
 



  :تمهيد

 بآخر همكل   ةالبشري   إلى وسلم عليه اهلل صلى اد  محم   وتعالى سبحانه اهلل لأرس  

ف أن فبعد كتاب، وآخر شريعة    دخلت اإلنجيل   والنصارىالتوراة  اليهود   حر 

 من لينقذها سلالر   آخر اهلل أرسل حتى ،والضياع يهالت   من مظلم نفق   يف ةي  شرالب

 شريعة   أو دين   قبلي   فال ،السابقة الشرائع لكل   ناسخة   شريعته تفجاء   الهالك، هذا

 سلمونوالم   هبا، أتى التي ةريعالش   إال وسلم عليه اهلل صلى محمد نانبي   مجيء بعد

الذي جاء به محمد بن عبد اهلل صلى  اإلسالم دين   أن  ب اجازم   اإيمان   مؤمنون كلهم

 الكتب آخر هو الكريم القرآن وأن   سواه، ال الحق   ينالد   هو اهلل عليه وسلم

 من السابقة الكتب لكل   ناسخ   وهو ر،ي  وغ   فر  وح   لد  ب   قد سواه وما ،هاوأصح  

ْلن ا} :تعالى اهلل يقول   ذلك بيان   ويف وغيرها، بوروالز   واإلنجيل وراةالت   أ نز  ْيك   و   إ ل 

ق   اْلك ت اب   ا ب اْلح  ق  د  ص  ا م  م  ْيه   ب ْين   ل  د  ن   ي 
ن ا اْلك ت اب   م  ْيم  ه  م  ْيه   و  ل  م ع  اْحك  م ف  ا ب ْين ه   ب م 

ل   ال   اهلل   أ نز  ت ب عْ  و  مْ  ت  ه  اء  ا أ ْهو  م  ك   ع  اء  ن   ج 
ق   م  ل   اْلح  ْلن ا ل ك  ع  مْ  ج  ة   م نك  ْرع  ا ش  اج  نْه 

م   {و 

 .[48 :]المائدة

 أو األديان بين لطالخ   إلى تدعو عديدة   دعوات   اريخالت   مر   على هرتظ   وقد

 ،واإلسالم والنصرانية اليهودية :وهي الثالثة األديان بين خاصةو ،بينها الوحدة

عوات ذهله وكانت  لكنها ؛اإلسالمي تاريخنا من فرتات   يف وصوالت   جوالت   الد 

  اهلل، بفضل ئدتو   أن لبثت ما
 
 وبشكل ،جديد من رأسهاب تأطل   قد اليوم   وهي

 األديان توحيد إلى الدعوة هذه وصارت ا،سابق   عليه كانت مما بكثير أقوى

 إلى منها وخرجت بل والفكرية، ةالعلمي   األوساط   يف بقوة حاضرة لةممو   مدعومة  

ا اار  تي   توصار المراكز، توأنشئ   ،دواتوالن   المؤتمرات قيمتفأ   ،الواقع  جارف 



 الفوارق ةإذاب   يحاول   كما المطلقة! صحته واعتقاد ينبالد   االعتزاز اقتالع يحاول  

 .وغيرهم المسلمين بين الكربى الدينية

  الالحدودي التماهي وهذا
 
هم ادع حتى ،الناس من كثير لدى ارواج   لقي  بعض 

 بناء إلى بعضهم اودع واحد، كتاب   يف (اإلنجيلو والتوراة )القرآن طباعة إلى

 ،فعلوا وقد ،واحدة مشرتكة صالة وإقامة   واحد، مكان   يف ومعبد( وكنيسة )مسجد

 نبي  ف ةالدعو   هذه على هيد   تباالك فيه وضع قد أيدينا بين الذي الكتاب وهذا

 عوةلد  ا كموح   فيها، اإلسالم وحكم ها،وغايات   هاوأهداف   ،إليها اعينوالد   ،هات  حقيق  

 زيفها وبيان الدعوة تاريخ عتتب   يف عميق   نافع   اختصاره على وهو وقبولها، إليها

 فيها. اإلسالم وحكم

 :للكتاب الفنية البيانات

 .األديان من هوغير   اإلسالم دين   بين الخلط ةلنظري   اإلبطال :الكتاب عنوان

 .زيد أبو اهلل عبد بن بكر :المؤلف

 وطبعته ،هـ1417 األولى الطبعة والتوزيع، للنشر العاصمة دار   طبعته :الطبعة

 الطبعة ،السعودية العربية المملكةب ،واإلفتاء العلمية للبحوث العامة الرئاسة

 صفحة. 116 يف ،هـ1432 ابعةالر  

  :مؤلفال عن نبذة

 الفقه عمجم   رئيس كان اهلل، رحمه زيد أبو اهلل عبد بن بكر الدكتور هو

 وعضو السعودية، ةالعربي   بالمملكة العلماء كبار هيئة عضوو الدولي، اإلسالمي

 منصب ىتول   وقد ة،العلمي   بالمتانة الشيخ رفع   .اسابق   لإلفتاء الدائمة اللجنة



 اعدد   فوأل   ،كبيرة علمية جهود   وله المنورة، بالمدينة الكربى بالمحكمة القضاء

 و)التعالم( و)ال جديد يف أحكام الصالة( العلم( طالب )حلية :منها المؤلفات من

و)تصنيف الناس بين الظن واليقين( و)معجم  وازل(الن   )فقهو الفضيلة( ة)حراسو

 .امؤلف   خمسين زهاء تبلغ التي الكثيرة فاتالمؤل   من وغيرها المناهي اللفظية(

 هـ،1429 سنة محرمال من والعشرين الثامن ءاالثالث يوم يف -اهلل رحمه- تويف وقد

 الجزاء. خير المسلمينو اإلسالم عن وجزاه اهلل رحمه

  :الكتاب موضوع

 باألديان دالتعب   ةوإمكاني   األديان، بين الخلط ةقضي   حول حور  م  ت  ي الكتاب  

 ا،جميع   هات  صح   اعتقاد إلى عوةالد   عرب ،واإلسالم( والنصرانية )اليهودية :الثالثة

 تقام عليه وبناء   وتعالى، سبحانه اهلل ة  عباد   وهو الغرض نفس   يتؤد   هاكل   وأهنا

 عوةوالد   والمعابد، والكنائس المساجد على تشتمل عبادة أماكن بناء إلى عوةالد  

 الكتاب   هذا فجاء واإلنجيل، والتوراة القرآن على شتملي واحد كتاب   طباعة إلى

 تناول وقد قيها،معتن   ومن منها اإلسالم موقف حيث من القضية   هذه يبحث

  :ينمسألت   ه  جمل  م   يف تابكال

 عوة.الد   ههذ   عن تاريخية لمحة   المسألة األولى:

 فيها. اإلسالم حكم ببيان   إليها اعينالد   على الرد  الثانية: المسألة 

  :الكتاب من الهدف

 بين الخلط قضية حول رتتمحو   ةل  أسئ ةعد   عن لإلجابة أتى الكتاب هذا

  :وهي األديان،



  الدعوة؟ هذه حقيقة   ما

  ها؟وسائل   ما

  ها؟غايات   ما

  فيها؟ اإلسالم حكم   ما

 إليها؟ أجاب من حكم   ما

 تعريف إلى يهدف فهو ،سؤالين آخر حول الكتاب جل   يف هإجابت   زتترك   قدو

 األسئلة. هذه   عن اإلجابة خالل من الدعوة هذه بحقيقة   الناس

 من اكثير   ووقع ؤال،الس   اشتد   هنا من" :يقول إذ بنفسه ذلك المؤلف نبي   وقد

 لها؟ الباعث ما :بساحتهم ونزلت هبم، حل ت التي النظرية هذه عن اإلسالم أهل

 اإلسالم حكم   وعن شعاراهتا؟ مصداقية مدى وما إليها؟ ترمي التي الغاية وما

 دعا من وحكم فيها، أجاب من وحكم المسلمين، من لها ةاالستجاب   وحكم فيها،

 أجلها من ونثر ديارهم، يف ونشرها المسلمين، بين لتسليكها السبيل دومه   إليها،

 بلغت حتى ،المسلمين صفوف يف والتنصير التهويد وأسباب التغريب وسائل

! واحد غالف   يف واإلنجيل والتوراة الكريم القرآن طبع :فكرة إلى ببعضهم الحال

 يف واحد، محل يف ومعبد وكنيسة مسجد ببناء مبلغه والدمج الخلط بلغ وحتى

 علماء يا جوابكم فما! العامة والساحات والمطارات الجامعات رحاب

 .(1)"اإلسالم؟

                                         
 .(12اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان )ص: ( 1)



 الجواب. هو الكتاب هذا فكان  

 :الكتاب أقسام

 هي- فصول ةثالثو مقدمة إلى كتابه فالمؤل   مقس   األسئلة هذه عن لإلجابة

  :هي المقامات وهذه ونتيجة. -أسماها كما مقامات عن ةعبار

  المسرد :لاألو المقام
 
 وخطواهتا وقائعها وتشخيص النظرية، لهذه التاريخي

 المؤلف فيه وقصد   .(1)السؤال لمحل رالتصو   تمام ليحصل والعابر؛ الحاضر يف

 اإلسالم. يف هبا تمر   التي ومراحلها الدعوة هذه تاريخ سرد  

 اإلجمال. سبيل على الجواب يف :الثاين المقام

 األصول بتشخيص والتفصيل، النشر طريقة على الجواب يف :الثالث المقام

 بشكل المؤلف يرد   وفيه وتنابذها. النظرية هذه ترفض التي اإلسالمية العقدية

 
 
ة   فيها اإلسالم حكم نويبي   ،عوةالد   هذه على تفصيلي  إليها اعينالد   وحكم ،باألدل 

 هبا. عاملينوال

  :الكتاب لمباحث تفصيلي عرض

  :المقدمة

 اليهود منشأها وأن ،الدعوة هذه خطورة فيها نبي   مةبمقد   كتابه المؤلف بدأ

 الشعب ةذهني   عن وتغييبه وتذويبه الدين هذا تمييع منها والهدف   والنصارى،

 بكل   المسلمين وجدان يف احاضر   كان ما متى الدين هذا أن يعلمون فهم المسلم،

                                         
 (.14: )ص اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان( 1)



 كان تقدير أقل   وعلى للمسلمين، الغلبة كانت ونواهيه وأوامره وتشريعاته ياتهتجل  

 سلخ إلى هتدف والتي التغريب مشاريع أمام عثرة حجر   يقف العام   نالتدي   هذا

 ضمن دخلتل ؛هاات  وتشريع هاوقيم   هامبادئ   ةخصوصي   من اإلسالمية المجتمعات

 األرض، وجه على العليا القيمة هي ةالغربي   والثقافة القيم   لتكون مةالعول   قولبة

 -يزعمون كما- فالتطر   محاربة هو البعض   ميتوه   كما ذلك من الهدف يكن ولم

 يعمل   ظل   التبشير أن ذلك على يدل   ومما ين!للد   التعصب عدمو السالم ونشر

 اباب   يرتكون وال ،كبيرة عيةتوس   خطة ضمن يعملون فهم ،الدعوة هذه مع حتى ة  بقو  

 يدخلون التي األبواب إحدى الدعوة هذه وكانت ،جوهول   إال الفكري لالحتالل

 .اسالن   على هبا

 نفقتوأ   الجهود، لها ذلتب   قد أنه يجد الدعوة هذه بيصاح   لما والناظر  

 وصاغوا الشعارات، من مجموعة   لذلك ونصبوا" ،المؤتمرات قيمتوأ   األموال،

 والجمعيات دواتوالن   المؤتمرات له واوعقد   الدعايات، من كوكبة   له

وط، طاتمخط   من هنالك ما آخر إلى والجماعات،  أو ظاهرة ومباحثات وضغ 

 وشاع ر،وانتش   أمرها ظهر طة،نش   خطوات من ذلك يتبع وما سرية، أو ةمعلن   خفية،

 شخصية تذويب هو الدعوات هذه من الهدف   أن هي والخالصة. (1)"واشتهر

 المسلمين. حاضر عن اإلسالم وتغييب المسلم،

  المسرد :األول المقام
 
 وخطواهتا وقائعها وتشخيص النظرية، لهذه التاريخي

 السؤال. لمحل ورالتص   تمام ليحصل والعابر؛ الحاضر يف

                                         
 (.12 -11)ص:  اإلسالم وغيره من األدياناإلبطال لنظرية الخلط بين دين ( 1)



 المسلمين نفوس   يف أثيرت التي ةح  ل  الم   األسئلة تلك عن باإلجابة   فالمؤل   بدأ  

 رحمه- يخالش   فبدأ اإلسالم، يف وحكمها وغاياهتا الدعوات تلك ةمشروعي   حول

 وال اليوم، وليدة   ليست الدعوة هذه أن   لنا ليكشف ؛التاريخ أغوار بسرب  -اهلل

 إال هي ما عواتالد   هذه نأ تعرف حين بتتعج   بل بالمسلمين، هدالع   جديدة

 ل  توص   وقد وسلم، عليه اهلل صلى بيالن   زمن   يف قامت حثيثة   لمحاوالت امتداد  

  :مراحل بأربع تمر   الدعوة هذه أن   إلى يخالش  

ل ى النبي عصر يف مرحلتها :األولى المرحلة ْيه   اهلل   ص  ل  ل م   ع  س   .و 

 الكريم، القرآن يف المرحلة تلك يف الدعوة هذه مظاهر وأوضح اهلل بين قدو

  :اآلتية األمور يف ىتتجل  و

 مأهن تمني وأ دينهم، عن المسلمون يرتاجع أن إلى وقت  وال يلتمن  ا -1

 يف ما حقيقة ان  مبي   تعالى اهلل يقول هذا ويف دينهم، عن المسلمين رد   يستطيعون

د  } :المسلمين على حسد   من نفوسهم ير   و 
ث  نْ  ك  وْ  اْلك ت اب   أ ْهل   م  م ل  ون ك  د  ر  ن ي   ب ْعد   م 

مْ  ان ك  ا إ يم  ار  ف  ا ك  د  س  نْ  ح  ند   م  ه م ع  س  ن أ نف  ا ب ْعد   م  ب ي ن   م  م   ت  ه  ق   ل   .[109 :]البقرة {اْلح 

 ان  مبي   اهلل يقول ،والنصرانية اليهودية يف هي إنما الهداية بأن   التصريح   -2

وا} :ذلك همزعم   ال  ق  ون وا و  ا ك  ود  ار   أ وْ  ه  وا ىن ص  ْهت د   .[135 :]البقرة {ت 

 وجب دخولها أراد فمن والنصارى، لليهود محصورة الجنة   بأن   عاءاالد   -3

وا} :تعالى اهلل يقول هذا بيان ويف ،اليهودية أو النصرانية يف دخل  ي أن عليه ال  ق   ل ن و 

ل   ن ة   ي ْدخ  ن إ ال   اْلج  ان   م  ا ك  ود  ى أ وْ  ه  ار    .[111 :]البقرة {ن ص 



 به تمتع لما ؛قلوهبم يف ولحسد   دينهم، عن المسلمين صد   أجل من هذا وكل  

 سبحانه اهلل أمر ولذلك   ؛المرسلين آخر   باتباعهم دينية ةخصوصي   من المسلمون

 ال وأن كان، من لكائن منه شيء   عن يتنازل وال ،بدينه يعتز   بأن المسلم   وتعالى

وا ال  } :وتعالى تبارك اهلل يقول ،ألحد ترضية   بالباطل الحق   طيخل   ْلب س  ق   ت   اْلح 

وا ب اْلب اط ل   ت ْكت م  ق   و  أ نت مْ  اْلح  ون   و  ْعل م   عن -اهلل رحمه- الطربي نقل ،[42 :]البقرة {ت 

وا ال  }" :اآلية هذه تفسير يف مجاهد ْلب س  ق   ت   والنصرانية اليهودية   :{ب اْلب اط ل   اْلح 

 تلبسوا وال" :اآلية هذه يف قتادة عن -اهلل رحمه- كثير ابن نقلو، (1)"باإلسالم

 بدعة   والنصرانية واليهودية اإلسالم، اهلل دين إن باإلسالم؛ والنصرانية اليهودية

 .(2)"اهلل من ليست

 .المفضلة القرون انقراض بعد إليها الدعوة مرحلة :الثانية المرحلة

 لة،المفض   الثالثة القرون امانصر   بعد جديد   من برأسها تطل   الدعوة هذه بدأت

 ،هبزي   توتزي   اإلسالم لبوس   لبست فقد ،أخرى بطريقة   ظهرت المرة هذه هاولكن  

 األربعة الفقهية المذاهب بمنزلة هي واإلسالم ةوالنصراني   ةاليهودي   أن عوافاد  

 لكن مختلفة المذاهب هذه أن   فكما !والحنبلية( والشافعية والمالكية )الحنفية

 اهلل إلى موصلة كلها واإلسالم والنصرانية اليهودية فكذلك واحد، دين   يجمعها

 إليه! الوصول طريقة يف اختلفت وإن

                                         
 (.1/568فسير الطربي )( ت1)

 (.1/245فسير ابن كثير )( ت2)



 أصحاب  و الوجود وحدة دعاة   المرحلة تلك يف الدعوة   هذه فتلق   وقد

 أجاز حتى المسلمين، بالد يف فةالمتصو   غالة من وغيرهم واالتحاد، الحلول

 منهم بل اهلل، إلى موصلة طرق   كلها هاأن   ىير ألنه روالتنص   دالتهو   أولئك بعض  

 تغلب   فيمن فاش   وهذا" ،اإلسالم على والنصرانية اليهودية رجحان يرى من

 الردة على المقتول الفارسي، منصور بن الحسين جالحال   منهم ،الفلسفة عليهم

 بوحدة للقائلين السوء قدوة الطائي، علي بن محمد عربي وابن ،(هـ309) سنة

 سنة المتوىف سبعين وابن ،(هـ638) سنة المتوىف الفصوص، :كتابه يف الوجود

 ،(هـ699) سنة المتوىف هود وابن ،(هـ690) سنة المتوىف التلمساينو ،(هـ669)

ا ارواج   تلق   لم الدعوة   هذه   أن   إال ،(1)"كثير وغيرهم  رد   وقد المسلمين، بين كبير 

 .فخمدت وبطالهنا هازيف   فواوكش   المسلمين علماء عليها

 .عشر الرابع القرن من األول صفالن   يف إليها الدعوة مرحلة :الثالثة المرحلة

 صن" :وهما رتانمؤث   حركتان الدعوة   هذه تتبن   عشر الرابع القرن بداية يف

 يف مؤثرتين ركتينالح   هاتين دعوة وكانت، (3)"الماسونية"و ،(2)"التوحيدية مون

                                         
 (.18ص: ) اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان( 1)

توحيد األديان وصهرها يف قالب واحد، وقد نشأت على يد صن ( هي حركة تدعو إلى 2)

 : الرابط مزيد انظرمعرفة الل .المونية :باسمه، كما تسمىيت فسم   ،مون الكوري

https://saaid.net/feraq/mthahb/72.htm 
 ،لها بالعقيدة وال دور  تدعي أهنا ال هتتم   ،من سائر األديان هي جمعية تستقطب الناس  ( 3)

 وتدعو إلى التسامح فيما بينها، ولها جمعيات كثيرة منتشرة. انظر فيها: 

 https://ar.islamway.net/fatwa/11283/%D9%85%D8%A7-
%D9%87%D9%8A-

https://saaid.net/feraq/mthahb/72.htm
https://ar.islamway.net/fatwa/11283/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://ar.islamway.net/fatwa/11283/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7


 كانت بينما العربية، غير البالد يف رواجها لها مون صن حركة فكانت العالم،

 وجود بحكم وذلك ،العربية البالد يف ة  بقو   ضرةاالح هي وتعاليمها الماسونية

 وكان عبده، دومحم   األفغاين الدين جمال   حبالها يف وقع وقد لها، كثيرة ات  جمعي  

 الدين وجمال اإليراين باقر ميرزا مع بالمشاركة أنشأ أن عبده محمد جهود من

 ،والتقريب( أليفالت   )جمعية :اسمها جمعية الفكر رجال   من وعدد   األفغاين

 اإلنجليز اه  أعضائ   من وكان الثالثة، األديان بين قريبالت   هو األساس وهدفها

 .اليهود وبعض اإليرانيين وبعض

 من امنهوتمك   للناس الفكرة هذه بث   يف الحركتين هاتين أثر على كيدل   ومما

 القضية، هذه لمناقشة ةالعربي   البالد يف فكرية حركة قيام   :المسلمين بين غرسها

 مجلة) يف خاصة عديدة، علمية ومطارحات   وجداالت   نقاشات   هناك وصارت

 على صارىوالن   المسلمون الجدل هذا يف دخل وقد ،بمصر (األسبوعية السياسية

 اإلسالم بين وحيدالت   مكني   هل :لاسؤ عن ةاإلجاب هو جوهره وكان ،سواء حد  

 ة؟ي  الماد   األمور جهة من أو فقط، الروحي األسلوب جهة من ةوالمسيحي  

 أن يمكن ال هأن   يف صريحة هي ما منها وكان ذلك، حول اآلراء   تباينت وقد

 مبادئ إحداهما تعتنق أن وهي واحدة، بطريقة   إال دين   على دينين أتباع ديتوح  

  هذه وكانت األخرى،
 
 :قال حيث لوقا إبراهيم صراينالن   من ريحةالص   الكلمة هي

                                         
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%
8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-
%D8%AD%D9%83%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7 
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 إيمان   فإما األخرى، مبادئ إحداهما قتعتن   بأن إال الكاملة الوحدة إلى سبيل ال"

 إيمان   وإما ين،مسيحي   الجميع فيكون   وقيامه، وموته، ده،وتجس   المسيح، بالهوت

 وهكذا .(1)"مسلمين الجميع به فيصبح ين،النبي   الرسل من كواحد   بالمسيح

 والجداالت. قاشاتالن   يف ةبقو   حاضرة   ةمنتشر   رائجة   الدعوة هذه صارت

 .الحاضر العصر يف إليها الدعوة مرحلة :الرابعة المرحلة

 نادت بل ونقاشات، روحات  طأ مجرد   الدعوة   دتع   لم رعش   الرابع القرن   آخر يف

  عالتجم   إلى صراحة   والنصارى اليهود
 
 بين التوحيد إلى :أخرى بعبارة   أو ،الديني

 خرجت هاأن   لدرجة ارواج   الدعوة هذه لقيت وقد .واإلسالم والنصرانية اليهودية

 بمصر مركز   ئ  أ نش فقد الواقع، أرض   إلى والمجالت الكتب صفحات بين من

 أيضا بمصر آخر مركز   أ نشئ   كما الهدف، هذا لتحقيق "الديني اإلخاء" باسم

 الهدف. ذات لتحقيق "األديان مجمع" اسم يحمل وكان بسيناء اوتحديد  

  :منها عديدة بأسماء   تطلق عواتالد   هذه   وكانت

 الديني. اإلخاء -1

 األديان. عمجم   -2

 .األديان بين قريبالت   إلى الدعوة -3

 .األديان بين قاربالت   -4 

 .الديني بالتعص   نبذ   -5

                                         
 .(22)ص:  اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان( 1)



 .ةالمسيحي   اإلسالمية الصداقة -6

 ة.الشيوعي   ضد   المسيحي اإلسالمي امنض  الت   -7

 واالنتشار، واجللر   أدعى ألهنا عديدة شعارات   لها يغص   قد تاعوالد   وهذه  

  :هاشعارات   من فكان

 األديان. وحدة -1

 األديان. توحيد -2

 .الثالثة األديان توحيد -3

 ة.اإلبراهيمي   -4

 اإلبراهيمية. ةالمل   -5

 ة.اإلبراهيمي   الوحدة -6

 اإللهي. ينالد   وحدة -7

 المؤمنون. -8

 ون.حد  المت   المؤمنون -9

 ون.حد  مت   الناس -10

 ة.العالمي   الديانة -11

 األديان. بين   التعايش-12

 ون.ي  ل  الم   -13



 األديان. وتوحيد   ةالعالمي   -14

 طبع   فكرة منه انبثقت الذي هو الشعار وهذا ة.السماوي   الكتب وحدة -15

 واحد. غالف   يف واإلنجيل وراةوالت   الكريم القرآن

 هبا اسالن   وتعريف هاوبث   والشعارات األسماء ه  هذ   بإصدار يكتفوا ولم

 /27 ففي منشودهم، لتحقيق ةعملي   خطوات   واخذ  ات   بل ها،اعتناق   إلى عوةوالد  

 من بدعوة   صارىوالن   هود  والي   المسلمين بين كة  مشرت   صالة أقيمت م1986 /10

 روح صالة :اسم تحت أخرى ة  مر   الحدث هذا روتكر   ،إيطاليا يف وذلك ا،الباب  

  القدس.

 وكثرهتا األسماء هذه عو  تن فإن   لة،مطو   وقفة   هنا يقف   الحصيف لعط  والم  

 ةدعو عوةالد   هذه من ليصنعوا وإنما لذاته، امقصود   يكن لم عاراتالش   ددوتع

 تتابع أما ر،ميس   سهل   واحد شعار   فصد   هم،وأفكار   الناس عقول   تغزو ةعالمي  

 يصنع اآلخر عن مختلف وشعار   باسم   جهة   كل   ثوتحد   والشعارات األسماء

 بنشر الحركة هذه وكانت ،إليه يهدفون نوااك ما وهو اإلعالمي( )الغزو من انوع  

  :أهمها من ،كثيرة آثار   لها اعملي   تطبيقها ثم   إليها والدعوة والشعارات األسماء هذه

 التي اآلثار أهم   من وهذا المسلمين، نفوس   من والرباء الوالء معتقد كسر   -1

 إلى موصلة صحيحة األديان كل   بأن   اقتنعوا حتى ؛المسلمين من كثير بين ظهرت

 اإلسالم. يف الحق   ينحصر وال اهلل

 حامل   وأنه ا،جميع   لألديان الروحي القائد هبأن   العالم إلى نفسه البابا تقديم   -2

 .للبشرية "العالمي المالس  " :رسالة



 الناس خذوات   األديان، لكل   اعيد   عام كل   من 10 /27 يوم البابا اعترب -3

 ."وأب رب   الواحد اإلله نشيد " :أسموه دونهيرد   انشيد  

 وتأليف الجمعيات، وانعقاد ظرية،الن   لهذه المؤتمرات عقد انتشار -4

  :منها فكان ،دواتوالن   األندية وإقامة األديان، لوحدة الداعية الجماعات

 اليهود من أعداد شاركةبم   انعقد   والذي ،قرطبة يف اإلبراهيمي المؤتمر -أ

 انعقاد   وكان   واإلسماعيليين، ينالقادياني   من اإلسالم إلى ننتسبيوالم   صارىوالن  

 الحوار مؤتمر" :باسم هانعقاد   وكان ،م1987 /2 /15-12 يف المؤتمر هذا

 قرطبة معهد" :باسم معهد   الغرض لهذا وافتتح ."اإلبراهيمية للوحدة الدولي

 قرطبة مركز"و ،"اإلسالمي الثقايف المركز" :ىسم  وي   ،"أوربا يف األديان لوحدة

 جارودي. روجيه صراينالن   ذلك يمتول   وكان ،"اإلسالمية لألبحاث

 باهلل، للمؤمنين ةالعالمي   ةالجماع   ستتأس   م1987 /3 /21 تاريخ يف -ب

 ."دونح  مت   المؤمنون" :باسم

 ."المتدين بابالش   نادي" س  تأس   العام هذا نفس يف -ج

 ."متحدون الناس" :باسم جمعية ستتأس   العام هذا نفس   يف -د

 وغيرها. والربتغال نيويورك يف فعقدت ذلك بعد ؤتمراتالم   عت  تتاب   -هـ

 يف ومشاريعهم وصفحاهتم أقالمهم فواوظ   المسلمين من أناس   هورظ   /5

 عام يف بمصر( الشيخ شرم )مؤتمر :نتائجها من وكان إليها، والدعوة تأييدها

 قرار وصدور واإلنجيل، والتوراة القرآن يحوي كتاب إصدار وإعالن ،ـه1416

 
 
 هبم. ةالمختص   اليهود بأسماء المسلمين ةتسمي   بجواز المناطق بعض يف رسمي



 إلى اللبيب القارئ هنذ ألفت أن أود   الفصل هذا عن الحديث أختم أن وقبل

 ودخول األديان كل اتحاد   ظاهرها التي الدعوة هذه أن وهي ا،جد   ةمهم   نقطة  

 دين، أي صاحب بين تمايز أي   هناك يكون ال بحيث واحدة بوتقة   تحت الجميع

 شك ال الدعوة فهذه النصرانية، إال مجملها يف م  تخد   ال الدعوة   هذهويف الحقيقة 

 لهم من هم تبعها ومن النصرانية تكون بحيث ةالتوسعي   خطتها ضمن هي أهنا

 يحلو كما مؤامراتية نظرة هذه وليست اإلسالم، بالد ومنها العالم كل على الغلبة

 اواضح   هذا جدت األحداث تلك خضم   يف نوتمع   اقرأ ولكن ها؛تسميت   للبعض

 المؤسسات هذه تخص   التي القرارات بعض على بصرك مررأف تشئ فإن ا،جلي  

 الجمعيات هذه لبعض مرصودة كبيرة   مبالغ   هناك أن :ومنها ،والجمعيات

ل   ما متى أنه الئحتها يف ومنصوص  إلى تعود المبالغ هذه فإن الجمعية هذه تح 

 مؤسسة من بوتعج   فاقرأ للكنيسة! الصديقة المؤسساتو األحمر( )الصليب

 أبواهبا أقفلت ما متى لكنها واحد؛ دين يف وإذابتها الثالثة األديان ةخدم   إلى هتدف

 .فقط دمحد   دين   أتباع إلى أموالها كل   ترجع

ا صهتتفح   أن يجب امم  و  يف- هو ليكون عوةالد   هذه لمثل البابا تصدر :مرار 

 رمي واحد آن   يف يسهل كما التبشير فيسهل للبشرية، السالم رسول -وهمهم

  معروفة. والنتيجة والتشدد! طرفبالت   اإلسالم

 المؤتمرات، تلك داخل له جيرو   فيما وانظر ،أخرى مرة   النظر فكرر شئت   وإن

 هو للبشرية العالمي المالس   ورمز األحمر، الصليب سمؤس   هو اإلحسان فرمز  

 يبالتسم   السماح على تنص   التي القوانين لرتى كرتين البصر ارجع ثم البابا،



 لمسلمين،ا شخصية تذويب أجل من ذلك وكل العكس، وليس اليهود أسماء  ب

 الخاصة. هويتهم وطمس

 .اإلجمال سبيل على الجواب   يف :الثاين المقام

 ومن الدعوة لهذه التاريخي ردالس   من انتهى أن بعد الفصل هذا المؤلف عقد  

 اإجمالي   ارد   يرد   أن الفصل هذا يف أرادف الحديث، العصر يف رواجها وطريقة اهايتبن  

 تينمهم   قطتينن   عن هنا ثفتحد   ،التفاصيل يف يدخل أن قبل الدعوة هذه على

 الدعوة. أهداف، واإلسالم زانيم يف الدعوة :وهما

 :اإلسالم ميزان يف عوةالد   :األولى النقطة

 خطة   ة،كفري   ةضال   ،بدعية   دعوة  " الدعوة هذه أن -رحمه اهلل-المؤل ف  بين

 اتبدهي   مع تصطدم ألهنا اإلسالم؛ عن شاملة ةرد   إلى لهم ودعوة   لهم، م  مأث  

 لجميع هونسخ   القرآن صدق   وتبطل والرساالت، سلالر   رمةح   وتنتهك االعتقاد،

 ختم   وتبطل الشرائع، من قبله ما لجميع   اإلسالم نسخ   وتبطل تب،الك   من قبله ما

 مةمحر   ا،شرع   مرفوضة ةنظري   فهي ،والسالم الصالة عليه بمحمد والرسالة النبوة

 .(1)"اقطع  

 من انعتاق   هو فيها والدخول   الدعوة   هذه أن ص  الن   هذا خالل من ويتبين

  :جوهريتين نقطتين ناقضت   هاألن   ؛اإلسالم دين يف مةمحر   فهي اإلسالم،

                                         
 .(35ص: ) اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان( 1)



 عليه اهلل صلى محمد بعثة منذ الصحيح الوحيد ينالد   هو اإلسالم أن األولى:

 وسلم.

 دتعب  ي   أن اليوم يجوز فال السابقة، عئالشرا كل   خنس   قد اإلسالم أن   والثانية:

 اإلسالم. غير بشيء  

 ،اإلسالم أصل مع تتناقض   هافإن   األصلين هذين تناقض   الدعوة هذه كانت فإن

 المؤتمرات هذه مثل يف المسلم دخول حكم فما عليه وبناء منه، جزئيات مع ال

 فيها؟ والمشاركة والندوات

ل ى وبمحمد ادين   وباإلسالم ارب   باهلل يؤمن لمسلم يجوز   فال" :اهلل رحمه قال  ص 

ْيه   اهلل   ل  ل م   ع  س   وندواهتا هامؤتمرات   يف خولالد   وال لها، االستجابة   رسوال   و 

 ومنابذهتا، ها،نبذ   يجب بل لها،محاف   إلى االنتماء وال ها،وجمعيات   واجتماعاهتا

 يستندون ال همألن  ؛ فيها عنالط   واحتساب عواقبها، من والتحذير منها، والحذر

 أما باإلسالم، منسوخ حق   وإما ف،محر   باطل   إما دينهم بل د،مؤب   لمنز   شرع   إلى

 إلى النتمائهم الفكرة؛ هذه إلى االنتماء بحال لهم يجوز ال واهلل، فال سلمونالم  

 .(1)"ورحمة وعدل وصدق حق   هكل   ،دمؤب   لمنز   شرع  

 ؛فيها خولالد   المسلمين من ألحد   يجوز   ال الدعوة   هذه بأن فالمؤل   نفبي  

 الدينية. هأصول   تناقض هاألن  

 الثانية النقطة بيان يف المؤلف شرع ثم

                                         
 .(36ص: ) اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان( 1)



عوة أهداف :النقطة الثانية  :الد 

 خالل من تحقيقها يرجون التي األهداف من حزمة   -اهلل رحمه- المؤلف ذكر

  :وهي عوة،الد   هذه

 وشحنهم المسلمين، يف والبلبلة اإلسالم، على التشويش مرحلة إيجاد   - 1

 حاضرة. ونفس نافرة نفس بين المسلم ليعيش والشهوات؛ بهاتالش   من بسيل  

 واحتواؤه. اإلسالمي، المد   قصر - 2

 اإلسالم على القضاء إبرام مستهدفة   القواعد، من اإلسالم على تأيت - 3

أد قلوهبم من اإليمان ونزع المسلمين، ووهن واندراسه، و   ه.و 

 األخوة إلحالل بقاعه ىشت   يف اإلسالمي العالم بين اإلسالمية الرابطة حل   - 4

 ."والنصارى اليهود أخوة" :البديلة

 وغيرهم، صارىوالن   اليهود تكفير عن وألسنتهم المسلمين أقالم كف   - 5

ل ى رسوله وكفرهم اهلل رهمكف   نمم   ْيه   اهلل   ص  ل  ل م   ع  س   اإلسالم، هبذا يؤمنوا لم إن و 

 األديان. من سواه ما ويرتكوا

 اليهود من الكافرين أمام   المسلمين على المفروضة اإلسالم أحكام إبطال   - 6

 من سواه ما ويرتك اإلسالم، هبذا يؤمن لم ممن الكفر أمم من وغيرهم والنصارى

 األديان.

 ،"اهلل يف والبغض الحب"و "والرباء الوالء" :وأصله اإلسالم، قاعدة هدم - 7

 الكافرين من المسلمين براءة حاجز كسر   إلى الماكرة النظرية هذه فرتمي



 يهم،وتول   مواالهتم، عن والبعد هم،اوت  وعد   بغضهم بإعالن والتدين ومفاصلتهم،

 وصداقتهم. هتم،ومواد  

 العالم وتفسيخ األديان، وحدة ثوب يف ينللد   العداء بروح الفكر صياغة - 9

 يسهل حينئذ اة،الحي   عن والسنة القرآن يف هشريعت   وعزل ديانته، من اإلسالمي

 بامتشع   ،مقوماته كل من امفرغ   امة،الهد   اتواألخالقي   الفكر، مجاهل يف تسريحه

 ون.يريد   ما إلى هتوجيه   عليهم هبا سهلي أخرى بأفكار

 لدى الحواجز بكسر لذلك والتقديم "ربالتنصي للتبشير" السبيل تمهيد - 10

 باالسرتخاء تعبئتهم لسبق المسلمين من المقاومة عاتتوق   وإخماد المسلمين،

 د.والتبل  

 والشيوعيين والنصارى اليهود من الكفرة جناح بسط :الغايات غاية - 11

 وعلى ة،بخاص   اإلسالمي العالم وعلى والتهامه، بأسره، العالم على وغيرهم

 الجزيرة" وعاصمته اإلسالمي العالم قلب وعلى ،خاص   بوجه العربي العالم

 ه؛خالل   من وتتحرك الكفر أمم فيه تتكالب طمخط   أقوى يف ،أخص   بوجه   "العربية

 والثقايف الفكري النفوذ أنواع ىبشت   والمسلمين اإلسالم ضد   شامل لغزو  

 .(1)والسياسي واالقتصادي

 وقلوب عقول يف حتى هدمه إلى وتسعى ،اإلسالم أصول تناقض فالدعوة

 البعض. ريصو   كما ونجاح   فوز   ال ،المسلمين على وبال   يفه معتنقيه،

                                         
 ( بتصرف.47-37ص: ) اإلسالم وغيره من األدياناإلبطال لنظرية الخلط بين دين ( 1)



 .ال  مفص   الجواب يف :الثالث المقام

 كالمه ومجمل ،مفصال   ارد   عوةالد   هذه على المؤل ف بالرد   بدأ   الفصل هذا يف

 وبيان الدعوة هذه إبطال عليهما بنى نيرئيس بابين حول يدور   المقام هذا يف

، متعددة وشرائعهم واحد األنبياء دين   :هماو ،(1)اإلسالم أصول   مع تناقضها

 اإلسالم. ألصول   صرانيةوالن   ةاليهودي   مناقضة  

 :دةمتعد   وشرائعهم واحد األنبياء دين   :األول الباب

 ويطلق لب السالم، عليه إبراهيم إلى هانفس   ب  تنس   الدعوات هذه قطل  ت   حينما

 بذلك وهم ،غيرهاو "اإلبراهيمي المجمع" أو "اإلبراهيمية الدعوة" عليها

 ينطلق والمؤلف السالم، عليه إبراهيم دين   هو الثالثة األديان هذه أصل   أن عونيد  

 دين وهو حق   صحيح   إبراهيم دين أن   :وهو المسلمين عند متين   أصل من

 ليثبت   الفلك هذا حول هجل   كالمه فيدور ،ةالنصراني   وال اليهودية وليس ،اإلسالم

 هاأصول   ديانات ثالث   تكون   أن يمكن وال ،يتغير وال ليتبد   ال اهلل عند الدين أن

 عليه إبراهيم إلى والنصارى اليهود انتساب على رد   ثم ها،كل   صحيحة   متناقضة

 أن وبيان واحد، الدين أن بيان :وهما نقطتين من ن  مكو   إذن الباب فهذا ،السالم

 صحيحة غير -السالم عليه- إبراهيم إلى والنصرانية اليهودية نسبة

 الثةالث   تكون   أن مكني   وال واحد الدين أن   بيان   وهي األولى ةطالنق افأم  

 دتوح   اعتقاد :اإلسالم يف االعتقاد أصول من" أن   المؤل ف فيها ذكر فقد صحيحة

 ومالئكته، باهلل، الجامع واإليمان والمعاد، والنبوات، التوحيد، :يف والدين ةالمل  

                                         
 ولكن عليهما يدور مجمل كالمه يف هذا الفصل. ،م ينص المؤلف على هذين البابين( ل1)



 من والرسالة بوةالن   تقتضيه وما وشره، خيره والقدر اآلخر، واليوم ورسله، ،وكتبه

 المحجة، وإيضاح الحجة، وإقامة واإلنذار، والتبشير، والبالغ، الدعوة، واجب  

 وعمارهتا وتزكيتها، النفوس، بإصالح النور، إلى لماتالظ   من الناس وإخراج

 .(1)"اهلل أنزل بما الناس بين والحكم االنحراف، من وتطهيرها والطاعة، بالتوحيد،

 مع اجميع   األنبياء ةمهم   وكانت األصول، هذه يف حدةمت   األديان فكل  

  :أمور ثالثة هي وكثرهتم اختالفهم

 وحده. وعبادته وتقريره التوحيد إثبات يف اهلل إلى الدعوة -1

 ع.ئالشرا وهي إليه الموصل بالطريق التعريف -2

 اآلخر. واليوم بالمعاد يتعلق ما وذلك بالمآل، التعريف -3

 والفالح السعادة وإن واألمر، الخلق مدار الثالثة األصول هذه وعلى"

 به وبعث المنزلة، الكتب جميع عليه اتفقت مما وهذا ،غير ال عليها لموقوفة

 والرساالت الرسل بين الكربى الوحدة هي وتلك والرسل، األنبياء جميع

 .(2)"واألمم

 هافإن   األديان! وحدة إلى هؤالء يدعو   أن قبل اهلل قبل من دةموح   فاألديان

 رك،الش   من والرباءة وحده، وعبادته وطاعته، هلل، الوجه إسالم" يف واحدة

 جميع   دين   هو ارب  االعت   هذاب   فاإلسالم ،(3)"والمعاد والمبدأ، بوات،بالن   واإليمان

                                         
 .(47ص: ) اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان( 1)

 (.49ص: ) اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان( 2)

 (.51ص: ) اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان( 3)



 يدخله فإنه اواحد   دينا هاكل   الديانات كانت إن هفإن   عليه وبناء   رسلين،والم   اءي  األنب  

 يف النسخ يدخل ما مثل فإنه الواحد، ينالد   يف يدخل كما والتدريج النسخ

 الواحد ينالد   يف يدخل فكذلك ،يحرم ثم حالال   الشيء فيكون اإلسالم تشريعات

 اهلل صلى امحمد   به اهلل بعث الذي الدين فكان ان،األدي   كل   يشمل الذي الممتد  

 من األمر آخر يمثل إذن فهو ابقة،الس   األديان لكل   اسخالن   الدين هو وسلم عليه

 ويعمل اإلنسان يأخذ أن يجوز ال هأن   وكما به، عبادته وتجب   وتعالى، تبارك اهلل

 بعد صرانيةالن   أو ةباليهودي   دالتعب   يجوز ال فكذلك اسخ،الن   ورود بعد بالمنسوخ

 .ةريع  الش   هبذه   موسل   عليه اهلل ىصل   امحمد   اهلل ل  أرس   أن

 ةاليهودي   أن   :يوه   الباب هذا يف انيةالث   قطةالن   بيان يف فالمؤل   شرع ثم  

 واضح باطل   هذا همانتساب   وأن   الم،الس   عليه إبراهيم دين اليس   صرانيةوالن  

 اهلل من جاء ماوإن   ،المسلمين نحن منا ليست الدعوى هذه وإبطال طالن،الب  

 أن فبين بيان، وأحسن طريق بأفضل الدعوى هذه اهلل أبطل فقد ،وتعالى سبحانه

 هيعلم   وال اهلل، إلى موكول ه  علم   انصراني   أو ايهودي   -السالم عليه- إبراهيم كون

 ويف هذه! دعواهم على اواحد   دليال   موايقد   أن يمكن وال النصارى، وال اليهود

ول ون   أ مْ } :تعالى اهلل يقول ذلك يم   إ ن   ت ق 
اه  يل   إ ْبر  اع  إ ْسم  اق   و  إ ْسح  وب   و  ْعق  ي   و 

اأْل ْسب اط   ان وا و  ا ك  ود  ار   أ وْ  ه  ْل  ىن ص  أ نت مْ  ق  نْ  اهلل   أ م   أ ْعل م   أ  م  ن أ ْظل م   و  م 
ت م   م  ة   ك  اد  ه   ش 

ه   ند 
ن   ع 

  م 
 
ا اهلل م  اف ل   اهلل   و  ا ب غ  م  ل ون   ع   دعواهم بطالن اهلل نبي   ثم ،[140 :]البقرة {ت ْعم 

ا} :فقال اواضح   اشافي   بيانا تلك م   اْلك ت اب   أ ْهل   ي 
ون   ل  اج  يم   ف ي ت ح 

اه  ا إ ْبر  م  ل ت   و   أ نز 

اة   يل   الت ْور  نج  اإْل  ه   م ن إ ال   و  ل ون   أ ف ال   ب ْعد   شديد تقريع   هذا ويف ،[65 :عمران ]آل {ت ْعق 

 -السالم عليه- إبراهيم أن عيتماد   لما عقل   ذرة   فيكم كان لوف ن،وبي   واضح   هو كما



 السالم! عليهما وعيسى موسى بعد أصال   يأت لم ألنه وذلك ؛نصراين  أو يهودي  

ا} :فقال اوضوح   األمر هذا اهلل زاد ثم ء   أ نت مْ  ه  ال  ؤ  ْجت مْ  ه َٰ اج  ا ح  يم 
م ف  ْلم   ب ه   ل ك 

م   ع 
ل   ف 

ون   اج  ا ت ح  يم 
ْيس   ف  م ل  ك  ْلم   ب ه   ل 

اهلل   ع  ْعل م   و  أ نت مْ  ي  ون   ال   و  ْعل م   ثم ،[66 :عمران ]آل {ت 

ا} :فقال التأويل يحتمل ال صريح بقول   ةالمحاج   هذه اهلل ختم ان   م  يم   ك 
اه   إ ْبر 

ا ي 
ود  ال   ي ه  ي ا و 

ان  ك ن ن ْصر  ل َٰ ان   و  ا ك  ن يف  ا ح  م 
ْسل  ا م  م  ان   و  ن   ك 

ين   م 
ك  ْشر   :عمران ]آل {اْلم 

 وهي ،ةمهم   ةقضي   على دأك   بل الواضح البيان هبذا وعال جل اهلل يكتف ولم .[67

 باالنتساب اسالن   رأجد   وهم السالم، عليه بإبراهيم الناس أولى هم المسلمين أن  

يم   الن اس   أ ْول ى إ ن  } :تعالى قال إليه،
اه  ين   ب إ ْبر 

ل ذ  وه   ل  ب ع  ا ات  ذ  ه َٰ   و 
 
ين   الن ب ي

ذ  ال  ن وا و   آم 

اهلل     و 
 
ل ي ين   و 

ْؤم ن   الكاذبة المحاولة   هذه أن سبحانه نوبي  " ،[68 :عمران ]آل {اْلم 

 عن إلضاللهم المسلمين؛ مع محاوالهتم يف جارية   الكتاب أهل من البائسة

وا} :تعالى فقال بالباطل، الحق ولبس دينهم، ال  ق  ون وا و  ا ك  ود  ى أ وْ  ه  ار  وا ن ص  ْهت د   ت 

ْل  ة   ب ْل  ق  يم   م ل 
اه  ا إ ْبر  ن يف  ا ح  م  ان   و  ن   ك 

ين   م 
ك  ْشر   .(1)"[135 :]البقرة {اْلم 

 وهو ،العام بالمعنى اإلسالم هو البشرية لكل العام   الدين أن :الباب وخالصة  

 واإليمان باألنبياء والتصديق وعبادته وتوحيده به واإليمان وحده هلل االستسالم

 صلى محمدا به اهلل بعث ما :أي- الخاص ومههبمف اإلسالم وكان اآلخر، باليوم

 باتباع إال اهلل يعبد أن اليوم يصح   فال سبق، ما لكل الناسخ هو -وسلم عليه اهلل

 وسلم. عليه اهلل صلى محمد النبي

 :اإلسالم ألصول والنصرانية اليهودية مناقضة :الثاين الباب

                                         
 (.54ص: ) اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان( 1)



 بمفهومه اإلسالم هو اليوم المقبول الدين أن -اهلل رحمه- نبي   أن بعد

 اهلل إلى يوصل طريق ةثم   وليس السابقة، األديان لكل   ناسخ   ألنه وذلك ؛الخاص

 اإلسالم أصول أن كيف يسرد بدأ   وسلم، عليه اهلل صلى محمد واتباع اإلسالم إال  

 عليه اهلل صلى محمد وآخرهم جميعا سلوبالر المنزلة وبالكتب باهلل اإليمان وهي

 أو حق   على إهنم :يقال فكيف عليه وبناء   ،والنصرانية اليهودية ناقضتها قد وسلم

 أصول مع متناقضة وهي عباداهتم يف معهم الدخول أو عقائدهم تصحيح يجوز

 ؟!الحق الدين

 قرابة ذلك يف واستغرق بة،مرت   التناقضات تلك بيان -هللا رحمه- بدأ وقد

  :اآليت يف مختصرة ستعرضهاوسن الكتاب، نصف

 :وتعالى سبحانه باهلل اإليمان :لاألو األصل

 أجلها، من الخليقة   اهلل خلق ما وهو بالعبادة، هوإفراد   هتوحيد   يعني به واإليمان

دْ } :فقال كتابه يف بوضوح   ذلك وبين ق  ْلن ا ل  ا أ ْرس  ْوم ه   ىإ ل   ن وح  ال   ق  ق  ا ف  ْوم   ي  وا ق   اْعب د 

ا اهلل   م م  نْ  ل ك  ه   م  ه   إ ل َٰ ْير  اف   إ ن ي غ  مْ  أ خ  ْيك  ل  اب   ع  ذ  ْوم   ع  ظ يم   ي   وقد ،[59 :]األعراف {ع 

 والفطرة، واإلخالص، والتوحيد، اإلسالم على كلهم األصل هذا على الناس كان

 وقع حتى ،واحد والمعبود واحد، والدين واحدة، األمةف ،واالستقامة والسداد،

 قبل وحيال معالم من كثير   اندرس حتى واألنبياء، الرسل تتابع ثم األمة، يف ركالش  

 صلى امحمد   والمرسلين األنبياء خاتم اهلل فبعث وسلم، عليه اهلل صلى النبي بعثة

 اهلل إجالل وإلى حيح،الص   ينالد   إلى لدعوهتم كلهم اسالن   ىإل وسلم عليه اهلل

  ه.وتعظيم وتعالى سبحانه



 وأنه والعظمة، والجالل بالكمال متصف   سبحانه اهلل أن   األصل هذا الصةوخ  

 حيث من به واإليمان وجوده، حيث من به اإليمان كلهم اسالن   على يجب  

 بكل نعته حيث من به واإليمان بالعبادة، إفراده حيث من به واإليمان توحيده،

  .والعظمة والجالل الكمال صفات

 بشهادة والنصارى اليهود ناقضه قد المسلمين عقيدة يف األصيل األصل وهذا

ال ت  } :تعالى اهلل قال ذلك بيان ويف القرآن، ق  ود   و  ْير   اْلي ه  ز    اْبن   ع 
 
ال ت   اهلل ق  ى و  ار   الن ص 

يح  
س    اْبن   اْلم 

 
ل ك   اهلل م ذ َٰ ه  ْول  ه مْ  ق  اه  ئ ون   ب أ ْفو  اه  ْول   ي ض  ين   ق 

ذ  وا ال  ر  ف  ْبل   م ن ك  م   ق  ه  ل  ات   ق 

ن   اهلل   ون   ىأ  ْؤف ك  دْ } :تعالى وقال ،[30 :]التوبة {ي  ق  ع   ل 
م  ْول   اهلل   س  ين   ق 

ذ  وا ال  ال   اهلل   إ ن   ق 

ير  
ق  ن ْحن   ف  ي اء   و 

ن ْكت ب   أ ْغن  ا س  وا م  ال  م   ق  ْتل ه  ق  ْير   اأْل نب ي اء   و  ق   ب غ  ول   ح  ن ق  وق وا و  اب   ذ  ذ   ع 

يق   ر  ال ت  } :تعالى وقال ،[181 :عمران ]آل {اْلح  ق  ود   و    ي د   اْلي ه 
 
ة   اهلل ْغل ول  ل ْت  م  مْ  غ  يه   أ ْيد 

ن وا ع  ل  ا و  وا ب م  ال  اه   ب ْل  ق  ت ان   ي د  وط  ْبس  ق   م  نف  ْيف   ي  اء   ك  ن   ي ش  يد  ي ز  ل  ا و  ير 
ث  م ك  نْه  ا م  ل   م   أ نز 

ْيك   ب ك   م ن إ ل  ْغي ان ا ر  ا ط  ْفر  ك   يف اليهود من بأقل فليسوا النصارى أما .[64 :]المائدة {و 

 العظيم القرآن يف اهلل فضحهم وقد -يقولون عما اهلل تعالى- اهلل إلى النقائص نسبة

ال ت  } :فيهم فقال ق  ود   و  ْير   اْلي ه  ز    اْبن   ع 
 
ال ت   اهلل ق  ى و  ار  يح   الن ص 

س    اْبن   اْلم 
 
 :]التوبة {اهلل

وا} :وقال ،[30 ذ  مْ  ات خ  ه  مْ  أ ْحب ار  ْهب ان ه  ر  ن أ ْرب اب ا و    د ون   م 
 
يح   اهلل

س  اْلم  ْري م   اْبن   و  ا م  م   و 

وا ر 
وا إ ال   أ م  ي ْعب د 

ا ل  ه  ا إ ل َٰ د  اح  ه   ال   و  و   إ ال   إ ل َٰ ان ه   ه  ْبح  ا س  م  ون   ع  ك   وقال ،[31 :]التوبة {ي ْشر 

دْ } :الصريح همكفر   ان  مبي   تعالى ق  ر   ل  ف  ين   ك 
ذ  وا ال  ال  يح   و  ه   اهلل   إ ن   ق 

س  ْري م   اْبن   اْلم   {م 

دْ } ،[17 :]المائدة ق  ر   ل  ف  ين   ك 
ذ  وا ال  ال  ال ث   اهلل   إ ن   ق  ة   ث  ث  ا ث ال  م  ه   م نْ  و  ه   إ ال   إ ل َٰ د   إ ل َٰ اح  إ ن و   و 

مْ  وا ل  نت ه  ا ي  م  ول ون   ع  ن   ي ق  س  ي م  ين   ل 
ذ  وا ال  ر  ف  مْ  ك  نْه 

اب   م  ذ  يم   ع 
  .[73 :]المائدة {أ ل 



 وسلم عليه اهلل صلى محمد النبي إليه يدعو الذي األصل   أن لك ضحيت   وهبذا

 أعظم كان ذافإ والنصارى، اليهود عند اموجود   ليس تعظيمهو اهلل إجالل من

 سبيله يف سرتخصت   الذي وهو اهلل، وهو المسلمين عند موجود وأقدس موجود

 يمكن فكيف النقائص، هذه والنصارى اليهود إليه ينسب األنفس، بذلت  و األرواح

 ؟!واحد دين   يف جمعهم

 :المنزلة بالكتب اإليمان :الثاين األصل

 أنبيائه على المنزلة اهلل كتب بجميع اإليمان   :ذلك يف المسلمين وعقيدة

 برب   اعهد   وآخرها ،نزوال   اهلل كتب آخر هو الكريم القرآن :اهلل كتاب وأن ،ورسله

 .العالمين

 الكريم، بالقرآن يؤمنون ال فهم والنصارى، اليهود ناقضهي اأيض   األصل وهذا

ل هأن  ب يؤمنون وال ب ل من محفوظ بأن ه يؤمنون وال اهلل، عند من منز 
 تعالى، اهلل ق 

 الحفظو الكتب، بكل   اإليمان :نقطتين يف المقام هذا يف عنهم يفرتقون فالمسلمون

 فقد واإلنجيل وراةالت   أما اهلل، بحفظ محفوظ   رآنقالف الكريم، للقرآن والصون

ا} :فقال لهم سمة   ذلك اهلل جعل حتى والتبديل التحريف فيهما وقع ب م  ه م ف   ن ْقض 

مْ  ه  يث اق  مْ  م  ن اه  ع  ْلن ا ل  ع  ج  مْ  و  ل وب ه  ي ة   ق 
ف ون   ق اس  ر  م   ي ح 

ل  ن اْلك  ع ه   ع  اض  و  وا م  ن س  ظ ا و  ا ح  م   م 

وا ر  ك   أن يمكن ال هأن   عرف واإلنجيل وراةالت   على لعاط   ومن   ،[13 :]المائدة {ب ه   ذ 

 وفيه كيف السالم، عليهما وعيسى موسى على اهلل أنزله امم   فيهما ما كل يكون  

 !بينها؟ الجمع يمكن ال حقيقية تناقضات وفيه وكيف !جالله؟ جل اهلل من ص  تنق  

 اليهود نسب كما الم،الس   عليهم األنبياء إلى حئالقبا بتنس   الكتب وهذه وكيف



 اهلل نبي إلى نسبواو ،(1)األصنام عبد   وأنه ،-السالم عليه- سليمان اهلل نبي إلى ةالرد  

 إبراهيم اهلل خليل إلى نسبواو ،(2)له وعبادته العجل صناعة -السالم عليه- هارون

 ونسبت ،(3)بسببها الخير لينال فرعون إلى سارة امرأته مقد   أنه -السالم عليه-

 كما ولصوص، اقسر   أهنم إسرائيل بني أنبياء جميع إلى -اهلل قبحهم- النصارى

 :وداود سليمان جد   -اهلل قبحهم- النصارى ونسبت ،(4)عليهم يسوع شهادة يف

 وحدة إلى يدعى فكيف" ،(5)االزن نسل من يعقوب بن يهوذا نسل من فارض

 الكافرة األمم هذه مع وأنبيائه اهلل لرسل والمعظمين دين،الموح   المسلمين

 يستحيي ال كيف :هنا ومن! والرسل؟ واألنبياء المنزلة بالكتب لإليمان الناقضة

 واإلصحاحات األسفار هذه طبع إلى يدعو نم   اإلسالم إلى المنتسبين نم  

 .(6)"!؟الكريم القرآن :المعصوم اهلل كتاب مع فيها ىالمفرت  فةالمحر  

 :بالرسل اإليمان :الثالث األصل

 دون ،سلالر   بكل   اعام   اجامع   ايمان  إ بالرسل اإليمان   :اإلسالم أصول من

 وإجاللهم مه  تصديق   نيتضم   اإليمان وهذا له، تثبت   أحد لنبوة إنكار أو صتنق  

 والنهي األمر يف إليهم بعثوا ممن وطاعتهم هم،حق   يف اهلل شرع كما وتعظيمهم

                                         
 (. 5العدد ) ،(11) اإلصحاح ،األولكما يف سفر الملوك ( 1)

 من سفر الخروج. ،(1)عدد ،(32)كما يف اإلصحاح ( 2)

 من سفر التكوين. ،(14العدد ) ،(12) اإلصحاحكما يف ( 3)

 (. 8العدد ) ،(10)اإلصحاح  ،يوحناإنجيل ( 4)

 (. 10العدد ) ،(1) اإلصحاح ،متىكما يف إنجيل ( 5)

 (.77ص: ) اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان( 6)



 التوحيد، يف ينوالد   الملة وحدة على متفقون همكل   أهنمو والرتهيب، والرتغيب

 ورسله وكتبه ومالئكته باهلل الجامع اإليمان من ذلك يشمله وما والبعث، والنبوة

ره، خيره والقدر اآلخر واليوم  شريك ال تعالى هلل العبادة وحدة من ذلك يف وما وش 

 وشرائعهم تعالى، هلل إال ت صرف ال عبادات كلها والصدقات، والزكاة فالصالة له،

 وأفضل دة،متعد   وكيفيتها عهااوأنو وأوقاهتا ومقاديرها صورها يف العبادات يف

 ناسخة وشريعته بعده، نبي وال وسلم، عليه اهلل صلى محمد وآخرهم األنبياء

 .بشريعته إال اهلل يعبد   أن ألحد يجوز ال بعثته وبعد قبله، الشرائع لجميع

  اإلنسان يكفر   أن األصل هذا نواقض ومن
 
 اهلل وذكر األنبياء، من واحد   بنبي

ين   إ ن  } :فقال العزيز كتابه يف اصريح   ذلك
ذ  ون   ال  ر    ي ْكف 

 
ل ه   ب اهلل س  ر  ون   و  يد  ي ر   أ ن و 

ق وا ر  ف    ب ْين   ي 
 
ل ه   اهلل س  ر  ول ون   و  ي ق  ن   و 

ر   ب ب ْعض   ن ْؤم  ن ْكف  ون   ب ب ْعض   و  يد  ي ر  وا أ ن و  ذ  ت خ   ي 

ل ك   ب ْين   ب يال   ذ َٰ ئ ك   (150) س  م   أ ول َٰ ون   ه  ر 
اف  ا اْلك  ق  أ ْعت ْدن ا ح  ين   و  ر 

اف  اب ا ل ْلك  ذ  ين ا ع  ه   {م 

 :فقال كتابه يف عنهم اهلل ذكر كما والنصارى اليهود فعله ما وهو .[151، 150 :]النساء

ا} إ ذ  مْ  ق يل   و  ه  ا آم ن وا ل  ل   ب م  وا اهلل   أ نز  ال  ن   ق 
ا ن ْؤم  ل   ب م  ْين ا أ نز  ل  ون   ع  ر  ي ْكف  ا و  ه   ب م  اء  ر   و 

و   ه  ق   و  ا اْلح  ق  د  ص  ا م  م  مْ  ل  ه  ع  ْل  م  م   ق 
ل  ْقت ل ون   ف    أ نب ي اء   ت 

 
ْبل   م ن اهلل نت م إ ن ق  ين   ك 

ْؤم ن   {م 

 عليه اهلل صلى بمحمد وال -السالم عليه- بعيسى يؤمنون ال فاليهود ،[91 :]البقرة

 ناقضوا قد بذلك فهم وسلم، عليه اهلل صلى بمحمد يؤمنون ال صارىوالن   وسلم،

 .بينهم فيما يتفقوا لم بل المسلمين، مع فيه فقوايت   ولم األصل، هذا

 إلى والكبائر القبائح نسبة :والنصارى اليهود لدى األصل هذا نواقض ومن

 .غيرهاو والسرقة، والخمر، والزنا، والردة، األصنام، كصناعة والرسل، األنبياء



  :األصل هذا نواقض ومن
 
 وقد ،منهم أحد تأليه أو األنبياء، من أحد بشرية نفي

ال ت  } :فقال البشر، بعض تأليه الفريقين عن القرآن حكى ق  ود   و  ْير   اْلي ه  ز    اْبن   ع 
 
 اهلل

ال ت   ق  ى و  ار  يح   الن ص 
س    اْبن   اْلم 

 
ل ك   اهلل م ذ َٰ ه  ْول  ه مْ  ق  اه  ئ ون   ب أ ْفو  اه  ْول   ي ض  ين   ق 

ذ  وا ال  ر  ف   ك 

ْبل   م ن م   ق  ل ه  ات  ن   اهلل   ق  ون   ىأ  ْؤف ك   .[30 :]التوبة {ي 

 كربى ثالثة أصول فهذه ا،أيض   األصل هذا يف اإلسالم   ناقضوا قد بذلك فهم

 .اإلسالم   والنصرانية   اليهودية   فيها ناقضت

  :النتيجة

 الكتاب يف ما نتيجة هي ةمهم   قواعد لبيان هكتاب   يف المبحث هذا المؤلف قد  ع  

  :فقال وخالصته،

 األنبياء جميع دعوة يف ينوالد   ةالمل   دتوح   اعتقاد   األرض أهل على يجب   -

 إال ميسل   لم العقدي األصل وهذا والمعاد، والنبوات، التوحيد، :يف والمرسلين

 يف ماسي   ال فيه، متناقضون له، ناقضون والنصارى اليهود وأن   اإلسالم، ألهل

 ورسله. وكتبه باهلل اإليمان

 اإلسالم شريعة وأن ،عهاوتنو   الشرائع دتعد   اعتقاد   األرض أهل   على يجب   -

 الخالئق أفراد من لبشر   يجوز فال قبلها، شريعة لكل   ناسخة الشرائع، خاتمة هي

 اإلسالم. شريعة غير بشريعة اهلل ديتعب   أن

 اإلسالم يف الدخول   وغيرهم ينالكتابي   من األرض أهل جميع على ويجب   -

 واتباعه، به، والعمل ،وتفصيال   جملة   اإلسالم يف جاء بما واإليمان هادتين،بالش  

 .الشرائع من سواه ما وترك



 على همأن   اعتقاد " القبلة أهل " "االستجابة أمة" :اإلسالم ةأم   على يجب   -

 الكتب، آخر القرآن هوكتاب األديان، آخر وأنه ،"الحق   اإلسالم" :يف وحدهم الحق

 وال هم،ع  لشرائ   ناسخة وشريعته وخاتمهم، سلالر   آخر ورسوله عليها، ومهيمن  

 سالمة خالدة، خاتمة ةإلهي   شريعة   حملة فالمسلمون سواه. ادين   عبد   من اهلل يقبل  

 داخل الذي حريفالت   ومن ابقة،الس   رائعالش   أتباع أصاب   الذي االنحراف من

 اليهودية :المنسوختين الشريعتين تحريف عليه بترت   مما واإلنجيل وراةالت  

 والنصرانية.

 اليهود من اإلسالم هذا يف يدخل لم من كفر اعتقاد مسلم كل   على ب  يج   -

 النار. أهل من هوأن   لنا، عدو   وأنه ا،كافر   وتسميته وغيرهم، صارىوالن  

 وأن نشرهما،ال و توزيعهما،ال و واإلنجيل، التوراة طباعة لمسلم يجوز ال -

 فر  والك   البعيد اللالض   من واحد غالف   يف الكريم القرآن مع طبعهما ةنظري  

 وراةالت   يف اطلوالب   -الكريم القرآن- الحق بين   معالج   من فيها الم   ؛العظيم

 وخ.منس   فهو حق   من فيهما ما ماوأ بديل،والت   حريفالت   من واإلنجيل

 ؛واحد مجمع   يف (ومعبد وكنيسة مسجد) ببناء   لدعوهتم االستجابة تجوز ال -

 هظهور   وإخفاء اإلسالم، سوى به اهلل ديعب   بدين   واالعرتاف الدينونة من فيها لما

 بأي التدين األرض أهل على ثالثة األديان أن   إلى ةمادي   ودعوة كله، ينالد   على

م على وأهنا منها،  فواجب اإلسالم، شعائر من المساجد وهذه التساوي، ق د 

 بحلول الرضا عدم ورعايتها تعظيمها ومن وعمارهتا، حرمتها، ورعاية تعظيمها،

 بالد يف إنشائها إقرار وعدم جوارها، ويف حرمها، يف ومعابدهم الكفرة كنائس



رار باإلسالم، ةالمضار   مساجد ورفض اإلسالم،  بالد يف بالمسلمين والض 

ة مسجد هذه والحال "المسجد" فإن ،الكافرين ار  ض   إقراره، يجوز وال لإلسالم، م 

 من يده اهلل بسط من على ويجب فيه، الصالة وال لبنائه، جهد أو بمال التربع وال

 أو فيه، المشاركة أو عنه، السكوت عن فضال المجمع، هذا هدم المسلمين والة

 به، الرضا عدم إعالن وجب كفر بالد يف -ذكر ما والحال- كان وإن به، السماح

 هجره. إلى والدعوة هبدمه، والمطالبة

 وغيرهم والكتابيين اإلسالم أهل بين وفاق   وال لقاء   ال أنه مسلم كل ليعلم -

ْل } :الكريمة اآلية عليها تنص   التي األصول وفق إال الكفر أمم من ا ق   أ ْهل   ي 

ْوا اْلك ت اب   ال  ة   ىإ ل   ت ع  م 
ل  اء   ك  و  مْ  ب ْين ن ا س  ب ْين ك  ال   اهلل   إ ال   ن ْعب د   أ ال   و  ك   و  ْيئ ا ب ه   ن ْشر  ال   ش   و 

ذ   ت خ  ن ا ي  ا ب ْعض  ن أ ْرب اب ا ب ْعض    د ون   م 
 
إ ن اهلل ْوا ف  ل  وا ت و  ول  ق  وا ف  د  ن ا اْشه  ون   ب أ  م 

ْسل   ]آل {م 

 والتشريع الحكم يف وطاعته به اإلشراك ونبذ تعالى اهلل توحيد :وهي ،[64 :عمران

ل ى محمد والمرسلين األنبياء خاتم واتباع ْيه   اهلل   ص  ل  ل م   ع  س   به بشرت الذي و 

 أهل بين مجادلة كل شعار هي اآلية هذه تكون أن فيجب ،واإلنجيل التوراة

 األصول هذه غير لتحقيق ي بذل جهد وكل ،وغيرهم الكتاب أهل وبين اإلسالم

 .(1)باطل باطل باطل فهو

 غاية مختلفة وهي الثالثة األديان هذه بين بالوحدة ينادى كيف :اوأخير  

 !والرسل؟ وبالكتب باهلل اإليمان وهي األصول أعظم يف ومتناقضة بل ،االختالف

                                         
( بتصرف 100 -90ص: ) األدياناإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من ( 1)

 واختصار.



 حق   على أننا اجازم   ااعتقاد   نعتقد وهم ونحن الجديد الدين هبذا ينادى وكيف

 !؟باطل على ومخالفنا

 ال إذ ؛الكربى الدين أصول برتك إال يكون   أن يمكن ال النظرية هذه تطبيقف

 يجب ولذلك الثالثة؛ األديان بين التناقضات وجود مع عليها االجتماع يمكن

 لمنافاهتا ؛إليها والدعوة فيها الدخول وعدم ،النظرية هبذه الكفر المسلمين على

 السابقة. عئللشرا ونسخه وشموليته وعالميته ديننا أصول

 أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى


