
 عن اإلسالم ةدَّسؤال عن الر  

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على مجيع األنبياء واملرسلني، أما بعد:

 ردين سؤال من رجل دين امسه حنا برتبة )خوري( قال فيه:و فقد 
 ؟املسيحية إىلهل يقبل دينك اإلسالم بأن ينتقل أحد منه 

 واجلواب:
اإلسالم خامت األديان، وجيب على مجيع الناس الدخول فيه كما قال ألن ، اإلسالم ال يقبل هذا

 .ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرينتعاىل 
 حممد اإلسالمظهر نيب  إذا اإلسالم إىلأمر أتباعه أن ينتقلوا نفسه املسيح ومن جهة أخرى فإن 
، فالذي خيالف هذا تدل على هذا اإلجنيليةبشارة يف املصادر  82، وهناك )صلى اهلل عليه وسلم(

 .، الذي أمر بالدخول يف اإلسالمللمسيح نفسه، وخمالف لرب املسيح أيضا وهو اهلل ايعترب خمالف
 وقد يسر اهلل مجع تلك البشائر اإلجنيلية مبحمد )رسول اإلسالم( يف كتاب:

The amazing prophecies of Muhammad in the Bible1 

، اإلسالم إىلبأن يأمر الناس مجيعهم بأن ينتقلوا  )صلى اهلل عليه وسلم( احممدقد أمر اهلل نبيه و 
ال يأمر برتك اإلميان  ألن اإلسالموغريهم من األنبياء،  وإبراهيممع اإلميان باملسيح وموسى هذا 

، اإلسالماتباع الشريعة اجلديدة وهي شريعة باإلميان باألنبياء مجيعا مع هبم أو تنقصهم، بل يأمر 
قل يا أيها الناس ألهنا هي الشريعة اخلامتية اليت أمر اهلل مجيع الناس بالدخول فيها، قال اهلل تعاىل 

حىت ندخل اجلنة وننجو من  هذا أمر اهلل، وهو ربنا، جيب طاعته، إين رسول اهلل إليكم مجيعا
 .ارالن

، فاملسيحي )صلى اهلل عليهم وسلم( فاإلميان متالزم بني عيسى وحممد على ما تقدموبناء 
)عليه  املسيحالبد أن يؤمن مبحمد ويتبع شريعته وإال كان عاصيا لنبيه  للمسيحالصادق يف اتِـّــباعه 

 السالم(.

والذي يؤمن مبحمد ال بد أن يؤمن بعيسى وإال كان كافرا مبحمد، ألن اإلميان بعيسى وجبميع 
القرآن، فمن مل يؤمن باملسيح يكون كافرا بالقرآن، قال اهلل يف يف به اهلل األنبياء قد أمر 

                                                             
 يف صفحة:وهذا الكتاب منشور يف شبكة املعلومات  1
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ال نفرق  لهورس آمن الرسول مبا أُنزِل إليه من ربه واملؤمنون كلٌّ آمن باهلل ومالئكته وكتبه القرآن
 .بني أحد من رسله وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري

 ، أي ال نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن باجلميع.ال نُفرِّق بني أحد من رسله ومعىن

مرات، كما ورد ذكر  9مرة، وورد ذكره بوصفه )الـمسيح(  82وقد ورد ذكر اسم عيـسى يف القرآن 
مرة، كلها يف مقام االحرتام والتعظيم والتبجيل الالئق بأمثاهلما من البشر، دون  11اسم أمه مرمي 

من صفات الربوبية أو األلوهية، بل مها بشر مثلنا، يعبدان اهلل كما نعبده  شيئااعتقاد أن هلما 
 حنن، ويرجوانه اجلنة والنجاة من النار كما نرجوه حنن.

من أويل العزم من الرسل، والعزم أي الصرب  ليس هذا فحسب، بل قد جاء وصف عيسى بأنه
 واحلزم.

العزم من الرسل هم أعظم الرسل، وهم مخسة )نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد(،  واوأول
 صلوات اهلل عليهم مجيعا.

ويتبع  )صلى اهلل عليه وسلم(أن يؤمن مبحمد الصادق سيحي امل وخالصة الكالم أنه جيب على
)صلى اهلل  وإال كان كافرا بالرسولني عيسى وحممدألن املسيح عيسى ابن مرمي أمر بذلك، شريعته 

 معرضا نفسه لعقوبة اهلل يوم القيامة.و عليهما وسلم(، 

بالرسولني كذلك فإنه لزاما على كل مسلم أن يؤمن بعيسى ومجيع األنبياء قبله وإال كان كافرا 
 )صلى اهلل عليهما وسلم(. عيسى وحممد

باع شريعته يتناقض مع اإلميان  أن اإلميان مبحمد واتِّ نييس صحيحا ما يظنه أكثر املسيحيول
على أنه بشٌر رسول، ، بالمسيحيستلزم اإليمان  باع شريعته، بل إن اإلميان مبحمد واتِّ باملسيح

اإلميان وليس يف دين عيسى نص واحد يأمر بعدم اإلميان مبحمد أو ينايف وليس ربا وال ابن الرب، 
 )صلى اهلل عليه وسلم(. مبحمد

 متت اإلجابة، واحلمد هلل.
 كتبه ماجد بن سليمان
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