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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 إن الدين عند اهلل اإلسالم

 11سورة آل عمران :
 

 اليوم أكملت لكم دينكم 
 ليكم نعمتي وأتممت ع

 ورضيت لكم اإلسالم دينا  
 3سورة املائدة:
 

 فمن يرد اهلل أن يهديه يشرح صدره لإلسالم 
 141سورة األنعام :

 فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البالغ
 41سورة آل عمران:

 
 صدق اهلل العلي العظيم                                                       
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 كلمة المركز
 

 
 

 اإلسالم عقيدة، ورسالة مساوية يدان هبا..
 واإلسالم فكر عمالق ونظرية حضارية شاملة للكون كله وللحياة وتنوعاهتا الكبرية..

نعـــم.. اإلســـالم ايـــمت حضـــارة ويـــديمت، ولكـــمت كيـــ  لنـــا نن نوصـــله ونبل ـــه    ا  ـــريمت  ـــمت 
واألراجي  والتهم اجلـائرة مـمت لبـل ا  ـريمت الـ يمت جيهلون ني شيء عمت اإلسالم  ال األباطيل 

 ما اا روا جهداً يف سبيل تشويه صورة اإلسالم النقية الصافية صفاء احلقيقة.؟
 كي  نوصل صوت القرآن    كل ا ذان..؟

كيــ  نــدعو    فكرتنــا، ونقنــ  ا  ــريمت اــدارة ايننــا اإلســالمي احلنيــ  بالبقــاء واحليــاة 
 ا..؟على طول احلياة وعرضه

هناك طريق ونساليب كثرية ومتشـعبة  ال نن نجـداها ونسـهلها بـالوال  هـو احلـوار واملنالشـة 
ورمبـــا اجلـــدال العلمـــي النـــاف  الـــ ي ينطلـــق مـــمت نصـــول علميـــة يتـــوق كـــال الطـــرف  للوصـــول    

 احلقيقة وليس اجلدل ممت نجل اجلدل فقط فه ا طريق عقيم بال شك..
وبالتايل األمة  –لنوع ممت اجلدل الناف  ونمر رسوله الكرمي وسبحانه وتعا  نشار    ه ا ا

  (5)…وجادلهم بالتي هي أحسن   اتباعه وذلك بقوله تعا :  -اإلسالمية
واحلــوار عــااة نجــدي نســاليب تاللــو األفكــار، و اصــة  ذا انطلــق مــمت نســس موضــوعية 

 وكانت غايته الوصول    احلقيقة لأل   هبا..
تقـــي بعشـــرة  ـــاورات عقائديـــة ناجحـــة نات    ا ـــول اجلميـــ     ويف هـــ ا الكـــرا  نل

الديمت اإلسالمي احلني  بعد بيـان احلةـة بقحقيتـه، وتشـرول نوللـك الشـباال باإلسـالم ونعلنـوا 
  عتنالهم له حبمد اهلل ومنوته.

                                                           
 .141سورة النحل:  (5)
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 وناار احلوار عامل  سالمي جليل ومرج  متبحور يف علوم مدرسـة نهـل البيـت األطهـار 
وذلـك  -اام عـز -اإلسالمي األعلى مساحة اإلمام السيد  مد احلسيين الشـريايي  وهو املرج 

 ح  كان يف مقتبل العمر يف نرض الرافديمت العراق اجلريو..
والكرا  طب  لـدااً، وتـرجم    الفارسـية وطبـ  عـدوة طبعـات ووـمت اليـوم  ذ نعيـد طباعتـه 

ة املرجــووة منــه وهــي تقــدمي هــ   األمثلــة للعــامل يف وتقداــه    القــراء الكــرام، التماســاً منوــا للفائــد
 ه ا املعرتك الثقايف حالياً.

راجــــ  مــــمت اهلل التوفيــــق والســــداا والرشــــاا  ـــــ ا الــــديمت احلنيــــ  و ــــ   األمــــة املرحومـــــة، 
وآ ـر اعوانـا نن … ولسماحة اإلمام املؤل ، ولنا ولكم وجلميـ  طـالال احلـق يف العـامل ن ـ 

 احلمد هلل رال العامل .
                             

 للتحقيق والنشر  مركز الرسول األعظم                                     
  9595/51لبنان ص.ب:  -بيروت                                     
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 المقدمة
 

 
 

 احلمد هلل رال العامل ، والصالة والسالم على  مد وآله الطاهريمت. 
جمموعـة مـمت  ـاورات اارت بيـين وبـ   اعـة مـمت )كيف ولمـاذا أسـلموا؟( ال ه ا الكتـا

املسيحي  ال يمت جـاووا  يلو يائـريمت، نو مسرتشـديمت، نو مستفسـريمت، ت اهتـدوا    اإلسـالم، و 
كنـــت نلتـــزم يف احلـــوار الطريـــق املــــؤاي    هـــدايتهم، ســـواء كـــان طريقـــاً برهانيــــاً، نو   -غالبـــاً –

 ذا انســـاق الطـــرل ا  ـــر يف اجلـــدل، كمـــا كنـــت غالبـــاً ن نـــب الزاويـــة   طابيـــاً، ورمبـــا جـــدلياً 
 احلااة.

وال ريـب يف األمـر نمل مل نجــد ـ يف كـل اتــاورات الـي اارت بيـين وبــ  العشـرات مــنهم ـ 
 معانداً واحداً حىت ممت حالة واحدة.

طــوال  كمــا نن الظــاهرة ذاهتــا كانــت واضــحة بيــين وبــ  نصــحاال املبــاا  واملــ اهب، فــ مل
   ح   روجي مـمت كـربالء  (2) مخس عشر سنة وباأل ص بعد انقالال الراب  عشر ممت يوي

الـــي حـــاورت ونالشـــت فيهـــا ملـــات مـــمت النـــا  مـــمت شـــىت األلـــوان:   (1) املقدســـة    الكويـــت
كاملســـيحي والصـــابلي واملنحـــرل والشـــيوعي والبعثـــي والوجـــواي وامللحـــد والزيـــدي والبهـــرة، مل 

 حدة فقط: نجد  ال حالة وا
حيث حاورت م  شيوعي كـان سـكرترياً للحـزال يف  حـدي  افظـات العـراق، لـاوم ذلـك 

 اتاور معه مقاومة عنااية.

                                                           
 .1111/ يوي/12انقالال عسكري لاا  عبد الكرمي لاسم ونطاح  الله بالنظام امللكي ونلام اجلمهورية العرالية يف  (2) 
 الكويت. رج    لبنان ت     1311/شعبان/11يف  (1) 
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نما اتاورات الكثرية الي نجريتها م  األفراا والفلات ممت الشـباال حـول العقيـدة والشـريعة 
نبالغ  ذا لدرهتم بعشرة  مت حيملون بعض األفكار نو ن  وا بربيق ال رال نو الشرق، ولعلي ال 

 آالل.
وكثــرياً مــا كنــت نصــطدم باملعانــد،نو املتعصــب ونلصــد ال )كثــرياً( مخســة باملائــة نو نربعــة 
باملائة، لكين مل نجد يف كل تلك األحوال حىت حالة واحـدة كـان للمتعصـب حةـة و اـا كـان 

 ه.ا دل ال ي يتو ا  هو ال ي يفرض عليه التشبث برنيه رغم اهنيار مستندات
 مثاًل: ذات مرة جاءمل شاال شيعي جامعي ليق   رنيي يف نحد املؤلف ؟ 

 فقلــت لــه:  مل ال نرغــب يف هــ ا املؤلــ ، ألنــه مــمت املنحــرف  عــمت علــي نمــري املــؤمن  
ال تقربوا الصالة وأنـتم سـكار حيث يقول ـ والعياذ باهلل ـ: نن 

نزلـت يف علـي حيـث  (2) 
  قــي يــا أيهــا الكــافرونوصــلوى فقــرن يف صالتـــــه: شــرال ارمــر فــقكثر -كمــا يعــم–ننــه 

 !  أعبد ما تعبدون
 لال الشاال: وليس ممت ذلك بق ، ألن املؤل  ينقل التاريخ.

 للت له: وهل ننت تقبل ذلك؟ وني تاريخ روي ذلك، وما هو الدليل على صحته؟ 
: لال الشـاال: مـا كنـت نأـمت ننـك  يـب هكـ ا، ت  ـرج وهـو يهمـس يف نذن صـديق لـه

 لقد  اال أين!
ونالشت نحد كبار علماء الزيدية، فقلت له: ما هو امليزان يف معرفة اإلمـام؟ نلـيس الـنص 

 واملعةز؟ 
 لال: نعم. 

 مــام، هــو الــدليل نفســه الــ ي  للــت: فالــدليل الــ ي يــدل علــى نن احلســمت بــمت علــي 
  مام.  يدل على نن جعفر بمت  مد الصااق 

 ممت شروط اإلمام نن خيرج بالسي . فلم حير جواباً،  ال ننه لال: 
 للت له: وما الدليل ال ي يدل على نن ممت شروط اإلمام نن خيرج بالسي ؟ 

فلم حير جواباً، ورغم ذلك جعل يقفز ممت كالم    كالم، وطالت املنالشة، واحتد  حـىت 
 ننه لام ممت اجمللس و رج مهرواًل.

                                                           
 .23سورة النساء: (4) 
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دينيـة اراصـة بـالبهرة، والـي  ـرج كما نالشت نحد الُبهرة ممت  رجيي جامعة )صورت( ال
املبل ــ   ــم، فقلــت لــه:  نــك شــاال جــامعي مثقــ ، و نــك تعلــم نن الطــرف  الــ يمت ينالشــان 

 على شيء باإلثبات والنفي البد ونن يكون نحدمها على  الل احلق؟ 
 لال: نعم.

ثــين للــت: فالبــد  مــا  ن الــ ي يقــول: األئمــة ســتة ال نكثــر، نو الــ ي يقــول:  ن األئمــة ا
 عشر، نحدمها على الباطل. 

 لال: نعم. 
 للت: فما الدليل على نن األئمة ستة؟ 

 لال:  مل غري مستعد للمنالشة. 
 للت: مل؟ لال: ال، ال، ألن البحث حرام. 

للت: فممت يقول  نك على حق؟ وما جوابك عممت يقول: ال له يف الكون، نو ال رسول، 
 ت  ذا نرات نن تنالشه..

 ش ألن املنالشة  رمة؟ لال: ال ننال 
 فلم حير جواباً، و اا امحر وجهه ولام و رج.

ومــمت املؤســ  حقــاً نمل مل نيكــمت مــمت تســةيل املنالشــات والبحــو  وحفــ   صوصــيات 
 الولائ ، و ال لكان كتاباً واسعاً فيه بعض اإلفااة.

ي يــت بيــين كمــا نن  ــا يثــري اســت راو نمل يف طــول املــدة وكثــرة املنالشــات، واللقــاءات الــ
وب  نصحاال املباا  واألفكار، سـواء منهـا مـا د صـدفة، نو عـمت لصـد )حيـث كنـت نوصـي 
نصــدلائي نن يــقتومل بكــل مــمت جيــدون مــمت الســواح ونصــحاال املبــاا  واألايــان الــ يمت يتحــرون 
احلقيقــة وكــانوا يــقتون  يل بكــل رطــب ويــابس( مل نجــد فــيهم يهوايــاً واحــداً، وال هبائيــاً واحــداً، 

كـــمت مـــمت منالشـــته، وال نعلـــم  ن كـــان هـــ ا مـــمت عـــدم حةـــة نو عـــدم اســـتعداا نتبـــاع هـــا  ني
 الطريقت  روض املعارك الفكرية، نو عدم التقائي هبم كان مبةرا الصدفة.

منــ  نلقــت  –وينب ــي نن نلــول تتميمــاً هبــ ا الصــدا:  مل مل نيل منــ  ســب  وعشــريمت ســنة 
 (6) بعــد وفــاة ا يتــ  املرحــوم الســيد نبــو احلســمت(9)الرئاســة الدينيــة بقيمتهــا    يــدي والــدي

                                                           
 هـ( تصدي للمرجعية بعد وفاة السيد حس  القمي. 1311-1312هو آية اهلل العظمى السيد مرييا مهدي الشريايي ) (9) 
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ــــويراء  –)رمحــــة اهلل عليهمــــا(  (7) واملرحــــوم احلــــاج الســــيد آلــــا حســــ  القمــــي ــــبعض ال نلتقــــي ب
والسفراء، والنواال وسائر الشخصـيات السياسـية، ملختلـ  الـبالا اإلسـالمية وغـري اإلسـالمية، 

يـدير اجلانــب  اإلسـالمية، فكـان الوالـد  وكـان كثـرياً مـا تـدور بيننـا منالشـات حـول املواضـي 
اإلسالمي وننا يف أله نو كنت ننـا نايـر ، ويف طـول هـ   املـدة وكثـرة هـ   اللقـاءات، مل نشـعر 
بــالعةز يف الفكــر اإلســالمي، وكثــرياً كنــا نوفــق إللنــاع ا  ــريمت بصــحة رني اإلســالم ووجــوال 

 اا  املسعدة للبشر.تطبيقه يف احلياة، ونن اإلسالم ككل نفضل األنظمة واملب
و ذا وفقين اهلل سبحانه يف املستقبل، كتبت كتاباً يضم تلك املقابالت وما اارت فيها ممت 

 املنالشات.
واملقصوا ممت ه   املقدمة، اإلشارة    نن اإلسالم ال ولمت اكـمت نن يقهـر يف ني ميـدان، 

عوضـة، وننـه ال اكـمت نن وننو نصول اإلسالم وفروعه ال يرلـى  ليهـا العةـز حـىت مبقـدار جنـاح ب
يكــون نو يــق  ايــمت يســاير احليــاة ويســعدها نفضــل مــمت اإلســالم نو يســاوي اإلســالم يف  ســعاا 
 –البشــر، ونن النــا  لــو علمــوا اإلســالم كمــا ننــزل، لتهــافتوا علــى اعتنالــه، باســتثناء املعانــديمت 

تـــه عمليـــاً طـــوال وهـــ ا مـــا ملســـته ننـــا عمليـــاً طـــوال منالشـــا ، كمـــا نارك -وهـــم نلـــل مـــمت القليـــل
 اراسا .

ميــدان املنالشــة  –ولــ ا فــ مل ناعــو رجــال العلــم كافــة    نن يســتعدوا رــوض هــ ا امليــدان 
وجيندوا ننفسهم     ال اية النبيلة، لعل اهلل يرشـد هبـم    احلـق و   صـراط مسـتقيم  -واحلوار

 نكثر فقكثر.واهلل املوفق وهو املستعان.
 الكويت                                                        
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي                                            

                                                                                                                                                                      
هـــــ ت توســــعت 1311هـــــ( آلــــت  ليــــه املرجعيــــة منــــ  ســــنة  1316-1477الســــيد نبــــو احلســــمت  مــــد املوســــوي اإلصــــفهامل ) (6) 

 صار املرج  األعلى للطائفة. مرجعيته فيما بعد حىت
 هـ( رشو للزعامة الدينية بعد وفاة السيد نبو احلسمت اإلصفهامل.1366-1414آية اهلل العظمى السيد حس  القمي ) (7) 
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 إسالم دكتور أميركي 

 مدرس في كلية الطب ببغداد
كان ممت نصدلائنا ممت طـالال كليـات جامعـة ب ـداا ومـمت حيـاور عـمت اإلسـالم، وذات يـوم 

ال كلية الطـب، ولـالوا: لنـا نسـتاذ نمريكـي اجلنسـية، اسـتخدمته احلكومـة جاءمل  اعة ممت طال
العراليـــة للتـــدريس، وهــــو رجـــل منصـــ ، يتحــــري احلقيقـــة، ويســـقل كثــــرياً عـــمت اإلســـالم، وهــــو 

 معةب باحلياة اإلسالمية.
فعينـت  ـم  -ولكـنهم كـانوا غـري واثقـ  مـمت التناعـه باإلسـالم–وطلبوا مين موعداً ملقابلتـه 

ريبــاً ونرافــت لــائاًل: لعــل اهلل يوفقــه لوســالم، فضــحكوا اســت راباً مــمت نن يســلم نســتاذ موعــداً ل
 نمريكي.

للــت  ــم: هــل تســت ربون ألن اإلســالم غــري لابــل للقبــول؟ نو ألنكــم ال تثقــون بقــدر  يف 
 بيان اإلسالم وشرحه؟ نو نن األمريكي معاند ال يقبل، و ن أهر له احلق؟ 

عهم نن يقولــوا  ن اإلســالم غــري لابــل للقبــول؟ نو يواجهــومل: فســكتوا.. ذ مل يكــمت يف وســ
بقنـك ال تقــدر علــى اإللنــاع، نو ال تعــرل اإلســالم؟ نو يقولــون:  ن نســتاذهم متعصــب معانــد 

 بعد نن وصفو  بقنه منص ؟
نن حيملــو  علــى الســفر مــمت ب ــداا      -وطالبــه-ولكــنهم مل يعرفــوا كيــ  يتســ   ــم هــم 

 صة وهو ال يعتقد بالزيارة، فقلت: اعتربوها سفرة سياحية..  ا(5)كربالء املقدسة
وصــاال موعــد  يــوم عيــد، وملــا جــاء كــان يف حشــد مــمت املهنلــ  يف اجمللــس، فرحبــت بــه، 
 وبعد اجملامالت سقلته عمت األوضاع يف بالا ، وننه كي  وجد ب داا؟ وكي  وجد املسلم ؟

فقلـــت لـــه:  نـــك مل تـــر شـــيلاً عـــمت انتهـــزت فرصـــة  طرائـــه وثنائـــه علـــى ب ـــداا واملســـلم ، 
 اإلسالم واملسلم ، و ال لكنت نكثر  عةاباً.

                                                           

 كم.  114( مدينة كربالء املقدسة يف جنوال غرو ب داا وعلى مسافة 8) 
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 لال: كي ؟ 
للــت: مــثاًل،  ن اإلســالم يــدف     العلــم افعــاً، حــىت ننــه جيعلــه فريضــة علــى كــل مســـلم 

 .(5) ومسلمة
–وذكرت له فضل العلم وثوابه يف اإلسالم، ونن اإلسالم مل يـدف     العلـم الـديين فقـط 

بـل حـث علـى كـل علـم، حـىت نن العلمـاء لـالوا بوجـوال تعلـم الصـناعات  -زعم الـبعضكما ي
 وجوباً كفائياً.

وه ا احلديث نيضاً يؤيد ه ا، حيـث مل يـ كر متعلـق العلـم، ولـال نهـل البالغـة: )حـ ل 
ومل يقــل )طلــب العلــم الــديين، نو  طلــب العلــم ..لــال:  املتعلــق يفيــد العمــوم( ف نــه 

 نو طلب ا ندسة(.طلب علم القرآن، 
ليمـة كـل امـرء مـا حيسـمت  :ويؤيد ذلك لول اإلمام نمري املـؤمن  

ولبـل لـول  (50) 
هي يسـتوي الـنين يعلمـون والـنين ال ، لال القرآن احلكـيم: ولول علي   الرسول 
؟ فهــــل يســــتوي مــــمت يعلــــم القــــرآن ومــــمت ال يعلــــم؟ نم هــــل يســــتوي مــــمت يعلــــم   (11)يعلمــــون

 لم الفلك.. علم ال رة.. التاريخ.. السياسة.. وممت ال يعلم؟ الطب.. ا ندسة.. ع
 فقبدي الدكتور مبا للت له نشد اإلعةاال.
كــان يطلــب مــمت النــا  نن جيوبــوا نلطــار   ت للــت لــه: ونكثــر مــمت هــ ا فــ ن رســول اهلل 

اطلبـوا العلـم   :األرض، وآفاق السماء ونعماق البحار ألجل حتصيل العلـم، فقـد لـال 
ولو بالص 

وننتم تعلمون نن السفر ممت املدينـة    الصـ  يف األيمنـة القداـة، كـم كـان  (52)
شــالاً؟ وكــم كــان يتطلــب مــمت الزمــان؟ ســنة نو نكثــر، ت الصــ  مل يكــمت فيهــا اإلســالم، و اـــا 
األايـان السـابقة والعلـوم الدنيويـة، نلـيس هـ ا مـمت نكـرب الشـواهد علـى نن اإلسـالم ايـمت العلــم،  

ايـمت احلـق؟ و ال فلـو كـان بـاطالً كـان حيـ ر مـمت العلـم، كمـا  نـك  ـد نن كـل  كل العلـم، وننـه
 باطل حي ر ممت النور ويركمت    الظالم حىت ال ينكش  نمر ..

ت للت:  ن نول سور القرآن احلكيم )على ما يـ هب  ليـه  اعـة مـمت العلمـاء( هـو سـورة 
                                                           

 .لم فريضة على كل مسلم ومسلمةطلب الع  : شارة    احلديث النبوي الشري  حيث لال  (5) 
 .1132ح 4ال 311ص 2ممت ال حيضر  الفقيه: ج (50) 
 .1سورة الزمر:  (55) 
 .41ح 2ال 12ص 11وسائل الشيعة: ج (52) 
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الـني علـم بـالقلم... …اقرأ باسم ربك الني خلق)العلق( املفتتحة بقوله تعا : 
 (13) 

 ويف ه   السورة ذكر اهلل سبحانه )القراءة.. والكتابة( ومها نسا  العلم..
لــو كــان العلــم يف الثريــا لنالــه رجــال مــمت فــار لــال:  ونكثــر مــمت هــ ا فــ ن النــ  

 

فلــو فســرنا الفــار  كــل غــري عــرو و)نن العةــم تقابــل العــرال( لكــان يف هــ ا  شــارة     (54)
بشــر الفضــاء، ووصــو م    الثريــا، وهــي  مــة معروفــة نبعــد مــمت القمــر ومــمت الشــمس ارتيــاا ال

ومـمت الســيارات كلهــا، واكــمت نن نقــول:  ن كــالم الرســول  نشــاء يف صــي ة  ــرب، ني اذهبــوا يــا 
نهـــل العـــامل    الفضـــاء حـــىت تصـــلوا    الثريـــا، كمـــا يقـــول علمـــاء البالغـــة:  ذا للـــت لولـــدي: 

؟ كــان معــ  ذلــك: اذهـب غــداً    املدرســة، نو لــال التــاجر لصــانعه: تـ هب غــدا    املدرســة
لو كان الربو يف بلد العدو، حلصله ولـدي، فـ ن معنـا  حتـريض الولـد بتحصـيل الـربو حـىت مـمت 

 بلد العدو، وانه لابل   ا األمر.. ول ا ومت ننتظر نن يق  يوم، يصل  ليه البشر    الثريا.
اني  مــمت املســيحي  رفعــوا عقــريهتم بــاالعرتاض علــى الــرو  وننــتم تعلمــون نن بعــض الروحــ

حينمــا نرســلوا نول لمــر  ــم    الفضــاء، بــقن هــ ا تــد ل يف ملكــوت اهلل تعــا ، بينمــا رحــب 
 .. ب لك علماء املسلم ، ورنو  حتقيقاً ملا ن رب  الرسول 

نــه اإلمــام ووصــيه واملســلمون يعتقــدون بق وهــو تلميــ  الرســول  وللــت: ت  ن عليــاً 
سـلومل عـمت طـرق السـماوات فـ مل نعلـم هبـا األعظم وارليفة األكـرب، لـال علـى منـرب الكوفـة 

ممت طرق األرض
 (59) . 

نال يــدل ذلــك علــى نن اإلمــام كــان يعلــم ذلــك، وننــه وصــل    مــا وصــل  ليــه البشــر بعــد 
اسـتحالة صـعوا نربعة عشر لرناً، يف حال نن الفالسفة، من  مخسة آالل سنة، كانوا يقولون ب

 اإلنسان    األفالك، ألن اررق وااللتيام  االن عندهم.. 
ولــد كــان كــل كلمــة تقــ  يف للــب الــدكتور نشــد الولــ ، وكانــت  ــا ولعــة الصــاعقة، ولــد 
 ن  ت الكلمات مبةام  للبه، وأهرت آثار الدهشة على نسارير وجهه وخمتل  حركاته.. 

الفضـاء، وال ـوص يف نعمـاق البحـار، والـد ول يف  ت للت: ويف القرآن آيـة تفسـر بارتيـاا
                                                           

 .2-1سورة العلق:  (51) 
لـــو كـــان العلـــم منوطـــاً بالثريـــا لتناولـــه رجـــال مـــمت   :وفيـــه: لـــال رســـول اهلل  16ح 4ال 111ص 1حبـــار األنـــوار: ج (54) 

 . فار 
 .سلومل عمت طرق السماوات ف مل نعرل هبا ممت طرق األرضوفيه:  13ح 76ال 111ص 31حبار األنوار: ج (59) 
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يـا معشـر ال ـن واإلنـ  إن اسـتطعتم أن تنمـنوا مـن نعماق األرض، وهي لوله سبحانه: 
أقطــــار الســــماوات واألرا فانمــــنوا ال تنمــــنون إال بســــلطان

ويفســــرون الســــلطان  (16) 
 بسلطان العلم.

  بعــد ذلــك بــقن اإلســالم ايــمت واامــت اجللســة نكثــر مــمت ســاعة، ون ــرياً للــت لــه: نال تقتنــ
 ن  ممت عند اهلل تعا ؟  مساوي، ونن  مد بمت عبد اهلل 

فـقطرق الـدكتور برنسـه متفكــراً، فاغتنمـت عـدم جوابـه بالســلب، فقلـت لـه،  مل ألرجــو نن 
يرفــا اهلل الــنين تســلم وتزيــد علــى مفخرتــك العلميــة، مفخــرة اإلاــان، فقــد لــال: ســبحانه: 

وتــوا العلــم درجــاتأمنــوا مــنكم والــنين أ
وننــت حبمــد اهلل مرتفــ  برفعــة العلــم، وبقــي  (17) 

 عليك نن ترتف  برفعة اإلسالم واإلاان..
ـــدت لـــه نن ال ضـــري عليـــه مـــمت اإلســـالم، فلمحـــت عليـــه القلـــق واالضـــطراال، ون ـــ   ت نكو

 يفكر كثرياً.
 ت لال: وكي  اُسلم؟ 

ه، ونشــــهد نن  مــــداً عبــــد  للــــت: تقــــول: )نشــــهد نن ال  لــــه  ال اهلل وحــــد  ال شــــريك لــــ
ورســـــوله( وتضـــــي  علـــــى ذلـــــك: )نشـــــهد نن عليـــــاً ونوالا  األحـــــد عشـــــر نوليـــــاء اهلل و لفـــــاء 

 الرسول(.
ت طلــب مــمت نحــد نصــدلائنا  -معــاً  –فق ــ  يقــول ذلــك بلكنــة مشــوبة بــالقلق واالنــدفاع 

م ومزايـــا وكـــان يقـــوم لـــه بـــدور املـــرتجم، نن يعـــ  لـــه ســـاعة يف األســـبوع لتعليمـــه شـــرائ  اإلســـال
الديمت، وهنق  اجلمي  على  سالمه، وويعنا احللويات هبـ   املناسـبة الطيبـة وانفـض اجلميـ  علـى 

 ترايد كلمة )احلمد هلل رالِّ العامل (.

                                                           
 .44سورة الرمحمت:  (56) 
 .11سورة اجملاالة:  (57) 
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 إسالم نسوة إيطاليات مثقمات
جــاءمل ذات يــوم نحــد البقــال  مــمت نصــدلائي، ولــال يل:  ن يل يمــيالً بقــاالً لــه ن  ار  

 يطاليـــا هـــو واثنـــان مـــمت طـــالال كـــربالء، ولـــد تـــزوج املهندســـون الثالثـــة ب يطاليـــات ا ندســـة يف 
مســـيحيات، ولـــد حـــاول ن ـــو البقـــال نن تســـلم يوجتـــه، لكنهـــا رفضـــت ونالشـــت يوجهـــا يف 
صـــحة اإلســـالم فهـــي مثقفـــة بالثقافـــة العصـــرية واجلامعيـــة كزوجهـــا املهنـــد ، كمـــا نهنـــا مثقفـــة 

علماء املسيحي ، ولال صـديقي البقـال: فهـل تقبـل ننـت بالثقافة الدينية، حيث نن نباها ممت 
 نن نقتيك بالزوج ، لعل اهلل يوفقهما لوسالم على يدك؟ 

كمــا يقــول –فعينــت لــه موعــداً، ولكنــه نضــال لــائاًل،  هنــا مثقفــة بالثقــافت  ولويــة احلةــة 
 ؟ -يوجها

 للت: لعل اهلل جيري احلق على لسامل.
األفضـل نن يـق  املهندسـون الثالثـة بزوجـاهتم، فنـتكلم ت للت لصديقي البقال: لكمت ممت 

 م  الفتيات كلهمت.
لال: نحاول، لكين نستبعد ذلك،  ذا نن ما حفز صديقي على  اولتـه  سـالم يوجتـه ننـه 
 نســان متــديمت  ــاف ، باإلضــافة    نن لــه والــدة عةــوية هــي تصــر علــى ذلــك، نمــا األ ــوان 

 فهما ليسا هب ا املثابة.
 حاول، ويف املثل: )حاول تنةو(.للت: ولكمت 

 فقبل الصديق البقال نن حياول بواسطة صديقه املهند .
ذهب صديقي البقال، وجاء بعد نيام يقول يل: هل لك موعـد هـ   الليلـة مـ  نحـد حـىت 

 نؤ ر موعدنا، نم نق  هبم بعد صالة العشاء؟
 للت: نهالً ومرحباً، فليتفضلوا ه   الليلة.

ـــا    الـــدار، وجـــاء املهندســـون الثالثـــة مـــ  يوجـــاهتم وصـــديقي وبعـــد صـــالة العشـــاء ذ هبن
 البقال، وصديقه البقال ا  ر ال ي هو ن  للمهند ، وكان األيواج واسطة يف الرت ة.

 للت للفتيات: ما اينكمت؟
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 للمت: ومت مسيحيات.
 للت: وملاذا صرتمت مسيحيات؟

  ن املسيو هو ابمت اهلل.فانربت األو ، ون  ت هي افة الكالم    األ ري لتقول: 
 للت: وممت لال  نه ابمت اهلل؟

 لالت: كل النا .
–للت: كـال، نال تعلمـ  نن نفـو  العـامل نكثـر مـمت ثالثـة آالل مليـون، ونن املسـيحي  

مثااائـة مليـون فقـط، فمعـ  هـ ا نن نكثـر مـمت نلفـي مليـون ال يعتقـدون بـقن  -حسب ما يقـال
 املسيو ابمت اهلل.

  حتر جواباً.فسكتت الفتاة، ومل
ت نرافــُت:  ن املســيحي  ال يعتقــدون كلهــم بــقن املســيو هــو ابــمت اهلل، بــل كثــريون مــنهم 

 يقولون:  نه بشر.
لالــت: وهــل تــتمكمت نن تقــول نن هــ   املاليــ  مــمت املســيحي  وفــيهم العلمــاء، والزهــاا، 

 والرهبان، ونصحاال الفضيلة يك بون يف لو م:  ن املسيو ابمت اهلل؟
وفـــيهم –ل اكـــمت نن نقـــول:  ن نكثـــر مـــمت نلفـــي مليـــون بشـــر غـــري املســـيحي  للـــت: وهـــ

 كلهم يك بون بقن املسيو ليس  بناً هلل؟  -العلماء، والزهاا، ونصحاال الفضيلة والتقوي
فســـكتت برهـــة، لكنهـــا نرافـــت: حســـناً فمـــمت نيـــمت تثبـــت نن ) مـــداً( نـــ ، وتـــدعومل    

 اعتناق اينه؟
 ى النبوة، ومل تكمت اعوا   الل العقل، ل ا صدلنا به.للت ألنه نتى باملعةزة، وااع
 لالت:  شرح البنوا الثالثة.

 للت:
ااعـــى  : نمـــا  نـــه ااعـــى النبـــوة فشـــيء واضـــو، وننـــت نيضـــاً تعرتفـــ  بـــقن ) مـــدا( 1
 النبوة.

 لالت: نعم.
: ونما ننه نتى باملعةزة، فيكفيك القرآن احلكيم، الـ ي حتـدي العـامل  بـقن يـقتوا بسـورة 4

 ممت مثله فلم يقدروا.
 لالت: وملاذا مل يقدروا؟
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 للت: كما نن املسيو نحىي املوتى، ومل يقدر اليهوا نن يقتوا مبثل ذلك.
 لالت: القرآن كالم.

للت: نعم، لكنه كالم فوق كالم النا ، ول ا مل يقدر النـا  نن يـقتوا مبثلـه، ولـو مل يكـمت 
 م النا .نبياً مل يتمكمت نن يق  مبا هو فوق كال  مد 
: ونمـا نن اعــوا  مل تكــمت  ـالل العقــل، فألنــه لـد يــدعي  نســان شـيلاً ويــق  بــاروارق، 3

 ولكمت اعوا   الل العقل ف نه اليل على نن  ارله ليس شهااة ممت اهلل سبحانه.
مـــثاًل:  ذا ااعـــى  نســـان نن الشـــمس تولـــد الـــربواة، ونتـــى  ـــارق إلثبـــات اعـــوا ، كمـــا لـــو 

ــــ ــــيس  عةــــاياً مــــمت اهلل ســــبب  نكســــال الشــــمس، الب ــــا نن نقــــول،  ن كســــفه للشــــمس ل د لن
ســـبحانه، بـــل  نـــه بســـحر، نو تصـــرل يف العـــ ، نو عمـــل صـــناعي، ومـــمت املعلـــوم نن اعـــوي 

 مل تكمت  الل العقل. الرسول 
 لالت الفتاة: و ذا مل يكمت املسيو ابمت اهلل فابمت ممت كان؟

 للت: هل مسعت باسم آام وحواء؟
 . -كما يف الكتاال املقد –ليقة لالت: نعم،  هنما نول ار

 للت: فممت هو والد آام وحواء؟
 لالت: ال والد  ما!

 للت: فكي  جاءا    احلياة؟
 لالت ب ذن اهلل تعا .

 ب ذن اهلل تعا ، فسكتت. -ال والد له–للت: فاملسيو نيضاً جاء    احلياة 
، وا ـ ت األسـلوال وحيث  ن الكـالم كـان لـد نثـر فـيهمت، فكـرت نن نعمـل شـيلاً عاطفيـاً 

)لد  سر  الشري ( حيـث حيكـى: ن اتقـق كـان حيبـب  (58) ممت اتقق نصري الديمت الطوسي
اإلســالم    امللــك امل ــويل )هوالكــو( بكــل مناســبة، ويعظــم اإلســالم يف نظــر ، وذات مــرة لــال 

 امللك للمحقق، ائتين بكتابك )القرآن( ألري ما هو؟
 ا الســهولة،  نــه كتــاال عظــيم وســقكتب    املركــز الــ ي لــال اتقــق: كتــاو ال يــؤتى بــه هبــ

                                                           
هـ(، وكان نفضل نهل عصر  يف العلـوم العقليـة والنقليـة ولـه مصـنفات كثـرية 674-117 مد بمت  مد بمت احلسمت الطوسي ) (58) 

 العلوم احلكمية واألحكام الشرعية. يف
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 يوجد فيه ه ا الكتاال ليقتوا به.
 لال امللك: فافعل.

ـــواح ضـــخمة،  ـــط كبـــري حـــىت كملـــت الكتابـــة،  ـــوا )القـــرآن( علـــى نل فـــقمر اتقـــق نن يكتب
 ومحلت األلواح على مائة بعري.

الكتـاال فخـرج امللـك، والقـواا، لال اتقق للملك: لنخرج اليوم     ارج البلد الستقبال 
 واجليش     ارج البلد، و ذا هبم يرون لافلة ممت البعران عليها األلواح!

فلمــا رني اتقــق الكتــاال نلقــى بنفســه مــمت راحلتــه    األرض شــاكراً هلل تعــا ، ونشــار    
 امللك وحاشيته نن يفعلوا مثل ذلك.

س امللــك وحاشـيته  ـا سـبب تقلــيلهم وهبـ ا األسـلوال نا ـل اتقــق عظمـة اإلسـالم يف نفـ
 ممت التعدي.

و مل نرات نن نعمــل بــنفس األســلوال، فقلــت للفتيــات:  ن اإلســالم نتــى لــيعظم املســيو 
ونمــه )مـــرمي(، ون ـــ ت اُثـــين علــى مـــرمي ثنـــاًء بال ـــاً، ت للــت: ومـــا اـــنعكمت نن تـــد لمت يف ايـــمت 

 يعظم نبيكم ويعظم نمه؟
 لقول: ) ن اإلسالم يعظم املسيو واُمه(. وواصلت الكالم بشكل عاطفي، ولد اهشمت

للت: وا ن ننا آتيكم بكتابنا العظيم )القرآن احلكـيم( لـرتوا بـقم نعيـنكم نن القـرآن يعظـم 
 املسيو ونمه، حىت نن القرآن  صص سورة كاملة باسم )مرمي الطاهرة(.

ون رجــت )ســورة مــرمي(  -حســب نســلوال اتقــق–ت لمــت: ونتيــت بقــرآن كبــري احلةــم 
نريت السورة  مت، ون  ت نورق السورة ورلة ورلة، ونريهمت فوق الصفحة حيث كتب )سـورة و 

 مرمي(.
ناي    لبـــو مت اإلســـالم فلقنـــتهمت:  -بعـــد ذلـــك االحتةـــاج –وهـــ ا األســـلوال العـــاطفي 

)نشــهد نن ال  لــه  ال اهلل، وحـــد  ال شــريك لـــه، ونشــهد نن  مــداً عبـــد  ورســوله، ونشـــهد نن 
 عصوم   لفاء رسول اهلل(.علياً ونوالا  امل

 وللمت الشهااات بلكنة، ت للمت تفسريها بل تهمت.
ت ويعت احللويات، ووجهت األيواج على تعليمهمت معـامل اإلسـالم، ولـدمت  ـمت كتبـاً يف 

 نصول الديمت، وفروعه كهدية.
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 ونأمت نن اجللسة كانت ثال  ساعات.
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 إسالم مسيحي مهندس

 موظف في العراق

ــ وم نحــد نصــدلائي مــمت نهــل العلــم، ولــال يل:  ن هنــاك مهندســاً مســيحياً، جــاءمل ذات ي
مســـتخدماً يف العـــراق، صـــاالت معـــه بواســـطة نحـــد نصـــدلائي ولـــد نراا املســـيحي نن ينالشـــين 
حول اإلسالم، لكين نحةمت عمت البحث معه ألمل ال نعـرل مـمت املسـيحية شـيلاً، ومل نطـال  

بب نن يظــمت املســيحي نن اإلســالم ال نســا  الــراوا، فق شــى نن نصــاال بالفشــل، وذلــك يســ
 له، فهل لك نن آتيك به لتنالشه؟

 للت: ال بق  ب لك.
وبعـــد نيـــام جـــاءمل بـــه لـــيالً بعـــد الصـــالة، وبعـــد التعـــارل لـــال يل: ننـــت تعتقـــد باإلســـالم  

 كديمت؟
 للت: نعم.

 لال: وتعتقد مبحمد نبياً ممت عند اهلل؟ 
 للت: نعم.

 ملسيحية؟لال: وتعتقد نن اينه نفضل ممت ا
 للت: نعم.

 لال: وتعتقد نن ممت مل يؤممت باإلسالم ا ل النار؟ 
 للت: النا  ال يمت ال يعرتفون باإلسالم على لسم :

ممت ال يعتقد ألنـه ال يعلـم باإلسـالم، وهـؤالء جيـري علـيهم االمتحـان يـوم القيامـة، األول: 
 وا النار.فان  حوا يف االمتحان ا لوا اجلنة، و ن رسبوا يف االمتحان ا ل

و اــا عــرل اإلســالم ت رفضــه فهــو معانــد، ومصــري   -ال جهــالً بــه–مــمت ال يعتقــد  الثــاني:
  ن مل يتب    النار.
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 لال: فقل  مليون مسيحي يد لون النار؟
ومـــا –للـــت: ننـــا مل نلـــل ذلـــك، بـــل للـــت: نن املعانـــد مـــنهم يـــد ل النـــار، نمـــا القاصـــرون 

 فامتحاهنم يوم القيامة. -نكثرهم
ننا مل نمس  هب ا الكالم  ال منـك، بـل مسعـت مـمت  اعـة نن كـل املسـيحي  يـد لون لال: 
 النار! 

 للت:  ن ما للت ننا هو رني املسلم ، ولد ذكرو  يف كتبهم )الكالمية( و)الفلسفية(.
 لال:  ذن ي هب  اعة ممت املسيحي     اجلنة؟

هم يـــد ل اجلنـــة، ونمـــا للـــت: نمـــا املســـيحيون لبـــل أهـــور اإلســـالم فكـــل مـــؤممت مطيـــ  مـــن
 املسيحيون بعد أهور اإلسالم، فممت  و منهم يف االمتحان يوم القيامة يد ل اجلنة.

 لال املسيحي: وهل ننت تعرل املسيحية؟ 
 للت: نعم.

 لال: ممت نيمت تعرفها؟ 
 للت: مبطالعي للكتب املسيحية، ومنالشي م  العلماء حو ا.

 لم عظمة املسيو؟لال: وكي  ال تقبل املسيحية وننت تع
،ولــ ا نومــمت باملســيو ونومــمت مبحمــد  للــت:  مل نعلــم عظمــة املســيو، ونعظميــة  مــد 

 بعد املسيو.
 لال:  ذن ال خنتل  حول املسيو.

 للت: نعم.
 لال: فممت نيمت لك نن تثبت نبوة  مد؟

 . للت: الدليل ال ي ال على نبوة عيسى هو بنفسه ال على نبوة  مد 
 سيو ابمت اهلل، و مد  بمت عبد اهلل.لال: كال، ف ن امل

للت: ماذا تعين بقن املسـيو  بـمت اهلل؟ هـل معـ  ذلـك نن اهلل نولـد املسـيو عـمت طريـق مـرمي  
 كما يولد ني رجل  بنه عمت طريق يوجته؟ نو تعين شيلاً آ ر؟ وما هو ذلك الشيء ا  ر؟

هــ ا فــوق الفكــر وهنــا امحــر وجــه املهنــد ، ونطــرق يفكــر، وبعــد الــائق رفــ  رنســه يقــول: 
 والعقل.
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 فقلت: كي  تؤممت ننت بديمت ال يصل  ليه عقلك!
وا ن نضـرال لـك مـثاًل:  ذا جـاءك  نسـان ولـال لـك: ننـا نـ  مـمت عنـد اهلل ويلـزم نن تقبــل  

 كالمي، وملا طلبت منه الدليل، لال: اليلي فوق العقل وال يصل  ليه عقلك.
 نلست تضحك منه ؟

 اإلنسان ال يؤممت مبا ال يصل  ليه عقله.: -يا نستاذ–ت نرافت لائالً 
 لال: فكي  تؤممت باإلله، وال يصل  ليه عقلك؟

ونشــرت    –للــت: نعلــم نن للكــون   ــاً، وال نعــرل حقيقتــه، كمــا نومــمت هبــ ا الكهربــاء 
 وال نعرل حقيقتها. -املصباح الكهربائي

 لال: كل املسيحي  يقولون: املسيو ابمت اهلل.
ل كلهــــم بــــ لك. )وثانيــــا( لــــيس لــــو م حةــــة، و ال فكــــل املســــلم  للــــت: )نواًل( ال يقــــو 

 يقولون: املسيو ليس ابمت اهلل!
 لال: فقنت ممت نيمت تثبت نن املسيو ن  اهلل؟ 

 صدولا نبوة املسيو، ول ا  مل نوممت به. للت: ألن القرآن، والرسول 
 تعرتل به.لال: فلنفرتض نن  مدا والقرآن مل يصدولا بنبوة املسيو، فهل كنت ال 

 للت: لطعا ما كنت نعرتل به.
 لال: ومل ؟

للت: ألن الدليل على نبوة املسيو  مـا لـول املسـيحي : نو اإل يـل، وكالمهـا ال يصـلحان 
 اليال. 

 لال: وملاذا ؟
 للت:

 نما اإل يل ففيه نشياء خمالفة للعقل، ال اكمت نن تكون كالم اهلل سبحانه. -1
 لال: خمالفة للعقل ؟

 !للت: نعم 
 لال:مثل ماذا ؟
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 (55) للــت:  مل ال نحــب نن ُنجــرح عاطفتــك، لكــمت ننظــر كتاو)مــاذا يف كتــب النصــاري(
 .-والعياذ باهلل-لرتي نن الكتاال ينسب املسيو    ننه ممت نوالا )الزنا(

ــــداً، فق رجــــت  وهنــــا عــــض املســــيحي املهنــــد   صــــبعه بقســــنانه، ولــــال ال يكــــون هــــ ا اب
 لت، فدهش!)الكتاال املقد !( ونريته ما ل

 ت نرافت: وهناك نشياء ونشياء تطل  عليها يف املستقبل  ن شاء اهلل تعا . 
للــت: نرجــو املعــ رة مــمت لســوة كالمــي، فقنــت اضــطررتين    هــ ا الكــالم، و ال فاملســيو 

 عندنا ن  ممت نويل العزم، طاهر صدويق، جيب اإلاان به، كما جيب اإلاان مبحمد.
ك ال يكــون حةــة ألن هنــاك نلــوال نكثــر مــمت نلــوال ونمــا لــول املســيحي  فــ ل -4

 املسيحي ، تنكر نبوة املسيو.
 مثل )اليهوا( و)البوذي ( و)اجملو ( )الكونفوشيوسي ( وغريهم..

 و ذا تضاربت األلوال سقطت كلها.
 ممت لول  مد، وشهااة القرآن. وعليه: ف اامل باملسيو 
 لال:  ذا فما تري؟ 

فــرتض نننــا ولــدنا مــمت جديــد، ونطلــب الــديمت، ونقلــ  عــمت ســوابق للــت: نري ننــت وننــا لن
 تقاليدنا ونفكارنا لنري ما هو الديمت ال يمت ينب ي اعتناله.

 لال: طيب،  ذاً كي  نصل    احلق؟ 
للت: هناك كتابان: نحدمها )الكتاال املقد !( والثامل )القرآن احلكيم( واألول ال يصلو 

األشـياء املخالفـة، فهـو  مـا مـمت نصـله غـري صـحيو، و مـا كـان  نن يكون كتاباً اينيـاً ملـا فيـه مـمت
 ال يصلو لالستناا. -على كل حال–نصله صحيحاً و اا جرت فيه يد التحري  

  ذاً: بقى القرآن احلكيم؟
لال: ولعل هناك ايـمت آ ـر غـري ايـمت القـرآن، فمـاذا الـ ي يقنعـين نن القـرآن صـحيو حـىت 

 ؟نوممت به، ونوممت بالن  ال ي جاء به
 للت: لقد ننصفت، فامس  الدليل على صحة القرآن: 

                                                           
صفحة مـمت القطـ  الكبـري ويتطـرق    بعـض اررافـات املوجـواة يف اإل يـل احلـايل  12ممت تقليفات اإلمام الشريايي ويقـ  يف  (55) 

 املتداول عند املسيحي  ولد سبب ه ا الكتاال نن يسلم الكثري ممت النصاري.  
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وإن كنــتم فــي ريــب ممــا نزلنــا علــا عبــدنا فــ توا   ن القــرآن لــال يف  حــدي آياتــه : 
 . (20)بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اهلل إن كنتم صادقين

 نحــدهم، ومل يكــمت يعــرل القـــراءة وال ولــد كــان العــرال نهــل فصــاحة وبالغــة، و مـــد 
 ذ مل يــتعلم عنــد نحــد، فلــو كــان  نســاناً عاايــاً لــتمكمت العــرال مــمت  -حســب الظــاهر–الكتابـــة 

معارضــة القــرآن، فعــدم يكــنهم اليــل علــى عــدم لــدرة البشــر عليهــا، وهــ ا يكفــي للداللــة علــى 
 ننه ممت عند اهلل تعا .

 لال: لعل بعضهم جاء مبثل القرآن ومل يصل  لينا.
رآن لـــتحف  عليــه اليهــوا والنصـــاري، لتــوفر ااعــيهم لـــ لك، للــت: نن كــان جـــاء مبثــل القــ

 وه ا اليل على عدم  تياهنم. حيث اهنم كانوا يريدون نقض كالم الرسول
 اليل عدم الوجوا(.  -يف مورا الوجدان-ويف املثل: )عدم الوجدان

 نو املثل ا  ر: )عدم الدليل، اليل العدم(.
 اليل عدم وجوا  يف ه   ال رفة. فقنك  ذا مل  د يف ه   ال رفة  نساناً 

 لال: فماذا تري؟ 
 .للت: نري نن تؤممت مبحمد 

 لال: فهل ينايف  اامل مبحمد  اامل باملسيو؟ 
للـــت: كـــال، بـــل اإلســـالم يؤكـــد نبـــوة املســـيو، وجيعلـــه نحـــد مخســـة ننبيـــاء بعثـــوا    شـــرق 

 األرض وغرهبا،ويسمون بـ )نويل العزم(.
 لال: ممت هم ارمسة؟

 .نوح، و براهيم، وموسى، وعيسى، و مد للت: 
ت ن  ت اُشةعه، ولد وفقه اهلل سبحانه فقسلم، ونجري الشهاات ، ونرافهما بالشـهااة 

 بالوالية. لعلي ونوالا  األحد العشر 
 وطالت اجللسة ما يقارال الساعة والنص .

                                                           
 .43سورة البقرة:  (20) 
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 4 
 إسالم فتاة ألمانية

ت بعد صالة اجلماعة    الدار ولد كنت يف أهر يوم ممت نيام شهر رمضان املبارك، رجع
يف غايــة الرهــق والعنــت، وحيــث كنــت لــد جلســت يف الصــحمت املقــد  بعــد صــالة الظهــر مــا 
يقارال الساعة نجيب على األسللة، ونتكلم م  النـا  يف خمتلـ  الشـؤون، وحاولـت نن آ ـ  

 لسطاً ممت الراحة، ف ذا بطارق يطرق الباال، ومل يكمت نحداً حاضراً هناك.
فكرت نال نجيب الطارق، ت للت يف نفسـي لعـل لـه حاجـة نثـاال يف لضـائها، وتـراات ف

ثانياً ت تـ كرت ننـين علـى موعـد مـ  نحـد املسـؤول  مـمت ب ـداا للبحـث حـول طلـب كنـت لـد 
تقــدمت بــه الســـترياا ) ذاعــة  ليــة( وفـــتو كليــة باســـم )كليــة القــرآن احلكـــيم(    ســبعة مـــواا 

 لرال املوعد. وكنت ال نريـد نن نلابلـه  ال بعـد نن آ ـ  لسـطي ن ر، والساعة كانت تشري   
ممت الراحة، باإلضافة    ننه مل يقت بعد نحد ممت يمالئـي الـ يمت نلابـل معهـم املسـؤول  عـااة 

ألمل ال نحــب نن اجتمــ  مبســؤول رمســي  ال مــ   اعــة مــمت األصــدلاء ألن ال يكــون اجمللــس –
 نن ال اجتم  مبسؤول كبري  ال م  صديق نو نصدلاء. سرياً، بل علنياً ولد جرت عاا  غالباً 

على كل حال لمت متثالاًل، وفتحت الباال، فـ ذا رجـل كهـل عمـر  السـت ، سـلوم ولـال: 
 ننا وعائلي لصدناك ممت الكاأمية، فهل لك نن تستقبلين يف ه ا الولت؟

 للت:  رياً؟
مسـيحية نملانيـة، ولـد تكلمنـا  لال: نن يل ابناً ار  يف نملانيا، ومن  مـدة رجـ  ومعـه يوجـة

ـــا ووالدتـــه–وـــمت  معهـــا لتســـلم، لكنهـــا تقـــول: نلنعـــومل بـــقن اإلســـالم حـــق، وكلمـــا وـــاول  -نن
  لناعها ال تقبل، وال تنالش.

 ون رياً اتفقنا عليك، ولصدناك ممت )الكاأمية( حيث نن اليوم ) عة( وعندنا عطلة.
 فرحبت به، وللت له: تفضلوا.

وجــاء هــو ويوجتــه، وولــد   -كــان لــد نولــ  ســيارته يف الشــارعحيــث  –فــ هب غــري بعيــد 
 ويوجته األملانية    الدار.
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 ت للت  ا: تفضلي، فقدم الشاال نفسه كمرتجم.
لالت:  ن يوجي ونبا  ونمه يدعونين    اإلسالم، وننا مل نر شرا مـمت املسـيحية حـىت نبـدل 

د ، ونحضــر الكنيســة، عــائلي كلهــم عـمت ايــين، وننــا امــرنة  افظــة متدينــة، لـرنت الكتــاال املقــ
 متدينون  افظون، فهل تري ننت نن اترك ايين ونا ل اإلسالم؟ مل؟

ت نرافـــت لائلـــة: هـــل ننـــت تبـــدل اارك    اار ن ـــري،  ذا كانـــت اارك  يلـــة ال عيـــب 
 فيها؟

ننا ال ناعوك نن ترتكي -للت  ا )وننا نحتري الكالم حسب مدركها، ومبنهاج مقن   ا(: 
ك، بــل ناعــوك    نن تضــيفي     ــال اينــك  ــاال آ ــر، وهــو  ــال اإلســالم، كمــا ال اينــ

ناعوك    نن تبديل اارك    اار ن ري، بل ناعوك لتضيفي    اارك طابقاً نعلـى الـرال    
 ا واء، والدلء والضوء.

 نليس اإلسالم واملسيحية عدوان الجيتمعان؟ -وهي مست ربة-لالت
ــــا ــــل مث ــــا ناعــــوك     كمــــال للــــت: كــــال، ب ــــة( فقن ــــة( و)الثانوي ــــدين  مثــــال )االبتدائي ل ال

 اراستك )الثانوية( بعد نن نكملت اراستك )االبتدائية(.
لالت: كيـ  نصـدق كالمـك، ولـد تعلمـت منـ  صـ ري يف البيـت، ويف املدرسـة، ويف كـل 
اء اجملتمـــــــ : نن اإلســـــــالم عـــــــدو املســـــــيحية، ونن  مـــــــدا عـــــــدو املســـــــيو، ونن املســـــــلم  نعـــــــد

 املسيحي ؟
للت:  ن كل ما مسعت بالعكس، فاإلسالم صديق املسيحية، بدليل لول القرآن احلكـيم: 

 قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا... ومـا أوتـي موسـا وعيسـا  (25) )و) مـد  صـديق
مــا المســي  بــن مــريم إال رســول قــد خلــت مــن قبلــه املســيو، ألن القــرآن احلكــيم يقــول: 

الرسي
 (22). 
ولت ـدن أقـربهم مـودة للـنين آمنـوا ملسلمون نصدلاء املسيحي ، بدليل لوله تعـا : وا

النين قالوا أنا نصار 
 (21). 

فهـــل بعـــد هـــ   ا يـــات الـــواراة يف نـــص القـــرآن احلكـــيم يصـــو كالمـــك الـــ ي مسعتيـــه، نم  
                                                           

 .136قرة: سورة الب (25) 
 .71سورة املائدة:  (22) 
 .14سورة املائدة:  (21) 
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 كالمي ال ي تسمعينه ا ن.
 ج نيضاً است ربوا كالمي.فاست ربت كالمي است راباً شديدا، والطري : نن عائلة الزو 

 ولالوا: ننا مل نسم  مبثل كالمك  ال ا ن، بل كنا نظمت كما تقول هي.
 للت: ه ا ممت ضع  تبلي نا ومت املسلم  يف الدا ل،وارارج، واهلل املستعان.

لالت: ا ن صدلت كالمك، حيث جلت بالشاهد ممت القرآن نفسه، ولوال ذلـك لكنـت 
  اإلسـالم ولــيس لـه نسـا  مــمت الوالـ ، ا ن بـ و يل كيــ  نن نلـول:  ن لولـك ألجــل افعـي  

 اإلسالم بعد املسيحية كالثانوية بعد االبتدائية؟
للـــت: ننـــت مســـيحية، وتعلمـــ  ننـــت نن املســـيحية عبـــارة عـــمت جمموعـــة مـــمت األ الليـــات 

 فقط.
 لالت: نعم.

يــد علــى للــت: لكــمت اإلســالم نضــال علــى األ الليــات شــؤونا ن ــري، كمــا نن الثانويــة تز 
 االبتدائية بعلوم ن ري.

 لالت: مثال؟
 للت: السياسة، االلتصاا، الرتبية، اجليش، املال، وغريها.

 لالت )وهي مست ربة(: هل يف اإلسالم ه   األمور؟
 للت: نعم، ومل ال؟ 

 لالت: ألمل كنت نمس  نن اإلسالم جمموعة  رافات، وحتريفات لليهواية والنصرانية.
ان اإلســالم هــ ال املســيحية واليهوايــة عــمت اررافــات ولــ ا ورا يف للــت: كــال بــالعكس، فــ

 ني حافظا عمت التحري  والزيااة والنقيصة.  (24)مهيمنا عليهالقرآن احلكيم 
 لالت: ا ن حد  يل سؤاالن:

 للت: ما مها؟ 
 لالت: 
 ما هي اررافات اليهواية واملسيحية؟ وهل يف املسيحية  رافات؟ األول:

ب نن ن ـوض يف هـ ا اجملـال، ألمل ال نريـد نن نجـرح عاطفتـك فـال نصـل للت: ننا ال نحـ

                                                           
 .21سورة املائدة:  (24) 
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:  ن املسـيحي  يقولـون بالتثليـث، ويقولـون:  ن -مـمت بـاال املثـال–   نتيةة، لكمت نذكر لك 
 فهل ه ا اكمت؟ -يف ع  احلال -الثالثة واحد، فهو ثالثة وهو واحد

 لالت: ما املان  منه؟
 ثالثة نم واحد؟ : ه   -ولد ن  ت ثالثة كتب–للت 

 لالت: ثالثة.
للــت:  ذا جــاءك  نســان ولــال: ثالثــة وواحــد، فمــا مولفــك منــه؟ نال تقــول  لــه: كــال ال 

 اكمت نن يكون الواحد ثالثة؟
 فتهلولت نساريرها، وكقهنا تسم  ه ا الكالم ألول مرة.

 لالت: وكي  يعتقد هب ا املسيحيون؟
 نن ه ا الكالم غري صحيو. للت: سليهم، ننا ال نعلم، و اا ال ي اعلم

: فقـد ذكــرت نن يف اإلسـالم كـل شـيء، نلـيس اإلسـالم ايــمت؟ أمـا السـلال الثـانيلالـت: 
 وني ربط ب  الديمت وب  السياسة وااللتصاا؟

للـــت: الـــديمت كـــل شـــيء، و اـــا املســـيحية حيـــث حرفـــت مل يبـــق منهـــا  ال جمموعـــة تعـــاليم 
 ن اللية فقط.

مثـــاالً واحـــداً فقـــط؟ حـــول نن اإلســـالم يشـــمل علـــى لالـــت: فهـــل ب مكانـــك نن يثـــل يل 
 االلتصاا مثال )ولو كان  ممت باإلسالم كل األملان.

 للت:   ي ممت القرآن احلكيم:
واعلموا أنما غنمتم من شيء ف ن هلل خمسه

 (29). 
..إنما الصدقات للمقراء

 (4). 
..وأحي هلل البيا، وحرم الربا

 (46). 
 ا بالعقوديا أيها النين آمنوا أوفو

 (47) 
 ت ن  ت نشرح ه   ا يات شرحاً يالئم مستواها،  ا يرتبط بكالمنا حول االلتصاا.

لالــت:  مل التنعــت باإلســالم، ولكــمت بقيــت يل مســقلة واحــدة  ن نجبــت عليهــا نســلمت، 
                                                           

 .   61( سورة التوبة: 2.                 )21سورة األنفال:  (29) 
 .471سورة البقرة:  (26) 
 .1سورة املائدة:  (27) 



 

 47 

و ال ال نسلم مهما أهـر يل صـدق اإلسـالم، ولـد سـقلت  يوجـي وغـري  عـمت هـ   املسـقلة فلـم 
 وابه.يقنعين نحد ا

 للت: وما هي؟ )وحبست ننفاسي نن تكون مسقلتها للتهرال و ضاعة الولت(.
لالت: ننـا منـ  ا ـويل يف العـراق يـقمرومل نهلـي بالعبـاءة، فـ ذا كانـت العبـاءة مـمت اإلسـالم 

 فقنا غري مستعدة ألن اسلم.
 للت: ن رنيت بائ  اجملوهرات كي  حيف  جموهراته يف الصناايق والقاصات؟

 لالت: نعم.
 للت: ومل ذا؟

 لالت:  وفاً ممت اللصوص.
للت: وهنا هو سر احلةاال عنـدنا وـمت املسـلم ،  نـك فتـاة، وتعلمـ  نن يف كـل جمتمـ  
لصـوص لألعـراض مثــل اللصـوص للمةــوهرات، فاإلسـالم يـقمرك باحلةــاال ألجلـك، ولعفتــك 

 وشرفك.
سـاًء سـافرات، لالت: ه ا جواال مقن ، ولكمت  ذا كـان كـ لك فلمـاذا نري يف التلفزيـون ن

 نليس ه ا البلد بلد اإلسالم؟
 للت: نملانيا بلدكم مستقلة نو حتت االستعمار؟

 لالت: بعد احلرال العاملية الثانية ولعنا حتت نري االستعمار!
 للت: فاملستعمرون يرتكونكم وما تشاءون؟ ممت تقدمي بالاكم وتطبيق ننظمتكم؟

 لالت: كال. ونل  كال.
ة والعــون حتــت نــري االســتعمار، ومناهةنــا بقيــديهم، بــدون للــت: ووــمت منــ  مخســ  ســن

 ا تيار منا.
 لالت: كالم صحيو.

 ت نأهرت االسالم، واستشهدت الشهااات الثال ، واستبشر نفراا عائلتها إلسالمها.
 ونرااوا نن يقدموا يل نقوااً )ال نعلم كم كانت( لكين نبيت القبول.

 يباً.ولد است رلت املقابلة ساعت  ونص  تقر 
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 9   
 إسالم شاب أمريكي

 
 جاءمل ذات يوم  نسان غرو يف يي ا يبي  برفقة شاال كربالئي.

 فسقلته: نيمت التقيت هب ا الشاال ال رو؟ 
لــال: ننــه بنفســه طلــب  يلو نن آ  بــه    عــامل  ســالمي، ألنــه لــه نســللة حــول اإلســالم، 

 فةلت به  ليك.
وبلــد  وســبب ييارتــه للعــراق ولكــربالء بالــ ات  فرحبــت بالشــاال ال ــرو، وســقلته عــمت امســه

 ومستوا  الثقايف وعمله.
فقجــاال بقنــه شــاال نمريكــي ار  الــديانات كلهــا، وهــو  ــريو  حــدي اجلامعــات، وجــاء 
   العراق سائحاً، و   كربالء ألهنـا  حـدي املـدن العراليـة، ت نرال، ننـه حيـب اإلسـالم ألنـه 

لـــــه نســـــللة نن التنـــــ  بقجوبتهـــــا نعتنـــــق اإلســـــالم وتـــــرك رآ  نلـــــرال األايـــــان    العقـــــل، ولكـــــمت 
 املسيحية.

 للت: وملاذا ترتك املسيحية؟ 
لــــال: نغلــــب الشــــباال يف نمريكــــا ال يؤمنــــون باملســــيحية  اانــــاً عــــمت الصــــميم،  صوصــــاً: 
نصحاال الثقافات العالية منهم، ألهنـم يـرون يف املسـيحية طقوسـاً فارغـة، وجيـدون بعـض كبـار 

 اساً ال  الق  م )وكان لاسي التعبري عمت املسيحية واملسيحي (.رجال املسيحية نن
 للت:  ذا كان ما تقول فلماذا ال يرفض الشباال املسيحية؟ 

 لال: نوال: لد رفض كثري منهم املسيحية.
 مـا ألجـل التقليـد  -علـى األغلـب -وثانياً:  ن غري الرافض  اـا بقـي ألجـل نحـد األمـريمت 

مــا ألجــل تطويــق اإلحلــاا حــ راً مــمت ت لــب الشــيوعية يف الــبالا، ألهنــم واتبــاع طريقــة ا بــاء، و 
جيــــدون يف املســــيحية العــــائق الوحيــــد يف النفــــو  نمــــام تيــــار اإلحلــــاا الــــ ي يهــــداهم حكومــــة 

 والتصاااً وحرية ونظاما موروثا يف البالا.
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 للت: فلماذا ال يقلبون باإلسالم ايناً؟ 
اك اعــاة حيملونــه  لــيهم يف صــورة صــحيحة لــال: ألنــه مشــو  عنــدهم و ســو ، ولــيس هنــ

 حىت يرو  اله.
 للت: وننت تعرتل امال اإلسالم؟ 

 لال: نعم، لكنه  ال مشو .
 للت: وما هو التشويه فيه؟ 

 لال: و  ا جلتك نسقلك عمت مسائل.
 للت: وهل سبق لك نن سقلت نحد علماء اإلسالم؟ 

 لال: كثرياً، ولكمت مل نلتن  هبم.
  ممت ذي لبل؟ للت: هل تعرفين

لــال: ال، لكــين رنيــت هــ ا الشــاال )الكربالئــي( يتــابعين يف الشــارع، فســقلته عمــا  ذا كــان 
 لديكم عامل يتمكمت ممت جواال األسللة، فقجاال باإلجياال ول ا جلتك.

وكــان الشــاال األمريكــي يعــرل الل ــة العربيــة معرفــة بدائيــة، ولــ ا كنــت نجيــب ننــا بنفســي 
 يعرفــه حيــث جييبــه بعــض األصــدلاء املوجــوايمت  ــمت كــانوا يعرفــون علــى اســللته، اللهــم  ال مــا ال

 اإلنكليزية.
 للت: تفضل بالسؤال.

 لال: بقي اليل تقولون نن اهلل موجوا؟ 
ـــدليل األثـــر، فـــ ن كـــل نثـــر يـــدل علـــى املـــؤثر، ت نرافـــت:  نـــك تعلـــم نن نمريكـــا  للـــت: ب

مـمت الـدوالرات ألجـل  صصت ثالمثائة نل  عـامل ألجـل الفضـاء، و صصـت ملـات املاليـ  
األلمار، فهل اكمت القول بقن القمر األمريكـي لـه صـان ، ت: تنكـر نن القمـر املنـري الـ ي هـو 

 نعظم مالي  املرات ممت القمر األمريكي، ليس له صان ؟ 
 فاستحسمت اجلواال ت لال: فلماذا ال نرا ؟ 

 للت: وهل كل شيء موجوا يري؟ 
 لال: ننا مؤممت باحلس.

 نك مؤممت باحلس والعقل معاً.للت: كال، ف 
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 لال: كي ؟
 للت: نتؤممت بالعقل، وبالروح، وباجلاذبية، و.. ؟ 

 لال: نعم.
 للت: وهل رنيت العقل؟ وهل رنيت الروح؟ وهل رنيت اجلاذبية؟  

 لال: ال. 
 للت:  ذن ننت مؤممت مبا ال يدركه حسك و اا يدرك حسك آثار .

 لال: جواال حسمت.
 بوة  مد، وأاهر ننه ليس بن ؟ ت لال: ممت نيمت تقول بن

 للت: وكي  تستدل بقنه ليس بن ؟ 
 لال:  نه لام بالسي ، وممت املعلوم نن اهلل الرحيم ال يسلط السي  على عباا .

 ؟ : هل تقول ننت بنبوة موسى أوال  للت: 
لـام بقبشـ  مـمت السـي ،  ذ نمـر  اهلل  -(28) كما يف العهـد القـدمي–لال: نعم؛ للت: ف نه 

حيــرق املــدن الــي يســتويل عليهــا، وال يبقــي فيهــا حــىت حيــوان؛ لــال: ولــ ا ننــا جلــت اطلــب  نن
 ايناً آ ر ألمل نري  رافة ما يف العهديمت.

 ت للت: 
وهــل ننــت طالعــت حــروال نــ  اإلســالم، حيــث نن كلهــا كانــت افاعيــة، ومل تكــمت ثانيــا : 

م منك؛ للت: راج  التاريخ للن  حىت حرال واحدة هةومية؛ لال: ألول مرة نمس  ه ا الكال
 الصــحيو لــرتي نن هــ ا الكــالم منــ  نربعــة عشــر لرنــا..، ت نعطيتــه كتــاو: )يف أــل اإلســالم(

بصورة جمملة، فق   يطالعها ب معان، ويساعد   حيث ورات فيه حروال رسول اهلل  (25)
 املرتجم. 

ه كي  نن التاريخ وهنا: انصرفت    بعض املؤمن  املوجوايمت.. وبعد مدة، واست راال من
 مشو  لديهم؟! 

 لال: حىت لو التنعت بقن  مدا مل يقم بالسي  لكمت نيمت ننه ن ؟ 
                                                           

 .431سفر التثنية ص 411العهد القدمي: سفر العدا ص (28) 
صفحة ممت احلةم املتوسـط، طبـ  يف العـراق ولبنـان يبحـث كمـا هـو واضـو مـمت عنوانـه عـمت حيـاة  116اال يف يق  ه ا الكت (25) 

 اإلنسان يف أالل احلضارة اإلسالمية.
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 للت: وممت نيمت تثبت نن املسيو ن ؟ 
لال: احلقيقة ال  ثبات عندي، ألمل ال نوممت باملسيو، و اـا عـاطفي وتقليـدي يوجبـان نن 

 هو ن  وممت هو ليس بن . نوممت باملسيو، للت:  ذن فلنحـدا ميزاناً ملعرفـة ممت
 : وه ا سؤال نساسي يل.-متلهفا–لال 

 للت: ممت نيمت تعرل نن: )فالنا طبيب( و)فالنا مهند (؟ 
لال:  ما مبا حيمل ممت الشهااات الصاارة ممت جامعة معرتل هبا، و مـا بالتةربـة، كمـا لـو 

 رنيت ننه يشفي املرضى باألاوية، نو يصمم اررائط الصحيحة للعمارات.
 لت: وك لك النبوة: تعرل بشهااة اهلل تعا  ننه ن  ممت لبله.ل

 لال: وممت رني اهلل حىت نشهد نن  مدا ن ؟ 
 للت: شهااة اهلل عبارة عمت  عطاء معةزة.

 لال: كي  تكون املعةزة شهااة ؟ 
للــت: ألن  ــرق نــواميس الكــون ال يتــقتى  ال مــمت لبــل  لــه الكــون فــ ذا نعطــا   لــه الكــون 

 لى نن ذلك اإلنسان رسول ممت لبل اله الكون.ألحد، ال ع
لـــال: حســـنا جـــدوا، فقـــد ســـقلت هـــ ا الســـؤال مـــمت عـــدة علمـــاء مســـيحي  ومســـلم  فلـــم 
جيــدوا اجلــواال الكــايف واملقنــ ، لــال: بعــد هــ ا يــق  اور ننــه كيــ  تثبــت نن  مــداً كــان مــزواا 

 باملعةزة؟ 
 للت: نثبته روية الع .

 .  لال: وهل رنيت ننت معةزة  مد
 للت: نعم.

 لال: وكي ؟ 
 هو معةز  مد. -نأهرت القرآن–للت: ه ا القرآن 

لال: كي  هو معةز؟ للـت: ألنـه اعـا البشـر نن يـقتوا مبقـدار سـطر مـمت مثلـه، فلـم يقـدر 
 البشر على ذلك من  نربعة عشر لرناً وحىت ا ن.

 لال: وممت لال لك ننه اعاهم؟ ت ممت لال لك اهنم مل يقدروا؟ 
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فـ توا بسـورة مـن مثلـهون رجت ا يـة: -للت: 
هـ ا لـال يل بقنـه اعـاهم، نمـا  -(10) 

البشــر مل يقــدروا علــى نن يــقتوا مبثلــه، فــ هنم  ن لــدروا لنقــل ذلــك  لينــا، وهــل ننــت مسعــت عــمت 
 اراستك األايان بقن نحداً جاء مبثل القرآن ؟ 

 لال: ال.
 للت:  ذن ثبت نن البشر مل يقدروا.

 م حقاً فلماذا املسلمون متق رون؟ لال:  ذا كان اإلسال
 للت: ألهنم ال يعملون باإلسالم.

 لال: وكي  وهم مسلمون؟ 
 للت: األمريكان مسيحيون نم ال؟ 

 لال: مسيحيون. 
 للت: وهل  هنم يعملون باملسيحية؟ 

 لال: ال. 
للــــت: وكــــ لك املســــلمون ال يعملــــون باإلســــالم ولــــ ا فهــــم متــــق رون، ويف نول اإلســــالم 

 وا يعملون باإلسالم كانوا متقدم . حيث كان
 لال: وكي  تدعومل نن نا ل يف ايمت نهله متق رون؟ 

 للت:  ذا رنيت الشارع، ورنيت النا  ينحرفون عنه ايناً ومشااًل، فهل ننت تلتزم باجلااة؟ 
 لال: التزم باجلااة ومايل و ياهم. 

ـــرتبط بـــك نن ـــزم اـــااة اإلســـالم، وال ي املســـلم  متـــق رون نو  للـــت: وهكـــ ا ناعـــوك لتلت
 متقدمون.

 لال: جواال  يل.
 ت لال: يل نسللة حول بعض آيات القرآن، فهل تسمو يل بالسؤال؟ 

 للت: تفضل.
اهلل لطيـف بعبـاده -ون رج مفكرته ينظـر  ليهـا ليسـرتا ا يـات–لال: يف القرآن 

 (15) 

                                                           
 .43سورة البقرة:  (10) 
 .11سورة الشوري:  (15) 
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 ؟ فما مع  اللطي ، ولد مسعت نن املسلم  يقولون نن اهلل ليس اسم
للــت: هــ ا تشــبيه، فكمــا نن اللطيــ  مــمت األجســام )كاملــاء( ينفــ  يف كــل شــيء،  ن اهلل 
ينف  علمه يف كل شيء، وتنف  لدرته يف كل شيء، ولد لال علماء اإلسالم: )   ال ايـات، 

 واترك املباا ( ـ ت فسرت له ه   اجلملة ـ فقعةب هب ا اجلواال.
فهـل يصـلو    (12)تقدم من ذنبك وما تـ خرليغمر لك اهلل ما لال: يف سورة الفـتو: 
 امل نب نن يكون نبياً؟ 

للت: الن  كان م نباً عند نهل مكة ذنوباً ارتكبها حبقهم لبل الفتو، فلمـا فـتو اهلل عليـه 
غفرت ذنوبه، ف ن اإلنسان  ذا صـار كبـرياً معرتفـاً بـه ال ينظـر النـا  فيمـا يفعـل، بينمـا ننـه لبـل 

ليغمـر لـك  إنا فتحنا لك فتحا  مبينـا  نباً، ل ا لال سبحانه: ذلك يعدون بعض نعماله ذ
فالفتو علـة ال فـران، ومـا ذكرتـه يف تفسـري ا يـة موجـوا يف كتـب اتققـ  مـمت املفسـريمت،  اهلل

ولـــوال انـــك للـــت بعـــدم  اانـــك بالعهـــديمت ألتيـــت  ليـــك بقنبيـــاء ينســـب  لـــيهم كتـــاال العهـــديمت 
 ممت بالعهديمت.ال نب والكفر، لال: نعم،  مل ال نو 

ت لـــال: هنـــاك يف نمريكـــا التقيـــت بقنـــا  مـــمت : )املـــ هب القاايـــامل( واعـــومل    ايـــنهم 
ولــالوا: نن القاايانيــة ايــمت بعــد اإلســالم جــاء بــه رجــل يســمى: )غــالم نمحــد القاايــامل( وااعــى 

 النبوة، فهل ننت تعتقد ب لك؟ 
 للت: كال.
 لال: ومل؟ 
 للت: 
فكـــل مـــمت ااعـــى النبـــوة بعـــد نـــ     (11)ال نـــ  بعـــديألن نـــ  اإلســـالم لـــال:  أوال:

و ذا كــان كاذبــاً مل يكــمت  -والعيــاذ بــاهلل–اإلســالم اعــوا  باطلــة، واإللــزام نن يكــون النــ  كاذبــاً 
 نبياً، ولد علمنا ننه ن .

 ن )غــالم نمحــد( مــدعي النبــوة فقــط، وليســت لــه معةــزة، ولــو ثبتــت النبــوة مبةــرا  وثانيــا :
العــامل آالل األنبيـــاء، وغــداً ننــت وغــريك نيضــاً تــدعون النبـــوة، فهــل تصــبو الــدعوي لكــان يف 

                                                           
 .4سورة الفتو:  (12) 
 .2ح 46ص 1الكايف: ج (11) 
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كـال، لـال: لكـمت القاايـاني  نشـطون يف الـدعوة      -ضاحكاً -مبةرا ااعاء النبوة نبياً؟ لال: 
مبــدئهم، للــت: وهــل النشــاط اليــل علــى احلقيقــة؟ فالنــاييون، والفاشســت والشــيوعيون نيضــاً 

 نشطون يف اعواهتم.. 
قــي كــي مــن عنــد اهللل: يف القــرآن آيــة تقــول نن ارــري والشــر كلــه هلل حيــث لــال: لــا

 

 و ذا كان الشر ممت اهلل فلماذا يعالب النا  عليه؟ (14)
للت: املراا بالشر ما هو صعب لونسان و ارج عمت لدرته كاملوت فةـقة، واملـرض الـ ي 

ا نشبه ذلك، ل ا لال تعـا  يف مل يسببه اإلنسان، والقحط، والسيول، والعواص  املهلكة، وم
 .  (19)ما أصابك من حسنة فمن اهلل وما أصابك من سيئة فمن نمسكآية ن ري: 

ــــقهنم  ــــون بالقضــــاء والقــــدر، وفســــر  األســــتاذ ب لــــال: لــــرنت يف اجلامعــــة نن املســــلم  يؤمن
يقولون: كل شيء بالقضاء والقدر، ولال:   ا ال يعمل املسلمون، وهو سبب تق رهم، فهـل 

 ه ا صحيو؟ 
للــت: كــال،  ن )القضــاء( مبعــ  احلكــم، ني: حكــم اهلل، واهلل حيكــم باألشــياء الــي فيهــا 
صــالح البشــر و ــريهم، و: )القــدر( مبعــ : التقــدير، وهندســة العــامل وفــق حكمتــه تعــا  يامــاً  
كاملخطط ال ي خيطط للبناء، والقاعدة الكلية، نن كل شيء حتت ا تيـار اإلنسـان ال يكـون 

رة اهلل وتقـــدير ، بـــل يـــق  بـــه اإلنســـان مبةـــرا ا تيـــار   ن  ـــرياً فخـــري و ن شـــراً فشـــر، وكـــل بقــد
شــيء  ــارج عــمت لــدرة اإلنســان فهــو بتقــدير اهلل تعــا ، ولــيس علــى اإلنســان عقــاال  ذا ورا 
على اإلنسان، ونما لول األستاذ:  ن املسلم  يعتقدون بالقضاء والقـدر ولـ ا ال يعملون،فقـل 

 ؟ - ذا كان كالمك صحيحاً –مل املسلمون السابقون له: ملاذا ع
وهنـــــا: رفـــــ  الشـــــاال األمريكـــــي يـــــد ، وطلـــــب نن نعرفـــــه باإلســـــالم حـــــىت يســـــلم، فلقنتـــــه 
الشهااات الثال ، وكان هو نيضـاً يعـرل ذلـك مـمت لبـل،  ال ننـه مل يكـمت يعـرل عليـاً ونوالا  

.فعرفتهم له، ونسلم ، 
 مل رال باستثناء فرتة الصالة، ووجبة ال داء.ولد طالت اجللسة ممت الصباح    لريب ا

                                                           
 .71سورة النساء:  (14) 
 .71سورة النساء:  (19) 
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 6   
 إسالم زوجين مسيحيين

 
يارمل رجــــل وامــــرنة مســــيحيان، واملــــرنة كانــــت ســــافرة، وملــــا عرفــــت نهنمــــا مســــيحيان جــــاءا 
للمنالشة حول اإلسالم للت  ا: البد ونن تتحةب  حىت نيكمت ممت الكالم معكما، فقبـدت 

  العااة، والي لد مسعتها ممت لبـل نيضـاً فقلـت  ـا:  ن هـ   االنزعاج املقرتن بالسخرية ممت ه 
 عقيد ، وننت تعلم  نن العقيدة  رتمة يف كل العامل  ال يف..

 فقالت: نعم، والتنعت بوجهة نظري.
لــاال:  هنمــا مــمت نصــل اســكتلندي وعاشــا يف لنــدن، وحضــرا بعــض  طابــات املســلم  يف 

 نن اإلسالم له فوق ارمسمائة مليون تاب .:)هايد بارك(، واست ربا ما مسعا هناك 
،  تــاب ، فقبــديا اســت راباً نكثــر (16) : بــل اإلســالم لــه مثااائــة مليــون-فقلــت: مقاطعــاً  مــا

 للت: وما وجه االست راال؟ 
ألن  -ولـــد كـــان الكـــالم مقســــماً بـــ  الـــزوج تـــارة، والزوجـــة تـــارًة ن ــــري -لـــال نحـــدمها:

قضـى اور ، وملـا فيـه مـمت اررافـات، ومثـل هـ ا الـديمت كيـ  اإلسالم ايمت الوحشية، وألنه لد ان
 يعتنقه نكثر ممت مثااائة مليون  نسان؟ 

للت: ليس اإلسالم كما للت: ومـمت لال لك ذلك؟ وهل ننت رنيت كتب املسـلم ، نو 
 تقول ذلك تقليداً لبعض النا  ال يمت يرون اإلسالم هك ا؟ 

اهــم واجتماعــاهتم  ال ا ن، وألول مــرة نيور لــال:  مل مل ننــالش املســلم ، ومل نحضــر بال
العراق وبعض البلدان العربية، ومل نطال  كتبهم، و اا مسعت ما للت ممت ا باء املسيحي  من  

 ص ري    ا ن، وال يعقل نن يقول ا باء ك باً.
للت: وهـل مسعـتم مـنهم ملـاذا نن اإلسـالم ايـمت الوحشـية؟ وانقضـى اور ، ومـا هـي اررافـة 

                                                           
نما اليوم فقد ذكرت اإلحصاءات:  ن املسلم  بل ـوا املليـاريمت، كمـا ولـد صـدر مـؤ راً لومـام املؤلـ  )اام ألـه( كتابـاً حيمـل  (16) 

 عنوان: )املتخلفون مليارا مسلم(.
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  يف اإلسالم؟الي
لال: نعم، نما نن اإلسالم ايمت الوحشية: فألن اإلسالم لام بالسـي ، والت لـب بالسـالح 
مــمت شــقن الــوحش ال اإلنســان الــ ي مــمت شــقنه الت لــب بــاملنطق واأل ــالق؛ ونمــا نن اإلســالم 
ايـــمت انقضـــى اور ؛ فـــألن القـــرآن اـــدح اريـــل واحلمـــري، وحيـــرم ارمـــر واملوســـيقى، وهـــ ا كـــان 

يف عصــر البــدو والبدائيــة، نمــا يف عصــر التمــدن والصــناعة والعلــم فــال جمــال ملثــل هــ ا  صــحيحاً 
الــديمت؛ ونمــا مــا فيــه مــمت اررافــات: فألنــه يعتقــد نن الســماوات ســب ، واألرضــ  ســب ، ويبــيو 

 التزوج بقرب  نساء.
 للت: فقط ه   األمور الي ذكرهتا؟ 

 لال:  مل نذكر ه   األمور فقط.
ب نن ننـــالش املســـيحية و ال فاملســـيحية تشـــتمل علـــى نكثـــر  ـــا ذكـــرت للـــت:  مل ال نحـــ

 ونكثر، لكمت نكتفي باجلواال عما ذكرت.
لــــال: بــــالعكس  مل نرحــــب بكــــل نقــــد للمســــيحية، للــــت، وعلــــى ني حــــال األفضــــل نن 

 نجيب عمت اإلشكاالت.
 لال: فما جوابك على نن اإلسالم لام بالسي ؟ 

  وإنـــك لعلـــا خلـــق عظـــيمالقـــرآن احلكـــيم: للـــت:  ن اإلســـالم لـــام بـــاأل الق، ويف 
واإلســالم  اــا اافــ  عــمت كيانــه بالســي  ال ننــه حــارال ألجــل الســيطرة بالســي ، ولــ ا يف (17)

  أذن للـــــنين يقـــــاتلون بـــــ نهم ظلمـــــوا وأن اهلل علـــــا نصـــــرهم لقـــــديرالقـــــرآن احلكـــــيم: 
فمن اعتد  علـيكم فاعتـدوا عليـه بمثـي مـا اعتـد  علـيكمولال: (18)

نأهـر  فقـد (15) 
اإلسالم اعوته، وآممت به   ، فطـاراهم الكفـار، فقـد لتلـوا مـنهم  اعـة، وشـراوا    احلبشـة 
 اعـــة، وملـــا كثـــر اضـــطهاا الكفـــار للمســـلم  هـــاجروا    املدينـــة، فضـــرال املشـــركون حـــو م 
حصــاراً التصــااياً، فقــابلهم املســلمون باملثــل حيــث  رجــوا يهــداون نســطو م الــربي الــ ي اــر 

املدينة ب  مكة والشام، فول  القتال ب  اجلانب   ا ناي    انتصار املسـلم ، فق ـ   ممت بر
الكفــار جيهــزون اجليــوة تاربــة املســلم ، ويــداف  املســلمون عــمت ننفســهم، حــىت لــوي وانــدحر 

                                                           
 .2سورة القلم:  (17) 
 .31سورة احلو:  (18) 
 .112سورة البقرة:  (15) 
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 ، فهل مع  الدفاع عمت النفس القيام بالسي ؟ –كما  د ذلك يف كل التواريخ –الكفر 
 ما تقول صحيحاً ف مل نسحب كالمي.لال:  ذا كان 

 فقريته بعض الكتب حول ه ا املوضوع، وترجم له فالتن .
 ت تساءل لائاًل: لكمت كي  تفسر ما يقول آباء الكنائس؟ وهل اهنم يقولون ك باً؟ 

 ن الــــ ي يقــــول  ن اإلســــالم لــــام بالســــي   مــــا جاهــــل نو  -مــــ  احرتامــــي  ــــم-للــــت: 
 متعصب، و ال فالتاريخ موجوا.

 لال: فما جوابك عمت نن اإلسالم انقضى اور ؟ 
 للت: اإلسالم يقول: 

ـ للكون  له، عاال، عامل، لـاار، ولولـه ننبيـاء جـاووا إلرشـاا البشـر، ولألنبيـاء نوصـياء، 1
 و ن البشر  يعاً يرجعون  ليهم ليةزيهم فيد ل اتسمت اجلنات، واملسيء جهنم.

ملعاملـــة بـــ  النـــا ، ولـــرر لـــوان  للنكـــاح، ــــ وانـــه  ـــب العبـــااة لولـــه، وجيـــب حســـمت ا4
 والطالق، واإلر ، وسائر ما حيتاج  ليه اإلنسان ممت والاته     اته.

ــ وانــه يوجــب الصــدق، واألمانــة، والوفــاء، واحليــاء، ويكــر  الكــ ال، واريانــة، واإلجــرام 3 ـ
 ...، فهل ه ا انقضى اور ؟ 

 لال: ال.
اريــــل واحلمــــري، فهــــل نن اريــــل واحلمــــري للــــت: نمــــا مــــا ذكــــرت مــــمت نن اإلســــالم اــــدح 

مــــ مومان؟ ومــــا ذنــــب اإلســــالم  ذا مــــدح الشــــيء احلســــمت؟ نلــــيس العــــامل ا ن اــــدح اريــــل، 
 ويستخدمه يف بعض احلاجات؟ نليس كثري ممت النا  ا ن حيملون نثاثهم على احلمري؟ 

 لال: صحيو ما ذكرت.
 داوة.للت:  ذن فمدح اإلسالم للخيل واحلمري ال يدل على الب

 لال: فما تقول يف حترمي اإلسالم للخمر واملوسيقى؟ 
للت: ثبت طبياً ونفسياً نن ارمر واملوسـيقى توجبـان خمتلـ  األمـراض اجلسـدية والعقليـة، 

 . -والولاية  ري ممت العالج–واإلسالم ولاية لونسان عمت األمراض فحرمهما 
ارمـر واملوسـيقى.. ت لـال:  لال: صحيو كالمك، ولد لـرنت يف اجملـالت واجلرائـد نضـرار

 فما جوابك عمت نظرية اإلسالم بالسماوات السب  واألرض  السب ؟ 
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للــت: الســماء يف الل ــة مبعــ : )املــدار( واملــدارات يف منظومتنــا الشمســية ســبعة: )عطــارا( 
و)املشرتي( و)يحل( و)نبتـون( و)نورانـو ( واألرضـون كمـا لـال نحـد نئمـة املسـلم : )اإلمـام 

(: هــ   نرضـــنا وحو ــا مسائهـــا، ت نرض ن ــري وحو ــا مسائهـــا، وهكــ ا    ســـبعة،  الرضــا
 ولعل املراا هبا هي الكواكب السيارة يف منظومتنا.

لــــال: عةيــــب جــــداً،  مل مل نحلــــم مبثــــل هــــ ا اجلــــواال نبــــداً، وكنــــت نأــــمت نن الســــماوات 
ظهر العـامل بـالكون، ت واألرض  ممت  رافات القدماء ا  ها اإلسالم يف لرآنه ليظهر نفسه مب

 لال: نشكرك شكراً بال اً مبا ننرت يل ممت حقائق اإلسالم.
 لال: بقي عليك نن تب  وجه حتليل اإلسالم لتعدا الزوجات.

 للت: كم لك ولزوجتك ممت ن وات ولريبات بل مت سمت الرشد وهمت بعد عوانس؟ 
 فضحكا ولاال: ماذا تريد؟ هل تريد التزويو هبمت؟ 

 وضو لكم وجهة نظر اإلسالم.للت: ال، بل أل
 ففكرا ملياً، ت لاال سب  عشر.

للــت: وملــاذا بقــ  هــؤالء املســكينات عــوانس؟ ونرافــت:  ن اإلســالم كــان حكيمــاً حــ  
نبــاح التــزويو بــقرب ، وذلــك: رعايــة للنســاء حــىت ال يبقــ  بــال ســكمت، ورعايــة للرجــال حــىت ال 

ـــاً يســـتطي  ـــاً، فـــان الرجـــل غالب القيمومـــة علـــى نكثـــر مـــمت امـــرنة، فهـــل يـــرتك  هتـــدر طالـــاهتم عبث
اإلســـالم طالـــة الرجـــل وطالـــة املـــرنة تـــ هبا ســـدي، نم جيـــد  مـــا مصـــرفاً؟ ت،  ن اإلســـالم نبـــاح 

 ذلك، ومل يوجب، ول ا تري غالب املسلم  يكتفون بامرنة واحدة.
 لاال: حقاً  ننا مل نسم  مبثل ه   الكلمات طيلة نعمارنا.

املســقلة مــ  علمــاء املســلم ، و ال فــالكثريون مــنهم جيــدون هــ    للــت: ألنكــم مل تنالشــوا
 األجوبة.

 لاال: ف ذا نسلمنا، ماذا تكون فائدة  سالمنا؟ 
للـــت: ن اإلنســـان  ذا نســـلم نـــال  ـــري الـــدنيا و ـــري ا  ـــرة، ألن منـــاهو اإلســـالم تســـعد 

تعـا  يف ا  ـرة  اإلنسان، واتباع اإلنسـان  ـ   املنـاهو يوجـب رضـى اهلل سـبحانه فيد لـه اهلل
 جنات النعيم.

 وطال احلوار، فقسلمت املرنة، ون   الرجل يتهيب.
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للت: ومل ال تسلم ولد نسلمت يوجتك؟ فسكت، فبينت بعـض جوانـب اإلسـالم ولكنـه 
 لال ن رياً: نفكر.

 للت: ال جمال للتفكري  ذا أهر لك صدق اإلسالم.
 لال: وهل نترك ايين وايمت آبائي ألجل كالمك؟ 

ألجــل مــا أهــر لــك مــمت نن  بــل  لبــل اإلســالم باإلضــافة    اعتقــااك باملســيو  للــت:
 اإلسالم حق.

تشــوله لوســالم، فقســلم هــو الثــامل نيضــاً ونصــحتهما  -املســلمة اجلديــدة–فبــدنت يوجتــه 
للتــزوا باملعلومــات اإلســالمية نكثــر  - ذا رجعــا  ليهــا–بــقن يراجعــا علمــاء املســلم  يف لنــدن 

 فقكثر.



 

 21 

 

 7  
 يحي إيطالي يسلممس

 
جاءمل ذات يوم سائو  يطايل مسيحي وهو يف نشد حـاالت ا يةـان، وكـان عصـبياً كمـا 

نن يدلـه علـى عـامل ليسـقل  يبدو، وكان لد طلب ممت بعض ارـدم يف حـرم اإلمـام احلسـ  
ـــه ارـــاام علـــي، وجـــاء بـــه    اارنـــا، وكـــان ذلـــك ولـــت العصـــر لبـــل ثـــال   عـــمت مســـائل، فدل

ال، وكـــان حيســـمت اإلنكليزيـــة، ولـــ ا طلبـــت لـــه نحـــد األصـــدلاء ليقـــوم بـــدور ســـاعات مـــمت ال ـــرو 
 املرتجم.

لال اإليطايل: كنت نمس  نن املسلم  وحوة، لكـمت مـا كنـت نأـمت اهنـم وحـوة    هـ ا 
 احلد.

 للت: وهل رنيت  ي  املسلم ؟ 
 لال: ال.

 للت:  ذن ال تقل  ن كل املسلم  وحوة، فلعل بعضهم وحوة.
 احلق معك.لال: حسناً، 

 للت: نتقذن يل نن نسقلك لبل نن تظهر مسقلتك ؟ 
 لال: تفضل.

 للت: ممت نيمت األستاذ؟ 
 لال: ممت  يطاليا.
 للت: وما اينك؟ 
 لال: املسيحية.

 للت: وكم ثقافتك؟ 
 لال:  ريو جامعة )ك ا(.
 للت: تفضل مبا تريد سؤاله.
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 .لال:بعض املسلم  يف ه ا البلد متوحشون    نلصى احلدوا
 للت: ومل؟ 

لال: ألمل نرات نن نا ل متح  احلس  فمنعومل، وملا سقلت عمت السبب لـالوا: ألنـك 
  س فهل ه ا منطق؟ اإلنسان اكمت نن يكون  ساً؟ 

 للت: هون عليك، فهل ال ي لال لك ذلك كان عاملاً نم جاهاًل؟ 
 لال: البد وننه جاهل.

 للت: نليس عندكم يف  يطاليا ننا  جهال؟ 
 : نعم.لال

 للت: فال حيتاج األمر    ه   الفورة الي نجدها منك.
لــال: حســناً، انــك بصــفتك عــامل مطــاع يف هــ ا البلــد آمــر يل بــقن نا ــل املتحــ  )يريــد: 

 (. حرم احلس  
 للت: ال نلدر.

 وملاذا ال تقدر؟  -متعةباً -لال: 
ت( ال يــــقذن للــــت: ألن اإلمــــام احلســــ  الــــ ي نــــام يف هــــ ا املكــــان )وهــــو صــــاحب البيــــ

 بد ولك.
 : وملاذا؟ -متعةباً –لال 

للــت: ألنــك مــمت ايــمت يــتهةم نصــحابه علــى اإلمــام احلســ ، وعلــى جــد احلســ ، وعلــى 
 .نلرباء احلس  

 لال: املسيحيون يتهةمون؟ 
 للت: نعم.

 لال: وكي ؟ 
ملــا ااعــى النبــوة كــان كاذبــاً يف  -جــد احلســ –للــت: ألن املســيحي  يعتــربون نن  مــداً 

لولــه، ولــ ا ال يؤمنــون بــه نبيــاً بعــد املســيو، و نــك  ذا منعــت  نســاناً نن يــد ل يف بيتــك ألنــه 
 يتهةم عليك، ن لك حق يف ذلك نم ال؟ 

فقطرق اإليطايل يفكر تفكرياً طوياًل، ت تنهد ولال يل:  نـك للـت نفـس مـا لالـه يل ذلـك 
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 نن نا ل املتح ؟  اإلنسان ح  لال: انك  س، ولكنك غريت األلفاظ، فكي  نيكمت
 كان صاالاً يف اعوا  النبوة.  : ) مدا( للت: بقن تعرتل بقن جد احلس  

 لال: حسناً ولكين كي  نوممت هب ا وال نملك الدليل؟ 
 .للت: ا ن وصلنا    املنطق، وكالمك حق، انك تطلب الدليل على نبوة  مد 

 وة عيسى املسيو.ت نرافت: الدليل على نبوة  مد هو الدليل على نب
 لال: الدليل على نبوة املسيو ننه  بمت اهلل.

للـــت: بكـــل  اانـــك تقـــول  ن املســـيو ابـــمت اهلل؟ وهـــل نن اهلل ولـ ــد املســـيو؟ ننـــت  نســـان 
 مثق ، فكي  تقول هب ا الكالم؟ 

 لال: ال نريد  بمت اهلل بالوالاة، بل ابمت اهلل بالشرافة، ني: ننه منسوال    اهلل.
 ممت نسبه    اهلل بالشرافة؟ للت: حسناً، ف

 لال: ألنه ولد ممت غري نال.
 للت: فلماذا ال تقول لـ)آام( ابمت اهلل، ألنه ولد ممت غري نال وال نم؟ 

 فتفكر ومل جيد جواباً..
 لال: نلول نن املسيو ن  ألنه نتى باملعةزات.

 للت: فمحمد نيضاً نتى باملعةزات. 
 لال: وما هي معةزة  مد؟ 

 قمر ألجله. للت: انشق ال
لـال: نو ، هـ    رافـة مسعتهـا مـمت نحـد ا بـاء يف الكنيسـة نن اتمـدي  يقولـون نن القمـر 

 انشق ونزل، وا ل يف كم  مد، فهل يعقل نن القمر الكبري يد ل يف كم  نسان؟ 
 للت:

 ، بل ننت نضفت ذلك.نواًل: ننا مل نلل ا ل القمر يف كم  مد 
ال ي شق القمر، وفرق منـه نجـزاء يف الفضـاء، حـىت  ذا وصـل    وثانياً: ما املان  نن اهلل 

، ت ملــا نرجعــه    األرض كــان بــاحلةم الــ ي نــرا ، حــىت نمكــمت نن يــد ل يف كــم النــ  
 مكانه احلق به نجزائه املنفصلة حىت صار كاألول؟ 
 لال: ه ا تقويل، اعنا عمت ذلك، ننه ال يعقل.
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 عقل، وال اكنك نن تقبل بكالم يعقل؟ للت: وهل اكنك نن تقبل بكالم ال ي
 لال: وكي  ذلك؟ 

، كالم معقول، لكمت للت:  ن شق القمر، وما ذكرت ممت توجيه ا وله يف كم الن  
بــقن األلــانيم: )ثالثــة وواحــد( يف الولــت نفســه، كــالم ال يعقــل،  -معاشــر املســيحي –لــولكم 

يف ولـت –ابعي( واحدة وثالثـة فهل اكمت نن تكون ه   األصاب  )ونشرت    ثال  ممت نص
 ؟ -واحد

 لال: ه ا مثل: )املثلث( ننه ثالثة نضالع، ومثلث واحد.
 للت، يعين نن اهلل واحد، ولكمت ذو ثالثة نطرال؟ 

 لال: ال.
للت: فما مع  التشبيه باملثلث؟ فقطرق برنسه ولال:  ن ا باء يقولـون:  ن التثليـث فـوق 

 العقل.
 مكم غري معقول، فسكت.للت:  ذن اتفقنا على نن كال

 للت:  ذن فالن   مد جاء باملعةزة: )انشقاق القمر( كما جاء املسيو باملعةزة.
 لال: وممت يثبت ننه جاء باملعةزة؟ 

اقتربـــت الســـاعة، وانشـــق القمـــرللـــت: القـــرآن احلكـــيم يقـــول: 
ولـــو كـــان هـــ ا  (40)

 ارهم اليل على ننه ول  بالفعل.الكالم ك باً لزم نن ينكر  العامل املعاصر للرسول، فعدم  نك
 لال: ال اكنين نن نوممت بالقرآن.

 للت: ومل؟ 
 لال: ألنه يسبو املسيحي .
 للت: يف ني مكان منه؟ 
 لال: ألنه يسمينا كفاراً.

 للت: وهل تعلم مع  الكافر؟
 لال: سب.

ملسيحي  للت: الكافر هو ال ي ال يؤممت باهلل، نو بقحد األنبياء، نو باملعاا، وحيث نن ا

                                                           
 .1سورة القمر:  (40) 
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ال يؤمنون بن  اإلسالم، يسم ون كفـاراً، وهـ ا لـيس بسـب و اـا حكايـة عـمت والـ ، ت نرافـت: 
 ذا كان القرآن يسب املسيحي  فلم تؤممت به، فكي  تؤممت بـ: )العهديمت( وهو يسـب املسـيو 

 نفسه؟ 
 لال: الكتاال املقد  يسب املسيو؟

 للت: نعم.
 لال: يف ني مكان؟ 
 .(45) بولس( ألهل غالطية ما معنا  : ) ن املسيو ملعون(للت: حيث يقول: )

 لال: ه ا ك ال، الكتاال املقد  ال يقول ذلك.
للـــت: نعـــم يقـــول، ون رجـــت الكتـــاال املقـــد : ) العهـــديمت( ونريتـــه املوضـــ ، وتـــرجم لـــه 

 املرتجم.
 فاست رال كثريا، ولال: مل نمس  هب ا نصاًل.

 اإل يل؟ت للت: هل تطلب ننت ممت اليهوا نن يؤمنوا ب
 لال: نعم. 

للـــت:  ذا لـــال لـــك اليهـــوا  هنـــم ال يؤمنـــون بكتـــاال يســـبهم، ألن اإل يـــل يســـمي اليهـــوا 
، فما جوابك عنهم؟ فلنفرض نن القرآن يسب املسيحي  لكـمت  ذا كـان (42) بـ)نوالا األفاعي(

مـداً القرآن علـى حـق فـالاليم نن يعـدل اإلنسـان  طتـه، ال نن يعانـد ويـرتك اإلاـان بـه..  ن  
  ن  كاملسيو .فكما آمنت باملسيو فالاليم نن تؤممت مبحمد ، 

ت فصــــلت الكــــالم حــــول ن ــــالق الرســــول، وعلومــــه، وجهــــاا  يف ســــبيل اهلل ويف ســــبيل 
 اإلنسان يف كالم مفصل، ولد راعيت اجلانب العاطفي ال ي هز مشاعر  فسالت اموعه.

 عمت سبب  سالمي؟  لال: و ذا نسلمت ماذا نلول للنا  ال يمت يسقلونين
للــت: لــل  ــم:  مل علمــت نن  مــداً نــ  كمــا نن املســيو وموســى وغــريهم مــمت األنبيــاء، 

 ول ا نسلمت له.
 لال: ه ا كالم ال يقنعهم.

                                                           
 .417عهد اجلديد، رسالة القديس بولس الرسول    كنائس غالطيه: صالكتاال املقد ؛ ال (45) 
 .6، ص3الكتاال املقد : العهد اجلديد،بشارة مىت ، رلم  (42) 
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للت: اإلنسـان جيـب نن يعمـل مبـا التنـ  بـه ضـمري  ال مبـا يقنـ  بـه النـا ، فهـل  نـك ا ن 
 مقتن  بقن  مداً ن ؟ 

 لال: نعم.
ممت وما عليك بالنا ، فسـكت، للـت: مسعـت نن عنـدكم يف  يطاليـا حـزال للت:  ذن نو 

 يسمى باحلزال الشيوعي؟ 
 لال: نعم.

 للت: وهل الشيوعيون يؤمنون باملسيو؟ 
 لال: ال.

 للت: ف نك ح  آمنت باملسيو مباذا  يب الشيوعي ؟ وهل كالمك يقنعهم؟
 لال: ال.

–ولناعــة ضــمريك  -نوالً –اهلل  للــت:  ذن ال يهمــك نمــر النــا ، بــل اجعــل مهــك رضــى
 .-ثانياً 

ت شــةعته علــى اإلســالم فقســلم، ونهــديت لــه لرآنــاً بالل ــة اإلنكليزيــة، وعــدااً مــمت جملــة: 
ت للـت  -وهـي جملـة بالل ـة اإلنكليزيـة كانـت تصـدر عـمت كـربالء املقدسـة –)مباا  اإلسالم( 

فــ ذا اغتســل  - ــ  مــمت الفقهــاءاحتياطــاً ملــا يقولــه  -للخــاام املرافــق لــه:  ذهــب بــه    احلمــام
  ذهب به    احلضرة، فقام و رج، ولد است رلت املقابلة حىت ولت ال روال.
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 خاتمة
 

لقــد ذكــرت يف هــ ا الكتــاال  ســالم عشــرة مــمت املســيحي  يف ســب  لصــص، ولــد ذكــرت 
القصـــص علـــى عالهتـــا بـــدون رتـــوة كمـــا حـــدثت، كمـــا حـــ فت الكلمـــات املكـــررة يف بعـــض 

حول نبوة ن  اإلسالم، واليل ننه ن ، كرر يف غالب القصص، لكين آثرت القصص، الكالم 
 عدم التكرار.

كما نن القـار  يـري كيـ  نن احلـوار يف بعـض األحيـان كـان تنـايالً ملسـتوي فهـم اتـاورة، 
 ولد يصبو األسلوال بدائياً جداً ولكمت ذلك ما حد  بالفعل ومل نشق ت يري ما حد .

 كما ينب ي نن نلول: 
ال الـــب نمل كنـــت نغـــريِّ نمســـاء الـــ يمت يســـلمون    نمســـاء  ســـالمية، وكنـــت نعقـــد عقـــد   ن

النكاح ب  الـزوج  مـمت جديـد ـ احتياطـًا ـ وكنـت نلـدم  ـم هـدايا رمزيـة كالكتـب، نو القـرآن، 
 نو ما نشبه ذلك.

وهــ   القصــص الــي ذكرهتــا لــو ن ــ ت حةمهــا ـ يف  ــاور  معهــم ـ لكانــت مخســة 
نكثــر، لكــين نســيت لســماً، وعصــرت لســماً، وتركــت لســماً، لــتالئم مكانــة  نضــعال هــ ا نو

 الكتاال.
 واهلل ا ااي    صوال الصواال، وهو املوفق املستعان.

 كربالء المقدسة                                                  
 الشيرازي محمد بن المهدي الحسيني                                                 

  

 المهرس
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 مللمات حول األديان والمناهب
نقــــــد مــــــمت مؤلفــــــات اإلمــــــام الشــــــريايي يف احلــــــوارات عــــــمت األايــــــان واملــــــ اهب واملبــــــاا  و 

 النظريات.. وك ا يف املباحثات واإلحتةاجات م  ا  ريمت:
 خمطوط    ــ القرآن يتحدي 1
  ــ نقد املااية الديالكتيكية4
 ــ ولفة م  الوجواي 3
   ــ  ح روا اليهوا2
 خمطوط    ــ اإلنسان والقرا1
 ــ ب  اإلسالم واارون 6
 خمطوط    ــ البابية والبهائية7
  ق اإلسالمــ حوار حول تطبي1
 ــ الصابلة يف عقيدهتم وشريعتهم1
 ــ كي  اكمت  اة ال رال ؟11
 ــ مائة سؤال حول الثالو 11
 ــ ماذا يف كتب النصاري؟14
 ــ ماركس ينهزم13
 ــ مباحثات م  الشيوعي 12
 خمطوط    ــ مفاسد اليهوا11
 ــ نقد نظريات فرويد16
 ــ هؤالء اليهوا17
  رني اإلمام الشرياييــ االستنسا  البشري يف11
 ــ األفالم املفسدة يف األلمار الصناعية ولاية وعالجاً 11
 خمطوط  ــ اجلدال بالي هي نحسمت41
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 ــ ملاذا حياربون القرآن؟41
 ــ منطق اإلستعمار44
 نسللة حول احلكومة اإلسالمية والوض  الراهمت يف  يران  --43
 ــ حبو  يف الديكتاتورية42
 وطــ سقوط بعد سق41
 ــ الصلو م  اليهوا استسالم 46
 خمطوط  ــ ممت ضروريات املواجهة47
 ــ هل سيبقى الصلو ب  العرال و سرائيل ؟41
 ــ ال رال واحلصار االلتصااي على املسلم  خمطوط 41
  ــ حتديد النسل فكرة غربية31
 ــ تسعون مليار نسمة 31
 خمطوط  ــ التخلص ممت نغالل ال رال34
 خمطوط  ملشاكل اإلنسان ــ حل اإلسالم33
 خمطوط   ــ اإلعالم املضاا32

 

 مللمات حول اإلسالم
 بعض مؤلفات اإلمام الشريايي تفيد يف التعرل على اإلسالم:

 خمطوط    ــ القرآن حياة1
 ــ حول القرآن الكرمي4
 ــ  مد والقرآن3
 ــ العقائد اإلسالمية2
 ــ املعارل اإلسالمية1
 ــ يف أل اإلسالم6
 ما هو اإلسالم؟ــ 7
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 خمطوط ــ مول  اإلسالم ممت األحزاال املستوراة1
 ــ النظام اإلسالمي واألنظمة املعاصرة1
 ــ  حياء معامل اإلسالم11
 ــ  سالميات11
 ــ اإلسالم هو اإلسالم14
 ــ بقايا حضارة اإلسالم كما رنيت13
 ــ التكامل والشمولية يف الشريعة اإلسالمية خمطوط12
 اإلسالمــ عبااات 11
 خمطوط  ــ العامل اإلسالمي العاصر16
 خمطوط   ــ املسلمون األوائل17
 ــ املسلم11
 ــ ه ا هو النظام  اإلسالمي11
 ــ األ الق اإلسالمية41
 ــ الزهد يف اإلسالم41
 (2ـ1ــ الفضيلة اإلسالمية )44
 1ــ كي  انتشر اإلسالم؟  ج43
 خمطوط  4ــ كي  انتشر اإلسالم؟  ج42
 موجز تاريخ اإلسالمــ 41
 خمطوط ــ ثالثون سؤاال يف الفكر اإلسالمي46
 ــ العدالة اإلسالمية47
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 ــ    حكم اإلسالم31
 ملنورةــ نول حكومة  سالمية يف املدينة ا34
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 ــ حكم اإلسالم.. مبااو ، نهدافه، ماهيته خمطوط33
  واإلمام نمري املؤمن   ــ حكومة الرسول 32
 ــ احلرية اإلسالمية 31
 ــ احلكم يف اإلسالم36
  ــ احلكومة اإلسالمية يف عهد نمري املؤمن  37
 4،ج1ــ الدولة اإلسالمية  ج31
 ــ الشوري يف اإلسالم31
  يف اإلسالم ــ الالعن 21
 خمطوط  ــ مقومات الدولة اإلسالمية21
 ــ ممت نوليات الدولة اإلسالمية24
 ــ االلتصاا اإلسالمي املقارن23 

 ــ االلتصاا اإلسالمي يف مخس  سؤاال وجواباً 22
 ــ االلتصاا اإلسالمي يف سطور21
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 ملــ ممت القانون اإلسالمي يف املال والع27
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 خمطوط  ــ احرتام اإلنسان يف اإلسالم12
 خمطوط  اإلسالم ــ حقوق اإلنسان يف11
 خمطوط   ــ القضاء يف اإلسالم16
  ــ كي  ينظر اإلسالم    السة ؟17
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( Kaifa Wa Limatha Aslamu? ) 
 

This book contains the dialogues that happened 

between AL-Imam AL-Shirazy and a group of Christians 

during his stay in holy Karbala in Iraq, these dialogues 

depend on faith discussion and the aim of this book is not 

just to present these discussions but to spread the Islamic 

religious in scientific method. 

The result of these dialogues was that all of those 

debaters became Moslems. 
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