزكو النفس البشرية وتتطهر من الرذائل واخلبائث، وتسمو وترتقي إىل أعلى  - ت

  مراتب اإلحسان.
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  ومتضمنا لألخالق احلميدة واملعامالت الكرمية. - ث
  لسامية اليت من خالهلا يكون الرِقي والتقدم والتحضر.ومتضمنا للتعاليم ا - ج
ومتضمنا لإلشارات العديدة واملتنوعة إىل الكثري من العلوم الكونية يف شىت اات العلمية لتكون هذه اإلشارات  - ح

  ومضات مبهرات للمضي قدما يف طريق العلم.
 تلف أنواع املشاكل اليت يواجهها اإلنسان قدميا وحديثا.ومتضمنا للتوجيهات الرفيعة اليت تكون سببا يف حلّ خم - خ

ولذلك، فإنه يلزم اإلميان ذا الكتاب السماوي اخلامت (القرآن الكرمي) الذي جاء به اإلسالم، ومن مث اختيار اإلسالم 
  دينا.
دة النقية الصافية اليت تدعوا وسطية اإلسالم: ويتبين ذلك مما جاء به اإلسالم من اعتدال وتوسط يف املعتقد حيث العقي ••••

إىل اإلميان باإلله اخلالق سبحانه وتعاىل ووحدانية ألوهيته وتعظيمه ومتجيده وترتيهه سبحانه وتعاىل عن أي صفة ذم أو 
نقْص أو عيب، واليت تدعوا إىل اإلميان جبميع أنبياء اهللا تعاىل ورسله والرفْع من قدرهم وشام (ألم هم من قد 

 اهللا تعاىل لتبليغ رساالته). اختارهم

وتتبين وسطية اإلسالم أيضا مما جاء به من اعتدال وتوسط يف التشريع والعبادات فال يكَلِّف نفْسا إال وسعها وطاقتها  
وال يشق عليها مبا ال تستطيع، واعتدال وتوسط يف كل شيء كاملأكل واملشرب واإلنفاق وعدم اإلسراف...، واعتدال 

-لقول الصحايب سلمان  �وسط يف إعطاء اجلسد والروح حقهما ومتطلباما، ويتبين ذلك من تصديق النيب حممد وت
ولنفسك عليك حقا وألهلك عليك حقا فأعط كل  أليب الدرداء " إن لربك عليك حقا -�الذي تعلَّم على يد امليب حممد 

 [رواه البخاري، من حديث طويل] ان"ملْس قد" ص :�ذي حق حقه" فقال النيب حممد 

  فاإلسالم هو الدين الذي حيقق االعتدال والتوازن بني الدنيا واآلخرة فيعطي لكل منهما حقَّه.
ومن مث فإنه جيب اختيار اإلسالم دينا، وذلك لتضافر الرباهني والشواهد اليت تشهد بأنه هو الدين احلق من اهللا تبارك 

 وتعاىل.

ان (بصفة عامة) أن يبحث عن احلق ويتبعه أينما وجده ومىت حتققت شواهد وبراهني مصداقيته، ونوضح: أنه على اإلنس
فال يصحُ لكَون أن فكْرا أو معتقدا ما قد ظلّ سائدا يف جمتمع ما لفترة طويلة أن يئول األمر ألن يصري مسلّما به من قبل 

اده وعدم احلياد عنه لعدم الرغبة يف خمالفة ما نشأ عليه أسالفهم أفراد هذا اتمع وأن يظلوا راغمني أنفسهم علي اعتق
(آبائهم وأجدادهم) ال سيما إذا مل يكن هناك أدىن دليل أو برهان على صحته وإذا ما اتضح هلم بطالن ذلك الفكر 

  واملعتقد وتبين هلم أن احلق يف فكْر ومعتقد آخر غريه.  
رر ما ملُجوصتها ال سيما إذا فقبول معتقد أو تحد االستناد إىل األوهام والظنون والتخمينات دون أدىن دليل على ص

 ة لضرورياته يعد إهانة للعقل البشري الذي أكْرم اهللا تعاىل اإلنسان به.اهتعقول ومبمكانت منافية ومعارضة لل

ة وحيادية، ومن مث فسوف يتبين هلم شواهد وبراهني ولذلك، فإننا ندعوا اجلميع للتفكّر يف اإلسالم بطريقة منطقي
   مصداقيته، وأنه هو الدين احلق من اهللا تبارك وتعاىل.

*******  
  ؟نتيجة اختيار اإلسالم يف اآلخرةما هي اهلندوسي: (س) 
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 ٣٣

 ندع اتجن) ٧٥(لَهم الدرجات الْعلَى ومن يأْته مؤمنا قَد عملَ الصالحات فَأُولَئك ﴿ يقول اهللا تعاىل::  لمـاملس(ج) 
ترِجي من تحتأَا الْهنهار خالدين فيهذَا ولك جاُءز من ت٧٦-٧٥[سورة طه:  ﴾)٧٦ى(كَّز[  

تعاىل وبوحدانية فاهللا تبارك وتعاىل خيربنا يف هذه اآلية القرآنية الكرمية جبميل ثوابه وعظيم مكافأته ملن آمن به سبحانه و
ألوهيته وعمل عمال صاحلا، مخلصا له سبحانه وتعاىل يف نِيته مستسلما له خاضعا ممتثال ألوامره جلّ وعال، وهذه 

  املكافأة هي: الدرجات العالية يف جنات اخللود مبا فيها من نعيم دائم مقيم ال يفىن وال يزول.
 ومن وصف اجلنة يف اإلسالم: - 

 ، فال يقلّ وال ينقطع أبدا.نعيمها دائم -١

 مضيئة مزينة ألهلها (أهل اجلنة)، ليس ا حر أو برد، من يدخلها يسعد وال يشقى أبدا. -٢

تربتها شديدة البياض، وتراا املسك اخلالص ذو الرائحة الطيبة القوية، وحصـباؤها (صـغار أحجارهـا) اللؤلـؤ      -٣
  والياقوت.

 قصورها من الذهب والفضة. -٤

أارها يف أمجل صورة وأى منظر وذلك مع كثرا وتنوعها، فباجلنة أار من املاء الصايف وأار من اللنب الذي مل  -٥
  يتغري طعمه وأار من العسل املُصفَّى.. إىل غري ذلك.

 مليئة بالبساتني اخلضراء واألشجار النضرة املثمرة. -٦

 .[رواه البخاري] ة.."سنها مائة لِّب يف ظاكالر رة يسرية لشجنجيف الْ "إنّ: �يقول النيب حممد 
 . [رواه الترمذي] ب"هذَ ناقها ما وسرة إلّشجة نجالْ"ما يف  :�ويقول النيب حممد 

 مثارها طيبة وكثرية ومتنوعة، وال تنقطع يف أي من األوقات أبدا. -٧

 (كمختلف أنواع اللحوم..) والشراب.ا كل ما لذّ وطاب من خمتلف أنواع الطعام  -٨

٩- فيها كل ما تشتهيه األنفس وتلذّ األعني، ور على قلب بشرطَا من النعيم ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خ.  
  وإن من وصف أهل اجلنة يف اإلسالم: - 
  وجوههم حسنة مجيلة، نضرة مضيئة كالقمر ليلة البدر. -١
  طوهلم ستون ذراعا. -١
من العمر، ال يشيبون وال يهرمون أبدا، حيث خيلّدون يف سن الشباب أبدا، ال يفىن شبام  ٣٣يف سن الـ أعمارهم -٣

  وال يبلى ثيام، فينعمون وال ميوتون فيها أبدا.
  أصحاء، فال يسقمون وال ميرضون أبدا. -٤
صيبهم هم وال غم وال ضيق وال حزن وال ينعمون برضا اهللا تبارك وتعاىل عليهم وعدم سخطه عليهم أبدا، فال ي -٥

  بؤس قط، فيسعدون وال يشقون أبدا.
  يتمتعون ويتلذّذون برؤية اهللا تبارك وتعاىل (دون إحاطة به جل وعال، فاهللا سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء). -٦
  ال تباغض وال حتاسد بينهم، قلوم كقلب الرجل الواحد ال اختالف بينهم. -٧
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 ٣٤

  ويشربون كل ما لذّ وطاب. يأكلون -٨
ال يتفُلون وال يتمخطون، وال يبولون وال يتغوطون حيث خيرج زيادة مأكلهم ومشرم يف صورة رشح من  -٩

  جلودهم رائحته أطْيب من طيب املسك.
١٠ - عى الواحد من أهل اجلنة قوة مائة رجل.طَي  
نورا لعت إىل األرض ألضاءت ما بينهما من نساِء اجلنة اطّ و أنَّ امرأةلفيتزوجون احلور العني (نساء أهل اجلنة)،  - ١١

طيبا من شدة حسنها ومجاهلا، مع العلم بأن املرأة املسلمة الصاحلة يعيد اهللا تبارك وتعاىل خلقها  وملألت ما بينهما رحيا
    أا تكون مع زوجها يف اجلنة. (نساء أهل اجلنة)، إضافة إىلوإنشائها من جديد فتكون أمجل من احلور العني 

  حسنهم ومجاهلم متجدد مستمر، حيث إم يزدادون حسنا ومجاال دائما أبدا. - ١٢
  يلهمون تسبيح اهللا سبحانه وتعاىل وحتميده كإهلام النفَس دون أدىن مشقّة أو تعب. - ١٣
ر يف يك واخلَيدعك ربنا وسي. فيقولون: لبةنجالْا أهل : يةنجالْول ألهل يقُ لّوج زاهللا ع إنّ" :�يقول النيب حممد  - 

يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ال نضى يا ربنا وقد أعطَريتنا ما مل تعط أحا مدقك؟ فيقول: أال لْن خ
م كُليط عخواين فال أسيكم رضعل ذلك؟ فيقول: أحلّ نل مضيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب! وأي شيء أفْطعأُ
بعده أبرواه مسلم[ " اد[.  

فَيقُولُونَ أَلَـم   ؟إِذا دخل أهل الْجنة الْجنةَ قَالَ: يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى: ترِيدونَ شيئًا أَزِيدكُم" :�ويقول النيب حممد  -
فَيكْشف الْحجاب، فَما أُعطُوا شيئًا أَحب إِلَيهِم من النظَـرِ   � : قَالَ ،الْجنةَ وتنجنا من النارِ؟ تبيض وجوهنا أَلَم تدخلْنا

يرهق وجوههم قَتر ولَا ذلَّةٌ أُولَٰئك للَّذين أَحسنوا الْحسنٰى وزِيادةٌ ولَا : "ثُم تلَا هذه الْآيةَ ة"إِلَى ربهِم عز وجلَّ وهي الزياد
  ]رواه مسلم[ "أَصحاب الْجنّة هم فيها خالدونَ

ن النظر إىل اهللا سبحانه وتعاىل يكون يف غري إحاطة به، فاهللا سبحانه وتعاىل أجلّ وأعظم مـن  أ: ، وهومع توضيح بسيط
  تعاىل ال حيتويه مكان وال يفنيه زمان، فهو سبحانه خالق املكان والزمان.أن حييط به نظَر خملوق، فاهللا سبحانه و

*******  
  أوضحته لك أود أن أسألك: ما هو قولك يف اإلسالم؟وواآلن بعد أن أجبتك عن ما قد استفسرت عنه :  لمـاملس(س) 
ولقد هللا سبحانه وتعاىل عليها خلْقه، مع الفطرة اليت فطر ا ايف اإلسالم توافقا وانسجاملقد رأيت حقيقة اهلندوسي: (ج) 

   له. عقالنية كنت أفكر فيه وأحتاج إىل إجابةلكل ما أجوبة منطقية منوذجية  يف اإلسالموجدت 
قد اشتاقت نفسي فاليت أعدها اهللا تبارك وتعاىل لعباده املوحدين عن اجلنة اإلسالم ما أخرب به  ه من خاللإضافة إىل أن

، حيث إنه إذا كانت اجلنة هللا سبحانه وتعاىلا من متعة النظر إىلمبا يف ذلك عيم عظيم دائم مقيم إليها مبا فيها من ن
    .أمجل وأعظمأجلّ وأن اإلله اخلالق هلا هو فال شك اجلميل اجلميل الرائع ذا الوصف املخلوقة 

*******  
  إذن، فهل تقبل اإلسالم دينا؟:  لمـاملس(س) 
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 ٣٥

، وبكل شوق وترحيب، فأنا من اآلن ال أريد أن أخالف الفطرة اليت فطرين اهللا سبحانه وتعاىل، بالتأكيداهلندوسي: (ج) 
ما يتوافق مع أعارض أن ال أريد فأنا قد أكرمين بنعمة العقل للتفكر والتعقل ومن مث  وكذلك فإن اهللا تبارك وتعاىل

  .عقليصريح 
*******  

  م؟ما هي كيفية الدخول يف اإلسالواهلندوسي: (س) 
كيفية الدخول فيه، وذلك ألن  :كيفية الرجوع إىل اإلسالم بدال من قَول :إننا يف احلقيقة ميكننا أن نقول:  لمـاملس(ج) 

  اإلسالم هو دين الفطرة اليت خلق اإلنسان عليها واليت تتفق معها فطرته.
له اخلالق ووحدانية ألوهيته (وهو اهللا سبحانه وعلى كل حال، فإن الدخول يف اإلسالم يكون من خالل اإلميان القليب باإل

  طْق ما كشهادتني على هذا النحو:، مث الن�وتعاىل) واإلميان بِصدق دعوة ورسالة خامت أنبياء اهللا تعاىل ورسله حممد 
    أشهد أن ال إله إال اهللا  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.

ن الطقوس والرمسيات، ويصري أخا جديدا (أو أختا جديدة) يف اإلسالم ومن مث يصبح املرء مسلما دون احلاجة إىل أي م
  جلميع املسلمني يف شىت أحناء العامل. 

  .، فلقد أصبحت مسلما من اآلنأشهد أن ال إله إال اهللا  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله اهلندوسي:
  مبارك أخي الكرمي، ومرحبا بك كأخ جديد يف اإلسالم.:  لمـاملس

  .ااحلمد هللا تعاىل الذي هداين لنعمة اإلسالم وأرشدين إليه :اهلندوسي
*******  

وىف اخلتام، حنمد اهللا (تبارك وتعاىل) على نعمة اإلسالم الىت قد امنت علينا ا، وأن جعلنا موحدين مسلمني،        
  .�ندين خبري دين، جاء به خامت األنبياء واملرسلني حممد 

، وعلى آل بيته األطهار وأصحابه األخيار، وعلى من اهتدى �نبيك ورسولك حممد وصلّ اللهم وسلم وبارك على 
  ديه واسنت بسنته واقتفى أثره إىل يوم الدين.

  واحلمد هللا رب العاملني.                                      
  
  


