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ا٢بَ َسنَ ِة َو َج ِاد ْ٥بُ ْم بِالٍَِّب ِى َي
ا٢بِ ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِعظَِة ْ
ك بِ ْ
﴿ ْادعُ إِ ََل َسبِي ِل َربّْ َ

َحسن[﴾)ٕٔ٘(...النحل]ٕٔ٘ :
أْ

َُ

تساؤالت يتساءل عنها غّب ا٤بسلمْب (من ملحدين ونصارى ويهود وىندوس وبوذ) وإجابات منطقية عقبلنية
يتيسر ألويل الفطر النقية والنفوس الزكية والعقول الراجحة الرشيدة
يقدمها ٥بم اإلسبلم على لسان أحد ا٤بسلمْب ،وذلك حٌب ّ
التمييز بْب الصحيح والسقيم وا١بيد والردئ ،ومن مث االختيار ٍ
ٔببلء عن يقْب من بْب شريعة اإلسبلم وغّبىا من إ٢باد أو من
شرائع أخري كالنصرانية واليهودية وا٥بندوسية والبوذية. ..

إعداد

محمد السيد محمد
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مقدمة
ا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب ،فاطر ال سماوات واألرض ،جاعل الظلمات والنور ،وأشهد أن ال إلو إال ا﵁ وحده ال شريك لو،
٧بمدا  عبده ورسولو ،وصفيو من خلقو وحبيبو ،خامت أنبيائو ورسلو ،أرسلو ربو بالنور الساطع والضياء البلمع،
وأشهد أن ً
فأدى األمانة وبلغ الرسالة ونصح األمة فكشف ا﵁ تعاَل بو الغمة و٧بى بو الظلمة ،وجاىد يف سبيلو حٌب أتاه اليقْب.
فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك وخامت أنبياءك ورسلك ٧بمد يف األولْب ويف اآلخرين ويف ا٤بؤل األعلى إَل يوم الدين.
وارض اللهم عن آل بيتو األخيار األطهار ،وأصحابو الكرام الذين آزروه وناصروه ،ومن اىتدى ّٔديو واسًب بسنتو ،وانتهج
هنجو ،واقتفى أثره إَل يوم الدين ،وبعد:
إن ا٤بتأمل ىف تعاليم اإلسبلم ورسالتو ودعوتو يتبْب لو التوافق الكامل واالنسجام التام ٤با جاء بو اإلسبلم مع ما تقبلو الفطر
النقية وتأملو النفوس الزكية وتتطلع إليو العقول السوية ،ويتضح ذلك من خبلل ىذه التساؤالت الٍب يتساءل عنها أحد
يتيسر ألويل الفطر النقية
غّب ا٤بسلمْب واإلجابات ا٤بنطقية العقبلنية الٍب يقدمها لو اإلسبلم على لسان ا٤بسلم ،وذلك حٌب ّ
والنفوس الزكية والعقول الراجحة الرشيدة التمييز بْب الصحيح والسقيم وا١بيد والردئ ،ومن مث االختيار ٔب ٍ
بلء عن يقْب من
بْب شريعة اإلسبلم وغّبىا من إ٢باد أو من شرائع أخري كالنصرانية واليهودية وا٥بندوسية والبوذية. ..
فا﵁ تبارك وتعاَل قد منح اإلنسان نعمة العقل للتف ّكر والتدبر والوصول إَل اإلجابة النموذجية البسيطة الٍب ال ٰبيد عنها
نقي الفطرة دون أدىن تعنّت أو إرىاق للفكر ومن مث تَْن ِحية أي إجابات أخرى ال ترتقى ألن يقبلها صريح العقل.
عاقل ّ

لذا ،فإن اإلنسان عليو أن يستخدم عقلو الذي منحو ا﵁ تبارك وتعاَل إياه للوصول إَل اإلجابة ا٤بنطقية العقبلنية الٍب تكون
سببا يف اختياره ٤بعتقده الذي سوف يعيش عليو معتقدا إياه ،والذي سوف يُ ْسئل وُٰباسب عن سبب اختياره لو من ربو
عز وجل يوم أن يلقاه.
وبداية :فإننا ندعوا ا١بميع سواءً كانوا من ا٤بسلمْب أو غّبىم من نصارى و يهود أو ىندوس وبوذ أو ملحدين ...أن
يتجردوا من األىواء والعصبيات والشهوات عند اختيارىم من بْب دين اإلسبلم وغّبه من األديان األخرى ،وعليهم أن يعلموا
ّ
أن ما يتضح ٥بم من ا٢بق إ٭با ىو ُح ّجة عليهم أمام ا﵁ تعاَل.
ومن مث فإن عليهم أن يقفوا مع أنفسهم وقفة صادقة ِحسب ًة ﵁ تعاَل ،مبتغْب ّٔا ا٢بق قبل أن يأيت يوم ال ينفع فيو مال وال

بنون إال من أتى ا﵁ بقلب سليم.
ٝبيعا للحق ا٤ببْب الذي ال مرية فيو ،وأن يشرح صدورنا لو ،وأن يوفقنا
العلي العظيم رب العرش الكرًن أن يهدينا ً
ونسال ا﵁ ّ
للسّب على دربو إَل أن نلقاه جل وعبل ،فهو تبارك وتعاَل ويل ذلك والقادر عليو.

**********
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حوار ىادئ بين مسلم وغير مسلم
(سٔ) غّب ا٤بسلم :لعلك تشاىد ما يعمل اإلعبلم الغريب على نشره وتروٯبو من إلصاق اإلسبلم وا٤بسلمْب ٗبختلف صور
التطرف واإلرىاب ،فما ىو تعليقك على ذلك؟
(جٔ) ا٤بس لم :إن اإلسبلم بعيد كل البعد عن أي شكل من أشكال التطرف واإلرىاب وبريء من أي فعل ٨بالف لتعاليمو
السمحاء حٌب وإن كان ذلك الفعل على يد من يزعم انتسابو لئلسبلم ،ويكفيك أن تعلم أن كلمة "اإلسبلم" نفسها تشّب
األمن واالطمئنان ،حيث إن كلمة (اإلسبلم) ُمشتقة من ا٤بصدر (سلم) والذى يُ ْشتَق منو أيضا كلمة (السبلم)
إَلَّ :
السبلم و ْ

والٌب تعُب :األمن واألمان واالطمئنان.
ف (اإلسبلم) :ىو دين السبلم الذى يَ َسع ا١بميع ،فينعمون ٝبيعا ٙبت مظلتو بالسبلم واألمن واألمان وعدم ا١بور والظلم

والطغيان.
ض فَ َكأََّ٭بَا قَتَل النَّ ِ
س أَْو فَ َس ٍاد ِيف ْاألَْر ِ
"..م ْن قَتَل نَ ْف ًسا بِغَ ِّْب نَ ْف ٍ
يعا[ "..سورة ا٤بائدة]ٖٕ :
اس َٝب ً
َ َ
يقول ا﵁ تعاَلَ َ :
وب (اإلسبلم) يَْن عم اإلنسان بالسبلم النفسى الداخلى وىو السبلم ا٢بقيقي ،حيث يصّب سا٤با ىف معتقده با﵁ سبحانو
ويس ُكن فُؤاده (قلبو) وتَ ْستَقيم جوارحو ىف ضوء ما جاء بو اإلسبلم من
وتعاَل آمنا ٕبُ ْسن اعتقاده فيو،
ّ
فتطمئن نفسو ْ
توجيهات وتعاليم سامية.
**********

(سٕ) غّب ا٤بسلم :إذن ،فما ىو مفهوم اإلسبلم؟
(جٕ) ا٤بس لم  :إن اإلسبلم يعُب :االستسبلم وا٣بضوع التام (عقبل وقلبا وروحا وجسدا) ﵁ سبحانو وتعاَل واالمتثال
ألوامره.
فيمتثل العبد بعقلو :فيؤمن بوجود اإللو الذى خلقو وىو ا﵁ تبارك وتعاَل ،ويؤمن بوحدانيتو وعظيم قدرتو وتفّرده ىف ألوىيتو

ذم أو
فبل يشرك بو شيئا ،وال يعتقد ىف إ٥بو وخالقو إال ما يليق بعظمتو فبل يعتقد فيو إال كل ما ىو عظيم وجليل دون أدىن ّ
نَ ْقص أو تقليل.
جل وعبل ،وتعظيما وإجبلال وتقديرا لو سبحانو وتعاَل.
ويمتثل العبد بقلبو وروحو :حبَّا إل٥بو ّ
ويمتثل العبد بجسده :مطيعا ألوامر إ٥بو سبحانو وتعاَل و٦بتنبا نواىيو.

ويكون ذلك االمتثال من العبد ا٤بخلوق حبَّا ىف إ٥بو وخالقو ورغبة ىف رضاه جل وعبل وأمبل ىف الفوز ٔبنتو ٗبا فيها من نعيم
عظيم دائم مقيم ،وخوفا من غضبو جل وعبل وأمبل ىف النجاة من ناره ٗبا فيها من عذاب شديد أليم.
**********
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(سٖ) غّب ا٤بسلم :وإَل أي شيء يدعوا اإلسبلم؟
(جٖ) ا٤بس لم  :لق د ج اء اإلس بلم بالعقي دة الص افية ال ٍب اس تنارت ّٔ ا العق ول واىت دت ّٔ ا إَل معرف ة خالقه ا وبارئه ا معرف ة
وي،
جليّ ة واض حة تلي ق ٔببللت و وعظمت و ،داعي ا إَل ك ل م ا ٲبك ن أن تقبل و وتتف ق مع و الفط رة النقي ة وال روح الزكي ة والعق ل الس ّ
حيث جاء:

تفهمها وتقبّلها ،داعيا إَل ا٤بعتقد
داعيا إَل العقيدة النقيّة دون أدىن شوائب أو عكرات تثّب العقل وتزعجو وتُ ْعجزه عن ّ
الصاىف الذى يقبلو العقل الرشيد دون قهر أو إعنات لو لفرض تصور معْب يعجز عن قبولو ،حيث يدعوا اإلسبلم إَل:
 اإلٲبان بوجود اإللو (ا﵁ سبحانو وتعاَل) ووحدانية ألوىيتو وتنزيهو عن الصفات الرذيلة والنقائص والعيوب وعن كل ماال يليق بو ،واإلٲبان بعظيم صفاتو وطبلقة قدرتو.
وجبَ لَها على عبادتو
 اإلٲبان با٤ببلئكة الكرام كإحدى ٨بلوقات ا﵁ تعاَل العظيمة ،فلقد خلق ا﵁ تعاَل ا٤ببلئكة وفَطََرىا َوطاعتو وتنفيذ أوامره فبل يعصونو شيئا ،حيث مل ٯبعل ا﵁ تعاَل ٥با حرية االختيار يف طاعتو أو معصيتو ،ومن ىذه ا٤ببلئكة
بالو ْحيٗ ،بعُب أن منها من ىو ُم َكلّف بتَ لَ ّقي التكليفات واألوامر والنواىي والتوجيهات والتعاليم من ا﵁
َم ْن ىو ُم َوّكل َ
وحى إليهم (من
سبحانو وتعاَل وإيصا٥با إَل من قد اختارىم (ا﵁ تبارك وتعاَل) من البشر ليكونوا أنبيائو ورسلو فَيُبَ لّغوا ما يُ َ
خبلل ما يتلَ ّق ْونو من ا٤ببلئكة من تكليفات وتوجيهات وتعاليم) إَل لناس ليعملوا ّٔا.
 اإلٲبان بالكتب السماوية ،وىي الكتب الٍب تتضمن ما ينزل بو من ىو موّكل بالوحي من ا٤ببلئكة ِ(ج ْبيل عليو السبلم)
َْ
َ ْ َُ
ِمن تكليفات وأوامر ونواىي وتوجيهات وتعاليم.
 اإلٲبان بأنبياء ا﵁ تعاَل ورسلو وتوقّبىم ،وىم من اختارىم ا﵁ تبارك وتعاَل واصطفاىم من َخ ْل ِقو (من البشر) لتبليغوتوِجيههم إَل عبادتو بالكيفية الٍب
دعوتو ورسالتو ولتعريف الناس بإ٥بهم وخالقهم ودعوهتم إَل اإلٲبان بو وبوحدانية ألوىيتو ْ
أرادىا منهم (ٗبا اقتضت بو كمال ِح ْكمتو ومشيئتو) من خبلل تنفيذ تعاليمو وأوامره.

 اإلٲبان باليوم اآلخر ،وىو اليوم الذي يُْبعث فيو الناس بعد ٩باهتم ليسأ٥بم ا﵁ تعاَل عن ُمعتقداهتم وعن ما ق ّدموه منوٰب ِ
شر فسوف
أعمال ُ
اسبَهم عليها ،فمن يعمل مثقال ذرة من خّب فسوف ٯبد أجرىا وثوأّا ومن يعمل مثقال ذرة من ٍّ
ٰباسب عليها.
(كالسراء
شر
ّ
وشره ،ويعِب :أن كل ما ٰبدث يف ىذا الكون وما يتَ َعّرض لو اإلنسان من خّب أو ّ
 اإلٲبان بال َق َدر خّبه ّا٤برض )...إ٭با ىو بتقدير ُم ْسبَق من ا﵁ تعاَل (وفقا لكمال حكمتو و٤با اقتضتو مشيئتو
الضراء ،الغُِب والفقر،
ّ
و ّ
الصحة و َ
سبحانو وتعاَل) وعلى ِع ْلم كامل منو سبحانو وتعاَل فهو العليم ا٣ببّب.

وتتطهر من الرذائل وا٣ببائث واألخبلق الذميمة ،وتسمو وترتقي إَل
 داعيا إَل العبادات ا٥بادية الٌب ّٔا تزكو النفس البشرية ّ
مكارم األخبلق وإَل أعلى مراتب اإلحسان.

 داعيا إَل التشاريع القوٲبة وا٤بعامبلت ا٢بكيمة والتعاليم السامية الٍب ّٔا تستقيم حياة البشر أٝبعْب.
 داعيا إَل العلم والتعلّم وإَل ما تنهض بو البشرية ىف كافة ٦باالت ا٢بياة.
شر وعن كل طريق يؤدي إليو.
 داعيا إَل كل خّب وإَل كل طريق يهدى إَل ِ ّْ
الب ،ناىيا عن كل ّ
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ِ
ا١بور والفواحش وا٤بنكرات.
 داعيا إَل العدل واإلحسان وصلَة األرحام ،ناىيا عن الظلم و ْ
 داعيا إَل تكرًن اإلنسان وا٢بفاظ على حياتو.

 داعيا إَل تكرًن ا٤برأة يف ٝبيع مراحل حياهتا ابتداء من مرحلة والدهتا وطفولتها (كمولودة وطفلة صغّبة إَل أن تَكْب
وجدَّة).
وتصّب عروسا) ومرورا ٗبرحلة زواجها (كزوجة) وإَل مرحلة أمومتها (كأ ُّم َ
داعيا إَل االىتمام بَببية األطفال ،وا٢بث على الرأفة والرٞبة ّٔم.
داعيا إَل االىتمام بالشباب.

داعيا إَل الرأفة والرٞبة با٤بخلوقات األخرى (ا٢بيوان ،الطّب ،الشجر ،النبات.)..
داعيا إَل استخدام ا٢بكمة وا٤بوعظة ا٢بسنة وا٢بوار العقلي ا٤بنطقي الرشيد مع أصحاب األديان األخرى لئلٲبان باإللو
ا٣بالق سبحانو وتعاَل واإلٲبان بوحدانية ألوىيتو وعدم اإلشراك بو شيئا.

داعيا إَل ا٤بعاملة الطيبة للمسلم ولغّب ا٤بسلم.

داعيا إَل التَ َو ّحد والتضامن وإَل التآلف والتو ّاد والَباحم.

داعيا إَل السماحة يف ا٢بروب ،فلقد كانت حروب ا٤بسلمْب ضد أعدائهم ّإما ص ّدا لعدواهنم ودفاعا عن دينهم (اإلسبلم)
وٰبُ ُول (يعوق) بينهم وبْب الدعوة إليو وتبليغ
وإما ضد من يُ َش ّوه صورة اإلسبلم ويَُزيّف حقيقتو َ
ولتأمْب الدعوة اإلسبلمية ّ
رسالتو (رسالة اإلسبلم) للناس وتعريفهم بتعاليمو ،ومع ذلك فإن اإلسبلم قد هنى ا٤بسلمْب يف حرؤّم عن الغَ ْدر وا٣بيانة
الع َجَزة والشيوخ (الغّب ٧باربْب) ،وهنى عن قَ ْتل من استسلم ومن ال ٰبمل السبلح (الذي ال
وعن قْتل األطفال والنساء و َ
ٰبارب ا٤بسلمْب) ،وهنى عن ٚبريب الديار وعن قطع األشجار وعن ىدم ا٤بدن وعن أي صورة من صور اإلفساد يف األرض،
فاإلسبلم قائم على الرٞبة والسماحة ،ومن مث نرى العدل يف ا٤بعاملة واإلنسانية يف القتال.

 داعيا إَل ا٤بعاملة الطيبة ألسرى ا٢بروب.

 داعيا إَل السبلم ومقوماتو واألخذ بأسبابو وعدم التطرف واإلرىاب والوفاء بالعهود وا٤بواثيق.
**********

(سٗ) غّب ا٤بسلم٤ :باذا يدعوا اإلسبلم إَل اإلٲبان بوجود اإللو؟
(جٗ) ا٤بس لم  :ذلك ألن اإلٲبان بوجود اإللو وىو ا﵁ عز وجل قد دلَّت عليو ٝبيع األدلة العقلية والفطرية وا٢بسية والشرعية
٦باال لعاقل إلنكار
وغّب ذلك من الدالئل والشواىد العلمية ا٤بكتشفة حديثًا ،والٍب أثبتت وجود ىذا اإللو ا٣بالق ،ومل تَبك ً
وجوده جل وعبل.
فلم يَِفو (يتفوه) أحد بإنكار وجود ا﵁ عز وجل إال على سبيل ا٤بكابرة واتباع ا٥بوى ،فإن كل عاقل ال ٲبكنو أن يدَّعي أن
()1
ىذا الكون خلق أو جاء صدفة أو جاء من غّب م ِ
وجد؛ ألن ىذا ٩بتنع باتفاق العقبلء.
ُ
ُ

(ٔ) فقو العبادات ،ابن العثيمْب.
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وأذكر من األدلة على وجود ىذا اإللو الخالق بإيجاز:
أوال :الدليل العقلي:
أننا نشاىد ىذا الكون يف وجوده وفيما ٰبدث فيو من أمور ما ال ٲبكن أن يقدر عليها أحد من ا٤بخلوقْب ،كوجود ىذا
الكون والسماوات واألرض وما فيها من ٪بوم وجبال وأهنار وأشجار وناطق -كاإلنسان -ؤّيم وغّب ذلك...
ونتساءل :من أين حصل ىذا الوجود؟!
أ  -ىل حصل ىذا صدفة؟
ب -ىل حصل ىذا بغّب م ِ
وجد؟
ُ
ج  -ىل ىذا الكون أوجد نفسو؟
فهذه ثبلثة احتماالت وكلها باطلة ،ومل يبق سوى االحتمال الرابع -مل نذكره بعد -الذي ىو ا٢بق.
فأما كوهنا ُوجدت صدفة فهذا أمر يُنكره العقل وينكره الواقع؛ ألن مثل ىذه ا٤بخلوقات العظيمة ال ٲبكنك أنت أن توجدىا
ىكذا صدفة ،فكل أثر ال بد لو من ُمؤثّْر.
وكون ىذه ا٤بخلوقات العظيمة ّٔذا النظام البديع ا٤بتناسق ،الذي ال يتعارض وال يتصادم ال ٲبكن أن يكون صدفة؛ ألن الواقع
الذي يقع صدفة تكون تغّباتو غّب منتظمة ألنو كلو صدفة.
وجد ليس بشيء ،بل ىو عدم،
كون ىذا الوجود أوجد نفسو فظاىر ومعلوم استحالتو ً
أيضا؛ ألن ىذا الوجود قبل أن يُ َ
وأما ْ
معدوما.
والعدم ال ٲبكن أن يوجد
ً
وأما كونو وِجد من غّب م ِ
وجد ،فهو ٗبعُب قولنا :إنو ُوِج َد صدفة ،وىذا كما سبق مستحيل.
ُ
ُ
ِ
ِ
بقي أن نقول بالقول ا٢بق -القول الرابع :-إن ىذا الوجود ُوجد ٗبُوجد ،وىو ا﵁ عز وجل ,كما قال ا﵁ تعاَل:
ٍ
ا٣بالُِقو َن * أَم خلَ ُقوا َّ ِ
ِ ِ
ض بَل َال يُوقِنُو َن﴾ [الطور.]ٖٙ ،ٖ٘ :
﴿أ َْم ُخل ُقوا م ْن َغ ِّْب َش ْيء أ َْم ُى ُم َْ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ْ َ
()2
إذن فهذا الكون َّ
دل عقبل على وجود ا﵁ سبحانو وتعاَل.
ثانيا :وأما داللة الفطرة:
فإن داللة الفطرة أظهر من أن ٙبتاج إَل دليل؛ ألن اإلنسان بفطرتو يؤمن بربو ،و٥بذا لو وقع على أي إنسان يف الدنيا شيء
بغتة ،وىذا الشيء مهلك لو ،لكان يقول بلسانو من غّب أن يشعر :يا ا﵁ ،أو :يارب أو ما أشبو ذلك٩ ،با يدل على أن
()3

الغريزة الفطرية ُجبلت على اإلٲبان بوجود ا﵁ عز وجل.
ولقد لفت القرآن الكرًن أنظارنا إَل ىذا االعَباف الفطري ،حيث قال تعاَل يف صيغة االستفهام التقريري:
ِ
ِ
السوءَ﴾ [النمل]62 :
ف ُّ
يب الْ ُم ْ
ضطََّر إِذَا َد َعاهُ َويَكْش ُ
﴿أ ََّم ْن ُٯب ُ
وخ ْل ِقو على ىذه الصورة حيث ميل غريزتو وفطرتو لئلٲبان ٖبالقو واإلٲبان بوحدانية ألوىيتو جل وعبل
ولذلك :فإن اإلنسان َ
لشاىد ودليل على وجود ىذا اإللو ا٣بالق ا٢بكيم وطبلقة قدرتو.
(ٕ) فقو العبادات ،ابن عثيمْب.
(ٖ) فقو العبادات ،ابن عثيمْب.
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()4

دائما ٕباجتو إليو.
ففي فطرة كل كائن ما يوصلو إَل التعرف على إ٥بو وخالقو جل وعبل وٯبذبو إليو ويربطو بو ويشعره ً
ثالثًا :داللة الحس:

دوما يلجأ إَل إ٥بو وخالقو جل
إن الغريزة البشرية والفطرة اإلنسانية تعَبف بوجود ا﵁ سبحانو وتعاَل ،حيث ٘بعل اإلنسان ً
وعبل يف الدعاء وا٤بسألة.
وكثّب ما نسمع -بيقْب دون أدىن شك -عن إجابة ا﵁ سبحانو وتعاَل لدعاء عباده ا٤بؤمنْب الصا٢بْب ،ال سيما األنبياء
وا٤برسلْب ،وكثّب ما نرى بأعيينا ما يدل على إجابة ا﵁ سبحانو وتعاَل لدعائنا ومسألتنا ،فكم من إنسان دعا ا﵁ تعاَل
()5

وقال :يا رب .فرأى اإلجابة نصب عينيو.
وال شك أن الذي خلق اإلنسان وفطره على ىذه الكيفية من حيث ْميل غريزتو وفطرتو لئلٲبان بو واإلٲبان بوحدانيتو واللجوء
دوما يف الدعاء وا٤بسألة لَشاىد حق ودليل صدق على وجوده وحكمتو وطبلقة قدرتو.
إليو ً

رابعا :الدليل العلمي:

لقد كان اإلنسان ا٤بادي ا٤بُلحد يف بادئ األمر ُٱبيَّل إليو كمخلوق ضعيف أن ٪بم ىائل كالشمس الٍب يراىا يوميا دون تغّب
يف ىيئتها أهنا أزلية وأهنا ستظل ىكذا إَل األبد؛ ألنو دائما يراىا على حالتها دون تغّب.
ولقد قال الفبلسفة بقدم األجرام السماوية وأزليتها ،أي أهنا مل ُٚبلق ،أي أهنا على حالتها تلك منذ القدم وإَل األبد.

ولكن العلم الحديث :قد أثبت اآلن يقينًا أن اإلشعاع الصادر عن الشمس ينقص من كتلتها ،وإن كان ال َق ْدر الذي يُنقصو
ضئيبل بالنسبة ٢بجمها ٩با يؤدي إَل هنايتها يف يوم من األيام ا٤بستقبلية وإن بَعُد.
ُ
وبذلك فقد أثبت العلم ا٢بديث بطبلن قول الفبلسفة ومنكري األلوىية بأزلية الشمس أو غّبىا من سائر النجوم وكذلك

سائر األجرام والكواكب حيث إن ٥با تاريخ بداية وبالتايل فإنو من الضرورة أن تكون ٥با هناية.
مث جاء ِمن ىؤالء الفبلسفة الذين أنكروا وجود اإللو ا٣بالق وقال بأن الذرة ىي ا٤بادة األزلية ،ولكن علم الفيزياء قد أبطل
تبْب أن الذرة نفسها تتكون من أجزاء أخرى مثل اإللكَبون والنيوترون والبوتون.
ىذا الظن إذ قد َّ
تبْب أن ىذه ا٤بكونات للذرة ىي نفسها ُمركبة من أجزاء ،وآخر ما عرفو الفيزيائيون منها ىو ما يُسمى ب (الكوارك).
مث قد َّ
وقد يقول قائل بأن الكوارك ىو ا٤بادة (الكوارك) ىو ا٤بادة األزلية ،ولكن ذلك قول باطل من حيث:
ٔ -أنو قول بغّب علم ،إذ ليس يف ىذه الكواركات ما يدل على أزليتها وعدم تكوهنا ىي األخرى من أجزاء أصغر منها مثلما كان
الظن يف الذرة من قبل ال سيما إذا ما تقدمت وتطورت الوسائل التكنولوجية أكثر ٩با ىي عليو اآلن ،وال شك فإن التقدم يف

الوسائل التكنولوجية يتم بشكل سريع مذىل.

(ٗ) قضية األلوىية بْب الدين والفلسفة ،د٧ /بمد السيد ا١بليند.
(٘) فقو العبادات ،الشيخ /ابن عثيمْب.
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ٕ -إذا كانت (الكواركات) أو غّبىا ٩با قد يُكتشف فيما بعد بأنو مكون ٥با وأنو أصغر أو أضأل منها ،فبل بد وأن تكون ىذه
ا٤بادة من (كواركات أو غّبىا) قائمة بنفسها مستغنية يف وجودىا عن غّبىا ،أي ال تُفُب وال تتغّب وال تتبدل ،ولكن ذلك قول

خاطئ ،حيث:
 إن العلم ا٢بديث أثبت أن ىذه األجزاء قابلة ألن تتحول إَل طاقة ،وأن الطاقة نفسها قابلة ألن تتحول إَل مادة ،فمانُسميو مادة ا٥بيدروجْب مثبل وما نُسميو طاقة كالضوء ٮبا يف ا٢بقيقة وجهان لعملة واحدة ،حيث:
 إن الطاقة تساوي الكتلة مضروبة يف مربع سرعة الضوء.معتمدا على ظروف خارجة عن ذاهتا ،فلما زالت تلك
وتدل ىذه القابلية للتحول على :أن بقاءىا يف ىيئتها ا٤بعينة كان
ً
الظروف زالت تلك ا٥بيئة.
إذن ،فهي ليست ُمعتمدة يف وجودىا على نفسها.
إذن :فمن ا٤بستحيل أن تكون أزلية.

أيضا :أن ا٤بادة يف كل شكل من أشكا٥با ا٤بعيَّنة قابلة للفناء ،فا٤بادة تُستحدث ،وتفُب ،حيث إهنا قابلة للتحلل
وناتج ذلك ً
ُ
()6
أو التحول إَل مواد أو طاقات أخرى ،وكل ما يتحلل أو يتحول فليس بأزيل.
(٤بزيد من االطبلع ٲبكن للقارئ الرجوع إَل كتاب (اإللو ا٣بالق ورسالة خامت أنبيائو ٧بمد  ،للمؤلف)
وأضيف إَل ما قد أوضحتو ما ُٯبيب علميِّا على مثل ذلك التساؤل:
 إن قانون ا١باذبية ال ٲبكن مبلحظتو قطعيِّا ،وكل ما شاىده العلماء ال ُٲبثل يف ذاتو قانون ا١باذبية وإ٭با ىي أشياء أخرىاضطروا ألجلها أن يؤمنوا بوجود ىذا القانون ،واليوم فإن قانون ا١باذبية يلقى قبوال عاما ،وىو الذي كشف عنو نيوتن ألول
مرة ،وأصبح ىذا القانون حقيقة علمية٤ ،باذا؟
ذلك ألن قانون ا١باذبية يفسر لنا بعض مبلحظاتنا.
إذن :فليس ببلزم أن ا٢بقيقة ىي ما علمناه مباشرة بالتجربة
فا١باذبية مل تُر ومل تَشاىد عيانًا ،ومع ذلك فهي حقيقة علمية ،ال ٲبكن ألحد إنكارىا لعدم رؤيتها ومشاىدهتا.
فما بال ا٤بلحدين ا٤بنكرين لوجود اإللو ا٣بالق سبحانو وتعاَل يشَبطون رؤية ا﵁ تعاَل لئلٲبان بو ،ويقولون بأن عدم رؤيتو
دليل على عدم وجوده!!
فما با٥بم يناقضون أنفسهم؟!
وما با٥بم يتناقضون مع مبادئ العلم ا٢بديث؟!
وىذا مع عظيم الفارق بْب اإللو ا٣بالق لكافة ا٤بخلوقات وا٤بوجودات ،وبْب غّبه من عبد ٨بلوق ضعيف.
فإذا عجز اإلنسان عن رؤية مثل تلك ا١باذبية وىي من بديع صنع ا﵁ تعاَل ،فهل يستطيع أن يرى اإللو ا٣بالق الذي خلقو
وخلق ا١باذبية وغّبىا من كافة ا٤بخلوقات وا٤بوجودات؟

( )ٙموجز من كتاب الفيزياء ووجود ا٣بالق ،للدكتور /جعفر شيخ إدريس.
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وقياسا على ما ذكرناه علميِّا كمثال لتوضيح أن ا٢بقيقة ليست ٧بصورة يف الدليل ا٢بسي ا٤بباشر وغّب ُمقتصرة عليو نضرب ىذه
ً
األمثلة البينة لكل من لو فطرة سوية وعقل سليم (وإن مل يكن عا٤با فيزيائيِّا أو غّبه) وذلك لتأكيد ما أشرت إليو:
ً
والزبد:
أ -اللبن ُّ

معلوم لكل كبّب وصغّبُ ،متعلم وغّب ُمتعلم ،أن اللنب يُستخرج منو الزبد.
ود ّْره وىو على حالتو الطبيعية السائلة؟! بالطبع :ال.
فهل ٲبكن أن نرى ُّ
الزبد ال ُمستخرج من اللنب حْب َح ْلب اللنب َ
ودره ،أن نستخرج منو الزبد؟! بالطبع :كبل ،حيث إن اللنب
فهل ٲبكن من ىذا اللنب وىو على حالتو الطبيعية ،حْب َح ْلبِو ّْ

ال بد وأن ٲبر بعدة مراحل قبل إٛبام ىذه العملية.
فإذا كنا ال نستطيع أن نرى الزبد يف اللنب ،وىو بْب أيدينا  -يف حالتو الطبيعية السائلة -وال نستطيع أن نستخرجو منو
آنذاك ،فهل نستطيع أن نرى ىذا اإللو ا٣بالق لنا وا٣بالق لكافة ا٤بخلوقات وا٤بوجودات؟!

ا١بواب ا٤بؤكد :الذي ال بديل لو وال حياد عنو :كبل.
فإذا ما أردنا صياغة حوارا منطقيا عقليا ُ٨باطبا لكل منك ٍر لوجود اإللو ا٣بالق فإنو يكون كالتايل:
أنت (أيها ال ُملحد) تعلم من نفسك أنك حادثُ ،وِج ْدت بعد أن مل تكن.
فإما أن تكون قد ُوجدت من العدم أو أن شيئًا أوجدك.
ومن ا٤بستحيل أن تُوجد من العدم ،فإن العدم ال ي ِ
وجد شيئا.
ََ ُ
َ
ِ
إذن فقد أوجدك شيء ُ -موجد.-
وىذا ال م ِ
وجد :إما أن يكون أنت نفسك أو يكون غّبك.
ُ
ومن ا٤بستحيل أن تكون أنت الذي أوجدت نفسك.
إذن :فبل بد أن يكون شيئًا غّبك ىو الذي أوجدك.
وىذا الغّب الذي أوجدك إما أن يكون ِمثلك يف حاجتو إَل من يُوجده أو ال يكون يف حاجة لذلك.
ِ
أيضا مثل ما قلنا لك.
وال ٲبكن ٥بذا الذي أوجدك أن يكون مثلك ،ألنو لو كان مثلك لقلنا لو ً
()7

إذن :فبل بد أن يكون ىذا الذي أوجدك خال ًقا غنيِّا بنفسو ،غّب ُمفتقر إَل من يوجده.
وال شك :أن ىذا ال م ِ
وجد ىو ا﵁ سبحانو وتعاَل.
ُ
وخبلصة ما أشرت إليو يف حديثي:
أن الفطرة ا٢بكيمة السوية تقتضي أن يكون للكون إلو خالق حكيم عظيم ،غنيِّا بنفسو ،غّب مفتقر إَل من ي ِ
وجده ،ألنو
ُ
ُ
جل شأنو :ىو ال م ِ
وجد لكل شيء.
ُ
وأعرض إليك يف إٯباز ىذا ا٢بوار الذي دار بْب زعيم الشيوعيْب وبْب أحد ا٤بسلمْب ،حيث قام زعيم الشيوعيْب وخطب
وتكلم ،إَل أن قال:

( )ٚالفيزياء ووجود ا٣بالق ،د /جعفر شيخ إدريس.
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موجودا لرأيناه كما نرى
إن ا٤بسلمْب يقولون :إن ا﵁ موجود ،وىو الذي أوجد العامل ورباه ويُربيو ،وقو٥بم ىذا خرافة ألنو لو كان
ً
الشمس والقمر وغّبٮبا ،وىم يصفونو بأنو كبّب وعظيم وجليل كما يف القرآن ،و٫بن اآلن نرى أدق األشياء وأصغرىا بآلة الرصد
(ا٤بيكروسكوب والتلسكوب) ،اآلالت ال ُمكبة وال ُمقربة ،وقد دققنا وفتشنا فلم نره ومل يره أحد بل وال أخب أحد أنو رآه ،فهو معدوم
وليس ٗبوجود ،واألشياء تولدىا الطبيعة حسب مقتضى ا٤بادة ...إَل آخر ما قال .
فقام ا﵀اور ا٤بسلم (وكان ا٠بو :أبوعبد الكرًن) وصعد ا٤بنب وٞبد ا﵁ تعاَل وصلى على رسولو سيدنا ٧بمد  ،وقال:

إن الزعيم ا٤بنكر لوجود ربو وخالقو جل سلطانو بُب إنكاره على أنو مل يره ،فأنا سائلو :ىل لو روح يف جسده وعقل يف ٨بو؟!
وعقبل يف ٨بو ،فإن كان ىكذا ،فهل رأى روحو وعقلو؟! ما ىو وكيف ىو؟!
روحا يف بدنو ً
فبل بد أن يقول :نعم ،إن لو ً
فهذا قد أقر بوجود ما مل يره واعَبف بثبوت ما مل يُشاىد ،وإ٭با أقر واعَبف بوجود الروح والعقل لظهور آثارٮبا.
فإن كان ىكذا فليُقر وليعَبف بوجود ا﵁ الذي كل ا٤بخلوقات من آثار قدرتو ،ودالئل علمو وحكمتو.
وىذا اإلنسان ال ُمن ِكر إذا مل يستطع رؤية روحو الٍب ىي يف نفسو ،فكيف يستطيع رؤية رب العا٤بْب الذي الروح أمر من
أمره؟!
كبّبا ،قال ا﵁ سبحانو وتعاَل:
علوا ً
وا٣بالق ا١بليل ىو الذي ال شبيو لو وال نظّب لو ،وىو سبحانو وتعاَل عما يقول الظا٤بون ً
ِ
﴿ فَب ِه ِ
ِِ
ْب﴾ [البقرة.]ٕ٘ٛ :
ت الَّذي َك َفَر َواللَّوُ َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ُ َ
()8

وسُّروا واستبشروا ،وأما ا٤بنكرون فخجلوا وخابوا.
ويقول ا﵀اور ا٤بسلم (أبو عبد الكرًن) :فا٤بسلمون َّ
كبوا وسبَّحوا وصفقوا ُ
**********

(س٘) غّب ا٤بسلم٤ :باذا يدعوا اإلسبلم إَل اإلٲبان بوحدانية اإللو؟ وما الذي يدل على أن اإللو (ا٣بالق ٥بذا الكون) ىو إلو
واحد فقط وليس اثنْب أو ثبلثة أو أكثر؟
(ج٘) ا٤بس لم  :بداية ،لقد جاء اإلسبلم داعيا اإلنسان إَل اإلٲبان ٗبوجد ىذا الكون وىو اإللو ا٣بالق (ا﵁ سبحانو وتعاَل)،
فكما أن كل موجود ال بد لو من واجد وكل مصنوع ال بد لو من صانع فبل بد وأن يكون لكل ٨بلوق خالق ،ومن مث يؤمن
بوجود إ٥بو وخالقو وإن كان ال يراه وذلك أل ّن اآلثار والشواىد الدالة على وجوده أكثر من أن ٙبصى ،ومثال ذلك:
أن اإلنسان ال يرى روحو ولكنو يؤمن بوجود ىذه الروح لوجود آثارىا من حياة ،وكذلك فإنو ال يرى عقلو ولكنو يؤمن
بوجوده لوجود آثاره من قدرة على التف ّكر والتدبّر ،وكذلك ال يرى ا١باذبية ولكنو يؤمن بوجودىا لوجود آثارىا من قوة
جذب...إَل غّب ذلك.
فاآليات واآلثار والشواىد الدالة على وجود اإللو ا٣بالق سبحانو وتعاَل أكثر من أن ٙبصى وأن ىذا اإللو ا٣بالق ال بد وأن
يكون إلو واحد فقط وليس اثنْب أو أكثر ،وذلك لؤلسباب اآلتية:
إن كل مولود يولد على فطرة اإلٲبان ٖبالقو وو ِاجده واإلٲبان بوحدانية ألوىيتو ،ودليل ذلك أنو إذا ِجيء ٗبولود وتُِرك إَل أن
خارجي عليو يف معتقده فسوف ٪بد:
يصّب واعيا ُمدركا دون أي تأثّب
ّ

( )ٛمنهج ا١بدل وا٤بناظرة يف تقرير االعتقاد ،د /عثمان علي حسن.
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ٔ -أ ّن فِطَْرتَو الٍب فطره ا﵁ تعاَل عليها ٛبيل إَل اإلٲبان ٖبالقها وواجدىا ،ومن مث تقوده إَل االعتقاد بوجود إلو واحد فقط،
إلو قوى عظيم قادر على خلقو وخلق ٝبيع ا٤بخلوقات ،فنجده (اإلنسان الذي صار واعيا مدركا) وقت اضطراره وحاجتو
ِ
يسر يل
يناديو قائبل :يا إ٥بيّ ،
ياريب ،يا خالقي (إشارة إَل اإلفراد يف األلوىية وليس التثنية أو ا١بمع والتعدد) :اىدينّ -
أمري -اقض يل حاجٍب -ال تَبكِب ،...ولن ٪بده يقول يا آ٥بٍب أو يا أربايب أو يا من خلقتموين (كإشارة إَل ا١بمع)٩ ،با
يدلل على أن ا٣بالق والواجد إ٭با ىو إلو واحد فقط وىو ا﵁ تبارك وتعاَل.
وإال فأين يذىب ذلك العبد
ٕ -أنو سوف يتطلع فؤاده وتشتاق نفسو إَل ا٣بضوع واالمتثال ألوامر إلو واحد حكيم قدير ّ
كمخلوق ضعيف حْب تتعدد اآل٥بة وتتضارب أوامرىم وٚبتلف توجيهاهتم؟! فلمن ٱبضع وٲبتثل؟! وإذا خضع وامتثل
ألحدىم (أحد اآل٥بة) ونال رضاه فإنو سوف يكون قد عصى غّبه أو آخرين غّبه وصار مستحقا لغضبهم عليو وعقأّم
لو٩ ،با يؤكد أيضا على أن ا٣بالق والواجد إ٭با ىو إلو واحد فقط وىو ا﵁ تبارك وتعاَل.

مثال للتوضيح :إذا كان ىناك عبد ٩بلوك لشخص واحد فقط ،ويقوم ذلك العبد بطاعتو وتنفيذ أوامر وتعليمات ٧بددة دون
أدىن ٚببط ،فهل يستوي حالو ويستقيم أمره إذا مت بَْيعو ألكثر من شخص (شخصْب أو ثبلثة أو  )...وىو ٰباول جاىدا
أن يقوم بطاعتهم ٝبيعا وتنفيذ أوامرىم؟! بالطبع :ال.
ألنو يف حالتو األوَل (عندما يكون ٩بلوكا لشخص واحد فقط ) سوف ٯبد نفسو صايف الذىن مسَبيح البال والنفس فائزا
برضا سيّده عليو ُم ّنعما ٗبكافئتو لو ،ولكن يف حالتو الثانية (عندما يكون ٩بلوكا ألكثر من شخص ) فسوف ٯبد نفسو شارد
ال ّذىن ُمشتتا مهموم النفس خاسرا لرضا أسياده عليو مع ّذبا ٗبعاقبتهم لو ألنو مع اختبلف وتضارب أوامر أسياده سوف ٯبد
نفسو مضطرا لطاعة أحدىم وتنفيذ أوامره مع عصيان اآلخرين و٘باىل أوامرىم تارة مث طاعة شخص آخر وتنفيذ أوامره مع
عصيان اآلخرين و٘باىل أوامرىم تارة أخرى يف ٧باولة منو إلرضاء ا١بميع ولكنو يف النهاية بالنسبة ألسياده ٝبيعا يكون
صرا عاصيا مستحقا لغضبهم ٝبيعا عليو وعقأّم لو.
ُم َق ّْ
ٖ -أن اإلنسان عندما تسائل :من الذي خلقو وأوجده؟ ومن الذي خلق ٝبيع ىذه ا٤بخلوقات وأوجدىا؟ وكانت اإلجابة
قوي عظيم يوصف بقدرتو على ا٣بَْلق
ا٤بنطقية بأ ّن من خلقو وأوجده وخلق ٝبيع ىذه ا٤بخلوقات وأوجدىا البد وأنو إلو ّ
واإلٯباد ،فإنو سوف يقوم بتكرار ىذا التساؤل بشكل ٨بتلف على النحو التايل :ومن الذي خلق ىذا اإللو وأوجده؟
وصف بالقوة والعظمة ،فإنو سوف ٯبد نفسو مضطرا إَل تكرار ذلك
وبفرض أن اإلجابة كانت :ال بد وأنو إلو آخر يُ َ
التساؤل بشكل غّب متناىي وبنفس الكيفية :ومن الذي خلق ىذا اإللو وأوجده؟ وبالتايل سوف تتكرر اإلجابة نفسها دون
الوصول إَل إجابة جذرية صحيحة وذلك ألن اإلجابة من البداية كانت خاطئة غّب منطقية.
ومن مث تكون اإلجابة النموذجية على ىذا التساؤل :أنو ال يوجد خالق وواجد ٥بذا اإللو ا٣بالق الواجد الذي خلق ىذا
يوصف بعظيم قوتو
اإلنسان وأوجد ىذا الكون ٗبا فيو من ٨بلوقات وموجودات ،ومن مث فبل يوجد سوى إلو واحد فقط َ
وطبلقة قدرتو عل ى ا٣بلق واإلٯباد من العدم ،وىذه ىى اإلجابة ا٤بنطقية النموذجية الٍب ال يقبل العقل الرشيد ا٤بتف ّكر
ُ
سواىا.
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ٗ -بافَباض وجود أكثر من إلو ومن مث وجود إرادة مستقلة لكل إلو ،وبافَباض أن أحدىم أراد فعل شيء وأراد غّبه فعل
نقيض ىذا الشيء (كأن يريد أحدىم ٙبريك شيء ما ويريد اآلخر عدم ٙبريكو) فما الذي ٰبدث حينئذ؟
واإلجابة على ذلك التساؤل (الذي كان نتيجة لبلفَباض الوٮبي) ال ٚبرج من ٖ احتماالت على النحو التايل:
أ -إما أن ٰبدث ما أراده كل منهما ،وذلك زعم باطل الستحالتو عقبل حيث ال ٲبكن ٙبريك ا١بسم وعدم ٙبريكو يف
نفس الوقت.
ب -وإما أن يعجز كل منهما عن تنفيذ ما أراد ،وذلك زعم باطل أيضا الستحالة وجود صفة العجز يف اإللو ا٣بالق الواجد
القادر على فعل كل شيء.
ج -وإما أن ٰبدث ُمراد أحدٮبا فقط وال ٰبدث ُمراد اآلخر ،فيكون حينئذ ىو اإللو ا٢بقيقي ا٣بالق والقادر على فعل كل
شيء وما سواه ليس بإلو على اإلطبلق.
وبتكرار ىذا االفَباض يتبْب :أنو ال يوجد سوى إلو واحد حقيقي ،وىو اإللو ا٣بالق الواجد لكل شيء والقادر على فعل ما
يريد.
٘ -أنو إذا كان ىناك أكثر من إلو لظهر عُ ّلو بعضهم على بعض تارة وعُ ّلو وانتصار البعض اآلخر تارة أخرى ولفسدت
السماوات واألرض ومن مث تدمّب الكون ٗبا فيو من ٨بلوقات وموجودات ٗبا يف ذلك من حياة للبشرية قاطبة.
وٗبا أن ذلك كلو ليس ٕبادث ،إذن فليس ىناك سوى إلو واحد فقط وىو اإللو القوي العظيم القادر ا٤بتح ّكم يف كل
شيء ،وىو ا﵁ سبحانو وتعاَل.
وم ْلك دولة ما فإننا سوف ٪بد ا٤بنازعات وا٢بروب (ٗبا يف ذلك
و٭بوذج ما أشرنا إليو :أنو إذا كانت ىناك فرصة للفوز ٕبُكْم ُ

من قتل وىبلك ودمار) إثر ٧باولة وصول كل من ا٤بتنازعْب وا٤بتحاربْب إَل ا٢بُكْم وال ُملك منفردا ،وال يبدأ االستقرار إال بعد
وصول أحد ا٤بتنازعْب وا٤بتحاربْب إَل ا٢بُكْم منفردا واستقرار ُملكو.
أيضا ،ماذا إذا كان ىناك أكثر من رئيس لدولة واحدة؟ ىل سوف يستقيم أمر ىذه الدولة؟
بالطبع :ال ،فبل شك بأنو سوف ٙبدث ا٤بنازعات بينهم ،باإلضافة إَل ما يَبتب على ذلك من ضياع وىبلك ٤بقدرات تلك
الدولة وعدم تقدمها ،ومن مث فإننا ٪بد اتفاق الدول على أن يتزعم كل منها شخص واحد فقط يكون ملكا عليها أو رئيسا
٥با ،وكذلك األمر بالنسبة ٥بذا الكون ٗبا فيو من ٨بلوقات وموجودات فإن ا٣بالق والواجد لو إ٭با ىو إلو واحد فقط.
 وٗبا أن اإلسبلم قد جاء داعيا إَل تعظيم اإللو ا٣بالق جل وعبل واإلٲبان بعظيم صفاتو وكمال حكمتو ومشول علمووطبلقة قدرتو فإن ذلك كلو يستلزم دعوَة اإلسبلم إَل اإلٲبان بوحدانية اإللو ا٣بالق جل وعبل وتفرده يف ألوىيتو.
 وٗبا أن اإللو ا٣بالق ىو إلو واحد فقط فإنو ىو وحده الذي ٲبلك التصرف يف ىذا الكون وليس ألحد سواه مثل ذلك،فبل يوجد سوى إلو واحد وىو ا﵁ سبحانو وتعاَل.
**********
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(الزعم بوجود أكثر من إلو) ىو أكب الكبائر؟
(س )ٙغّب ا٤بسلم٤ :باذا يقول اإلسبلم بأن اإلشراك با﵁ ّ
(ج )ٙا٤بس لم  :ذل ك ألن ا﵁ س بحانو وتع اَل ى و اإلل و ا٢ب ق وم ا دون و باط ل زائ ف ل يس بإل و عل ى اإلط بلق ،فش تان الف ارق
ب ْب وج ود الش يء وع دم وج وده ،وش تان الف ارق ب ْب ا٣ب الق وا٤بخل وق ،وب ْب الواج د وا٤بوج ود ،...ف بل ٲبك ن ا٤بس اواة ب ْب
النقيضْب مطلقا ،لذلك ف إن ال ّزعم بوج ود أكث ر م ن إل و يع د أعظ م ا١بَ ْور والظّل م ٤ب ا في و م ن االنته اك للح ّْق األعظ م ﵁ تع اَل
ا٢بق ا٤بتَ َفّْرد باأللوىية.
وىو أنو سبحانو وتعاَل ىو اإللو الواحد األحد الذي مل يلد ومل يولد ،اإللو َّ
ُ
وٲبكن توضيح ذلك من خبلل ىذه األمثلة:
 ىل ٲبكن أن يقبل ُس ْلطان أو َملِك ما منازعة أحد لو يف سلطانو وملكو؟! بالتأكيد:كبل. ىل ٲبكن أن يقبل الرجل (صاحب الغَ ّْبة والنخوة وا٤بروءة) لرجل آخر مشاركتو يف زوجتو؟ بالتأكيد:كبل. إذا ك ان ىن اك إنس ان ٲبل ك خادم ا في دفع ل و مق اببل مادي ا نظ ّب ا٢بص ول عل ى وقت و وجه ده ٣بدمت و وح ده فه ل يقب ل ب أنيصرف ذلك ا٣بادم من وقتو وجهده ٣بدمو غّبه؟! بالتأكيد :كبل.
ف إذا ك ان ى ذا ى و ح ال اإلنس ان ا٤بخل وق حي ث ال يقب ل منازع ة أح د ل و يف ّْ
حق و ،فم ا بالن ا باإلل و ا٣ب الق الواج د ج ل وع بل
الذي بيده كل شيء والذي ٲبلك وحده التصرف يف ىذا الكون؟!
فهل ٲبكن أن يقبل اإللو سبحانو وتع اَل ب أن ينازع و أح د (بغ ّب وج و ح ق) يف َح ّْق و األعظ م (ألوىيت و وربوبيت و) فيص ّب مش اركا

لو يف ملكوتو وخلقو ؟
بالتأكيد :كبل ،فا﵁ سبحانو وتعاَل أَ ْغيَ ُر على َح ّْقو من َغْي َرةِ ا٣بَْلق على ّْ
حقهم.
ا٢بق األول واألعظ م ﵁ س بحانو وتع اَل عل ى َخ ْلق و ى و أن يُِق ّروا بوج وده ووحداني ة ألوىيت و ج ل وع بل وعظ يم من و وفض لو
ف ُّ

عليهم.

**********

(س )ٚغّب ا٤بسلم٤ :باذا يدعو اإلسبلم إَل اإلٲبان بالكتب السماوية ٗبا يف ذلك القرآن كآخر ىذه الكتب السماوية ا٤بُنَ َّزلة
من عند اإللو؟
(ج )ٚا٤بس لم  :سوف أجيبك على ذلك التساؤل عمليا م ِ
بىنا عليو ،كما على النحو اآليت:
ُ

إ ن اإلنسان بصفاتو ا٣بارجية وأنظمتو الداخلية مثل اآللة ٗبكوناهتا ،بل إن اإلنسان أكثر تعقيدا من أى آلة ،وإذا كانت اآللة
 وإن كانت بسيطة – ٙبتاج إَل كتاب تعليمات ِمن صانعها و٨بَبعها (حيث إنو أكثر علما ودراية من أى إنسان آخربأنظمتها وأجهزهتا الٌب تتكون منها) يوضح كيفية التشغيل ٥بذه اآللة وأسلوب االستخدام األمثل ٥با لتجنب ما يفسدىا.

٩با يعُب بأنو ال بد من اإلقرار واالعَباف بأن ٥با صانع ،ليس ذلك فحسب بل إن ىذا الصانع  -وإن كنا النراه  -متحكم
بطريقة تشغيل ىذه اآللة وُمتحكم بشروط وضوابط استخدامها من خبلل كتاب التعليمات الذى وضعو ٥با.
وإذا كان األمر كذلك بالنسبة آللة من صنع البشر فما بالنا باإلنسان الذى ىو أكثر تعقيدا من أى آلة ؟!

13

حوار هادئ بين مسلم وغير مسلم

أال ٰبتاج إَل كتاب تعليمات وتوجيهات ،كتاب ىداية ،موضح بو ما يضبط سلوكو ويكون سببا ىف تنظيم وتقوًن طريقة
معيشتو وفقا للضوابط الٌب وضعها خالقو وصانعو ،وىو اإللو ا٣بالق (سبحانو وتعاَل) ،ألنو أعلم بو من نفسو الٌب بْب
جنبيو ؟!
ا١بواب :بلىٰ ،بتاج إَل ىذا الكتاب٩ ،با يؤكد وجود ىذا اإللو ا٣بالق ا٤بُبدع لصنعتو ،وىو ا﵁ (سبحانو وتعاَل) ،الذى أنزل
وسبل تقوًن
كتابو آّيد (القرآن الكرًن) خاٛبا بو الكتب السماوية السابقةُ ،متضمنا ٤با ٙبتاجو البشرية قاطبة من طريق ىداية ُ
ٍ
معيشة إَل قيام الساعة.
فاإلنسان من غّب ىذا الكتاب ا٣باص بو من خالقو وصانعو ،وبدون االمتثال ٤با بو من تعليمات وتوجيهات يصّب مثل سائر
ا٢بيوانات ٗبا فيها من حيوانات بريّة مفَبسة تعيش ىف الغابات من حيث سلوكها وطريقة معيشتها ،ألنو :ما الذى ٲبنع
بأمو أو ابنتو أو أختو...إَل غّب ذلك من ا﵀ارم (الٌب َٰب ُرم الزواج منها) إذا مل يلتزم وينضبط
اإلنسان حينئذ من التزاوج ّ

بالتعليمات ا٤بوجهة لو من خالقو وصانعو ؟
وما الذى يضطره للتعامل مع اآلخرين بصدق وأمانة ببل كذب وغش خيانة إذا كان ىف ذلك الكذب والغش وا٣بيانة ظاىريا
مصلحتو من حيث الَبقّى إَل منصب ما أو الفوز ٔبائزة يرجوىا أو ا٢بصول على ما يرغبو ويطمع فيو إذا مل يكن بكتاب
التعليمات والتوجيهات ا٣باص بو )من خالقو وصانعو( ما ينهاه ويزجره عن مثل تلك الصفات الرذيلة (من كذب وغش
وخيانة ...وغّبىا) وموضح بو عقوبة رادعة لكل من يتّصف ٗبثل تلك الصفات ا٤بذمومة ىف يوم ُٰباسب فيو ا٣ببلئق أٝبعْب
فرد بالقدرة على ا٣بلق من العدم ومن مث القدرة على إحياء ا٤بوتى تارة أخرى
من اإللو ا٣بالق سبحانو وتعاَل ال ُمتَ ّْ
للحساب ؟!
ٛبسك بالصفات األخبلقية ا﵀مودة من غّب اإلٲبان بكتاب التعليمات والتوجيهات ا٣باص بو من خالقو
فاإلنسان إذا ما ّ
وصانعو والذى يأمر بالتّخلّق ّٔذه الصفات ا٢بميدة يكون مناقضا لنفسو إذا ما كان التمسك ّٔا يعارض مصلحتو الدنيوية
من َك ْسب للمناصب وا١بوائز واألموال ...إَل غّب ذلك.
لذلك ،فإن اإلسبلم يدعوا لعدم مناقضة اإلنسان نفسو ،ومن مث اإلٲبان ّٔذا الكتاب السماوى ا٣بامت للكتب السماوية
السابقة (القرآن الكرًن) ٗبا فيو من تعليمات وتوجيهات من خالقو وصانعو ،ينضبط من خبل٥با سلوك الفرد وآّتمع ،ومن مث
اإلٲبان با﵁ (سبحانو وتعاَل) ا٣بالق ا٤ب ِ
وجد.
ُ
**********

(س )ٛغّب ا٤بسلم٤ :باذا ال يتفق اإلسبلم مع النصرانية من حيث اإلٲبان بعقيدة التثليث الٍب يعتقدىا النصارى؟
(ج )ٛا٤بس لم :إن عقيدة التثليث الٍب يعتقدىا النصارى تتناىف ٛباما مع عقيدة التوحيد الٍب جاء ّٔا اإلسبلم داعيا إليها،
ففي حْب أننا ٪بد أن اإلسبلم يدعوا إَل اإلٲبان بوجود إلو واحد (وىو ا﵁ سبحانو وتعاَل) واإلٲبان بعظيم صفاتو وطبلقة
قدرتو ٪بد أن النصراية تزعم أن اإللو ُمَرَّكب من ثبلثة وجوه أو أجزاء أو أقانيم ،متمثلة يف اآلب واالبن والروح القدس ،أي
أهنا تصفو بأنو عبارة عن ُمرَّكب من ثبلثة أجزاء وكل جزء من تلك األجزاء الثبلثة تزعم فيو األلوىية ،وأن االبن الذي ىو
أحد األقانيم الثبلثة إللو النصرانية إ٭با ىو ُ٦بَ َّسد من ٍ
نسل بشري حيث ُولِد من موضع الفرج لؤلم ،وكان قد اختًُِب بعد
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والدتو بأيام ،وكان يرضع من ثدي أمو ،وكان يأكل ويشرب (ٗبا يف ذلك من ُشر ٍ
ب للخمر وف ًقا ٤با تزعمو النصرانية) وينام،
ْ
ويتغوط إلزالة ما يف بطنو من فضبلت طعام وغّبه  ...إَل غّب ذلك من الصفات ا٤بحال قبو٥با يف الذات العليّة
وكان يبول ّ
ُ
جل وعبل.
لئللو ا٣بالق ّ
إضافة إَل أن ذلك االبن الذي ىو أحد األقانيم الثبلثة إللو النصرانية يعتقد النصارى بأنو قد مت صلبو وموتو بعد أن أُ ِىْب
ِ
ذم وانتقاص من صفات الذات العلية لئللو ا٣بالق سبحانو وتعاَل.
وعُ ّْذب وبُصق يف وجهو ،وال شك أن ذلك كلو ّ
ومن البديهي أيضا أن ذلك ا٤ب َرّكب الذي يتكون منو إلو النصرانية ا٤بزعوم وفقا ٤بعتقد النصارى يكون ُمفتقرا يف ٙب ّققو إَل غّبه من
ُ
ذم وانتقاص من الذات العلية لئللو ا٣بالق سبحانو وتعاَل.
د
ع
ي
أيضا
وذلك
يتكون منها،
األجزاء الٍب َّ
ُّ ّ
ولئلجابة بشكل أكثر وضوحا وتفصيبل من الناحية العقلية عن أسباب عدم اتفاق اإلسبلم مع النصرانية من حيث اإلٲبان
بعقيدة التثليث الٍب يعتقدىا النصارى ،نوضح:
إن النصرانية تقول :بأن اإللو إ٭با ىو ٖ أقانيم ،أي أنو ُمرّكب من ثبلثة آ٥بة ،حيث تزعم بأن :اآلب إلو واالبن إلو والروح
القدس إلو مث تعود فتقول ولكن ىؤالء ليسوا ثبلثة آ٥بة وإ٭با ىم إلو واحد.
مث تستطرد النصرانية ،وتقول :بأن اآلب ىو العظيم واالبن ىو العظيم والروح القدس ىو العظيم ،مث تعود فتقول :ولكنهم
ليسوا الثبلثة عظماء بل العظيم الواحد.
مث تستطرد النصرانية ،وتقول :بأن اآلب شخص واالبن شخص والروح القدس شخص ولكنهم ليسوا ثبلثة أشخاص ولكنهم
شخص واحد(.)ٜ
والتساؤل ا٤بهم :بأي لغة تتحدث النصرانية؟!
وىل مثل تلك اللغة ٲبكن لفطر نقية وعقول سويّة أن تقبلها؟!
بالتأكيد :ال ،ولتوضيح ذلك:
ٛباما ،مث يكون التساؤل:
أنو بافَباض وجود ثبلثة تواءم متشأّة وال ٲبكن التمييز بينهم ألن الثبلثة متطابقون ً
بدال منو؟
اآلخرين ً
أنو إذا ما اقَبف أحد ىؤالء الثبلثة جرٲبة قتلً ،
مثبل ،فهل ٲبكن إعدام أي من َ
بالطبع :ال ،ومن مث يكون التساؤل التايل:
بدال من اآلخر؟
٤باذا ال يُعدم أحد الثبلثة تواءم ً
كبل من ىؤالء الثبلثة تواءم شخص ٨بتلف عن اآلخر ولو شخصيتو ا٤بستقلّة.
فيكون ا١بواب :ألن ً

وبا٤بثل إذا ما طبقنا ىذا النموذج االفَباضي يف النصرانية ،فإننا ٪بد:
أن النصرانية عندما تقول (اآلب) فإن الذىن البشري لدي معتنقيها (معتنقي النصرانية) يتصور صورة خاصة ب (اآلب) الذي
جدا ولكنو أشبو بالرجل.
تزعمو النصرانية ،وتلك الصورة ىي :أنو ضخم ً
وأهنا (النصرانية) عندما تقول (االبن) فإن الذىن البشري لدى معتنقي النصرانية يتصور صورة (االبن) يف شاب ذات مواصفات
معينة ،مثل أن يكون أزرق العينْب ،أشقر الشعر ،ذا ٢بية ،وىكذا.
( )ٜصوتيات ،للشيخ أٞبد ديدات.
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أي أن الذىن البشري لدى معتنقي النصرانية ال يتصور (االبن) إال يف تلك الصورة للشخص ذي ا٤بواصفات ا٤بعينة الٍب قد
أشرنا إَل بعض منها.
وأهنا (النصرانية) عندما تقول (الروح القدس) فإن العقل البشري لدى معتنقي النصرانية يتصور صورة (الروح القدس) أنو أشبو
ٛباما.
با٢بمامة أو أشبو بلهب النهار ،كما توضح كتب النصرانية حيث إن الصورة ىنا ليست واضحة ً

ومن ثم ،فإنو يتبيّن لنا:

أن النصرانية لديها ثبلث صور ذىنية ٨بتلفة لكل من (اآلب) و(االبن) و(الروح القدس) ،وعندما يُسأل معتنقي
النصرانية:كم صورة ترون إل٥بكم؟

فإهنم يناقضون ذلك كلو ،ويقولون إهنا صورة واحدة(ٓٔ).
والتساؤل ا٤بهم :على أي شيء يدل ذلك الذي أوضحناه؟
وىم
ا١بواب :ال شك أن ذلك االعتقاد إ٭با ىو من التن اقض الكب ّب ال ذي تق ع في و النص رانية وأن م ا تزعم و ل يس إال اف َباء وت ّ

االدع اءات
وأن و أك ب خدع ة للعق ل ،حي ث ال ٲبك ن للفط ر النقي ة والنف وس الزكي ة والعق ول الرش يدة أن تقب ل أيِّ ا م ن تل ك ّ
التوٮبات.
و ّ
وي ل يس ٗبتعص ب وغ ّب متب ع ٥ب وى أن يقب ل أيِّا م ن تل ك االف َباءات ال ٍب تزعمه ا النص رانية عل ى ا﵁
ف بل ٲبك ن لش خص س ّ
تعاَل.
**********

ردك كأحد ا٤بسلمْب يف إٯباز على النصرانية يف ْقو٥با بتثليث اإللو؟
(س )ٜغّب ا٤بسلم :ما ىو ّ
(ج )ٜا٤بس لم :يقال للنصارى :إذا اعتقدمت أن اإللو عبارة عن ثبلثة أقانيم ،اإللو األب واإللو االبن وروح القدس ،وأهنم يف
جوىر واحد:
فهل ذلك الذي قد ادعيتموه (من أن األب اإللو ثبلثة أقانيم يف جوىر واحد) ٲبكن َم ْع ِرفتو عن طريق ا٤بعقول والقياس؟!
فإن قالوا :نعم.
يقال ٥بم :إذن فما الذي يوجب أن يكون إ٥بكم ا٤بزعوم عبارة عن ثبلثة أقانيم دون أن يكون أكثر من ذلك؟! فما الذي
يوجب حصره يف ثبلثة؟!
ىل كان ذلك بضرورة العقل؟! أم بنظر العقل؟!
فإن قالوا :بضرورة العقل.
احدا.
يقال ٥بم :إذن فيلزمكم أال ٱبتلف فيو العقبلء ،ولكن قولكم ُمناقض لضرورة العقل حيث ٘بعلون الثبلثة و ً
وإن قالوا :بنظر العقل.
يقال ٥بم :أي دليل يرشد إليو؟ وأي برىان يقوم عليو؟!
(ٓٔ) صوتيات ،بتصرف – للشيخ  /أٞبد ديدات.
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أينحصر الواحد يف ثبلث أو الثبلث يف واحد؟!
بل الواحد يُناقض التعدد ،فبل ٲبكن أن يكون الواحد اثنان أو ثبلثة أو...

وال شك أن ذلك جهل بطريقة ا٢بساب ،فمن غلط يف أول مرتبة من ا٢بساب فؤلن يغلط فيما زاد عليها أوَل.
ويظهر ٩با أوضحتو ِعظَم ِ
الش ْرك الذي تنسبو النصرانية لئللو ا٣بالق جل وعبل حيث تصوره يف ثبلثة أشكال ٨بتلفة لكل منها
الصفات ا٣باصة ّٔا مث بعد ذلك ت زعم القول بأن تلك األشكال ليست إال شيئا واحدا ،ومن مث يتبْب أن شرك النصرانية
الذي تنسبو لئللو جل وعبل أعظم من شرك آّوسية ذاهتا ،فغاية آّوسية َّادعاء إ٥بْب اثنْب :نور وظلمة ولكن النصرانية

تدعي ثبلثة.

رد آخر بالفطرة:
دخل أحد القضاة ا٤بسلمْب (أبو بكر) ذات مرة على أحد ملوك الروم ،فرأى عنده بعض بطارقتو ورىبانيتو ،فقال مستهزئًا
ّٔم :كيف أنتم وكيف األىل واألوالد؟
ومتقدم على علماء األمة،
فتعجب ا٤بلك الرومي منو ،وقال لو :ذَ َكر من أرسلك يف كتاب الرسالة :أنك لسان أىل األرض ُ
أما َعلِمت أنَّا نُنَزه ىؤالء عن األىل واألوالد؟!
فقال القاضي أبو بكر :أنتم ال تُنزىون ا﵁ سبحانو عن األىل واألوالد وتنزىوهنم!!
فما أسوأ الفطرة الٍب قد بُدّْلت وغُّّْبت من التوحيد إَل عظيم الكفر والشرك.
**********

(سٓٔ) غّب ا٤بسلم :ىل يوجد بكتب النصرانية ما ينص على إخبار ا٤بسيح بألوىيتو وأنو اإللو اإلبن لئللو األب ؟
(جٓٔ) ا٤بس لم:
أوال :أوض ح :أن و ال يوج د يف كاف ة األناجي ل ا٤بطروح ة م ع اختبلفه ا تص ريح واح د أو عب ارة واح دة ال ٙبتم ل االلتب اس أو
ً

التأويل ي ّدعي فيها نيب ا﵁ (ا٤بسيح عيسى بن مرًن) الذي جاء بالنصرانية أنو ا﵁ ،أو يقول فيها (اعبدوين)(ٔٔ).
٩ب ا ي دل عل ى أن التأوي ل ال ذي تأولت و النص رانية إ٭ب ا ى و تأوي ل يف غ ّب س ياقو م ن أج ل نش ر م ا تزعم و وتعتق ده ،وم ن مث ف إن
ذلك التأويل إ٭با ىو تأويل باطل.
ثانيًا :إن عقيدة التثليث الٍب تؤمن ّٔا النصرانية إ٭با ىي زعم باطل ٗبا ي نص علي و كتأّ ا ا٤بق دس م ن أق وال ا٤بس يح ال ٍب تنس ب

إليو األلوىية.

ومثال ذلك ،ال الحصر :أن إ٪بيل يوحنا ٪بد فيو أن ا٤بسيح يقول:

«وىذه ا٢بياة األبدية أن يعرف وك ،أن ت اإلل و ا٢بقيق ي وح دك ،ويس وع ا٤بس يح ال ذي أرس لتو» (إ٪بي ل يوحن ا ،ب اب ٔٚ :الفق رة
ٖ).

(ٔٔ) ا٤بسيح يف اإلسبلم ،للشيخ /أٞبد ديدات.
17

حوار هادئ بين مسلم وغير مسلم

فيتبيّن من ذلك :أن ا٤بسيح عليو السبلم ك ان يُعل م الن اس :أن ا﵁ واح د حقيق ي وأن ا٤بس يح إ٭ب ا ى و رس ول من و ،ومل يعلمه م
أن ا٢بياة األبدية أن يعرفوا أن ذات ا﵁ ثبلثة أقانيم ،ومل يعلمهم أن ا٤بسيح إنسان وإلو ،أو أن ا٤بسيح إل و ٦بس م ،فل م يعلمه م

أيِّا من تلك األباطيل(ٕٔ).
فأقوال ا٤بسيح وأفعالو تدل على عبوديتو وليس ألوىيتة ،ويؤكد ذل ك م ا ج اء يف كت اب النص رانية م ن أن ا٤بس يح ك ان َِٱب ُّر عل ى
وجهو ويصلي إل٥بو ،ومن مث يكون التساؤل:
فعلى أي شيء يدل ذلك الذي قد أوضحناه آن ًفا؟! ىل يدل على ألوىيتو أم عبوديتو؟!

دل عل ى عبودي ة ا٤بس يح إل٥ب و وخالق و ،ألن و إذا ك ان (ا٤بس يح) إ٥بًا فلم ن ك ان يُص لي وم ن ك ان
بالتأكيددد :إن ذل ك ال ذي ذكرن اه آن ًف ا ي ّ
يعبد ،ىل كانت الصبلة والعبادة إللو آخر؟! بالطبع :ال.

لذلك :فإن معتقد النصرانية يف تأليو ا٤بسيح يقود إَل االعتقاد بعدم وحدانية ا﵁ تعاَل وإشراك آ٥بة أخ رى مع و ،تع اَل ا﵁ ع ن
علوا كب ًّبا.
كل ذلك الذي ت ّدعيو النصرانية ً

**********

(سٔٔ) غّب ا٤بس لم :إذا مل يتف ق العق ل م ع م ا تزعم و النص رانية م ن عقي دة التثلي ث وك ذلك إذا مل ٱب ب ا٤بس يح بأن و ى و ا﵁،
فم ن أي ن ٲبك ن للنص رانية أن ٘ب يء ٗبث ل ذل ك ا٤بعتق د ال ذي يق وم عل ى تألي و ا٤بس يح (ن يب النص رانية) واالعتق اد بتثلي ث اإلل و
وعدم وحدانيتو؟
(جٔٔ) ا٤بس لم :يوج د العدي د م ن القص ص ا٣برافي ة ال ٍب أُ ِخ ذت منه ا عقي دة التثلي ث ،فلق د ش اع يف الوثني ات القدٲب ة اعتب ار
بع ض ا٤بل وك والعظم اء آ٥ب ة و٨بلّص ْب للش عوب م ن األزم ات وا٣بطاي ا ،ويوض ح ذل ك م ا ذك ره الس ّب (آرث ر فن دالي) يف كتاب و

شخص ا اعت بهتم األم م آ٥ب ة س عوا يف خ بلص ى ذه األم م ،م نهم:
(ص خرة ا٢ب ق) حي ث ذك ر أ٠ب اء س تة عش ر
ً
أوزوريس يف مصر (ٓٓ ٔٚق.م) ،وبعل يف بابل (ٕٓٓٔ ق.م) ،وديوس فيوس يف اليونان (ٓٓٔٔ ق.م) ،وكريش نا يف ا٥بن د
(ٓٓٓٔ ق.م) ،وبوذا يف الصْب (ٓ ٘ٙق.م) ،وبرومثيوس يف اليونان ( ٘ٗٚق.م) ،ومَب (مَباس) يف فارس (ٓٓٗ ق.م).
أيض ا ،مث نش أت عقي دة الص لب والف داء لوض ع ُم ّبر لن زول
ونتيجة للغلو يف ٧بب ة شخص ية ا٤بس يح اعتبت و بع ض الطوائ ف إ٥بًا ً
ذلك اإللو على األرض ،مث عملت على نشر ذلك ا٤بعتقد.
وم ن ا٤بعل وم أن أق دم إ٪بي ل ل دى النص رانية إ٭ب ا ى و باللغ ة اليوناني ة ،عل ى ال رغم م ن أن اليوناني ة لغ ة مل يتكلمه ا ا٤بس يح علي و
السبلم ،وذلك من التناقضات العظيم ة ال ٍب تق ع فيه ا النص رانية وال ٍب توض ح أن اإل٪بي ل ال ذي ب ْب ي ديها اآلن ل يس م ن ك بلم

ا٤بسيح ،وإ٭با ىو تأليف بشري لكثّب من ا٤بؤلفْب وف ًقا ٤با ٛبليو عليهم األىواء.
وعن د الرج وع ٓٓٓٔ س نة ق.م ٪ب د أن الت اريخ مل يء بنق وش وكتاب ات تعك س إعج اب الن اس بالش مس ،والس بب يف ذل ك:
ِ
ومنق ذة لئلنس ان م ن اللي ل الب ارد ...إَل غ ّب ذل ك م ن منافعه ا ال ٍب ى ي
أن الش مس تش رق ك ل ص باح ُ٧بض رةً الرؤي ة وال دفء ُ
بتقدير من ا﵁ تعاَل.
فبدون الشمس عرفت الثقافات أن ا﵀اصيل لن تنمو ولن تبقى حياة على األرض.
(ٕٔ) إظهار ا٢بق للشيخ /رٞبو ا﵁ ا٥بندي.
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فا٢بضارات القدٲبة تَتَبّعث الشمس والنجوم وقامت بتجسيد حركاهتا وعبلقاهتا ببعضها البعض يف أساطّب ٨بتلفة.
لقد متّ ٘بسيد الشمس بصفاهتا الٍب ق د جعله ا ا﵁ تع اَل س ببًا يف اإلنق اذ عل ى أهن ا ا٣ب الق أو اإلل و الغ ّب منظ ور ،حي ث كان ت

(٨بلّص البشرية) ،وكذلك ْاعتُبت البوج ال ٕٔ الفلكية أماكن حلول مشس اإللو.
تُعرف ب (مشس اإللو) أو (نور العامل) أو ُ
فح ورس ى و اإلل و الش مس عن د ا٤بص ريْب الق دماء من ذ قراب ة ال (ٖٓٓٓ ق.م)  ،حي ث إن (ح ورس) ى و الش مس ا٤بتجس دة
كإنسان ،وحياتو عبارة عن سلسلة من األساطّب ا٤بستعارة من حركة الشمس يف السماء.
فقصة حورس (اإللو الشمس ا٤بتجسد كإنس ان) عن د ا٤بص ريْب الق دماء وال ٍب ت نص عل ى االعتق اد ب والدة اإلل و اإلب ن (ح ورس)

ج ّراء ت زاوج م ن اإلل و األب (أوزي ريس) م ن األم (إي زيس) ى ي نفس ها قص ة ا٤بس يح (اإلل و ا٤بتجس د كإنس ان) عن د النص ارى
الي وم ،ويتب ّْب ذل ك جليِّ ا م ن قص ة ح ورس ا٣برافي ة ا٤بطابق ة ٤ب ا ق د افَبت و النص رانية عل ى ا٤بس يح م ن أوى ام وقص ص خيالي ة،
وأوضح ذلك على النحو التايل:
 ُول د ح ورس يف ٕ٘ ديس مب م ن الع ذراء إي زيس (م اري) (كم ا يعتق د ا٤بص ريون الق دماء) ،وأن والدت و ق د ترافق ت بظه ور٪بم يف الشرق ،مث قام ثبلثة ملوك بتتبعها لتحديد ا٤بولود (ا٤بخلّْص كما يف زعمهم).
ُ
ومعلما.
 ويف سن ٕٔ سنة كان حورس صبيِّا كثّب العلم ُ ويف سن ال ٖٓ من عمر حورس ،قام من يُدعى ب (أنوب) بتعميده ،وىكذا بدأ خدمتو.أيضا كان ٢بورس ٕٔ تلميذ ٯبول معهم.
و ًأيضا العديد من ا٤بعجزات (كما يف زعم ا٤بصريْب القدماء) مثل شفاء ا٤برضى والسّب على ا٤باء.
 وقد صنع حورس ً وعُ رف ح ورس بالعدي د م ن األ٠ب اء اإلٰبائي ة (كم ا يف زع م ا٤بص ريْب الق دماء) مث ل :ا٢ب ق والن ور ،واب ن اإلل و ا٤بمس وح،وٞبل اإللو ،والراعي الصاٌف  ....إَل غّب ذلك.

ص لب بع د أن
 ووف ًقا ٤با يف معتقد ا٤بصريْب الق دماء ٪ب د أن ح ورس (اإلل و الش مس ا٤بتجس د كإنس ان كم ا يف زعمه م) ق د ُخانو (تبفون) مث ُدفِن (حورس) ٖ أيام ،وأنو قام بعد ذلك من بْب األموات.
زورا يف النص رانية
و٩ب ا أش رت إلي و ،يتض ح :أن قص ة ح ورس الزائف ة عن د الق دماء ا٤بص ريْب ى ي نفس ها قص ة ا٤بس يح ا٤بف َباة ً
اليوم ،حيث إن الفرق الوحيد ىو يف اختبلف الزمان وأ٠باء األشخاص.
علوا كبّبا.
فتعاَل ا﵁ عز وجل عن كل تلك االفَباءات ً

فم ن رض ي يف اعتق اده بإ٥ب و وخالق و مث ل تل ك األوى ام واالف َباءات ومث ل تل ك النق ائص والعي وب كتجس ده (اإلل و ا٣ب الق العظ يم) يف
صورة بشرية كمخل وق ضعيف ،وم ن مث ص لبو وقتل و ودفن و ب ْب األم وات (وقد صاروا أجس ًادا بالي ة ُمتحلّل ة تس ري الديدان القذرة ب ْب
أيض ا ٕب ورس (إل و الش مس عن د ا٤بص ريْب الق دماء) ألن و ال ف رق إذن ب ْب أي م ن
أحش اءىا وم ن فوقه ا وعل ى جنباهت ا) فعلي و أن ي ؤمن ً
االعتقادين ،سواءً كان عند ا٤بصريْب القدماء أو لدى النصارى اليوم.
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والتساؤل المهم:
أنو إذا ما آمنت النصرانية ٗبا كان عليو ا٤بصريون القدماء من اعتقاد ،وال سبيل ٥ب ا غ ّب ذل ك ،ألن كلت ا القص تْب متط ابقتْب،
ف أي م ن اإل٥ب ْب أح ّق بالعب ادة؟! ح ورس كم ا يعتق د ا٤بص ريون الق دماء أم ا٤بس يح ال ذي ي زعم النص ارى ألوىيت و؟؟ (٦ب اراة ٤ب ا
تدعيو النصرانية)
وإذا ما جازف أحدىم (أحد النص ارى) باختي ار أح دىا (وى و ا٤بس يح) ،فه ل يك ون ا٤بس يح ِّ
حق ا ى و األح ّق بالعب ادة إذا م ا
علمنا أن ىناك الكثّب من القصص ا٤بزعومة عند القدماء (قبل ا٤ب يبلد)ُ ،مطابِق ة لقص ة ا٤بس يح (ا٤بف َباة) عن د النص ارى الي وم،
ُ
مع العلم بأن تلك القصص ا٤بتماثل ة لقص ة ا٤بس يح ى ي أق دم وأس بق بكث ّب ٩ب ا ق د افَبت و النص رانية الي وم ح ول ا٤بس يح وال زعم
بألوىيتو وعبادتو ،فهل يكون ا٤بسيح بذلك ىو األحق بالعبادة؟! (٦باراة ٤با تدعيو النصرانية)
فم ا قص ة ا٤بس يح ا٤بزعوم ة ل دى النص ارى الي وم إال نق ل ونس خ ٤ب ا كان ت علي و األم م الس ابقة م ن اعتق ادات فاس دة وزع م
باطل.
ال شك :أنو ال التباس بْب ا٢بق والباطل ،وأن ا٢بق ىو يف غ ّب مث ل ذل ك ا٤بعتق د ال ذي ق د تناقلت و النص رانية الي وم م ن األم م
السابقة ،والذي يعيب وينقص من قدر وشأن اإللو العظيم ا٣بالق.

وأوض د  :أن ِخص ال ح ورس ا٤بطابق ة ٤ب ا تزعم و النص رانية الي وم بش أن إ٥به ا ا٤بس يح كان ت موج ودة يف العدي د م ن ثقاف ات
العامل ،حيث إن العديد من اآللة األخرى (كما يف معتقدات الشعوب السابقة) ٙبمل نفس اإلطار اإلسطوري العام ،مثل:

 -كريشنا (ا٥بند)ُ :ولِد من العذراء ديفاكي ،مع ٪بم يف الشرق يُعلن والدتو ،وأنو صنع ا٤بعجزات مع تبلميذه ،مث بعد موتو

أيضا من بْب األموات (كما يف معتقدىم).
قام ً
حي ث إن الديان ة ا٥بندوس ية تق ول بعقي دة األفت ار وال ٍب تع ِب تفص يبل٘ :بس د اإلل و فيش نو (وال ذي يُ َس ّميو ا٥بن دوس ب ا٢ب اف
حي ث يَعُ ّدون و ا٤بس ئول ع ن حف الع امل ،وى و أس اس الث الوث يف ا٥بندوس ية) يف الص ورة البش رية ا٤بتمثل ة يف كريش نا (وال ذي
يُْرس م عل ى ىيئ ة ول د راع ي بق ر أو ك أمّب يق دم توجيه ات فلس فية أو كمعل م و٧ب ارب ،ويق ال أن موت و بع د ذل ك ك ان بس بب
إص ابتو بس هم مس موم  ،فهن اك تص ورات كث ّبة و٨بتلف ة ح ول شخص ية كريش نا يف ا٥بندوس ية ولكنه ا تتف ق يف النهاي ة عل ى
التجسد اإل٥بي) ،ومن مث فإنو ي تم تق ديس كريش نا بوص فو مظه ر م ن مظ اىر اإلل و (فيش نو) ا٣ب الق األعظ م ا٤بتمثل ة يف الص ورة
البشرية كأحد ثبلثي اآل٥بة العظام (فيشنو وكريشنا وشيفا).

ِ
ودف ن ،مث بع د ٖ أي ام ق ام م ن ب ْب األم وات (كم ا يف
ص لب ُ
 -أتيس (فرجيا)ُ :ولد من الع ذراء نات ا يف ٕ٘ م ن ديس مب ،مث ُ

زعمهم).

رح ًاال ،صنع ا٤بعجزات مث ل ٙبويل و ا٤ب اء إَل ٟب ر،
 -ومثل دنيوسيس (اليونان)ُ :ولد من عذراء يف ٕ٘ ديسمب ،وكان ُمعلّما ّ

أيض ا بع د موت و ق ام م ن ب ْب األم وات (كم ا يف
وأن و ُ٠بّْ ي بأ٠ب اء مث ل (مل ك ا٤بل وك) و(اب ن اإلل و الوحي د ا٤بول ود) ،وأن و ً
زعمهم).
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 -ومثل ميَبا (الفرس)ُ :ولِد من عذراء يف ٕ٘ ديسمب ،وكان لديو ٕٔ تلميذ ،وص نع ا٤بعج زات ،مث بع د موت و ب ٖ أي ام ق ام

من بْب األموات.

والعجيب :أن يوم عبادة ميَبا (الفرس) ىو يوم األحد  ....إَل غّب ذلك من معتقدات وافَباءات.
خالصة األمر :أن ىناك العديد من ا٤بُخلّْصْب من ٝبيع أ٫باء العامل يشَبكون يف الصفات العامة (كما ىو الزعم).
إن شأن النصارى يف تل ك االدع اءات كم ا ى و ا٢ب ال يف ال زعم بوج ود االب ن اإلل و الف ادي بنفس و وال ذي ق ام ب ولس بتس ميتو
ٚبليص ا وتطه ًّبا ل ذنوب البش ر ج ّراء أك ل أب يهم
بال ُمخلّْص حيث يُصلب ويُقتل ويُدفن ويُقب مث يقوم تارة أخرى إَل السماء ً
آدم للش جرة ا٤بنه ي ى و ش أن األس طورة ا٣برافي ة (عش تار) و (بع ل) ،حي ث ت دعي تل ك األس طورة أن (عش تار) ى ي ملك ة
السماء ،وتُرسل يف منتصف الصيف ابنها اإللو الشمس (بعبل) ٣ببلص وإنقاذ األرض من َج ْد ِّٔا ،ولك ن آ٥ب ة الع امل الس فلي
ٙببسو فيموت ،مث تنزل األم (عشتار) لتُخلّْصو من أيديهم يف يوم (ٕ٘ ديس مب) وىك ذا ،فض عف الش مس ى و م وت االب ن
اإللو (بعل) ،واستعادة الشمس ّٔاءىا وقوهتا ىو ميبلد االبن اإللو (بعل) من جديد.

الس فلي ،مث يق وم م ن ب ْب األم وات ل يُخلّْص البش ر م ن
فكم ا أن ا٤بس يح ال ذي ُ٠بّْ ي (ب ا٤بخلص) ٲب وت ،في ذىب إَل الع امل ُّ
خطاياىم ،فإن (بعل) ُٱبلّْص البشر ٖببلص وإنقاذ زروعهم من جدب أرضهم.
ويف ُمستهل القرن الرابع ا٤بيبلدي ظهر اإلمباط ور الروم ي قس طنطْب ال ذي ك ان يعب د (بع ًبل) باس م (الش مس ال ٍب ال تُقه ر)،
فنص ر عُبَّ اد الص ليب ،وجع ل ي وم األح د ([ )sun-dayي وم الش مس] عي ًدا للنص ارى ،وأص بح م يبلد (بع ل) يف
(ٕ٘ ديسمب) ىو يوم ميبلد (ا٤بسيح).
ويف تلك ا٢بقبة نشأت الكنيس ة الكاثوليكي ة الرومي ة الٍب قامت عل ى عبادة األم (العذارء م رًن) واالب ن الفادي (ا٤بس يح) ،ب ل إن ش ئنا
قلنا األم (عشتار) واالبن (بعل).
كبّبا.
علوا ً
وعلى هنج قسطنطْب يسّب باباوات الكنيسة إَل يومنا ىذا ،تعاَل ا﵁ عز وجل عن كل ذلك اإلفك ً
إَل غ ّب ذل ك م ن قص ص وثني ة ق د اس تُعّبت منه ا قص ة الث الوث يف النص رانية ،حي ث إهن ا تش َبك يف التجس د البش ري لئلل و
األعظم من خبلل التزاوج (بإح دى النس اء ال ٍب س وف تل د اإلب ن ال ذي يك ون مظه را لئلل و) وم ن مث والدة اإلل و اإلب ن ا٤بتمث ل
يف الصورة البشرية.
**********

(سٕٔ ) غّب ا٤بسلمٗ :با أنك قد أوضحت أسباب عدم اتفاق اإلسبلم مع النصرانية من حيث اإلٲبان بعقيدة تثليث اإللو
الرد بإٯباز على تعظيم النصرانية للصليب؟
الٍب يعتقدىا النصارى ،فما ىو ّ
(جٕٔ) ا٤بس لم  :إن أمر تعظيم الص ليب ب ل وعبادت و م ن قِبَ ل النص ارى ق د بُِب عل ى م ا مت اعتق اده م ن إٲب ان بعقي دة التثلي ث
لئللو ،فنجد أن النصرانية تقوم بتعظيم الصليب بل وعبادتو ،وذلك ألحد ثبلثة أمور:
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نوع ا م ن ا٢بيوان ات
س جس د ا٤بس يح ،وإذا ك ان األم ر ك ذلك ألل زم النص رانية أن تعظ م ً
األمددر األول :إم ا ألن الص ليب ق د م ّ

أيضا وىو نوع ا٢بمّب ،وذلك ألن كتاب النصرانية ينص على أن ا٤بسيح قد ركب عل ى األت ان وا١بح ش وم ن مث ف إن النص رانية
ً
بدال من الص ليب ،وم ن مث االقت داء ب ا٥بنود حي ث عب ادهتم للبق ر ،وم ن ا٤بعل وم
يلزمها أن تتخذ ىذا النوع من ا٢بمّب إ٥بًا تعبده ً
أن البقر أنفع من ا٢بمّب.
والتساؤل ا٤بهم:
ىل ٲبكن أن يكون اإللو ا٣بالق بتلك الصورة ال ذي يق ود إَل معتق د النص رانية م ن تعظ يم للص ليب وعب ادة ل و ..إَل غ ّب ذل ك

من تصوراهتا؟!!
كبّبا.
علوا ً
بالطبع :ال ،فتعاَل ا﵁ عز وجل عن مثل ذلك ً

األمددر الثدداني :وى و أن تعظ يم النص رانية للص ليب وعبادهت ا ل و ك ان ب دافع اعتقادى ا بأن و (الص ليب) ك ان واس طة ف داء وتكف ًّبا
للخطايا.
وإذا ك ان األم ر ك ذلك لوج ب عل ى النص رانية تعظ يم يه وذا ا٣ب ائن ال ذي ق د َد ّل اليه ود عل ى ا٤بس يح ك ي يص لبونو ويقتلون و،
وأللزمهم ذلك.
حيث إن يهوذا كان ىو الواس طة األوَل والذريع ة الك بى للف داء ال ذي تزعم و النص رانية ،ول وال أن يه وذا ا٣ب ائن ق د َد ّل اليه ود
على ا٤بسيح ٤با أمكنهم اإليقاع واإلمساك بو (با٤بسيح) لصلبو وقتلو (٦باراة ٤بعتقدىا)(ٖٔ).
دل اليه ود عل ى ا٤بس يح لص لبو وقتل و ألن و ك ان واس طة ف داء
والتس اؤل :فه ل ٲبك ن للنص رانية أن تعظ م يه وذا ا٣ب ائن ال ذي ق د ّ
وتكفّبا للخطايا؟!!
ً
علوا كبّبا.
وجل عن تلك ّ
االدعاءات ً
بالطبع :ال ،فتعاَل ا﵁ عز ّ

األمر الثالث :وىو أن تعظيم النصرانية للصليب وعبادهتا لو كان بدافع زعمها أن دم ا٤بسيح قد سال عليو (على الصليب).

وإذا ك ان األم ر ك ذلك لوج ب عل ى النص رانية تعظ يم الش وك ا٤بض فور إكل ًيبل عل ى رأس ا٤بس يح عن د ص لبو وقتل و ،كم ا ت زعم
النصرانية.
وألنو بذلك يكون الشوك ا٤بضفور قد فاز با٤بنصب األعلى من سيبلن دم ا٤بسيح عليو(ٗٔ) (٦باراة ٤با تعتقده النصرانية).

والتسدداؤل :فه ل ٲبك ن للنص رانية أن تعظ م ذل ك الش وك ا٤بض فور ال ذي ت زعم النص رانية وض عو عل ى رأس ا٤بس يح عن د ص لبو
نظرا لسيبلن دم ا٤بسيح عليو ؟!
وقتلو ً
بالطبع :ال.
فالفطر النقية والنفوس الزكية والعقول الرشيدة تأبٓب وترفض أيِّا من تلك األوىام الٍب تقود إليها معتقدات النصرانية.
**********

الرّد بإٯباز على اعتقاد النصرانية بأن ا٤بسيح ىو ابن اإللو وأنو (ا٤بسيح) أحد أقانيمو؟
(سٖٔ) غّب ا٤بسلم :ما ىو َ
(ٖٔ) إظهار ا٢بق للشيخ /رٞبة ا﵁ ا٥بندي.
(ٗٔ) من كتاب إظهار ا٢بق بتصرف.
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الرد يف عدة نقاط ٧باوال اإلٯباز قدر االستطاعة يف كل نقطة ،وذلك على النحو التايل:
(جٖٔ) ا٤بس لم  :سوف أبْب لك ّ

أوال ،أوض ح أن اإل٪بي ل الذي ب ْب ي دي النص رانية الي وم يشّب إَل ع دد كبّب م ن األبناء الذين تنس بهم النص رانية إَل اإلل و ا٣بالق ،وم ع

ذلك فإننا ٪بد التناقض الكبّب يف:
الدعاءات النصرانية)؟
أنو إذا ما ُسئل نصراين (مسيحي) كم عدد أبناء إ٥بك (٦باراة ّ
فإنو ٯبيب بقولو :إنو ابن واحد.
والتساؤل :كيف ٲبكن القول بأن ا٤بسيح ىو االبن الوحيد ﵁ يف حْب أن الكتاب ا٤بقدس للنص رانية ينس ب إَل ا﵁ الكث ّب م ن
األبناء؟؟!
رد نقي معتب عند أويل العقول الرشيدة والبصائر النّبة.
ا١بواب :ىو أنو ال يوجد ّ
االدع اء ب أن ا﵁ ق د
وم ن مث ،فإن و ال ش ك ب أن م ا يزعم و الكت اب ا٤بق دس للنص رانية إ٭ب ا ى و التن اقض الب ّْب وال ذي يؤك د بط بلن ذل ك ّ

كبّبا.
علوا ً
اٚبذ و ًلدا أو أيِّا ٩با تزعمو النصرانية من أبناء مكذوبْب ،فتعاَل ا﵁ عن تلك االفَباءات ً
ثاني ددا :أنن ا ٪ب د أن النص رانية تنس ب إَل ا﵁ تع اَل الول د وتق ول ب أن ا٤بس يح اب ن م رًن ى و اب ن ا﵁ ا٤بول ود ول يس ا٤بخل وق،
لودا وليس ٨بلوقًا؟!
والتساؤل :كيف يكون مو ً
وىل يولد اإللو (حيث تزعم النصرانية ألوىية ا٤بسيح)؟! وأي عقل راجح رشيد يقبل مثل ذلك؟!
كبّبا)
علوا ً
(فتعاَل ا﵁ عز وجل عن كل تلك االفَباءات ً
لودا ،فإن ذلك يعِب أنو (ا٤بسيح) يف احتياج ٤بن خلقو وأوجده.
فكون ا٤بسيح مو ً
عدما ،أي مل يكن شيئًا ،ومن مث فإنو ال ٲبلك شيئًا.
ويعِب ً
أيضا ،أن ا٤بسيح كان قبل والدتو ً

كرما من ا﵁ تعاَل ،خلقو ا٤بوَل سبحانو وتعاَل من غّب أب
ومن مث يتضح لنا :أن ا٤بسيح عيسى بن مرًن مل يكن إال ٨بلوقًا ُم ً
أيضا.
كما خلق آدم عليو السبلم من غّب أب بل ومن غّب أم ً
ووقوعا يف ا٤بآزق ذات ا٢برج الشديد ،وبرىان ذلك:
فالنصرانية باعتقادىا يف التثليث وتأليهها للمسيح تزداد ٚببطًا ً

أنو يف نسخة ا٤بلك جيمس للكتاب ا٤بقدس للنصرانية ،والٍب تُعرف بالنسخة اإل٪بليزية ا٤بعتمدة:
«ألنو ىكذا أحب ا﵁ العامل حٌب بذل أو أعطى أو ضحى بابنو الوحيد ا٤بول ود لك ي ال يهل ك ك ل م ن ي ؤمن ب و ب ل تك ون ل و
ا٢بياة األبدية» (يوحنا ٖ.)ٔٙ :
أما يف النسخة القياسية ا٤بنقحة عام ٔ ،ٜٔٚيُقرأ ذلك النص السابق كما يلي:

«ألنو ىكذا أحب ا﵁ العامل حٌب بذل أو أعطى أو ضحى بابنو الوحيد لكي ال يهلك .».....
ف نبلح أهن م ق د ح ذفوا كلم ة (ا٤بول ود) الثابت ة يف نس خة ا٤بل ك ج يمس وذل ك باعتبارى ا تلفي ًق ا واختبلقً ا ،حي ث إن تل ك
الكلمة ا٤بفَباة تسبب ٥بم الوقوع يف مأذق وحرج شديد ،ومن مث قرروا حذفها(٘ٔ).
والتساؤل المهم :ىل كبلم ا﵁ ٲبكن أن ُٰبذف منو أو يُضاف إليو من قِبَل البشر؟!

(٘ٔ) ا٣ببلف ا٢بقيقي بْب ا٤بسلمْب وا٤بسيحْب ،للشيخ  /أٞبد ديدات.
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وى ل يعق ل أن يك ون ذل ك ال ذي ب ْب ي دي النص رانية ى و كت اب ا﵁ ا﵀ف وظ م ن التب ديل والتغي ّب والتحري ف بع د ك ل تل ك
اإلضافات والتغيّبات والتحريفات من قِبَل علماء النصارى أنفسهم ومن غّبىم؟!
بالطبع :ال ،فكبلم ا﵁ تعاَل ا﵀فوظ ال ٲبكن أن يعَبيو أدىن تغيّب من إضافة وحذف أو تبديل وٙبريف.

وإذا ك ان علم اء ا٤بس يحية أنفس هم يقوم ون ٗبث ل ذل ك التب ديل والتغي ّب والتحري ف يف كت أّم ال ذي يقدس ونو ،فم ا بالن ا بغ ّبىم
٩بن ال يؤمن ٗبعتقد النصرانية ويعاديها بل ويسعى يف ٙبريف كتأّا؟!
ثالثددا :لق د غال ت النص رانية يف ا٤بس يح إَل درج ة تأليه و وم ن مث عبادت و ،يف الوق ت ال ذي ق د عل م في و ا١بمي ع والدت و (والدة
ا٤بسيح) بعد أن ٞبلت بو أمو (السيدة مرًن).

والتساؤل المهم :ىل يولد اإلل و؟! وى ل ٲبك ن خ روج مث ل ذل ك اإلل و ا٤بول ود ،ا٤بعب ود م ن قِبَ ل النص ارى ،م ن العض و األنث وي

للمرأة؟!

وىل ٲبكن لفطرة نقية وعقول سوية قبول مثل تلك التوٮبات واالفَباءات؟!
كبّبا.
علوا ً
بالطبع :ال ،فتعاَل ا﵁ عز وجل عن كل ذلك الباطل ً
فل و أن ا﵁ ع ز وج ل أراد أن ٱبل ق ا٤ببلي ْب م ن ا٤بس يح ٣بلقه م بكلم ة من و س بحانو وتع اَل وى ي (ك ن فيك ون) ،ول يس مع ُب
ذل ك أن ا﵁ تع اَل يلزم و أن يلف بكلم ة (ك ن) بص وت واض ح مفص ل كم ا نفع ل ٫ب ن ولك ن ى ذه طريقتن ا (البش رية) لفه م

معُب كلمة (كن)(.)ٔٙ
أجل من أن يتخذ و ًلدا أو ٰبتاج إليو.
فا﵁ سبحانو وتعاَل ّ
ِ ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
الر ْٞبَ ِن َعْب ًدا)
ض إَِّال ِآيت َّ
وصدق ا﵁ تعال ،إذ يقولَ ( :وَما يَْنبَغي ل َّلر ْٞبَ ِن أَ ْن يَتَّخ َذ َولَ ًدا * إ ْن ُك ُّل َم ْن يف َّ َ َ

[سورة مرًن.]ٜٖ – ٜٕ :

ل ذلك :ف إن عقي دة التثلي ث يف النص رانية ال ٍب بنِي ت عل ى أن ا٤بس يح ى و اب ن لئلل و وأح د أقانيم و وص وره عقي دةٌمل ي ِ
أت ّٔ ا
َُ
ادة والص واب
ا٤بسيح عليو السبلم ال ذي ق د أكرم و ا﵁ تب ارك وتع اَل ب النبوة والرس الة ،وإ٭ب ا ى ي فه م متط ور ق د ا٫ب رف ع ن ا١ب ّ
مر األزمنة والقرون.
على ّ
عظيما ،و٩با يشهد على ذلك واقعيًا:
لذلك ،فإننا ٪بد أن النصرانية تتخبّط يف ذلك ا٤بعتقد الذي تزعمو ٚببطًا ً
أنو قد نُِقل أن ثبلثة أشخاص ق د علمه م بع ض القسيس ْب عقي دة التثلي ث ال ٍب ت ؤمن ّٔ ا النص رانية ،وك انوا (ى ؤالء الثبلث ة) يف

تنصر (دخل يف النصرانية)؟
عمن ّ
خدمتهم ،وجاء أحد أحباء القسيس وسألو ّ
القس :ثبلثة أشخاص تنصروا.
فقال ّ
ا﵀ب :ىل تعلموا شيئًا؟
فسألو ذلك ّ
احدا منهم ُلّبى ُ٧ببّو ما قد تعلمو ىؤالء الثبلثة؟
القس :نعم ،وطلب و ً
فقال ّ
ا﵀ب أحد ىؤالء الثبلثة عن عقيدة التثليث؟
فسأل ذلك ّ
( )ٔٙا٤بسيح يف اإلسبلم ،للشيخ /أٞبد ديدات.
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س :إن ك علمت ِب أن اآل٥ب ة ثبلث ة ،أح دىم ال ذي يف الس ماء والث اين تولّ د م ن بط ن م رًن والثال ث ال ذي ن زل يف
فق ال أح د الثبلث ة للق ّ
صورة ا٢بمام على اإللو الثاين بعدما صار ابن ثبلثْب سنة.
القس منو وطرده ،وقال ىذا ٦بهول.
فغضب ّ
القس الثاينَ من ىؤالء الثبلثة ،وسألو نفس السؤال عن عقيدة التثليث؟
مث طلب ُّ
صلِب واحد منهم والباقي إ٥بان.
فقال :إنك علمتِب أن اآل٥بة كانوا ثبلثة ،ف ُ
لؤلولَ ْْب ،فس ألو القس يس نف س
س علي و ً
أيض ا ،وط رده ،مث طل ب الثال ث م ن ى ؤالء الثبلث ة ،وك ان ذكيً ا بالنس بة ّ
فغض ب الق ّ
السؤال عن عقيدة التثليث؟
ص لب واح د م نهم
فهم ا ك امبلً ،وى و أن الواح د ثبلث ة والثبلث ة واح د ،ف ُ
فق ال :لق د حفظ ت م ا علمت ِب حفظًا جي ًدا وفهم ت ً
الكل ألجل االٙباد(.)ٔٚ
فمات ،فمات ّ

ومن مث ،يتجلى لنا:
ويتحّب فيها العلماء.
أن تلك العقيدة الٍب ت ّدعيها النصرانية ليست بعقيدة صافية حيث يتخبط فيها ا١بهبلء ّ
فبينم ا يُق ال :إن اإلل و واح د يُق ال :إن و مك ون م ن ثبلث ة أق انيم (األب ،واالب ن ،وال روح الق دس) وال ٍب يزعم ون أن ك ل واح دة
منها (األقانيم) إلو.

احدا والواحد ثبلثة فقد
احدا ،ومن جعل الثبلثة و ً
ويف ذلك مناكرة للضروريات ،حيث زعمت النصرانية آ٥بة ثبلثة ،مث جعلت اآل٥بة الثبلثة و ً
خرج عن حد ا٤بعقول وباىت ضرورياتو.
ول ذلك :فإنن ا ٪ب د أن و ق د تقبَّ ل قسيس ْب ب ارزين ٤ب ا يقول و اإلس بلم ،فيم ا يتعل ق با٤بس يح ،حي ث ق د رف ض أكث ر م ن نص ف
أس اقفة إ٪بل َبا اإل٪بليك انيْب ألوىي ة ا٤بس يح ،وق د نش رت ص حيفة (ال ديللي ني وز) الص ادرة بت اريخ ٕ٘ ٜٔٛٗ/ٙ/ذل ك ٙب ت
عنوان :دراسة مصدمة حول آراء األساقفة اإل٪بليكانيْب(.)ٔٛ

ابعددا :أنن ا ٪ب د أن و عل ى ال رغم م ن تألي و النص رانية للمس يح إال أن كتأّ ا ال ذي ت زعم قدس يتو ين اقض ذل ك ا٤بعتق د ،و٭ب وذج
رً
ذلك:

أ -أنو جاء يف (إ٪بيل يوحنا ٘ :)ٖٓ :أن ا٤بسيح كان يقول :أنو ال يقدر على شيء من نفسو.
أي أن ا٤بسيح كان عدًن القدرة إال أن يعينو ا﵁ تعاَل ،شأنو شأن أي ٨بلوق٩ ،با يدل على بشريتو وعدم ألوىيتو.
ب -أنو جاء يف (إ٪بيل مرقس ٖٔ :)ٖٕ :أن ا٤بسيح كان ال يعلم موعد يوم القيامة.
أي أن ا٤بس يح ك ان ع دًن العل م بالغي ب إال أن يُعلِم و ا﵁ تع اَل ،ش أنو (ا٤بس يح) ش أن أي ٨بل وق أو أي ن يب مرس ل٩ ،ب ا ي دل
على بشريتو وعدم ألوىيتو.
ج -أن ا٤بسيح كان يعطش وٯبوع  ،..إَل غّب ذلك من مظاىر اإلحتياج الٍب ٰبتاج إليه ا البش ر٩ ،ب ا ي دل عل ى بش ريتو وع دم
ألوىيتو.
( )ٔٚكتاب إظهار ا٢بق – بتصرف ،للشيخ /رٞبة ا﵁ ا٥بندي.
( )ٔٛأساقفة كنيسة ا٪بلَبا وألوىية ا٤بسيح ،للشيخ /أٞبد ديدات.
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رجبل من اليهود قد أتى ا٤بسيح وسألو :ما األمر الذي يعتب أول ا١بميع؟
د -ويف إ٪بيل مرقس ،أن ً
رب الواح د ،وم ن مث ع دم ألوىيت و (ا٤بس يح)،
رب الواح د٩ ،ب ا ي دل عل ى بش ريتو (ا٤بس يح) وعبوديت و لل ّ
فق ال ل و ا٤بس يح :ال ّ

ولو كان ما يُعلّمو ا٤بسيح ألتباعو ىو عقيدة التثليث ،لذكر معُب التثليث لسائلو اليهودي.
وغ ّب م ا ذكرن ا الكث ّب ٩ب ا ق د ج اء يف الكت اب ا٤بق دس للنص رانية ،مؤك ًدا عل ى بش رية ا٤بس يح وع دم ألوىيت و ،وم ن مث مناقض ة
و٨بالفة ما عليو النصرانية من تأليو للمسيح وعبادة لو.
ه -ومع تعدد أناجيل النصرانية (الٍب يتكون منه ا الكت اب ا٤بق دس للنص رانية) وتناقض ها واختبلفه ا فإنن ا ٪ب د وف ًق ا ٤ب ا ج اء يف
(إ٪بيل يوحنا ،إصحاص  )ٛأن ا٤بسيح ال ذي ت زعم النص رانية ألوىيت و ق د غف ر للم رأة ال ٍب قُبض عليه ا بتهم ة الزن ا ،حي ث ق ال
أبدا».
٥با ا٤بسيح« :إذىيب وال ٚبطئي ً
حيحا ،فنتس اءل :فلم اذا مل يت دخل ا٤بس يح(،وىو ال ذي
ف إذا م ا ك ان ذل ك ّ
االدع اء بألوىي ة ا٤بس يح (كم ا ت زعم النص رانية) ص ً
ٲبثل عنصر ا﵀بّة لدى النصرانية) يوم أن ارتكب آدم وحواء ذنب أكلهما من الش جرة ا٤بنه ي عنه ا ،فيغف ر ٥بم ا ول ذريتهما م ن
قياس ا ٤ب ا قال و للم رأة ال ٍب زن ت وغف ر ٥ب ا ،وذل ك إذا م ا ك ان إ٥ب ا كم ا ت ّدعي
بع دٮبا ،أو يق ول ٥بم ا «اذىب ا وال ٚبطئ ا ثاني ة» ً
النصرانية أو أحد أجزاء أو أقانيم ثبلثة لئللو ا٤بزعوم؟!
وإذا مل يتدخل ا٤بسيح كي يُغفر آلدم وحواء ذنبيهم ا أي عك س م ا ت زعم النص رانية فعل و (ا٤بس يح) م ع ا٤ب رأة ا٤بش ار إليه ا آن ًف ا،
فعلى أي شيء يدل ذلك؟!

ال شك :أن ذلك ٩ب ا ي بىن عل ى بط بلن ذل ك االعتق اد ال ذي ي زعم ألوىي ة ا٤بس يح حي ث إن و ٨ب الف ومن اقض ألدىن درج ات

ا٤بعقول.

لهم ا فيم ا يكتب و) ينس ب إَل ا٤بس يح يف
و -أننا ٪بد أن لوقا (أحد مؤلفي أناجيل النص رانية وال ذي ت ّدعي النص رانية أن و ك ان ُم ً
إ٪بيلو الذي ألفو أنو (ا٤بسيح) كان ابن يوسف ،وذلك يعِب أحد أمرين:
ٔ -أن ا٤بسيح ليس إ٥با أو ابنًا لئللو ،حيث إن أبيو معروف لديو (لدى لوقا) ،وىو يوس ف النج ار ،وب ذلك يك ون م ا س جلو
ومناقضا للمسيحيْب أنفسهم ،من حيث تأليههم للمسيح.
لوقا يف إ٪بيلو ٨بال ًفا
ً
ٕ -أن ذلك يعِب :أن السيدة مرًن إما:
 أهن ا ق د تزوج ت م ن يوس ف النج ار ،وأ٪بب ت ا٤بس يح ،وم ن مث ف إن ذل ك يك ون ٨بال ًف ا ٤ب ا علي و ا٤بس يحيْب ب ل وا٤بس لمْبأيضا ،حيث إن السيدة مرًن مل تكن متزوجة.
ً

 أو أهن ا (الس يدة م رًن) كان ت غ ّب متزوج ة م ن يوس ف النج ار ،وب ذلك يك ون إ٪بي ل لوق ا ق د نس بهاإَل الفح ش والفج ور ،وم ن مث نَ ْس ب ول دىا إَل أن و َولَ د زن ا ،مواف ًق ا ب ذلك ّادع اء اليه ود،
وال شك أن ذلك ّادعاء باطل وكذب ٧بض.

ولددذلك :فإنن ا ٪ب د م ن يض يف إَل األناجي ل وٰب ذف منه ا ويبّ دل ويغ ّّب فيه ا ،كيفم ا ٲبلي و علي و عقل و وى واه ،ك أن ي تم إض افة
عبارة (عل ى م ا ك ان يُظ ن) ب ْب عبلم ٍب تنص يص ،يف ٧باول ة للخ روج م ن ذل ك ا٤ب أزق ذا ا٢ب رج الش ديد ال ذي أوقعه م في و لوق ا
موضحا سلسلة طويلة لنَسبو.
(أحد مؤلفي أناجيل النصرانية) يف إ٪بيلو ،حيث قد نسب ا٤بسيح إَل أنو كان ابن يوسف،
ً
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مث ٪ب د التحري ف الب ّْب ،ب أن ي تم ح ذف القوس ْب الل ذين ب داخلهما عب ارة (عل ى م ا ك ان يُظ ن) إلدراجه ا داخ ل إ٪بي ل لوق ا
ٍ
كجزء منو غّب مضافة إليو.
للرد عليهم.
أيضا حٌب ال يُؤخذ ذلك ذريعة ّ
وذلك من أجل عدم كشف تلك األلعوبة من عوام معتنقي النصرانية و ً
و٩ب ا أش رت إلي و يتض ح عظ يم التن اقض ب ْب اعتق اد النص رانية يف ألوىي ة ا٤بس يح وب ْب م ا نس بو لوق ا للمس يح م ن أن و ك ان ابن ا
موضحا سلسلة طويلة لنَسبو ،وذلك على الرغم من أن لوقا ىو أحد مؤلفي األناجيل ال ٍب يتض منها الكت اب
ليوسف النجار،
ً
ا٤بقدس للنصرانية والٍب تزعم إ٥بامو.
خامسا :أننا ٪بد أنو إذا م ا مت اعتم اد أيِّا م ن األناجي ل األخ رى كإ٪بي ل بط رس ال ذي يق ول بع دم م وت ا٤بس يح عل ى الص ليب
ً

لتَ غََّّب شكل ا٤بسيحية عن ما ىي عليو اآلن ،لتناقض ما يقولو إ٪بيل بطرس مع ما تعتقده النصرانية اليوم.
مقطوع ا ب و يف الق رن
وكإ٪بي ل توم اس ،ال ذي يوض ح أن اعتق اد النص رانية بص لب ا٤بس يح وموت و وقيامت و م ن ا٤ب وت مل يك ن
ً
الثال ث والراب ع٩ ،ب ا يوض ح أن فه م النص رانية ال ٍب علي و اآلن إ٭ب ا ى و فه م متط ور ،إذ ل و ك ان ذل ك االعتق اد (ال ذي علي و
النص رانية اآلن م ن تألي و للمس يح واعتق اد بص لبو وقتل و مث قيامت و) ى و م ا ج اء ب و ا٤بس يح٤ ،ب ا ح دثت مث ل تل ك التناقض ات
والتضاربات يف أصل ذلك ا٤بعتقد الذي تؤمن بو النصرانية.
آثارا ألناجي ل أخ رى مكتش فة ،تق ول ب أن ا٤بس يح ق د ُولِد ٦ب ّرد إنس ان ،وى و م ا ين اقض ألوىي ة ا٤بس يح ال ذي
ويف فلسطْب ٪بد ً
تزعم و النص رانية وال ذي ق د تق ّرر (ذل ك ا٤بعتق د ال ذي علي و النص رانية اآلن) يف م ؤٛبر نيقي ة س نة ٕٖ٘ م ب أمر م ن االمباط ور
قسطنطْب.

سادسا :أنو من الناحية الفطرية والعقلية فإنو يلزمنا تنزيو اإللو ا٣بالق عن صفة االحتياج لبلبن أو الولد ومن مث تنزيه و س بحانو
وتعاَل عن اٚباذه صاحبة أو زوجة (لتأدية وظيفة اإل٪باب) ،فهو اإللو ا٣بالق الذي مل يولد من ش يء ول يس قبل و ش يء ،وكم ا
أنو سبحانو وتعاَل مل يُول د م ن أح د فإن و س بحانو وتع اَل ل يس ٕباج ة ألن يل د أح دا وال يلي ق يف حق و مث ل ذل ك فه و الواج د
لكل شيء من عدم (من ال شيء).
االدعاء القائل باٚباذ اإللو ولدا أو ما شابو بزعم أن ذلك الولد (ا٤بخلوق الضعيف الذي قد ُولِد من ْفرج ّأمو
فبل ٲبكن قبول ّ
وصار رضيعا يف حاجة إَل الرضاعة واالحتضان والرعاية...إَل غّب ذلك ،مث بعد ذلك ٲبوت ويُدفن كغّبه من البشر) ىو
إحدى طبائع وصور اإللو الذ ي خلقو وخلق كل شيء ،فبل ٲبكن لعقل رشيد قبول مثل تلك االفَباءات وإال لقاد ذلك إَل
وتوٮبات ال أساس ٥با،
عديد من التساؤالت الٍب يستحيل اإلجابة عليها نظرا ألن تلك التساؤالت قد بُنيت على ٚبيّبلت ّ

و٭بوذج ذلك:
أيض ا ابنً ا أو أكث ر م ن ا٤ببلئك ة
 إذا كان اإللو قد اٚبذ ا٤بسيح ابنا لو (وإن كان َ٦با ًزا) فم ا ا٤ب انع م ن أن يك ون اإلل و ق د اٚب ذ ًا٤بقربْب الذين ىم أشرف ِخلقة من البشر أو من ا١بن وغّبىم (وإن كان ذلك َ٦ب ًازا) لطبيعة خاص ة ب و معه م؟! وم ن مث اٚب اذه
أيضا؟
زوجة أو أكثر من ا١بن وغّبىم كطبيعة خاصة بو ً
 ما الذي ٲبنع آنذا ك أن يكون لئللو ا٣بالق طبيعة وصورة أخرى مع ولد آخر أو طبائع وصور أخرى مع أوالد آخرين منِ
ا١بن...أو غّبىم من
البشر أو غّبىم من ا٤بخلوقات األخرى (كا٤ببلئكة  -الذين ىم أشرف يف ا٣بلقة من البشر -أو ّ
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ا٤بخلوقات األخرى الٌب ال علم لنا ّٔا) بزعم أن ذلك الولد اآلخر أو األوالد اآلخرين ىم أيضا إحدى طبائع وصور اإللو
ا٣بالق (الذي خلقهم وخلق كل شيء)؟!
 إذا كانت النصرانية تعتقد يف ا٤بس يح أن و إل و أو اب ن إل و (عل ى اخ تبلف فرقه ا ) ألن و ُولِد م ن غ ّب أب ،فم اذا تق ول يف آدمأيضا؟
عليو السبلم وقد خلقو ا﵁ عز وجل من غّب أب وال أم؟ أتنسب إليو األلوىية أو جزء منها؟ أتزعم أنو إلو أو ابن إلو ً
 إذا كانت النصرانية تعتقد يف ا٤بسيح األلوىية لظهور بعض ا٤بعج زات عل ى يدي و (تأيي ًدا م ن ا﵁ ع ز وج ل لثبوت و) فم اذا نق ول يف٧بمد صلى اهلل عليدو وسدلم وموس ى علي و الس بلم وغّبٮب ا م ن األنبي اء وا٤برس لْب وق د ج اءوا ب الكثّب والكث ّب م ن ا٤بعج زات وا٣ب وارق
تأييدا ٥بم على صدق نبواهتم ورساالهتم؟ فهل َٯبُُّرنا ذلك إَل اعتقاد األلوىية فيهم؟!
من ا﵁ سبحانو وتعاَل ً
 كيف ٙبمل السيدة مرًن العذراء (وىي من البشر) إ٥بًا أو ابن إلو؟! كيف ٰبتوي األدىن واألعلى؟(س ْوءة اإلنسان) كمولود صغّب ،فاٙبًا فمو لثدي أمو؟!
 وكيف ٱبرج مثل ذلك اإللو من شق الفرج َ وماذا إن تزوج إنسان من بقرة؟! ماذا إن التقت الطبيعة البشرية مع ا٢بيوانية؟ أيولد ما نصفو إنسان والنصف اآلخر بقرة؟! ىل ٲبكن أن تلتقي الطبيعة البشرية مع الطبيعة ا٢بيوانية؟! أيُعقل قبول تزاوج إنسان من بقرة أو غّب ذلك (من ا٢بيواناتٗبختلف أنواعها) ليُولد ما نصفو إنسان ونصفو اآلخر بقرة (أو غّب ذلك من ا٢بيوانات األخرى) ومن مث تكون الطبيعة
ا٢بيوانية ىي إحدى طبائع وصور اإلنسان؟! ىل ٲبكن لنفس زكية قبول مثل ذلك؟!
كرمهم اإللو ا٣بالق تبارك وتعاَل ،فالبشر أشرف
بالطبع :ال ،فإن ذلك يُع ّد ا٫بطاطا أخبلقيا وتقليبل من قدر البشر الذين ّ
قدرا وأرفع منزلة من ا٢بيوانات وذلك على الرغم من أهنم ٝبيعا من ٨بلوقات اإللو ا٣بالق جل وعبل.

وإذا كان األمر كذلك بالنسبة للطبيعة البشرية والطبيعة ا٢بيوانية على الرغم من أن كبلٮبا من ا٤بخلوقات ،فما بالنا إذا كان
األمر متعلقا باإللو ا٣بالق سبحانو وتعاَل الذي خلق البشر وغّبىم من حيوانات و٨بلوقات أخرى!
أيُعقل أن تلتقي الطبيعة اإل٥بية مع الطبيعة البشرية؟!
فهل ٲبكن لنفس زكية قبول ّادعاء التقاء الطبيعة اإل٥بية (اإللو ا٣بالق) مع الطبيعة البشرية (ا٤بخلوق الضعيف الذي خلقو ا﵁
تعاَل من عدم -كما يف أول ا٣بَْلق -والذي يقوم بتأدية وظيفة اإل٪باب ،ا٤بخلوق الذي يُولد من فَ ْرج ّْأمو ويصّب رضيعا يف
حاجة إَل االحتضان والرعاية والذي سوف يئول بو األمر ألن ٲبوت ويدفن بعد ذلك كغّبه من ا٤بخلوقات األخرى) لتكون
الطبيعة البشرية ىي إحدى طبائع وصور اإللو ا٣بالق؟!

بالطبع :ال ،فإن ذلك يُع ّد َذ َّم ا يف اإللو ا٣بالق وانتقاصا منو وتقليبل من قدره ،فهو سبحانو وتعاَل ا٣بالق للبشر وغّبىم من
ا٤بخلوقات األخرى.
ومن مث فقد جاء اإلسبلم داعيا إَل أن ا﵁ سبحانو وتعاَل ى و اإلل و الواح د األح د (ال ذي ال يتج زأ) ال ذي مل يل د ومل يول د ومل
الص َمد * َملْ يَلِ ْد َوَملْ يُولَ ْد * َوَملْ يَ ُك ن لَّو
َح د * ا﵁ َّ
يكن لو مكافئا أو ٩ب اثبل أو مش أّا مص داقا لق ول ا﵁ تع اَل( :قُل ُى و ا﵁ أ َ

َحد) [سورة اإلخبلص.]ٗ –ٔ:
ُك ُف ًوا أ َ
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وأختم ىذه الجزئية في ردِّي على ذلك التساؤل الذي نحن بصدده بتساؤل مهم قد يَ ِرد في أذىان البعض ،وىو:

٤باذا ال يكون اإللو بتلك الطبيعة الٍب تعتقدىا النصرانية من أنو عبارة عن ثبلثة أقانيم :اإلل و اآلب واإلل و االب ن وال روح الق دس

ٝبيع ا إل و واح د ،وأن اإلل و اآلب ق د ض ّحى بابن و اإلل و تكف ًّبا ل ذنوب وخطاي ا
ال ذي ت زعم النص رانية أن و إل و ً
أيض ا ،ولك نهم ً
البشر؟
٤باذا ال يكون ذلك ٩بكنًا؟ وىل يُعجز اإللو ذلك؟
واإلجاب ة ىن ا يف ى ذه ا٤ب رة س وف تك ون إجاب ة أح د ا٤ببش رين الك اثوليكيْب س اب ًقا وى و (ج اري ميل ر) م ع تص رف بس يط

للتوضيح.
وى ذه اإلجاب ة ى ي عل ى النح و اآليت :إن الن اس يقع ون يف خط أ منطق ي عن دما يقول ون أن ا﵁ ٯب وز يف حق و أن يفع ل أي
شيء ،فذلك غّب صحيح٤ ،باذا؟

ألن ا﵁ تع اَل ال ٯب وز يف حق و أن يفع ل ك ل ش يء إال إذا اعتق دنا أن و يق وم بأفع ال غبيّ ة ،فه ل يفع ل ا﵁ ا٢بماق ات؟! ى ل
يفعل أفعال الضعفاء؟!

ىل يفعل التفاىات الٍب ال ٲبكن أن يعقلها أو يتقبلها إنسان سوي العقل والفطرة؟!
فاإلنسان قد فُطر على تعظيم إ٥بو وخالقو وتنزيهو عن فعل أي من تلك األشياء.
فا﵁ تعاَل يفعل األفعال اإل٥بية الٍب تليق بألوىيتة.
وإذا ما قال قائل أن ا٤بسيح إنسان وإلو يف نفس الوقت ،يكون التساؤل الطبيعي لو:
ىل كان باإلمكان قتلو (ا٤بسيح) أم ال؟ ىل ىو عرضة للموت أم أنو ُ٨بلَّد؟
معا.
فاإلنسان عُرضة للموت والقتل و ّأما ا﵁ تعاَل فإنو ُ٨بلّد ال ٲبكن موتو أو قتلو ،ومن مث فإنو ال ٲبكن ا١بمع بْب االثنْب ً
أيضا ،فإن اإلنسان ٧بدود ال يعرف كل شيء ،و ّأما ا﵁ سبحانو وتعاَل فإنو يعلم كل شيء.
و ً

وا٤بسيح الذي ت ّدعي النصرانية ألوىيتو كان يأكل ويشرب وم ن مث فه و يق وم بوس يلة اإلخ راج ،وك ان ق د اخت ًب يف الي وم الث امن
وص لب مث قت ل (حس بما ت ّدعي
ورض ع م ن ث دي أم و  ....إَل غ ّب ذل ك م ن األفع ال البش رية ،وق د بُص ق يف وجه و وأُى ْب ُ
النصرانية) ،وذلك كلو ُ٧بال أن تقبلو الفطر السوية والنفوس الزكية والعقول الرشيدة يف اإللو ا٣بالق سبحانو وتعاَل.
لددذلك :فم ن الناحي ة العقلي ة وا٤بنطقي ة فإن و ال ٲبك ن قب ول اعتق اد النص رانية ب أن ا٤بس يح ى و اب ن اإلل و أو أن و (ا٤بس يح) أح د

أقانيمو ،حيث ذلك ٨بالفة صرٰبة للعقل وا٤بنطق.
**********

الرّد على اعتقاد النصرانية يف عقيدة ا٣ببلص وتوارث ا٣بطيئة؟
(سٗٔ) غّب ا٤بسلم :ما ىو َ

(جٗٔ) ا٤بس لم :بداءة أوض ح :إن عقي دة ا٣ب بلص وال ٍب تتمث ل يف االعتق اد بص لب ا٤بس يح وموت و تكف ًّبا ل ذنوب البش ر وال ٍب
جاءت تبعا لبلعتق اد ب أن ٝبي ع البش ر م ن ب ِب آدم ق د توارث وا خطيئ ة أب يهم (آدم) عن د أكل و م ن الش جرة ا٤بْن ِه ّي عنه ا م ا ى ي
إال إح دى ف روع عقي دة التثلي ث ال ٍب ت ؤمن ّٔ ا النص رانية م ن حي ث االعتق اد بإل و ُمرّك ب م ن اآلب واالب ن وال روح الق دس
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كمرتك ز لعقي دهتا ،وق د أثب ت يف إج ابٍب عل ى التس اؤالت الس ابقة تناقض ها وبطبلهن ا ،وم ن مث ف إن م ا تف َّرع منه ا س واءً كان ت
أيضا باطل.
٧بض ،ألن ما بُِب على باطل فهو ً
كذب ٌ
باطل و ٌ
عقيدة ا٣ببلص أو توارث ا٣بطيئة أو غّبٮبا ما ىو افَباءٌ ٌ
ومثال ذلك :أنو إذا ما أردنا تشييد بن اء م ن ٓٔ طواب ق م ًثبل ،ب دون أس اس س ليم ل ذلك البن اء ،فه ل يُعت ّد ب ذلك البن اء ح ٌب
وإن ارتفع إَل ال ٓٔ طوابق؟!

اإلجابددة القطعيددة :ب الطبع ال ،ألن ذل ك البن اء ب دون األس اس الس ليم ل و ال يلب ث إال أن ينه ار ،أي أن و يف ظ اىره م ا ى و إال
صورة فقط ولكنو خا ٍو ال ٲبكن االنتفاع بو لفساد أساسو ،لذلك فإنو ال ٲبكن االنتفاع بو.
وك ذلك النص رانية ،فإهن ا إذا م ا ّادع ت وج ود إل و آب وإل و اب ن وإل و متمث ل يف ال روح الق دس ف إن ذل ك ببس اطة يق ود إَل إث ارة
تساؤالت عجيبة توقعها (توقع النصرانية) يف ا٤بآزق ذات ا٢برج الشديد ،ومثال ذلك:
ى ل م ا تعتق ده النص رانية م ن زع م ب أن اإلل و عب ارة ع ن ٖ أق انيم م ن إل و آب وإل و اب ن وإل و متمث ل يف ال روح الق دس يع ِب أن
السيدة مرًن والدة ا٤بسيح (الذي تزعم النصرانية ألوىيتو وأنو اإللو االبن) ىي زوجة ا﵁؟!
أم أن والدا ا٤بسيح مل يكونا متزوجْب؟!
كبّبا
علوا ً
تعاَل ا﵁ عز وجل عن مثل تلك االفَباءات ً

االدع اءات واالف َباءات ال ٍب تزعمه ا النص رانية،
إَل غ ّب ذل ك م ن التس اؤالت ا٤بنك رة ال ٍب تف رض نفس ها عن د ٠ب اع مث ل تل ك ّ
ؤداه إَل ٍ
باطل مثلو وإَل مثيل تلك التساؤالت الٍب قد أشرنا إَل إحداىا يف ىذه النقطة.
ألنو كما أشرنا بإٯباز فإن الباطل ُم ّ
وإذا ما أردنا أن نوضح تناقض عقيدة ا٣ببلص والٍب تتمثل يف االعتقاد بص لب ا٤بس يح وموت و تكف ًّبا ل ذنوب البش ر ،فإنن ا نث ّب
تساؤالً بسيطًا ،وىو:
تكفّبا لذنوب البشر؟!
بشرا مث يُصلب وٲبوت ً
٤باذا كان من الضروري أن يصنع ا﵁ ً
قادرا على أن يُك ّفر ذنوب البشر دون ا٢باجة إَل مثل تلك األوىام والظنون الٍب ال تغِب من ا٢بق شيئًا؟!
أمل يكن ا﵁ ً
ال سيما وأن ا﵁ تعاَل ىو الذي أعلمنا بأنو ىو من يغفر الذنوب ويتوب على العباد إذا ما رجعوا وأنابوا إليو واستغفروه.

ال شك ،وأن عقيدة ا٣ببلص الٍب تؤمن ّٔا النصرانية تفتح األبواب على مصراعيها لكثّب من التس اؤالت ال ٍب ال إجاب ة ٥ب ا إث ر
التناقضات الواقعة فيها٩ ،با يؤكد على أن مثل تلك العقيدة الغّب ُمستساغة فطريًا وعقليً ا إ٭ب ا ى ي اتب اع لؤلوى ام والظن ون وف ًق ا
٤با قد أملتو األىواء والشهوات.
ومن العجيب أننا ٪بد أن ا٤بسيح نفسو يف الكتاب ا٤بقدس للنص رانية يعلّمه م كي ف يُص لّون ﵁ ويعلمه م كيفي ة ال دعاء ،حي ث
قال ٥بم« :صلوا كذلك ،صلوا ﵁ وقولوا :واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ٫بن للمذنبْب إلينا» (ا٪بيل مٌب .)ٔٗ :ٙ
والتس اؤل ا٤به م :أن و إذا م ا علّمه م ا٤بس يح ذل ك م ن أج ل أن يغف ر ا﵁ خطاي اىم ويك ّف ر ع نهم ذن ؤّم ،فكي ف يك ون م ات
تكفّبا ٣بطاياىم؟!
ً
وم اذا ع ن كب ائر ال ذنوب وا٤بعاص ي وا٢برم ات ال ٍب ق د ارتكبته ا البش رية م ن بع ده (م ن بع د ص لبو وقتل و ،كم ا ت ّدعي
النصرانية)؟!!
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تبع ا العتق اد النص رانية بص لبو وقتل و تكف ًّبا ل ذنوب آدم وذريت و م ن
فه ل ٙبت اج إَل أن يص لب ا٤بس يح وأن يُقت ل م رة أخ رى ً
بعده؟!!
أو أننا ٫بتاج إَل مسيح آخر يُْنسب إليو األلوىية ليؤدي نفس الدور ونفس العصمة ال ٍب ق د ق ام ّٔ ا ا٤بس يح يف النص رانية ،م ن
تكفّبا لذنوب آدم وذريتو من بعده ،يف قصة أخرى موىومة لذلك الفداء ا٤بزعوم؟!
أن يُضحي بنفسو ليُصلب ويُقتل
ً
فلو كان ما ت ّدعي و النص رانية ح ًقا لكان احتياج البش رية إَل أن يك ون ﵁ ا٤بئات ب ل األل وف وا٤ببلي ْب م ن األبناء واألوالد للتضحية ّٔم
م ن أج ل تكف ّب ال ذنوب وا٣بطاي ا ،ال س يما يف ى ذا الزم ان ال ذي ق د انتش رت في و الرذائ ل والف واحش وا٤بنك رات جه ًرا وعبلني ة ب بل أدىن

يروج ون ٥ب ا وي دعون إليه ا ٙب ت العدي د م ن ا٤بس ميّات الباطل ة
حي اء ،ب ل إن أى ل تل ك الرذائ ل والف واحش وا٤بنك رات ي دافعون عنه ا و ّ
والشعارات الزائفة كا٢برية وغّبىا.
علوا كبّبا.
فتعاَل ا﵁ عز وجل عن كل تلك االفَباءات ً
لذلك ،فإن عقيدة ا٣ببلص الٍب ت ّدعيها النصرانية وتؤمن ّٔا إ٭با ىي عقيدة ال أساس ٥با من الصحة.
 وإذا ك ان األب اإلل و ق د انبث ق من و االب ن اإلل و ،وح َّل يف جس م بش ري كطبيع ة خاص ة ب و م ن أج ل إىانت و وص لبو وقتل و يفمثل ذل ك الف داء ا٤بزع وم  ،فم ا ا٤ب انع إذن م ن أن َٰبُ َّل ذل ك اإلل و االب ن يف أي م ن ا٤بخلوق ات األخ رى كا٤ببلئك ة أو ا١ب ان أو
غّبى ا يف أس طورة خرافي ة أخ رى وأن يَْلح ق ب و مث ل م ا ٢بق و يف قص ة الف داء ا٤بزع وم م ن إىان ة وص لب وقت ل أو م ا ى و أفظ ع

وأشنع من ذلك؟ أو أن يكون قد حدث لو مثل ذلك فيما مضى (قبل خلق آدم) مر ًارا وتكر ًارا؟
فم ن قَبِ ل يف معتق ده أي ة ص فة نق ض وذم يف إ٥ب و ال ذي يعب ده وال ذي ك ان علي و أن يُنزى و وٲبج ده وال يُس اوي ب ْب فعل و وفع ل
البش ر وغ ّبىم م ن ا٤بخلوق ات ال ٍب أوج دىا ا﵁ تع اَل م ن الع دم ف بل عج ب أن ٪ب ده يقب ل يف معقت ده ص فة نق ص وذم ثاني ة
وثالثة ...يف إ٥بو وخالقو الذي كان عليو أن ينزىو وٲبجده بدال من أن يذمو ىو بنفسو ويعيبو.

ضددا ،لتوض يح بط بلن عقي دة ا٣ب بلص وفك رة ت وارث ا٣بطيئ ة ٔب بلء ،نث ّب تس اؤالً بس يطًا واض ًحا وى و :م ن أي ن عرف ت
وأي ً
النصرانية أن اإلنسان ٯبب عليو أن يدفع ٜبنًا ٣بطاياه وآثامو؟!(.)ٜٔ
فنج د أن النص رانية تلج أ إَل إجاب ة م ا ال أدىن مص داقية ٥ب ا ،ك أن تق ول أن ا﵁ ق دوس واإلنس ان خ اطئ ،وا﵁ ال ٲبكن و

التعامل مع اإلنسان مباشرة.
وال شك أن ذلك الكبلم ليس بإجابة على اإلطبلق.
آخرا لتوضيح بطبلن مثل تلك اإلجابة السابقة وبيان عدم مصداقيتها ،كأن نتساءل:
وإذا ما أثرنا ً
تساؤال ً

من أين ا١بزم بصحة ما تزعمو النصرانية ،حيث ال دليل عليو؟
فإننا ال ٪بد إجابة ،حيث إن ا٤بسيح مل يقل يف كتاب النصرانية بتضحيتو بنفسو من أجل تكفّب الذنوب وا٣بطايا لب ِب البش ر،
أحدا إَل ذلك القول.
ومل يُعلّمو ،ومل يَ ْدع ً
ولك ن غ ّب ا٤بس يح ٩ب ن أس س ا٤بس يحية عل ى مث ل تل ك األوى ام مث ل (ب ولس) ى و م ن ق ام بالتص ريح ٗبث ل ذل ك(ٕٓ) ،فك بلم
ا٤بسيح نفسو يف كتاب النصرانية ال يتجاوز ال ٓٔ %منو ،والٍب على الرغم من ذلك تزعم أنو كبلم ا﵁.
( )ٜٔا٣ببلف ا٢بقيقي بْب ا٤بسلمْب وا٤بسيحيْب ،للشيخ /أٞبد ديدات.
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وأختم ىذه النقطة بثبلثة تعليق ات لتوض يح التن اقض ا١بل ّي ب ْب م ا ت دعو إلي و النص رانية م ن ّإدع اء بفك رة ت وارث ا٣بطيئ ة وب ْب
ما ينص عليو كتأّا الذي بْب يديها من الرفض لتلك الفكرة ا٤ب ّدعاة ،وىي:

أ -أنن ا ٪ب د أن يف (س فر التثني ة ٕٗ« :)ٔٙ :ال تُقت ل اآلب اء ع ن األوالد ،وال يُقت ل األوالد ع ن اآلب اء ،ك ل إنس ان ٖبطيئت و
يُقتل».
ويف (حزقيال « :)ٕٓ :ٛالنفس الٍب ٚبطئ ىي ٛبوت ،واالبن ال ٰبمل من امث األب ،واألب ال ٰبم ل م ن إمث االب ن ،ب ّر الب ار
عليو يكون ،وشر الشرير عليو يكون».
و٩ب ا أش رنا يتض ح :أن فك رة ت وارث ا٣بطيئ ة إ٭ب ا ى ي مرفوض ة ٗب ا ي نص علي و الكت اب ا٤بق دس للنص رانية نفس و ،وم ع ذل ك فإنن ا
٪ب د أن النص رانية ت ؤمن بتل ك الفك رة ا٤بوىوم ة كعقي دة ٥ب ا يف قص ة الف داء ا٤بف َباة ،حي ث ٪ب دىا تق ول« :با٣بطيئ ة ٞبل ت بن ا
ُ
أمهاتنا»؟!!
وما ذلك االختبلف والتناقض إال ٤با حدث من التحريف والتضييع يف الكتاب ا٤بقدس للنصرانية ،وم ن مث ا٣بل ل يف معتق دىا،
وصدق ا﵁ تعاَل إذ يقول( :ولَو َكا َن ِمن ِعْن ِد َغ ِّب اللَّ ِو لَوج ُدوا فِ ِيو ِ ِ
ّبا) [سورة النساء.]ٕٛ :
ْ
ْ
ََ
ْ
َْ
اختبلَفًا َكث ً
ددا وقاس يًا ال يص فح وال يعف و كم ا يف خطيئ ة
ب -و٪ب د ً
أيض ا :أن النص رانية ق د جعل ت اإلل و اآلب ال ذي تزعم و إ٥بًا متش ً
حل مشكلتو.
آدم،
ً
وعاجزا عن ّ
ومن جهة أخرى ،فقد جعلت النصرانية اإللو االبن الذي ت ّدعيو ُ٧ببِّا للبشر وفاديًا ٥بم ٯب ود بذات و م ن أجله م ،عل ى ال رغم م ن
أهنا (النصرانية) تزعم أنو يف األصل منبثق من اآلب.
علوا كبّبا.
تعاَل ا﵁ عز وجل عن مثل ذلك الذي ت ّدعيو النصرانية ً

فلقد اشتمل معتقد النصرانية على التناقض يف فكرة األلوىية نفسها.
فبينما يوصف اإللو بأنو ىو ا٣بالق٪ ،بد أهنا تنسب إليو الولد.
وى ل يك ون الول د إذن إال ٨بلوقًا ،منتفيً ا عن و ص فة األلوىي ة!!٦ ،ب اراة ل زعم النص رانية و ّادعاءى ا ،حي ث إن ا﵁ س بحانو وتع اَل
أجل من أن يتخذ و ًلدا.
ّ

ل ذلك :فإن و ٩ب ا س بق نس تنتج البى ان الق اطع عل ى بط بلن فك رة ت وارث ا٣بطيئ ة وم ن مث بط بلن عقي دة ا٣ب بلص ال ٍب ت ّدعيها
النصرانية.
**********

ردا شامبل واسعا على اعتقاد النصرانية يف عقيدة ا٣ببلص وتوارث ا٣بطيئة ،فهل من
(س٘ٔ) غّب ا٤بسلم :لقد أوضحت يل ّ
ردا على ذلك ا٤بعتقد؟
ا٤بمكن أن توجز يل ِّ
(ج٘ٔ) ا٤بس لم  :إنن ا ٪ب د أن قض ية الف داء ا٤بزع وم ال ٍب ت زعم ب أن اإلل و االب ن ق ّدم نفس و لئلىان ة والص لب والقت ل عل ى أي دي
اليهود م ن أج ل التكف ّب ع ن ذن ب آدم ألكل و م ن الش جرة ا٤بنه ي عنه ا وم ن أج ل التكف ّب ع ن ذن ب ذريت و م ن بع ده لت وارثهم
خطيئتو ما ىي إال قضية مغلوطة.
(ٕٓ) ا٣ببلف ا٢بقيقي بْب ا٤بسلمْب وا٤بسيحيْب ،للشيخ /أٞبد ديدات.
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حيث إن طبيعة االبن ا٤بزعوم (الذي ت ّدعي النصرانية أنو ابن ا﵁) إما قابلة للموت أو غّب قابلة للموت.
فإذا كانت طبيعتو قابلة للموت إذن فهو ليس بإلو ،ومن مث ال تصح الدعوى بأنو إ٥بًا وفاديًا يف نفس الوقت.

وإن كانت طبيعة االبن ا٤بزعوم غّب قابلة للموت لكونو إ٥بًا فل م يق ع علي و ا٤ب وت ،وم ن مث مل يك ن ىن اك ف داء أو أي م ن تل ك
األوىام.
وإليك بعض التساؤالت االستنكارية الٍب توضح بطبلن االعتقاد ٗبا يسمى بعقيدة ا٣ببلص وتوارث ا٣بطيئة لدى النصرانية:
 م ا ال ذي يُجب وي رغم اإلل و ا٣ب الق عل ى فع ل مث ل تل ك األفع ال القبيح ة ال ٍب ال تتواف ق أو تتناس ب م ع ألوىيت و وى و الق ادرعلى أن ٱبلق ويفعل ما يشاء؟!
وكيف يَبك ابن اإللو نفسو ليُهان من قِبَل اليهود (كما يف اعتقاد النصرانية) مث يُصلب ويُقتل دون أن ٰبمي نفسو؟!
وإن عجز عن ٞباية نفسو ٩بن سبَّو وأىانو ،فكيف يَبك األب اإللو ابنو ليُهان مث يُصلب فيُقتل دون أن ٰبميو؟!

وإذا ك ان اإلل و االب ن راض يًا أن يُق دّْم نفس و كف داء وتكف ّب ٣بطيئ ة آدم وذريت و م ن بع ده ،فلم اذا ك ان يس عى ىاربً ا ويس ألو
ويطلب من اإللو األب إنقاذه؟ أمل يكن إ٥بًا أو فاديًا راضيًا؟
وكيف يَبك اإللو ابنو ليُهان ويُقتل من قِبَل اليهود الذين يكفرون بو ويكذبونو بزعم أن ذلك سببًا يف تكف ّب ذن وب ب ِب آدم ،وى و
ال دخل لو ّٔذه الذنوب؟
وم ا ال ذي ٯب به ويرغم و عل ى ذل ك وى و اإلل و ا٣ب الق ال ذي ٲبل ك العف و والغف ران دون أدىن حاج ة ٤بث ل تل ك االف َباءات
واألباطيل الٍب تزعمها النصرانية؟!
وىل يُعقل أن يتحمل بنو آدم ذنوبًا بسبب ٨بالفة أبيهم آدم لربو وأكلو من الشجرة الٍب قد ُهني أن يأكل منها؟!

أيُعقل أن يتحمل االبن ذنبًا ألبيو أو جزءًا منو وىو ال عبلقة لو بذلك الذنب؟!
أىذا من حكمة اإللو وعدلو والذي كان ٯبب علينا أن ٭بجده ونن زىو عن ما ال يليق بو؟!
ويا عجبًا :أي قب يسع إلو السموات واألرض بعد إىانتو وسبو ،وصلبو وقتلو ،ودفنو وقبه؟!
فما تلك األوىام والظنون إال أسطورة خيالية كأساطّب وخرافات ا٤باضْب من الشعوب واألمم.
ولقد أحسن بعض عقبلء الشعراء ،فقال:
عجيب للمسيح بْب النصارى
أس

ود وق

لموه إَل اليه
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وص
ً

ح ْب ح َّل ابن و رى ْب األع ادي
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بوه
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فاٞب

دوىم ألهن

مع

ذبوه
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دوىم ألهن

م غلب
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فل
وإذا ك

ئن ك

ان راض
ان س

أت
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فكما أوضحت سابقا أنو من العجيب أن فكرة توارث ا٣بطيئة مرفوضة يف كتاب النصرانية الذي تقدسو ،حي ث إن و يف [س فر
التثنية ٕٗ[ :]ٔٙ :ال تُقتل اآلباء عن األوالد ،وال يقتل األوالد عن اآلباء ،كل إنسان ٖبطيئتو يُقتل].

ومع أن فكرة توارث ا٣بطيئة مرفوضة لديهم كما يتبْب لن ا م ن كت ب النص رانية إال أنن ا ٪ب د أهن ا ت ؤمن ّٔ ا كعقي دة (كم ا أش رت
إليها يف قصة الفداء ا٤بزعومة) فتقول[ :با٣بطيئة ٞبلت بنا أمهاتنا]!! وما ذلك التن اقض إال ٤ب ا ح دث م ن التحري ف والتض ييع
ومن مث ا٣بلل يف االعتقاد.
ف العقول الص حيحة الص رٰبة و ِ
الفط ر الس ليمة ال تقب ل أي ا م ن ذل ك العب ث واالف َباء عل ى ا﵁ تع اَل ،ا٣ب الق الب ارئ ،فتع اَل ا﵁
عن مثل تلك االفَباءات علو كبّبا.
**********

(س )ٔٙغّب ا٤بسلم :لقد أوضحت يل بإٯباز الكثّب والعديد من الردود على اعتقادات النصرانية ،ولكن ىل من أن تعطيِب
ردك على ما يزعمو النصارى من معتقدات؟
ملخصا شامبل ٤با قد أوجزتو يل يف ّ

ردي عل ى م ا ي ّدعي و النص ارى م ن
(ج )ٔٙا٤بس لم  :بع ون ا﵁ تع اَل وتوفيق و س وف اعطي ك ملخص ا ش امبل ٤ب ا ق د أوجزت و يف ّ
أوجو أخرى على النحو التايل:
أوال :بالنسبة ال ّدعاء النصارى لألقانيم الثالثة

إن النص ارى ي ّدعون أن اإلل و عب ارة ع ن ثبلث ة أق انيم ،وى م ٨بتلف ون يف ٙبدي د تل ك األق انيم ا٤بزعوم ة أى ي ص فات أم ذوات أم
خ واص ،لك نهم اتفق وا عل ى أهن ا ثبلث ة وى ي :األب واالب ن وروح الق دس ،وي دَّعون أن االب ن ى و كلم ة األب ،وأن األب يعل م
األشياء بكلمتو (االبن) وأن روح القدس ىو ا٢بياة الٍب من أجلها وجب أن يكون األب حيِّا (على حد ّادعائهم).
فيُقال ٥بم :أَ ُك ّل واحد من تلك األقانيم الثبلثة غّب اآلخر؟ أم كل واحد منهما ىو اآلخر؟
 فإن قالوا :كل واحد منهما ىو اآلخر ،قيل ٥بم :فلم جعلتموىا ثبلثة؟!فالعدد نفسو يدل على ا٤بغايرة وعدم ا٤بِثلية ،لذلك فقد أثبتم بكبلمكم ما نفيتم ونفيتم ما أثبتم.
ُ
 -وإن قالوا :بأن كل واحد من تلك األقانيم غّب اآلخر ،قيل ٥بم :فهل ٛبيزون أيا من تلك األقانيم بصفات عن اآلخر؟

 فإن قالوا :ال ُ٭بيّْز أيِّا من تلك األقانيم عن اآلخر ،عاد عل يهم الك بلم األول ب أن األق انيم الثبلث ة واح د وم ن مث ال وج ود ٤ب ايُدعى باألقانيم الثبلثة.
 وإن قالواُ :٭بيّْز كبل من تلك األقانيم بصفات عن اآلخر ،قيل ٥بم :إذن فقد جعلتم من تل ك األق انيم ثبلث ة آ٥ب ة لك ل منه اكفر بوحدانية اإللو ا٣بالق جل وعبل
صفاهتا ا٣باصة ّٔا ،وذلك شرك ّبْب و ٌ
ويتبْب من ذلك مدى التعارض والتخبط يف مثل ذلك االعتقاد و٨بالفتو لصريح العقل.
ثانيا :بالنسبة ال ّدعاء النصارى ألسطورة التجسد

التجسد يف اعتقاد النصارى :ىو زعمهم بأن ا﵁ ٤با ِ
فتجس دت الكلم ة
رحم عباده وأشفق عليهم ألقى كلمتو إَل مرًن البت ولَّ ،
ُّ

يف جوفها فخرج منها إلو تام من إلو تام كما يدعون.
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فيقال ٥بم :ىل الكلمة الٍب ألقاىا اإللو إَل مرًن البت ول و٘بس دت يف جوفه ا فخ رج من و إل و ت ام (عل ى ح د زعمه م) ى ي نف س
جوىر األلوىية أم أن تلك الكلمة زائدة عليو؟
فإن قالوا :ىي ا١بوىر.
استنكار الدعاءاهتم.
ًا
يُقال ٥بم :إذن قولوا :ألقى نفسو وال تقولوا كلمتو؛
وإن قالوا :بأن الكلمة مزيدة على ا١بوىر.
يُقال ٥بم :ىل فارقت ا١بوىر أم مل تُفارقو؟

فإن قالوا :فارقتو.
يُق ال ٥ب م :إذن يل زمكم أن تقول وا بتغ ّب ج وىر األلوىي ة؛ ألهن ا إذا فارقت و مل يتص ف اإلل و حينئ ذ ب أقنوم العل م بع د أن ك ان
متص ًفا لو.
وإن قالوا :مل تُفارقو.
يُق ال ٥ب م :إذن يس تحيل أن ٙب ل الكلم ة يف م رًن م ع اختصاص ها ب و؛ ألن الواح د ال ٰب ل يف اثن ْب (وذل ك ٦ب اراة الدع اءاهتم
تفنيدا ٤با يزعمون من أساطّب وأوىام)
و ً
ثالثا :بالنسبة ال ّدعاء النصارى لقصة الفداء

كما أشرت ،يعتقد النصارى أن الرب ٘بسد يف ا٤بسيح ليُهان ويُصلب ويُقتل من أجل تطهّب وإنقاذ البشرية من خطيئ ة أب يهم
أيضا ا٤بسيح قبل صلبو.
آدم (وىي أكلو من الشجرة) والٍب توارثتها األجيال ٗبا فيهم األنبياء والصا٢بْب و ً
فيُقال ٥بم :م ن العجب أن ذل ك اإلل و بعد أن فع ل بنفس و م ن ال ُّذل وا٥ب وان ما وصفتم م ن أج ل ٚبليص كم م ن ا٣بطايا والذنوب وم ن
آفات الدنيا ما نراه خلَّصكم.
حرم ات وتَ ْقتل ون وتُقتل ون وٛبوت ون ،وٯب ري
ب ل أن تم ب اقون عل ى م ا كن تم علي و م ن طَْب ع البش رٙ ،بي ون وتعص ون وترتكب ون ا٤ب َّ
ُ
عليكم ما ٯبري على ٝبيع بِب آدم.
فأي خبلص ُمفَبى مزعوم ،تدعونو لكم؟!
فماذا عن ا٣بلق الذين جاءوا بعد ذلك الفداء ا٤بوىوم؟!
وماذا عن سائر ا٤بعاصي والذنوب والفواحش الٍب ترتكبوهنا ،ال سيما يف أوقات أعيادكم.

رابعا :بالنسبة ال ّدعاء النصارى ألسطورة صلب اإللو

صلب وقُتل.
كما أشرت ،فإن النصارى يعتقدون أن ا٤بسيح قد ُ
ضبلال ،وإما أن يكون ُىدى.
فيقال ٥بم :إما أن يكون ذلك الصلب والقتل ً
وم ن ا٤بح ال أن تقول وا ب أن ذل ك الص لب ُى دى حي ث إنك م تُ َكّْف رون م ن فع ل ذل ك وتُض للوهنم (اليه ود) ،وألج ل ذل ك الفع ل (يف
ُ
زعمكم) فقد حلَّت اللعنة على اليهود.
إذن :فلم يبق إال أن يكون ضبلال.
صتُم بذلك يف كتبكم.
صْ
وإذا كان ذلك فقد لزمكم أن إ٥بكم فعل الضبلل ،ونَ َ
35

حوار هادئ بين مسلم وغير مسلم

تعاَل ا﵁ عز وجل عنكل تلك االفَباءات علواكبّبا.
ر ّد موجز أخر على النصارى في ادعائهم ألسطورة صلب اإللو

يُقال للنصارى :أنتم م دحتم ش ريعتكم بأهن ا مبني ة عل ى العف و والص فح ،وم ع ذل ك ت أبون أن يك ون ا﵁ ق د عف ا ع ن آدم ح ْب
أك ل م ن الش جرة ،ح ٌب إنك م تُغ الون وتف َبون يف ذل ك االدع اء وتقول ون :ب أن ٝبي ع ب ِب آدم ك انوا م رهتنْب ٗبعص ية أب يهم آدم
حٌب فداىم ا٤بسيح بنفسو رغم زعمكم ألوىيتو.
فلم تتصوروا عفو إ٥بكم حٌب انتقم من إلو مثلو وىو االبن اإللو.
كبّبا.
علوا ً
تعاَل ا﵁ وتقدس عما يقول الظا٤بون ً
فها ىو ذاك منتهى التناقض يف مثل تلك العقيدة الٍب ت ّدعيها النصرانية والٍب ال ٲبك ن ب أي ح ال م ن األح وال أن تقبله ا فط رة
نقية وعقل رشيد .

و٬بلص من ذلك كلو:
نزى ا ل و ج ل وع بل يف ذات و
أنو مل يُعظَّم ا﵁ سبحانو وتعاَل حق التعظ يم إال يف الش ريعة ال ٍب ج اء ّٔ ا رس ولو ا٣ب امت ٧بم د ُ ،م ً
نزىا لو عن ما ال تقبلو الفطرة السوية وعن ما ال يقبلو العقل السليم.
وصفاتو وأفعالو عن كل ما ىو نقص وذم وعيبُ ،م ً
لذلك٤ :باذا ال نطبق (االمتحان ا٢باسم) كما ذكره الشيخ الداعية ا٤بسلم (أٞبد ديدات) فقال:
إَل أتباع عيسى ابن مرًن عليو السبلم أقول٤ :باذا ال نُطبق االمتحان ا٢باسم الذي أراده عيسى علي و الس بلم م نكم أن تطبق وه
على أي شخص يدعى النب وة( .إذا ك ان نبيِّا بص ْدق أم ال) ،ق ال ا٤بس يح اب ن م رًن علي و الس بلم[ :م ن ٜب ارىم تعرف وهنم ،أيُثم ر
الشوك عنبًا أم العليق تينًا؟! كل ش جرة جي دة ٙبم ل ٜب ًرا جي ًدا وك ل ش جرة رديئ ة ٙبم ل ٜب ًرا رديئً ا ،فم ا م ن ش جرة جي دة ٙبم ل

جيدا] [مٌب.]ٕٓ :ٚ :
ٜبرا ً
ٜبرا رديئًا وما من شجرة رديئة ٙبمل ً
ً
ويق ول الش يخ رٞب و ا﵁٤ :ب اذا هت ابون م ن تطبي ق ى ذا االمتح ان عل ى تع اليم ن يب ا﵁ ٧بم د ؟
فإنن ا ٪ب د يف الق رآن الك رًن رس الة كامل ة ُمتمم ة ٤ب ا ج اء ب و موس ى وعيس ى عليهم ا الس بلم ،مث استش هد بكت أّم أنفس هم،...
شخص ا مث ل ٧بم د  ت وَل ا٢بُك م ا٤بطل ق للع امل الس تطاع أن يُع اًف مش اكل الع امل
وى ا ى ي ش هادة برناردش و ق ائبل :ل و أن
ً
ويُوفر لو السبلم والسعادة؛ ألن العامل يف أمس ا٢باجة ٥بما.

**********

(س )ٔٚغّب ا٤بسلمٗ :با أنك قد أوضحت يل الكثّب والعديد من الردود على اعتقادات النصرانية إضافة إَل ما قد أعطيتِب
ردك على ما يزعمو النصارى من معتقدات ،إذن فما ىو سبب وجود مثل تلك
إياه من ملخص شامل ٤با قد أوجزتو يل يف ّ
االعتقادات بالنصرانية؟! ومن الذي قام بذلك والَبويج ٥با؟
(ج )ٔٚا٤بس لم :بداية ،إن مثل تلك االعتقادات بالنصرانية مل يقل ّٔا ا٤بسيح عيسى عليو السبلم (النيب الذي جاء
بالنصرانية) ومل يدع إليها  ،وإ٭با أدخل يف عقيدة النصرانية مثل تلك الكفريات والشركيات من يُسمى ب (بولس ،قديس
النصرانية) ،فكان يكتب يف رسائلو ا٤بؤلفة من التعبّبات وا٤ببالغات ما ال يُفهم معناىا حرفيًا ٩با قد جعل من تعاليم ا٤بسيح
فوضى ىائلة.
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و٭بوذج ما أشرت إليو :أننا ٪بد أن ا٤بسيح مل يقل يف كتاب النصرانية بتضحيتو بنفسو من أجل تكفّب الذنوب وا٣بطايا لبِب
أحدا إَل ذلك القول.
البشر ،ومل يُعلّمو ،ومل يَ ْدع ً

ولكن بولس الذي أسس النصرانية (ا٤بسيحية) على مثل تلك األوىام ى و م ن ق ام بالتص ريح ٗبث ل ذل ك(ٕٔ) وذل ك عل ى ال رغم
من:
أ -أنن ا ٪ب د أن يف (س فر التثني ة ٕٗ« :)ٔٙ :ال تُقت ل اآلب اء ع ن األوالد ،وال يُقت ل األوالد ع ن اآلب اء ،ك ل إنس ان ٖبطيئت و
يُقتل».

ويف (حزقيال « :)ٕٓ :ٛالنفس الٍب ٚبطئ ىي ٛبوت ،واالبن ال ٰبمل من إمث األب ،واألب ال ٰبم ل م ن إمث االب ن ،ب ّر الب ار
عليو يكون ،وشر الشرير عليو يكون».
و٩با أشرت يتضح :أن فكرة توارث ا٣بطيئ ة إ٭ب ا ى ي مرفوض ة ٗب ا ي نص علي و الكت اب ا٤بق دس للنص رانية نفس و ،وم ع ذل ك فإنن ا

٪ب د أن النص رانية ت ؤمن بتل ك الفك رة ا٤بوىوم ة كعقي دة ٥ب ا يف قص ة الف داء ا٤بف َباة ،حي ث ٪ب دىا تق ول« :با٣بطيئ ة ٞبل ت بن ا
ُ
أمهاتنا»؟!!
وقد ّروج بولس للنصرانية (ا٤بسيحية) ٗبفهومو ومعتقده (الذي أدخلو يف النصرانية) يف عقر ديار الدولة الرومانية ،وق ّدم ٥بم
(تبعا ٥بواه وما ٲبليو عليو عقلو) لكي يتحولوا إَل ا٤بسيحية ،وق ّدم ٥بم
الكثّب من التسهيبلت ا٤بخالفة للشريعة ا٤بسيحية ً

ا٤بسيح (كإنسان إلو) أو (إلو إنسان) ،وىي صورة مألوفة لدى الرومان الذين كانوا يتصورون اآل٥بة على صورة البشر.
ومن العجيب ،أننا ٪بد :أنو يف حْب عدم كتابة ا٤بسيح عليو السبلم كلمة واحدة من الكتاب ا٤بقدس للنصرانية وأن ما
يُنسب إليو من ذلك الكتاب (الكتاب ا٤بقدس للنصرانية) ال يتجاوز ال ٓٔ( %مع عدم كتابتو لو) ،حيث يتضح ذلك يف ما
يسمى بإ٪بيل ا٢بروف ا٢بمراء (الذي يوضح نسبة الكبلم ا٤بنسوب إَل ا٤بسيح باللون األٞبر) ،نجد أن قديس النصرانية

بولس قد تفوق على ا٤بسيح وقام بتأليف أكثر من نصف الكتاب ا٤بقدس للنصرانية وحده (وف ًقا ٤با ٛبليو عليو أىواءه ،حيث
إن كبلم ا﵁ تعاَل ال يُؤلف)
**********

(س )ٔٛغّب ا٤بسلم٤ :باذا ال يتفق اإلسبلم مع اليهودية من حيث اإلٲبان ٗبا تعتقده يف اإللو ا٣بالق؟
(ج )ٔٛا٤بس لم :ذلك ٤با حدث من التحريف الكبّب يف ذلك االعتقاد ،حيث:
ٔ -إن اإللو يف معتقد اليهود وتصوراهتم ىو إلو ذو صفة عنصرية ،حيث يعتقدون بان اإللو ىو إلو بِب إسرائيل فقط ،وأنو خاص
ّٔم وحدىم دون سائر األمم والشعوب ،وأنو ٰبب طائفتهم وسبللتهم دون ٝبيع الناس ،ويزعمون أن اإللو ال ٱبتار األنبياء
والصا٢بْب إال منهم ألهنم أبناء ا﵁ واحباؤه ،فبل يتقبل عبادة إال من اليهود ،ولذلك فهم ي ّدعون بأن ا١بنة مقصورة عليهم ،تعاَل ا﵁
عز وجل عن أن يكون إ٥بًا ظا٤با عنصريِّا كما تدعيو اليهود.
ً
فاليهود بذلك قد ذموا وعابوا يف إ٥بهم وخالقهم؛ ألهنم بذلك قد وصفوا اإللو بالظلم والعنصرية والفظاظة لسائر البشر من
٨بتلف األمم والشعوب ،وأهنم (البشر) ال أمل ٥بم يف مثل ذلك اإللو ،حيث إن سائر األمم والشعوب مرفوضة ِمنو.
(ٕٔ) ا٣ببلف ا٢بقيقي بْب ا٤بسلمْب وا٤بسيحيْب ،للشيخ /أٞبد ديدات.
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أيضا وذلك ٗبا تنسبو إليو من صفة العنصرية ،حيث إنو وفقا ٤با ت ّدعيو
ٕ -لقد وصفت اليهودية اإللو ا٣بالق بعدم ا٢بكمة ً
اليهودية من أن اإللو ىو إلو اليهود فقط حيث ال يقبل سواىم وال يتقبل عبادة إال منهم ،إذن فبل أمل لسائر الشعوب
كارا الفَباءات
واألمم يف التعبد والتقرب لذلك اإللو الذي خلقهم ،وليبحثوا حينئذ عن إلو آخر يُرضونو فيقبلهم( .استن ً
اليهودية)
كبّب) ألنو إذا كان األمر كما ت ّدعيو اليهودية من أن
علوا ً
وذلك ببل شك وصف لئللو بعدم ا٢بكمة (تعاَل ا﵁ عن ذلك ً
رب بِب إسرائيل ،نتسائل:
الرب ىو ّ
اإللو ىو إلو بِب إسرائيل وأن ّ
 ٤باذا خلق ا﵁ تعاَل غّب اليهود من األجناس البشرية األخرى ا٤بختلفة ،وما ا٢بكمة إذن من َخ ْل ِقو ٥بم؟! وإذا كان األمر كذلك ،فأين يكون عدل ا﵁ بْب عباده؟! وإذا كان األمر كذلك ،فما بالنا ٗبن ىو من غّب ا١بنس اليهودي ولكنو يؤمن با﵁ تعاَل ووحدانيتو وعظيم صفاتو وطبلقةقدرتو ،وبأنبيائو وكتبو وتشريعاتو ،وبالغيبيات األخرى الٍب ىي شرط يف صحة اإلٲبان ،مع تقواه وصبلح أعمالو؟!
وما بالنا ٗبن ىو من ا١بنس اليهودي وال يؤمن ٔبميع أنبيائو ورسلو؟!
ىل يستويان مثبل؟!
بالطبع :كبل ،فبل يستوي من يؤمن ومن ال يؤمن ،فأىل اإلٲبان ىم أحباء ا﵁ سبحانو وتعاَل.
 وما بالنا ٗبن ىو من اليهود وينسب إَل كثّب من األنبياء وا٤برسلْب الذين يؤمن ّٔم وقوعهم يف الفواحش والرذائلوا٤بعاصي؟!
 وما بالنا ٗبن ىو من اليهود ويفَبي على ا﵁ كذبا ،مع عصيانو وفساد أعمالو؟!ٛباما مع عدل ا﵁ تعاَل وحكمتو وسائر صفاتو العليّة٩ ،بّا ٯبعل ذلك االعتقاد ُمنافيا للفطرة
لذا ،فإن معتقد اليهودية يتناىف ً
النقية والعقل الصريح.
تذم اإللو ا٣بالق جل وعبل وتُنقص من قَ ْدره ،والٍب ال
ٖ -لقد نسبت اليهودية إَل ا﵁ تعاَل الكثّب من الصفات ا٤بعيبة الٍب ّ
حق ا﵁ تعاَل بأي حال من األحوال.
ٲبكن لفطر سوية وعقل رشيد قبو٥با يف ّ

ٗ -لقد نسبت اليهودية إَل أنبياء ا﵁ تعاَل الكثّب من ا١برائم والفواحش والرذائل الٍب يستحيل لفطر نقية ونفوس زكيّة وعقول
فضبل عن أن يكون نبيا أو رسوال قد اختاره ا﵁ تعاَل واصطفاه عن
سويّة أن تقبلها يف حق إنسان فاضل ،عفيف طاىرً ،
علم منو جل وعبل للنبوة والرسالة ليكون خّب ٭بوذج ٰبتذى ويُتأسى بو.
**********

(س ) ٜٔغّب ا٤بسلم :ىل حقا ما تقول؟! ىل من ا٤بمكن أن تنسب رسالة أو ديانة إَل إ٥بها أيا من الصفات ا٤بعيبة وإَل
أنبيائها ومرسليها أيا من ا١برائم والفواحش والرذائل؟!
(ج )ٜٔا٤بس لم :بالتأكيد ،فإن كل ما أخبتك بو حقيقة ال ٲبكن إنكارىا.
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وليست اليهودية فحسب من تقوم بذلك ،بل إن كبل من اليهودية والنصرانية تشَبكان يف تلك االفَباءات على ا﵁ تعاَل
وعلى كثّب من أنبيائو ورسلو ،وذلك ألن كتاب النصرانية (الٍب قد جاءت بعد اليهودية) يتضمن أسفار التوراة (الٍب يتكون
منها كتاب اليهودية) ٙبت ما يسمى بالعهد القدًن إضافة إَل غّب ذلك من كتب اخرى ٙبت ما يسمى بالعهد ا١بديد.
مع العلم بأن اليهودية ال تؤمن بكتاب النصرانية ،وأن كبل من اليهودية والنصرانية تنسبان إَل بعضهما الكفر وعدم اإلٲبان
حٌب وإن اشَبكا يف كثّب من االفَباءات على اإللو ا٣بالق جل وعبل وأنبياءه ورسلو
فتجد أن كتاب اليهودية وىو (التوراة) والذي تنسبهو اليهودية إَل موسى عليو السبلم ومن مث كتاب النصرانية أيضا (٤با قد
أوضحتو) يتضمنان :
تذم وتُنقص من قدر اإللو ا٣بالق جل وعبل ،و٭بوذج ذلك:
ٔ -الكثّب من الصفات ا٤بعيبة الٍب ّ
أ -لقد نسبت اليهودية والنصرانية إَل ا﵁ تعاَل صفة الندم ،ومن مث عدم العلم بالغيب وٗبحدثات األمور وا١بهل ّٔا ،ومن مث
جل وعبل.
ضياع ا٢بكمة واالنتقاص من قدرتو وعظمتو ّ
وذلك ألن من يعلم ٪بده يتصرف من منطلق علمو ،ومن مث فإنو ال يندم على تصرفو.
ينص عليو كتاب اليهودية والنصرانية ،كاآليت:
ّ
ويتبْب ذلك ٩با ّ
الرب أنو عمل اإلنسان يف األرض وتأسف يف قلبو» (سفر التكوين .)ٙ:ٙ
«فحزن ّ

فإذا ما نسبت اليهودية والنصرانية صفة الندم إَل ا﵁ تعاَل ،فإن ذلك يعِب أهنا تقول بأن اإللو قد أساء التصرف نتيجة عدم
جل وعبل ،وذلك كلو ُ٧بال يف حق ا﵁
العلم وا١بهل بالغيب وٗبا ستئول إليو األمور ،ومن مث االنتقاص من قدرتو وعظمتو ّ
سبحانو وتعاَل.

وأيضا ،فإن صفات األسف وا٢بزن الٍب تنسبها كبل من اليهودية والنصرانية إَل ا﵁ تعاَل ٘بد فيها اإلٰباء بالضعف وا٥بوان،
واالنتقاص من صفٍب القوة والعظمة البلئقتْب بذات ا﵁ تعاَل ،اإللو ا٣بالق.
علوا كبّبا.
فتعاَل ا﵁ جل وعبل عن ما نسبتو إليو اليهودية والنصرانية من صفات معيبة ناقصة ً
تبعا ٤با قد نسبتو إليو من اسَباحة بعد خلق
ب -ولقد نسبت اليهودية والنصرانية ً
أيضا إَل ا﵁ تعاَل صفة التعبً ،
جل وعبل.
السماوات واألرض ،ومن مث االنتقاص من قدرتو وعظمتو ّ
جراء التعب
ويؤكد ما ذكرتو من نَ ْسب اليهودية والنصرانية إَل ا﵁ تعاَل صفة االسَباحة الستعادة النشاط والٍب ال تكون إال ّ
واالهناك يف ا١بهد ما ينص عليو كتابيهما:

الرب السماء واألرض ،ويف اليوم السابع اسَباح وتن ّفس» (سفر ا٣بروج ٖٔ.)ٔٚ :
«  ...ألنو يف ستة أيام صنع ّ
ونص ذلك باإل٪بليزية[He rested and Refreshed] :
ّ
وترٝبتو ا٢برفية :اسَباح واستعاد نشاطو.
اعتقادا منها (كما يف كتبها) أن ا﵁ قد تعب واحتاج أن يستعيد نشاطو بعد
لذا ،فإن اليهودية ٙبيي ذكرى (يوم السبت)
ً
ستة أيام (أي نتيجة األشغال الشاقة آّهدة الٍب قام ّٔا).
حق ا﵁ سبحانو وتعاَل.
وذلك بالتأكيد ُ٧بال يف ّ
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كبّبا.
علوا ً
جل وعبل عن ما نسبتو إليو اليهودية والنصرانية من مثيل تلك الصفات ا٤بذمومة ا٤بعيبة الناقصة ً
فتعاَل ا﵁ ّ
ٕ -ويتضمن كتاب اليهودية والنصرانية أيضا الكثّب والكثّب من القصص ا٤بفَباة ٗبا فيها من بذئ األقوال الفاحشة وتنسبها
وتُ ِ
لصقها باألنبياء والصا٢بْب ،على الرغم من اعَبافها (التوراة) بنبواهتم ورساالهتم ،و٭بوذج ذلك من تلك ا١برائم واالفَباءات

الٍب نسبتها اليهودية والنصرانية إَل أنبياء ا﵁ تعاَل ورسلو:
مص َّور على شكل عجل) ،ليس ذلك
أ -أن كبل منهما (اليهودية والنصرانية) نسبتا إَل نيب ا﵁ ىارون عبادة العجل (صنم ُ
مصرح بو
فحسب بل نسبت إليو أنو قد بُب ً
معبدا لذلك العجل الذي يعبده ،وأنو أمر بِب إسرائيل بعبادتو ،وذلك كما ىو ّ

يف (سفر ا٣بروج -الباب ٕٖ).
ساحرا.
ب -أهنما (اليهودية والنصرانية) نسبتا إَل نيب ا﵁ سليمان السحر ،وأنو كان مل ًكا ً
ال يف حق أنبياء ا﵁ تعاَل ،الذين قد عصمهم رّٔم تبارك وتعاَل من مثل تلك الكبائر ا٤بهلكة ،ألنو
وال شك أن ذلك ُ٧ب ٌ

كافرا.
بعبادة غّب ا﵁ وبالسحر يصّب ا٤برء ً
فهل يكفر أحد من أنبياء ا﵁ تعاَل بعد اإلٲبان واالختيار واالصطفاء من ا﵁ تعاَل ،والتشريف لو ٗبنزلة النبوة الكرٲبة؟!
أيضا :أنو قد
ج -أهنما (اليهودية والنصرانية) نسبتا إَل نيب ا﵁ لوط شربو للخمر ،وليس ذلك فحسب بل إهنما نسبتا إليو ً
زىن بابنتيو الكبى مث الصغرى ،وأن ابنتيو قد ٞبلتا منو من الزنا ،كما يف (سفر التكوين ،الباب .)ٜٔ

وذلك يعِب أن اليهود مل تنسب إَل نيب ا﵁ لوط الزنا فحسب ،بل نسبت إليو أقبح أنواع الزنا أال وىو زنا ا﵀ارم ،ال سيما زنا
األب بابنتيو.
والتساؤل:
 ىل ٲبكن لفطرة سوية وعقل رشيد أن يقببل أيِّا من تلك االفَباءات يف حق نيب قد اصطفاه ا﵁ تعاَل بالنبوة ،ومن مثتشريفو ّٔا؟! بالطبع :كبل.
ذما لئللو الذي قد اختاره واصطفاه ّٔذه النبوة الكرٲبة ،من حيث وصفو وقَ ْذفو با١بهل وعدم ا٢بكمة وسوء
 أال يُع ّد ذلك ِّاالختيار  ...إَل غّب ذلك من صفات معيبة ُمنافية لعظيم صفات ا﵁ تعاَل وٝبيل أ٠باءه؟!!
 أال يُع ّد ذلك دعوة لسوء ا٤بعتقد يف ا﵁ سبحانو وتعاَل؟! أال يعد ذلك الذي نسبتو اليهودية والنصرانية إَل أنبياء ا﵁ تعاَل من وقوع ٍوذلل يف وحل مثل تلك الفواحش والرذائل
دعوة إَل التيسّب والتمهيد والَبويج ٤بثل تلك الفواحش والرذائل ا٤بنكرة؟!

ٕبيث إنو إذا مل يسلم ا ألنبياء من الوقوع يف وحل تلك الفواحش والرذائل ا٤بنكرة ،فهل يسلم غّبىم ٩بن مل ٱبتارىم ا﵁ تعاَل
لنبوتو ورسالتو!
ال شك أنو ال ٲبكن لفطر نقية ونفوس زكية وعقول راجحة رشيدة أن تقبل أيّا من تلك االفَباءات الباطلة.
 إضافة إَل أن كتاب اليهودية والكتاب ا٤بقدس للنصرانية يتضمنان الكثّب والعديد من األلفاظ والعبارات والقصص الٍبتعمل على إثارة الغرائز ا١بنسية ومن مث الَبويج للفاحشة ،وذلك ال ٱبفى على أي ٩بن اطلع عليهما.
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وغّب ذلك الكثّب والكثّب من ا١برائم ا٤بنكرة ،والفواحش الرذيلة ،واالفَباءات الكاذبة الٍب قد نسبتها اليهودية إَل أنبياء ا﵁
تعاَل ورسلو.
شوه الكتاب الذي بْب أيدي اليهودية والنصرانية اليوم صورة أنبياء ا﵁ تعاَل ورسلو على الرغم من اختيار ا﵁ تعاَل
فلقد ّ
واصطفائو ٥بم برساالتو.
طعن يف الصفات العليّة ﵁ سبحانو وتعاَل.
لذا ،فإن الطعن يف أنبياء ا﵁ تعاَل ورسلو إ٭با ىو ٌ
ط األعمال يعِب وصف ا﵁ تعاَل بعدم العلم ،ووصفو بضياع
فالطعن يف أنبياء ا﵁ تعاَل ورسلو واالفَباء عليهم بأقبح وأح ّ
حكمتو نتيجة سوء االختيار ٥بم ،وذلك كلو ٧بال يف حق ا﵁ سبحانو وتعاَل.
يتبْب لنا ِعظَم افَباءات اليهودية والنصرانية على أنبياء ا﵁ تعاَل ورسلو ،من مث ِعظَم االفَباء على ا﵁ تعاَل،
و٩با أشرت إليو ّ
وذلك ألن االعتقاد ٗبا قد نسبتو اليهودية إَل األنبياء وا٤برسلْب من فواحش ورذائل يعِب أن يُنسب إَل ا﵁ تعاَل صفة ا١بهل

أيضا أن يُنفي عن ا﵁ تعاَل صفة ا٢بكمة ،وذلك كلو ٧بال يف
وعدم العلم بالغيب لسوء اختياره ألنبياءه ورسلو ،بل ويعِب ً
حق ا﵁ سبحانو وتعاَل.
ّ
فاليهودية والنصرانية بذلك الذي ألصقتو كل منهما بأنبياءىا وصا٢بيها من بذيء األفعال وا١برائم تكون قد نسبت إَل اإللو
الرب سبحانو وتعاَل سوء االختيار ألنبيائو ورسلو ،نتيجة جهلو ٗبا سي ِ
قدمون عليو من ارتكاب ٤بثل تلك ا١برائم والفواحش
ّ
ُ
ا٤بنسوبة إليهم.
وا﵁ سبحانو وتعاَل ُم ّنزه عن سوء االختيار ،حيث إنو جل وعبل قد اختار أنبياءه ورسلو ليكونوا مصابيح ىدى للبشرية
قاطبة ،وليكونوا خّب ٭باذج يقتدى وٰبتذى ّٔا.

بدال من أن ُٰبسن
الرب سبحانو وتعاَل صفة ا٢بكمة ،ألنو ً
ومن مث فإن اليهودية والنصرانية ً
أيضا تكون قد نفت عن اإللو ّ
اختيار أنبيائو ورسلو ليكونوا ٗبثابة مصابيح ىدى للبشرية قام بإساءة االختيار ٥بم ليصّبوا بذلك بئس النماذج ا٤بقتدى
وا﵀تذى ّٔا.
الرب سبحانو وتعاَل العديد من الصفات الذميمة إثر افَباءاهتا على أنبياءىا ورسلها،
فاليهودية والنصرانية قد نسبتا إَل اإللو ّ
ومن مثيل تلك الصفات الذميمة:
 صفة سوء االختيار -ا١بهل وعدم العلم بالغيب وا٤بستقبل

 انتفاء ا٢بكمة.الرب
إَل غّب ذلك ٩با يَبتب على مثل تلك الصفات من صفات معيبة ناقصة يستحيل لعاقل أن يتقبلها يف حق اإللو ّ
سبحانو وتعاَل.
وإذا ما ارتضت اليهودية والنصرانية مثل تلك االفَباءات على أنبياء ا﵁ ورسلو فإن ذلك يكون ٗبثابة التقليل من خطورة جرٲبة
يسلَم أنبياءىا ومرسليها من
الزنا وغّب ذلك ،ويعِب التشجيع على ارتكاب مثل تلك الرذائل والفواحش وا١برائم ،ألنو إذا مل ْ
السقوط واإلنغماس يف وحل تلك الرذائل ،فهل يسلمون ىم؟!!
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منزه عن ا١بهل ٗبا سوف يفعلو أنبياءه ورسلو ،بل إنو سبحانو وتعاَل يعلم ٛبام العلم أن أنبياءه ورسلو
فا﵁ سبحانو وتعاَل ّ
ىم خّب من يعبدونو على ىذه األرض ،وخّب من يدعون إليو سبحانو وتعاَل ،ومن مث فهم خّب من يقتدى وٰبتذى ّٔم.
**********

(سٕٓ) غّب ا٤بسلم٤ :باذا ٰبتوي الكتاب ا٤بقدس لكل من النصرانية واليهودية على مثل ما أخبتِب بو من جرائم وفواحش
ورذائل منسوبة إَل أنبيائها ومرسليها؟
(جٕٓ) ا٤بس لم :إن السبب يف ذلك ىو تعرض الكتاب ا٤بقدس لكل من النصرانية واليهودية للتبديل والتغيّب والتحريف،
أوال بدليل أن ىذا الكتاب ُكتب بواسطة النيب الفبلين (أي
ألنو حٌب يكون الكتاب ٠باويًا واجب التسليم بو فبلبد أن يثبت ً
معلوم ا٠بو ونبوتو) مث وصل بعد ذلك بالسند ا٤بتصل (عن طريق أشخاص معلوم أ٠باءىم وأحوا٥بم وصدقهم) ببل تغيّب وال
تبديل ،ولكن ذلك كلو ليس ٕباصل يف كتاب النصرانية واليهودية حيث إنو ال يوجد سند متصل ألي من مكونات الكتاب
ا٤بقدس للنصرانية أو اليهودية من أناجيل وأسفار ٲبكن نسبتها إَل النيب أو الرسول الذي جاء ّٔا.

و٩با يدل على ذلك ويؤكده:
دون أي إ٪بيل يف عهد ا٤بسيح
 أن أقدم إ٪بيل إ٭با يعود زمانو إَل ما يزيد على مائٍب عام من زمن ا٤بسيح حيث مل يُ ّعليو السبلم
 كذلك فإن أقدم إ٪بيل موجود إ٭با ىو باللغة اليونانية وىي لغة مل يتكلمها ا٤بسيح عليو السبلم أن األناجيل قد أُلّْفت وكتبت بواسطة أقبلم متفرقة لكثّب من ا٤بؤلفْب تبعا ألىواء كل منهم ،ولذلك فإننا ٪بد كثرة وتعددفرق بْب أناجيلها فتقول إ٪بيل مٌب ،أو إ٪بيل لوقا  ....إَل غّب
األناجيل واختبلفها ،فنجد أن النصرانية (ا٤بسيحية) ُٛبايز وتُ ّْ
ذلك ،ولكننا من وسط تلك األناجيل ا٤بختلفة ال ٪بد إ٪بيل ا٤بسيح الذي جاء بو من ا﵁ تعاَل.
وإذا كان األمر كذلك فيكون التساؤل :

ومن أين كانت كتابات ىؤالء ا٤بؤلفْب لتلك األناجيل ا٤بختلفة يف حْب أنو مل تكتب كلمة واحدة يف حياة ا٤بسيح (وف ًقا ٤با
تعتقده النصرانية)؟!!

فبأي صفة أو ّادعاء (باطل) كان تأليفهم ٤بثل تلك األناجيل؟
من أين يكون حف الوحي الذي أنزلو ا﵁ سبحانو وتعاَل على لسان أنبيائو ورسلو؟؟!
ال شك أن ذلك يؤكد ضياع الكثّب من مضمون الكتاب ا٤بقدس للنصرانية واليهودية.
لذلك :فإن النصرانية نفسها تقول :بعدم إٲباهنا بالوحي اللفظي لؤلناجيل ا٤بوجودة وتقول أن سبب فقدان السند عندىا ىو
وقوع ا٤بصائب والفًب على ا٤بسيحيْب إَل مدة ٖٖٔ سنة (من بعد ا٤بسيح) ،وذلك يعد اعَبافًا من النصرانية بضياع اإل٪بيل
من بْب يديها.
وإنو ٤بن العجيب أن ٪بد كتابًا يُقدَّس على الرغم من عدم وجود سند متصل لو.
وإذا كان كبلم ا﵁ تعاَل غّب ٧بفوظ فمن أين نتعرف على كبلم اإللو ا٣بالق الذي نتعبد بو (بقراءتو وتبلوتو ،وتدارسو،
ومعرفة األحكام والتشريعات منو) ٩با سواه من كبلم البشر ا٤بخلوقْب؟!!
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الشك ،أنو ال سبيل لذلك ،ألنو حينئذ يكون األمر ٨بتلطًا ويكون ا٢بق قد اختلط بالباطل ،ولذلك:

فإذا كانت النصرانية ال تعتقد بالوحي اللفظي فإن ذلك يعِب :أن الكبلم الذي بْب يديها إ٭با ىو ألشخاص بشرية يسري
عليهم ما يسري على ا٤بخلوقات على سطح األرض من أخطاء وسهو ونسيان ،إضافة إَل تعرض ذلك الكبلم للتغيّب
تبعا لبلنقياد خلف األىواء.
تبعا الختبلف العقول وطريقة التفكّب من وقت آلخر ومن مكان آلخر ،و ً
والتعديل ً

وال ٲبكن ٕبال أن يتم االستناد إَل ما ألفو أشخاص ٙبت ما يسمى باإل٥بام أو ٫بو ذلك ٗبجرد الظن والتوىم.
ومع ما أشرت إليو ،إال أننا ٪بد أنو قد بقيت من كتب النصرانية واليهودية بعض اإلشارات (مضمونًا) الٍب تبشر ببعثة النيب

ا٣بامت (نيب آخر الزمان) الذي سوف يأيت بعد ا٤بسيح عليو السبلم ،وىو نيب اإلسبلم ٧بمد .
**********

(سٕٔ ) غّب ا٤بسلم :ىل تعُب بذلك أن الكتاب ا٤بقدس لكل من النصرانية واليهودية يتضمن بشارات بنيب اإلسبلم ٧بمد؟
وإذا كان األمر كذلك فهل من ا٤بمكن أن تذكر يل ٭بوذجا منها؟
(جٕٔ) ا٤بس لم :باالطبلع على كل من الكتاب ا٤بقدس لكل من النصرانية واليهودية تبْب وجود بعض البشارات بنيب
اإلسبلم ٧بمد  ،وذلك ٩با ُح ِف مضمونا ليكون إيذانًا بالرسالة ا١بديدة العا٤بية ا٣باٛبة ،وكما أشرت فإن كتاب النصرانية
(الٍب قد جاءت بعد اليهودية) يتضمن أسفار التوراة (الٍب يتكون منها كتاب اليهودية) ٙبت ما يسمى بالعهد القدًن إضافة
إَل غّب ذلك من كتب اخرى ٙبت ما يسمى بالعهد ا١بديد.
فلقد جاءت التوراة (كتاب اليهودية) وىي أيضا جزء من الكتاب ا٤بقدس للنصرانية ٙبت ما يُسمى بالعهد القدًن ُ٨ببة بنيب
تبعا لعلمهم ٗبجيئو من كتأّم
آخر الزمان ٧بمد  الذي سوف ُٚبتم بو ٝبيع الرساالت ،وقد كان اليهود ينتظرونو ً
سر وجود اليهود با٤بدينة ،مهجر النيب ٧بمد  الذي ىاجر إليو من مكة بعد أن اشتد ايذاء ا٤بشركْب لو
(التوراة) ،وىذا ىو ّ
و٤بن آمن بو وبدعوتو.
ولكن اليهود كانوا ينتظرون خروج ىذا النيب ا٤ببَ َّشر بو منهم (اليهود) مثل كثّب من األنبياء الذين كان خروجهم من بِب

النيب ا٣بامت سوف يكون من غّبىم ،وىم العرب ،والتاريخ نفسو شاىدا
إسرائيل (اليهود) ،ومل يكن ٖباطرىم أن خروج ىذا ّ
يتوعدون العرب با٤بدينة ٖبروج ىذا النيب (نيب آخر الزمان ٧بمد  )الذي ينتظرونو،
على ما أقول ،حيث إن اليهود كانوا ّ
وقتا٥بم معو ضدىم (ضد العرب).
يتوعدوهنم بقتا٥بم معو
فلما كان من مفاجئتهم ٖبروج ىذا النيب الذي ينتظرونو من غّبىم بل من العرب الذين كانوا (اليهود) ّ
(النيب الذي ينتظرونو) اشت ّد ذلك عليهم وجحدوا نبوتو ورسالتو ،ومن مث رفضوا اتّباعو ،بل خطّطوا مر ًارا وتكر ًارا إلفساد
تم نوره ولو كره الكافرون.
دعوتو ولصد الناس عنو بل وقتلو ولكن ا﵁ تعاَل ىو غالب على أمره وىو ُم ّ
وىذا ىو ِسّر إٲبان أىل ا٤بدينة بالنيب ٧بمد  لِ َما علموه من اليهود أنفسهم الذين كانوا ُٱببون عنو ويتوعدوهنم بقتا٥بم
معو ،ال سيما وأهنم (اليهود) أىل كتاب (التوراة).
فاليهودية كانت تنتظر إ٪باز ٙبقيق ٖ نبوءات ،وىي:
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ٔ٦ -بيء النيب ٰبٓب عليو السبلم -ٕ ،و٦بيء نيب ا﵁ ا٤بسيح عليو السبلم -ٖ ،و٦بيء النيب ا٤بنتظر بعثتة من بعدٮبا ،ولكن
أيضا
اليهود كشأهنم يف قتل األنبياء قاموا بقتل ٰبٓب عليو السبلم بعد ٦بيئو ،ومل يؤمنوا با٤بسيح عليو السبلم بل وحاولوا قتلو ،و ً

مل يؤمنوا بالنيب ا٤بنتظر بعثتو من بعدٮبا وىو النيب ٧بمد  وحاولوا قتلو.
 وٗبشيئة ا﵁ تعاَل سوف أذكر بعضا من البشارات ا٤بشَبكة بكتاب اليهودية (التوراة) والكتاب ا٤بقدس للنصرانية والٍب قدُح ِفظت مضمونا وإشاراهتا إَل نيب آخر الزمان ٧بمد  إيذانًا برسالتو العا٤بية ا٣باٛبة ،وىي رسالة اإلسبلم.
بدايةٛ ،بهيدا ٥بذه البشارات الٍب سوف أذكرىا أوضح ما جاء يف سفر التكوين بكتاب اليهودية (التوراة) والكتاب ا٤بقدس
للنصرانية ونصو:
لك فيو ىا أنا أباركو وأُٜبَّره وأُ َكثّره كثّبا جدا ،اثُب عشر رئيسا وأجعلو أ ُّمة كبّبة»
«وأما إ٠باعيل فقد ٠بعت َ

[التكوين ]ٕٓ-ٔٛ :ٔٚ

والبكة تبعا لكتاب اليهودية والنصرانية تعِب أمران :أ -النبوة ب -ا٤بُلك
وإذا كان إ٠باعيل عليو السبلم ٧بروما من عهد النبوة ما كانت التوراة تنص على بركتة ولكانت تصرح ٗبلوك منو كا٤بلوك
الذين خرجوا من أوالد إبراىيم عليو السبلم ومل تنص التوراة على بركة ٥بم.
إذن أين تكون البكة إذا مل يُبعث نيب يهدي الناس إَل ا﵁ تعاَل بأوامر منو جل وعبل.
فقد كان العرب قبل ٦بيء النيب وثنيْب يعبدون األصنام ،متفرقْب يف األرض ٰبكم بعضهم بعضا ،ومل يكن ٥بم نظام وال ُملك
إَل أن بُعِث النيب ٧بمد  والتفوا حولو ففتح ا﵁ تعاَل ّٔم الببلد وأصلح ّٔم العباد ،ومنذ ظهوره  بدأ ُملك بِب إ٠باعيل

يف العامل.
 -ومن البشارات الٍب تشّب إَل نيب آخر الزمان ٧بمد  إيذانًا برسالتو العا٤بية ا٣باٛبة ،وىي رسالة اإلسبلم:

أوال :لقد جاء يف سفر االشَباع أن ا﵁ تعاَل قال ٤بوسى عليو السبلم« :أقيم ٥بم نبيّا من وسط إخوهتم مثلك ،وأجعل
كبلمي يف فمو ،فيكلمهم بكل ما أوصيو بو» (سفر اإلشَباع .)ٔٛ : ٔٛ
فهذا النص من النصوص القاطعة الٍب تدل على أن النيب الذي سوف ٱبرج يف آخر الزمان ليس من بِب إسرائيل ،ولكنو من
إخوة بِب إسرائيل وىم بنو إ٠باعيل.
وأ ّبْب ذلك ،بأن :إخوة بِب إسرائيل إما العرب وإما الروم.
والعرب ىم بنو إ ٠باعيل عليو السبلم ،وإ٠باعيل عليو السبلم ىو أخو إسحاق عليو السبلم والد يعقوب (إسرائيل عليو
السبلم).
والروم ىم بنو العيص ،ومل يقم من الروم سوى نيب واحد وىو أيوب عليو السبلم ،وكان قبل نيب ا﵁ موسى عليو السبلم
النيب ا٤بُبشر بو.
بزمان ،فبل ٯبوز إذن أن يكون ىو ّ
يبق غّبىم ،وىم إخوة لبِب إسرائيل.
لذلك ،فإن النيب ا٤ب ّ
بشر بو يف التوراة من العرب (الذين ىم بنو إ٠باعيل) حيث مل َ
ُ
بشر بو يكون من بِب إسرائيل (يوشع بن نون)  ،يَُرّد عليو:
 وإذا قال قائل أن النيب ا٤بُ َّ44
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أنو إذا كان األمر كذلك ما كان ِ
السفر لينص على قول« :مثلك» ألن من ا٤بعلوم أنو ال يقوم من بِب إسرائيل نيب مثل
موسى عليو السبلم ،وذلك لآليت:
لقد أخبت التوراة أنو مل يقم وال يقوم من بِب إسرائيل نيب مثل موسى عليو السبلم ،ونص ذلك في التوراة السامرية:

«وال يقوم أيضا نيب يف إسرائيل كموسى الذي ناجاه ا﵁ شفاىا ٔبميع اآليات وا٤بعجزات الٍب أرسلو للفعل يف أرض مصر
بفرعون وبكل عبيده وبكل أرضو وبكل اليد الشديدة ،وبكل ا٤بناظر العجيبة الٍب صنع موسى ٗبشاىدة كل إسرائيل»
(سفر التثنيةٖٗ.)ٕٔ-ٔٓ:
وٗبا أن يوشع بن نون ىو من أنبياء بِب إسرائيل فإنو ليس النيب ا٤بُبشَّر بو.

 -ففي سفر االشَباع أن ا﵁ تعاَل قال ٤بوسى« :أقيم ٥بم نبيِّا من وسط إخوهتم ِمثلك» ومعلوم أن يوشع بن نون كان نبيِّا من

بشر بو إ٭با ىو نيب مثل موسى عليو السبلم من إخوة بِب إسرائيل وليس منهم.
أنبياء بِب إسرائيل ،ولكن النيب ا٤بُ َّ
نصت التوراة (كتاب اليهودية وأحد جزئي الكتاب ا٤بقدس للنصرانية -العهد القدًن )-على :أن إسحاق عليو
 وقد َّالسبلم وأبناءه (الذين ىم بنو إسرائيل) ىم إخوة إل٠باعيل عليو السبلم ،كما جاء يف سفر التكوين (« :)ٕٔ/ٔٙوأمام
إخوتو يسكن» ويؤكد ما ذكرنا ،قول ا﵁ تعاَل ٤بوسى عليو السبلم «مثلك».
ومن مث فإن ا٤بقصود من البشارة بالنيب ىو :أنو يقوم نيب مثل موسى عليو السبلم ولكنّو ليس من بِب إسرائيل وإ٭با كما
نصت عليو التوراة «من وسط إخوهتم» وىم العرب الذين ىم بنو إ٠باعيل عليو السبلم أخو إسحاق عليو السبلم
والد يعقوب (إسرائيل عليو السبلم).
 وإذا ما زعمت ال نصرانية بأن ا٤بسيح عليو السبلم مثل موسى عليو السبلم ،فإن ذلك الزعم ليس بصحيح على اإلطبلق،وذلك ألن ا٤بسيح عيسى عليو السبلم ليس مثل موسى عليو السبلم ،ونُ َدلّل على ذلك باآليت:
تامة ،وأما ا٤بسيح عيسى عليو السبلم فلم يأت بشريعة جديدة حيث
أ -أن نيب ا﵁ موسى عليو السبلم قد جاء بشريعة ّ
قال« :ما جئت ألنقض بل ألكمل» (إ٪بيل مٌب ٘ .)ٔٚ :
ب -أن مكانة ا٤بسيح يف النصرانية غّب مكانة موسى ،ألنو وف ًقا العتقادىا :فإن ا٤بسيح إلو (حسب زعمها) ولكن موسى
ليس بإلو ،ومن مث فإن ا٤بسيح ال يشبو موسى(ٕٕ).
صلب ومات مفتديًا خطايا العامل ،ولكن موسى مل ٲبت مفتديًا خطايا العامل(ٖٕ).
ج -أن النصرانية تعتقد أن ا٤بسيح ُ
د -أن النصرانية تعتقد أن ا٤بسيح مكث يف قبه ثبلثة أيام ،ولكن موسى مل يفعل ذلك(ٕٗ).
لذلك ،فإن ا٤بسيح عيسى عليو السبلم ال يشبو موسى عليو السبلم
االدعاء الذي تزعمو النصرانية.
يتبْب بطبلن ذلك ّ
إذن فليس ا٤بسيح ىو النيب الذي بَ ّشرت بو التوراة ،ومن مث ّ

(ٕٕ) االختيار بْب اإلسبلم والنصرانية ،للشيخ /أٞبد ديدات.
(ٖٕ) نفس ا٤بصدر.
(ٕٗ) نفس ا٤بصدر.
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وا٢بق القاطع :أن ا٤بماثلة بْب ٧بمد  وبْب موسى عليو السبلم واضحة جليّة ،كرؤية الشمس يف وضح النهار ،وأُدلّل على
ذلك كما النحو اآليت:
كبل من نيب ا﵁ موسى ونيب ا﵁ ٧بمد قد ُولِد والدة عادية ،أي من أب و ّأم ،ولكن ا٤بسيح قد ُولِد من أم فقط.
ٔ -أن ً
أطفاال ،ولكن ا٤بسيح بقي أعذبًا.
ٕ -أن كبل من نيب ا﵁ موسى ونيب ا﵁ ٧بمد قد تزوج وأ٪بب ً
ٖ -أن نيب ا﵁ موسى ونيب ا﵁ ٧بمد قد تقبلهما قومهما كأنبياء خبلل حياهتما ،وذلك بعدما واجو كبل منها ا٤بتاعب
شاق من أجل نشر دعوتو ورسالتو ،ولكن األمر على عكس ذلك بالنسبة للمسيح ،وذلك وف ًقا ٤با جاء يف كتاب
وا٤ب ّ
النصرانية (بإ٪بيل يوحنا ٔ )ٔ:حيث يقول« :إَل خاصتو جاء وخاصتو مل تقبلو».
ٗ -أن كبل من نيب ا﵁ موسى ونيب ا﵁ ٧بمد قد ىاجر من وجو أعداءه ،فمحمد  ىاجر إَل ا٤بدينة ،وموسى عليو
السبلم ىاجر إَل مدين.
٘ -أن كلتا ا٤بدينتْب اللتْب ىاجر إليهما نيب ا﵁ موسى عليو السبلم ونيب ا﵁ ٧بمد  ،بينهما توافق يف اسم كل منهما،
فبْب (مدين) و(ا٤بدينة) توافق.
 -ٙأن كبل من نيب ا﵁ موسى عليو السبلم ونيب ا﵁ ٧بمد  حارب أعداءه،وظفر بنصر ا﵁ عز وجل.
 -ٚأ ّن ا﵁ عز وجل َم ّكن ٤بوسى عليو السبلم أن ٰبكم بْب الناس ٕبكمو جل وعبل ،وكذلك فقد َم ّكن ا﵁ عز وجل لنبيو

٧بمد  أن ٰبكم بْب الناس بكتابو (القرآن الكرًن) جل وعبل.
 -ٛأن كبل من نيب ا﵁ موسى عليو السبلم ونيب ا﵁ ٧بمد  قد جاء بشريعة جديدة تامة ،ولكن ا٤بسيح عليو السبلم
ويتبْب ذلك ٩با جاء بكتاب النصرانية ،وىو قولو« :ما جئت ألنقض بل ألكمل»
تامةّ ،
مل يأت بشريعة جديدة ّ

(مٌب ٘.)ٔٚ :
توىف وفاة بعيدة عن الصلب الذي تزعمو النصرانية
 -ٜأن كبل من نيب ا﵁ موسى عليو السبلم ونيب ا﵁ ٧بمد  قد ّ
بالنسبة للمسيح.
ٓٔ -أن كبل من نيب ا﵁ موسى عليو السبلم ونيب ا﵁ ٧بمد  مدفون يف األرض ،ولكن ا٤بسيح فإنو حسب زعم النصرانية
يبقى يف السماء.
و٤با أوضحت ،يتبْب أن كلمة «مثلك» الٍب جاءت بنص التوراة ،تنطبق على نيب ا﵁ ٧بمد  ال غّبه.
ولذا ،فإن النيب ٧بمد  ىو من كان مثل نيب ا﵁ موسى عليو السبلم.
ثانيا :ولقد جاء يف سفر التثنية ما يلي:

«جاء الرب من سيناء ،وأشرق ٥بم من ساعّب ،وتؤلأل من جبل فاران» (سفر التثنية ٖٖ.)ٕ :
وننوه إَل :أن الَبٝبة العربية قد أسقطت بعد عبارة «وتؤلأل من جبل فاران» عبارة «ومعو عشرة آالف قديس» ،وىو التعبّب
ّ
الذي يُقابل قول النسخة اإل٪بليزية من اإل٪بيل ما يلي)And he came with ten thousand saints( :
وذلك حٌب ال تشّب الفقرة السابقة إَل فتح مكة على يد النيب ٧بمد  ،حيث إنو من ا٤بعلوم أن جبل فاران إ٭با ىو ٗبكة،
وم ّكة ىي مهد رسالة اإلسبلم الٍب جاء ّٔا النيب ٧بمد .
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ولقد ىاجر النيب ٧بمد  من م ّكة إَل ا٤بدينة بعد التعذيب الشديد من ك ّفار مكة للمسلمْب ،مث رجع النيب ٧بمد  إَل
مكة مرة أخرى فاٙبًا ٥با ومعو عشرة آالف صحايب جليل ىم من خّبة أصحابو  ،وىذا ىو ما تعنيو العبارة الٍب أسقطها
ا٤بَبجم إَل اللغة العربية ،وذلك حٌب ال تشّب ٔببلء ووضوح إَل النيب ٧بمد  وأصحابو الكرام(ٕ٘).
ُ
النص السابق من التوراة (كتاب اليهودية وأحد جزئي الكتاب ا٤بقدس للنصرانية -العهد القدًن ،)-أوضح أن:
لفهم
و
ّ
ساعير :ىو اسم جبل يف فلسطْب.

وجبال فاران :ىي جبال ٗبكة ا٤بكرمة الٍب ىاجر إليها إ٠باعيل عليو السبلم مع ّأمو السيدة ىاجر.

و٩با يؤكد أن جبال فاران ىي جبال مكة :ما نصت عليو التوراة «وأقام إ٠باعيل يف برية فاران» (سفر التكوين ٕٔ.)ٕٔ :
أيضا ما جاء بكتابكبل من اليهودية والنصرانية يف (سفر التكوين ٕٔ:)ٕٔ – ٔٗ :
ويؤكد ذلك ً
خبزا وسقاءً من ماء ودفعو إَل ىاجر وٞبلو عليها ،وقال ٥با :اذىيب ،فانطلقت ىاجر،
«وعاد إبراىيم فأخذ الغبلم وأخذ ً

ونفذ ا٤باء الذي كان معها فطرحت الغبلم ٙبت الشجرة وجلست مقابلتو على مقدار رمية ا٢بجر لئبل تبصر الغبلم حْب
ٲبوت ،،ورفعت صوهتا بالبكاء ،و٠بع ا﵁ صوت الغبلم حيث ىو ،فقال ٥با ا٤بلك :قومي فاٞبلي الغبلم ،وش ّدي يدك بو
فَبّب وسكن
فإنو جاعلو ألمة عظيمة ،وفتح ا﵁ عينها فبصرت ببئر ماء فسقت الغبلم ومؤلت سقاىا ،كان ا﵁ مع الغبلم ّ

برية فاران» (سفر التكوين ٕٔ.)ٕٔ – ٔٗ :

فبما أن الغبلم ىو :إ٠باعيل عليو السبلم ،والبئر ىي :بئر زمزم.
إذن :فإن برية فاران ىي الٍب ٗبكة ا٤بكرمة ،وىذا ىو ا٢بق الذي ال مرية فيو وال بديل لو.
ونعود إَل ما جاء يف (سفر التثنية ٖٖ )ٕ :يف أول ىذه النقطة ،حيث:
النص الذي مت ن ْقلو من سفر التثنية يُشبّو نبوة موسى عليو السبلم ٗبجئ الصبح «جاء الرب من سيناء».
إن ّ
ويُشبّو نبوة ا٤بسيح عيسى عليو السبلم بإشراق الصبح «وأشرق ٥بم من ساعّب».
ويُشبّو نبوة ٧بمد  باستعبلء الشمس وتؤللؤ ضوءىا يف اآلفاق ،فهو  خامت األنبياء وا٤برسلْب ،فبل نيب وال رسول بعده
« وتؤلأل من جبل فاران».

ِِ
ْب و َّ ِ
ِ
ْب * َوَى َذا الْبَ لَ ِد
الزيْتُون * َوطُوِر سين َ
ومثل ما نقلناه من سفر التثنية قد أشار إليو القرآن الكرًن ،يف قول ا﵁ تعاَلَ ﴿ :والتّْ َ
ْاأل َِم ِ
ْب﴾ [سورة التْب.]ٖ – ٔ :

حيث إن:
الزي تُ ِ
(والتّْ ِ
ون) :إشارة إَل منبتهما ،وىي األرض الٍب ظهر فيها ا٤بسيح عليو السبلم.
ْب َو َّْ
َ
ِ
ِ
ْب) :إشارة إَل ا٤بكان الذي كان فيو نبوة موسى عليو السبلم.
( َوطُوِر سين َ
(وَى َذا الْبَ لَ ِد ْاأل َِم ِ
ْب) :إشارة إَل ا٤بكان الذي بُعث فيو ٧بمد ( وىو مكة ا٤بكرمة) ،ومن قبلو إ٠باعيل عليو السبلم.
َ
ثالثا :ولقد جاء يف سفر التثنية أن ا﵁ قال ٤بوسى:
«فأجعل كبلمي يف فمو ،فيكلمهم بكل ما أوصيو بو» (سفر التثنية .)ٔٛ :ٔٛ
(ٕ٘) عتاد ،للشيخ /أٞبد ديدات.
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حيث تنطبق ىذه البشارة على النيب ٧بمد  ،ويدلّْل على ىذا:
أن النيب ٧بمد  كان يبتدأ تبلوتو للقرآن الكرًن بقولو :بسم ا﵁ الرٞبن الرحيم ،وىي ُمفتتح سور القرآن الكرًن عدا سورة

(التوبة).
وا٤بسلمون يقرأون يف ُمفتتح سور القرآ ن الكرًن (كبلم ا﵁ تعاَل) :بسم ا﵁ الرٞبن الرحيم ،ومنها نتعرف على بعض أ٠باء
ا﵁ تعاَل وصفاتو ا٢بسُب.
رابعا :ولقد نص أيضا ِ
(سفر االستثناء) على وصف لقوم النيب ٧بمد  ،الذي أُرسل إليهم ،حيث جاء بو:
ّ ً
أيضا أغّبىم ٗبا ليس شعبًا ،وبشعب جاىل أغضبهم»
«ىم أغاروين ٗبا ليس بإلو ،وأغضبوين ٗبعبوداهتم الباطلة ،وأنا ً
(سفر االستثناء ٔٔ ،إصحاح ٕٖ).
قطعا ،حيث إهنم مل يكونوا شعبًا بل كانوا قبائل متناحرة متفرقّة،
وال شك ،أن ىذا الوصف ىو وصف لقوم النيب ٧بمد ً 
بغّب ملك أو سلطان أو رئيس  ،...إضافة إَل أهنم كانوا جاىلْب بالقراءة والكتابة سوى القليل.
ولكن بعد ٦بيء النيب  صاروا إخوانًا متحابّْب متكاتفْب ،وأصبحت ٥بم دولة عظيمة ،وىي دولة اإلسبلم ،قائدىا
وحاكمها ىو النيب ٧بمد  ،وقد ذَلَّت ٥با أعظم إمباطوريتْب آنذاك (الفرس والروم) ،وتق ّدمت يف شٌب ٦باالت العلوم
حث عليو.
آنذاك ،وقت ٛبسكها ّٔدي نبيها ٧بمد  وٗبا ّ

وقد حاول بعض علماء اليهود اليهودية كذبًا أن ينسبوا تلك ا١باىلية إَل الشعب اليوناين من أجل أن يصرفوا ما يشّب إليو
ص ْرف البشارات بالنيب ا٤بنتظر بعثتو يف آخر الزمان والٍب
النص السابق من وصف للعرب يف جاىليتهم ،ومن مث َ
ذلك ّ
جاءت بكتبهم إَل غّب النيب ٧بمد  ،ولكنهم فشلوا يف ذلك ألن اليونان من قبل ظهور ا٤بسيح ٗبئات السنْب كانوا
متفوقْب يف العلوم والفنون.
خامسا :ما يُقرأ باللغة العبية على النحو التايل:

«ما تَعسو ليوم موعيد وليوم حج يهوه؟
مشود :مصراًن تقب ِ
صم ،موف تقبم٧َْ ،بمد ٣بسبام ،قموش يّباشم ،حوح بأىليهم» (ىوشع .)ٚ – ٘ :ٜ
كي ىيِب ىا٣بو ّ
ّ

وأشّب بإٯباز إَل التفسّب الصحيح لذلك النص على النحو اآليت:
فقول النص« :ما تعسو ليوم موعيد وليوم حج يهوه؟» يعِب :ما أنتم عاملون ليوم ا٤بيعاد؟ ،حيث إن النص العباين يقول:
(ل – يوم) ،ومعناىا (ليوم).
مشود :مصراًن تقب ِ
صم ،موف تقبم» فيعِب :أن ىؤالء (الذين ىم بنو إسرائيل) ٪بوا من
النص« :كي ىيِب ىا٣بو ّ
ّ
وأما قول ّ
الببلء الذي كان على يد فرعون وقومو ،وأن مصر تأسرىم ،ومنف (وىي مدينة مصرية قدٲبة) تقبىم أو تدفنهم.
سيتوَل
سيتوَل تأديبهم (أي
ود إلقاء الضوء عليو ،فيعِب :أن النيب ٧بمد 
ّ
ّ
النص « َْ٧ب َمد ٣بسبام» وىو ما ن ّ
وأما قول ّ
تأديب بِب إسرائيل) يف أموا٥بم.

أجلَى النيب ٧بمد  يهود بِب النضّب ٤با حصل من عداوهتم وغدرىم إَل أعاَل الشام وإَل
وقد حصل ذلك بالفعل ،عندما ْ
خيب.
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ويُ َدلّل على ذلك:
(٧بمد) اسم علم يشّب إَل
النص « َْ٧بمد ٣بسبام» :إ٭با ىو عبارة وجيزة مستأنفة معناىا ا٢بريف ُ
أ -أن قول ّ
(٧ب ّمد ٤با٥بم) ،ف ّ
النيب ٧بمد  ،وليست صفة.
النص حرفيِّا على أساس أن قولو « َ٧بمد ٣بسبام»
ب -أن « َْ٧بمد ٣بسبام» ٝبلة مستقلة عن الٍب بعدىا ،ألنو إذا تُرجم ّ
مرتبطة ٗبا يليو «قموش يّباشم» لصار ضمّب ا١بمع يعود على ا٤بفرد ،وىو ما ال يستقيم يف اللغة العبية.
ج  -أن (فيلهلم جسنيوس) يف كتابو (٫بو اللغة العبانية) أورد أن تكون العبارة يف أصلها « َ٧بمدي خسبام».
ظل أكثر من ألف عام ُ٦بّرًدا عن ا٢بركات ،إَل أن اضافتها اليهودية وفقا لبلجتهاد ،فكانت اإلصابة
د -أن ّ
النص العبي ّ
يف بعض واألخطاء والتحريف يف بعض اآلخر.
(٧بمد) قبل التحريف كانت (٧بمد) دون حركات ،وىذا ُمتفق عليو من اليهود.
فكلمة َْ

علم يقصد بو النيب ٧بمد .)ٕٙ( 
لذلك ،فإنو مل يبق إال اإلذعان بأن (٧بمد) ٌ

أيضا ،وهناية الكلمة (ًن) لبلحَبام والتفخيم والعظمة ،وبإزالة الزيادة يكون االسم
وأ ّنوه إلى :أنو قد وردت كلمة (٧بمدًن) ً
الوارد ذكره ىو٧ :بمد.
 قد أشرت إَل بعض ٩با قد ُوِجد من بشارات مشَبكة بكتاب اليهودية وكتاب النصرانية إيذانا بببعثة النيب ٧بمد ورسالتة العا٤بية ا٣باٛبة ،وأردت أن أوضح ٭بوذجا ٩با قد ُوِجد بالكتاب ا٤بقدس للنصرانية من بشارات دون كتاب اليهودية،
وذلك على النحو التايل:
يف إ٪بيل مٌب (ٔ )ٕٗ :ٱبب ا٤بسيح عليو السبلم عن ّأمة ىذا النيب  ا٤بُب ّشر بو ،فيقول:
أسا للزاوية من عند ا﵁ ،كان ىذا عجيبًا يف أعيننا ،ومن أجل ذلك أقول
«أمل تروا أن ا٢بجر الذي ّ
أخره البناؤون صار ر ً
لكم :إن ملكوت ا﵁ سيؤخذ منكم ويدفع إَل أمة أخرى تأكل ٜبرهتا ،ومن سقط على ىذا ا٢بجر ينشدخ».

وأوض ما ذكره إنجيل متى ،مفصالً:
أ -لقد قال النيب ٧بمد  يف حديثو النبوي الشريف« :مثلي ومثل األنبياء قبلي كمثل رجل بُب دارا فأكملها وأٛبّها إال
موضع لبنة منها ،فجعل الناس يطوفون ّٔا ويعجبون منها ،ويقولون :ىبل وضعت تلك اللبنة؟ فكنت أنا تلك اللبنة»
[صحيح ا١بامع الصغّب].
فيتبْب لنا أن ما قالو رسول ا﵁  يتوافق مع ما ذكره إ٪بيل مٌب يف النص اآليت:
ّ

أسا للزاوية من عند ا﵁ ،كان ىذا عجيبًا يف أعيننا».
«أمل تروا أن ا٢بجر الذي ّ
أخره البناؤون صار ر ً
فاللبنة الٍب تأخر وضعها وأخب ّٔا النيب ٧بمد  كمثال وكانت مكملة ومتممة للدار تتوافق مع التشبيو با٢بجر الذي
أسا للزاوية (كما يف إ٪بيل مٌب).
أخره البناؤون وصار ر ً
وكما أن الناس كانوا يع جبون من تلك الدار الٍب ينقصها اللبنة األخّبة إلكما٥با وإٛبامها (كما يف حديث النيب ٧بمد ،)
أيضا عجيبًا يف أعْب الناس (كما يف إ٪بيل مٌب).
فإن تأخّب ا٢بجر ا٤بتبقى من البناءين عن وضعو يف مكانو ،كان ً
(٦ )ٕٙبلة البيان.
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متفرقة بغّب ملك أو سلطان أو رئيس ،ولكن بعد ٦بيء ىذا الرسول ا٣بامت
ب -لقد كانت العرب قبائل متناحرة ومتقاتلةّ ،
لؤلنبياء وا٤برسلْب ٧بمد  ألّف ا﵁ عز وجل بْب قلؤّم وٝبع مشلهم بقيادة نبيو ٧بمد  الذي آمنوا بو وصدقوا برسالتو،
فأصبح للمسلمْب دولة عظيمة م ِ
مشاال وجنوبًا ،شرقًا وغربًا ،بفضل من ا﵁ عز وجل ونصره ٥بم.
تسعة الرقعة ً
ُ
وىذا يوافق ما ذكره إ٪بيل مٌب «إن ملكوت ا﵁ سيؤخذ منكم ويدفع إَل ّأمة أخرى».
عمبل إَل الليل على
قوما يعملون لو ً
ج -لقد قال رسول ا﵁ « :مثل ا٤بسلمْب واليهود والنصارى ،كمثل رجل استأجر ً
أجر معلوم ،فعملوا إَل نصف النهار ،فقالوا ال حاجة لنا إَل أجرك الذي شرطت لنا وما َع ِملنا باطل ،فقال ٥بم :ال تفعلوا،
كامبل فأبوا وتركوا ،واستأجر آخرين بعدىم ،فقال :أكملوا بقية يومكم ىذا ،ولكم ما
أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم ً
شرطت ٥بم من األجر ،فعملوا حٌب إذا كان العصر قالوا :لك ما عملنا باطل ،ولك األجر الذي فعلت لنا فيو ،فقال ٥بم:
قوما أن يعملوا لو بقية يومهم ،فعملوا بقية يومهم ،حٌب
يسّبا ،واستأجر ً
أكملوا بقية عملكم فإن ما بقي من النهار شيئًا ً

إذا غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقْب كليهما ،فذلك مثلهم وما قبلوا من ىذا النور» [صحيح البخاري].
فما قالو رسول ا﵁  يوافق ما ذكره إ٪بيل مٌب يف «ويُدفع إَل أمة أخرى تأكل ٜبرهتا».
د -أنو بعد ٦بيء النيب ٧بمد  وإٲبان أصحابو بو رضوان ا﵁ عليهم بدأت الغزوات والفتوحات اإلسبلمية لنشر التوحيد
باطبل أو يُوصف ٗبا
والدعوة إَل عبادة ا﵁ عز وجل وحده دون أن يُشرك بو شيئًا ،ودون أن يُعتقد فيو جل وعبل
اعتقادا ً
ً

ذم وقدح ونقص يف ذاتو جل وعبل ،ومن مث إقامة دولة اإلسبلم.
ىو ّ
أقر عينو بدولة اإلسبلم القائمة على توحيد ا﵁ عز وجل والتعاليم السامية والتشاريع القوًن،
ولقد نصر ا﵁ عز وجل نبيو  ،و ّ
توَل أصحابو الكرام رضوان ا﵁ عليهم ،مهام نشر دين ا﵁ عز وجل
وا٤بعامبلت الكرٲبة على أسس من ا٣بّب والفضيلة ،مث ّ
يف األرض.
صادا عن نشر
مشاال وجنوبًا ،شرقًا وغربًا ،ونُ ّك َست رايات ٝبيع من وقف ِّ
ومل ٛبر سوى سنوات قبلئل متّ فيها فتح الببلد ً
دعوة ا٢بق (اإلسبلم) ،حيث اهنزمت كل من امباطورية الفرس والروم على أيدي ا٤بسلمْب الفاٙبْب ،ومل ُتعد ألي من
اإلمباطوريتْب قائمة.

ومن مث كان ذلك مواف ًقا ٤با ذُكر يف إ٪بيل مٌب «ومن سقط على ىذا ا٢بجر ينشدخ».
ولذلك يتأكد لدينا:
بشر ا٤بسيح ٗبجيئو من بعده ،وليس أحد سواه.
أن النيب ٧بمد  ىو الروح ا٢بق الذي قد ّ
ومن قليل ما أشرت إليو يتبْب لنا حف ا﵁ عز وجل ِ
لذ ْك ِر نبيو ا٣بامت ٧بمد  ووصفو بكتاب كل من اليهودية والنصرانية
ّ
إيذانًا ببعثتو ،ورسالتو العا٤بية ا٣باٛبة.
**********
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(سٕٕ) غّب ا٤بسلم٤ :باذا ال يتفق اإلسبلم مع من يقوم بتصوير اإللو يف شكل صور وٛباثيل كا٥بندوس والبوذٗ ،....بعُب
أنو٤ :باذا ٰبرم اإلسبلم تصوير اإللو يف شكل صور وٛباثيل؟
(جٕٕ) ا٤بس لم  :أوض ح :لق د ج اء اإلس بلم داعي ا إَل تعظ يم ص فات اإلل و ا٣ب الق س بحانو وتع اَل وع دم التقلي ل من و م ن
خبلل وصفو أو تصويره يف شكل أحجار وٛباثيل ،إذ أنو:
 كيف يُعقل بعد أن خلق ا﵁ سبحانو وتعاَل اإلنسان من َع َدم أن يقوم ذلك اإلنسان ا٤بخلوق بصناعة ٛباثيل ٨بتلفة يصورفيها إ٥بو وخالقو بأشكال ٨بتلفة (على الرغم من عدم رؤية اإلنسان ٣بالقو) ،مث يقوم إنسان آخر بتصوير إ٥بو وخالقو يف
أشكال وصور أخرى..إَل غّب ذلك؟!
فإن ذلك يُع ّد إىانة من ا٤بخلوق للخالق ،فاإللو ا٣بالق أجل وأعظم من أي صورة ٲبكن أن يصوره فيها ٨بلوق من ٨بلوقاتو.
 أيضا ،فإننا ٪بد أن مثل تلك الصور والتماثيل على اختبلف أشكا٥با وصورىا وأحجامها تكون سببا يف أن ٛبيل النفسالبشرية إَل تعظيمها (ال سيما إذا كانت كبّبة ا٢بجم ،رىيبة ا٤بنظر) مث عبادهتا (وذلك ٗبرور الزمن ،وشواىد ذلك يف عديد
ا٢بق ا٤بستحق للتعظيم والعبادة وحده دون سواه.
وص ْرف الدعاء ٥با من دون ا﵁ تعاَل وىو اإللو
من البلدان كثّبة) َ
ّ ُ
فا﵁ سبحانو وتعاَل ىو اإللو ا٣بالق الواجد الذي بيده ملكوت كل شيء وا٤بتصرف وحده يف كل شيء وما سواه ٨بلوق
ومصنوع.
 أيضا ،فإن مثل تلك الصور والتماثيل على اختبلف أشكا٥با وصورىا وأحجامها من فئة ألخرى ومن ٦بتمع آلخر ومنزمن آلخر تكون سببا يف االعتقاد بوجود آ٥بة متعددة وعدم وحدانية اإللو ا٣بالق ،وذلك ينايف ما جاء بو اإلسبلم من دعوة
إَل اإلٲبان بتعظيم اإللو ا٣بالق واإلٲبان بوحدانية ألوىيتو.
ومن مث تظهر حكمة اإلسبلم يف النهي عن تصوير اإللو سبحانو وتعاَل وٛبثيلو يف شكل أحجار وٛباثيل ،ومن مث القيام
حق التعظيم والتبجيل.
بتعظيمو وتبجيلو جل وعبل ّ
**********

(سٖٕ) غ ّب ا٤بس لم :م ن ا٥بن دوس والب وذ م ن يق ول ب أن ا٥ب دف م ن عب ادة التماثي ل ع دم ش رود ال ذىن واستحض ار الَبكي ز
لعبادة اإللو ،فما قولك يف ذلك؟
(جٖٕ) ا٤بس لم  :إن ذلك قول ال أساس لو من الصحة ،وأوضح لك ذلك من خبلل ىذا ا٤بثال:
ص ّور أن تتخذ ا٤برأة صورة لغّب زوجها بزعم أن ا٤براد من ذلك عدم شرود ذىنها وحصو٥با على أعلى تركيز لتَ َذ ُّك ِر
 ىل يُتَ َاالدعاء الذي
زوجها واستحضار طاعتو من خبلل تَ َذ ّكر ما َكلَّ َفها و َأمرىا بو وعدم نسيانو؟! ىل ٲبكن للزوج قبول مثل ذلك ّ
ال أساس لو و ال برىان على صحتو؟!
بالتأكيد :كبل ،إذ ال عبلقة بْب ذلك وذاك ،بل إن الزوج يع ّد ذلك خطأً جسيما يف حقو.
للكسر والتحطيم وا٥ببلك (مصنوع ومنحوت من ٨بلوق ضعيف) وعبلقتو باإللو ا٣بالق
 وكذلك ،فما بال ٛبثال ىزيل قابل ْالواجد القوي العزيز القادر؟!
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االدعاء الذي ال أساس لو و ال برىان على صحتو ىو إىانة من
ال شك أنو ال وجود ألدىن عبلقة ،فقبول مثل ذلك ّ
ا٤بخلوق للخالق.
ص َور وأشكال ما وآخر
يصور إ٥بو يف ُ
صور اإللو يف ُ
ص َور مهينة ال تليق بعظمتو وجبللتو ،فذلك ّ
 بل إن ذلك يؤدي إَل ت ّكل يفتخر بآ٥بتو الٍب يعبدىا ويفاضل بينها وبْب اآل٥بة األخرى ،فذلك ٛبثال لئللو..ليس كغّبه
صور إ٥بو يف ُ
يُ ّ
ص َور أخرى ،و ٌ
من التماثيل الٍب لئللو..أولئللو ،..فذلك ٛبثال ذو درجة ومنزلة أعلى من غّبه من التماثيل وأخرى ٛباثيل ذات درجة ومنزلة
أقل من غّبىا..وىكذا ،وتلك بقرة ذات قدسية أعلى من غّبىا من ا٢بيوانات األخرى الٍب يقدسها ،ولكل منها نسك
وعبادات ٨بتلفة تبعا لؤلىواء والشهوات.
ومن مث يتبْب عدم وجود أدىن دليل على صحة مثل ذلك القول.
**********

(سٕٗ) غّب ا٤بسلم٤ :باذا ٰبرم اإلسبلم عقيدة حلول اإللو يف أي من البشر أو الص ور والتماثي ل والبق ر وغّبى ا م ن ا٢بيوان ات
وا٤بوجودات (ومن مث النهي عن تقديس أي منها وٙبرًن عبادهتا)؟
(جٕٗ) ا٤بس لم  :بداية ،أوضح :إن عقيدة ا٢بلول واالٙباد (حلول اإلل و باألص نام والتماثي ل وا٢بيوان ات..وغّب ذل ك واٙبادى ا
التوح د ،وت ؤدي إَل االعتق اد بوج ود اإلل و ا٣ب الق يف ص ور ٨بتلف ة م ن ٨بلوقات و -ك ٌل حس ب
ّٔ ا) ت ؤدي إَل التفرق ة وع دم ّ

أىوائ و ،-ف ذلك ي رى ا٢بل ول واالٙب اد يف الش مس والنج وم والكواك ب وآخ ر ي رى ا٢بل ول واالٙب اد يف البق ر وحيوان ات أخ رى
وغّبٮبا يرى ا٢بلول واالٙباد يف األصنام والتماثيل واألحجار وغّبىم يرى ا٢بلول واالٙباد يف األشجار والنبات ات...ويوج د م ن
يرى ا٢بلول واالٙباد يف كل شيء ٗبا يف ذلك من أماكن ٪بسة نتِنة غّب طاىرة.
ولقد أوضحت يف إجابة لتساؤل سابق بأنو َشتّان الفارق بْب ا٣بالق وا٤بخلوق وبْب الواجد وا٤بوجود ...وأن و ال ٲبك ن ا٤بس اواة
ب ْب النقيض ْب مطلق ا ،ف القول با٤بس اواة ب ْب ا٤بخل وق وا٣ب الق ى و ق ول ج ائر وإىان ة عظيم ة م ن ا٤بخل وق للخ الق ،وم ن مث
نتسائل:
تص بك ل ص فات الكم ال أن ٰب ّل بش يء م ن
 ىل يليق باإللو العظيم سبحانو وتعاَل ا٤بنزه ع ن ك ل نق ص ْوعي ب وال ذي ُٱبْ ّ

٨بلوقاتو ؟! بالتأكيد :كبل.
 ى ل ى ل يلي ق باإلل و العظ يم س بحانو وتع اَل أن ٰب ّل بإنس ان ين ام ويب ول ويتغ وط وٰبم ل يف بطن و الع ذرة (الغ ائط ال نجسالق ِذر)؟! ى ل يلي ق باإلل و العزي ز ا٢ب ّي ال ذي ال ٲب وت س بحانو وتع اَل أن ٰب ّل بإنس ان مآل و إَل ا٤ب وت ال ٧بال ة مث بع د موت و
يصّب جيفة نَتِنَة؟! بالتاكيد :كبل.

 ى ل يلي ق باإلل و العظ يم س بحانو وتع اَل أن ٰب ّل بتمث ال مه ْب (قاب ل للكس ر وا٥ب بلك) ص نعو ٨بل وق ض عيف؟! بالتاكي د:كبل.
 ى ل ى ل يلي ق باإلل و العظ يم س بحانو وتع اَل أن ٰب ّل ببق رة تب ول وتَ ُروث وٙبم ل يف بطنه ا (ال دماء وال روث والنجاس ات) مثيكون مآ٥با إَل الذبح أو ا٤بوت فتصّب جيفة نَتِنَة؟! بالتأكيد :كبل.
 ىل ىل يليق باإللو العظيم سبحانو وتعاَل أن ٰبل ٕبيوان ِوضيع (كالفأر ..وغّبه) تأباه األنفس ؟! بالتأكيد :كبل.
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 ى ل يلي ق باإلل و العظ يم س بحانو وتع اَل أن ٰب ّل بك ل ش يء وم ن مث يص ّب موج ودا باألم اكن النجس ة ال َق ِذرة؟! بالتأكي د:كبل.
إن الق ول بعقي دة حل ول اإلل و ٗبخلوقات و وموجودات و واٙب اده ّٔ ا ٯبع ل م ن ك ل ش يء يف ى ذا الك ون إل و مس تحق للعب ادة ،أو
ب للح ّق األعظ م ﵁ س بحانو وتع اَل (وى و
ٗبعُب ّ
أدق فإنو بذلك يزول الفارق بْب ا٣بالق وا٤بخل وق ،وال ش ك أن يف ذل ك َس ْل ٌ
تفرده باأللوىية) ومنازعة لو سبحانو وتعاَل يف ألوىيتو.
ّ
ولنتسائل بشكل آخر:
وفض لو عل ى س ائر ٨بلوقات و أن يعب د ش يئا أض عف من و (م ن
 ىل يليق باإلنسان بعد أن أكرمو ا﵁ تبارك وتعاَل بنعمة العقل ّٛبثال أو حيوان )...ال ٲبلك أدىن عقل وال ٲبلك لنفسو ضرا وال نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا؟! بالتأكيد :كبل.
وٙبط يم ذل ك التمث ال ال ذي يعب ده وال ذي يظ ن حل ول إ٥ب و في و؟ ى ل ٰب ول ش يء م ن تل ك
 -م اذا إن ج ّرب اإلنس ان َك ْس ر ْ

األلوىية (الٍب يُزعم بأهنا حلّت فيو) بينو وبْب كسره وٙبطيمو وإىبلكو لو؟! بالتأكيد :كبل.
ِ
وحطّْمت وأُىلِكت ومل ٛبلك َدفْع م ا وق ع ّٔ ا م ن ض رر؟! م ا ح ال اإلل و ال ذي ك ان يُظَ ّن أن و
 وماذا بعد أن ُكسرت التماثيل ُح ّل ّٔ ا؟! ى ل يظ ّل اإلل و ح ّاال ّٔ ا أم أن و ص ار ُمفارق ا ٥ب ا؟! وإذا ك ان يُعتق د ب أن اإلل و ق د ظ ّل ح ّاال بتل ك التماثي ل ا﵀طّم ة
فلماذا مل ي ْدفع عنها مثل ذلك الضرر وٲبنعو؟!
 ماذا إن ج ّرب اإلنس ان ذبْح وقْت ل تل ك البق رة ال ٍب يعب دىا وال ٍب يظ ن حل ول إ٥ب و فيه ا؟ ى ل ٰب ول ش يء م ن تل ك األلوىي ة(الٍب يزعم بأهنا حلّت فيها) بينو وبْب ِْ
ذٕبو وقَ ْتلِو ٥با؟! بالتأكيد :كبل.
ُ
ِ
ِ
 وماذا بعد أن ذُٕبت البقرة وقُتل ت ومل ٛبل ك َدفْ ع م ا وق ع ّٔ ا م ن ض رر؟! م ا ح ال اإلل و ال ذي ك ان يُظَ ّن أن و ح ّل ّٔ ا؟! ى لوٙبوِ٥ب ا إَل جيف ة نتِن ة فلم اذا
ظل ّ
يظل اإللو ّ
حاال ّٔ ا بع د قتله ا ّ
حاال ّٔا أم أنو صار ُمفارقا ٥با؟! وإذا كان يُعتقد بأن اإللو قد ّ
ّ
مل ي ْدفع عنها مثل ذلك الضرر وٲبنعو؟!
منو؟!
 ىل يليق بإنسان لبيب ذي عقل رشيد أن يعبد الشيء نظرا للمنفعة الٍب ُ٘بُب ّبالتأكيد :كبل ،بل إن الذي يليق باإلنسان ا٢بكيم ىو أن يعبد اإللو الذي خلق ى ذا الش يء وق ّدر في و النف ع ،وى ذا اإلل و ى و
ا﵁ سبحانو وتعاَل.
فا﵁ سبحانو وتعاَل ال يلي ق ٕبكمت و وعظمت و أن ٱبل ق ش يئا عبث ا ،فك ل ش يء خلق و ا﵁ س بحانو وتع اَل ل و منفع ة وإن كن ا ال
ندركها أو ال نراىا ول و دور يف حف نظ ام البيئ ة وتوازهن ا ،ل ذلك ف إن األوَل عب ادة ُم َس بّْب األس باب وى و اإلل و ا٣ب الق ال ُمْنعم

بدال من عبادة األسباب نفسها ،وىذا ىو ما يقبلو العقل الرشيد.
ولنتسائل أخّبا يف ىذه النقطة:
ٰبل اإللو يف أي من البشر الذين ىم من َخ ْل ِقو أو أي من تلك التماثيل ا٤بصنوعة أو تلك األبقار ا٤بخلوقة؟!
 ٤باذا ُِّب ع ن َخ ْل ِق و ٝبيع ا ف بل ٰبت اج إل يهم يف
 -فهل توجد حاجة لئللو لفعل مثل ذل ك؟! بالتأكي د :ك بل ،فاإلل و س بحانو وتع اَل غ ٌ

شيء ،فا٣بَْلق ىم الذين ٰبتاجون إَل ا٣بالق.
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 ى ل يوج د أدىن دلي ل يقبل و العق ل (ال ذي أك رم ا﵁ تع اَل ب و اإلنس ان) عل ى مث ل ذل ك؟! بالتأكي د :ك بل ،ف ذلك م ن ال وىمالذي ال عبلقة لو بالواقع.
 ما ا٢باج ة للش خص ال ذي أراد أن يتق رب إَل إ٥ب و وخالق و ويتعب د ل و وي دعوه أن يق وم بش راء أو ص ناعة ٛبث ال ل و م ن حج رو٫ب وه يف ش كل م ا أو ص ورة معين ة م ن أج ل أن ٰب ّل اإلل و في و؟! أو أن ي ذىب إَل بق رة م ن األبق ار (تب ول وتَ ُروث وٙبم ل يف
بطنها الدماء والروث والنجاسات) ليتعبد إليها ويدعوىا ويناجيها؟!
 -م ا ا٢باج ة إذا أراد ش خص ث اين أن يتق ّرب إَل إ٥ب و وخالق و ويتعبّ د ل و وي دعوه أن يق وم ى و اآلخ ر بش راء أو ص ناعة ٛبث ال

ٰبل اإلل و في و أو أن ي ذىب إَل بق رة أخ رى م ن األبق ار ليتعب د إليه ا
آخر من حجر و٫بوه يف شكل وصورة أخرى من أجل أن ّ
ويدعوىا ويناجيها؟!
نس ب إلي و أي م ن العي وب
 -ألسنا ن ؤمن ب أن اإلل و ا٣ب الق ال ب د وأن يك ون عظيم ا يف ذات و وص فاتو وأفعال و وأن و ال يلي ق أن يُ َ

والنقائص أو أي من األفعال القبيحة ا٤بنكرة ،ومن مث فإنو جل وعبل ال يفعل التفاىات والنقائص؟!
ا١ب واب :بل ى ،إذن فإن و يلزمن ا أن نُنَ ّزه اإلل و س بحانو وتع اَل ع ن ك ل م ا ال يلي ق ب و وم ن مث تنزيه و س بحانو وتع اَل ع ن الق ول
ٕبلولو واٙباده بأي من خ ْلقو أو ٨بلوقاتو لِما يَبتب على ذلك من َذ ّْمو واالنتقاص منو جل وعبل.
**********

(سٕ٘) غ ّب ا٤بس لم :ى ل تعل م أن ِم ن ا٥بن دوس َم ن ٱبْت زل اآل٥ب ة الكث ّبة إَل ٖ آ٥ب ة رئيس ية أو يقول ون ب أن تل ك اآل٥ب ة عب ارة
ع ن إل و واح د ذي ٖ ص ور أو أق انيم؟ وك ذلك يوج د ِم ن الب وذيْب َم ن يق ول ب أن اإلل و عب ارة ع ن ٖ ص ور أو أق انيم ،فم ا ى ي
وجهة نظر اإلسبلم يف ذلك؟
(جٕ٘) ا٤بس لم  :بداي ة ،أعل م أن م ن ا٥بن دوس م ن يعب د ٖ آ٥ب ة رئيس ية وم نهم م ن يعب د ٖٖ إل و وم نهم م ن يعب د ٓٓٓٔ
إلو...ومنهم من يعبد أكثر من ذلك بكثّب.
وكث ّب م ن ا٥بن دوس ٱبتزل ون تل ك اآل٥ب ة الكث ّبة إَل ٖ آ٥ب ة رئيس ية أو يقول ون ب أن تل ك اآل٥ب ة عب ارة ع ن إل و واح د ذو ٖ ص ور
وأقانيم ،وىي على النحو التايل:
 اإللو براٮبا :وىو ا٣بالق ،حسب معتقدىم. اإللو فيشنو :ويسمونو ا٢باف حيث يقولون بأن مهمتو ا٢بف اظ على العال م. اإللو شيفا :وىو إلو ا٥ببلك والفناء والدمار ،وىو ا٤بهلك للعال م ومهمتو نقيض (عكْس) مهمة فيشنو.وملخص ذلك ،أهنهم يقولون بأن ا٣بَْلق يقوم بو اإللو براٮبا وال يقوم بو اإل٥بْب اآلخرين ،وا٣ب ّْب يق وم ب و اإلل و فيش نو وال يق وم

الشر يقوم بو اإللو شيفا وال يقوم بو اإل٥بْب اآلخرين.
بو اإل٥بْب اآلخرين ،و ّ
أما بالنسبة ٤با يقولو اإلسبلم يف تلك العقيدة الٍب يزعمها َمن ىم ِمن ا٥بندوس أو البوذ ،فأوضح:
أوال :لق د أوض حت م ن ال دالئل البيّن ة يف إج ابٍب س ابقا (عل ى التس اؤل ا٣ب امس) م ا ي دل عل ى أن اإلل و (ا٣ب الق ا٢ب اف
ا٤بتصرف يف ىذا الكون) ىو إلو واحد فقط وليس اثنْب أو ثبلثة أو أكثر.

54

حوار هادئ بين مسلم وغير مسلم

 وكم ا أوض حت س ابقا ف إن قص ة الث الوث بص فة عام ة (ال ٍب يُ َع ّب عنه ا بالص ور أو األق انيم الثبلث ة لئلل و) س واء كان ت يفا٥بندوسية أو البوذية أو النصرانية ما ىي إال قصص وثنية ُمستعارة من بعض ها ال بعض حي ث تش َبك يف التجس د البش ري لئلل و

األعظم ومن مث والدة اإللو اإلبن الذي يكون مظهرا لئللو متمثبل يف الصورة البشرية.
ثانيا :إن االعتقاد بوج ود إل و ذي ٖ ص ور أو أق انيم ى و يف ا٢بقيق ة اعتق اد بوج ود ٖ آ٥ب ة متع ددة ول يس إل و واح د ،حي ث إن
ك ل م نهم يُعتق د بأن و إل و منف رد ع ن اآلخ ر ٕبي ث يك ون ل و شخص يتو ا٤بس تقلة ول و دوره ا٣ب اص ب و ،وم ن مث ف إن الق ول ب أن
الثبلث ة آ٥ب ة ى م عب ارة ع ن إل و واح د ى و ٨بالف ة ص رٰبة للمعق ول ومباىت ة لض رورياتو ،وق د بيّن ت ذل ك يف إج ابٍب س ابقا (عل ى
التساؤل الثامن والتاسع).
وم ن مث ،ف إن اإلس بلم ق د ج اء داعي ا إَل اإلٲب ان باإلل و الواح د ال ذي ٲبل ك وح ده التص رف يف ى ذا الك ون ول يس ألح د س واه
مثل ذلك ،فبل يوجد سوى إلو واحد وىو ا﵁ سبحانو وتعاَل.
**********

(ج )ٕٙا٤بس لم  :أوال ،كم ا أوض حت س ابقا ويف إج ابٍب عل ى التس اؤل الس ابق ف إن قص ة الث الوث بص فة عام ة (ال ٍب يُ َع َّب
عنها بالصور أو األقانيم الثبلثة لئللو) سواء كان ت يف ا٥بندوس ية أو البوذي ة أو النص رانية م ا ى ي إال قص ص وثني ة ُمس تعارة م ن
بعضها البعض حي ث تش َبك يف التجس د البش ري لئلل و األعظ م وم ن مث والدة اإلل و اإلب ن ال ذي يك ون مظه را لئلل و متم ثبل يف
الصورة البشرية.
ثاني ا :نع م ،أعل م أن الديان ة ا٥بندوس ية تق ول بعقي دة األفت ار وال ٍب تع ِب تفص يبل٘ :بس د اإلل و فيش نو (وال ذي يُ َس ّميو ا٥بن دوس
ب ا٢ب اف حي ث يَعُ ّدون و ا٤بس ئول ع ن حف الع امل) يف الص ورة البش رية ا٤بتمثل ة يف كريش نا (وال ذي يُْرس م عل ى ىيئ ة ول د راع ي
بقر أو كأمّب يق دم توجيه ات فلس فية ،ويق ال أن موت و بع د ذل ك ك ان بس بب إص ابتو م ن ص ياد بس هم مس موم بطري ق ا٣بط أ،
فهناك تصورات كثّبة و٨بتلفة حول شخصية كريشنا يف ا٥بندوسية ولكنها تتفق يف النهاية على التجسد اإل٥بي).
التجس د يف ص ورة بش رية س واء كان ت
 أم ا بالنس بة ٤ب ا يقول و اإلس بلم يف تل ك العقي دة ال ٍب ت زعم ن زول اإلل و إَل األرض بع دّ
متمثل ة يف شخص ية (كريش نا) أو (ب وذا) أو غّبٮب ا فإض افة إلم ى م ا ق د أوض حتو يف إج ابٍب س ابقا (عل ى التس اؤل الث امن
والتاسع) أوضح:
 لقد جاء اإلسبلم داعيا إَل تعظيم اإللو سبحانو وتعاَل واإلٲبان بعظيم وٝبيل صفاتو وطبلقة قدرتو ،ومن ذلك اإلٲبانبعلمو الغَْييب الواسع الكامل ا﵀يط ،فهو سبحانو وتعاَل العليم بكل شيء من مكان أو زمان (ماضي -حاضر -مستقبل)،
ومن مث فإن اإللو سبحانو وتعاَل ليس ٕباجة ألن يتصور يف صورة بشرية للتعايش وسط خلقو ليعلم أخبارىم و أحوا٥بم ،وال
يليق بو مثل ذلك.
غِب عن
 ولقد جاء اإلسبلم داعيا إَل تنزيو اإللو سبحانو وتعاَل عن كل ما ال يليق بو ،ومن مث فإن اإللو سبحانو وتعاَل ٌِ
ط من ق ْدره وشأنو ومنزلتو كإلو موصوف بطبلقة القدرة للتصور يف صورة إنسان
ومنَزه عن أن ٰب ّ
ف ْعل التفاىات والنقائصُ ،
٨بلوق ضعيف بدعوى أن ذلك كان ّٔدف معرفة أحوال خلقو أو إرشادىم وتعليمهم ،فبل يليق باإللو سبحانو وتعاَل مثل
ذلك.
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 ولقد جاء اإلسبلم داعيا إَل تنزيو اإللو سبحانو وتعاَل عن ما ال يليق بو من صفات معيبة ومذمومة ،ومن مث تنزيهوسبحانو وتعاَل عن ما ال يليق بو من أفعال البشر (الٍب ٰبتاجون إليها) وغّبىم من ا٤بخلوقات األخرى من مأكل ومشرب
غِب عن مثل ذلك
(وما يتبع ذلك من ذىاب للخبلء لقضاء ا٢باجة) ونوم وراحة وزواج وتناسل ،...فا﵁ سبحانو وتعاَل ّ
كلو.
وللتوضيح بشكل أكثر تفصيبل ،فلنتسائل:
 ىل يليق باإللو سبحانو وتعاَل أن يصّب نُطفة لرجل من َخ ْلق و لت دخل يف رح م ام رأة فتمك ث فيه ا ب ْب ٢ب م ودم مث تتح ولمن مرحلة إَل أخرى إَل أن تصّب جنينا مث يصّب ذلك ا١بنْب رضيعا مث طف بل ...وأن يُتعام ل مع و بع د ذل ك كإنس ان يف ص ورة
بشرية؟!
بالتأكيد :كبل ،إذ أنو ال عبلقة بْب ذلك وذاك ،فشتان الفارق بْب األلوىية والبشرية ،فا﵁ تع اَل ال يفع ل التفاى ات حي ث إن و

بذلك يكون قد ٚبلى عن صفات األلوىية.
 ىل ٲبكن أن تلتقي الطبيعة البشرية مع الطبيعة ا٢بيوانية؟! بالتأكيد :كبل. فهل ٲبكن قبول تزاوج إنسان من بقرة أو غّب ذلك (من ا٢بيوانات ٗبختلف أنواعها) ليُولد ما نصفو إنسان ونصفو اآلخربقرة (أو غّب ذلك من ا٢بيوانات األخرى) ومن مث تكون الطبيعة ا٢بيوانية ىي إحدى طبائع وصور اإلنسان (ٗبعُب أن تكون
الطبيعة ا٢بيوانية ٘بسيدا للصورة البشرية)؟! ىل ٲبكن لنفس زكية قبول مثل ذلك؟!
بالتأكيد :كبل ،فإن ذلك يُع ّد ا٫بطاطا أخبلقيا وتقليبل من قدر البشر الذين أكرمهم اإللو تبارك وتعاَل ،فالبشر أشرف قدرا
وأرفع منزلة من ا٢بيوانات وذلك على الرغم من أهنم ٝبيعا من ٨بلوقات اإللو سبحانو وتعاَل.
 وإذا كان األمر كذلك بالنسبة للطبيعة البشرية والطبيعة ا٢بيوانية على الرغم من أن كبلٮبا من ا٤بخلوقات ،فما بالنا إذاا٤بتفرد باأللوىية؟!
كان األمر متعلقا باإللو سبحانو وتعاَل ّ
 فهل ٲبكن التقاء الطبيعة اإل٥بية مع الطبيعة البشرية (ا٤بخلوق الضعيف الذي يُولد من فَ ْرج ّْأمو ويصّب رضيعا يف حاجة إَلاالحتضان والرعاية والذي سوف يئول بو األمر ألن ٲبوت ويدفن بعد ذلك كغّبه من ا٤بخلوقات األخرى) أو غّبىا لتكون
الطبيعة البشرية أو غّبىا ٘بسيدا للصورة اإل٥بية؟!
بالتأكيد :كبل ،فإن ذلك يُع ّد َذ َّما يف اإللو سبحانو وتعاَل وانتقاصا منو وتقليبل من قدره.
ومن مث فقد جاء اإلسبلم داعيا إَل تنزيو اإللو سبحانو وتعاَل عن فِ ْعل التفاىات والنقائص ،فا﵁ سبحانو وتعاَل ىو اإللو
الواحد األحد الذي ال يتجزأ ،فلم يلد ومل يولد ومل يكن لو مكافئا أو ٩باثبل أو مشأّا.
**********
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(س )ٕٚغّب ا٤بسلم :من ا٥بندوس من يقول بأننا نعبد راما أو كريشنا ومن شاكلهما من اآل٥ب ة ألهن م أرش دونا إَل اإلل وِ ،
وم ن
البوذيْب َمن يقول بأننا نعبد بوذا ألنو قد جاء بكثّب من اإلرشادات والتوجيهات النافعة ،فما وجهة نظر اإلسبلم يف ذلك؟

(ج )ٕٚا٤بس لم:
أوال :أعلم أن ىناك ِمن ا٥بندوس ِ
ومن البوذيْب َم ْن يقول بأننا عندما نعبد اإللو الذي ٘بسد يف صورة بشر فإننا نقصد عبادة
ا﵁ تعاَل ،وقد أوضحت يف اإلجابة السابقة أن اإلسبلم قد جاء داعيا إَل تنزيو اإللو سبحانو وتعاَل ما ال يليق بو ،ومن مث
ِ
ط من ق ْدره وشأنو ومنزلتو كإلو موصوف بطبلقة
ومنَ ّزه عن أن ٰب ّ
غِب عن ف ْعل التفاىات والنقائصُ ،
فإن اإللو سبحانو وتعاَل ٌ
القدرة للتصور يف صورة إنسان ٨بلوق ضعيف بدعوى أن ذلك كان ّٔدف معرفة أحوال خلقو أو إرشادىم وتعليمهم ،فبل
يليق باإللو سبحانو وتعاَل مثل ذلك..إَل غّب ذلك ٩با قد أوضحتو سابقا.
ثانيا( :تساؤل) لقد جاء اإلسبلم مبيّنا أن ا﵁ سبحانو وتعاَل قد أرسل كثّبا من أنبيائو ورسلو لدعوة الناس لئلٲبان بو

وإرشادىم وىدايتهم إليو وتعريفهم بو وبوحدانية ألوىيتو وعظيم صفاتو وطبلقة قدرتو..إَل غّب ذلك ٩با قد جاءوا بو من
تعاليم سامية ليتخذىا الناس منهجا ٥بم يف حياهتم ،فهل يُعقل أن يتم عبادة األنبياء والرسل بدعوى أن ذلك كان بسبب
إرشادىم الناس لئلٲبان با﵁ سبحانو وتعاَل وتعريفهم بو؟!
بالتأكيد :كبل ،حيث إن ذلك يكون إشراكا با﵁ سبحانو وتعاَل (كما أوضحت سابقا) ومنافي ا ألص ل دع وة األنبي اء والرس ل
وىو :الدعوة لئلٲبان باإللو الواحد وىو ا﵁ سبحانو وتعاَل.
ثالثا :ال ٲبكن لئلسبلم البتة قبول مثل فكرة ٘بسد اإللو يف صورة بشرية حيث إن ذلك يقود إَل االعتقاد بالتجسد اإل٥بي
كل حسب أىوائو) ومن مث تقديسهم وعبادهتم بزعم أهنم صور
ومن مث ألوىية كثّب من البشر (كما ىو ا٢بال يف أمم ٨بتلفةٌ ،

٨بتلفة للتجسد اإل٥بي يف صور بشرية ،ومن مث يكون ذلك إشراكا با﵁ سبحانو وتعاَل ٤با فيو من منازعة لو يف حقو األعظم
تفرده سبحانو وتعاَل باأللوىية وحده واختصاصو بالعبادة وحده دون غّبه من البشر أو أي من ٨بلوقاتو.
وىو ّ
**********

(س )ٕٛغ ّب ا٤بس لم :يق وم ا٥بن دوس ٕب رق أجس اد موت اىم ،بينم ا يق وم ا٤بس لمون ب دفن جس د اإلنس ان بع د موت و يف ال َباب
بدال من حرقو٤ ،باذا؟ وما الصواب الذي يراه اإلسبلم يف ذلك؟
(ج )ٕٛا٤بس لم  :بداية ،يقوم ا٤بسلمون بدفن أجساد ا٤بوتى ٤با يف ذلك من ٍ
تنفيذ ألوامر ا﵁ سبحانو وتعاَل الٍب أوحى ّٔا
إَل أنبيائو ورسلو ليقوموا بتبليغها إَل الناس فيعملوا ّٔا.
أم ا بالنس بة ٤ب ا تستفس ر عن و ِم ْن م دى ص واب تل ك الطريق ة يف ال دفن فأوض ح ل ك ذل ك م ن الناحي ة اإلنس انية وم ن الوجه ة

االقتصادية والعلمية:
أ -م ن الناحي ة اإلنس انية :ف إن ح رق األجس اد بع د موهت ا مث رميه ا بع د حرقه ا يف هن ر م ا (وى و هن ر الغ انج وفق ا للش عائر
ض ة لل ْنهش واألك ل م ن الك بلب والس باع..والطيور ا١بارح ة (بع د أن ص ارت طافي ة تنقله ا حرك ة ا٤بي اه
وجعله ا عُ ْر َ
ا٥بندوس ية) ْ
إَل أي م ن ش واطئ النه ر) ٯبع ل منه ا أجس ادا ٩بُْتهن ة دون أدىن قيم ة ٥ب ا ،بينم ا ٪ب د أن اإلس بلم يعم ل ٕب رص عل ى إك رام
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اإلنسان حيا وميتا وينظر إَل جسده بعد موتو نظ رة اح َبام وتق دير وم ن مث ٪ب د أن م ن تع اليم اإلس بلم أن ي تم التعام ل ٕب رص
مع أجساد ا٤بوتى لتجنب وقوع أدىن أذى ٥با إَل أن يتم وضعها يف قبىا ودفنها فيو مع مراعاة إحكام وإحسان دفْنها.

إض افة إَل أن ال نفس البش رية ت أنف م ن مث ل ذل ك ا٤بنظ ر القاس ي ال ذي ي تم في ة ح رق األجس اد ا٤بيت ة مث تَ ْركه ا يف امته ان ٥ب ا
النهش واألكل من الكبلب والسباع..والطيور ا١بارحة.
عرضة لؤلذى و ْ
ب -م ن الناحي ة االقتص ادية٪ :ب د أن ح ْرق أجس اد ا٤ب وتى تك ون ذات تكلف ة عالي ة ج دا ٗب ا يف ذل ك م ن إى دا ٍر للم وارد
الطبيعي ة (م ن أش جار ونبات ات ،..حي ث تُس تخدم أن واع معين ة م ن األخش اب يف عملي ة ا٢ب رق) بينم ا ٪ب د أن َدفْ ن جس د

اإلنسان بعد موتو يف الَباب ال يَبتب عليو شيء من تلك التكلفة.
ت -من الناحية العلمية:
٪ب د أن ح رق أجس اد ا٤ب وتى تك ون س ببا انتش ار التل وث واألوبئ ة واألم راض واإلض رار بالنظ ام البيئ ي واخ تبلل توازن و (كنتيج ة

لتل وث مي اه األمط ار واألهن ار ..وم ن مث اإلض رار باإلنس ان وا٢بيوان ات األش جار والنبات ات ،)..بينم ا ٪ب د أن َدفْ ن جس د
اإلنسان بعد موتو يف الَباب ال يَبتب عليوِ شيء من ذلك التلوث.
ومن مث يتبْب حكمة الشريعة اإلسبلمية يف تشريعها لدفن جسد اإلنسان بعد موتو يف الَباب بدال من حرقو.
**********

(س )ٕٜغّب ا٤بسلم :ىل تعلم أن كبل من الديانة ا٥بندوسية والبوذية تقول بعقيدة تسمى ب (تناسخ األرواح) وال ٍب تع ِب انتق ال
روح اإلنسان بعد موتو ١بسد آخر؟ وما ىي وجهة نظر اإلسبلم يف ذلك؟
(ج )ٕٜا٤بس لم :نعم ،أعلم أن كبل من الديانة ا٥بندوسية والبوذية تقول بعقيدة تناسخ األرواح والٍب تعِب تفص يبل :رج وع روح
اإلنس ان بع د موت و إَل جس د آخ ر أو إَل حي وان م ن ا٢بيوان ات (كالبه ائم والك بلب وا٣بن ازير )..أو إَل حش رة م ن ا٢بش رات
أو إَل شجرة م ن األش جار أو إَل ٝب اد م ن ا١بم ادات...وذل ك حس ب عمل و لتج ازى يف األجس اد األخ رى ج زاء أعما٥ب ا يف
الدنيا فإن كانت خّبا تُنَ ّعم يف ذلك ا١بسد الذي ُو ِضعت فيو و إن كانت شرا فَتُع ّذب.
وينبثق من عقيدة التناسخ:
جس د َش ِق ّي
أ -عقي دة (الكارم ا) :أي ق انون ا١ب زاء والعقوب ة ،وذل ك يع ِب :أن ا٤بس يء ُٯب ازى ويُعاق ب ب أن توض ع روح و يف َ

لت ْشقى بو.
ب -عقي دة (النرفان ا) :وتع ِب النج اة م ن دورات تناس خية متعاقب ة (ال ٍب تنتق ل فيه ا ال روح إَل أجس اد أخ رى) لص بلحها يف
الدورات السابقة فيحصل ٥با النرفانا ٗبعُب أن تتحد الروح باإللو.
 أما بالنسبة ٤با يقولو اإلسبلم يف تلك العقيدة ،فأوضح:لقد جاء اإلسبلم داعيا إَل اإلٲبان بوجود يوم آخر تُْب َعث فيو ا٣ببلئق بعد موهتا حيث تَُرّد فيو الروح إَل جس د ص احبها ثاني ة
بعد أن يعيد ا﵁ سبحانو وتعاَل إنشاء جسده م ن جدي د وم ن مث يك ون ا٢بس اب ،فتك ون ا٤بكاف أة بعظ يم األج ر والث واب (يف
حياة أبدية ُمنَ ّعمة) على فِعل ا٣بّب ويكون العقاب الشديد (يف حياة َش ِقيّة) على فعل الشر.
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وم ن مث ف إن ذل ك أدع ى لبلجته اد يف األعم ال الص ا٢بة والتمس ك ب القيم وا٤بب ادئ الرفيع ة واألخ بلق ا٢بمي دة والتخل ي ع ن
نقيض ذلك من األعمال السيئة والبذيئة.
و٩ب ا أش رت إلي و يتب ْب ع دم موافق ة اإلس بلم عل ى ال زعم بتناس خ األرواح وم ن مث معارض ة دع وى اٙب اد ال روح ا٤بخلوق ة باإلل و
ا٣بالق.
جلي ،وذلك على النحو التايل:
ويؤكد ما قال بو اإلسبلم ىذا التساؤل ا٤بهم الذي يعمل على توضيح األمر بشكل ّ
 ماذا إن سألنا عن إذا كان أحدا من البشر يشعر بأي ش يء م ن حي اة روح ة الس ابقة ال ٍب عاش ها يف جس د آخ ر قب ل ذل ك(تبعا ٤با تزعمو الديانة ا٥بندوسية)؟ ىل يتذكر شيئا عنها؟
موجه ا إَل أجن اس ٨بتلف ة م ن البش ر م ن غ ّب
وح ٌب نص ل إَل درج ة عالي ة م ن ا٤بص داقية يف اإلجاب ة فلنجع ل ى ذا التس اؤل ّ
ا٥بندوس (من ٨بتلف دول أوروبا ،أفريقيا ،أمريكا الشمالية وا١بنوبية ،اسَباليا ،آسيا).
وٗب ا أنن ا ال ٪ب د أح دا يستش عر ٗبث ل تل ك ا٢بي اة ،ف إن ذل ك يؤك د عل ى أن الق ول بتناس خ األرواح م ا ى و إال اف َباض وٮب ي
ال أساس لو.
وق د ي تم اللج وء إَل إجاب ة م ن ن وع جدي د ك أن يق ال أن ىن اك والدات جدي دة للعدي د م ن البش ر وم ن مث فل يس بالض رورة أن
كل إنسان تكون لو حياة سابقة يشعر ّٔا.
الرد على ذلك ىو أمر يف غاية اليُسر ،حيث إن عدم وجود أح د م ن البش ر يستش عر ٗبث ل تل ك ا٢بي اة يوض ح بط بلن دع وى
و ّ
التناسخ ومن مث يؤكد بطبلن دعوى اٙباد الروح ا٤بخلوقة باإللو ا٣بالق.
 إضافة إَل أنو إذا مت التسليم بالقول الذي يزعم انتقال روح اإلنس ان بع د موت و إَل ا٢بيوان ات (وال ٍب منه ا م ا ينتف ع اإلنس انّٔ ا) واألش جار ..إَل غ ّب ذل ك ٩ب ا يُْنتَف ع ب و كج زاء لئلنس ان عل ى ذنوب و وكعق اب ل و عل ى معاص يو لك ان ذل ك س ببا يف ع دم
ترك الذنوب وا٤بعاصي من أجل أن تكثر مثل تلك ا٢بيوانات واألشجار نظرا لفائدهتا وأٮبيتها لئلنسان.
ْب ب ْب م ا ت دعوا ك بل م ن الديان ة ا٥بندوس ية والبوذي ة إَل اعتق اده وب ْب ال دعوة إَل تَ ْرك ال ذنوب
اقض ب ّْ ٌ
وال شك أن يف ذل ك تن ٌ
وا٤بعاصي والتمسك باألخبلق ا٢بميدة.
 وأيض ا ،فإن و إذا مت التس ليم ب القول ال ذي ي زعم انتق ال روح اإلنس ان بع د موت و إَل الفق راء وا٤برض ى وأص حاب العاى ات..كج زاء لئلنس ان عل ى ذنوب و وكعق اب ل و عل ى معاص يو لك ان ذل ك س ببا يف إس اءة الظ ن بك ل م ن الفق راء وا٤برض ى وأص حاب
العاى ات وم ن عل ى ش اكلتهم حي ث يُظ ّن ّٔ م الس وء وأهن م مل يص لوا إَل ى ذه ا٢بال ة البائس ة إال بس بب ارتك أّم ال ذنوب
وا٤بعاصي يف ا٢بياة السابقة.
أمر غّب مقبول من الناحية األخبلقية واإلنسانية والعقلية.
وال شك أن ذلك ٌ
و٤با أشرت يتبْب ا٤بوافقة التامة بْب ما ىو مقبول من الناحية األخبلقية واإلنسانية والعقلية وبْب ما جاء ب و اإلس بلم ،حي ث إن
الدعوة لئلٲبان بوجود يوم آخر تُْب َعث فيو ا٣ببلئق بعد موهتا للحساب أدع ى لبلجته اد يف األعم ال الص ا٢بة والتمس ك ب القيم

وا٤ببادئ الرفيعة واألخبلق ا٢بمي دة (ٗب ا يف ذل ك م ن ُح ْس ن ظ ّن ب اآلخرين وع دم إس اءة الظ ّن ّٔ م) والتخل ي ع ن نق يض ذل ك
من األعمال السيئة والبذيئة.
**********
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(سٖٓ) غّب ا٤بسلم :ما ا٢بكمة من دعوة اإلسبلم لئلٲبان باليوم اآلخر الذي تُْب َعث فيو ا٣ببلئق بعد موهتا؟
(جٖٓ) ا٤بس لم :بداية ،إن العلم بوجود يوم آخر تُْب َعث فيو ا٣ببلئق بعد موهتا لتُكافأ بعظيم األجر والثواب على فعل ا٣بّب
(ا١بنة ٗبا فيها من نعيم دائم مقيم) ولتجازى بأليم العقاب على فعل الشر (النار ٗبا فيها من عذاب أليم) يؤدي لبلجتهاد يف
األعمال الصا٢بة والتمسك بالقيم وا٤ببادئ الرفيعة واألخبلق ا٢بميدة والتخلي عن نقيض ذلك من األعمال السيئة والبذيئة.
اسب الناس فيو ،إذ أنو لو مل يكن ىناك دار آخرة
ومن حكمة ا﵁ تعاَل أن جعل ىذا اليوم (اليوم اآلخر) الذي سوف ُٰب َ
منطقى ليتَ َحلّي اإلنسان باألخبلق الكرٲبة والصفات ا٢بميدة (كالصدق واألمانة) إذا ما كان التمسك
للجزاء ٤با ُوِجد سبب
ّ
ّٔا يعارض مصلحتو الدنيويةٗ ،بعُب :أن اإلنسان يتَ َحلّي باألخبلق الكرٲبة والصفات ا٢بميدة ويستمسك ّٔا (على الرغم من
أ ّن التمسك ّٔا قد يعارض مصلحتو الدنيوية يف بعض األوقات وا٤بواقف) رغبةً يف ثواب ا﵁ تعاَل وخوفا من عقابو ورجاء يف
مكافئتو لو يف الدار اآلخرة.

تص
اسب على تلك ا١برائم وكيف يُ ْق ّ
وأيضا ،إذا كان ىناك شخص ما قد تسبّب يف قتل اآلالف من البشر ،فكيف ُٰب َ
٥بؤالء البشر منو إذا مل يكن ىناك يوم للبَ ْعث وا٢بساب؟
فا٢بياة الدنيا ال ٲبكن أن تصلح ﵀اسبتو ،إذ أن أقصى عقوبة لو يف الدنيا (وىي :قتلو) ليست إال قصاصا ٍ
٢بياة بشرية واحدة
قد تسبب يف قتلها ،ومن مث ماذا عن باقي األنْ ُفس البشرية الٍب مل يؤخذ ٥با ح ّقها ومل يُ ْقتص ٥با منو؟!
مثال آخر :أنو عندما يُ َعّْرض اإلنسان نفسو للقتل من أجل إنقاذ حياة إنسان آخر (عند الدفاع عنو) فإن ىذا السلوك يُع ّد
سلوكا أخبلقيا طيبا و٧بمودا ،ونتسائل ىنا:
وح ْسب كافيا ألن ٯبعلو يُ َعّرض نفسو للقتل من
ىل اىتمام اإلنسان بأن يكون ُمتَ َحلّيا ومتصفا ّٔذا ا٣بُلُق الطيب ا﵀مود َ
أجل إنقاذ شخص آخر؟ ٗبعُب :ىل من ا٤بنطقي أن ٱبسر اإلنسان حياتو من أجل التَ َحلّْي واالتّْصاف ّٔذا ا٣بُلُق ا﵀مود

فحسب ومن مث ال يكون ىناك مكافأة ٥بذا العمل ا١بليل الذي قام بو وىذا ا٣بُلُق الكرًن الذي ٙبلّى بو ،أم أ ْن يبذل
ْ
ِ
احتسابا ﵁ تعاَل وانتظارا ٤بكافئتو لو على ما قَدَّم من عمل جليل وٙبلّى بو من ُخلُق ٧بمود كرًن،
اإلنسان نفسو وحياتو ْ
حث اإلنسان على التحلّي ّٔذا ا٣بُلُق الكرًن وغّبه من الصفات الطيبة ووعده ٗبكافئتو لو يوم
وذلك ألن ا﵁ تعاَل قد ّ

أجر وثواب وفَ ْوز با١بنة إذا قام ّٔذا العمل من أجلو سبحانو وتعاَل
القيامة (اليوم الذي يُْبعث الناس فيو للحساب) من ْ
وتعظيما لتعاليمو جل وعبل؟
احتسابا لؤلجر والثواب
ال شك ،وأن اإلجابة ا٤بنطقية ىي :أن يبذل اإلنسان نفسو وحياتو عمبل ٗبا حثّو ا﵁ تعاَل عليو و ْ

عنده سبحانو وتعاَل وانتظارا ٤با وعده بو من مكافئة لو يوم القيامة.
و٩با أوضحناه ،يتبْب لنا ا٢باجة إَل ٍ
يوم ٲبُْكن القصاص فيو لكل نَ ْفس بشرية ٩بّن قد تسبّب يف قتلها وإيذائها (من القتلة
و٦بازاهتم ٗبا يستحقونو من عقاب وعذاب ،وي َكافَأ فيو من ِ
عمل على إنقاذ النفس البشرية عمبل ٗبا حثّو ا﵁ تعاَل
وآّرمْب) ُ
ُ
احتسابا لو سبحانو وتعاَل..،إَل غّب ذلك من ٭باذج.
عليو و ْ
تبْب مصداقية ما
وبذلك تتضح لنا حكمة ا﵁ تعاَل يف أن جعل ىذا اليوم (اليوم اآلخر) للبعث وا٢بساب وا١بزاء ،ومن مث ي ّ
دعا إليو اإلسبلم من إٲبان باليوم اآلخر.
**********
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(سٖٔ) غّب ا٤بسلم :إن الديانة ا٥بندوسية تقوم بتقديس البقرة ومن مث ٙبرم ذٕبها وأكل ٢بومها بينما ٪بد أن اإلسبلم ُٯبيز
ذٕبها ُِ
وٰب ّل أكل ٢بومها (وغّبىا من ا٢بيوانات آكبلت األعشاب) ،فما ىي وجهة نظر اإلسبلم يف ذلك؟

(جٖٔ) ا٤بس لم  :إن البقرة يف اإلس بلم ى ي كغّبى ا م ن ا٢بيوان ات ا٤بستأنس ة ال ٍب خلقه ا ا﵁ تب ارك وتع اَل لينتف ع ّٔ ا اإلنس ان
من ٢بوم وألبان وجلود..وغّب ذلك ،وإذا مل تكن كذلك فلماذا ينتفع ا٥بندوس بألباهنا دون ٢بومها؟!
ولنتأمل يف كيفية خ ْلق ا﵁ تعاَل لئلنسان وغّبه من ا٤بخلوقات األخرى:
فإذا نظرنا إَل ا٢بيوانات آكبلت األعشاب ٗبا يف ذلك البقرة فسوف ٪بد أن ا﵁ سبحانو وتعاَل قد خل ق ٥ب ا أس نانا مس طحة
(ليست أنيابا) وأمعاء رقيقة (ليست غليظة) وذلك كلو ٤ببلئمة ٭بط غذائها من أعشاب و٫بو ذلك.
ويف ذلك إشارة واضحة إَل أنو مسموح ٥بذه ا٢بيوانات أ ْكل ىذا النوع من الطعام (األعشاب و٫بوىا) والتغذي عليو.
وإذا نظرن ا إَل ا٢بيوان ات آك بلت اللح وم فس وف ٪ب د أن ا﵁ س بحانو وتع اَل ق د خل ق ٥ب ا أنياب ا وأمع اء غليظ ة وذل ك كل و
٤ببلئمة ٭بط غذائها.
ويف ذلك إشارة إَل أنو مسموح ٥بذه ا٢بيوانات أكل ىذا النوع من الطعام (اللحوم) والتغذي عليو.
وإذا نظرنا إَل اإلنسان ٪بد أن ا﵁ سبحانو وتعاَل قد خلق لو أس نانا مس طحة وأنياب ا وك ذلك ق د خل ق ا﵁ س بحانو وتع اَل ل و
أمعاء رقيقة وأمعاء غليظة وذلك كلو ٤ببلئمة ٭بط غذائو.
ويف ذل ك إش ارة إَل أن و مس موح لئلنس ان أك ل ك بل الن وعْب م ن الطع ام (كا٣بض روات و٫بوى ا وأيض ا اللح وم ٗب ا يف ذل ك م ن
٢بوم البقر) والتغذي عليهما (باستثناء ما حرم ا﵁ تعاَل على اإلنسان م ن ٢ب وم ض ارة ب و مؤذي ة ل و كلح وم ا١بي ف و٢ب وم ا٤بيت ة
و٢بو ا٣بنازير..نظرا لكثرة األمراض ا٣بطّبة الٍب تسببها والٍب قد اكتشفها العلم ا٢بديث).
**********

(سٕٖ) غّب ا٤بسلم :إن الديانة ا٥بندوسية تقول بأن آّتمع ينقسم إَل أربع طبقات ٨بتلفة ،فما ىي وجهة نظر اإلسبلم يف
ذلك؟
(جٕٖ) ا٤بس لم  :إن الديانة ا٥بندوسية تقسم آّتمع إَل أربع طبقات متفاوتة أعبلىا تسمى ب (برٮبن) وأقلها تسمى
ب (شودر) وىم األ٪باس ا٤بنبوذون األرازل الذين مل ُٱبلقوا إال ٣بدمة من فوقهم من الطبقات ،حيث تزعم ا٥بندوسية وجود
بشر قد ُخلقوا من رأس اإللو (طبقة الباٮبة ،وىم العلماء وا٢بكماء) وبشر قد ُخلِقوا من يديو (طبقة الكشَب ،وىم ا١بنود
الذين وظيفتهم ٞباية الببلد ونظامها) وبشر قد ُخلِقوا من فخذيو (طبقة الويش ،وىم الذين يقومون بالتجارة والصناعة)
وبشر قد ُخلِقوا من قدميو (طبقة الشودر ،وىم الذين يقومون ٖبدمة من فوقهم من الطبقات) ،وكل منهم لو درجتو ومكانتو
يف آّتمع وٯبب التفريق بينهم يف ا٤بعاملة والزواج وىكذا.
و٭بوذج ذلك :يف حْب أنو يُسمح للطبقات الثبلث األوليات التزاوج من بعضهم البعض فإنو ال يُسمح ٥بم التزاوج من الطبقة
الرابعة ،وكذلك ليس مسموح للطبقة الرابعة ال (شودر) التزاوج ٩بن ىم أعلى منهم من الطبقات الثبلث.
وقبل أن أبَ ّْب لك وجهة نظر اإلسبلم يف ذلك ،أوضح:
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أوال :معلوم أن الطبقية والتفرقة العنصرية بْب األفراد وا١بماعات ىي شيء منبوذ يؤدي إَل انتشار ا٢بقد والكراىية بْب ٨بتلف
فئات آّتمع ومن مث انقسام آّتمع وتفككو وعدم استقراره.
ومن مث فقد جاء اإلسبلم عامبل على إزالة تلك الفوارق الطبقية يف آّتمعات بْب األفراد وا١بماعات ،ومن مث نشر ا٣بّب
والفضيلة وا﵀افظة على ٛباسك آّتمع واستقراره.
فلقد ّبْب اإلسبلم أنو ال تفرقة بْب أي من أجناس البشر وال فَ ْرق بْب شعب وآخر وأ ُّم ٍة وأخرى ،فا١بميع عند ا﵁ تعاَل
لفرد على اآلخر عند ا﵁ تعاَل إال باإلٲبان والتقوى والعمل الصاٌف
سواء ألنو سبحانو وتعاَل ىو الذي خلقهم ،وال أفضلية ْ

الذي يتضمن ُح ْسن تعمّب األرض وعدم اإلفساد فيها.
ومن مث فقد قال النيب ٧بمد َ" : ال فَ ِ
ِ ِ
ِ
يب َ ،وَال ِألَبْيَض َعلَى أَ ْس َود َ ،وَال
ْ
يب َعلَى َع َجم ّي َ ،وَال ل َع َجم ّي َعلَى َعَرِ ّ
ضل ل َعَرِ ّ
ِألَسود علَى أَب يض إَِّال بِالتَّ ْقوى ،النَّ ِ
وآدم ِم ْن تُراب" [رواه أٞبد]
آدم َ ،
اس م ْن َ
ْ َ َ َْ
َ
ُ
ولقد جاء اإلسبلم داعيا إَل توحيد األمم والشعوب ،حيث إن ا﵁ تعاَل يقول:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
﴿ يا أَيُّ َها الن ِ
يم
َ
َّاس إنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ّْمن ذَ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَبَائ َل لتَ َع َارفُوا إ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم عْن َد ا﵁ أَتْ َقا ُك ْم إ َّن ا﵁ َعل ٌ
ُ
خبِّبٌ(ٖٔ)﴾[سورة ا٢بجرات]ٖٔ :
َ
ثانيا:أوضح ،أنو يوجد فرق كبّب بْب الطبقية ا٢بادثة يف آّتمعات األخرى والطبقية ا٢بادثة تبعا للديانة ا٥بندوسية ،حيث:

إن الطبقية ا٢بادثة يف آّتمعات األخرى ٲبكن معا١بتها والتخلص منها والقضاء عليها ،بينما ٪بد أن الطبقية تبعا للديانة
تحرر من ا٥بندوسية نفسها ،ومن
ا٥بندوسية تعتب قدرا إ٥بيا وأمرا ربّانيا حيث ال ٲبكن االنفكاك عنها أو التخلص منها إال بال ّ
مث يتبْب أن ىذه الطبقية تنسب إَل اإللو صفة الظلم والعنصرية.
ونتسائل :ىل ٲبكن أن يكون اإللو سبحانو وتعاَل ظا٤با عنصريا؟! ىل ٯبوز أن نْنسب إَل اإللو صفة الظلم والعنصرية؟!
ا٢بق والعدل ذو الصفات ا٢بسُب الٍب ال يعَبيها أي نقصان.
ا١بواب :كبل ،فاإللو سبحانو وتعاَل ىو ّ
 ولذا ،فقد جاء اإلسبلم داعيا إَل تنزيو اإللو ا٣بالق عن صفة الظلم والعنصرية ،وأنو سبحانو وتعاَل ليس إ٥با ألفرادألمة دون غّبىا من األمم أو لشعب دون غّبه من الشعوب ،بل إنو تبارك وتعاَل ىو إلو العا٤بْب،
وٝباعات دون آخرين أو ّ

يقبلهم ٝبيعا (إذا أقبلوا عليو وآمنوا بو وامتثلوا لو) ويتوب عليهم ويغفر ٥بم ويفتح ٥بم أبواب رٞبتو بل ويدخلهم جنّتو
فالكل عند ا﵁ تعاَل سواء وليس ألحد
الع ْدل الذي ال يظلم أحدا من عباده شيئا،
جل وعبل اإللو ّ
ا٢بق َ
ّ
ويرضى عنهم ،فهو ّ
التقرب إليو ورضاه عليو.
على اآلخر فَ ْ
ضل إال بإٲبانو بإ٥بو وخالقو وتقواه لو وعملو الصاٌف الذي يبتغي بو ّ
و٩ب ا أش رت إلي و يتب ْب حكم ة ٙب رًن اإلس بلم للعنص رية والعم ل عل ى إزال ة الف وارق الطبقي ة يف آّتمع ات ب ْب ٨بتل ف األف راد
وا١بماعات.
**********
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أود أن أعرض عليك بعضا من التساؤالت ا٤بهمة واإلجابات
فصلة ّ
ا٤بس لم :واآلن بعد ما قد أوضحتو لك من إجابات ُم ّ
ا٤ببلزمة ٥با ،وذلك على النحو التايل:
(ٔ) أليس ا﵁ تبارك وتعاَل ىو ا٣بالق الواجد لئلنسان ولغّبه من ا٤بخلوقات وىو ا٢باف ٥ب م وال ذي ٲبل ك وح ده التص رف يف
كل شيء ّٔذا الكون؟! ا١بواب:بلى.
(ٕ) أليس ا﵁ تبارك وتعاَل وحده ىو من أنعم على اإلنسان بنعمو الكثّبة الٍب ال تعد وال ٙبصى؟! ا١بواب :بلى.
(ٖ) أليس ا﵁ سبحانو وتعاَل ىو من بيده وحده الثواب والعقاب؟! ا١بواب :بلى.
(ٗ) فهل ٯبوز بعد ذلك إشراك أحدا غّب ا﵁ سبحانو وتعاَل يف ألوىيتو أو اإلشراك يف عبادتو شيئا؟!
ا١ب واب :ك بل ،ف ا﵁ س بحانو وتع اَل ى و اإلل و الواح د ال ذي أنع م عل ى اإلنس ان ٔبمي ع ال نعم ال ٍب ال تُع د وال ُٙبص ى ،وى و م ن
بيده الثواب والعقاب وحده ،ومن مث فهو سبحانو وتعاَل ىو ا٤بستحق بالعبادة.
(٘) أيهما أقرب إَل العقل الصريح :االعتقاد بوجود الكثّب من اآل٥بة ٗبا يف ذلك من اعتقاد بوجود صور أو أقانيم لئللو
وتصويره يف صور شٌب متفرقة ومن مث التشتت والتفرق وعبادة آ٥بة ٨بتلفة (من أصنام وأحجار وٛباثيل ٨بتلفة آل٥بة متعددة)
إَل غّب ذلك من صور تقديس وعبادة لؤلشخاص والشموس والكواكب واألبقار وا٢بيوانات ا٤بختلفة واألشجارٗ ...با يف
توحد الناس واجتماعهم
ذلك من انتقاص وٙبقّب لو وتقليل من شأنو؟ أم االعتقاد بوحدانية اإللو سبحانو وتعاَل ومن مث ّ
على العبادة والدعاء إللو واحد وتنزيهو سبحانو وتعاَل عن النقائص والعيوب واألفعال القبيحة التافهة ومن مث تقديره
وتعظيمو؟
توحد الناس واجتماعهم على العبادة والدعاء إللو واحد
ا١بواب :ال شك بأن االعتقاد بوحدانية اإللو سبحانو وتعاَل ومن مث ّ

وتنزيهو سبحانو وتعاَل عن النقائص والعيوب واألفعال القبيحة التافهة ومن مث تقديره وتعظيمو ىو أقرب إَل العقل الصريح
دون أدىن معارضة لو.
( )ٙأيهما ٛبيل إليو الفط رة النقي ة وال نفس الزكي ة :االعتق اد بتع دد اآل٥ب ة وم ن مث االخ تبلف والتب اين وع دم وج ود طريق ة ٧ب ددة
توحد الناس على َكْي ِفيَ ٍة واحدة لعبادة اإللو الواحد؟!
يف العبادة؟ أم االعتقاد بوحدانية اإللو سبحانو وتعاَل ومن مث ّ
توحد الناس
ا١بواب :ال شك بأن الفطرة النقية والنفس الزكية ٛبيل إَل اإلٲبان بوحدانية اإللو سبحانو وتعاَل ومن مث ّ
على عبادة اإللو الواحد بكيفية واحدة.
وىذا موافق ٤با جاء بو اإلسبلم ،فا﵁ تعاَل يقول:
ِ
َّ
ك ُفوا أَحد(ٗ) ﴾ [اإلخبلص]ٗ-ٔ :
َح ٌد(ٔ) ا﵁ َّ
﴿ قُ ْل ُى َو ا﵁ أ َ
الص َم ُد(ٕ) َملْ يَل ْد َوَملْ يُولَ ْد(ٖ) َوَملْ يَكْن لوُ ُ ً
**********

(سٖٖ) غّب ا٤بسلم :كنت قد ٠بعت من أحد ا٤بسلمْب بأنو يوجد بكتب ا٥بندوس بشارات ببعثة نيب اإلسبلم ٧بمد يف
آخر الزمان كرسول خامت ١بميع األنبياء وا٤برسلْب ،فهل ىذا صحيح؟ وإذا كان األمر كذلك فهل ٲبكنك أن تذكر يل ٭باذجا
منها؟
أحب أن أوضح أوال:
(جٖٖ) ا٤بس لم :بالتأكيد نعم ،فهذه البشارات يف كثّب من ا٤بواضع ،و ّ
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أن ا﵁ تبارك وتعاَل يرسل أنبياءه ورسلو يف أزمنة متعاقبة إَل ٨بتلف األمم والشعوب على أن يُْب َعث النيب أو الرسول إَل قومو
ث ّٔا النيب ٧بمد  فهي إَل الناس كافة يف كل مكان وزمان وذلك ألهنا الرسالة
خاصة فيما عدا الرسالة األخّبة الٍب بُعِ َ
ا٣باٛبة ،لذلك فإن النيب ٧بمد  ىو آخر األنبياء وا٤برسلْب.
وم ن مث ،ف إذا أخ بت الكت ب الس ابقة ٗب ا يتواف ق م ع م ا أخ ب ب و الق رآن الك رًن فإنن ا نص دقو ،وإذا أخ بت الكت ب الس ابقة ٗب ا
يتعارض مع ما أخب بو القرآن الكرًن فإننا ال نصدقو ،وما ع دا ذل ك ٩ب ا مل يُذكر يف الق رآن الك رًن واألحادي ث النبوي ة الش ريفة
فإننا ال نصدقو وال نكذبو.
ولق د تب ّْب وج ود الكث ّب م ن البش ارات الواض حة الص رٰبة ال ٍب تبش ر ببعث ة الن يب ٧بم د  يف آخ ر الزم ان وذل ك بكت ب
ا٥بندوس ،ومنها:
ٔ -البشارة ب (نراشنس) يف كل من الكتب األربعة للهندوس ((رك ويد -ٯبر ويد -سام ويد -أهترو ويد)).
وكلمة (نراشنس) مكونة من لفظْب:
اللف األول (نر) ،ويعِب :اإلنسان  -اللف الثاين (اشنس) ،ويعِب :من ُْٰبمد ويُثُب عليو بكثرة.
فكأ٭با أُِيت ّٔذا اللف كتنبيو على أن ىذه الشخص ية ال ٍب اخت ّبت للم دح والثن اء ى ي م ن ج نس البش ر ،ومعل وم أن اس م الن يب
"٧بم د"  مش تق م ن (ٞب د) ويع ِب ال ذي ُْٰبم د ويُث ُب علي و بكث رة ،ومعل وم أن م ن اس م " أٞب د" ى و االس م اآلخ ر للن يب 

وا٤برادف السم "٧بمد" وىو أيضا مشتق من (ٞبد) ويعِب الذي ُْٰبمد ويُثُب عليو بكثرة.
وإذا مل يك ن ىن اك أي بش ارة ب النيب ٧بم د  س وى ى ذه البش ارة ل َك َف ت وذل ك لوض وحها وص راحتها إال أن و يوج د الكث ّب
والكثّب من البشارات ،ومن ا٤بواضع الٍب تعطي وصف ل (نراشنس):

رك ويد( ،ريج فيد)(( :كتاب /ٔ :إصحاح/ٔٓٙ :عدد))ٗ :
رك ويد( ،ريج فيد)(( :كتاب /٘ :إصحاح/٘ :عدد))ٕ :
ٕ -بي ان ص فات الرس ول ا٣ب امت ١بمي ع الرس ل الس ابقْب وال ذي مت التبش ّب ب و بكت ب ا٥بن دوس ،حي ث م ذكور أن و آخ ر
(تيمبيشي):أي آخر رسول.
ومن ا٤بواضع الٍب توضح البشارة بآخر رسول وصفاتو(( :كتاب :كالكي بيورانا /باب /ٕ :عدد))ٔ٘،ٔٔ،ٚ،٘،ٗ :
 فيذكر الكتاب أن اسم والدتو ىو( :سومٍب) وىذه الكلمة باللغة السنسكريتية تعِب :السبلم واألمن ،ومعلوم أن والدةالنيب ٧بمد  تسمى ب ( :آمنة) وتعِب :السبلم واألمن.
 ويذكر (الكتاب) أن اسم والده ىو( :وشنو ياس) ،وكلمة (وشنو) تعِب :ا﵁  -وكلمة (ياس) تعِب :عبد ،أي أن ا٠بوىو( :عبد ا﵁) وىذا ىو اسم والد النيب ٧بمد .
 ويذكر (الكتاب) أنو يولد يف بلد األمن والسبلم ،ومعلوم أن البلد الذي ُولِد فيو النيب ٧بمد  ىو( :مكة) ،وتسمى(مكة) ب ( :البلد األمْب) وذلك ألهنا بلد األمن والسبلم.
وي ذكر (الكت اب) أن و س وف يك ون مبش را عا٤بي ا ،وى ذا مط ابق ٤ب ا وص ف ا﵁ تع اَل ب و رس ولو ا٣ب امت ٧بم د  يف الق رآناك ش ِ
اى ًدا َوُمبَ ّْشرا َّونَ ِذيرا ﴾ [األحزاب.]ٗ٘ :
الكرًن ،فا﵁ تعاَل يقول ﴿ :إِنَّا أَْر َس ْلنَ َ َ
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ويذكر (الكتاب) أنو سيتلقى الوحي على جبل ،ولقد تل ّقى النيب ٧بمد  الوحي على جبل النور.ويذكر (الكتاب) أنو سوف يهاجر إَل الشمال مث يعود ،ومعلوم أن النيب ٧بمد  قد ىاجر من (مكة) إَل (ا٤بدينة) مشاالمث عاد إَل مكة ثانية يف يوم الفتح.
ومن مث يتبْب جليّا أن ىذه البشارات ىي بشارات خاصة بالرسول ا٣بامت ٧بمد .
ٖ -ولقد ذُكَِر النيب ٧بمد  با٠بو اآلخر " أٞبد " ويعِب :الذي ُْٰبمد ،وذلك يف مواضع كثّبة منها:
 (ريج فيدا /الكتاب الثامن /جزء /ٙ :عدد)ٔٓ :وغ ّب م ا أش رت إلي و العدي د م ن البش ارات ال ٍب أخ بت ببعث ة الن يب ٧بم د (أٞب د)  يف آخ ر الزم ان كرس ول خ امت ١بمي ع
ا٤برسلْب.
**********

(سٖٗ) غ ّب ا٤بس لم :م ا ى ي وجه ة نظ ر اإلس بلم يف س يدىارتا غوتام ا ال ُملقَّب ب (ب وذا) وك ذلك يف م ا ق د ج اء ب و م ن

إرشادات وتوجيهات؟
(جٖٗ) ا٤بس لم :لق د أش رت يف إج ابٍب عل ى التس اؤالت الس ابقة أن اإلس بلم ق د ج اء داعي ا إَل تنزي و اإلل و س بحانو وتع اَل
ِ
ومنَ ّزه ع ن أن
ِب ع ن ف ْع ل التفاى ات والنق ائص ُ
ا٣بالق للبشر و١بميع ا٤بخلوقات عن كل ما ال يلي ق ب و ،وأن و س بحانو وتع اَل غ ٌ
التصور يف أي من صور ٨بلوقاتو.
ٰب ّ
جسد يف صورة بشرية أو ّ
ط من ق ْدره وشأنو ومنزلتو كإلو موصوف بطبلقة القدرة عن التّ ّ
ي ٨بلوق ليس فيو م ن ص فات األلوىي ة ال ٍب
 لذا فإن اإلسبلم ينظر إَل سيدىارتا غوتاما ا٤بلقب ب (بوذا) على أنو إنسان َبش ِر ّ
ٱبتص ّٔا ا﵁ سبحانو وتعاَل أدىن شيء.
ولق د ج اء س يدىارتا غوتام ا ا٤بلق ب ب (بوذا) بكث ّب م ن التوجيه ات واإلرش ادات النافع ة وال ٍب تتواف ق معه ا تع اليم اإلس بلم
الس امية إال أن و  -س يدىارتا غوتام ا ا٤بلق ب ب (بوذا)  -مل يتع رض بش ٍ
كل َجلِ ٍّي للقض ية األى م ال ٍب م ن أجله ا خل ق ا﵁ تع اَل

البشر وىي قضية اإلٲبان با﵁ تعاَل ووحدانية ألوىيتو ومن مث إفراده سبحانو وتعاَل بالعبودية وعدم اإلشراك بو ش يئا ،حي ث مل
يقم سيدىارتا غوتاما ا٤بلقب ب (بوذا) بشكل صريح بالدعوة إَل اإلٲبان باإللو ا٣بالق ووحداني ة ألوىيت و يف ح ْب أن اإلس بلم ق د
تعرض ٥با حيث عمل اإلسبلم على الدعوة إَل اإلٲب ان بوج ود اإلل و (ا﵁ س بحانو وتع اَل)
جعل ىذه القضية أوَل القضايا الٍب ّ
والدعوة إَل اإلٲبان بوحدانية ألوىيتو وتنزيهو عن الص فات الرذيل ة والنق ائص والعي وب وع ن ك ل م ا ال يلي ق ب و ،واإلٲب ان بعظ يم
صفاتو وطبلقة قدرتو.
وم ن التع اليم ال ٍب ق د ج اء ّٔ ا اإلس بلم وال ٍب تتواف ق م ع التوجيه ات واإلرش ادات ال ٍب ق د ج اء ّٔ ا س يدىارتا غوتام ا ا٤بلق ب

ب (بوذا):
ٔ -الدعوة إَل ا﵀بة والتسامح والتعامل با٢بسُب
 يقول النيب ٧بمد " :ال ْيؤِمن أح ُدكم حٌب ُِٰبب ألخيو ما ٰببّو لنفسو" [رواه البخاري]
ا٤بقصود باألخوة يف ا٢بديث :األخوة يف اإلٲبان ،فا﵁ تعاَل يقول :إَِّ٭بَا الْمؤِمنو َن إِخوةٌ فَأ ِ
َصل ُحوا بَ ْ َ
ُْ ُ َْ ْ
ْب أ َ
َخ َويْ ُك ْم َواتَّ ُقوا اللَّوَ
ٞبُو َن)[ (10سورة ا٢بجرات]ٔٓ :
لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َ
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ِ
َّاس ِٖبُلُ ٍق َح َسن"
 يقول النيب ٧بمد َ " :..و َخالق الن َ
فَ ،وإِ َذا ْاؤُٛبِ َن َخا َن" [رواه البخاري] ،أي أن
 يقول النيب ٧بمد " :آيَةُ الْ ُمنَافِ ِق ثََبل ٌث :إِ َذا َحد َ
َخلَ َ
بَ ،وإِ َذا َو َع َد أ ْ
َّث َك َذ َ
أي من الكذب أو إخبلف الوعد أو ا٣بيانة.
ا٤بؤمن ليس من صفاتو ٍّ
يقول النيب ٧بمد " :ليس ِ
ا٤بؤمن بالطّعان وال اللّعان وال الفاحش وال البَ ِذيء" [رواه أٞبد]
ْ
خانك" [رواه البخاري]
 يقول النيب ٧بمد ّْ " :أد األمانة إَل من ائْ تَمنك ،وال ٚبُن من َٕ -النهي عن اإلسراف
س ِرفُوا[ (31) ..سورة األعراف]ٖٔ :
..وُكلُوا َوا ْشَربُوا َوَال تُ ْ
 يقول ا﵁ تعاَلَ :ِ
 يقول النيب ٧بمد " :ما مؤل ِِ
ص ْلبو ،فإن مل يفعل ،فثُلُث
َ
شرا من بطنوٕ .بَ ْسب ابن آدم لَُقْيمات يُق ْمن بو ُ
آدمي وعاءً ً
لطعامو وثُلُث لشرابو وثُلُث لنفسو" [الَبمذي وابن ماجو والنسائي]
إَل غّب ذلك من التوجيهات واإلرشادات الكثّبة النافعة الٍب ّٔا يصلح الفرد وآّتمع.
ولقد جاء اإلسبلم بالتعاليم والتوجيه ات ا٤بعا١ب ة ٤ب ا وق ع فيم ا نُِق ل ع ن س يدىارتا غوتام ا (ب وذا) م ن أق وال ّٔ ا قص ور ،و٭ب وذج
ذلك:
 أنو يف حْب أن سيدىارتا غوتاما (بوذا) قد رغّب يف البعد عن الزواج من النساء فإننا ٪ب د أن اإلس بلم ق د ج اء داعي ا وحاثَّاعل ى تك وين األس رة الص ا٢بة وال ٍب م ن خبل٥ب ا تنش أ األجي ال العامل ة ؤّ ا يص لُح ح ال األف راد وآّتمع ات وت نهض األم م
[رواه الَبمذي]

والشعوب وذلك من خبلل التزاوج والتناسل والتكاثر.

اس تَطاع ِم ْنكم البَّاءَة (ا٤بس كن ،ويع ِب :ا٤بق درة عل ى ت وفّبه)
و٭بوذج ذلك من أقوال النيب ٧بمد " : يا َم ْع َشر َّ
الش باب َ ،م ن ْ

فَ ْليَتَ َزَّوج"..

[رواه البخاري]

ناسلُوا ت َكاثروا"..
ويقول النيب ٧بمد " :تَنَا َك ُحوا تَ َ

[رواه البيهقي]

ِ
ِ
األر ِ
ض وفَ َساد َكبِّب"
ويقول " :إذا َجاءَ ُكم َم ْن تَ ْر َ
ض ْون دينَو ُ
وخلَُقو فَ َزّْو ُجوه َّإال تَ ْفعلوه تَ ُكن فْت نَة يف ْ
وخ ّْب َمتَاع ُّ
ويقول النيب ٧بمد ُّ " :
الصا٢بَة" [رواه مسلم]
الدنْيا متَاع
الدنْيا ا٤ب ْرأة َّ
َ
األمّب ر ٍاع ،والرجل ر ٍاع على أى ِل ب يتِو ،وا٤برأة ر ِ
ويقول النيب ٧بمد ُ " :كلُّ ُكم ر ٍاع وُكلُّ ُكم مسؤول ع َن ر ِعيَّتو و ِ
اعية على ب ي ِ
ت
َْ
َ َْ
َْ َ َ
َ
َ
َْ َ
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
سؤول َع ْن َرعيَّتو" [رواه البخاري ومسلم]
َزْوجها َوَولَده ،فَ ُكلُّ ُكم َر ٍاع وُكلُّ ُكم َم ْ
ويقول النيب ٧بمد " :أ ْك ِرموا أوال َد ُكم و ِ
أدبَ ُهم" [رواه ابن ماجة]
أحسنُوا َ
ْ
ُ ْ
إَل غّب ذلك من اآليات القرآية الكرٲبة واألحاديث النبوية الشريفة الكثّبة الٍب ٙبث على ذلك.
[رواه الَبمذي]

**********

(سٖ٘) غّب ا٤بسلم :إذن ،ما ىي صفات اإللو يف اإلسبلم؟
(جٖ٘) ا٤بس لم :لقد جاء اإلسبلم داعيا إَل اإلٲبان ٕبسن صفات اإللو سبحانو وتعاَل وٝبا٥با وعظمتها ،وأن ىذه الصفات
كلها صفات ُح ْسن وكمال وإجبلل ال يعَبيها أي نقصان ،وليس ذلك إال لئللو الواحد (الذي ال شريك لو) الذي بيده
ا٣بَْلق واإلٯباد وا٢بف  ...والذي ٲبلك وحده التصرف يف كل شيء ،وىو ا﵁ سبحانو وتعاَل.
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ومن صفات ا﵁ سبحانو تعاَل:
 صفة (األزلية)  :ويقصد ّٔا أن ا﵁ سبحانو وتعاَل ىو األول الذي ليس قبلو شيء وىو اآلخر الذي ليس بعده شيء ،الا٢بي الذي ال ٲبوت ،فبل يفنيو فناء مكان أو انتهاء زمان فهو سبحانو وتعاَل خالق ا٤بكان والزمان وىو
يغفل وال ينام فهو ّ
الواجد ٥بما.
 صفة (القدرة) :ويقصد ّٔا أن ا﵁ سبحانو وتعاَل ىو القدير صاحب القدرة ا٤بطلقة ،وأنو سبحانو وتعاَل ىو القادر علىفعل كل شيء ،فإذا أراد شيئا فإ٭با يقول لو كن فيكون ،واآلثار الدالة على طبلقة قدرة اإللو سبحانو وتعاَل أكثر من أن
ٙبصى (من خ ْلق بديع للكون ٗبا فيو من موجودات و٨بلوقات متضمنة لئلنسان ٗبا فيو من إبداع يف ا٣بِلقة من روح وعقل
وقلب وأنظمة داخلية معقدة...إَل غّب ذلك).
صفة (العِلم) :ويقصد ّٔا أن ا﵁ سبحانو وتعاَل ىو العليم وأن علمو واسع كامل ٧بيط بكل شيء من مكان وزمان

(ماضي -حاضر -مستقبل) فهو سبحانو وتعاَل اإللو الواحد ا٣بالق والواجد لكل شيء من العدم.
صفة (ا٢بكمة) :ويقصد ّٔا أن ا﵁ سبحانو وتعاَل ىو ا٢بكيم ،وأن حكمتو بالغة كاملة.
صفة (اإلرادة) :ويقصد ّٔا أن ا﵁ سبحانو وتعاَل يفعل ما يشاء وما يريد وذلك يف إطار فضلو وعدلو تبعا لسعة علمو
وكمال حكمتو وعظمتو.
صفة (ا٤بغفرة والرٞبة والكرم) :ويقص د ّٔا أن ا﵁ سبحانو وتعاَل ٰبب ا٤بغفرة والرٞبة والكرم فيغفر لعباده ذنؤّم وتقصّبىم
إذا تابوا إليو وآمنوا بو وامتثلوا أ وامره ،ويشملهم برٞبتو ،ويكرمهم برضاه عليهم ودخو٥بم جنتو ٗبا فيها من نعيم عظيم دائم
مقيم.
ا٢بق والع دل ف بل يظل م عب اده مثق ال ذرة وال يُ َف ّرق بي نهم ش يئا،
(ا٢بق والعدل) :ويقصد ّٔا أن ا﵁ سبحانو وتعاَل ٰبب ّ
صفة ّ
ف بل يوج د ف رق ب ْب أى م ن أجن اس البش ر حي ث إن و ال فض ل ألح د عل ى أح د عن د ا﵁ تع اَل إال باإلٲب ان والتق وى والعم ل
الصاٌف.
وكذلك ال يتحمل أحد خطأ غّبه وإن كان أبيو أو أمو ،فكل إنسان مسئول عن نفسو ،فمن يعمل مثقال ذرة من خّب
فسوف ٯبد أجرىا وثوأّا يوم القيامة (اليوم الذي يُبعث الناس فيو بعد موهتم ﵀اسبتهم على أعما٥بم يف الدنيا وموافاهتم
أجورىم عليها) ومن يعمل مثقال ذرة من شر فسوف ُٰباسب عليها.
صفة (السبلم) :فا﵁ سبحانو وتعاَل ٰبب السبلم وىو من يأمر عباده بتحقيقو يف األرض واألخذ بأسبابو وينهاىم عن
الظلم والطغيان ومن مث يكون السبلم واألمان ،ولعلنا ندرك ا٢بكمة يف أن التحية يف اإلسبلم ىي السبلمٗ ،بعُب أن يقول
ال ُم َحيّي (السبلم عليكم) ويَُرّد عليو بقول (وعليكم السبلم) فيكون الشعور باألمن واالطمئنان.
ولقد جاء اإلسبلم ُمبَ يّنا أن ا﵁ سبحانو وتعاَل ليس كمثلو شيء يف كمالو وٝبالو وجبللو ويف عظمتو وقوتو ويف طبلقة قدرتو
وسعة علمو وكمال حكمتو...إَل غّب ذلك من صفات ا﵁ ا٢بسُب.
**********
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(س )ٖٙغّب ا٤بسلم٤ :باذا َِٯبب اإلٲبان بالقرآن الكرًن كآخر الكتب السماوية ال ُمنَ ّزلة من عند ا﵁ سبحانو وتعاَل؟
(ج )ٖٙا٤بس لم :ذلك ألن القرآن الكرًن ُمتضمن ٤با يشهد بصدقو وقُ ْد ِسيَتو كما على النحو التايل:
ِٔ -
ض ُّمنِو للعقيدة النقية يف اإللو سبحانو وتعاَل (والٍب قد أشرت إَل اليسّب منها يف إٯباز) والدعوة الصافية
احتوائو وتَ َ
ْ
والعبادات ا٥بادية (الٍب هتدي إَل ُ٠بُّو النفس وارتقائها وتزكيتها وتطهرىا من الصفات الرذيلة) والتشاريع القوٲبة والتعاليم
وٙبُ ّل ّٔا ٝبيع مشاكلها ،وذلك
السامية والتوجيهات الرشيدة الٍب ّٔا تستقيم حياة البشرية على منهاج رّّٔا (اإللو جل وعبل) َ
مع ٝبال أسلوبو ونَظْ ِمو وعظيم ببلغتو ِ
بشكْل يُ ْع ِجز البشر عن اإلتيان ولو بسورة من ِمثلو (من
ودقَّة ألفاظو ُ
ومشو٥با وروعتها َ
مثل ُس َوِر القرآن الكرًن).
ٕ -لقد أخب القرآن الكرًن وأشارت األحاديث النبوية الشريفة إَل حقائق علمية مبهرة (يف السماء واألرض وا١ببال والبحار
واإلنسان وا٢بيوان والطّب والنبات) ال سيما يف قضية ا٣ب ْلق وذلك منذ أكثر من (ٓٓٗٔ) عام ،يف وقت مل يكن ألحد أدىن
معرفة ّٔا ،مث جاء العلم ا٢بديث بتقنياتو ا٤بتطورة ليكتشف صحتها ومصداقيتها ومن مث تكون شاىدة على أن ىذا الكتاب
ض ّْمن ٥با ىو كبلم ا﵁ سبحانو وتعاَل الذي ال يعَبيو أي نقصان.
(القرآن الكرًن) ا٤بتَ َ
ُ
**********

(س )ٖٚا٥بندوسي :ىل من ا٤بمكن أن تذكر يل ٭باذجا من ا٢بقائق العلمية الٍب أخب ّٔا القرآن وأشارت إليها األحاديث
النبوية والٍب مل يكن ألحد آنذاك أدىن معرفة ّٔا ومل تُكْتَشف إال يف ىذا العصر ا٢بديث بعد التقدم يف شٌب الوسائل
العلمية ؟
ُبْب لك بعضا من ىذه النماذج موضحا بعضا من ا٤بصادر الٍب ٲبكنك الرجوع
(ج )ٖٚا٤بس لم  :إن شاء ا﵁ تعاَل سوف أ ّ
إليها لبلطبلع على ا٤بزيد منها (من النماذج).

فمن ىذه النماذج :ا٢بقائق العلمية ا٤بتعلقة بالكون وقضية ا٣ب ْلق ٥بذا الكون وكيفية خ ْلق ا﵁ سبحانو وتعاَل للسماوات
واألرض وكذلك كيفية َخ ْلق ا١بنْب ومراحل تطوره وغّب ذلك ،وأذكر منها:
النموذج األول:

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ضيّْ ًقا َحَر ًجا َكأََّ٭بَا
ص ْد َرهُ َ
ص ْد َرهُ ل ِْئل ْس َبلم َوَم ْن يُِرْد أَ ْن يُضلَّوُ َْٯب َع ْل َ
( )1يقول اهلل تعالى ﴿ :فَ َم ْن يُِرد اللَّوُ أَ ْن يَهديَوُ يَ ْشَر ْح َ
الس ِ
يَ َّ ِ
ماء[ ﴾ ...األنعام.]ٕٔ٘ :
صعَّ ُد يف َّ َ

ضيّْ ًقا " :صدره ضيّق غّب واسع ،نظرا الضطراب عملية التنفس وعدم انتظامها.
ص ْد َرهُ َ
معُب " َ
معُب " حرجا " :شديد ِ
ص َّع ُد " :يصعد ٗبش ّقة وبتكلُّف.
الضيق
معُب " يَ َّ
ََ ً
تتحدث اآلية القرآنية الكرٲبة عن اإلنسان الذى يضل عن سبيل ا﵁ تعاَل ،وعن ٦بازاة ا﵁ تعاَل لو ىف الدنيا بأن ٯبعل
صدره ىف حالة ِضيق شديدة كمن ٰباول الصعود ىف السماء ويعاىن من مش ّقة صعوده فيها.
ومن مث فإن اآلية القرآنية الكرٲبة ٚببنا ٕبال الصاعد ىف السماء وأنو يعاىن من الضيق الشديد ىف الصدر نظرا الضطراب

ص َّع ُد ".
ضيّْ ًقا َحَر ًجا "  ،وقول ا﵁ تعاَل " :يَ َّ
عملية التنفس ا٣باصة بو وعدم انتظامها ،ويتضح ذلك ىف قول ا﵁ تعاَلَ " :
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ولقد اكتشف العلم ا٢بديث ا٬بفاض الضغط ا١بوى عند الصعود ىف السماء واالرتفاع إَل طبقات ا١بو العليا  ،وىو ما
يسبب الشعور بالضيق وصعوبة التنفس.
وبذلك يتبْب صدق ما أشارت إليو اآلية القرآنية الكرٲبة من حقيقة علمية مبهرة منذ أكثر من ٓٓٗٔ عام ،والٌب مل يكن
ألحد أدىن معرفة ّٔا ،وذلك ىف تصوير بديع موجز أوضحتو (ٖ) ثبلث كلمات فقط يف ىذه اآلية الكرٲبة.
حرجا ،والكلمة
وىذه الكلمات منها كلمتان " َ
جا " تصفان حالة الصاعد يف السماء وأن صدره يكون ضي ًقا ً
ضيّْ ًقا َحَر ً
صعَّ ُد " حيث إن ا٢برفْب ا٤بشددين ّٔا يوضحان كيف أن حركة الصعود ليست سهلة ،بل إن الصاعد ٯبد ا٤بشقة
الثالثة " يَ َّ

يف صعوده إَل السماء ،وذلك بسبب ما يعانيو من ا٬بفاض كبّب يف الضغط ا١بوي .
فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكرًن ،بل حروفو ؟! فتكون شاىد ًة على أن القرآن الكرًن ىو كبلم ا﵁ (سبحانو وتعاَل).
*****
النموذج الثاني:

َّ ِ
َن َّ ِ
ين َك َف ُروا أ َّ
اٮبَا َو َج َع ْلنَا ِم َن الْ َم ِاء ُك َّل َش ْي ٍء َح ٍّي أَفَ َبل
ض َكانَتَا َرتْ ًقا فَ َفتَ ْقنَ ُ
الس َم َوات َواْأل َْر َ
يقول اهلل تعالى ﴿ :أ ََوَملْ يََر الذ َ
يُ ْؤِمنُو َن ﴾ [األنبياء.]ٖٓ :
معُب " َكانَتَا َرتْ ًقا " :ملتصقتْب ،أى أن السماوات واألرض كانتا ملتصقتْب ،غّب متباعدتْب.

اٮبَا " :ففصلنا بينهما ،أي :فصلنابْب السماء واألرض بعد أن كانتا ملتصقتْب.
معُب " فَ َفتَ ْقنَ ُ
تتحدث اآلية القرآنية الكرٲبة عن خلق ا﵁ تعاَل للسماوات واألرض وبداية خلقو (سبحانو وتعاَل) ٥بما ،وتدعوا إَل التأمل
ىف بديع خلق ا﵁ تعاَل وكيفية بَ ْدأ ىذا الكون ا٤بشهود ،للتعرف على خالقو ،واإلٲبان بو وبعظيم صفاتو وطبلقة قدرتو.
فتخبنا اآلية القرآنية الكرٲبة بأن السماوات واألرض كانتا ىف البداية ملتصقتْب كشئ واحد وذلك ىف قول ا﵁ تعاَل
اٮبَا ".
" َكانَتَا َرتْ ًقا "  ،مث متّ الفصل بينهما وذلك ىف قول ا﵁ تعاَل " فَ َفتَ ْقنَ ُ

ولقد اكتشف العلم ا٢بديث صدق ما أخبت بو اآلية القرآنية الكرٲبة من حقيقة علمي ة مذىل ة تبين ت للعلم اء ىف ى ذا العص ر
ا٢ب ديث ،وم ن مث فق د ُو ِض عت نظري ة ( اإلنفج ددار الع دديم ) ،وى ى النظري ة الس ائدة ىف ى ذا العص ر ا٢ب ديث وذل ك بع د
اكتشاف ٛبدد واتّساع الكون بشكل مستمر.
ونظرية ( اإلنفجار الع يم ) ،تقول :بأنو ما دام أن الكون إَل اليوم يتباعد فبل ب د أن و يف ي وم م ا ك ان متقاربًا ،وإذا م ا ٚبيلن ا
َس ّْب ىذه آّرات يف اال٘باه ا٤بعاكس ال٘باه تباعدىا اليوم ،أي وىي ٘بري ُمقَببة بعضها من بع ض فإهن ا س تكون قطع ة واح دة

(ملتصقة ببعضها كما ىف قول ا﵁ تعاَل " َكانَتَا َرتْ ًقا ") ُمساوية يف حجمها ّٓموع أحجام آّرات ا٤بكونة ٥با.
وتضامت ازدادت كتلته ا ،فت زداد ش دة جاذبيته ا ،في زداد التبلص ق
ويقول الفيزيائيون :إنو كلما اقَببت ىذه آّرات من بعضها
َّ

( كم ا ىف ق ول ا﵁ تع اَل " َكانَتَ ا َرتْ ًق ا ") ،وتتبلش ى الفراغ ات ب ْب النج وم ا٤بكون ة للمج رات ،مث ي زداد ض غط ا١باذبي ة عل ى
ُ
النجوم نفسها ،وىكذا يستمر الضغط حٌب تكون ا٤بادة ا٤بكونة للك ون يف حج م ال ذرة ،مث يس تمر الض غط إَل أن تك ون ى ذه
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اٮبَا ") ى ذه ا٤ب ادة ذات الض غط الش ديد والطاق ة ا٥بائل ة
ا٤بادة يف أصغر ما ٲبكن ،مث انفج رت ( كم ا ىف ق ول ا﵁ تع اَل " فَ َفتَ ْقنَ ُ

فتكون منها بالتدريج ىذا الكون ا٤بشهود ا٤بتمثل ىف السماوات واألرض.
وانتشرت أجزاؤىا يف صورة إشعاع ،مث بدأ يَبُد ّ
فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكرًن وببلغتها ؟!! وعلى أى شئ يدل ذلك ؟؟

ال ش ك ،أن ذل ك كل و ي دل عل ى مص داقية الق رآن الك رًن ،وأن و وح ى م ن ا﵁ تع اَل عل ى نبي و األم ْب ،خ امت األنبي اء وا٤برس لْب
٧بمد .
*****
النموذج الثالث:

الس َم ِاء َوِى َي ُد َخا ٌن﴾ ...
استَ َوى إِ ََل َّ
يقول اهلل تعالىُ ﴿ :مثَّ ْ
تشّب اآلية الكرٲبة إَل أن السماء ىف بداية ِخ ْل َقتِها من ا﵁ تبارك وتعاَل كانت عبارة عن دخان.
صلت]ٔٔ :
[فُ ّ

ولق د اس تطاع العل م ا٢ب ديث تص وير ال دخان الك وىن األول الن اتج ع ن عملي ة االنفج ار العظ يم ىف بداي ة نش أة الك ون ِ
وخ ْل َقتِ و
من ا﵁ تبارك وتعاَل ،حيث ُوِجد لو بقايا أثرية على أطراف ا١بزء ا٤بدرك م ن الك ون ٩ب ا يؤك د أن الس ماء ىف بداي ة ِخ ْل َقتِه ا م ن
ُ
الس َم ِاء َوِى َي ُد َخا ٌن ".
مث
"
تعاَل
ا﵁ تبارك وتعاَل كانت عبارة عن دخان وذلك كما ىف قول ا﵁
َّ
ُ
استَ َوى إِ ََل َّ
ْ
فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكرًن وببلغتها ؟!! وعلى أى شئ يدل ذلك ؟؟
*****
النموذج الرابع:

السماء ب نَ ي نَاىا بِأَي ٍد وإِنَّا لَم ِ
وسعُو َن ﴾ [الذاريات.]ٗٚ :
يقول اهلل تعالىَ ﴿ :و َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ
معُب " بِأَيْ ٍد " :بقوة وقدرة وإحكام.
الس َماءَ " :الفضاء األعلى الذى ٰبيط باألرض
معُب " َو َّ
ِ
اتساعها ،ولنجعلنها ىف اتساع وٛبدد مستمر.
معُب " لَ ُموسعُو َن " :لنزيد ّن ىف ّ
تتحدث اآلية القرآنية الكرٲبة عن السماء  ،وعن عظيم قدرة ا﵁ تعاَل ىف إحكام وإبداع خلقها ،فتخبنا بأن ا﵁
(سبحانو وتعاَل) قد خلق السماء بقوتو وقدرتو وجعلها واسعة ،ليس ذلك فحسب بل إنو (سبحانو وتعاَل) سوف يزيد من
اتساعها وٯبعلها ىف اتّساع وٛبدد مستمر.
ولقد اكتشف العلم ا٢بديث صدق ما أخب بو القرآن الكرًن ،حيث أثبتت التقنيات ا٢بديثة أن النجوم بل وآّرات – الٌب
تضم أعدادا ىائلة من النجوم – تتباعد عن بعضها بسرعات كبّبة وىائلة تصل إَل أحيانا إَل ما يقارب سرعة الضوء
(ٖٓٓٓٓٓ) كم/ث  ،حيث أدرك العلماء أن طيف النجم ينحاز إَل اللون األٞبر ،ومن مث فقد ثبت للعلماء أن من صفات
الكون أنو دائم اإلتساع ،وىذا ىو ما أشارت إليو اآلية القرآنية الكرٲبة من ىذا اإلتساع كان ىف القدًن من الزمان وسيستمر

إَل أن يشاء ا﵁ تعاَل.
فإَل أى شىء يقودنا سبق القرآن الكرًن ىف اإلشارة واإلخبار ٗبثل ىذه ا٢بقائق العلمية ا٤ببهرة منذ أكثر من ٓٓٗٔ عام،ىف
وقت مل يكن ألحد أدىن معرفة ّٔا ،والٌب مل تُكتشف إال بعد التقدم التكنولوجى ىف ىذا العصر ا٢بديث ؟!!
*****
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النموذج الخامس:

ِ
ِ
ِ
يقول اهلل تعالى ﴿ :وآَيةٌ َ٥بُم اللَّْيل نَسلَ ُخ ِمْنوُ الن َ ِ
ك تَ ْق ِد ُير الْ َع ِزي ِز
س َْ٘ب ِري ل ُم ْستَ َقٍّر َ٥بَا ذَل َ
َّه َار فَإذَا ُى ْم ُمظْل ُمو َن (َ )ٖٚوالش ْ
ََ ُ ُ ْ
َّم ُ
ِ ِ
ِ
س يَْنبَغِي َ٥بَا أَ ْن تُ ْد ِرَك الْ َق َمَر َوَال اللَّْي ُل َسابِ ُق
الْ َعلي ِم (َ )ٖٛوالْ َق َمَر قَد َّْرنَاهُ َمنَا ِزَل َح ٌَّب َع َاد َكالْعُ ْر ُجون الْ َقد ًِن (َ )ٖٜال الش ْ
َّم ُ
ٍ
حو َن (ٓٗ)﴾ [يس.]ٗٓ-ٖٚ :
الن َ
َّها ِر َوُك ّّل ِيف فَلَك يَ ْسبَ ُ
معُب كلمة " فَلَ ٍ
ك " :مدار شبو مستدير  ،معُب " يَ ْسبَ ُحو َن " :يسّبون ىف الفضاء سّبا منتظما سهبل سلِسا مثل سّب
السابح ىف ا٤باء.
تتحدث ىذه اآليات الكرٲبات عن الليل والنهار (ىف اآلية األوَل) ىف إشارة ضمنية إَل األرض حيث يتعاقب الليل والنهار
على سطحها ،مث تتحدث اآليات الكرٲبات عن الشمس ( ىف اآلية الثانية ) ،مث تتحدث عن القمر ( ىف اآلية الثالثة ) ،
عبان عن األرض ) ٝبيعا– حيث إن اآلية
وتتحدث ( ىف اآلية الرابعة ) عن الشمس والقمر وعن الليل والنهار ( اللذين يُ ّ
الكرٲبة قد جاءت يف صيغة ا١بمع كما يتضح من قول ا﵁ تعاَل ﴿ يَ ْسبَ ُحو َن ﴾ الذي يشّب إَل ا١بمع وأقلو ثبلثة
(الشمس والقمر واألرض) ،وإذا كان ا٢بديث عن الشمس والقمر فقط لكان التعبّب يف اآلية الكرٲبة باستخدام
لف )يسبحان) الذي يشّب إَل ا٤بثُب ،ولكن التعبّب جاء باستخدام لف ﴿ يَ ْسبَ ُحو َن ﴾ الذي يشّب إَل ا١بمع وأقلو

ثبلثة ،وىو كما أشرنا (الشمس والقمر واألرض).
وبعد أن ٙبدثت اآليات الكرٲبات عن الشمس والقمر واألرض ذكرت حقيقتْب علميتْب مذىلتْب متعلقتْب ٗبا قد ٙبدثت
عنهم ( الشمس والقمر واألرض) وٮبا:
– حركة األرض ىف الفضاء ،من خبلل ِذكر حركة كل من الشمس والقمر واألرض ٝبيعا كما ىف قول ا﵁ تعاَل " َوُكلّّ ِيف
فَلَ ٍ
ك يَ ْسبَ ُحو َن "  ،ليس ذلك فحسب بل جاء وصف ىذه ا٢بركة بدقة بالغة ،وأهنا حركة منتظمة سهلة سلسة مثل حركة
السابح ىف ا٤باء بسهولة وىف انسيابية كما ىف قول ا﵁ تعاَل " يَ ْسبَ ُحو َن ".
ٕ – وصف شكل حركة األرض ىف الفضاء ،من خبلل ذكر صفة ا٢بركة لكل من الشمس والقمر واألرض ٝبيعا ،وأن ىذه
ا٢بركة ىف مدار شبو مستدير (فلك) كما ىف قول ا﵁ تعاَل " وُكلّّ ِيف فَلَ ٍ
ك يَ ْسبَ ُحو َن ".
َ
وىذا ما مت اكتشافو حديثا ،ىف حْب أن القرآن الكرًن قد أخب بذلك منذ ٫بو ٓٓٗٔ عام .
ومن عظيم حكمة وببلغة القرآن الكرًن:
أن القرآن الكرًن قد أشار إَل حركة األرض إشارة ضمنية رقيقة ٕبيث ال تزعج العقلية البسيطة الٌب ٱباطبها منذ أكثر من
ٓٓٗٔ عام وال تصدمها من خبلل التعبّب ٗبا يشّب إليها ( الليل ،النهار).
فكم تبلغ عظمة وحكمة وببلغة القرآن الكرًن ؟؟!
ومن مث يتبْب أن  -:القرآن الكرًن ىو الكتاب السماوى ا٣بامت الذى أُنزل على نبيو ٧بمد  ،حيث إنو ٰبمل ىف طياتو
برىان صدقو ومصداقية دعوتو.
*****
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النموذج السادس:

يقول اهلل تعالى ﴿ :ولَو فَتحنا علَي ِهم بابا ِمن َّ ِ
ِِ
ص ُارنَا بَ ْل َْ٫ب ُن قَ ْوٌم
الس َماء فَظَلُّوا فيو يَ ْع ُر ُجو َن (ٗٔ) لََقالُوا إَِّ٭بَا ُس ّْكَر ْ
ت أَبْ َ
َ ْ َ َْ َ ْ ْ َ ً َ
ورون (٘ٔ) ﴾ [ا٢بجر.]ٔ٘-ٔٗ :
َم ْس ُح ُ
معُب " فَظَلُّوا " :صاروا ( وتدل على الفعل بالنهار - ،وعند ا٢بديث عن الفعل بالليل تُستخدم (بات) .) -
معُب " يَ ْع ُر ُجو َن ":يصعدون إَل السماء ،و (العروج ) ىو الصعود ٗبيل وا٫بناء واعوجاج ،ومنها ( العرجون القدًن )  :وىو

عود عذق النخلة القدًن الذى ينحُب ويعوج عندما ييبس ،وأيضا فقد ٠بى العروج بالنىب ٧بمد صلى ا﵁ عليو وسلم ىف
السماء ب ( ا٤بعراج ).
ورون " :أصابنا السحر.
معُب " ُس ّْكَر ْ
ت أَبْ َ
ص ُارنَا "ُ :س ّدت ُ
ومنعت من اإلبصار (مل تعد تبصر) ،معُب " َم ْس ُح ُ
تفَبض اآلية القرآنية الكرٲبة السماح بالنفاذ وا٤برور من السماء  ،ومن مث توضح منذ أكثر من ٓٓٗٔ عام صفة ىذه ا٢بركة
ا٤بار والنافذ عند صعوده ىف السماء ألول مرة – حيث استخدمت اآلية
ىف السماء وكيفيتها ،وتوضح ما يُ َ
فاجئ بو ذلك ّ
الكرٲبة األوَل " ولو " ىف مفتتحها ،أى أنو أمر مستجد حدوثو ومل يكن قبل ذلك  -ونفاذه منها ىف مشهد رائع وتصوير
بديع بألفاظ دقيقة موجزة.
ومعُب اآلية الكرٲبة  -ىف إٯباز :-أنو حٌب وإن ُ٠بح ٥بؤالء ا٤بعاندين وا٤بكابرين على اتباع ا٢بق بالصعود ىف السماء لرؤية
آيات ا﵁ تعاَل وعظيم قدرتو وبديع صنعنتو ٤با ص ّدقوا وما آمنوا  ،بل أنكروا ما رأتو أعينهم ،ولقالوا أن ما رأيناه كان بسبب
ما أصابنا من السحر.
وٚببنا ىاتْب اآليتْب الك رٲبتْب ىف سطر واحد بالعديد من ا٢بقائق العلمية ا٤بذىلة (والٌب يشهد العلم ا٢بديث بصحتها
ومصداقيتها) على النحو الذى سوف نقوم ٗ-بشيئة ا﵁ تعاَل -بتفصيلو كما يلى:
 تشّب اآلية الكرٲبة األوَل إَل :أن للسماء منافذ معينة ال ٲبكن للصاعد ىف السماء والنافذ منها أن ينفذ من غّبىا وذلكالس َم ِاء " ،أى أن للسماء أبوابا ال ٲبكن النفاذ
باستخدام كلمة " بَابًا " كما ىف قول ا﵁ تعاَل " َولَ ْو فَتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم بَابًا ِم َن َّ
من دوهنا ،وىذا ىو ما قد اكتشفو العلم ا٢بديث  ،فإذا ما حاولت أية مركبة فضائية الصعود ىف السماء واخَباق الغبلف
ا١بوى من غّب ىذه األبواب والنوافذ الٌب مت اكتشافها فإهنا سرعان ما تصطدم وتنفجر.
– ٚببنا اآلية الكرٲبة األوَل أن ا٢بركة ىف السماء تكون ىف أشكال منحنية وليست ىف أشكال مستقيمة وذلك كما ىف قول
ا﵁ تعاَل " يَ ْع ُر ُجو َن " ،أى أن الصعود ىف السماء يكون ىف ا٫بناء واعوجاج وليس ىف خطوط مستقيمة ،وقد اكتشف العلم

ا٢بديث صدق ما أشارت إليو اآلية القرآنية الكرٲبة ،وىو :أن ا٢بركة ىف السماء ال تكون إال ىف خطوط منحنية ،وذلك نظرا
الختبلف جاذبية األجرام ا٤بختلفة على ا١بسم ا٤بتحرك ىف السماء.
ٖ – لقد استخدمت اآلية القرآنية الكرٲبة األوَل لوصف حركة الصاعدين ىف السماء لف " فَظَلُّوا " ومن مث تشّب إَل أن
ىذه ا٢بركة كانت ىف النهار وليست ىف ظلمة الليل ،مث ٚببنا اآلية الكرٲبة الثانية أنو بعد صعود الصاعدين ىف السماء
ِ
ومْنع أعينهم من اإلبصار ،ىف
ونفاذىم منها – من الغبلف ا١بوى  -بأهنم سوف ُٱبْبون ٦بتمعْب بعدم رؤيتهم ألى شئَ ،
إشارة رقيقة من اآلية القرآنية الكرٲبة إَل حقيقة علمية مذىلة ،وىى أنو :بعد صعود الصاعدين ىف السماء ونفاذىم منها
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فسوف يفاجئون بالظبلم ا٢بالك الذى ال يُرى بسببو شئ ،والذى سوف يُعتقد بسببو -الظبلم ا٢بالك -أهنم فقدوا حاسة
اإلبصار ا٣باصة ّٔم نظرا ألن الصعود كان ىف وضوح النهار ،وقد اكتشف العلم ا٢بديث مصداقية ما أشار إليو القرآن الكرًن
من حقيقة علمية مذىلة ،وىى :أن الليل بظبلمو ا٢بالك يغطى الكرة األرضية ،ليس ذلك فحسب بل إنو يغطى الشمس
وغّبىا من النجوم وآّرات.
ٗ – مل تكتف اآليتْب الكرٲبتْب ٗبا أشارتا إليو من حقائق علمية مبهرة – مت توضيحها ىف النقاط السابقة  -بل أشارتا إَل
وصف ما يراه الصاعد ىف السماء  -بعد ٘باوزه للغبلف ا١بوى  -من خبلل بيان حالو بعد نفاذه منها ،وذلك باستخدام
ورون " ،وتوضيح سبب ذلك القول من الصاعدين ىف
ورون " كما ىف قول ا﵁ تعاَل  " :بَ ْل َْ٫ب ُن قَ ْوٌم َم ْس ُح ُ
لف " َم ْس ُح ُ

السماء  -ألول مرة – ونفاذىم منها ،أنو -:
بعد صعود الصاعدين ىف السماء هنارا ُّ
وتأكدىم من سبلمة وفاعلية حاسة اإلبصار لديهم  ،ومفاجئتهم بالظبلم ا٢بالك بعد

نفاذىم منها هنارا  ،ومن مث ظنّهم بفقدان حاسة اإلبصار ،فإذا ّٔم يشاىدون نقاطا مضيئة باىتة الضوء على مسافات
بعيدة  -وىى النجوم  -وسط ذلك الظبلم ا٢بالك ومن مث يُدركون أهنم ما زالوا مبصرين ،فيكون تفسّبىم لذلك ا٤بوقف
حّب بالنسبة ٥بم حينئذ أهنم قد ُسحروا٤ ،بفاجئتهم باألمر وعجزىم عن تفسّبه.
ا٤بُ ّ
وىذا ا٤بشهد الذى صوره القرآن الكرًن بإسلوب بديع موجز – ىف سطر واحد فقط  -ىو ما قد مت اكتشافو وتصويره من
خبلل التقنيات ا٢بديثة
ومن مث ندرك كيف أن القرآن قد أخذ ىف حسبانو خطابو للعقلية البسيطة منذ أكثر من ٓٓٗٔ عام وكذلك العقلية ىف زمان
التقدم العلمى والتكنولوجى.
فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكرًن وببلغتها ؟!! وكم يبلغ ٝبال تصوير القرآن الكرًن وإبداعو ؟!
وما داللة ذلك ؟؟؟
ال شك ،أن ذلك كلو داللة على مصداقية القرآن الكرًن وحفظو من ا﵁ تبارك وتعاَل وأنو الكتاب السماوى الصاٌف ٤بخاطبة
وىداية البشر ىف كل مكان وزمان ،ومن مث صدق من جاء بو ،داعيا إليو ،وىو النىب ا٣بامت األمْب ،خامت األنبياء وا٤برسلْب
٧بمد .
فالتعبّبات القرآنية تبلغ من الدقة والشمول ما يشهد ٥با بأهنا وحى من عند ﵁ تعاَل على نبيو األمْب ٧بمد  ،ومن مث

صدق دعوتو ورسالتو.

*****
النموذج السابع:

قال اهلل تعالى ﴿ :اقْ تَ رب ِ
ش َّق الْ َق َم ُر ﴾ [القمر.]ٔ :
ت َّ
اعةُ َوانْ َ
الس َ
ََ

عن ابن مسعود قال:انشق القمر على عهد رسول ا﵁  شقْب حٌب نظروا إليو فقال رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم:
«اشهدوا»

[رواه البخارى].
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وعن أنس بن مالك :أن أىل مكة سألوا رسول ا﵁ أن يريهم آية ،فأراىم القمر شقْب حٌب رأوا حراء بينهما.

[رواه البخارى].

لقد أخبنا ا﵁ تبارك وتعاَل يف اآلية القرآنية الكرٲبة بانشقاق القمر ىف زمن نبيو ورسولو ٧بمد صلى ا﵁ عليو وسلم لتكون
آية وبرىانا على صدق رسالتو صلى ا﵁ عليو وسلم ،وذلك عندما طلب أىل مكة من رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم أن
يريهم أية يعجز عن أن يأتى ّٔا سوى نىب ُمرسل ُمؤيد من ا﵁ تعاَل كى تشهد بصدق نبوتو ورسالتو  -يعِب :أن يريهم من

خوارق العادات ما يدل على نبوتو ،وصدق ما جاء بو.-
فأراىم النىب ٧بمد صلى ا﵁ عليو وسلم القمر وقد انشق شقْب بإذن من ا﵁ (سبحانو وتعاَل) ،كل منهما يف مكان ،فقال
٥بم رسول ا﵁ (( :اشهدوا)).
ولقد أبقى ا﵁ سبحانو وتعاَل من أثار ىذه ا٤بعجزة العظيمة ما يدل على حدوثها ،فلقد اكتشف العلم ا٢بديث-:

جدا وغائرة يف جسم القمر تَباوح أعماقها بْب عدة مئات من األمتار وأكثر من الكيلو مَب ،وأعراضها
وجود ٛبزقات طويلة ً
بْب النصف كيلو مَب وٟبسة كيلو مَبات ،وٛبتد إَل مئات من الكيلو مَبات يف خطوط مستقيمة أو متعرجة.
وتُعرف ىذه الشقوق الطويلة ا٥بائلة باسم شقوق القمر .Rimaccr Lunar Rilles
وقد مت التقاط صور للقمر موضح ّٔا إحدى ىذه الشقوق الطويلة ىف منتصف القمر (تقريبا).
ولقد أشار القرآن الكرًن إَل ىذه ا٢بقيقة العلمية ا٤ببهرة منذ أكثر من ٓٓٗٔ عام ،فعلى أى شئ يدل ذلك ؟!!
*****
النموذج الثامن :اإلشارة إَل إحدى الغيبيات الكونية ا٤بستقبلية مث يأتى العلم ا٢بديث ليتنبأ ٕبدوثها مستقببل.
الس ِج ّْل لِْل ُكتُ ِ
يدهُ[ ﴾ ..األنبياء.]ٔٓٗ :
يقول اهلل تعالى ﴿ :يَ ْوَم نَطْ ِوي َّ
الس َماءَ َكطَ ّْي ّْ
ب َك َما بَ َدأْنَا أ ََّو َل َخ ْل ٍق نُعِ ُ

نض ّم السماء ونَلُّفها بعضها على بعض.
معُب " نَطْ ِوي ال َّس َماءَ "ُ :

وجعل الشئ ُمنقبضا بعضو على بعض بعد أن كان ُمنبسطا.
كضم و ّ
لف وإغبلقْ ،
معُب " َكطَ ّْي "ّ :
معُب " ّْ ِ
معُب " لِْل ُكتُ ِ
الصحف.
الصحف الٌب يُكتب فيها
ب " :ما ُكتِب ىف ىذه ُّ
السج ّْل "ُ :
تتحدث اآلية الكرٲبة عن هناية ىذا الكون كداللة على قيام الساعة الٌب حددىا ا﵁ (سبحانو وتعاَل) ليُحاسب الناس فيها
على أعما٥بم ،وأن هناية ىذا الكون سوف تكون بِطَى السماء بعضها على بعض مثل طَى وضم الصحف ا٤ب ِ
نبسطة الٌب
ّ َّ ُ
ّ
ُ
ف بعضها على بعض ،وقَ ْبضها بعد أن كانت ُمنبسطة ،فكما كانت السماوات واألرض ُملتصقتْب كشئ
ُكتب فيها ولَ ّ
اٮبَا " والٌب أوضحنا سابقا الداللة العلمية ٥با
واحد ومت الفصل بينهما كما ىف قول ا﵁ تعاَل باآلية الكرٲبة " َكانَتَا َرتْ ًقا فَ َفتَ ْقنَ ُ
السماء ب نَ ي نَاىا بِأَي ٍد وإِنَّا لَم ِ
وسعُو َن " ومن مث
بعد اكتشاف ٛبدد واتساع الكون بشكل مستمر كما ىف قول ا﵁ تعاَل " َو َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ
صياغة النظرية السائدة وىى نظرية ( اإلنفجار الع يم ) ،فإن ا﵁ عز وجل سوف يُعيد السماوات بعد ٛبََ ّددىا ُمنطوية
ِ
ف بعضها على بعض كما ىف قول ا﵁ تعاَل "
ض ّم وطَ ّى الصحف ا٤بنبسطة الٌب قد ُكتب فيها ولُ ّ
بعضها على بعض مثل َ
الس ِج ّْل لِْل ُكتُ ِ
ب ".
نَطْ ِوي َّ
الس َماءَ َكطَ ّْي ّْ
وبعد أن أثبت العلم ا٢بديث ظاىرة اتساع الكون وصياغة نظرية ( اإلنفجار الع يم ) السائدة اكتشف-:
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أن االتّساع والتّمدد ىف الكون يكون ىف ا٘باه ُمعاكس للجاذبية ،ومن مث فسوف ٯبئ وقت تتغلّب فيو قوة ا١باذبية على قوة
ال ّدفع إَل ا٣بارج النا٘بة عن االنفجار العظيم ليبدأ الكون ىف اللَّ ْملَ َمة والتَ َكدُّس على ذاتو مرة أخرى ٕبيث تنطوى السماء
الس ِج ّْل لِْل ُكتُ ِ
ب ".
وتنضم على بعضها البعض ،كما ىف قول ا﵁ تعاَل " نَطْ ِوي َّ
الس َماءَ َكطَ ّْي ّْ
ّ
ومن مث متّ صياغة نظرية ( االنسحاق الشديد ) الٌب تقول :بأنو سوف ٯبئ وقت لَ ْملَ َمة وتَ َكدُّس الكون على ذاتو مرة أخرى

نتيجة تَغلّب قوة ا١باذبية على قوة ال ّدفع للخارج ا٢بادثة بسبب االنفجار العظيم الذى كان عند بداية نشأة الكون ،ليتحول
ِ
يدهُ ".
إَل ج ْرم أوَل شبيو با١بِْرم األوَل الذى انفجر عند بداية نشأة الكون ،كما ىف قول ا﵁ تعاَل " َك َما بَ َدأْنَا أ ََّو َل َخ ْل ٍق نُعِ ُ
فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكرًن وببلغتها ؟!! وعلى أى شئ يدل ذلك ؟؟
ال شك ،أن ذلك كلو يدل على مصداقية القرآن الكرًن ،وأنو وحى من ا﵁ تعاَل على نبيو األمْب ٧بمد .
*****
النموذج التاسع:

ِ
يقول اهلل تعالى ﴿ :وتَرى ِْ
ال َْٙبسب ها ج ِام َد ًة وِىي ٛبَُُّر مَّر َّ ِ
ٍ ِ ِ
الس َحاب ُ
َ
ا١ببَ َ َ ُ َ َ
صْن َع ا﵁ الَّذي أَتْ َق َن ُك َّل َش ْيء إنَّوُ َخبّبٌ
ََ
َ َ
ِٗبَا تَ ْف َعلُو َن ﴾ [النمل.]ٛٛ :
ِ
ٛبر وتتحرك مثل مرور السحاب وحركتو.
معُب " َْٙب َسبُ َها َجام َد ًة " :تظنها ىف رأى العْب ساكنة ثابتة ىف مكاهنا  ،وا٢بال أهنا ّ
تتحدث اآلية الكرٲبة عن ا١ببال وأهنا مثل غّبىا من صنع ا﵁ تعاَل الذى أتقن كل شئ خلقو ،وتدعونا اآلية الكرٲبة للتأمل
ىف ىذه ا١ببال الٌب أحكم ا﵁ تعاَل صنعها وخلقها ،حيث إهنا  -ا١ببال -تبدوا للناظر وكأهنا جامدة ثابتة ىف مكاهنا ولكنها
ىف ا٢بقيقة – كما ٚببنا اآلية الكرٲبة – تتحرك كما يتحرك السحاب.
فالناظر إَل السحاب يظنو ىف أول نظره إليو ال يتحرك ولكنو إذا ما أمعن النظر فيو – السحاب – فسوف يبلح مروره
وحركتو ببل أدىن شك ،وكذلك األمر بالنسبة للجبال وحركتها.
وقد اكتشف العلم ا٢بديث أن ا١ببال تتحرك حركة تابعة ٢بركة األرض ،حيث إنو قد مت اكتشاف وثبوت حركة األرض من
خبلل دوراهنا حول ٧بورىا ودوراهنا حول الشمس وغّب ذلك.
وىذه ا٢بركة ا٣باصة با١ببال التابعة ٢برك ة األرض ال يدركها الناظر بالعْب آّردة حيث ٰبسبها جامدة ،وإ٭با يدركها الناظر
ا٤بتأمل ا٤بتفحص ،ويكون ذلك من خبلل وسائل العلم ا٢بديثة الٌب تثبت ذلك وال تدع ٦باال لنفيو كما ىف قول ا﵁ تعاَل "
ِ ِ
السح ِ
اب ".
َوتَ َرى ْ
ا١بِبَ َ
ال َْٙب َسبُ َها َجام َد ًة َوى َي ٛبَُُّر َمَّر َّ َ
ومن مث فإن اآلية القرآنية الكرٲبة تكون قد أشارت إَل حقيقتْب علميتْب مبهرتْب وٮبا:
ٕ -حركة األرض ( حيث إن ا١ببال رواسى لؤلرض ،ومن مث ال
ٔ -حركة ا١ببال ( وىى حركة تابعة ٢بركة األرض )
يكون ٙبركها إال إذا كانت ىناك حركة لؤلرض ).
ومن عظيم حكمة وببلغة القرآن الكرًن-:
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أن القرآن الكرًن قد أخذ ىف ا٢بسبان العقلية البسيطة الٌب ٱباطبها منذ أكثر من ٓٓٗٔ عام من خبلل قول ا﵁ تعاَل:
ِ
السح ِ
اب " حيث قد أشار إَل حركة ا١ببال وإَل حركة األرض إشارة رقيقة ال تزعج العقلية البسيطة الٌب مل
" َوى َي ٛبَُُّر َمَّر َّ َ
تكن تعلم عن مثل ىذه ا٢بقائق العلمية أدىن شئ.
صْن َع اللَّ ِو الَّ ِذي أَتْ َق َن ُك َّل َش ْي ٍء " يدعونا إَل التأمل ىف صنع ا﵁ تعاَل وىف
و٪بد أن القرآن الكرًن من خبلل قول ا﵁ تعاَل " ُ
عظيم إتقانو (سبحانو وتعاَل) لكل شى خلقو وصنعو ،وذلك اليكون ىف اآلخرة  -حيث إن اآلخرة ىى دار حساب وجزاء
 وإ٭با يكون ىف ا٢بياة الدنيا من خبلل العلم وما مت التوصل إليو من وسائل علمية حديثة.فكم تبلغ عظمة وحكمة وببلغة القرآن الكرًن ؟؟!
*****
النموذج العاشر والحادي عشر:
يقول اهلل تعالىَ ﴿ :وأَلْ َقى ِيف ْاأل َْر ِ
يد بِ ُك ْم[ ﴾ ...النحل.]ٔ٘ :
ض َرَو ِاس َي أَ ْن َٛبِ َ
يد "  :كي ال ٛبيل فبل ٰبدث اضطراب.
معُب " َرَو ِاس َي "  :جباال ثوابت راسخة
معُب " أَ ْن َٛبِ َ
ادا ﴾ [النبأ.]ٚ-ٙ :
ض ِم َه ًادا (َ )ٙو ْ
ا١بِبَ َ
ال أ َْوتَ ً
يقول اهلل تعالى ﴿ :أَ َملْ َْ٪ب َع ِل ْاأل َْر َ
ادا "  :مثل األوتاد لؤلرض كى ٙبف توازهنا.
معُب " أ َْوتَ ً

كى
ٚببنا اآلية القرآنية الكرٲبة األوَل بعظيم نعم ا﵁ تعاَل علينا وأن ا﵁ تعاَل قد خلق األرض وخلق فيها جباال راسخة ثابتة ّ
يد "  ،أى أن اآلية الكرٲبة تشّب إَل أنو لوال
تُثبّت األرض وٙبفظها من وا٤بيل واالضطراب كما ىف قول ا﵁ تعاَل " أَ ْن َٛبِ َ
استقرت األرض على النحو الذى نشاىده اليوم وألخذت ٛبيل وتضطرب ،وىذا كلو من فضل ا﵁
ىذه ا١ببال الراسخة لَما ّ
تعاَل علينا.
كى تُثبّت األرض وٙبفظها من
وٚببنا اآلية القرآنية الكرٲبة الثانية بوصف دقيق ٥بذه ا١ببال الٌب جعلها ا﵁ تعاَل راسخة ثابتة ّ
وا٤بيل واالضطراب ،وأن ىذه ا١ببال من صفاهتا أن جذورىا ىف باطن األرض أكب من ا١بزء الظاىر منها فوق سطح األرض

ا٤بيل الذي يسبب االضطراب مثلها ىف ذلك مثل األوتاد كما ىف قول ا﵁ تعاَل "
لتتمكن من تثبيت األرض وحفظها من ْ

و ِْ
غرسو ىف األرض للتثبيت يكون ا١بزء الظاىر منو فوق األرض أقل
ا١ببَ َال أ َْوتَ ً
ادا " ،فكما ىو معلوم فإن الوتد الذى يتم ْ
َ
بكثّب من ا١بزء الذى مت َدفْنو و َغ ْرسو ىف باطن األرض.
ولقد اكتشف العلم ا٢بديث صدق ما أخب بو وأشار إليو القرآن الكرًن من حقائق علمية منذ أكثر من ٓٓٗٔ عام ،والٌب
مل يكن ألحد أدىن معرفة ّٔا ،حيث مت اكتشاف اآلتى-:
ٔ -أن ا١بذور الغائرة للجبال داخل الغبلف الصخرى لؤلرض تعادل من ٓٔ إَل ٘ٔ ضعفا ا١بزء الظاىر منها فوق سطح
ال أ َْوتَ ًادا " ،فالوتد يكون جزءه الذى مت َدفْنو و َغ ْرسو ىف
األرض ،مثلما أشار إليو القرآن الكرًن كما ىف قول ا﵁ تعاَل " َو ْ
ا١بِبَ َ
باطن األرض يُعادل أضعاف ا١بزء الظاىر منو فوق سطح األرض.
ٕ -أن ىذه ا١ببال تعمل على حف توازن األرض واستقرارىا وانتظامها ىف دوراهنا حول ٧بورىا وقلة ار٘باجها وتر٫بها ،ومن
من مث عدم َمْيلها واضطرأّا ،مثلما أخب القرآن الكرًن كما ىف قول ا﵁ تعاَل:
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يد " أى حٌب الٛبيل وتضطرب.
" أَ ْن َٛبِ َ

فعلى أى شىء يدلنا سبق القرآن الكرًن ىف اإلشارة إَل ىذه ا٢بقائق العلمية ا٤بذىلة منذ أكثر من ٓٓٗٔ عام ،والٌب مل

تُكتشف إال بعد التقدم التكنولوجى ىف ىذا العصر ا٢بديث ؟!!
ال شك أن ذلك يدل على أن القرآن الكرًن ىو كبلم ا﵁ تعاَل الذى أوحاه إَل نبيو ٧بمد صلى ا﵁ عليو وسلم ،ومن مث
صدق دعوتو ومصداقية رسالتو صلى ا﵁ عليو وسلم.
*****
النموذج الثاني عشر:

َي آََال ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
ان ( )ٜٔب ي نَ هما ب رَز ٌخ َال ي بغِي ِ
يقول اهلل تعالى ﴿ :مرج الْبحري ِن ي ْلتَ ِقي ِ
ان (ٕٔ)
ان (ٕٓ) فَبِأ ّْ
َ
َْ َ
َ َ َ َ ْ َْ َ َ
َْ ُ َ َ ْ
َ َ
َٱبُْر ُج ِمْن ُه َما اللُّ ْؤلُُؤ َوالْ َم ْر َجا ُن)[ ﴾ (22الرٞبن.]ٕٕ-ٜٔ :
معُب " َمَر َج الْبَ ْحَريْ ِن " :كلمة " مرج " :تدل على الذىاب واإلياب واالضطراب ويكون ذلك من خبلل التقاء أمواج كبل

البحرين ىف أماكن االلتقاء بينهما.
معُب " ي ْلتَ ِقي ِ
ان " :يلتقى طرف كل منهما باآلخر.
َ َ
معُب " ب رَز ٌخ " :حاجز ٲبنع امتزاجهما معُب " َال ي بغِي ِ
ان " :ال يطغى أحدٮبا على اآلخر فيمتزج بو.
َْ َ
َْ
تتحدث اآليتان الكرٲبتان األوليتان عن إحدى اآليات الدالة على عظيم قدرة ا﵁ تعاَل وىى إرسال البحار ىف ٦باريها
والتقائها ببعضها البعض ىف مناطق التقاء ،وٚببنا اآليتان الكرٲبتان أنو على الرغم من التقاء البحرين ا٤با٢بْب (حيث تتحدث
اآليتان الكرٲبتان عن البحار ذات ا٤بياه ا٤با٢بة كما أشارت اآلية الكرٲبة " َٱبُْر ُج ِمْن ُه َما اللُّ ْؤلُُؤ َوالْ َم ْر َجا ُن " ،حيث إن ا٤برجان
يكون بالبحار ذات ا٤بياه ا٤با٢بة) ببعضهما ىف منطقة التقاء إال أنو ال ٲبتزج ماء أحدٮبا ٗباء اآلخر وذلك لوجود برزخ
وحاجز بينهما.
ولقد مت اكتشاف التقاء البحار ببعضها البعض ىف أماكن التقاء ،فمثبل ٪بد أن البحر ا٤بتوسط يلتقى با﵀يط األطلنطى،
ويلت قى البحر األٞبر با﵀يط ا٥بندى ،وتلتقى ا﵀يطات ببعضها البعض ،كما ىف قول ا﵁ تعاَل " مرج الْبحري ِن ي ْلتَ ِقي ِ
ان "
َ َ َ َ ْ َْ َ َ
سمى القرآن الكرًن تندرج ٙبت كلمة " البحار ".
فالبحار وا﵀يطات ىف ُم ّ

ولقد اكتشف العلم ا٢بديث -:اختبلف كثافة مياه البحار وا﵀يطات عن بعضها البعض على الرغم من أن كليهما –
البحار وا﵀يطات – ذا مياه ما٢بة ،وكذلك ٚبتلف نسبة ا٤بلوحة ىف مياه البحار عن ا﵀يطات ،وأيضا فإن درجة حرارة
كليهما – البحار وا﵀يطات  -وقابلية ذوبان األكسجْب ىف كل منهما ٨بتلفة ،ومن مث يكون ذلك كلو ٗبثابة البزخ وا٢باجز
الذى ٲبنع امتزاج ميا ه البحار ٗبياه ا﵀يطات فيحاف على ا٣بصائص ا٤بميزة لكل منهما ،فبل يبغى مياه أحدٮبا على اآلخر
فيغّب من خصائصو كما ىف قول ا﵁ تعاَل " :ب ي نَ هما ب رَز ٌخ َال ي بغِي ِ
ان ".
َْ َ
َْ ُ َ َ ْ
وىناك نوع آخر من الحواجز المائية نتعرف عليو من خالل قول اهلل تعالى:
ِ
ِ
ِ
ورا ﴾ [الفرقان.]ٖ٘:
ب فَُر ٌ
﴿ َوُى َو الَّذي َمَر َج الْبَ ْحَريْ ِن َى َذا َع ْذ ٌ
ُج ٌ
ات َوَى َذا م ْل ٌح أ َ
اج َو َج َع َل بَْي نَ ُه َما بَ ْرَز ًخا َوح ْجًرا َْ٧ب ُج ً

ات " :شديد العذوبة
معُب " فَُر ٌ

اج " :شديد ا٤بلوحة.
ُج ٌ
معُب " أ َ
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ِ
ورا " :مانعا ٯبعل من امتزاجهما شيئا ٩بنوعا.
معُب " ح ْجًرا َْ٧ب ُج ً

معُب " بَْرَز ًخا " :حاجزا ٲبنع امتزاجهما
تتحدث اآلية الكرٲبة ىنا عن نوع آخر من ا٢بواجز ا٤بائية وىو الذى يكون بْب النهر شديد العذوبة والبحر شديد ا٤بلوحة ىف
أماكن االلتقاء بينهما ،حيث ٲبنع امتزاج مياه كل منهما باآلخر ،وتؤكد اآلية الكرٲبة ىف آخرىا من أن ىذا ا٢باجز إ٭با ىو
حاجز منيع ٯبعل من امتزاج كل من مياه النهر العذبة ومياه البحر ا٤با٢بة شيئا ٩بنوعا.
ولقد اكتشف العلم ا٢بديث -:وجود نوع ثاىن من ا٢بواجز ا٤بائية ،وىى الٌب تكون بْب األهنار العذبة والبحار ا٤با٢بة عند
أماكن االلتقاء بينهما ،فباإلضافة إَل اكتشاف اختبلف كثافة مياه األهنار العذبة عن مياه البحار ا٤با٢بة والٌب تعمل -
باإلضافة إَل العوامل األخرى  -كحاجز ٰبول بْب امتزاج مياه أى منهما باآلخر كما ىف قول ا﵁ تعاَل " َو َج َع َل بَْي نَ ُه َما
ب األهنار
بَ ْرَز ًخا " فقد مت اكتشاف نوع آخر من ا٤بياه ىف منطقة التقاء األهنار العذبة بالبحار ا٤با٢بة وىو :مياه منطقة َ
مص ّ

ب هنر النيل العذب ىف البحر ا٤بتوسط ا٤باٌف) كحاجز ومانع ٰبول بْب امتزاج مياه
العذبة ىف البحار ا٤با٢بة (مثل منطقة َ
مص ّ
اص ٩بيزة ٚبتلف عن مياه األهنار
األهنار ٗبياه البحار ،ليس ذلك فحسب بل إنو تبلح أن مياه منطقة
ا٤بصب ٥با خو ّ
ّ
خاصة ّٔا تعيش فيها وال تستطيع أن
شديدة العذوبة وعن مياه البحار شديدة ا٤بلوحة ٕبيث صار ّٔا كائنات حية ٕبرية ّ
تنتقل إَل مياه أى من النهر أو البحر نتيجة االختبلف ىف درجة العذوبة وا٤بلوحة فيصّب ذلك ِح ْجرا عليها ومانعا ٥با من

ا٤بصب ٧بجورة و٩بنوعة عن
ا٣بروج إَل أى من مياه النهر أو البحر وتصّب ىذه الكائنات ا٢بية البحرية ا٣باصة ٗبنطقة
ّ
ِ
ورا " ،وصدق قول ا﵁ تعاَل:
الكائنات ا٢بية الٌب خارج مياه منطقة
ّ
ا٤بصب كما ىف قول ا﵁ تعاَل " َوح ْجًرا َْ٧ب ُج ً
ِ
ورا ".
" َو َج َع َل بَْي نَ ُه َما بَ ْرَز ًخا َوح ْجًرا َْ٧ب ُج ً
فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكرًن وإشارهتا إَل مثل ىذه ا٢بقائق العلمية ا٤ببهرة منذ أكثر من ٓٓٗٔ عام والٌب مل يكن ألحد
يدل ذلك ؟؟
أدىن معرفة ّٔا ؟!! وعلى أى شئ ّ
*****
النوذج الثالث عشر:
ِ
ف نُ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
اب
صلي ِه ْم نَ ًارا ُكلَّ َما نَض َج ْ
اى ْم ُجلُ ً
ت ُجلُ ُ
ين َك َف ُروا بِآَيَاتنَا َس ْو َ ْ
ود ُى ْم بَ َّدلْنَ ُ
ودا َغْي َرَىا ليَ ُذوقُوا الْ َع َذ َ
يقول اهلل تعالى ﴿ :إ َّن الذ َ
ِ
ِ
يما ﴾ [النساء.]٘ٙ :
إ َّن اللَّوَ َكا َن َع ِز ًيزا َحك ً
ِ
ت " :احَبقت.
معُب " نَض َج ْ
ودا َغْي َرَىا " :جعلنا ٥بم جلودا بدال من جلودىم.
اى ْم ُجلُ ً
معُب " بَ َّدلْنَ ُ
ٚببنا اآلية القرآنية الكرٲبة عن عاقبة الكافرين الذين كفروا بآيات ا﵁ عز وجل وأن مصّبىم سوف يئول إَل نار جهنم َجّراء

عنادىم واستكبارىم عن اإلٲبان با﵁ تعاَل ووحدانيتو ،حيث إن اآليات الدالة على وجود ا﵁ تعاَل ووحدانيتو وعظيم صفاتو
وطبلقة قدرتو أكثر من أن ٙبصى ،وتوضح لنا اآلية القرآنية مدى ما يقاسيو أىل النار من عذاب شديد لعدم اعَبافهم
بإالىهم وخالقهم ونتيجة عدم إٲباهنم بوحدانيتو (سبحانو وتعاَل) ،وأنو كلما احَبقت جلود ىؤالء الكافرين ا٤بعاندين يُبد٥بم
ا﵁ تعاَل جلودا جديدة غّب جلودىم الٌب ُِ
احَبقت ليذوقوا العذاب ويشعروا بو ،وىف ذلك إشارة إَل أنو لوال ىذه ا١بلود ما
ذاقوا العذاب وما شعروا بوٗ ،بعُب :أن تلك ا١بلود ىى ىى الٌب جعلها ا﵁ تعاَل سببا ىف الشعور بعذاب النار.
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ولقد اكتشف العلم ا٢بديث أن مراكز اإلحساس با٢بريق الٌب تُسبب الشعور باألمل والعذاب تكون با١بلود ،وأنو إذا ُحّْرق
ا١بلد بالنار وكان ا٢بَْرق عميقا ُد ّْم ر عضو اإلحساس باإلحراق ،كما ىف قول ا﵁ نعاَل:
ِ
ِ
ب ".
" ُكلَّ َما نَض َج ْ
اى ْم ُجلُ ً
ت ُجلُ ُ
ود ُى ْم بَ َّدلْنَ ُ
ودا َغْي َرَىا ليَ ُذوقُوا الْ َع َذا َ

ومن مث يتبْب صدق ما أخب بو القرآن الكرًن منذ أكثر من ٓٓٗٔ عام ىف وقت مل يكن ألحد أدىن معرفة ّٔا ،فعلى أى شئ
يدل ذلك ؟!!
*****
النموذج الرابع عشر:

مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهلل ملكا فصورىا وخلق سمعها وبصدرىا وجلددىا ولحمهدا
قال رسول اهلل (( :إذا ّ

وع امها[ )).....رواه مسلم].

ٱببنا ا٢بديث النبوى الشريف بأن النطفة ال ٌب يتُخلّ ق منه ا ا١بن ْب – وى ى ال ((النطفدة األمشداج)) ا٤بختلط ة م ن م اء الرج ل
مر ّٔا (ٕٗ) ليلة يتم تصويرىا وخ ْلق ٠بعها وبصرىا وجلدىا و٢بمها وعظامها.
وماء ا٤برأة ،كما أوضحنا ىف السابق – إذا ّ

ولقد اكتشف العلم ا٢بديث أنو مع بداية األسبوع السابع وبالتحديد بدءً من اليوم ال (ٖٗ) م ن ت اريخ اإلخص اب – أى بع د

م رور ثنت ْب وأربع ْب ليل ة ،كم ا أخ ب الن ىب ٧بم د  ىف قول و ((إذا مد ّدر بالنطفددة ثنتددان وأربعددون ليلددة ))– يب دأ انتش ار ا٥بيك ل

العظمى للجنْب ويبدأ الشكل اآلدمى ىف الظهور.
دل
س بحان ا﵁!! ،فك م تبل غ دق ة ألف اظ ا٢ب ديث النب وى الش ريف ،وال رقم ال ذى أخ ب ب و الن ىب ٧بم د ؟!! وعل ى أى ش ئ ي ّ
ذلك ؟؟
ال شك ،أن ذلك يدل على دقة أحاديث النىب ٧بمد  فيما أشارت إلية من حقائق علمية مبه رة من ذ ٫ب و ٓٓٗٔ ع ام وال ٌب
وحى إلي و م ن ا﵁ (س بحانو
مت اكتشافها حديثا ومل يكن ألحد أدىن معرفة ّٔا آن ذاك ،فتك ون ش اىدة عل ى أن و  ن ىب ُمرس ل يُ َ

وتعاَل) ،ومن مث تكون برىانا على صدق دعوتو ومصداقية رسالتو .
*****

النموذج الخامس عشر:
يقول اهلل تعالى ﴿ :إِنَّا َخلَ ْقنَا ِْ
اج[ ﴾...اإلنسان.]ٕ :
اإلنْ َسا َن ِمن نُّطْ َف ٍة أ َْم َش ٍ
اج "  :نطفة ٨بتلطة ٩بتزجة (من ماء الرجل وماء ا٤برأة).
معُب " نُّطْ َف ٍة أ َْم َش ٍ
 -ولقد روى اإلمام أٞبد ىف مسنده ،أن يهوديا سأل النىب ٧بمد صلى ا﵁ عليو وسلم ،فقال :يا ٧بمد مم ُٱبلق اإلنسان؟

كل ُٱبلق ،من نطفة الرجل ونطفة ا٤برأة "
فقال رسول ا﵁ " : يا يهودى من ٍّ
وٚببنا اآلية القرآنية بوضوح أن النطفة الٌب ُٱبلق منها اإلنسان ليست من نطفة الرجل فقط أو نطفة ا٤برأة فقط ،وإ٭با من
اج " أى:
نُطفة كليهما ،فمن نطفة الرجل وا٤برأة معا يكون َخ ْلق اإلنسان كما يتبْب ذلك من قول ا﵁ تعاَل " نُّطْ َف ٍة أ َْم َش ٍ
[رواه أٞبد.]ٕٗٗٗ :

نطفة ٨بتلطة ٩بتزجة ( من ماء الرجل وماء ا٤برأة).

ويتبْب ذلك أيضا من ا٢بديث النبوى الشريف الذى يوضح أن اإلنسان ُٱبلق من نطفة الرجل وا٤براة معا.
ّ
79

حوار هادئ بين مسلم وغير مسلم

تكون من دم
ولقد كان يُعتقد قدٲبا وإَل هناية القرن ال (  )ٔٛا٤بيبلدى أن جسم اإلنسان  -بأبعاد متناىية ىف الصغر  -يُ ّ
ا٢بيض ،وبعد اكتشاف بويضة األنثى أصبح يُعتقد بأن جسم اإلنسان كامبل ُٱبلق داخل تلك البويضة ،وبعد اكتشاف

ا٢بيوان ا٤بنوى صار يُعتقد بأن جسم اإلنسان كامبل ُٱبلق داخل رأس ذلك ا٢بيوان ا٤بنوى ،ولكن ٗبرور الوقت والتقدم ا٤بذىل

ىف الوسائل التكنولوجية ا٢بديثة فقد اكتشف العلم ا٢بديث بطبلن كل تلك االدعاءات وصدق ما أخب بو القرآن الكرًن من
حقائق علمية مبهرة منذ أكثر من ٓٓٗٔ عام ،وذلك بعد أن مت نصوير مراحل خ ْلق ا١بنْب من خبلل التقنيات ا٢بديثة.
توصل إليو العلم ا٢بديث من اكتشافات علمية مبهرة ىف اآلتى-:
وٲبكن إٯباز ما ّ
 أنو ال يصل إَل قناة الرحم من مبليْب النطف ا٤بنوية ( ا٢بيوانات ا٤بنوية ) الٌب تُقذف سوى عدد ضئيل جدا ال يتجاوزال (ٓٓ٘) ،ليس ذلك فحسب بل إنو ال ٱبَبق النطفة األنثوية ( البويضة – وىى واحدة فقط  )-سوى نطفة منوية واحدة
ا٤بتكونة من النطفة األنثوية والنطفة ا٤بنوية،ٕٚ
لتتكون النطفة ا٤بختلطة ا٤بُل ّقحة ّ
( حيوان منوى واحد -كما ىو الغالبّ ) -
اج " أى :نطفة ٨بتلطة ٩بتزجة (من ماء
وىذا ىو ما أخبت بو اآلية القرآنية الكرٲبة الثالثة كما ىف قول ا﵁ تعاَل " نُّطْ َف ٍة أ َْم َش ٍ
كل ُٱبلقِ ،م ْن نُطْفة الرجل ونطفة ا٤برأة )).
الرجل وماء ا٤برأة) ،وكما ىف ا٢بديث النبوى الشريفِ ((:م ْن ٍّ
 ولنتأمل ىف قول ا﵁ تعاَل " نُطْ َفةً " ىف اآلية الكرٲبة حيث جاءت بصيغة ا٤بفرد وليس ا١بمع  -نُطف  -حيث ال ٱبَبقالنطفة األنثوية ( البويضة  -وىى واحدة فقط  )-سوى نطفة منوية واحدة ( حيوان منوى واحد –كما ىو الغالب) -
فيتبْب مدى دقة ألفاظ القرآن الكرًن ومشو٥با ومدى مطابقتها ٤با توصل إليو العلم ا٢بديث.
لتتكون النطفة ا٤بختلطة الواحدة ّ
ّ
*****
النموذج السادس عشر:

ب ِمن الْب ع ِ
ث فَِإنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ِمن تُر ٍ
ضغَ ٍة
اب ُمثَّ ِم ْن نُطْ َف ٍة ُمثَّ ِم ْن َعلَ َق ٍة ُمثَّ ِم ْن ُم ْ
َّاس إِ ْن ُكْنتُ ْم ِيف َريْ ٍ َ َ ْ
ْ ْ َ
يقول اهلل تعالى ﴿ :يَا أَيُّ َها الن ُ
ُ٨بَلَّ َق ٍة و َغ ِّب ُ٨بَلَّ ٍ
[ا٢بج.]٘ :
قة﴾ .....
ّ
َ ْ
ٍ
أقل القليل من ا٤باء الذى يكون سببا ىف اإل٪باب للرجل وا٤برأة.
معُب " نُطْ َفة " ّ :
اج "  :أى أن النطفة ٨بتلطة ٩بتزجة  -من ماء الرجل وماء ا٤برأة .)-
(كما ىف قول ا﵁ تعاَل " :نُّطْ َف ٍة أ َْم َش ٍ
معُب " َعلَ َق ٍة "  :قطعة دم متجمدة متعلقة بالرحم.
ضغَ ٍة "  :تعُب قطعة من ٢بم بقدر ما ُٲبضغ .
معُب " ُم ْ
معُب " ُ٨بَلَّ َق ٍة و َغ ِّب ُ٨بَلَّ ٍ
قة "  :أى أن قطعة اللحم ىذه الٌب بقدر ما ُٲبضغ عب ارة ع ن ج زأين ،ج زء منه ا ق د ٚبَلّق ت فيه ا بع ض
َ ْ
أجهزة ا١بسم وىو معُب قول ا﵁ تعاَل " ُ٨بَلَّ َق ٍة " ،وا١بزء اآلخر مل يتخلّق فيو شئ وىو معُب قول ا﵁ تعاَل " :و َغ ِّب ُ٨بَلَّ ٍ
قة ".
َ ْ
ْب (ٕٔ) ُمثَّ َج َع ْلنَ اهُ نُطْ َف ةً ِيف قَ را ٍر َم ِك ٍ
اإلنْسا َن ِم ْن ُس َبللٍَة ِم ْن ِط ٍ
ِ
ْب (ٖٔ) ُمثَّ َخلَ ْقنَ ا النُّطْ َف ةَ
َ
 يقول ا﵁ تعاَلَ ﴿ :ولََق ْد َخلَ ْقنَا ْ َعلَ َق ةً فَخلَ ْقن ا الْعلَ َق ةَ مض غةً فَخلَ ْقن ا الْمض غةَ ِعظَام ا فَ َكس ونَا الْعِظَ ام َ٢بم ا ُمثَّ أَنْش أْنَاه خ ْل ًق ا آَخ ر فَتب ارَك اللَّ و أَحس ن ْ ِِ
ْب
َ َ َ ُ َْ َ َ ُ َْ
َ
ا٣بَالق َ
َ ُ َ
ً
َْ
َ ًْ
َ َ ََ َ ُ ْ َ ُ
(ٗٔ) ﴾ [ا٤بؤمنون.]ٔٗ-ٕٔ :
معُب " ُس َبللٍَة ِم ْن ِط ٍ
ْب "  :أى خلقنا آدم  -األب ١بميع البشر  -من ُخبلصة مسلولة من طْب.
( )1اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية للدكتور /زغلول النجار.
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أقل القليل من ا٤باء الذى يكون سببا ىف اإل٪باب للرجل وا٤برأة ( كما ىف قول ا﵁ تعاَل:
معُب " نُطْ َفةً " ّ :
اج "  :أى أن النطفة ٨بتلطة ٩بتزجة  -من ماء الرجل وماء ا٤برأة .)-
" نُّطْ َف ٍة أ َْم َش ٍ
معُب " َعلَ َقةً "  :قطعة دم متجمدة متعلقة بالرحم.
ضغَةً "  :قطعة من ٢بم بقدر ما ُٲبضغ.
معُب " ُم ْ
ِِ
ارا (ٗٔ)﴾ [نوح.]ٔٗ-ٖٔ :
يقول ا﵁ تعاَلَ ﴿ :ما لَ ُك ْم َال تَ ْر ُجو َن للَّو َوقَ ًارا (ٖٔ) َوقَ ْد َخلَ َق ُك ْم أَطْ َو ًمعُب " أطوارا " :مراحل ٨بتلفة

فبع د أن مت تص وير مراح ل خ ْل ق ا١بن ْب( ٕٛال ٍب أش ار إليه ا الق رآن الك رًن كم ا تب ّْب ذل ك م ن ق ول ا﵁ تع اَل " أَطْ َو ًارا ") م ن
خ بلل التقني ات ا٢بديث ة أص بح ل دى اإلنس ان اإلمكاني ة لرؤي ة النطف ة األمش اج ا٤بختلط ة ،مث رؤي ة ا١بن ْب كقطع ة دم متجم دة
ض َعها
متعلقة ىف أعلى الرحم كما ىف ق ول ا﵁ تع اَل " َعلَ َق ةً " ،مث رؤيت ة للجن ْب كقطع ة م ن ٢ب م أو م ن الط ْب الصلص ال مت َو ْ

ض غَةً " ،مث رؤيت و لص فات ى ذه
ٙب ت األض راس حي ث يش بو ا١بن ْب ىف ى ذه ا٤برحل ة ش يئا ٩بض وغا كم ا ىف ق ول ا﵁ تع اَل " ُم ْ
ضغَة " وأهنا عبارة عن جزأين أح دٮبا ق د ٚبلّق ت في و بع ض أجه زة ا١بس م كم ا ىف ق ول ا﵁ تع اَل " ُ٨بَلَّ َق ٍة " وا١ب زء اآلخ ر
ال " ُم ْ
مل يتخلّق فيو شئ كما ىف قول ا﵁ تعاَل " و َغ ِّب ُ٨بَلَّ ٍ
قة " ،أى أننا إذا وصفنا ىذه ا٤بضغة بأهنا ُ٨بلّق ة أو غ ّب ُ٨بلق ة يك ون ذل ك
َ ْ
الوص ف خط أ وغ ّب علم ى ،ولك ن الوص ف العلم ى الص حيح ال دقيق ى و م ا أخ ب ب و الق رآن الك رًن كم ا ىف ق ول ا﵁ تع اَل "
ضغَ ٍة ُ٨بَلَّ َق ٍة و َغ ِّب ُ٨بَلَّ ٍ
قة " ،فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكرًن ؟؟ ،مث ٲبكنو رؤية مرحلة َٚبَلّق العظ ام كم ا ىف ق ول ا﵁ تع اَل "
ُم ْ
َ ْ
ضغَةَ ِعظَ ًام ا " مث رؤي ة مرحل ة كِس وة العظ ام ب اللحم كم ا ىف ق ول ا﵁ تع اَل " فَ َك َس ْونَا الْعِظَ َام َ٢بْ ًم ا " مث رؤي ة مرحل ة
فَ َخلَ ْقنَا الْ ُم ْ
ا٣بلق اآلخر حيث ٱبتلف شكل ا١بنْب اآلدمى ىف ىذه ا٤برحلة عن ما كان ىف ا٤براحل السابقة ويتميّز شكلو اآلدمى ع ن غ ّبه
م ن ِأجنَّ ة الكائن ات األخ رى كم ا ىف ق ول ا﵁ تع اَل " ُمثَّ أَنْ َش أْنَاهُ َخ ْل ًق ا آَ َخ َر "  ،وى ذه ى ى مراح ل تط ور ا١بن ْب (خ ْل ق
اإلنسان) على ٫بو ىذا الَبتيب الذى أخب بو القرآن الكرًن ىف دقة بالغة وتصوير بديع باستخدام ألفاظ موجزة.
فك م تبل غ دق ة ألف اظ الق رآن الك رًن وببلغته ا؟!! وعل ى أى ش ىء ي دلنا َس ْبق الق رآن الك رًن واألحادي ث النبوي ة الش ريفة ىف
اإلش ارة إَل ى ذه ا٢بق ائق العلمي ة ا٤بذىل ة من ذ أكث ر م ن ٓٓٗٔ ع ام ،وال ٌب مل تُكتش ف إال بع د التق دم التكنول وجى ىف ى ذا
العصر ا٢بديث ؟!!
ال شك ،أن ذلك كلو يدل على مصداقية القرآن الكرًن  ،وأنو من وحى ا﵁ تعاَل على نبيو األمْب ،خامت األنبياء وا٤برسلْب،

٧بمد .

ومن مث يكون ِح ْف القرآن الكرًن (من ا﵁ تعاَل) يف إطاره الربّاين إَل يومنا ىذا وإَل قيام الساعة مع ضياع وٙبريف غّبه من
الكتب السابقة دليل على أنو كتاب ا﵁ تعاَل الذي قد ُختِمت بو ٝبيع الكتب السماوية السابقة.
 و٤بزيد من االطبلع على ىذه ا٢بقائق العلمية ا٤ببهرة الٍب أخب ّٔا القرآن الكرًن وأشارت إليها األحاديث النبوية الشريفةمنذ أكثر من (ٓٓٗٔ) عام يف وقت مل يكن ألحد أدىن معرفة ّٔا ٲبكن الرجوع إَل:
( )2ٲبكن الرجوع إَل كتاب :إعجاز القرآن فيما ٚبفيو األرحام ،لؤلستاذ /كرًن ٪بيب األغر ،وذلك لرؤية ٝبيع مراحل خلق ا١بنْب الٌب مت تصويرىا من
خبلل التقنيات ا٢بديثة ،موضحا ّٔا ا٤بدة الزمنية لكل مرحلة.
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ٔ -من آيات اإلعجاز العلمي (السماء ،األرض ،ا٢بيوانات ،النباتات) يف القرآن الكرًن ،للدكتور /زغلول النجار.
ٕ -األجزاء ٔ ٖ-ٕ-لئلعجاز العلمي يف السنة النبوية للدكتور /زغلول النجار.
ٖ -موسوعة اإلسبلم والعلم ا٢بديث ،اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرًن -للدكتور /زغلول النجار.
ٗ -كتاب علم األجنة يف ضوء القرآن والسنة ّٔيئة اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة ٗبكة ا٤بكرمة.
٘ -إعجاز القرآن فيما ٚبفيو األرحام ،لؤلستاذ /كرًن ٪بيب األغر.
 -ٙاإلسبلم ومكتشفات العلم ا٢بديث كإحدى شواىد ودالئل نبوة ورسالة ٧بمد  ،لؤلستاذ٧ /بمد السيد ٧بمد.
**********

يب اإلسبلم ٧بمد  والتصديق بدعوتو ورسالتو؟
(س )ٖٛغّب ا٤بسلم :و٤باذا َِٯبب اإلٲبان بنَِ ّْ
توضيح ٤با يتضمنو القرآن الكرًن ٗبا يشهد بصدقو
(ج )ٖٛا٤بس لم :ذلك ٤با قد بيّنتو يف إجابٍب على التساؤل السابق من
ٍ
وقُ ْد ِسيَتو ،من حيث:
أِ -
ض ُّمنِو للعقيدة النقية يف اإللو سبحانو وتعاَل (والٍب قد أشرت إَل اليسّب منها يف إٯباز) والدعوة الصافية
احتوائو وتَ َ
ْ
والعبادات ا٥بادية (الٍب هتدي إَل ُ٠بُّو النفس وارتقائها وتزكيتها وتطهرىا من الصفات الرذيلة) والتشاريع القوٲبة والتعاليم
وٙبُ ّل ّٔا ٝبيع مشاكلها ،وذلك
السامية والتوجيهات الرشيدة الٍب ّٔا تستقيم حياة البشرية على منهاج رّّٔا (اإللو جل وعبل) َ
مع ٝبال أسلوبو ونَظْ ِمو وعظيم ببلغتو ِ
بشكْل يُ ْع ِجز البشر عن اإلتيان ولو بسورة من ِمثلو (من
ودقَّة ألفاظو ُ
ومشو٥با وروعتها َ
مثل ُس َوِر القرآن الكرًن).
ب -مصداقية القرآن الكرًن واألحاديث النبوية الشريفة يف اإلخبار ٕبقائق علمية مبهرة (يف السماء واألرض وا١ببال والبحار
واإلنسان وا٢بيوان والطّب والنبات) منذ أكثر من (ٓٓٗٔ) عام ،يف وقت مل يكن ألحد أدىن معرفة ّٔا ،مث ٦بيء العلم
ض ّْمن
ا٢بديث بتقنياتو ا٤بتطورة ليكتشف صحتها ومصداقيتها ومن مث تكون شاىدة على أن ىذا الكتاب (القرآن الكرًن) ا٤بتَ َ
ُ
٥با ىو كبلم ا﵁ سبحانو وتعاَل الذي ال يعَبيو أي نقصان وأن ما ينطق بو النيب ٧بمد  ليس إال وحيا اإللو ا٣بالق ،وىو
ا﵁ سبحانو وتعاَل.
وحيث إن النيب ٧بمد  ىو من أُنزل عليو القرآن الكرًن فإنو يتبْب لنا صدق دعوتو ومصداقية رسالتو.
 وأيضا لقد أوضحت ٭باذجا من البشارات الواضحة الصرٰبة الٍب تبشر ببعثة النيب ٧بمد  يف آخر الزمان بالكتبا٤بقدسة لدى النصرانية واليهودية وا٥بندوسية.
وأوجز لك اآلن ٭باذج أخرى من شواىد وبراىْب النبوة والرسالة للنيب ٧بمد  ،فمنها:
يب اإلسبلم ٧بمد  والٍب تقبلها الفطرة النقية والنفوس الزكية والعقول
 العقيدة النقية والدعوة الصافية الٍب جاء ّٔا نَِ ُّالرشيدة (الٍب قد أشرت إليها آنفا).
 أخبلقو  ا٢بميدة وصفاتو الكرٲبة ٗبا يف ذلك من حبلوة منطقو وعذوبة حديثو وٝبال حالو وكمال صفات ِخ ْل َقتةوٝبا٥با ،ونَ َسبِو  الشريف (حيث كان  أشرف العرب نسبا) ليكون ذلك دليبل على اصطفاء ا﵁ تعاَل لو للنبوة
والرسالة.
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 ُزْىده  وعُزوفو عن زينة الدنيا ومفاتنها ومسارعتو  يف عبادة اإللو الواحد وإَل ما كان يدعو إليو من ُسبل ا٣بّبوالفضيلة و مكارم األخبلق وصلة األرحام واشتغال قلبو على الدوام بذكر ا﵁ تعاَل.
 رٞبتو  باإلنسان ورأفتو بكافة ٨بلوقات ا﵁ تعاَل وبركتو  على كل من التصق بو بسبب من األسباب. تأييد ا﵁ سبحانو وتعاَل لو  باستجابة دعاءه ،ليكون ذلك دليبل على صدق دعوتو . تأييد ا﵁ سبحانو وتعاَل لو  با٤بعجزات وا٣بوارق الٍب يعجز عن أن يأيت ّٔا سوى أنبياء ا﵁ تعاَل ورسلو لتكون شاىدةُ
تعهد ا﵁ تبارك وتعاَل ٕبفظها إَل يومنا ىذا وإَل
(الٍب
الكبى
ا٤بعجزة
ذلك
يف
ٗبا
رسالتو
على صدق دعوتو  ومصداقية
ّ

بنصو اإل٥بي وإشراقاتو
قيام الساعة) وىي :الكتاب السماوي ا٣بامت ١بميع الكتب السابقة ،وىو القرآن الكرًن ٧بتفظا ّ
النورانية ،متحديا بببلغتو وروعة معانيو ودقة ائتبلف ألفاظو ومبانيها و٠بو أىدافو ومراميو للعرب وغّبىم يف كل مكان وزمان
بأن يأتوا ولو بسورة واحدة (من سطر واحد) من مثلو ولكنهم عجزوا وفشلوا ،ومتضمنا (القرآن الكرًن) للحقائق العلمية
ا٤ببهرة الٍب أخب ّٔا منذ أكثر من (ٓٓٗٔ ) عام والٍب مل يكن ألحد أدىن معرفة ّٔا ،مث يأيت العلم ا٢بديث ليشهد بصحتها
ومصداقيتها لتكون برىانا على أن القرآن الكرًن إ٭با ىو وحي من عند ا﵁ تعاَل وأن ٧بمدا  ىو خامت أنبيائو ورسلو.
ِ
صمة ا﵁ تعاَل لو  إَل أ ْن بَلّغ دعوتو وانتشرت رسالتو وذلك على الرغم من كثرة ٧باوالت أعداء اإلسبلم لقتلو والنيل منو،
ع ْفلقد أ ِ
وىف  يف سن ال (ٖ )ٙمن عمره ،أي أن مدة رسالتو 
ُوحي إَل النيب ٧بمد  وىو يف سن األربعْب من عمره وتُ ّ

كانت (ٖٕ) عاما فقط ،وىي مدة تعادل مدة ُحكم كثّب من الرؤساء واألمراء ،ولكنو استطاع من خبل٥با اقتبلع جذور
الشرك واألوثان وعب ادة غّب ا﵁ تعاَل وأن يغرس اإلٲبان والتوحيد يف القلوب و ويرسخ عبادة ا﵁ جل وعبل وحده عبادة نقية
صافية ال إشراك فيها شيئا ،إضافة إَل اقتبلع ٝبيع العادات الفاسدة من جزيرة العرب ،ليكون ذلك شاىدا على تأييد ا﵁
تعاَل لو  ولدعوتو ورسالتو.
 ح ال الن ىب ٧بم د  ا﵀م ود ،وم وجز م ن ذل ك :أن و  ك ان دائ م الفك ر ،طوي ل الس كوت ال ي تكلم ىف غ ّب حاج ة ،ل ّْبالتبس م ،ٲب ازح أص حابو
الطبع ،ال يغضب لنفس و ق ّ
ط (حي ث ك ان غض بو  ﵁ تع اَل عن دما تُنته ك ٧بارم و) ،غال ب ض حكو ّ
ا٢بق.
ويداعبهم وال يقول إال ّ
 وإلي ك م وجز ل بعض الص فات ا٣بِلقي ة للن ىب ٧بم د  ،وم ن ى ذه الص فات :أن و  ك ان أزى ر الل ون ،أب يض الوج و ُمش ّربٕبمرة ،يف الوجو تدوير ك القمر ليل ة الب در ،أكح ل العين ْب ول يس بأكح ل (أي :إذا رأيت و ونظ رت إلي و قل ت أن و أكح ل العين ْب
من ٝبا٥بما الطبيع ي ول يس ى ذا بس بب إض افة الكح ل) م ع اتس اعهما ووج ود ط ول ىف ش ّق الع ْب ،يف ش عر أجفان و  ط ول

وٝباال ،ا٢باجب ان رقيق ان يف الط ول م ن غ ّب اتص ال بينهم ا ،واس ع ا١بب ْب ،رفي ع األن ف ،أٝب ل الن اس ش فاه،
يزيد عينيو حبلوة ً
ا٢بسن بْب أسنان ا٤بقدمة -فإذا تكل م ُ رئ ي ك النور ٱب رج م ن ب ْب ثناي اه ،ك ان  إذا ُس ّر اس تنار
أفلج الثنايا -وىو التباعد َ
وجهو كأنو قطعة قمر ،أسود الشعر مع توس طو ب ْب التجع د والس بوطة ،عنق و  ك ان يف ص فاء الفض ة ،ص احب ٢بي ة س وداء
إال عدد قليل من الش عرات البيض اء (بع د كِ ب س نّو  ،)متماس ك الب دن ،ل يس ٔبس يم وال ٫بي ف وال طوي ل وال قص ّب ولكن و

إَل الطول أقرب ،سواء الصدر والبطن (أي أن:بطنو  كصدره يف االرتفاع) ،واسع الصدر (ف بل يغض ب لنفس و ق ط ب ل ك ان
ا٤بتجرد :إذا ُك ِشف شئ من جسده ( مثل الكتف أثناء ا٢بج أو العمرة) ُرَؤى كالنور
 غضبو ﵁ سبحانو وتعاَل) ،أنور ّ
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من ٝبال بياضو...،إَل غّب ذلك من الصفات ا٣بِلقية ا٢بسنة للنىب ٧بمد .
ونتسائل:
 أٲبكن ٥بذا الذي عُ ِرف باألمانة واش تهر بالص دق ب ْب الن اس أن يتج رأ عل ى الك ذب ،وأن يك ون أول م ن يتج رأ علي و ال ذييدعو الناس إليو ،وىو ا﵁ سبحانو وتعاَل ؟!
 ٤باذا خرج ٧بمد  على حكم البيئة ،وللبيئة سلطاهنا وتأثّبىا؟لق د ع اش الن يب ٧بم د  أربع ْب س نة كامل ة وس ط ق وم مغ رقْب يف ا١بهال ة منهمك ْب يف الض بللة ،فل م تنتق ل إلي و ع دواىم ومل
تصبو بلواىم.
ولقد مر عليو  ش رخ الش باب وى و الوق ت ال ذي ٘ب يش في و الص دور باآلم ال واألم اين فل م تب ُد من و كلم ة تلم يح بالرس الة أو
إش ارة لنب وة م ع م ا ش اىده م ن وف اة أم ة م ع ص غر عمرى ا وى و يف السادس ة م ن عم ره مث وف اة ج ده عب د ا٤بطل ب مث عم و أب و
طالب ،ومع علمو بوفاة أبيو أثناء ما كان  جنينا يف بطن أمو.
فك ل ى ذه األح داث ال ٍب م رت ب و  ال ٘بع ل ل و ط ول األم ل يف تل ك ا٢بي اة ال دنيا ال ٍب ٰبياى ا ،وم ع ذل ك فل م تب د من و 
ص َدع ٗب ا أم ره ا﵁
كلم ة تلم يح بالرس الة أو إش ارة لنب وة ،ويف الوق ت ال ذي هت دأ في و النف وس الث ائرة وتس كن في و اآلم ال الف ائرة َ
تعاَل بو وجهر بدعوة غّبت ٦برى التاريخ ،فأعلن  أنو رس ول ا﵁ وأن رس التو ال تقتص ر عل ى الع رب وح دىم وال عل ى أى ل
عصر دون سواىم بل إن رسالتو عامة تشمل كل الذين يف عهده وكل الذين ٯبيئون من بعده.
 ونتسائل :أكان ٲبكن ﵀مد  أن يتلقى التوحيد من ٦بتمع وثِب يباىي باألحساب ويفاضل بْب األنساب٦ ،بتم ع تس ودهالعصبية ا١باىلية٦ ،بتمع ٲبارس الشرور ويبالغ يف الفجور؟
بالطبع :ال.
ويبل ويص طب كث ًّبا إَل
ولقد كان النيب ٧بمد  على علم منذ نزول الوحي عليو ومنذ ٢بظة رس التو م ن أن و علي و أن ٯبته د ط ً
أن ينصره ا﵁ سبحانو وتعاَل ،وبالتأكيد فإن ىذا األمر (رسالتو  )سيطول وقتو إَل أن تنتشر دعوتو ورسالتو.
 والسؤال الذي يفرض نفسو ،ما الذي اضطره  إَل ىذا كلو من إعبلن نبوتو ورسالتو؟رسوال م ن عن د ا﵁ س بحانو وتع اَل فم اذا ك ان يبغ ي م ن وراء ى ذه ال دعوى ال ٍب جلب ت ل و ألوانًا م ن
 وإذا مل يكن ٧بمد ً العذاب واالضطهاد؛ من شتم بذيء شنيع إَل إيذاء شديد فظيع؟!
بالتأكي د :ل يس إال ألن و  رس ول ا﵁ ِّ
حق ا وص دقًا ،يس تجيب ألم ر رب و تب ارك وتع اَل يف الوق ت ال ذي أراده ا﵁ س بحانو

وتعاَل ،وف ًقا ٤بشيئتو وحكمتو جل شأنو.
حكيما ،فما الغاية الٍب كان يسعى ويرجو الوصول إليها؟
عاقبل حصي ًفا
 ولقد كان بشهادة خصومو ًً
 أكان يبغي ا٤بلك؟ أم ا٤بال؟قانعا.
لقد عُرض عليو  ال ُملك وا٤بال من ربو ،مث من كفار قريش ،فآثر أن يكون عفي ًفا نز ًيها وز ً
اىدا ً

ولقد حاول ا٤بشركون مساومة النيب  بإغداق كل ما ىو ٲبكن أن يكون مطلوبًا ل و ليكف وه ع ن دعوت و ،ومل يك ن ي رى ى ؤالء
ا٤بساكْب أن كل ما تطلع عليو الشمس ال يساوي جناح بعوضة أمام دعوتو صلى ا﵁ عليو وسلم ،فخابوا وفشلوا فيما أرادوا.
84

حوار هادئ بين مسلم وغير مسلم

اىتم ام ب الغ من و  ب الفقراء ورعاي ة للض عفاء ،فم ن أج ل ى ؤالء تناس ى  نفس و وأىل و ،ومل ي ْؤثِرىم بش يء م ن حيات و ،ومل
ٝبيعا إَل فضل ا﵁ ذو الفضل العظيم.
يدخر ٥بم شيئًا بعد وفاتو ،ووكلهم ً

إن و ن يب ج اء لّبف ع أتباع و ع ن أن يكون وا عبي د ال دنيا عبي د ا٤ب ال ،ج اء ل يجعلهم عبي ًدا ﵁ وح ده ،يرض ون م ن ال دنيا بالقلي ل،
طامعا يف ملك أو مال أو جاه.
ويكفيهم ما يتزودون بو لآلخرة ،فرسول ا﵁ ٧بمد مل يكن ً
 فاألحاديث الٍب ُرويت عنو صلى ا﵁ عليو وسلم تشهد بعزوفو عن الدنيا وتواضعو طوال حياتو  ،فماذا كان يبغي؟!!وىو الذي شهد ا١بميع ٕبكمتو ورجاحة عقلو  ،وما الغاية الٍب كان يرمي إليها؟!!
ال شيء سوى أن يرضي مواله الذي سيطر على حوائجو وٛبلك كل جوارحو ،ال شيء سوى أن يفوز ٕببو وينعم بقربو.
 أليس ىذا كلو يدل على أنو ٨بلص يف دعواه ،وأنو كما يقول رسول من عند ا﵁؟أيضا بعد ٩باتو ،ومل كل ىذا؟
 -ونتسائل :كم كان نصر ا﵁ سبحانو وتعاَل ﵀مد  طوال حياتو و ً

ال شك إال ألن و  رس ول ا﵁ م ن عن د ا﵁ ع ز وج ل ،وألن و ص لى ا﵁ علي و وس لم خ امت ا٤برس لْب ص لوات ا﵁ وس بلمو عل يهم
أٝبعْب.
وك ذلك ٝب ع ا﵁ تع اَل ب ْب اس م رس ولو ٧بم د  وب ْب الثن اء علي و ص لى ا﵁ علي و وس لم ف بل يك اد ي ذكر اس م رس ول ا﵁ 
أو يذكر ضمّب يعود على ا٠بو  إال ويقرن بينهما وب ْب الص بلة علي و  ب أن ن دعو ا﵁ ع ز وج ل أن يص لي عل ى رس ولو 
فهو سبحانو وتعاَل الذي يعل م مكان ة ومنزل ة رس ولو  ،فص بلة ا﵁ س بحانو وتع اَل عل ى رس ولو  ى ي ثن اء علي و ص لى ا﵁
عليو وسلم .
وكذلك ال يكاد يذكر اسم رسول ا﵁  إال ونتذكر لقبو الذي لُقب بو قبل بعثتو فهو صلى ا﵁ عليو وسلم الصادق األمْب.

والسؤال الذي يفرض نفسو:
٧بمدا  ويؤيده كل ىذا التأييد وىو كاذب يف دعواه؟!
 أٲبكن أن ينصر ا﵁ سبحانو وتعاَل ًكبل ،ف ا٢بق أن ٧بم ًدا  ل و م ن ا٤بكان ة العالي ة وا٤بنزل ة الرفيع ة ل دى رب و س بحانو وتع اَل وال ٍب ق د اس تحق ّٔ ا تأيي د ونص ر ا﵁
سبحانو وتعاَل لو ،فهو  خامت األنبياء وا٤برسلْب.
 أرأيت كيف نصر ا﵁ سبحانو وتعاَل رسولو  ودعوتو؟ أرأي ت كي ف ق رن ا﵁ س بحانو وتع اَل ب ْب ا٠ب و ج ل ش أنو واس م رس ولو ٧بم د ( يف ك ل أذان للص بلة ويف ك ل إقام ة ٥ب ا،بقول ا٤بؤذن :أشهد أال إلو إال ا﵁  ،أشهد ان ٧بمد رسول ا﵁) ورفع لو ِذ ْكره؟

ف بل يك اد ينته ي األذان للص بلة يف مك ان م ا إال وي أيت وقت و يف مك ان (مدين ة أخ رى أو بل د آخ ر) في ؤذن م رة أخ رى وىك ذا
ل نفس تل ك الفريض ة الواح دة ال ٍب ق د أُذّْن ألدائه ا م ن قب ل إَل أن ي أيت وق ت ص بلة أخ رى (ٟب س ص لوات يف الي وم والليل ة)
وىكذا.
فف ي ك ل مك ان بع د أن انتش ر ى ذا ال دين العظ يم يف كاف ة أ٫ب اء األرض ال ٍب ٫بي ا عليه ا نس مع ى ذا الق ول ا٢ب ق والش هادة
الصدق:
أش

هد أن ال إل

و إال ا﵁

أش
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فسبحان ا﵁ العظيم.
 أرأيت كيف َخلَّد ا﵁ سبحانو وتعاَل اسم رسولو ٧بمد  مقَبنًا بعظيم صفاتو (الصدق واألمانة) ككرامة لو  يفصفحات التاريخ؟
فلق د اقتض ت حكم ة ا﵁ س بحانو وتع اَل أن يك ون ٧بم د  ى و آخ ر ا٤برس لْب ،وٗب ا أن و آخ ر ا٤برس لْب فس وف تك ون رس التو
ص لى ا﵁ علي و وس لم للن اس كاف ة يف ك ل مك ان وزم ان ،وأن ٰبفظه ا س بحانو وتع اَل م ن التحري ف وأن ٰبف كتأّ ا الق رآن
الك رًن م ن التب ديل والتغي ّب ،س واء باإلض افة والزي ادة أو النقص ان أو إَل غ ّب ذل ك ٩ب ا ق د تعرض ت إلي و الرس االت والكت ب
السابقة عن طريق تناول أيدي البشر ٥با وف ًقا لؤلىواء والشهوات.
 وأعود ثانية إَل ىذا التساؤل الذي عرضتو من قبل لتكون اإلجابة عليو شهادة من غّب ا٤بسلمْب:٤باذا ال نطبق (االمتحان ا٢باسم) الذي أثاره الشيخ الداعية ا٤بسلم (أٞبد ديدات)؟
فإَل أتباع ا٤بسيح عيسى ابن مرًن عليو السبلم أق ول٤ :ب اذا ال نُطب ق االمتح ان ا٢باس م ال ذي أراده ا٤بس يح عيس ى علي و الس بلم
منكم أن تطبقوه على أي شخص يدعى النبوة( .إذا كان نبيِّا بص ْدق أم ال)؟؟
فلقد نص الكتاب ا٤بقدس للنصرانية على أن ا٤بسيح ابن م رًن علي و الس بلم ق ال[ :م ن ٜب ارىم تعرف وهنم ،أيُثم ر الش وك عنبً ا أم
ٜبرا رديئًا ،فما من ش جرة جي دة ٙبم ل ٜب ًرا رديئً ا وم ا م ن
ٜبرا ً
جيدا وكل شجرة رديئة ٙبمل ً
العليق تينًا؟! كل شجرة جيدة ٙبمل ً

جيدا] [مٌب.]ٕٓ :ٚ :
ٜبرا ً
شجرة رديئة ٙبمل ً
٤باذا هتابون من تطبيق ىذا االمتح ان على تعاليم نيب ا﵁ ٧بمد ؟
فهذا االمتح ان ا٢باس م ،ى و :اختب ار ا٢بم ض ال ذي أراد ا٤بس يح أن تطبق و النص رانية عل ى ك ل ُم ّد ٍع للنب وة ،للتع ّرف عل ى الن يب

ا٢بق الذي قد بشَّر بو.
ّ
حيث ٱبب إ٪بيل مٌب ( )ٕٓ – ٔ٘ : ٚأن ا٤بسيح قال:
«اح َبزوا م ن األنبي اء الكذب ة ال ذين ي أتونكم بثي اب ا٢بم بلن ،ولك نهم م ن داخ ل ذئ اب خاطف ة ،م ن ٜب ارىم تعرف وهنم ،ى ل
ِ
فتص نع أٜب ًارا رديّة،
أٜبارا جي دة ،وأم ا الش جرة الرديّة ْ
ٯبتنون من الشوك عنبًا أو من ا٢بَ َسك تينًا ،ىكذا كل شجرة جيدة تصنع ً

ال تقدر شجرة جيدة أن تض ع أٜب ًارا رديّة ،وال ش جرة رديّة أن تص نع أٜب ًارا جي دة ،ك ل ش جرة ال تص نع ٜب ًرا جي ًدا تقط ع وتلق ى
يف النار ،فإذا من ٜبارىم تعرفوهنم» (إ٪بيل مٌب .)ٕٓ – ٔ٘ :ٚ
بش ر ٗبجيئ و م ن بع ده« :م ن نتاج و س تعرفونو ،فه ل س يجِب الرج ال
أيضا يف إ٪بيل مٌب ( )ٕ٘ : ٚأن ا٤بسيح قال ف يمن ّ
و٪بد ً

العن ب م ن الش وك ،أو ى ل س يجنون الت ْب م ن الش وك؟ فك ل ش جرة طيب ة تن تج ٜب ًارا طيب ة ،وك ل ش جرة خبيث ة  ...فبواس طة
نتاجو ستعرفونو» (إ٪بيل مٌب (.)ٕ٘ : ٚ
ف إذا م ا طبقن ا ى ذا االمتح ان ا٢باس م ا٤ب ذكور آن ًف ا عل ى الن يب ٧بم د ٪ ب د أن الن يب ٧بم د ص لى ا﵁ علي و وس لم ق د ج اء با٤بعتق د
الس ليم الص ايف ال ذي ل يس في و أدىن إف راط أو تف ريط ول يس في و غل و النص رانية وتأليهه ا للمس يح أو تك ذيب اليهودي ة ب و
(ا٤بسيح) ونِ ْسبتو إَل الوالدة من الزنا.
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أيضا :أن النيب ٧بمد صلى ا﵁ عليو وسلم قد جاء بالشرع القوًن ،والعب ادات ا٥بادي ة ،والتع اليم الس امية ،وال دعوة إَل ك ل
و٪بد ً
خّب ،وإَل الفضائل ومكارم األخبلق ،واألمر بكل ّبر ومعروف ب ا٤بعروف (با٢بكم ة وا٤بوعظ ة ا٢بس نة) ،والنه ي ع ن ك ل رذي ل

أيضا با٤بعروف (با٢بكمة وا٤بوعظة ا٢بسنة).
ومنكر ً
متم َم ة ٤ب ا ج اء ب و رس ول ا﵁ موس ى
و٪ب د ً
أيض ا :يف الكت اب ال ذي أُن زل عل ى الن يب ٧بم د ( الق رآن الك رًن) رس الة كامل ة ّ
وكذلك رسولو ا٤بسيح عيسى عليهما السبلم.
أيض ا :أن و بع د ٦ب يء الن يب ٧بم د  وقب ول الن اس دعوت و وانتش ارىا ق د قام ت الدول ة اإلس بلمية الك بى ذات الرقع ة
و٪ب د ً

الواسعة يف شٌب أقطار األرض ،القائمة على توحي د ا﵁ ع ز وج ل ،والقائم ة عل ى العدل وأس س ا٣بّب والفض يلة ،وقد اتس عت ىذه
الرقع ة اإلس بلمية الواس عة مش ًاال وجنوبًا ،ش رقًا وغربًا ،ال س يما بع د أن اهنزم ت ٙب ت رايته ا (راي ة اإلس بلم والتوحي د ا٣ب الص ﵁ تع اَل)
ك بل م ن امباطوري ة الف رس (عُبَّ اد الن ار ،ال ٍب ى ي م ن ٨بلوق ات ا﵁ ع ز وج ل) وامباطوري ة ال روم
(عبّاد ا٤بسيح ،الذي خلقو ا﵁ عز وجل وشرفو بالنبوة والرس الة كس ائر األنبي اء وا٤برس لْب) ،ومل تع د ألي م ن اإلمباط وريتْب أي ة
قائمة بعد ذلك.
ول ذا :ف إن التش بيو ال وارد ذك ره بإ٪بي ل م ٌب «ك ل ش جرة جي دة تص نع أٜب ًارا جي دة» وك ذلك «ف إذا م ن ٜب ارىم تعرف وهنم» ،ال
ينطبق إال على النيب ٧بمد  ،الذي أقام ا﵁ عز وجل بو دولة ا٢بق (اإلسبلم) ،والذي بشر ا٤بسيح ٗبجيئو من بعده.

ونن وه إَل :أن و إذا مل يك ن الن يب ٧بم د  رس والً ح ًق ا م ن عن د ال و ع ز وج ل لكان ت هنايت و وهناي ة دعوت و وفش لها يف إٜبارى ا ٜب ًارا طيب ة،
ولكان خ زي ا﵁ ل و ،شأنو شأن م ن أخ زاىم ا﵁ ع ز وج ل م ن م ّدعي النب وة والرس الة أمث ال مس يلمة الك ذاب وغ ّبه ،ولك ن ا٢ب ال
على غّب ذلك ،حيث كان نصر ا﵁ عز وجل لنبي و ٧بم د  ،وتأيي ده تب ارك وتع اَل لدعوت و ورس التو ،وم ن مث ٪باحه ا وإٜبارى ا
أيض ا فلق د أق ام ا﵁ ع ز وج ل ب و ص لى ا﵁ علي و وس لم دول ة ا٢ب ق (اإلس بلم) القائم ة عل ى توحي ده ج ل
ٜب ًارا حس نة طيب ة ،و ً
أقر عينو  بنجاح دعوتو وإقامة ىذه الدولة العظيمة ،أال وىي دولة اإلسبلم.
وعبل ،و ّ
فإننا ٪بد يف القرآن الكرًن رسالة كاملة ُمتممة ٤با جاء بو موسى وعيسى عليهما السبلم.
شخص ا مث ل ٧بم د  ت وَل ا٢بُك م ا٤بطل ق للع امل الس تطاع أن يُع اًف مش اكل الع امل ويُوفر ل و
وأستأنس بقول برناردشو :لو أن
ً
السبلم والسعادة؛ ألن العامل يف أمس ا٢باجة ٥بما ،...وغّبه.
بشر ا٤بسيح ٗبجيئو من بعده.
ولذلك :فإن النيب ٧بمد  ىو من ّ
 -وأيضا للبىان العقلي على صدق دعوة النيب ٧بم د  ومص داقية رس التو أث ّب بعض ا م ن التس اؤالت لغ ّب ا٤بس لمْب ،ول يكن

٭بوذج ذلك اليهود والنصارى ،كما النحو التايل:
يُقال لليهود :أنتم مل تشاىدوا نبيكم موسى عليو السبلم ،ومل تشاىدوا آياتو ومعجزاتو وبراىْب صدقو ونبوتو.
ويُقال للنصارى أيضا :أنتم مل تشاىدوا ا٤بسيح عيسى عليو السبلم  ،ومل تشاىدوا آياتو ومعجزاتو وبراىْب ِصدقو ونبوتو.
فنقول لؤلمة اليهودية اآلن:
بأي شيء عرفتم نبوة موسى عليو السبلم وصدقو وأنتم مل تشاىدوا معجزاتو وبراىْب نبوتو؟
ب -ونقول لؤلمة النصرانية اآلن:
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بأي شيء عرفتم ا٤بسيح عليو السبلم وصدقو وآمنتم بو وأنتم مل تشاىدوا معجزاتو وآياتو؟
فيكون الرد لكل من اليهود والنصارى أحد ىذين ا١بوابْب:
الجواب األول:

أن يقولوا :آباؤنا أخبونا بذلك.
فنقول ٥بم :ومن أين علمتم صدقهم فيما أخبوكم بو؟
فيلجئوا إَل ا١بواب الثاين.
الجواب الثاني:

أن يقولوا التواتر وشهادات الناقلْب ٗبعجزاتو وآياتو والباىْب الٍب جاء ّٔا حقق ذلك عندنا.
فنق ول ٥ب م :إذًا يل زمكم اإلٲب ان ب أن ٧بم ًدا  ى و رس ول ا﵁ ح ًق ا وص دقًا؛ ألن م ن ا٤بعل وم أن الن اقلْب ٤بعج زات ٧بم د 

وآياتو وبراىْب نبوتو أضعاف أضعافكم بكثّب ،وألن ا﵁ عز وجل ٝب ع لرس ولو ٧بم د  ب ْب ن وعي ا٤بعج زات ا٤بعنوي ة وا٢بس ية
ونقول ٥بم:
م ا أعط ى ا﵁ نبيً ا ش يئًا إال وأعط ى نبي و ٧بم ًدا  م ا ى و أكث ر منه ا ،فك ان م ن معج زات موس ى علي و الس بلم انف بلق البح ر

(وذلك عندما أمر ا﵁ تعاَل نبيو موسى عليو السبلم أن يضرب البح ر بالعص ى ال ٍب يف ي ده) ف أعطى ا﵁ س بحانو وتع اَل الن يب
٧بمد  معجزة انشقاق القمر (وذلك عندما أشار الن يب ٧بم د  إَل القم ر ب وحي م ن ا﵁ تع اَل فانش ق نص فْب) وى ي أبل غ
وأعجب؛ ألهنا آية ٠باوية ،فلم يكن يستطيع أحد الوصول إَل القمر يف ذلك الوقت وكما ذكرنا:
فلق د اكتش ف العل م ح ديثًا م ا يس مى بش قوق القم ر ( )Rimaccr Lunar Rillesوى ي ش قوق طويل ة وىائل ة،
وقد مت التقاط صور للقمر موضح ّٔا إحدى ىذه الشقوق الطويلة ىف منتصف القمر (تقريبا).
وك ان م ن معج زات ا٤بس يح عيس ى علي و الس بلم إحي اء ا٤ب وتى ف أعطى ا﵁ س بحانو وتع اَل نبي و ٧بم ًدا  معج زة حن ْب ا١ب ذع
إليو كآية لو  ،فكان ا١بذع يبكي ويئن كما يئن الصيب ،وىي أبل غ وأعج ب؛ ألن حي اة ا٣بش بة أبل غ م ن إحي اء ا٤بي ت ال ذي

كان فيو حياة قبل موتو ،أما ا٣بشبة فاألصل أهنا ال روح فيها.
وغّب ىذا الكثّب والكثّب م ن ا٤بعج زات واآلي ات والباى ْب واإلعج ازات العلمي ة ال ٍب ج اء ّٔ ا خ امت األنبي اء وا٤برس لْب ٧بم د 
كداللة على صدق نبوتو ومصداقية رسالتو.
ومن مث نستنتج اآليت:
ٔ -ال ٲبكن البتة أن يؤمن يهودي بنبوة موسى عليو السبلم إن مل يؤمن بنبوة ٧بمد .
ٕ -وال ٲبكن البتة أن يؤمن نصراين با٤بسيح عيسى عليو السبلم إال بعد إقراره بنبوة ٧بمد .
فمحمد صلى ا﵁ عليو وسلم ىو رسول ا﵁ ح ًقا وصدقًا..

**********
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(س )ٖٜغّب ا٤بسلم٤ :باذا ٯبب اختيار اإلسبلم دينا؟
يح ٤ب ا يتض منو الق رآن الك رًن ٗب ا يش هد
(ج )ٖٜا٤بس لم :إض افة إَل م ا أوض حتو م ن إجاب ة عل ى التس اؤلْب الس ابقْب م ن توض ٍ
بص دقو وقُ ْد ِس يَتو وم ن مث تبي ان ص دق دع وة الن يب ٧بم د ص لى ا﵁ علي و وس لم حي ث إن و  ى و م ن أُن زل علي و الق رآن الك رًن
وجاء باإلسبلم دينا ،ومع ما قد بيّنتو من بعض النماذج والشواىد والباىْب الٍب تشهد ٗبصداقية رسالتو  ،أوضح:
 إن اإلسبلم ىو دين الفطرة الٍب فطر ا﵁ تعاَل خ ْلقو عليو ،فهو دين التوحيد الذي جاء يدعوا إَل اإلٲبان باإللو ا٣بالق
سبحانو وتعاَل ووحدانية ألوىيتو ،وىو الدين الذي جاء ُمق ّدما لؤلجوبة ا٤بنطقية النموذجية لكل ما يتفكر العقل البشري فيو
ويتسائل عنو وٰبتاج إَل إجابة لو.
 أن اإلسبلم ىو الدين الوحيد الذي يدعوا إَل اإلٲبان ٔبميع أنبياء ا﵁ تعاَل ورسلو والرفْع من قدرىم وشأهنم وتنزيهم عن
الوقوع يف وحل كبائر ا١برائم والفواحش والرذائل الٍب تنسبها األديان األخرى إليهم ،وعدم التفرقة بْب أحد من أنبياء ا﵁
تعاَل ورسلو ،حيث يُل ِزم اإلٲبان ّٔم ٝبيعا والرفْع من قَ ْدرىم والتصديق برساالهتم وأ ّن آخر ىذه الرساالت ىي رسالة خامت

أنبياء ا﵁ تعاَل ورسلو ٧بمد  الذي جاء باإلسبلم دينا.

 ولقد جاء اإلسبلم داعيا إَل تنزيو اإللو ا٣بالق الواجد عن ما ال يليق بو من صفات معيبة ومذمومة ،وتنزيهو (سبحانو
وتعاَل) عن ما ال يليق بو من أفعال البشر (الٍب ٰبتاجون إليها) وغّبىم من ا٤بخلوقات األخرى من مأكل ومشرب (وما
يتبع ذلك من ذىاب للخبلء لقضاء ا٢باجة) ونوم وراحة وزواج وتناسل ،...فهو سبحانو وتعاَل ا٣بالق للبشر وغّبىم من
ا٤بخلوقات األخرى وىو سبحانو وتعاَل الواجد لتلك الصفات فيهم من احتياج للمأكل وا٤بشرب وقضاء ا٢باجة والنوم
غِب عن مثل ذلك كلو فهو اإللو
والراحة واحتياج للتزاوج والتناسل واحتياج للولد...إَل غّب ذلك ،ولكنو سبحانو وتعاَل ّ
ا٣بالق الواجد.

 ولقد جاء اإلسبلم داعيا إَل تنزيو اإللو ا٣بالق عن صفة العنصرية ،وأنو سبحانو وتعاَل ليس إ٥با ألفراد وٝباعات دون
ألمة دون غّبىا من األمم أو لشعب دون غّبه من الشعوب ،بل إنو تبارك وتعاَل ىو إلو العا٤بْب ،يقبلهم ٝبيعا
آخرين أو ّ
(إذا أقبلوا عليو وآمنوا بو وامتثلوا لو) ويتوب عليهم ويغفر ٥بم ويفتح ٥بم أبواب رٞبتو بل ويدخلهم جنّتو ويرضى عنهم ،فهو

ضل
الع ْدل الذي ال يظلم أحدا من عباده شيئا،
فالكل عند ا﵁ تعاَل سواء وليس ألحد على اآلخر فَ ْ
جل وعبل اإللو ّ
ا٢بق َ
ّ
ّ
التقرب إليو ورضاه عليو.
إال بإٲبانو بإ٥بو وخالقو وتقواه لو وعملو الصاٌف الذي يبتغي بو ّ

 - ولقد جاء اإلسبلم داعيا إَل تعظيم صفات اإللو ا٣بالق سبحانو وتعاَل وعدم التقليل منو من خبلل وصفو أو تصويره
يف شكل أحجار وٛباثيل ،إذ أنو كيف يُعقل بعد أن خلق ا﵁ سبحانو وتعاَل اإلنسان من عدم أن يقوم ذلك اإلنسان
بتصنيع ٛباثيل ٨بتلفة يصور فيها إ٥بو وخالقو بأشكال ٨بتلفة (على الرغم من عدم رؤية اإلنسان ٣بالقو) ،مث يقوم إنسان آخر
بتصوير إ٥بو وخالقو يف أشكال وصور أخرى..إَل غّب ذلك؟!
فاإللو ا٣بالق أجل وأعظم من أي صورة ٲبكن أن يصوره فيها ٨بلوق من ٨بلوقاتو.

تعهد ا﵁ تبارك وتعاَل ِٕب ْفظو
 أن الكتاب السماوي الذي جاء بو اإلسبلم (وىو القرآن الكرًن) ىو الكتاب الوحيد الذي ّ

من الضياع أو التحريف وذلك ألنو ليس بعد النيب ٧بمد  أي نيب أو رسول آخر ومن مث فإنو ليس بعد القرآن الكرًن أي
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كتاب ٠باوي آخر ،فهو (القرآن الكرًن) الكتاب الذي ُختِمت بو ٝبيع الكتب السماوية السابقة والذي قد ظل يف إطاره
الربّاين ٧بتفظا بإشراقاتو النورانية مشتمبل على كل ما ٰبتاجو اإلنسان لتستقيم بو حياتو يف الدنيا واآلخرة ،فلقد جاء القرآن

الكرًن متضمنا:
أ -للمعتقد السليم النقي الصايف الذي ال شائبة فيو وال عكرات.
ب -ومتضمنا للتشريع القوًن الذي بو تستقيم حياة البشرية كافة.
وتتطهر من الرذائل وا٣ببائث ،وتسمو وترتقي إَل أعلى مراتب
ت -ومتضمنا للعبادات ا٥بادية الٍب ّٔا تزكو النفس البشرية ّ
اإلحسان.
ث -ومتضمنا لؤلخبلق ا٢بميدة وا٤بعامبلت الكرٲبة.
ِ
التحضر.
ج -ومتضمنا للتعاليم السامية الٍب من خبل٥با يكون ال ِرق ّي والتقدم و ّ

ح -ومتضمنا لئلشارات العديدة وا٤بتنوعة إَل الكثّب من العلوم الكونية يف شٌب آّات العلمية لتكون ىذه اإلشارات
ومضات مبهرات ِ
للمض ّي قدما يف طريق العلم.
حل ٨بتلف أنواع ا٤بشاكل الٍب يواجهها اإلنسان قدٲبا وحديثا.
خ -ومتضمنا للتوجيهات الرفيعة الٍب تكون سببا يف ّ
ولذلك ،فإنو يلزم اإلٲبان ّٔذا الكتاب السماوي ا٣بامت (القرآن الكرًن) الذي جاء بو اإلسبلم ،ومن مث اختيار اإلسبلم دينا.
ِ
وتوسط يف ا٤بعتقد حيث العقيدة النقية الصافية الٍب تدعوا إَل
َ و َسطية اإلسبلمّ :
ويتبْب ذلك ٩با جاء بو اإلسبلم من اعتدال ّ
ذم أو ن ْقص أو
اإلٲبان باإللو ا٣بالق سبحانو وتعاَل ووحدانية ألوىيتو وتعظيمو وٛبجيده وتنزيهو سبحانو وتعاَل عن أي صفة ّ
عيب ،والٍب تدعوا إَل اإلٲبان ٔبميع أنبياء ا﵁ تعاَل ورسلو والرفْع من قدرىم وشأهنم وتنزيهم عن الوقوع يف وحل كبائر
ْ
ا١برائم والفواحش والرذائل الٍب تنسبها األديان األخرى إليهم (ألهنم ىم من قد اختارىم ا﵁ تعاَل لتبليغ رساالتو).
تطرق اإلسبلم للقضية األكثر خطورة يف العقيدة النصرانية ،ففي الوقت الذي ٪بد فيو أن النصرانية قد
 و٭بوذج ذلك :لقد ّنسبت إَل ا٤بسيح بن مرًن األلوىية أو جزءا منها (على اختبلف فرقها) و٪بد فيو أن اليهودية قد جحدت رسالة ا٤بسيح بن
ص ْلبو وقَ ْتلو والنَ ْيل من شرف أمو السيدة مرًن العذراء بِنَ ْسبها إَل الزنا والفجور (كمحاولة
مرًن ُكليّةً وَك ّذبْتو وحاول اليهود َ
لتلويث سّبة ا٤بسيح بن مرًن مثل كثّب من ا﵀اوالت لتلويث سّبة غّبه من األنبياء قبلو) فإننا ٪بد أن اإلسبلم قد جاء بالقول
ِ
نيب كرًنٌ اصطفاه ا﵁ عز وجل بالرسالة كما
الوسط الصحيح وا٤بعتقد الصايف السليم يف ا٤بسيح بن مرًن عليو السبلم من أنو ٌ

اصطفى غّبه من الرسل ولكنو يف الوقت ذاتو عب ٌد ﵁ سبحانو وتعاَل ورسول منوكغّبه من سائر األنبياء وا٤برسلْب ،وأن والدتو كانت آية معجزة
جل وعبل ،وأن ما ظهر على يديو من معجزات إ٭با ىي بقدرة ا﵁ عز وجل كغّبىا من ا٤بعجزات وا٣بوارق الٍب
من ا﵁ ّ
تأييدا من ا﵁ تعاَل ٥بم كداللة بيّنة وشهادة واضحة على
أجراىا تبارك وتعاَل على يدي نبيو ٧بمد  واألنبياء من قبلوً ،
صدق دعوهتم ورسالتهم.
ٛباما تنسبها اليهودية إَل الزنا والفجور
وكذلك األمر بالنسبة للسيدة مرًن حيث تزعم النصرانية بأهنا والدة ا﵁ ،وعلى النقيض ً
ومن مث كانت والدهتا للمسيح ،يف ذلك الوقت جاء النيب ٧بمد  بالقول الوسط الصحيح واالعتقاد الصايف السيلم الذي
أوحاه إليو ربو تبارك وتعاَل ،دون إفراط أو تفريط ،وىو:
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أن السيدة مرًن ليست بوالدة ا﵁ ،ولكنها يف الوقت ذاتو الطاىرة العفيفة التقيّة النقيّة الٍب قد أتت بولدىا (ا٤بسيح عليو
السبلم) بإرادة من ا﵁ تعاَل وحكمة منو ،والٍب (السيدة مرًن) قد أيّدىا رّٔا تبارك وتعاَل ٗبعجزة كبلم وليدىا يف ا٤بهد تبءة

ٛبهيدا لرسالتو.
٥با و ً
وىذا ىو القول ا٢بق الذي ال مرية فيو بدون إفراط وغلو النصرانية ودون تفريط اليهودية.
ِ
وتو ّسط يف التشريع والعبادات فبل يُ َكلّْف نَ ْفسا إال ُو ْسعها وطاقتها
 ّوتتبْب وسطية اإلسبلم أيضا ٩با جاء بو من ْاعتدال َ
وتوسط يف كل شيء كا٤بأكل وا٤بشرب واإلنفاق وعدم اإلسراف ،...واعتدال
وال ّ
يشق عليها ٗبا ال تستطيع ،واعتدال ّ

ويتبْب ذلك من تصديق النيب ٧بمد  لقول الصحايب سلمان -الذي
وتوسط يف إعطاء ا١بسد والروح حقهما ومتطلباهتماّ ،

حق
تَ َعلَّم على يد النيب ٧بمد  -أليب الدرداء " إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا وألىلك عليك حقا فأعط كل ذي ّ
ص َد َق َسْل َمان" [رواه البخاري ،من حديث طويل]
حقو" فقال النيب ٧بمد َ " :
فاإلسبلم ىو الدين الذي ٰبقق االعتدال والتوازن بْب الدنيا واآلخرة فيعطي لكل منهما حقَّو.
ا٢بق من ا﵁ تبارك
ومن مث فإنو ٯبب اختيار اإلسبلم دينا ،وذلك لتضافر الباىْب والشواىد الٍب تشهد بأنو ىو الدين ّ

وتعاَل.
ا٢بق ويتبعو أينما وجده ومٌب ٙبققت شواىد وبراىْب مصداقيتو ،فبل
ونوضح :أنو على اإلنسان (بصفة عامة) أن يبحث عن ّ
ِ
ظل سائدا يف ٦بتمع ما لفَبة طويلة أن يئول األمر ألن يصّب ُم َسلّما بو من قِبل أفراد
يص ّحُ ل َك ْون أن ف ْكرا أو معتقدا ما قد ّ
ىذا آّتمع وأن يظلوا ر ِ
اغمْب أنفسهم علي اعتقاده وعدم ا٢بياد عنو لعدم الرغبة يف ٨بالفة ما نشأ عليو أسبلفهم (آبائهم

وتبْب
وأجدادىم) ال سيما إذا مل يكن ىناك أدىن دليل أو برىان على صحتو وإذا ما اتّضح ٥بم بطبلن ذلك الفكر وا٤بعتقد ّ
ا٢بق يف فِكْر ومعتقد آخر غّبه.
٥بم أن ّ
ص ُّور ما ٤ب َجّرد االستناد إَل األوىام والظنون والتخمينات دون أدىن دليل على ِص َّحتها ال سيما إذا كانت
فقبول معتقد أو تَ
َ
منافية ومعارضة للمعقول ومُب ِ
ُّ
البشري الذي أ ْكَرم ا﵁ تعاَل اإلنسان بو.
للعقل
إىانة
د
ع
ي
ياتو
ر
لضرو
ة
ت
اى
َ
َْ
َُ
َُ
ُ
ُ
ّ
يتبْب ٥بم شواىد وبراىْب مصداقيتو،
ولذلك ،فإنِب أدعوا ا١بميع للتف ّكر يف اإلسبلم بطريقة منطقية وحيادية ،ومن مث فسوف ّ
ا٢بق من ا﵁ تبارك وتعاَل.
وأنو ىو الدين ّ
**********

(سٓٗ) غّب ا٤بسلم :لقد رأيت يف غّب اإلسبلم من أديان كالنصرانية واليهودية وغّبٮبا الكثّب من الطوائف والفرق داخل
الديانة الواحدة ،فهل يشَبط اإلسبلم أن يكون ا٤بسلم منتميا إَل طائفة أو فرقة ما؟
فرق إَل أي من
(جٓٗ) ا٤بس لم :إن األصل يف اإلسبلم أنو ال ّ
ٙبزب وال تَ َفّرق فيو ،بل إن اإلسبلم قد هنى عن َ
التحّزب والتَ ّ
الطوائف و ِ
الفَرق ،وذلك ألن اإلسبلم قد جاء داعيا إَل العقيدة النقية الصافية ا١بليّة الٍب ال اختبلف فيها ،وكنت قد
أوجزهتا لك يف إجابايت على أول تساؤالتك ،وىذا ىو سبب اعتناق الكثّب والكثّب لئلسبلم ودخو٥بم يف دين ا﵁ أفواجا،
حيث يلقى اإلسبلم قبوال عريضا وانتشارا واسعا ،واإلحصائيات ا٢بديثة شاىد ذلك.
 ىذا باإلضافة إَل أن ا٤بسلم ٯبب عليو ٧ببة وتقدير ٝبيع آل بيت النيب ٧بمد  وٝبيع صحابتو الكرام ومعرفة عظيمق ْدرىم وفضلهم ابتداءً من أول خليفة للنيب ٧بمد  على ا٤بسلمْب وىو :أيب بكر الصديق الذي كان أول من آمن برسول
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ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم وص ّدق برسالتو ونشر دعوتو ومن تَلِيَو من ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب :عمر بن ا٣بطاب وعثمان بن
عفان وعلي بن أيب طالب إَل آخر صحابتو  الكرام ،وإجبل٥بم والرفع من قدرىم وشأهنم ألهنم ىم الذين اختارىم ا﵁
تبارك وتعاَل لصحبة نبيو الكرًن ٧بمد  فقاموا بالتضحية بأرواحهم وبكل غال وٜبْب مؤازرة لدعوتو  وفداء ٥بذا الدين
العظيم ونش ِره يف شٌب بقاع األرض ،وذلك من حسن االعتقاد يف ا﵁ سبحانو وتعاَل واإلٲبان ٔبميل صفاتو وحسنها وكما٥با
ومن ىم ْأى ٌل للتصديق برسالتو ون ْشر دعوتو ،ومن مث
حيث اإلٲبان ٕبسن اختياره جل وعبل ٤بن ىم ْأى ٌل لصحبة نبيو َ 
اإلٲبان بِ ِس َعة علم ا﵁ سبحانو وتعاَل ومشوليتو وكمال حكمتو.
**********

(سٔٗ) غّب ا٤بسلم :ىل من ا٤بمكن أن تذكر ٭باذجا ٩بن قد أعلن اعتناقو دين اإلسبلم وأسبأّم لدخو٥بم فيو؟
امًب ا﵁ (تبارك وتعاَل) على الكثّب والكثّب بتوفيقهم وىدايتهم إَل اإلسبلم دينا ،والتصديق ٗبحمد
(جٔٗ) ا٤بس لم :لقد ّ
ورسوال ،واإلٲبان ٗبصداقية القرآن الكرًن ا٤ب ّنزل عليو ،وٗبشيئة ا﵁ تعاَل سوف نوضح بعض النماذج
صلى ا﵁ عليو وسلم نبيِّا ً
ُ
من ىؤالء الكثّبين الذين ىداىم ا﵁ تعاَل لئلسبلمُ ،مبيّْنْب كيف أحسن ىؤالء استخدام وتوظيف ما قد وىبهم ا﵁ تعاَل
من نعمة العقل.
ومن ىؤالء الذين قد أسلموا ﵁ تبارك وتعاَل:

والمنصر السابق ،الدكتور :جاري ميلر.
 -1عالم الرياضيات
ّ

يقول :لقد جذبِب ٥بذا الدين وضوح العقيدة ،ذلك الوضوح الذي ال أجده يف عقيدة سواه.

عزز موقفو عند
قصة إسبلمة :لقد أراد جاري ميلر يف أحد األيام أن يقرأ القرآن بقصد أن ٯبد فيو بعض األخطاء الٍب تُ ّ
دعوتو ا٤بسلمْب للدخول يف النصرانية ،...وكان يتوقع أن ٯبد القرآن كتابًا قدٲبًا مكتوبًا منذ ٗٔ قرنًا ،يتكلّم عن الصحراء
وما إَل ذلك ،لكنو ذُىل ٩با وجده فيو ،بل اكتشف أن ىذا الكتاب ٰبتوي على أشياء ال توجد يف أي كتاب آخر يف ىذا

العامل.
فكان يتوقع أن ٯبد فيو بعض األحداث العصيبة الٍب مرت على النيب ٧بمد  ،مثل وفاة زوجتو خدٯبة رضي ا﵁ عنها ،أو
وفاة بناتو وأوالده ،لكنو مل ٯبد شيئًا من ذلك ،بل الذي جعلو يف حّبة من أمره:
سمى بسورة مرًن ،وفيها تشريف للسيدة مرًن عليها السبلم
أنو وجد سورة كاملة يف القرآن الكرًن تُ ّ
ال يوجد مثيلو يف كتاب النصرانية وال يف أناجيلها.
ومل ٯبد سورة باسم عائشة زوجة النيب ٧بمد  ، أو فاطمة ابنتو رضي ا﵁ عنهما ،وكذلك وجد أن ا٤بسيح عيسى عليو
مرة يف القرآن ،يف حْب أن النيب ٧بمد  مل يُذكر إال يف ٗ مرات فقط.
السبلم ذُكر باالسم ٕ٘ ّ

وحي من عند ا﵁ تبارك وتعاَل ،وليس اختبلقًا منو (النىب ٧بمد  ،)ومن مثّ مصداقية
٩با يُ َدلّل على أن ىذا القرآن إ٭با ىو ٌ
دعوة ورسالة من أتى بو ،وىو النيب ٧بمد  ،وصدق اإلسبلم الذي جاء يدعوا إليو.
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 -2فانسان مونتيو
أيضا فهم التاريخ ا٤بسيحي ،فا٤بسيحيون األوائل مل يكونوا بعيدين عن ا٤بفهوم اإلسبلمي،
يقول :إن القرآن الكرًن أوضح يل ً
تقرر بزيادة صوت واحد فقط من ا٤بقَبعْب أن
ومل يكن ا٤بسيح إ٥بًا إال يف ُ٦بمع (نيقية) الذي انعقد سنة ٕٖ٘ للميبلد ،وفيو ّ
ُ
ٛباما كما يقول الدين اإلسبلمي ا٢بنيف.
بشرا ً
ا٤بسيح إلو ،ولو نقص ىذا الصوت لبقي ا٤بسيح يف النصرانية ً

 -3محمد أسد (ليوبولد فايس)

تتضمن حركات آلية ،فسألت اإلمام:
يقول :أصابتِب ا٢بّبة حْب شاىدت صبلة ّ
ىل تعتقد حقِّا أن ا﵁ ينتظر منك أن تُظهر إٲبانك بتكرار الركوع والسجود ؟
أال يكون من األفضل أن تنظر إَل داخلك ،وتصلّي إَل ربّك بقلبك وأنت ساكن ؟
معا ؟
فأجاب :بأي وسيلة تعتقد أننا ٲبكن أن نعبد ا﵁ ؟ أمل ٱبلق الروح وا١بسد ً

وروحا ،أال ٯبب أن نصلي با١بسد والروح ؟
وٗبا أنو خلقنا ً
جسدا ً
مث مضى يشرح ا٤بعُب من حركات الصبلة ،وكان ذلك أول باب لدخولو يف اإلسبلم.
رب العا٤بْب٧ُ ،بسنْب استخدام وتوظيف ما قد وىبهم ا﵁ تبارك
وغّب ما ذكرت الكثّب والكثّب من الذين أسلموا ﵁ تعاَل ّ

وتعاَل من نعمة العقل.
فا٢بمد ﵁ تعاَل على نع مة اإلسبلم وا٥بداية والتوفيق ،ونسأل ا﵁ تعاَل أن يشرح صدور عباده أٝبعْب لئلسبلم ،واتباع خامت
األنبياء وا٤برسلْب ٧بمد صلى ا﵁ عليو وسلم.
**********

(سٕٗ) غّب ا٤بسلم :ىل من ا٤بمكن أن تذكر يل ٭باذجا من العبادات والتشاريع الٍب جاء ّٔا اإلسبلم وآثارىا؟
وتتطهر من كل ما يشؤّا من صفات
(جٕٗ) ا٤بس لم :لقد جاء اإلسبلم بالعبادات ا٥بادية الٍب ّٔا تزُكو النفس البشرية
ّ
سلبية رذيلة (كالطبقية و ِ
الك ْب والعنصرية ،)..وهتتدي ّٔا (العبادات ا٥بادية) إَل الصفات السامية الراقية (كالتواضع والشعور
باآلخرين واإلحساس ّٔم والتعاون معهم ، )..و٭بوذج ذلك من ىذه العبادات:

عبادة الصالة :والٍب نرى فيها ا٤بساواة بْب ٝبيع ا٤بسلمْب ،حيث يكون الرئيس ٔبانب ا٤برءوس والغِب ٔبانب الفقّب والقوي
ٔبانب الضعيف (الكتف ٔبانب الكتف وٗبحاذاة لو ،والقدم ٔبانب القدم وٗبحاذاة ٥با) يف صفوف مَباصة منتظمة ُمْب ِهجة،
مؤدين
حيث يكون إمامهم (الذي يتبعونو) أحفظهم لكتاب ا﵁ تعاَل (القرآن الكرًن) وأكثرىم علما وفقها (تقديرا للعلم)ّ ،
للصبلة بكيفية واحدة (من قيام وركوع وسجود ﵁ تعاَل).
ولقد مت اكتشاف فائدة علمية كبّبة يف عبادة السجود بالصبلة لدى شريعة ا٤بسلمْب ،حيث إن عبادة السجود تكون بوضع
اإلنسان جبهتو ومقدمة رأسو على األرض ﵁ سبحانو وتعاَل تعظيما وإجبلال لو ،ومن مث فإن عبادة ا﵁ تعاَل ّٔذه الكيفية

(السجود) تعمل على نقل الشحنات الكهربية الزائدة عند اإلنسان إَل األرض والتخلص منها ،ومن مث حف اإلنسان عن
األضرار النا٘بة عنها.
ومن مث يتبْب حكمة اإللو ا٣بالق جل وعبل يف ٝبيل وعظيم تشريعو.
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عبادة الزكاة :والٍب نرى فيها صورة من صور التكافل االجتماعي يف آّتمع اإلسبلمي ،حيث يقوم األغنياء (الذين رزقهم
ا﵁ تعاَل األموال الكثّبة) بإخراج نسبة من أموا٥بم (٘ )%ٕ.بشكل سنوي للفقراء والضعفاء وا﵀تاجْب ،..ومن مث تسود
روح األلفة وا٤بودة يف آّتمع اإلسبلمي شامبل كل من يعيش فيو من ا٤بسلمْب وغّب ا٤بسلمْب.
مر عليو عام (ىجري) كامل ،ومن
ونوضح :أن الزكاة تكون على رأس ا٤بال ا١بامد ا٤بعطل (الذي يُ ّدخر وال يُستثمر) الذي ّ
مث العمل على ٙبريكو واستثماره كي يتم دفْع الزكاة من الفائض والربح بدال من أن تُدفع من رأس ا٤بال ،ومن مث العمل على
سرعة دوران رأس ا٤بال وتشجيع أصحاب األموال بشكل غّب مباشر على استثمار أموا٥بم يف ا٤بشروعات ا٤بختلفة الٍب تعمل
على توفّب فرص العمل وتقليل نسبة البطالة ومن مث سرعة دوران رأس ا٤بال وانتعاش ا٢بياة االقتصادية.
عبادة الصوم :وتكون باإلمساك واالمتناع عن الطعام والشراب وا١بِماع من وقت الفجر إَل وقت غروب الشمس ٤بدة
شهر واحد مع َّْب (وىو شهر رمضان) يف العام كلو طا٤با أن اإلنسان ليس بو مرض أو عذر ِ
شرع ّي ُٰبيل بينو وبْب أداء ىذه
َُ
العبادة  ،حيث يشَبك ا٤بسلمون يف شٌب بقاع األرض يف تأدية ىذه العبادة يف وقت واحد (شهر رمضان ،من وقت الفجر
إَل وقت غروب الشمس) وبكيفية واحدة.
وسنَّتِو.
ويُستحب أن يبدأ اإلنسان إفطاره بأكل ٛبرات وبشرب ا٤باء ،حيث إلن ىذا من َى ْدي النيب ٧بمد ُ 
ويف ىذه العبادة ا٥بادية يستشعر اإلنسان ٕبال أخيو اإلنسان الذي ال ٲبلك طعام يومو فيحنو عليو ويساعده ويعطف عليو،
ويُدرك عظيم فضل ا﵁ تعاَل عليو فيؤدي شكره ،إضافة إَل الفوائدة العلمية الٍب مت اكتشافها يف ىذه العبادة السامية حيث
إنو من خبل٥با (عبادة الصيام) تَتِ ُّم راحة ا١بهاز ا٥بضمي وا٤بساعدة على التخلص من ٠بوم ا١بسم عن طريق الكبد وخفض
ٚبزين الدىون والتخلّص منها وتقوية ا١بهاز ا٤بناعي والتغلّب على مشاكل اإلدمان..إَل غّب ذلك من الفوائد الكثّبة
الش ْرب ،حيث يستفيد جسم اإلنسان ٗبا يف
ال سيما عند اإلفطار على التمر وا٤باء بعد طول صيام وانقطاع عن األكل و ُ
ِ
اللتْب
الت َّْمر من عناصر غذائية مهمة فيقوم بامتصاصها بسهولة ويُ ْسر ،وكذلك ا٤باء حيث يعمل أيضا على َغ ْسل الك ْليَتَْب ْ
ٔبسم اإلنسان.

الحج :وتُفرض على اإلنسان ا٤بستطيع (من حيث االستطاعة البدنية وا٤بالية )..مرة واحدة يف عمره (وإذا أراد
عبادة
ّ
ُ
معْب من الشهر ويف
ٰبج أكثر من مرة تطوعا
معْب (شهر ذي ا٢بجة) ووقت ّ
فيستحب لو ذلك) ،ويف شهر ّ
اإلنسان أن ّ
ّ
مكان ٧ب ّدد (م ّكة) ،حيث ٯبتمع ا٤بسلمون كشعوب ٨بتلفة من شٌب بقاع األرض على اختبلف ألواهنم وأجناسهم ولغاهتم
ا٢بج وشعائره بكيفية واحدة على ٫بو ما أراده ا﵁ تعاَل منهم  ،فتزداد قوى
وأعمارىم ومستوى طبقاهتم مؤدين مناسك ّ

التوحد على مستوى األمم والشعوب.
الَبابط بْب الشعوب ا٤بختلفة يف شٌب بقاع األرض ،ومن مث يكون ّ
و٩با قد متَّ اكتشافو حديثا ومبلحظتو ،ىو :أن عبادة ا٤بسلمْب ا٤بتمثلة يف طوافهم (دوراهنم) حول البيت ا٢برام (الكعبة
ا٤ب َشَّرفة) سبعة ( )ٚأشواط يف مسارات شبو دائرية ويف ا٘باه معاكس لعقارب الساعة ىي العبادة الوحيد الٍب تتوافق وتنسجم
ُ
مع النظام الكوين الذي خلقو ا﵁ تعاَل ،ابتداء من دوران اإللكَبونات حول النواة الٍب ٙبتويها الذرة وتتكون منها ا٤بادة يف

عدد ( )ٚمستويات من الطاقة ) (K, L, M, N, O, P, Qيف مسارات شبو دائرية ويف ا٘باه معاكس لعقارب الساعة،
وكذلك دوران األرض أيضا حول ٧بورىا يف ا٘باه معاكس ال٘باه عقارب الساعة ،ودوران األرض ىف نقس الوقت حول
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الشمس ىف مسار فلكى (شبو دائرى) ويف ا٘باه معاكس ال٘باه عقارب الساعة وىو نفس مسار وا٘باه طواف ا٤بسلمْب
حول الكعبة...إَل غّب ذلك.
ومن مث يتجلى لنا تطابق التشريعات الدينية اإلسبلمية مع نظام ا٤بادة٩ ،با يُدلّْل على أن:
اإللو ا٣بالق ٥بذه ا٤بادة ا٤بتكونة من الذرات ىو الذي أنزل الدين ا٢بق على رسولو ٧بمد  الذي يتجلَّى فيو ناموس الكون،
أال وىو اإلسبلم.
ومن مث يتوجب علينا تصديق النيب ٧بمد  يف كل ما أخب بو واإلٲبان بو واتباعو  يف ٝبيع ما دعا إليو.
 ولقد جاء اإلسبلم داعيا إَل األخبلق ا٢بَسنَة الكرٲبة الرفيعة وا٤بعامبلت الطيبة ا٢بكيمة كالصدق واألمانة والرٞبة والعدلالكرم والعفو والتصافح والتسامح..إَل غّب ذلك ،و٭بوذج ذلك:
وا١بود و َ
ِِ
يقول النيب ٧بمد ِ َّ :
أخبلقا" [صحيح البخاري]
"إن خيارُكم أحاسن ُكم ْ
ِ
ِ
ِ
خبلقا[ "...صحيح الَبمذي]
ويقول النيب ٧بمد " :إ ّن من أحبّكم ََّ
يامة أحاسن ُكم أَ ْ
إيل وأقْ َرب ُكم ّ
مِب َْ٦بلسا يَ ْوم الق َ

 ولقد جاء اإلسبلم بالتشاريع القوٲبة الٍب ّٔا يستقيم سلوك الفرد وآّتمع ،ومن مث تنهض البشرية يف شٌب نواحي ا٢بياة،و٭بوذج ذلك:
وم ْشَرب وملبس ومسكن وزواج..إَل غّب ذلك ،وهنى
أ -أن اإلسبلم قد َّ
أحل لئلنسان كل ما ىو طيّْب ونافع من مأكل َ
عن كل مايتسبب يف إيذاء اإلنسان وضرره من مأكل (كلحوم ا٣بنازير و٢بوم ا٤بَْيتَة ..والٍب قد اكتشف العلم ا٢بديث
خطورهتا نظرا لكثرة األمراض الٍب تسببها ٔبسم اإلنسان) ومن َم ْشرب (كا٣بمور والكحوليات وا٤بسكرات الٍب تكون سببا
يف ذىاب عقل اإلنسان ومن مث تصرفاتو البهيمية الغّب عقبلنية..وما قد يتبع ذلك من انتهاكات واعتداءات ،إضافة إَل

الكثّب من األمراض ا٣بطّبة الٍب تسببها ٔبسم اإلنسان)...إَل غّب ذلك.
حرم اإلسبلم ا٣ببائث والفواحش وا٤بنكرات (كالقتل والزىن والسرقة والظلم..إَل غّب ذلك) وكل ما يؤدي إفساد
ب -ولقد ّ
الفرد وآّتمع.
يتبْب منها ِحكمة وقوامة التشاريع الٍب قد جاء ّٔا اإلسبلم.
وغّب ما أشرت إليو الكثّب من النماذج الٍب َّ
**********

(سٖٗ) غّب ا٤بسلم :ما ىي نتيجة اختيار اإلسبلم يف اآلخرة؟
(جٖٗ) ا٤بس لم :يقول ا﵁ تعاَل ﴿ :ومن يأْتِِو مؤِمنًا قَ ْد ع ِمل َّ ِ ِ
ات َع ْد ٍن
الصا٢بَات فَأُولَئِ َ
ََ َ ُْ
ات الْعُلَى(َ٘ )ٚجنَّ ُ
َّر َج ُ
ك َ٥بُ ُم الد َ
َ َ
ِ
َ٘ب ِري ِمن َٙبتِها ْاألَنْهار خالِ ِد ِ
ك َجَزاءُ َمن تَ َزَّ
كى([ ﴾)ٚٙسورة طو]ٚٙ-ٚ٘ :
ْ
ين ف َيها َوذَل َ
َْ َُ َ َ

فا﵁ تبارك وتعاَل ٱببنا يف ىذه اآلية القرآنية الكرٲبة ٔبميل ثوابو وعظيم مكافأتو ٤بن آمن بو سبحانو وتعاَل وبوحدانية
ِ
ِ
جل وعبل ،وىذه ا٤بكافأة
ألوىيتو وعمل عمبل صا٢با٨ ،بُْلصا لو سبحانو وتعاَل يف نيّْتو ُمستسلما لو خاضعا ٩بتثبل ألوامره ّ
ىي :الدرجات العالية يف جنّات ا٣بلود ٗبا فيها من نعيم دائم مقيم ال يفُب وال يزول.
وصف ا١بَنّة يف اإلسبلم:
 ومن ْٔ -نعيمها دائم ،فبل يَِق ّل وال ينقطع أبدا.
يسعد وال يشقى أبدا.
ُٕ -مضيئة ُمَزيَّنة ألىلها (أىل ا١بنّة) ،ليس ّٔا َحّر أو برد ،من يدخلها ْ
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ٖ -تُربتها شديدة البياض ،وترأّا ا٤بسك ا٣بالص ذو الرائحة الطيبة القوية ،وحصباؤىا ِ
(صغار أحجارىا) اللؤلؤ والياقوت.
ْ
ٗ -قصورىا من الذىب والفضة.
٘ -أهنارىا يف أٝبل صورة وأّٔى منظر وذلك مع كثرهتا وتَنَ ُّوعها ،فبا١بنة أهنار من ا٤باء الصايف وأهنار من اللنب الذي مل يتغّب
صفَّى ..إَل غّب ذلك.
طعمو وأهنار من العسل ا٤بُ َ
 -ٙمليئة بالبساتْب ا٣بضراء واألشجار ِ
النضرة ا٤بثمرة.
الراكِب يف ِظلّْها مائة َسنَة[ "..رواه البخاري].
يقول النيب ٧بمد " :إ ّن يف ْ
لشجرة يسّبُ َّ
ا١بَنّة َ
وساقها ِم ْن َذ َىب" [رواه الَبمذي].
ويقول النيب ٧بمد " :ما يف ْا١بَنّة َ
شجرة ّإال َ
ٜ -ٚبارىا طيّبة وكثّبة ومتنوعة ،وال تنقطع يف أي من األوقات أبدا.
ّٔ -ٛا كل ما ل ّذ وطاب من ٨بتلف أنواع الطعام (كمختلف أنواع اللحوم )..والشراب.
 -ٜفيها كل ما تشتهيو األنفس وتل ّذ األعْب ،ؤّا من النعيم ما ال عْب رأت وال أذن ٠بعت وال َخطَر على قلب بشر.
 وإن من وصف أىل ا١بنة يف اإلسبلم:ٔ -وجوىهم حسنة ٝبيلة ،نَ ِ
ضرة ُمضيئة كالقمر ليلة البدر.
ٔ -طو٥بم ستون ذراعا.
سن ال ٖٖ من العمر ،ال يشيبون وال يهرم ون أب دا ،حي ث ٱبلّدون يف س ّن الش باب أب دا ،ال يف ُب ش بأّم وال
ٖ -أعمارىم يف ّ
يبلى ثيأّم ،فيُ ّنعمون وال ٲبوتون فيها أبدا.
ِٗ -
أص ّحاء ،فبل يسقمون وال ٲبرضون أبدا.
غم وال ِضيق وال حزن وال بؤس
ىم وال ّ
٘ -يُنَ ّعمون برضا ا﵁ تبارك وتعاَل عليهم وعدم سخطو عليهم أبدا ،فبل يصيبهم ّ
قط ،فيسعدون وال يشقون أبدا.
 -ٙيتمتّعون ويتل ّذذون برؤية ا﵁ تبارك وتعاَل (دون إحاطة بو جل وعبل ،فا﵁ سبحانو وتعاَل ليس كمثلو شيء).
 -ٚال تباغض وال ٙباسد بينهم ،قلؤّم كقلب الرجل الواحد ال اختبلف بينهم.
 -ٛيأكلون ويشربون كل ما ل ّذ وطاب.
يتغوطون حيث ٱبرج زيادة مأكلهم ومشرّٔم يف صورة َر ْشح من جلودىم
 -ٜال يَْت ُفلون وال يَتَ َم َّخطون ،وال يبولون وال ّ
رائحتو أطْيَب من ِطيب ا٤بسك.

ٓٔ -يُ ْعطَى الواحد من أىل ا١بنة قوة مائة رجل.
ِ
ٔٔ -يتزوجون ا٢بور العْب (نساء أىل ا١بنة) ،فلو َّ
لعت إَل األرض ألضاءت ما ْبي نَ ُه َما نورا
أن امرأة من نساء ا١بنة اطّ ْ
و٤بؤلت ما بينهما رٰبا طيبا من شدة حسنها وٝبا٥با ،مع العلم بأن ا٤برأة ا٤بسلمة الصا٢بة يعيد ا﵁ تبارك وتعاَل خلقها
وإنشائها من جديد فتكون أٝبل من ا٢بور العْب (نساء أىل ا١بنة) ،إضافة إَل أهنا تكون مع زوجها يف ا١بنة.
ُٕٔ -ح ْسنهم وٝبا٥بم ُمتَج ّدد مستمر ،حيث إهنم يزدادون حسنا وٝباال دائما أبدا.
ٖٔ -يُلهمون تسبيح ا﵁ سبحانو وتعاَل وٙبميده كإ٥بام النَ َفس دون أدىن مش ّقة أو تعب.
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وس ْع َديْك وا٣بَّْب يف يديك.
 يقول النيب ٧بمد " :إ ّن ا﵁ َعّز َوج ّل ي ُقول ألىل ْا١بَنّة :يا أىل ْا١بَنّة .فيقولون :لبَّ ْيك ربنا َ
ِ
أح ًدا ِمن َخ ْلقك؟ فيقول :أال أُ ْع ِطيكم أفضل
فيقول :ىل َرضيتم؟ فيقولون :وما لنا ال نَ ْرضى يا ربنا وقد أعطَْيتَنا ما مل تُ ْعط َ
من ذلك؟ فيقولون :يا رب! وأي شيء أفْ ِ
كم بَ ْع َده أبَ ًدا " [رواه
أس َخط َع ْلي ُ
أحل عليكم ْ
َ
رضواين فبل ْ
ضل م ْن ذلك؟ فيقولّ :
مسلم].

ض
ا١بن َِّة ْ
 ويقول النيب ٧بمد " :إِذا دخل ْأىل ْال :يَ ُق ُ
ا١بَنَّةَ قَ َ
ول اللَّ وُ تَبَ َارَك َوتَ َع َاَل :تُِري ُدو َن َش ْيئًا أَ ِزي ُد ُك ْم؟ فَيَ ُقولُو َن أَ َملْ تُبَ يّْ ْ
ْش ف ِْ
ِ
ب إِلَ ْي ِه ْم ِم ْن النَّظَ ِر إِ ََل َرِّّْٔ ْم
وىنَ ا أَ َملْ تُ ْد ِخ ْلنَا ْ
ا١بَنَّ ةَ َوتُنَ ّْجنَ ا ِم ْن النَّ ا ِر؟ ،قَ َ
َح َّ
ال  : فَيَك ُ
ُو ُج َ
ا٢ب َج َ
اب ،فَ َم ا أ ُْعطُوا َش ْيئًا أ َ
َِّ ِ
ِ
ِِ
ا١بَنَّ ِة
اب ْ
َح َسنُوا ْ
وى ُه ْم قَتَ ٌر َوَال ذلَّةٌ أُوٰلَئِ َ
كأ ْ
ا٢بُ ْس َ ُٰب َوِزيَ َادةٌ َوَال يَ ْرَى ُق ُو ُج َ
ين أ ْ
َص َح ُ
َعَّز َو َج َّل وىي الزيادة" ُمثَّ تََبل َىذه ْاآليَةَ" :للذ َ
ِ
خالِ ُدو َن" [رواه مسلم]
ُى ْم ف َيها َ
مع توضيح بسيط ،وىو :أن النظر إَل ا﵁ سبحانو وتعاَل يكون يف غّب إحاط ة ب و ،ف ا﵁ س بحانو وتع اَل أج ّل وأعظ م م ن أن
ٰبيط بو نَظَر ٨بلوق ،فا﵁ سبحانو وتعاَل ال ٰبتويو مكان وال يفنيو زمان ،فهو سبحانو خالق ا٤بكان والزمان.
**********

أود أن أسألك :ما ىو قولك يف اإلسبلم؟
(س) ا٤بس لم  :واآلن بعد أن أجبتك عن ما قد استفسرت عنو وأوضحتو لك ّ
(ج) ا٥بندوسي :حقيقة لقد رأيت يف اإلسبلم توافقا وانسجاما مع الفطرة الٍب فطر ا﵁ سبحانو وتعاَل عليها َخ ْلقو ،ولقد
وجدت يف اإلسبلم أجوبة منطقية ٭بوذجية لكل ما كنت أفكر فيو وأحتاج إَل إجابة عقبلنية لو.
ا٤بوحدين فقد اشتاقت نفسي إليها
إضافة إَل أنو من خبلل ما أخب بو اإلسبلم عن ا١بنة الٍب أع ّدىا ا﵁ تبارك وتعاَل لعباده ّ
ٗبا فيها من نعيم عظيم دائم مقيم ٗبا يف ذلك من ُمتعة النظر إَل ا﵁ سبحانو وتعاَل ،حيث إنو إذا كانت ا١بنة ا٤بخلوقة ّٔذا
أج ّل وأٝبل وأعظم.
الوصف ا١بميل الرائع ا١بميل فبل شك أن اإللو ا٣بالق ٥با ىو َ
**********

(س) ا٤بس لم  :إذن ،فهل تقبل اإلسبلم دينا؟
(ج) ا٥بندوسي :بالتأكيد ،وبكل شوق وترحيب ،فأنا من اآلن ال أريد أن أخالف الفطرة الٍب فطرين ا﵁ سبحانو وتعاَل،
وكذلك فإن ا﵁ تبارك وتعاَل قد أكرمِب بنعمة العقل للتفكر والتعقل ومن مث فأنا ال أريد أن أعارض ما يتوافق مع صريح
عقلي.
**********

كيفية الدخول يف اإلسبلم؟
(سٗٗ) ا٥بندوسي :وما ىي ْ
كيفية الدخول فيو ،وذلك ألن
كيفية الرجوع إَل اإلسبلم بدال من قَ ْولْ :
(جٗٗ) ا٤بس لم  :إننا يف ا٢بقيقة ٲبكننا أن نقولْ :
اإلسبلم ىو دين الفطرة الٍب ُخلِق اإلنسان عليها والٍب تتفق معها فطرتو.
وعلى كل حال ،فإن الدخول يف اإلسبلم يكون من خبلل اإلٲبان القليب باإللو ا٣بالق ووحدانية ألوىيتو (وىو ا﵁ سبحانو
وتعاَل) واإلٲبان بِ ِ
صدق دعوة ورسالة خامت أنبياء ا﵁ تعاَل ورسلو ٧بمد  ،مث النُطْق ّٔما كشهادتْب على ىذا النحو:
أشهد أن ال إلو إال ا﵁ وأشهد أن ٧بمدا عبده ورسولو.
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أي من الطقوس والر٠بيات ،ويصّب أخا جديدا (أو أختا جديدة) يف اإلسبلم
ا٤برء مسلما دون ا٢باجة إَل ّ
ومن مث يصبح ْ
١بميع ا٤بسلمْب يف شٌب أ٫باء العامل.
ا٥بندوسي :أشهد أن ال إلو إال ا﵁ وأشهد أن ٧بمدا عبده ورسولو ،فلقد أصبحت مسلما من اآلن.
ا٤بس لم  :مبارك أخي الكرًن ،ومرحبا بك كأخ جديد يف اإلسبلم.
ا٥بندوسي :ا٢بمد ﵁ تعاَل الذي ىداين لنعمة اإلسبلم وأرشدين إليها.
**********

وىف ا٣بتام٫ ،بمد ا﵁ (تبارك وتعاَل) على نعمة اإلسبلم الٌب قد امًب علينا ّٔا ،وأن جعلنا موحدين مسلمْب،
ندين ٖبّب دين ،جاء بو خامت األنبياء وا٤برسلْب ٧بمد صلى ا﵁ عليو وسلم.
ا٢بق ويتبعو أينما وجده ومٌب ٙبققت شواىد وبراىْب
ونوضح ثانية :أنو على اإلنسان (بصفة عامة) أن يبحث عن ّ
ِ
ظل سائدا يف ٦بتمع ما لفَبة طويلة أن يئول األمر ألن يصّب ُم َسلّما بو
مصداقيتو ،فبل يص ّحُ ل َك ْون أن ف ْكرا أو معتقدا ما قد ّ
من قِبل أفراد ىذا آّتمع وأن يظلوا ر ِ
اغمْب أنفسهم علي اعتقاده وعدم ا٢بياد عنو لعدم الرغبة يف ٨بالفة ما نشأ عليو
أسبلفهم (آبائهم وأجدادىم) ال سيما إذا مل يكن ىناك أدىن دليل أو برىان على صحتو وإذا ما اتّضح ٥بم بطبلن ذلك
ا٢بق يف فِكْر ومعتقد آخر غّبه.
وتبْب ٥بم أن ّ
الفكر وا٤بعتقد ّ
ص ُّور ما ٤بُ َجّرد االستناد إَل األوىام والظنون والتخمينات دون أدىن دليل على ِص َّحتها ال سيما إذا كانت
فقبول معتقد أو تَ َ
منافية ومعارضة للمعقول ومب ِ
البشري الذي أ ْكَرم ا﵁ تعاَل اإلنسان بو.
اىتَة لضرورياتو يُ َع ُّد إىانة للعقل
َْ
َُ
ُ
ُ
ّ
يتبْب ٥بم شواىد وبراىْب مصداقيتو،
ولذلك ،فإننا ندعوا ا١بميع للتف ّكر يف اإلسبلم بطريقة منطقية وحيادية ،ومن مث فسوف ّ
ا٢بق من ا﵁ تبارك وتعاَل ،ومن مث فإنو يلزم اختيار اإلسبلم دينا.
وأنو ىو الدين ّ

فا٢بمد ﵁ تعاَل على نعمة اإلسبلم ٞبدا كثّبا طيبا مباركا فيو.
وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك ٧بمد  ،وعلى آل بيتو األطهار وأصحابو األخيار ،وعلى من اىتدى ّٔديو
ّ
واسًب بسنتو واقتفى أثره إَل يوم الدين.
وا٢بمد ﵁ تعاَل رب العا٤بْب.

98

حوار هادئ بين مسلم وغير مسلم

الفهرس
مقدمة

ٔ

(سٔ) غّب ا٤بسلم :لعلك تشاىد ما يعمل اإلعبلم الغريب على نشره وتروٯبو من إلصاق اإلسبلم
وا٤بسلمْب ٗبختلف صور التطرف واإلرىاب ،فما ىو تعليقك على ذلك؟

ٖ

(سٕ) غّب ا٤بسلم :إذن ،فما ىو مفهوم اإلسبلم؟

ٖ

(سٖ) غّب ا٤بسلم :وإَل أي شيء يدعوا اإلسبلم؟

ٗ

(سٗ) غّب ا٤بسلم٤ :باذا يدعوا اإلسبلم إَل اإلٲبان بوجود اإللو؟

٘

(س٘) غّب ا٤بسلم٤ :باذا يدعوا اإلسبلم إَل اإلٲبان بوحدانية اإللو؟ وما الذي يدل على أن اإللو

ٓٔ

(الزعم بوجود أكثر من إلو) ىو
(س )ٙغّب ا٤بسلم٤ :باذا يقول اإلسبلم بأن اإلشراك با﵁ ّ

ٕٔ

(س )ٚغّب ا٤بسلم٤ :باذا يدعو اإلسبلم إَل اإلٲبان بالكتب السماوية ٗبا يف ذلك القرآن كآخر
ىذه الكتب السماوية ا٤بُنَ َّزلة من عند اإللو؟

ٖٔ

(ا٣بالق ٥بذا الكون) ىو إلو واحد فقط وليس اثنْب أو ثبلثة أو أكثر؟
أكب الكبائر؟

(س ) ٛغّب ا٤بسلم٤ :باذا ال يتفق اإلسبلم مع النصرانية من حيث اإلٲبان بعقيدة التثليث الٍب
يعتقدىا النصارى؟

ٗٔ

ردك كأحد ا٤بسلمْب يف إٯباز على النصرانية يف ْقو٥با بتثليث اإللو؟
(س )ٜغّب ا٤بسلم :ما ىو ّ

ٔٙ

(سٓٔ) غّب ا٤بسلم :ىل يوجد بكتب النصرانية ما ينص على إخبار ا٤بسيح بألوىيتو وأنو
اإللو اإلبن لئللو األب ؟

ٔٚ

(سٔٔ) غّب ا٤بسلم :إذا مل يتفق العقل مع ما تزعمو النص رانية م ن عقي دة التثلي ث وك ذلك إذا
مل ٱبب ا٤بسيح بأنو ىو ا﵁ ،فمن أين ٲبك ن للنص رانية أن ٘ب يء ٗبث ل ذل ك ا٤بعتق د ال ذي يق وم عل ى

ٔٛ

(سٕٔ ) غّب ا٤بسلمٗ :با أنك قد أوضحت أسباب عدم اتفاق اإلسبلم مع النصرانية من حيث

ٕٔ

تأليو ا٤بسيح (نيب النصرانية) واالعتقاد بتثليث اإللو وعدم وحدانيتو؟
الرد بإٯباز على تعظيم النصرانية للصليب؟
اإلٲبان بعقيدة تثليث اإللو الٍب يعتقدىا النصارى ،فما ىو ّ

الرّد بإٯباز على اعتقاد النصرانية بأن ا٤بسيح ىو ابن اإللو وأنو
(سٖٔ) غّب ا٤بسلم :ما ىو َ
(ا٤بسيح) أحد أقانيمو؟
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الرّد على اعتقاد النصرانية يف عقيدة ا٣ببلص وتوارث ا٣بطيئة؟
(سٗٔ) غّب ا٤بسلم :ما ىو َ

ٕٜ

ردا شامبل واسعا على اعتقاد النصرانية يف عقيدة ا٣ببلص
(س٘ٔ) غّب ا٤بسلم :لقد أوضحت يل ّ
ردا على ذلك ا٤بعتقد؟
وتوارث ا٣بطيئة ،فهل من ا٤بمكن أن توجز يل ِّ

ٕٖ

(س )ٔٙغّب ا٤بسلم :لقد أوضحت يل بإٯباز الكثّب والعديد من الردود على اعتقادات النصرانية،
ردك على ما يزعمو النصارى
ولكن ىل من أن تعطيِب ملخصا شامبل ٤با قد أوجزتو يل يف ّ
من معتقدات؟

ٖٗ

(س )ٔٚغّب ا٤بسلمٗ :با أنك قد أوضحت يل الكثّب والعديد من الردود على اعتقادات النصرانية
ردك على ما يزعمو النصارى
إضافة إَل ما قد أعطيتِب إياه من ملخص شامل ٤با قد أوجزتو يل يف ّ
من معتقدات ،إذن فما ىو سبب وجود مثل تلك االعتقادات بالنصرانية؟!
ومن الذي قام بذلك والَبويج ٥با؟

ٖٙ

(س ) ٔٛغّب ا٤بسلم٤ :باذا ال يتفق اإلسبلم مع اليهودية من حيث اإلٲبان ٗبا تعتقده يف اإللو ا٣بالق؟

ٖٚ

(س )ٜٔغّب ا٤بسلم :ىل حقا ما تقول؟! ىل من ا٤بمكن أن تنسب رسالة أو ديانة إَل إ٥بها أيّا
من الصفات ا٤بعيبة وإَل أنبيائها ومرسليها أيا من ا١برائم والفواحش والرذائل؟!

ٖٛ

(سٕٓ ) غّب ا٤بسلم٤ :باذا ٰبتوي الكتاب ا٤بقدس لكل من النصرانية واليهودية على مثل ما أخبتِب بو

ٔٗ

(سٕٔ) غّب ا٤بسلم :ىل تعُب بذلك أن الكتاب ا٤بقدس لكل من النصرانية واليهودية يتضمن
بشارات بنيب اإلسبلم ٧بمد؟ وإذا كان األمر كذلك فهل من ا٤بمكن أن تذكر يل ٭بوذجا منها؟

ٖٗ

(سٕٕ) غّب ا٤بسلم٤ :باذا ال يتفق اإلسبلم مع من يقوم بتصوير اإللو يف شكل صور وٛباثيل
كا٥بندوس والبوذٗ ،....بعُب أنو٤ :باذا ٰبرم اإلسبلم تصوير اإللو يف شكل صور وٛباثيل؟

ٓ٘

(سٖٕ) غّب ا٤بسلم :من ا٥بندوس والبوذ من يقول بأن ا٥بدف من عبادة التماثيل عدم شرود

ٔ٘

(سٕٗ) غّب ا٤بسلم٤ :باذا ٰبرم اإلسبلم عقيدة حلول اإللو يف أي من البشر أو الصور والتماثيل

ٕ٘

من جرائم وفواحش ورذائل منسوبة إَل أنبيائها ومرسليها؟

الذىن واستحضار الَبكيز لعبادة اإللو ،فما قولك يف ذلك؟
والبقر وغّبىا من ا٢بيوانات وا٤بوجودات (ومن مث النهي عن تقديس أي منها وٙبرًن عبادهتا)؟
(سٕ٘) غّب ا٤بسلم :ىل تعلم أن ِمن ا٥بندوس َمن ٱبْتزل اآل٥بة الكثّبة إَل ٖ آ٥بة رئيسية أو يقولون
بأن تلك اآل٥بة عبارة عن إلو واحد ذي ٖ صور أو أقانيم؟ وكذلك يوجد ِمن البوذيْب َمن يقول بأن
اإللو عبارة عن ٖ صور أو أقانيم ،فما ىي وجهة نظر اإلسبلم يف ذلك؟
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سمى ب (األفتار) والٍب تعِب:
(س )ٕٙغّب ا٤بسلم :ىل تعلم أن الديانة ا٥بندوسية تقول بعقيدة تُ ّ
بأن اإللو قد نزل إَل األرض يف صورة بشرية تتمثل يف شخصية تُسمى (كريشنا) ،وذلك للعلم
بأحوال خلقو ؤّدف تعليم الناس وإصبلحهم؟ وأيضا ِمن البوذيْب َمن يعتقد بأن اإللو قد نزل إَل
٘بسد يف صورة بشرية تتمثل يف شخصية تُل ّقب ب (بوذا) ،فما ىي وجهة نظر اإلسبلم
األرض بعد أن ّ
يف ذلك؟

٘٘

(س )ٕٚغّب ا٤بسلم :من ا٥بندوس من يقول بأننا نعبد راما أو كريشنا ومن شاكلهما من اآل٥بة
ألهن م أرش دونا إَل اإلل وِ ،
وم ن الب وذيْب َم ن يق ول بأنن ا نعب د ب وذا ألن و ق د ج اء بكث ّب م ن
اإلرشادات والتوجيهات النافعة ،فما وجهة نظر اإلسبلم يف ذلك؟

٘ٚ

(س )ٕٛغّب ا٤بسلم :يقوم ا٥بندوس ٕبرق أجساد موتاىم ،بينما يقوم ا٤بسلمون بدفن جسد اإلنسان
بعد موتو يف الَباب بدال من حرقو٤ ،باذا؟ وما الصواب الذي يراه اإلسبلم يف ذلك؟

٘ٚ

(س )ٕٜغّب ا٤بسلم :ىل تعلم أن كبل من الديانة ا٥بندوسية والبوذية تقول بعقيدة تسمى
ب (تناسخ األرواح) والٍب تعِب انتقال روح اإلنسان بعد موتو ١بسد آخر؟ وما ىي وجهة نظر اإلسبلم
يف ذلك؟

٘ٛ

(سٖٓ) غّب ا٤بسلم :ما ا٢بكمة من دعوة اإلسبلم لئلٲبان باليوم اآلخر الذي تُْب َعث فيو ا٣ببلئق بعد
موهتا؟

ٓٙ

(سٖٔ) غّب ا٤بسلم :إن الديانة ا٥بندوسية تقوم بتقديس البقرة ومن مث ٙبرم ذٕبها وأكل ٢بومها بينما
٪بد أن اإلسبلم ُٯبيز ذٕبها ُِ
وٰب ّل أكل ٢بومها (وغّبىا من ا٢بيوانات آكبلت األعشاب)،

ٔٙ

(سٕٖ) غّب ا٤بسلم :إن الديانة ا٥بندوسية تقول بأن آّتمع ينقسم إَل أربع طبقات ٨بتلفة،

ٔٙ

ا٤بس لم :بعضا من التساؤالت ا٤بهمة واإلجابات ا٤ببلزمة ٥با

ٖٙ

(سٖٖ) غّب ا٤بسلم :كنت قد ٠بعت من أحد ا٤بسلمْب بأنو يوجد بكتب ا٥بندوس بشارات
ببعثة نيب اإلسبلم ٧بمد يف آخر الزمان كرسول خامت ١بميع األنبياء وا٤برسلْب ،فهل ىذا صحيح؟

ٖٙ

فما ىي وجهة نظر اإلسبلم يف ذلك؟

فما ىي وجهة نظر اإلسبلم يف ذلك؟

وإذا كان األمر كذلك فهل ٲبكنك أن تذكر يل ٭باذجا منها؟
(سٖٗ) غّب ا٤بسلم :ما ىي وجهة نظر اإلسبلم يف سيدىارتا غوتاما ا٤بلَقَّب ب (بوذا) وكذلك
ُ
يف ما قد جاء بو من إرشادات وتوجيهات؟

٘ٙ

(سٖ٘) غّب ا٤بسلم :إذن ،ما ىي صفات اإللو يف اإلسبلم؟

ٙٙ
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(س )ٖٙغّب ا٤بسلم٤ :باذا َِٯبب اإلٲبان بالقرآن الكرًن كآخر الكتب السماوية ال ُمنَ ّزلة من عند
ا﵁ سبحانو وتعاَل؟

ٙٛ

(س )ٖٚا٥بندوسي :ىل من ا٤بمكن أن تذكر يل ٭باذجا من ا٢بقائق العلمية الٍب أخب ّٔا القرآن
وأشارت إليها األحاديث النبوية والٍب مل يكن ألحد آنذاك أدىن معرفة ّٔا ومل تُكْتَشف إال يف ىذا
العصر ا٢بديث بعد التقدم يف شٌب الوسائل العلمية ؟
يب اإلسبلم ٧بمد  والتصديق بدعوتو ورسالتو؟
(س )ٖٛغّب ا٤بسلم :و٤باذا َِٯبب اإلٲبان بنَِ ّْ

ٕٛ

(س )ٖٜغّب ا٤بسلم٤ :باذا ٯبب اختيار اإلسبلم دينا؟

ٜٛ

(سٓٗ) غّب ا٤بسلم :لقد رأيت يف غّب اإلسبلم من أديان كالنصرانية واليهودية وغّبٮبا الكثّب
من الطوائف والفرق داخل الديانة الواحدة ،فهل يشَبط اإلسبلم أن يكون ا٤بسلم منتميا

ٜٔ

(سٔٗ) غّب ا٤بسلم :ىل من ا٤بمكن أن تذكر ٭باذجا ٩بن قد أعلن اعتناقو دين اإلسبلم

ٕٜ

(سٕٗ) غّب ا٤بسلم :ىل من ا٤بمكن أن تذكر يل ٭باذجا من العبادات والتشاريع الٍب جاء ّٔا
اإلسبلم وآثارىا؟

ٖٜ

(سٖٗ) غّب ا٤بسلم :ما ىي نتيجة اختيار اإلسبلم يف اآلخرة؟

ٜ٘

أود أن أسألك:
(س) ا٤بس لم  :واآلن بعد أن أجبتك عن ما قد استفسرت عنو وأوضحتو لك ّ

ٜٚ

(س) ا٤بس لم  :إذن ،فهل تقبل اإلسبلم دينا؟

ٜٚ

كيفية الدخول يف اإلسبلم؟
(سٗٗ) ا٥بندوسي :وما ىي ْ

ٜٚ

إَل طائفة أو فرقة ما؟
وأسبأّم لدخو٥بم فيو؟

ما ىو قولك يف اإلسبلم؟
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ٙٛ

