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ABSTRACT
The debate is one of the religious and scientific dialogue that
Muslim scholars had known since the early centuries. The history
of Islam witnessed religious debates between its scholars and the
men of the Ahl-AlKitab, that included many main and sub-themes
that dealt with various fields of belief, worship and others. The
most important of which was their claim to the divinity of
Christ)peace be upon him(. In which, they attributed to him, and
their denial of the preaching of Christ, peace be upon him, with the
message of the Prophet Muhammad, may God bless him and grant
him peace, and their denial of him. The verses of the Noble Qur’an,
so their books were a proof against them, not an argument for them.
These scholars explained the falsehood of the Christians’ voice
regarding the divinity of Christ, peace be upon him. They
discredited the Christian scholars, and they proved what was
concluded from the distorted bibles, the informing of Jesus, peace
be upon him, of the message and mission of Muhammad, may
God’s prayers and peace be upon him, and praise be to God, Lord
of the World.

 Corresponding author: E-mail: yunes1979ww@gmail.com_mobile:07708704178

393

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol (12) Issue (10) section(2): 393-420

نفي الوهية المسيح واثبات نبوة دمحم عميهما الصالة والسالم في إطار مقارنة األديان

_ المناظرة انموذجا_

م .م .احمد يونس صديق

المديرية العامة لتربية كركوك_العراق.
أ .م .د .كفاح صابر رشيد

قسم العقيدة والفكر اإلسبلمي /كمية العموم اإلسبلمية  /جامعة تكريت_العراق.

الخالصة:

تعد المناظرة إحدى مناظر الجدل الديني والعممي التي عرفيا عمماء المسممين منذ القرون

األولى ،وقد شيد تاريخ اإلسبلم مناظرات دينية بين عممائو وبين رجال الدين من أىل الكتاب ،وشممت العديد من
الموضوعات الرئيسية والفرعية التي تناولت مختمف مجاالت العقيدة والعبادة وغيرىا ،وكان من أىميا دعواىم
بألوىية المسيح عميو السبلم ،التي نسبوىا إليو ،وانكارىم لتبشير المسيح عميو السبلم برسالة النبي دمحم،
وتكذيبيم لو ،فتضمنت المناظرات تقديم الحجج والمعارضات القوية الراسخة ،التي استنبطيا عمماء اإلسبلم من

أناجيميم التي يزعمون ،وبما أيد هللا تعمى نبيو دمحم من آيات القرآن الكريم ،فكانت كتبيم حجة عمييم ال حجة

ليم ،وبين أولئك العمماء بطبلن دوى النصارى بألوىية المسيح عميو السبلم ،وأفحموا عمماء النصارى ،وأثبتوا بما
خمص من التحريف في األناجيل بشارة عيسى عميو السبلم برسالة وبعثة دمحم صمى الل عميو وسمم ،والحمد هلل

رب العالمين.

الكممات الدالة :ألوىية المسيح ،البشارة ،األناجيل المحرفة ،مقارنة األديان ،المناظرة.
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المقدمة
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا والصبلة والسبلم عمى سيد المرسمين وعمى آلو وصحبو وتابعييم

بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد:

قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱲﱴﱵﱶﱷ
ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱ ﱳ
ﱸ ﱹﱠ(ٔ) ،فمن أمر هللا تعالى الدعوة إلى التوحيد وجمع كممة أىل الكتاب ،فجادل
النبي دمحم أىل الكتاب من أجل الدعوِة إلى التوحيد واالبتعاد عن الشرك باهلل سبحانو وتعالى،
فاإلسبلم متمم لسالف االديان السماوية الدعية إلى التوحيد(ٕ) ،وقبل مجادلتو مع أىل الكتاب،

جادل قومو من المشركين دعوة إلى التوحيد ونبذ عبادة األصنام(ٖ) ،وبعد اليجرة النبوية إلى

المدينة بدأ الجدل مع أىل الكتاب من نصارى الجزيرة العرب وييودىا وعمى أألخص في المدينة
المنورة ،تطبيقاً ألمر هللا تعالى في نشر االسبلم(ٗ).

إن اتساع دار االسبلم وانتشار معتنقيو في األمصار المفتوحة شكل تيديداً لمصالح

كبير عمى سيادتيم ومكانتيم ،فدرسوا القرآن
خطر ًا
ًا
معظم القساوسة واألحبار ،الذين أروا فيو
والسنة النبوية وأطمعوا عمى العديد من المسائل العقائدية والفقيية التي جاء بيا االسبلم ،في
محاولة الختبلق الثغرات لمتشكيك بمعتقدات المسممين لتعزيز مكانتيم وسمطانيم ،فاشتد خطرىم

عمى االسبلم والمسممين كافة

(٘)

فانبرى ليم أىل العمم يصدون عن االسبلم متسمحين باأليمان

والعمم ،وباطبلعيم عمى عقائد وممل اىل الكتاب ،فكانت ليم الصولة في رد االفتراء وبيان الحق

ودعوة الخمق الى جادة الصواب( ،)ٙلقد كانت أىم موضوعات المناظرات مع النصارى ىي بعثة

النبي دمحم عميو الصبلة والسبلم ،وألوىية المسيح عميو السبلم ،فقد انتقص النصارى من توحيد هللا
(ٔ) آل عمران.ٙٗ :

(ٕ) سيكو تورى .الرؤية التوحيدية في أديان العالم ،مجمة جامعة المدينة العالمية لؤلديان والمذاىب المعاصرة،
مصرٕٓٔٗ ،م :صٔ.

(ٖ) نزار عطا هللا أحمد صالح ،الموضوعيَّة :مفيوميا وأثرىا في فيم النص القرآني -السمين الحمبي أنموذجاً،
المجمة األردنية في الدراسات اإلسبلمية ،مج (ٔٔ) ،ع (ٔ) ٖٔٗٙ ،ىٕٓٔ٘/م :صٔ.ٙ

(ٗ ) عبد الرحمن بن ناصر السعدي .تيسير الكريم الرحمن :في تفسير كبلم المنان .العبيكان لمنشر:ٜٔٛٛ ،
صٔ٘.
(٘) Grodzki, Marcin. "An Alternative Insight into the First Centuries of Islam on the
Iberian Peninsula–Problems of Historiographic Sources Concerning the Early Islamic
History of Al-Andalus." Rocznik Orientalistyczny 2 (2012).
( )ٙآمنة بن منصور ،المناظرة في األندلس (االشكال والمضامين).ٕٔ-ٕٓ :
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باإلشراك ،ومن األنبياء بنسبة األلوىية واإلنكار ،فتصدى ليم عمماء اإلسبلم ،وفندوا مزاعميم،

بما بين يدييم من االنجيل ،فأفحموا بذلك خمقاً منيم ودعوىم إلى االسبلم.

فجاء ىذا البحث في موضعي ألوىية المسيح وبعثة النبي دمحم عمييما أفضل الصبلة والسبلم ،في
مناظرة أىل الكتاب ،فجاء البحث في ثبلثة فصول ،األول في مفيوم المناظرة ،الثاني في

موضعي ألوىية المسيح وبعثة النبي دمحم عمييما أفضل الصبلة والسبلم ،وجاء مثل من مناظرات

النصارى ،وخرج البحث بما تيسر من االستنتاج.

المبحث األول :المناظرة الدينية مع أهل الكتاب

تناول ىذا المبحث مفيوم المناظرة ،وشروطيا وأركانيا وشروط المناظر المسمم ،وىذا كما
يأتي:

المطمب أول :المناظرة في المغة واالصطالح:

ال بد من التطرق بشيء من االيجاز حول مفيوم المناظرة ،تعريفاً ومشروعية وشروطا

وقواعداً ،وىذا ما سيتناولو ىذا المبحث.
المناظرة لغةً:

ظ َر)( ،النون والظاء والراء أصل صحيح يرجع فروعو إلى معنى
(ن َ
أصل المناظرة في المغة من َ
(ٔ)
ظورة َقو ِم ِو ون ِظيرة ِ
قومو،
َ َُ
واحد وىو تأمل الشيء ومعاينتو ،ثم يستعار ويتسع فيو)  ،ومنوُ :ف َبل ٌن َن ُ ُ ْ
ِ
ِ
قومو ،و ُىو َّالِذي َي ْن ُ ِ
امتََثَم ُو) ،وال يكون َّ
ظ ُر إال بمقابمة ،ومنو قولو
الن َ
ظ ُر إليو َق ْو ُم ُو َف َي ْمتَثمُو َن َما ْ
َ َ
(ٕ)
َّ ِ
ِ
ضك
تعالى :ﭐﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱠ  ،ومنوَ :نظ ُيرك :الذي ُيرِاو ُ
ِ
ناظره ،ونا َ ِ
ظ َرةُ) ىي المكالمة والمجادلة ،وىي أن يتناظر القوم في أمر
المنا َ
المنا َ
وتُ ُ ُ
ظ َرة ،و( ُ
ظ َره م َن ُ
ما ،وكل منيم ينظر فيو كيف يأتيو)(ٖ).

المناظرة في االصطالح:

ال يبتعد المعنى االصطبلحي لتعريف المناظرة عن معناىا المغوي ،بل يتسع معناىا

باالستعارة ويجعميا كما عرفيا ابن عبد البر بأنيا( :المعارضة وطمب الحجة ومواضع

(ٔ) ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي(تٖٜ٘ :ه) :معجم مقاييس المغة ،تحقيق :عبد
السبلم دمحم ىارون ،دار الفكر ،بيروتٖٜٜٔ ،ىـ ٜٜٔٚ -م ،ج٘ ،صٗٗٗ ،مادة (نظر).

(ٕ) سورة األعراف :آية .ٜٔٛ

(ٖ) ابن منظور ،دمحم بن مكرم بن عمى األنصاري(تٚٔٔ :ه) :لسان العرب ،الحواشي :لميازجي وجماعة من
المغويين ،دار صادر ،طٖ ،بيروتٔٗٔٗ ،هٜٜٔٗ/م ،ج٘ ،ص ،ٕٜٔ-ٕٔٛمادة (نظر).
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(ٕ)

الصواب)(ٔ) .وقد عرف الشنقيطي

المناظرة بأنيا( :المحاورة في الكبلم بين شخصين مختمفين

يقصد كل واحد منيما تصحيح قولو وابطال قول اآلخر ،مع رغبة كل منيما في ظيور الحق،

ف كأنيا بالمعنى االصطبلحي مشاركتيما في النظر الذي ىو النظر المؤدي إلى عمم أو غمبة ظن
(ٖ)
صناعة نظرية َيستَِفيد ِم ْنيا ِْ
اإل ْن َسان َك ْيفيَّة المناظرة
(
بأنيا:
ة
ر
المناظ
فت
ر
وع
.
ليظير الصواب)
َ
ْ
َ
وشرائطيا ِ
ص َيانة َل ُو َعن اْلخبط ِفي اْل َب ْحث والزاما لمخصم وافحامو واسكاتو)(ٗ) .وبيذه التعاريف

أصبحت المناظرة فرعا من طرق البحث وبيان أىميتيا لممناظر ،ووجوب االلتزام بأشراطيا،

لتجنب الخطأ وتحري الصواب.

وأقول في تعريف المناظرة بأنيا :نشاط فكري ولغوي ،بين شخصين أو جماعتين

مختمفتين يقصد كل طرف منيما إثبات صحة رأيو ،وابطال رأي الطرف اآلخر ،مع رغبة

الطرفين في ظيور الحق ،ويدعم الطرفان رأييما بالحجة ويفند راي االخر بالحجة أيضاً ،وتقع
في تسمسل زمني يتيح ليما طرح أفكارىما وتفنيد رأي اآلخر مع احترام رأيو ،بما يحقق أىداف

المناظرة.

المطمب الثاني :مشروعية المناظرة:
بنيت مشروعية المناظرة عمى ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بالدعوة الى

عبادة هللا سبحانو وتعالى ،وااليمان ببعثة النبي ،وعمى االثر الوارد إلينا من أقوال الصحابة
رضي هللا عنيم أجمعين.

(ٔ) ابن عبد البر ،يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر القرطبي (تٖٗٙ :ه) :التمييد لما في الموطأ من
المعاني واألسانيد ،تحقيق :مصطفى بن أحمد العموي ،دمحم عبد الكبير البكري ،و ازرة عموم األوقاف والشؤون

اإلسبلمية ،المغرب ٖٔٛٚه :جٖٕ ،ص.ٜٗ

(ٕ ) ىو :العالم المفسر ،والمحدث ،والشاعر ،واألديب ،دمحم األمين بن دمحم المختار بن عبد القادر بن دمحم الجنكي
الشنقيطي ،ولد في شنقيط في موريتانيا ،واشتير في مكة المدينة ،برع في مختمف العموم حتى فاق أقرانو ،لو
العديد من المصنفات منيا أضواء البيان وآداب البحث والمناظرة ،توفي سنة ٖٖٜٔه ودفن في مكة .لو ترجمة
طويمة في :السديس ،عبد الرحمن بن عبد العزيز :منيج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات األحكام من أضواء

البيان ،رسالة ماجستير ،كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية  /جامعة أم القرى ،المممكة العربية السعودية،
ٓٔٗٔه ،صٔ.ٚٔ-

(ٖ) الشنقيطي ،دمحم األمين بن المختار(ٖٖٜٔه) :آداب البحث والمناظرة ،تحقيق :سعود بن عبد العزيز
العريفي ،دار عالم الفوائد لمتوزيع والنشر ،جدة ،د.ت ،ص.ٖٜٔ

(ٗ) األحمد نكري ،القاضي عبد النبي بن عبد الرسول (ت :ق ٕٔه) :دستور العمماء = جامع العموم في

اصطبلحات الفنون ،ترجمو إلى العربية :حسن ىاني فحص ،دار الكتب العممية ،طٔ ،بيروت،

ٕٔٗٔهٕٓٓٓ/م ،جٔ ،صٗٔ.
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فمن القرآن الكريم:
إن أصل مشروعية المناظرة في كتاب هللا عز وجل ،إذ يقول هللا عز وجل :ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲡ ﱠ(ٔ) ،والجدل في ىذه اآلية
ﲢ
ﲜﲞﲟﲠ
ﲝ
ﲙﲚ ﲛ
بين النبي عميو الصبلة والسبلم وبين المشركين واىل الكتاب بأمره سبحانو وتعالى ليدايتيم ،فكان
جدالً بين النبي والمشركين ،ولم يكن مناظرة ،ألن النبي عميو الصبلة والسبلم أرفع مقاماً ،وال
ينطق عن اليوى ومؤيداً بالوحي ،فبل يستوي معو في المناظرة ما دونو من سائر الخمق ،وجدلو

دعوة الى االسبلم بالحكمة والموعظة الحسنة لتكون حجة عمييم ،بعيداً عن الغضب والفضاضة
والغمظة(ٕ).

ومن السنة النبوية:
بينت مشروعية المناظرة عمى ما جاء في السنة النبوية ،والحديث الشريف عن النبي
عميو الصبلة والسبلم ،وقد وردت بعض االحاديث النبوية الشريفة التي تشير إلى مشروعية

المناظرة وجدال اىل الكتاب ،فعن أنس رضي هللا عنو قال( :كان غبلم ييودي يخدم النبي

فمرض فأتاه النبي يعوده ،فقعد عند رأسو فقال لو" :أسمم"؛ فنظر إلى أبيو وىو عنده فقال لو:
" ِ
أط ْع أبا القاسم" فأسَم َم فخرج النبي وىو يقول" :الحمد هلل الذي أنقذه من النار”)(ٖ) ،والجدل
في ىذا الموضع مختصر في كممة واحدة "أسمم" ،فنجى الغبلم من العذاب ونال رحمة هللا
ورضوانو ،فتحقق الغرض من الجدل مع الييودي ،فدخل االسبلم(ٗ) .وقد ورد في مشروعية

المناظرة أحاديث أخرى.

(ٔ) النحل.ٕٔ٘ :

(ٕ) ينظر :الطبري ،أبو جعفر دمحم بن جرير (تٖٔٓ:ه) :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق :محمود
دمحم شاكر ومطبعة الحمبي ،دار التربية والتراث ،مكة المكرمة ،د.ت ،ج ،ٔٚص ٕٖٔ؛ الزجاج ،أبو إسحاق

إبراىيم بن السري بن سيل(تٖٔٔ:ه) :معاني القرآن واعرابو ،تحقيق :عبد الجميل عبده شمبي ،عالم الكتب،
طٔ ،بيروتٔٗٓٛ ،هٜٔٛٛ/م ،جٖ ،صٖٕٕ؛ الرازي ،أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن الحسن بن الحسين
التيمي(تٙٓٙ :ه) :مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،دار إحياء التراث العربي ،طٖ ،بيروتٕٔٗٓ ،ه ،جٕ،

ص .ٖٕٚ

(ٖ) البخاري ،دمحم بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول
هللا وسننو وأيامو = صحيح البخاري ،تحقيق :دمحم زىير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة طٕٕٔٔٗ ،ىـ:

ٕ ،ٜٗ/كتاب الجنائز ،باب (إذا أسمم الصبي فمات) ،رقم الحديث (.)ٖٔ٘ٙ

(ٗ) ينظر :ابن بطال ،أبو الحسن عمي بن خمف بن عبد الممك (تٜٗٗ :ه) :شرح صحيح البخاري البن بطال،
تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراىيم ،مكتبة الرشد ،طٕ ،الرياضٕٖٔٗ ،هٕٖٓٓ/م ،جٖ ،صٖٓٗ.
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من األثر:
ومن األثر ما يدل عمى مشروعية المجادلة والمناظرة ،إذ زخر تاريخ اإلسبلم بمثل ىذه

المناظرات في مختمف العصور(ٔ) ،واولى المجادالت مع أىل الكتاب ،ما ورد عن جعفر بن ابي
طالب رضي هللا عنو ،حين ىاجر الى الحبشة ،وجاء مبعوثو قريش الى الحبشة لتحريض

النجاشي عمى المسممين ،فما قال إال عذب المنطق متفقاً ،ورفيع الخمق ،مستشيداً بكتاب هللا
تعالى ،وسنة نبيو عميو الصبلة والسبلم ،فناظر القموب قبل العقول ،فأذعن النجاشي هلل تعالى

ىو قساوستو ،ورد سبحانو كيد المشركين(ٕ).

المطمب الثالث :أركان المناظرة مع أهل الكتاب:
تقع المناظرة مع أىل الكتاب حول قضية عقدية ما ،يتقابل فييا المناظر المسمم مع
المناظر الكتابي ،ليتحقق غرض المناظرة ،أو أن يحكم حاكم عادل بين الطرفين في قوة حجة

أحد المتناظرين ،فكانت أركان المناظرة كما يأتي:

 -1هدف المناظرة:

ىدف المناظرة مع أىل الكتاب ىو الدعوة إلى االسبلم وااليمان باهلل تعالى وبعثة النبي
َللاَِ قال لِرج ٍل «أَسمِم»َ ،قالِ :إِّني أ ِ
دمحم ،وقد روى أحمد( :عن أ ََن ٍ
س ،أ َّ
َجُدِني َك ِارًىا،
ول َّ
َ َُ
َ
َن َرُس َ
ْ ْ
الَ « :واِ ْن ُك ْن َت َك ِارًىا»)(ٖ) ،فمم يكره النبي كتابيأً عمى االسبلم ،بل طمب ليم الخير؛ ألن هللا
َق َ
سيرزقو حسن النية وااليمان باهلل فيكون لو الخير كمو(ٗ).

(ٔ) ابن وىب الكاتب ،إسحاق بن إبراىيم بن سميمان (ت :بعد ٖٖ٘ه) :البرىان في وجوه البيان (نقد النثر لقدامة
بن جعفر) ،تحقيق :حفني دمحم شرف ،مطبعة الرسالة ،القاىرةٖٜٔٛ ،هٜٜٔٙ/م ،ص.ٜٔٛ-ٔٛٛ

(ٕ) ابن ىشام ،عبد الممك بن ىشام بن أيوب الحميري المعافري (تٕٖٔ :ه) :السيرة النبوية البن ىشام،
تحقيق :طو عبد الرؤوف سعد ،شركة الطباعة الفنية المتحدة ،د.ت ،جٔ ،ص.ٕٜٔ-ٕٛٛ

(ٖ) ابن حنبل ،أحمد بن دمحم بن حنبل بن ىبلل بن أسد الشيباني (تٕٗٔ :ه) :مسند اإلمام أحمد بن حنبل،
تحقيق :شعيب األرنؤوط-عادل مرشد وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،طٕٔٔٗٔ ،هٕٓٓٔ/م ،ج ،ٜٔص ،ٔٔٚرقم
الحديث (ٔ ،)ٕٔٓٙرواه أنس ،الشوكاني ،دمحم بن عمي بن دمحم بن عبد هللا اليمني (تٕٔ٘ٓ :ه) :نيل
األوطار ،تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،طٔ ،دار الحديث ،مصرٖٔٗٔ ،هٜٜٖٔ/م ،أبواب أحكام الردة
واإلسبلم ،باب صحة اإلسبلم مع الشرط الفاسد ،ج ،ٚصٖٕٗ ،رقم الحديث (ٖٕٕٖ) .حديث حسن ،السيوطي،
جبلل الدين (تٜٔٔ :ه) :جمع الجوامع المعروف بـ (الجامع الكبير) ،تحقيق :مختار إبراىيم اليائج وعبد
الحميد دمحم ندا وحسن عيسى عبد الظاىر ،األزىر الشريف ،طٕ ،القاىرةٕٔٗٙ ،هٕٓٓ٘/م ،جٔ ،صٖٖ،ٙ

رقم الحديث (.)ٖٜٔٙ

(ٗ) ينظر :ابن كثير :تفسير ابن كثير ،جٔ ،ص ٕٕ٘.
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فاإلسبلم يحث عمى طمب الخير لآلخرين ،ولما جاء في كتاب هللا تعالى قولو :ﭐﱡﭐ ﱟ ﱠ
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠ(ٔ).
وان وسوس الشيطان ألىل الكتاب الكذب والتشكيك في عقيدة المسمم ،يصبح جداليم

ومناظرتيم من فروض الكفاية لردىم ودعوتيم إلى الحق واظياره ،وازالة الشك من قموب

المسممين تحقيقاً لمغاية(ٕ).

 -2المناظر المسمم:

ينبغي في المناظرة مع أىل الكتاب أن يكون ىناك مناظر مسمم ،يقيم فرض الكفاية

ويدعو إلى التوحيد واعبلء كممة الحق ،والدفاع عن اإلسبلم ،ويجب أن تتوفر فيو شروط المناظر

المسمم(ٖ).

 -3المناظر الكتابي:

ال بد أن يكون أحد طرفي المناظرة من أىل الكتاب ،سواء أكان من الييودية أم

المسيحية ،ويشترط في قبول مناظرتو أن يكون بعيدا عن الظمم في تقبمو رأي اآلخر ،قريباً من
اإلنصاف ،ال يماري في قبول الحجة الصحيحة(ٗ).

 -4قضية المناظرة:

القضية ىي المحور الذي تدور حولو المناظرة ،فيستحضر طرفييا حججيما لدعم آرائيم،
وأغمب قضايا المناظرات عقائدية في التوحيد والنبوة ،ولكل مناظر اسموبو ومنيجو في التعرض

لقضية المناظرة(٘).

(ٔ) ال عمران.ٛ٘ :

(ٕ) ابن حجر ،أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقبلني الشافعي :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،رقم
كتبو وأبوابو وأحاديثو :دمحم فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجو وصححو وأشرف عمى طبعو :محب الدين الخطيب،
عميو تعميقات العبلمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ،دار المعرفة ،بيروتٖٜٔٚ ،ه ،ج ،ٛص٘.ٜ

(ٖ ) ينظر :حسن ،عثمان عمي :منيج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل االعتقاد ،دار اشبيميا لمنشر والتوزيع،
طٔ ،السعوديةٕٔٗٓ ،هٜٜٜٔ/م ،جٕ ،صٜٗٔٓ؛ الصمداني ،رؤية شرعية في الجدال والحوار مع أىل
الكتاب.ٕٚ ،

(ٗ) ومنو اطبلع المناظر الكتابي عمى قضية المحاورة ،واذعانو لمحق في المناظرة .ينظر :ابن الوزير ،دمحم بن
إبراىيم(تٛٗٓ:ه) :ترجيح أساليب القرآن عمى أساليب اليونان ،مطبعة المعاىد ،القاىرةٖٜٔٗ ،هٜٖٔٔ/م،
صٗٛ٘-ٛ؛ حسن ،عثمان عمي :منيج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل االعتقاد ،جٕ ،صٕٔ.ٚ

(٘) ينظر :حسن ،عثمان عمي :منيج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل االعتقاد ،جٔ ،ص ٗٛٙو.ٜٗٙ
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الح َكم:
َ -5

يقتضي قيام المناظرة وجود حكم من المسممين أو من أىل الكتاب في بعض األحيان،

ويشترط فيو العدل ،وعدم االنحياز إلى طرف في حجتو دون اآلخر ،وأن يكون ذا عمم ودراية
بموضوع المناظرة وقضيتيا(ٔ).

-6آداب المناظرة:

البد أن يمتزم المناظر بآدب المناظرة ،في قبول الرأي اآلخر واحترامو ،واستخدام الكبلم واضح

دون غريب المفظ ،وفي صمب الموضوع ،مع عدم إطالتو دون فائدة واختصاره دون إخبلل
بالمقصود ،واالصغاء واالنتظار لحين اتمام الكبلم وفيمو دون استيزاء أو غضب ،مع تجنب
مناظرة أىل الميابة العظيمة لدفع الدىشة والذىول من الخصم ،والغاية ظيور الحق(ٕ) ،عمبل

ﲜ ﲞﲟﲠ
ﲝ
بقولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲡﱠ(ٖ).
ﲢ
 -7قواعد المناظرة:
وتقتضي المناظرة أن تقوم وفق قواعد واضحة تؤسس لطرح الحجة ومعارضتيا ،وقد بين
العمماء قواعد المناظرة ،ومنيا :النقل الصحيح ،ودعم االدعاء بالدليل ،والحق يقبل من أي جية
جاء ،والحق واحد ،وموافقة النصوص الشرعية ،وعدم بتر الدليل واالستدالل بجزئو ،وال يرد
الباطل بالباطل بل يرد بالحق ،واالنكار ال يعارض باإلنكار ،وغيرىا من القواعد التي يجب

اتباعيا في المناظرة لتحقيق اليدف منيا دون تسويف ومكابرة(ٗ).

المطمب الرابع :شروط المناظر المسمم ألهل الكتاب:

يجد من يتمعن في شخصية المناظر المسمم شروطاً يجب أن تتحقق لديو ،ومن ىذه

الشروط:

(ٔ) وقد يكون الحكم الوالي أو االمير ،فيكون بمثابة الحاكم العادل في الخصومة او ابداء الرأي عمى أن يكون
عالماً بموضوع المناظرة .ينظر :ابن الوزير :ترجيح أساليب القرآن عمى أساليب اليونان ،صٗٙٙ-ٙ؛ حسن،
عثمان عمي :منيج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل االعتقاد ،جٕ ،ص٘.ٚٚ

(ٕ) ابن الوزير :ترجيح أساليب القرآن عمى أساليب اليونان ،صٗٙ؛ وقد وردت آداب المناظرة بالتفصيل في
منيج الجدل والمناظرة .حسن ،عثمان عمي :منيج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل االعتقاد ،جٕ ،صٔٗ-ٚ
ٕ.ٚٛ

(ٖ) النحل.ٕٔ٘ :

(ٗ) وقد وردت قواعد المناظرة بالتفصيل في :الشنقيطي :آداب البحث والمناظرة ،صٔ ٕٜوما بعدىا؛ حسن،
عثمان عمي :منيج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل االعتقاد ،جٕ ،صٖ.ٖٚٛ-ٙٛ
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الشرط األول :العمم:
وتحصيل العمم ال يعني أن قدرة المحصل عمى التصدي لممحاور مباشرة لمشبية ،بل

يجب عميو اإلحاطة بالمسألة من جوانبيا ،ألن ىذا العمم دين هللا ،ال يجتيد فيو بغير مواطن
االجتياد ،وال يتعبد فيو إال بما في كتاب هللا تعالى وسنة النبي ،فإذا أحاط المسمم بالمسألة
ودرسيا بشكل جيد لما كانت تمك شبية لو ،بل سيجدىا جيبل عند السائل ،أو تمبس عميو ،أو

تمبيس منو ،وعدم اإلحاطة بشكل جيد بالمسألة يجعل الشبية تتغمغل في القموب ،لضعف الرد،

أو لعدم إزالة الشبية بشكل كامل(ٔ).

ويشترط في تحصيل العمم العمل بو واالبتعاد عن الرياء ،وعدم االنشغال عن الفرائض

والنوافل ،وترك االنتقاص من العمماء السابقين إن كان مختمفاً معيم في الرأي أو المذىب ،واال

كان أولى كراىية المناظرة لمثل ىؤالء من دعاة العمم(ٕ).

الشرط الثاني :الخبرة:

عن أنس ،قال“ :جاىدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم”(ٖ).

وفي الحديث َّ
أن من أقسام الجياد :الجياد بالمسان؛ وال يعني ذلك مجرد الكبلم وعموم

المنافحة ،وليذا كان شعر حسان رضي هللا عنو ليس كشعر غيره ،فقد كان يقع من الكفار موقع

النبل(ٗ).

(ٔ) يحيى حسن عمي مراد ،آداب العالم والمتعمم عند المفكرين المسممين من منتصف القرن الثاني اليجري وحتى

نياية القرن السابع ،دار الكتب العممية ،بيروت.ٗٗٛ :ٕٖٓٓ ،

(ٕ) ىي الصفات المنافية لطمب العمم والعمل بو ،ويالتي ال يجب أن تبدو عمى المناظر فتكون حجة عميو أو
تزعزع من موقفو أمام مناظره من أىل الكتاب .ينظر :السبكي ،تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين(تٚٚٔ :
ه) :معيد النعم ومبيد النقم ،مؤسسة الكتب الثقافية ،طٔ ،بيروتٔٗٓٚ ،هٜٔٛٙ/م ،ص.ٕٚ-ٙٚ
ٖ
ِ
الس ِج ْستاني (تٕٚ٘ :ىـ)،
( ) أبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ّ
سنن أبي داود ،تحقيق :شعيب األرنؤوط  -مح َّمد ِ
كامل قره بممي ،دار الرسالة العالمية ،طٖٔٔٗٓ ،هٕٜٓٓ/م:
َ
َ
ِ
ِ
أول كتاب الجياد ،باب كراىية ترك الغزو ،ٜٔ٘-ٔ٘ٛ/ٗ ،رقم الحديث(ٕٗٓ٘) ،رواه أنس ،السيوطي ،عبد
الرحمن بن أبي بكر ،جبلل الدين (تٜٔٔ :ه) ،حاشية السندي عمى سنن النسائي ،مكتب المطبوعات

اإلسبلمية ،حمب طٕٔٗٓٙ ،هٜٔٛٙ-م :كتاب الجياد ،رقم الحديث( ،)ٖٜٓٙصححو النسائي والحاكم.

الرباعي (تٕٔٚٙ :ه) ،فتح الغفار الجامع ألحكام سنة
الصنعاني ،الحسن بن أحمد بن يوسف بن دمحم بن أحمد ُّ
نبينا المختار ،تحقيق :مجموعة بإشراف الشيخ عمي العمران ،دار عالم الفوائد ،طٕٔٔٗٚ ،ه :كتاب الجياد

والسير ،باب الحث عمى الجياد وفضل الشيادة والرباط والحرس ،ٖٔٚٛ/ٗ ،ـرقم الحديث(.)٘ٔٔٛ

ٗ
يشا؛ فِإَّنو
"اىجوا ُق َر ً
( ) وفيو حديث عائشة رضي هللا عنيا عن النبي أنو قال لحسان بن ثابت رضي هللا عنوُ :
أشُّد َعَمييا ِمن َرْش ِق َّ
الن ْب ِل" ،مسمم ،مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (تٕٙٔ :ىـ) ،المسند
َ

الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا = صحيح مسمم ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار=
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الشرط الثالث :قوة الجهر بالحق:
األصل في المسمم جيره بالحق وصدعو بو(ٔ) .قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﱓﱠ(ٕ) .وقال :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
(ٖ)
دليل عمى الجير بالحق والصدع
ﱋﱠ  .وفي قصة جعفر رضي هللا عنو مع النجاشي ٌ
بو في وقت الضعف وىم بديار الكفر ،ولم يمنعو كونو في دار الكفر من بيان الحق(ٗ) .وىذا

الصدع ال يعني ترك أدب الجدال والحوار أو التخمي عن أخبلق ،وآداب اإلسبلم ،فالمسمم ىو

المسمم في كل األحوال ،وانما صال وجال مناظ اًر باهلل وهلل ال بنفسو وال ليواه(٘).

الشرط الرابع :حسن الخمق

والحديث عن حسن الخمق مبسوط في كثير من كتب الحوار وكتب الشرع عموماً ،ومنو

احترام الطرف االخر وعدم المساس بحياتو أو معتقداتو .ويجب عمى المناظر المسمم االلتزام

بحسن األدب في المناظرة ،واستخدام اسموب لين في عرض حجتو أو انتقاد الطرف االخر.

ويقتضي عمى المناظر االبتعاد عن الغضب أو الرغبة في االنتقام من االذى الذي نالو من

الطرف االخر عمى االعتبار أن الدعوة إلى االسبلم ىي الغاية االساسية من المناظرة(.)ٙ

أما ما يتعمق بالمناظر الكتابي ،فميس ىناك شروط خاصة بالمحاور الكتابي في الشريعة سوى
عدم الظمم ،والدليل قولو تعالى :ﭐﱡﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
= إحياء التراث العربي ،بيروت :كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعالى عنيم ،باب فضائل حسان بن ثابت
رضي هللا عنو ،ٜٖٔ٘/ٗ ،رقم الحديث(ٓ.)ٕٜٗ

(ٔ ) والصدع كسر في الزجاج او تيشيمو ،والصدع بالحق أي الشروع بما امر هللا تعالى وازالة الضبللة .دمحم

متولي الشعراوي (تٔٗٔٛ :ه) ،تفسير الشعراوي – الخواطر ،مطابع أخبار اليوم.ٚٚٛٔ/ٖٔ :ٜٜٔٚ ،
(ٕ) سورة الحجر.ٜٗ :

(ٖ) سورة آل عمران.ٔٛٚ :

(ٗ ) ابن الوزير ،دمحم بن إبراىيم بن عمي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي ،أبو عبد هللا ،عز الدين ،من
ٍ
الروض الباسم في ال ِّذ ِب عن سَّن ِة أبي الَق ِ
اسم وعميو حو ٍ
لجماعة من العمماء منيم
اش
آل الوزير (تٛٗٓ :ه)ْ َ ُ َّ ،
ّ َْ ُ
الصنعاني ،تقديم :بكر بن عبد هللا أبو زيد ،اعتنى بو :عمي بن دمحم العمران ،دار عالم الفوائد لمنشر
األمير ّ
والتوزيع ،د.م ،دت.ٖ٘ٛ/ٕ :

(٘ ) ونجد العديد من االمثمة عمى جيود الفقياء في مناظرة اىل الكتاب .آمنة بن منصور ،المناظرة في األندلس
(االشكال والمضامين) ،دار الكتب العممية ،بيروت.ٕٔ-ٕٓ :ٕٕٓٔ ،

( )ٙينظر في ذلك :طاشكبري زاده ،عصام الدين ابي الخير احمد بن مصطفى بن خميل(تٜٙٛ :ه) ،رسالة

االدب في عمم البحث والمناظرة ،تحقيق :حايف النبيان ،دار الظاىرية لمنشر ،الكويتٖٖٔٗ ،هٕٕٓٔ/م-ٜٗ :

ٓ٘.
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(ٔ)
فإن كان منيم فيخرج الجدال معو عن مسمى ((الجدال بالتي ىي
ﱎ
ﱋﱌ
ﱍﱠ ْ .
أحسن))؛ وينتقل الخطاب معو إلى الزجر.

المبحث الثاني :ألوهية المسيح عميه السالم والبشارة بدمحم

تمهيد :تعد قضية ألوىية المسيح عميو السبلم وانكار البشارة التي جاءت في اإلنجيل،
من أكثر القضايا شيوعاً في المناظرات الدينية ،لما ليا من أصول وتفرعات تفضي مناظراتيا إلى
إفحام النصارى بسبب الخزعببلت التي أدخمت عمى األناجيل المزعومة ،تمك التي كتبت بعد رفع
المسيح بقرنين من الزمن ،وفي ىذا المقام ،أوردنا لمحة عامة عن ىاتين القضيتين:

المطل األول :ألوهية المسيح عميه السالم:

اختمفت فرق النصارى في قضية ألوىية المسيح عيسى ابن مريم عميو السبلم ،ويدل ىذا

االختبلف عمى التذبذب واالضطراب الذي شاب ىذه العقيدة المشكوك في أصميا ،فتعددت آ ارء
النصارى في صحة ىذه العقيدة ،ويمكن أن نوجز بعض آراء فرق النصارى في ىذا االتجاه كما
يأتي:

أ .منيم من قال :إن عيسى ىو إلو حقيقي ،وأنو ظير في صورة اإلنسان فقط ال جسد لو ،وىو لم
صمب؛ بل كان جسده مجرد خيال يراه العامة من
يولد بالحقيقة ،وال كان يحس باأللم ،وال ُ
الناس(ٕ).

ب .ومنيم من قال :إن المسيح ىو إلو ،ولكنو أدنى من اإللو األب ،وىو إلو مخموق قبل الخمق ،وأن

طبيعتو تشبو طبيعة هللا سبحانو عما يصفون ،وأنو تعالى أوكل إليو خمق العالم ،وعمى ذلك

استحق العبادة(ٖ).

ج .ويرى بعض المعتدلين منيم ،أن عيسى ليس إلياً ،بل ىو إنسان كامل أو أعظم إنسان ظير عمى
وجو األرض ،ورفضوا تماماً فكرة ألوىية عيسى عميو السبلم ،أو فكرة اجتماع البلىوت والناسوت

في شخصو.

(ٗ)

(ٔ) سورة العنكبوت.ٗٙ:

(ٕ) صالح ،سعد الدين السيد :مشكبلت العقيدة النصرانية ،دار األرقم لمطباعة والنشر ،طٖٜٜٕٔ ،م ،صٗ.ٜ
(ٖ) المصدر نفسو ،صٗ.ٜ

(ٗ) حسنين ،رمضان مصطفى الدسوقى :جيود عمماء المسممين في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن اليجري

اليجري إلى العصر الحاضر-عرض ونقد ،أطروحة دكتوراة غير منشورة ،قسم الدعوة والثقافة اإلسبلمية بكمية
أصول الدين والدعوة  -جامعة األزىر ،المنصورةٕٔٗٗ ،هٕٓٓٗ/م ،ضٖٗٔ.
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د .وذىب نسطور إلى أن المسيح بين ىذا وذاك ،فبل ىو إلو كامل ،وال ىو إنسان كامل ،فبل يحل

اإللو في عيسى حموًال حقيقياً ،إذ ىو ابن مريم ،ومن غير المعقول أن تكون مريم(من البشر) أماً

لئللو ،فاهلل منزه عن أن يولد أو يموت.

(ٔ)

ه .وترى أغمب فرق النصارى اتحاد البلىوت الكامل بالناسوت الكامل ،فالمسيح في شخصو عندىم

لو طبيعتان تامتان كاممتان ،فيو إلو وانسان ،اتحدا في شخص واحد ،فتجسد اإللو في زي
األنسان ،ويعتقدون أن المسيح ىو اإللو الذي خمق السموات واألرض ،وىو الديان الذي سيحاسب
الناس عمى أعماليم يوم القيامة ،وقسموا األعمال اإلليية بين األب واالبن(ٕ).

ومن المبلحظ فيما تقدم االتجاه الشركي لرأي النصارى في عقيدة التثميث التي تقول

باألقانيم الثبلثة( ،األب واالبن والروح القدس) ،وىو أكثر النقاط الجدلية التي تناوليا عمماء

اإلسبلم في ردودىم ومؤلفاتيم عن ىذه العقيدة المزعومة(ٖ) ،والتي يقف قساوسة النصارى حيارى

أمام إثبات ىذه العقيدة ،التي يبدأ تناقضيا من اإلنجيل ذاتو.

وقد بين عمماء اإلسبلم أن ىذه العقيدة ال تستند إلى أساس واضح أو ثابت في اإلنجيل،

فقد محصوا في معاني االناجيل التي تقول بأن االب ىو هللا وأن االبن ىو إلو ٍ
ثان ،وأن الروح
القدس ىي االبن قبل الخميقة وبعد الصمب(ٗ) ،وفندوا تمك المزاعم في كثير من المؤلفات الجدلية

والحوارات المباشرة في مناظرات دينية ،وسنتطرق إلى ىذه المناظرات في المبحث التالي.

المطمب الثاني :إنكار النصارى لمبشارة ببعثة النبي دمحم:

جاءت البشارة بالنبي دمحم في التوراة واالنجيل ،وفي محض الكبلم عن النصارى ،فقد ذكر هللا
سبحانو وتعالى ذلك في القرآن الكريم ،في قولو عز وجل :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱘﱚ ﱛ
ﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱙ

(ٔ) حسنين :جيود عمماء المسممين في نقد الكتاب المقدس ،صٖٗٔ.

(ٕ) عياد ،نظير دمحم النظير :مشكبلت العقيدة النصرانية ،عقيدة التثميث عند النصارى عرض ونقد ،دار اآلفاق
العربية ،طٔ ،القاىرةٖٔٗٚ ،هٕٓٔٙ/م ،ص.ٙ

(ٖ) ابن حزم ،أبو دمحم عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاىري (تٗ٘ٙ :ه) :الفصل في
الممل واألىواء والنحل ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،د.ت ،جٔ ،ص.ٜٗ

(ٗ) المصدر السابق ،جٔ ،ص .٘ٔ-ٗٛوقد استخدم ابن حزم أسموبو الحاد في نقد ىذه العقيدة ،وألزميا البطبلن
بالبناء عمى ما جاء في اإلنجيل ،ومستشيدا بآيات القرآن الكريم.
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ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱠ(ٔ) ،وما أن جاءىم النبي دمحم بالحق ،إال أنكروا وقالوا ىذا سحر
مبين ،وأنو حاشاه ساحر(ٕ).
فاإلنجيل الصحيح الذي أنزل عمى عيسى بشر بنوة دمحم عميو أفضل الصبلة والسبلم،

وكذبت النصارى ببعثة النبي دمحم عميو الصبلة والسبلم ،وما تبقى من آياتو يضع عبلمات

لمتبشير بنبوة دمحم ،فقد جاء في ورد في إنجيل يوحنا( :لكني أقول لكم الحق أنو من الخير لكم

أن أنطمق؛ ألنو إن لم أنطمق ال يأتيكم (المعزى) ولكن إن ذىبت أرسمو لكم ،ومتى جاء ذاك
يبكت العالم عمى خطية ،وعمى بر ،وعمى دينونة ...ثم قال(:إن لي أمو اًر كثيرة أيضاً ألقول لكم،
ولكن ال تستطيعون أن تحتمموا اآلن ،ومتى ما جاء ذاك الروح الحق ،فيو يرشدكم إلى جميع

الحق؛ ألنو ال يتكمم من نفسو ،بل كل ما يسمع يتكمم بو ،ويخبركم بأمور آتية ذاك يمجدني؛ ألنو
يأخذ مما لي ويخبركم)(ٖ).

وقد استشيد العمماء بيذه اآليات التي كتبيا رىبان النصارى منذ قديم الزمان بعد رفع

المسيح عيسى ابن مريم ،فكانت حجة عمى النصارى ،أن النبي ىو النبي المبشر بو في

كتبيم ،فقد وصف الوحي من هللا تعالى إلى نبيو.)ٗ( 

ومبدأ إنكارىم قائم عمى العيد القديم ،الذي يقولون فيو بعدم صحة النبوة بعد نبوة عيسى

عميو السبلم إال إذا كان مرسبلً من عند هللا وفق ما شرطو نبي هللا موسى عميو السبلم ،في قوليم
في توراتيم المزعومة( :أقيم ليم نبيا من وسط أخوتيم مثمك ،وأجعل كبلمي في فمو)(٘) ،فيو

مبشر بالنبي دمحم من بين إسماعيل أبناء عمومة بين إسرائيل .ومنيا قوليم( :وجاء الرب من

سيناء ،وأشرق ليم من ساعير ،وتؤلأل قدما من فاران ،جاء معو عشرة آالف قديس ،ومن يده

اليمنى برزت نار شريعة ليم)( ،)ٙفتركت النصارى ىذه البشارة في العيد القديم وما قبميا في
العيد الجديد ،والتزمت إنكار موسى لمدعي النبوة ،وتحذيره لبني إسرائيل ،في قوليم( :صار في

(ٔ) سورة الصف -اآلية.ٙ

(ٕ) الطبري :دمحم بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي ،أبو جعفر الطبري (تٖٔٓ :ه) :تفسير الطبري
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،بالتعاون مع مركز البحوث
والدراسات اإلسبلمية بدار ىجر الدكتور عبد السند حسن يمامة ،دار ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلن،

طٔ ٕٕٔٗ ،هٕٓٓٔ/م ،جٕٕ ،صٖٔ.ٙ
(ٖ) العيد الجديد(انجيل يوحنا).ٔٙ :ٚ ،

(ٗ ) الخمف :سعود بن عبد العزيز :دراسات في األديان الييودية والنصرانية ،مكتبة أضواء السمف ،طٗ ،الرياض،

ٕ٘ٗٔىـٕٓٓٗ/م ،ص.ٖٜٛ

(٘) العيد القديم(التوراة) سفر التثنية.ٔٛ:ٔٛ ،
( )ٙالعيد القديم (التوراة) سفر التثنية.ٖٖ:ٔ ،
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األرض دىش وقشعريرة ،األنبياء يتنبؤون بالكذب ،والكينة تحكم عمى أيدييم)(ٔ) ،وىذه االدعاءات

وغيرىا منعت النصارى من التصديق بنبوة دمحم ،والبشارة بو في كتبيم ،فمنيم من اعتقد بصحة

النبوة وآمن بيا ،ومنيم من صدق بيا وعادى النبي صمى الو عميو وسمم حسداً ،ومنيم من جيل
بكتب هللا ومنزلة انبيائو ،فمم يصدق ولم يؤمن بو عميو أفصل الصبلة والسبلم ،ومن ىؤالء

قساوستيم الذين يقمدون ما ورد عن معممييم وغيرىم من اآلفاقة والمكذبين(ٕ).

وخبلصة ما تقدم ،فإن دعوى ألوىية المسيح حاشاه عميو السبلم وعقيدة التثميث باطمة،

وبطبلنيا قادم من اإلنجيل ،قبل القرآن ،بما ال يحتممو العقل وال يؤيده البرىان ،وأنو ونبينا دمحم

أنبياء هللا تعالى ليداية العالمين ،وأن المسيح عميو السبلم بشر ببعثتو ،وأيقن بعض النصارى

بنبوتو وأنكروىا جيبلً وحسداً ،وسعياً وراء مصالحيم الدنيوية.

المطمب الثالث :جهود عمماء المسممين في نفي ألوهية المسيح والبشارة بالنبي دمحم

مناظرة المسممين لنصارى في نفي ألوىية المسيح عميو السبلم ،واثبات بعثة النبي ،وقد
(ٖ)

أسعفنا التاريخ بنموذجين من نماذج المناظرة مع أىل الكتاب ،تمثمت برسالة الراىب (ىيو)

المقتدر بن ىود

(ٗ)

أمير سرقسطة(٘) ،ورد أبي الوليد الباجي عمييا.

إلى

انموذج :رسالة راهب فرنسا إلى المقتدر ورد الباجي عميها:

كانت العبلقات جيدة بين الراىب ىيو وبين أمراء ممالك االسبان ،صاحبيا تولي الراىب

متابعة الكنائس في األندلس في ضوء إصبلحاتو المزعومة ،وكانت عبلقات اإلسبان وامارة
سرقسطة تمر في فترة من التقارب السياسي( ،)ٙأرسل ىذا الراىب رسالتين إلى المقتدر يدعوه إلى

(ٔ) العيد القديم (التوراة) سفر ارميا.ٖٔ-ٖ :٘ ،

(ٕ) ابن قيم الجوزية ،دمحم بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (تٚ٘ٔ :ه) :ىداية الحيارى في أجوبة الييود والنصارى،
تحقيق :دمحم أحمد الحاج ،دار القمم/دار الشامية ،طٔ ،جدةٔٗٔٙ ،هٜٜٔٙ/م ،جٔ ،ص.ٕ٘ٙ

(ٖ) ىو :كبير رىبان دير كموني في فرنسا ،كان لو عبلقات وطيدة بمموك أوربا والممالك االسبانية ،ولو ارتباط وثيق

بالبابوية في روما ،ساىم في االعداد لمحممة الصميبية عمى المشرق ،ودعا إلى تنصير األندلسConstance Brittain .
Bouchard, Sword, Miter, and Cloister: Nobility and the Church in Burgundy, 980-1198,

.Cornell University, Cornell University Press, 1987, p400

ٗ
محمد أحمد بن المستعين سميمان بن ىود الجذامي ،أمير ثغر سرقسطة وما حوليا،
( ) ىو :المقتدر باهلل أبو ّ
ّ
توفي سنة ٘ٗٚه .الزركمي :االعبلم ،جٔ ،صٕٖٔ.

(٘) سرقسطة :ثغر من ثغور األندلس ،ذات زرع وأشجار ،وصناعة متقنة ،يمر بيا نير عظيم ينبع من الجبال،
متاخمة لممالك االسبان .الحموي ،شياب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي (تٕٙٙ :ىـ) :معجم
البمدان ،دار صادر ،طٕ ،بيروتٜٜٔ٘ ،م ،جٖ ،صٖٕٔ.

(.Constance, Sword, Miter, and Cloister, p400.)ٙ
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إلى التنصل من اإلسبلم واالنتقال إلى النصرانية ،وأعطى المقتدر الرسالة الثانية إلى ابي الوليد

الباجي لمرد عميو بما يمزم من األدلة عمى حقيقة اإلسبلم ونبوة دمحم.)ٔ( 

ارسل الراىب ىيو رسالتو الثانية مع راىبين من زمبلئو ،تدعو المقتدر إلى اعتناق

النصرانية ونبذ اإلسبلم ،فالتمس المقتدر من ابي الوليد الباجي الرد عميو ،فكان ردىا رسالة أطول

لمفارس المسمم أبي الوليد الباجي رحمو هللا ،فاستقبل المقتدر الراىبين بكياسة ولباقة ،ولم يثره

موضع رسالة الراىب وجرأتو عمى اإلسبلم والمسممين وعمى شخصو كأمير مسمم ،وعيد إلى

الفقيو أبي الوليد الباجي أن يرد عمى رسالة الراىب ،ففند أبو الوليد الباجي ما فييا من مزاعم
الراىب ،الذي غرتو المناصب ومحاباة مموك أوربا والبابوية ،فأحال دعواه إلى حقيقتيا ،وانتصر
هلل ورسولو ،ودافع عن حمى اإلسبلم والمسممين ،وقد تناولت الرسالتين في مقارنة األديان،

والتطرق إلى موضوعاتيا وادعاءات النصارى ورد المسممين عمييا ،وانتيى الباجي في رده إلى

دعوة الراىب ذاتو إلى اإلسبلم وترك خزعببلت النصرانية(ٕ).

إن أىم قضايا ىذه المناظرة ىي الوىية المسيح عيسى بن مريم عميو السبلم ،والتي

تصدى ليا االمام الباجي صراحة ،في رده عمى رسالة الراىب الفرنسي ،فقد بين مكانة نبي هللا
عيسى عميو السبلم بين أنبياء هللا ورسمو ،وأنو عبد من عباده هللا تعالى ،فمم يدع األلوىية ال

لنفسو وال ألمو مريم بنت عمران عمييما السبلم ،وأنو كممة هللا التي أوحى بيا إلى مريم ،ولم يدع

الغيب وال قدرتو عمى المغفرة ،وأنو بشر وليس ابن هللا أو أنو هللا في صورة الناسوت الذي زعمت

بو النصارى ،وقد تناول الباجي ىذه القضية بتفصيل يفند كل ما زعم بو الراىب الفرنسي في

رسالتو بشيء من االطناب(ٖ).

لقد نفى أبو الوليد الباجي رحمو هللا ألوىية المسيح عيسى بن مريم بالحجج الدامغة عمى

بطبلن دعوى األلوىية ،فمن دعواىم أن المسيح فدى بدمو سائر بني آدم تكفي اُر لخطاياىم(ٗ) ،لم

يذكر الباجي نصوص االنجيل التي وردت في ألوىية المسيح ،إال أنيا وردت في انجيميم المزعوم
ِ
ِ
ير َوَن ْح ُن
َجمِ َنا َفِباأل َْوَلى َكِث ًا
َّن َم َحبَّتَ ُو َل َنا ،ألَنَّ ُو َوَن ْح ُن َب ْعُد ُخ َ
طاةٌ َم َ
بقوليمَ ( :ولك َّن هللاَ َبي َ
يح أل ْ
ات اْل َمس ُ
ِ ِِ
ِ ِ
صولِ ْح َنا َم َع هللاِ ِب َم ْو ِت
ض ِب! ألََّن ُو ِإ ْن ُكنَّا َوَن ْح ُن أ ْ
ص ِبو م َن اْل َغ َ
ُمتََب ِّرُرو َن َ
اآلن ب َدمو َن ْخُم ُ
َع َد ٌ
اء َق ْد ُ
ْابِن ِو)(٘)  ،وىنا إشارة واضحة ال يعترييا المبس حول عقيدتيم في الفداء ،وأن المسيح افتدى بدمو

(ٔ) عنان :دولة اإلسبلم في االندلس ،جٕ ،صٕ.ٕٛ

(ٕ) ىيو و الباجي :رسالة راىب فرنسا إلى المسممين وجواب القاضي أبي الوليد الباجي عمييا ،صٕٓ.ٕٚ-
(ٖ) المصدر نفسو ،ص.ٜٛ-ٚٚ
(ٗ) المصدر نفسو ،ص.ٜٛ-ٚٚ

(٘) العيد الجديد(إنجيل متى) ،رسالة بولس الرسول إلى أىل رومية.ٜ-ٛ :
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سائر بني االنسان ،الذي ذكره الراىب وىو الفداء بالدم(ٔ) ،ولقد وقف الباجي عمى ىذه العقيدة

وفندىا ،فالدم محدث ال يميق باإللو أوالً ،وىل يعجز اإللو عن دفع العقاب عن رعيتو ،وذىب
بتفنيد دعواىم في أن الدم ىو دم الناسوت الذي امتزج بالبلىوت ،واالثنان ىما شخص المسيح

عميو السبلم ،فكيف يموت اإللو ويكون دمو الفداء لبني اإلنسان في زعمكم ،فالموت والدم صفتان
ال يتفقان مع الذات اإلليية(ٕ) ،وىذا رأي النسطورية في أن الدم لمناسوت وليس لبلىوت ،فإذا

كان القول أن المسيح ىو امتزاج اإلثنين ،فإن إلييم مات ،ولم تكن لو قدرة عمى دفع الموت عن

نفسو ،ويميق ذاك بالذات اإلليية(ٖ).

وكذا الصمب الذي كان لمناسوت وليس لبلىوت ،فاستنكر أبو الوليد الباجي جيل الراىب

متسائبلً :ىل يصح موت إلو ،واذا مات فيل ىو محدث بعد الحياة التي تمتد إلى األزل ،وىل
يصح أن يموت اإللو ويبقى الخمق دون مدبر؟ ،وتساءل أيضاً ىل تعبد النصارى الناسوت الذي
مات أم البلىوت الذي ارتقى إلى السماء؟ فإذا كان الموت نياية المسيح عمى األرض فبل يمكن

أن يعد إلياً ،وان كان الناسوت ىو الذي مات فيل يصح أن يموت اإللو الراعي لمخبلئق ،وان
كانت النصارى تعبد البلىوت الذي رفع إلى السماء ،فإن ذلك في غاية الشرك ،فبموجب ذلك
أصبح في السماء إليين(ٗ).

فعمى رأي إحدى طوائف النصارى ،أن المسيح حجاب هللا ،ويقرون بأن المسيح رب

معبود والو خالق ،أما الحجاب فيو مخموق ،والمسيح عند بعضيم طبيعة واحدة ،وعند بعضيم
طبيعتان (ناسوتية والىوتية) ،فإن كانوا يعبدون الطبيعتين معا أقروا بأنيم يعبدون إنسانا وحجابا
مخموقا مع هللا تعالى ،وىو غاية الشرك ،وان قالوا نعبد البلىوت وحده ،فإنما يعبدون نصف
مسيح ال كمو ،ألنو طبيعتان وال يعبدون إال أحدىما دون األخرى ،ونطبق عمى ذلك اعتقادىم
بموت المسيح وصمبو ،فمعنى ذلك أن الصمب وقع عمى الناسوت فقط ،فمات وصمب نصفو

فقط ،ألن اسم المسيح عندىم واقع عمى البلىوت والناسوت معا ،ال عمى أحدىما دون اآلخر،
فقد كذبت النصارى إذ قالت بعقيدة الصمب والموت(٘).

وانتقل أبو الوليد الباجي إلى مسألة األبوة والبنوة ،التي تقول بأن المسيح إبن هللا ،وىو

أمر تجد تناقضو في ذات اإلنجيل ،إذ يأتي ذكر المسيح عميو السبلم بأنو ابن هللا ،في موضع
(ٔ) ىيو و الباجي :رسالة راىب فرنسا إلى المسممين وجواب القاضي أبي الوليد الباجي عمييا ،صٓ٘.
(ٕ) المصدر نفسو ،صٓ٘.

(ٖ) ابن حزم ،أبو دمحم عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاىري (تٗ٘ٙ :ه) :الفصل في
الممل واألىواء والنحل ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،د.ت ،جٔ ،ص.٘ٛ

(ٗ) ىيو و الباجي :رسالة راىب فرنسا إلى المسممين وجواب القاضي أبي الوليد الباجي عمييا ،صٓ.ٛٔ-ٛ
(٘) ابن حزم :الفصل في الممل واألىواء والنحل ،جٔ ،ص.٘ٛ
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وابن نبي هللا داؤود عميو السبلم(أي من نسمو) ،ولعل ذلك كفاية عمى إثبات تناقض اإلنجيل،

واختبلفو عن حقيقتو التي أنزليا هللا فييا عمى المسيح عميو السبلم ،بل وال تقول النصارى بأن
المسيح ابن داؤود عميو السبلم ،بل تقول أنو ابن يوسف النجار ،فإذا كان داؤود عميو السبلم أو

يوسف النجار مخموقين ،وأن المسيح إلياً خالقاً كيف يخمق أباه قبل أن يولد ،فإن ىذا االدعاء
والتسويف في نسبة المسيح إلى البشر تارة والى هللا تارة أخرى أمر ال يمكن تصديقو لكل ذي لب
(ٔ)
َِّ
ِ
ف َرُج َل َم ْرَي َم التي ُولِ َد م ْن َيا َي ُسوعُ
وس َ
وتفكير سديد  ،وقد جاء في االنجيل قوليمَ ( :وَي ْعُق ُ
وب َوَل َد ُي ُ
َّ ِ
ِ
يح)(ٕ) ،وىي إشارة صحيحة إلى نسب المسيح إلى أبيو المزعوم (يوسف
الذي ُي ْد َعى اْل َمس َ
النجار)(ٖ) الذي يتصل نسبو بداؤود عميو السبلم(ٗ) ،وقد جاء أيضاً (َفأَج ِ
ال:
ان ُب ْ
اب س ْم َع ُ
َ َ
ط ُر ُس َوَق َ
ِ
ِ
ِ
وناِ ،إ َّن َل ْح ًما
ال َل ُوُ :
ان ْب َن ُي َ
وبى َل َك َيا س ْم َع ُ
طَ
«أ َْن َت ُى َو اْل َمس ُ
أج َ
يح ْاب ُن هللا اْل َح ِّي َف َ
اب َي ُسوعُ َوَق َ
السماو ِ
ِ ِ َّ ِ ِ
ِ
ات)(٘) ،فمم تقف اإلشارة إلى بنوة المسيح عند نسب
َوَد ًما َل ْم ُي ْعم ْن َل َك ،لك َّن أَبي الذي في َّ َ َ
ثابت (إلى اإلنسان أم إلى هللا حاشاىا) ،وىو تناقض واحد في نسخة واحدة من اإلنجيل وىو

إنجيل متى.

ويذىب النصارى أن االبن ىو الروح القدس التي خمقت منذ األزل ،وعندما تطمب

إصبلح الخبلئق نزل إلى األرض في ىيأة االنسان وىو الناسوت ،وىو ابن (ييوه) وىو هللا تعالى
عند بني إسرائيل قبيل ميبلد المسيح ،وعند موتو عاد إلى البلىوت في السماء ،فإلو عند

النصارى يشكل أقنوماً ذي شخصية متحدة من ثبلثة شخوص؛ ال توجد في حالة انفصال عن
بعضيا في لحظة من الزمان ،وحقيقة كون هللا في وحدة أَز ّلية في ىذه الشخوص المتحدة بصورة

متكاممة منذ األزل ،لكن هللا تعالى الواحد الذي يتألف شخصو من أقانيمو الثبلثة منذ االزل
اقنوم الكممة في ذات هللا الواحد قبل كل شيء ،ثم صارت انساناً (ابن
ويرون أن الوحي وضع ٌ
هللا) ولكن بدون خطيئة(.)ٙ

(ٔ) ىيو و الباجي :رسالة راىب فرنسا إلى المسممين وجواب القاضي أبي الوليد الباجي عمييا ،صٖ.ٛٗ-ٛ
(ٕ) العيد الجديد (إنجيل متى).ٔٙ :ٔ ،

(ٖ ) ىو :خطيب السيدة مريم العذراء وقد خطبيا وىي حبمى بالمسيح عميو السبلم ،وقد قبل خطبتيا وخدمتيا بعد
أن عمم بحبميا وبقي في خدمتيا أثناء ذلك بعد أن رأى في منامو رؤية تبشره بوالدة المسيح عميو السبلم .والخطبة
مذكورة في :العيد الجديد (إنجيل متى).ٕٔ-ٜٔ :ٔ ،

(ٗ) ذكر نسبو كامبلً متصبلً في انجيل متى.ٔٙ-ٕ :ٔ ،
(٘) العيد الجديد (إنجيل متى).ٔٚ-ٔٙ :ٔٙ ،

( )ٙرأفت عماري ،أقنوم الحق الفريد ،نظرة عمى عقيدتي التثميث والتجسد ،دار الجيل لمطباعة ،القاىرةٜٜٕٔ ،م،
ٕٜٜٔم ،ص.ٜ
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وأقول أن ىذا الرأي غاية في التناقض في قوليم الوحي في أولو وضع الروح القدس في

الذات اإلليية ،وىل يصح أن يضع مخمو ُق إلياَ خمقو في ذات أخرى ،أم أن ىناك إليين ،فيكون
حماقة لمن قال بيا ،أو إشراكاً بعبادة إليين ،وأن اتحاد ىذه االقانيم الثبلث ،يقودنا إلى ذات
المشكل ،فأي األقانيم يعبد ،وكيف يفنى الموصوف بتمك األقانيم التي ال تنفصل ،فإن انفصال

البلىوت عن الناسوت في شخص المسيح عميو السبلم ،ينفي ألوىية المسيح عميو السبلم.

وفي محور آخر تضمنت معارضة أبي الوليد الباجي البشارة بسيدنا ونبينا دمحم التي

جاءت في االنجيل ،وىي بعثة النبي دمحم ،في كتبيم المزعومة ،فقد أشار إلى البشارة التي قد
تكون محذوفة أو محرفة لدييم ،بعد ثبوت التحريف في نسخ األناجيل المكتوبة(ٔ) ،إال أن البشارة

واردة في العديد من المواضع من تمك األناجيل والتي يموه النصارى تفسيرىا ،أما جيبلً بيا أو

ول َل ُك ْم:
يقيناً بصحتيا ومكابرة في التسميم بوجوب اتباع نبي آخر الزمان ،ومنيا قوليم( :اَْل َح َّق أَُق ُ
السماو ِ
ِ
اء أَع َ ِ
ودين ِمن ِ ِ
ِ
ِ
وحَّنا اْلم ْعم َد ِ
ات
َل ْم َيُق ْم َب ْي َن اْل َم ْولُ ِ َ َ ّ
الن َس ْ
انَ ،ولك َّن األ ْ
َص َغ َر في َمَم ُكوت َّ َ َ
ظ ُم م ْن ُي َ َ َ
ِ
ِ
ِ
أَع َ ِ
ِ
وحنَّا اْلم ْعم َد ِ
ون ُو.
وت َّ
ص ُبَ ،واْل َغاصُبو َن َي ْختَطُف َ
اآلن َمَم ُك ُ
ان ِإَلى َ
ْ
الس َم َاوات ُي ْغ َ
ظ ُم م ْن ُو َ .وم ْن أَيَّا ِم ُي َ َ َ
ِ
ِ
ِ
َن جميع األ َْنِب َياء والنَّام ِ
َن َيأْتي.
َن تَْقَبُمواَ ،في َذا ُى َو ِإيمِيَّا المزِمع أ
وحَّنا تََنَّبأُواَ .واِ ْن أ ََرْدتُ ْم أ ْ
وس إَلى ُي َ
َ ُ َ
أل َّ َ َ
ْ ُْ ُ ْ َ
(ٕ)
م ْن َل ُو أُ ُذ َن ِ
مس ْم ِع َفْم َي ْس َم ْع).
ان لِ َّ
َ
فالمقصود بـ(إيمياء األصغر) في ممكوت السماوات من تنبأ بو األنبياء ،نبينا دمحم رسول
هللا الذي نسب إلى الصغر لتأخر بعثتو إلى آخر زمن النبوات ،ففاقيم بكمال رسالتو ورحمتو
وتماميما ،فإن لم يكن دمحماً فبل يمكن لمنصارى أن تدعي بأن عيسى ىو آخر األنبياء إليمانيم
برسالة تبلميذه مثل بولس وغيره ،وأثبت الحواريون في المجمع األورشميمي األول عدم تمام رسالة
المسيح عميو السبلم ،بدليل التعديل والنسخ الذي قاموا بو بزعم التيسير ،فأبطموا الختان ،وأحموا
بعض محرمات التوراة(ٖ).

إن تواتر البشارة في نسخ االنجيل ،يقود النصارى إلى اعتناق اإلسبلم والتصديق بنبوة

دمحم ،بعد ما أدركت عقوليم عظمة اإلسبلم ورفعتو ،وتفوق أمة العرب في رقييا عمى سائر
األمم ،وقد الحظنا في دراسة مكونات المجتمع األندلسي ،أن ىذا المجتمع ضم في بنيانو نسبة
كبيرة من المولدين ممن اعتنق ذوييم اإلسبلم بعد فتح األندلس ،وقد أدركت الكنيسة خطر ىذا

االنتشار السريع لئلسبلم ،فكان معظم القساوسة والرىبان يتحفظ عمى إطبلق رأيو في صدق

النبوة الدمحمية ،التي نصت عمييا وبشرت بيا األناجيل.

(ٔ) ىيو و الباجي :رسالة راىب فرنسا إلى المسممين وجواب القاضي أبي الوليد الباجي عمييا ،ص٘.ٛٙ-ٛ
(ٕ) العيد الجديد (إنجيل متى).ٔ٘-ٔٔ :ٔٔ ،

(ٖ) السقار ،منذر :ىل بشر الكتاب المقدس بدمحم ،دار السبلم لمنشر والتوزيع ،طٔ ،المممكة العربية السعودية،
ٕٔٗٛهٕٓٓٚ/م ،ص.ٔٔٚ
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وقد تولى أبو الوليد الباجي معارضة الراىب في شرح البعثة النبوية منذ فجر اإلسبلم

وحتى أصبح القوة التي داىمت القموب قبل الببلد ،ودخمت في عصمتو العديد من دول المشرق
وامارتو ،وامتد المسير بحاممي لوائو حتى وصموا جنوب فرنسا ،فكانت االمة اإلسبلمية أمة

عظيمة(ٔ) ،إال أنيا تقيقرت تحت وطأة األطماع وانحبلل العقد بين صفوفيا في ذلك العصر.

وبعد أن أثبت أبو الوليد الباجي عظمة اإلسبلم وبين سيرة النبي دمحم ،انبرى لدعوة

الراىب الفرنسي إلى اإلسبلم ،فقد أيقن الباجي بمكانتو عند قومو ،وما تنطوي عميو رسالتو إلى

المقتدر

(ٕ)

من محاولة لميادنتو في إطار التنسيق لمحممة الصميبية عمى المشرق من جانب،

ومحاولة تنصيرية – وقد تكون يائسة -لتنصير أمير مسمم وامارتو ،وقد ُعمم عدم إسبلم الراىب
حتى أدركو الموت ،إال أن مثل ىذه المناظرات تنتيي بإسبلم المناظر الكتابي في بعض

األحيان.

الخاتمة

بعد التعرض لممصادر في عمم مقارنة األديان ومفيوم المناظرة والجدل ومشروعيتيما في

اإلسبلم ،توصل الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات نوجزىا فيما يأتي:

ٔ -المناظرة الدينية مشروعة في القرآن والسنة والنبوية واألثر ،ونوع من أنواع البحث العممي الذي
يتقصى فيو المناظر الحقيقة ،ويعارض فييا من خالف رأيو.

ٕ -إن مناظرة أىل الكتاب مشروعة في القرآن والسنة والنبوية واألثر ،وىي أداة في الدعوة إلى
اإلسبلم والتوحيد.

ٖ -إن مناظرة أىل الكتاب تقترن بالدفاع عن اإلسبلم ،بتفنيد ادعاءات النصارى وغيرىم من الممل
والفرق المخالفة لعقيدة التوحيد.

ٗ -كانت قضية البشارة بالنبي دمحم أكثر ما يشغل عمماء مقارنة األديان.

٘ -كان نفي ألوىية المسيح عميو السبلم من بين أركان االيمان عند المسممين فبل يصح الكذب عميو
أو نسبة أمور لم يقميا عن نفسو.

(ٔ) ىيو و الباجي :رسالة راىب فرنسا إلى المسممين وجواب القاضي أبي الوليد الباجي عمييا ،ص.ٜٛ-ٜٛ
(ٕ) المصدر نفسو ،ص.ٜٜ
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

أوالً :المصادر العربية:
وض
ٔ.
ابن الوزير ،دمحم بن إبراىيم بن عمي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي (تٛٗٓ :ه)َّ ،
الر ُ
ٍ
ِ
ِ
ِِ
ٍ
الصنعاني ،تقديم :بكر بن
َ
اسم في ال ّذ ّب َع ْن ُسَّنة أبي الَقاسم وعميو حواش لجماعة من العمماء منيم األمير ّ
الب ْ
عبد هللا أبو زيد ،اعتنى بو :عمي بن دمحم العمران ،دار عالم الفوائد لمنشر والتوزيع ،د.م ،دت.
ٕ.

ابن الوزير ،دمحم بن إبراىيم(تٛٗٓ:ه) :ترجيح أساليب القرآن عمى أساليب اليونان ،مطبعة المعاىد،

القاىرةٖٜٔٗ ،هٜٖٔٔ/م.
ٖ.

ابن بطال ،أبو الحسن عمي بن خمف بن عبد الممك (تٜٗٗ :ه) :شرح صحيح البخاري البن بطال،

تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراىيم ،مكتبة الرشد ،طٕ ،الرياضٕٖٔٗ ،هٕٖٓٓ/م.
ٗ.

ابن حجر ،أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقبلني الشافعي :فتح الباري شرح صحيح البخاري،

رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو :دمحم فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجو وصححو وأشرف عمى طبعو :محب الدين الخطيب،
عميو تعميقات العبلمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ،دار المعرفة ،بيروتٖٜٔٚ ،ه.

٘.

ابن حزم ،أبو دمحم عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاىري (تٗ٘ٙ :ه) :الفصل

في الممل واألىواء والنحل ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،د.ت.

.ٙ

ابن حزم ،أبو دمحم عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاىري (تٗ٘ٙ :ه) :الفصل

في الممل واألىواء والنحل ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،د.ت .
.ٚ

ابن حنبل ،أحمد بن دمحم بن حنبل بن ىبلل بن أسد الشيباني (تٕٗٔ :ه) :مسند اإلمام أحمد بن

.ٛ

ابن عبد البر ،يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر القرطبي (تٖٗٙ :ه) :التمييد لما في الموطأ

حنبل ،تحقيق :شعيب األرنؤوط-عادل مرشد وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،طٕٔٔٗٔ ،هٕٓٓٔ/م.

من المعاني واألسانيد ،تحقيق :مصطفى بن أحمد العموي ،دمحم عبد الكبير البكري ،و ازرة عموم األوقاف والشؤون
اإلسبلمية ،المغرب ٖٔٛٚه.

.ٜ

ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي(تٖٜ٘ :ه) :معجم مقاييس المغة ،تحقيق :عبد

ٓٔ.

ابن قيم الجوزية ،دمحم بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (تٚ٘ٔ :ه) :ىداية الحيارى في

السبلم دمحم ىارون ،دار الفكر ،بيروتٖٜٜٔ ،هٜٜٔٚ/م.

أجوبة الييود والنصارى ،تحقيق :دمحم أحمد الحاج ،دار القمم/دار الشامية ،طٔ ،جدةٔٗٔٙ ،هٜٜٔٙ/م.
ٔٔ.

ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري(تٚٚٗ :ه) :تفسير القرآن العظيم

(تفسير ابن كثير) ،تحقيق :دمحم حسين شمس الدين ،دار الكتب العممية/منشورات دمحم عمي بيضون ،طٔ،

بيروتٜٔٗٔ ،ه.
ٕٔ.

ابن منظور ،دمحم بن مكرم بن عمى األنصاري(تٚٔٔ :ه) :لسان العرب ،الحواشي :لميازجي وجماعة

من المغويين ،دار صادر ،طٖ ،بيروتٔٗٔٗ ،هٜٜٔٗ/م.
ٖٔ.

ابن ىشام ،عبد الممك بن ىشام بن أيوب الحميري المعافري (تٕٖٔ :ه) :السيرة النبوية البن ىشام،

تحقيق :طو عبد الرؤوف سعد ،شركة الطباعة الفنية المتحدة ،د.ت.
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ٗٔ.

ابن وىب الكاتب ،إسحاق بن إبراىيم بن سميمان (ت :بعد ٖٖ٘ه) :البرىان في وجوه البيان (نقد النثر

لقدامة بن جعفر) ،تحقيق :حفني دمحم شرف ،مطبعة الرسالة ،القاىرةٖٜٔٛ ،هٜٜٔٙ/م.

ِ
الس ِج ْستاني (المتوفى:
٘ٔ.
أبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ّ
ٕ٘ٚىـ ) ،سنن أبي داود ،تحقيق :شعيب األرنؤوط  -مح َّمد ِ
كامل قره بممي ،دار الرسالة العالمية ،طٔ،
َ
َ
ٖٓٗٔهٕٜٓٓ/م.
.ٔٙ

األحمد نكري ،القاضي عبد النبي بن عبد الرسول (ت :ق ٕٔه) :دستور العمماء = جامع العموم في

اصطبلحات الفنون ،ترجمو إلى العربية :حسن ىاني فحص ،دار الكتب العممية ،طٔ ،بيروت،

ٕٔٗٔهٕٓٓٓ/م.
.ٔٚ
.ٔٛ

آمنة بن منصور ،المناظرة في األندلس (االشكال والمضامين) ،دار الكتب العممية ،بيروتٕٕٓٔ ،م.

البخاري ،دمحم بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور

رسول هللا وسننو وأيامو = صحيح البخاري ،تحقيق :دمحم زىير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة طٔ،
ٕٕٗٔىـ.

.ٜٔ

حسن ،عثمان عمي :منيج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل االعتقاد ،دار اشبيميا لمنشر والتوزيع ،طٔ،

السعوديةٕٔٗٓ ،هٜٜٜٔ/م.
ٕٓ.

حسن ،عثمان عمي :منيج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل االعتقاد ،دار اشبيميا لمنشر والتوزيع ،طٔ،

السعوديةٕٔٗٓ ،هٜٜٜٔ/م.

ٕٔ.

حسنين ،رمضان مصطفى الدسوقى :جيود عمماء المسممين في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن

اليجري إلى العصر الحاضر-عرض ونقد ،أطروحة دكتوراة غير منشورة ،قسم الدعوة والثقافة اإلسبلمية بكمية
أصول الدين والدعوة  -جامعة األزىر ،المنصورةٕٔٗٗ ،هٕٓٓٗ/م.

ٕٕ.

الحموي ،شياب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي (تٕٙٙ :ىـ) :معجم البمدان ،دار

ٖٕ.

الخمف :سعود بن عبد العزيز :دراسات في األديان الييودية والنصرانية ،مكتبة أضواء السمف ،طٗ،

صادر ،طٕ ،بيروتٜٜٔ٘ ،م.

الرياضٕٔٗ٘ ،ىـٕٓٓٗ/م.
ٕٗ.

الرازي ،أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي(تٙٓٙ :ه) :مفاتيح الغيب = التفسير

الكبير ،دار إحياء التراث العربي ،طٖ ،بيروتٕٔٗٓ ،ه.

ٕ٘.

ٕٜٜٔم.
.ٕٙ

رأفت عماري ،أقنوم الحق الفريد ،نظرة عمى عقيدتي التثميث والتجسد ،دار الجيل لمطباعة ،القاىرة،
الزجاج ،أبو إسحاق إبراىيم بن السري بن سيل(تٖٔٔ:ه) :معاني القرآن واعرابو ،تحقيق :عبد الجميل

عبده شمبي ،عالم الكتب ،طٔ ،بيروتٔٗٓٛ ،هٜٔٛٛ/م.

.ٕٚ

السبكي ،تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين(ت ٚٚٔ :ه) :معيد النعم ومبيد النقم ،مؤسسة الكتب

الثقافية ،طٔ ،بيروتٔٗٓٚ ،هٜٔٛٙ/م.
.ٕٛ

السديس ،عبد الرحمن بن عبد العزيز :منيج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات األحكام من أضواء

البيان ،رسالة ماجستير ،كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية  /جامعة أم القرى ،المممكة العربية السعودية،

ٓٔٗٔه.
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.ٕٜ

السقار ،منذر :ىل بشر الكتاب المقدس بدمحم ،دار السبلم لمنشر والتوزيع ،طٔ ،المممكة العربية

السعوديةٕٔٗٛ ،هٕٓٓٚ/م.
ٖٓ.

السكوني ،أبو عمي عمر(تٚٔٚ:ه) :عيون المناظرات ،تحقيق :سعد غراب ،منشورات الجامعة

ٖٔ.

سيكو تورى .الرؤية التوحيدية في أديان العالم ،مجمة جامعة المدينة العالمية لؤلديان والمذاىب

التونسية ،تنوسٜٔٚٙ ،م.

المعاصرة ،مصرٕٓٔٗ ،م.
ٕٖ.

السيوطي ،جبلل الدين (تٜٔٔ :ه) :جمع الجوامع المعروف بـ (الجامع الكبير) ،تحقيق :مختار

ٖٖ.

السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جبلل الدين (المتوفىٜٔٔ :ه) ،حاشية السندي عمى سنن

إبراىيم اليائج وعبد الحميد دمحم ندا وحسن عيسى عبد الظاىر ،األزىر الشريف ،طٕ ،القاىرةٕٔٗٙ ،هٕٓٓ٘/م.
النسائي ،مكتب المطبوعات اإلسبلمية ،حمب ،طٕٔٗٓٙ ،هٜٔٛٙ-م.

ٖٗ.

ٜٜٔٚم.

ٖ٘.

الشعراوي ،دمحم متولي الشعراوي (تٔٗٔٛ :ه) ،تفسير الشعراوي – الخواطر ،مطابع أخبار اليوم،
الشنقيطي ،دمحم األمين بن المختار (تٖٜٖٔ :ه) :آداب البحث والمناظرة ،تحقيق :سعود بن عبد

العزيز العريفي ،دار عالم الفوائد لمتوزيع والنشر ،جدة ،د.ت.
.ٖٙ

الشوكاني ،دمحم بن عمي بن دمحم بن عبد هللا اليمني (تٕٔ٘ٓ :ه) :نيل األوطار ،تحقيق :عصام الدين

الصبابطي ،طٔ ،دار الحديث ،مصرٖٔٗٔ ،هٜٜٖٔ/م.

.ٖٚ

صالح ،سعد الدين السيد :مشكبلت العقيدة النصرانية ،دار األرقم لمطباعة والنشر ،طٖٜٜٕٔ ،م.

.ٖٛ

الصمداني ،الشريف دمحم بن حسين :رؤية شرعية في الجدال والحوار مع أىل الكتاب ،راجعو وقدم لو:

الشيخ عموي بن عبد القادر السقاف ،الكتاب منشور عمى موقع و ازرة األوقاف السعودية بدون بيانات ،الرياض،

د.ت.

.ٖٜ

الرباعي (تٕٔٚٙ :ه) ،فتح الغفار الجامع
الصنعاني ،الحسن بن أحمد بن يوسف بن دمحم بن أحمد ُّ

ألحكام سنة نبينا المختار ،تحقيق :مجموعة بإشراف الشيخ عمي العمران ،دار عالم الفوائد ،طٕٔٔٗٚ ،ه.
ٓٗ.

طاشكبري زاده ،عصام الدين ابي الخير احمد بن مصطفى بن خميل (تٜٙٛ :ه) ،رسالة االدب في

عمم البحث والمناظرة ،تحقيق :حايف النبيان ،دار الظاىرية لمنشر ،الكويتٖٖٔٗ ،هٕٕٓٔ/م.
ٔٗ.

الطبري :دمحم بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي ،أبو جعفر الطبري (تٖٔٓ :ه) :تفسير

الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،بالتعاون مع

مركز البحوث والدراسات اإلسبلمية بدار ىجر الدكتور عبد السند حسن يمامة ،دار ىجر لمطباعة والنشر
والتوزيع واإلعبلن ،طٕٕٔٔٗ ،هٕٓٓٔ/م.
ٕٗ.

الطبري ،أبو جعفر دمحم بن جرير (تٖٔٓ:ه) :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق :محمود دمحم

شاكر ومطبعة الحمبي ،دار التربية والتراث ،مكة المكرمة ،د.ت.
َّ
خرمة ،أبو دمحم الطيب بن عبد هللا بن أحمد بن عمي الحضرمي الشافعي (تٜٗٚ :ه):
ٖٗ.
بام َ
الطيب َ
قبلدة النحر في وفيات أعيان الدىرُ ،عني بو :بو جمعة مكري  /خالد زواري ،دار المنياج ،طٔ ،جدة،
ٕٔٗٛهٕٓٓٛ/م.

ٗٗ.

عبد الرحمن بن ناصر السعدي :تيسير الكريم الرحمن :في تفسير كبلم المنان .العبيكان لمنشر،

ٜٔٛٛم.
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.ٔمٜٜٚ/ٔٗٔهٚ ، القاىرة،ٗ ط، مكتبة الخانجي، دولة اإلسبلم في األندلس: دمحم عبد هللا،عنان

.ٗ٘

)العيد الجديد (انجيل يوحنا

.ٗٙ

(العيد القديم (التوراة

.ٗٚ

 دار، عقيدة التثميث عند النصارى عرض ونقد، مشكبلت العقيدة النصرانية: نظير دمحم النظير،عياد

.ٗٛ

.ٕٔٓمٙ/ٖٗٔهٚ ، القاىرة،ٔ ط،اآلفاق العربية

 المسند الصحيح المختصر بنقل،)ٕىـٙٔ : مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت،مسمم

.ٜٗ

، دار إحياء التراث العربي، دمحم فؤاد عبد الباقي: تحقيق، صحيح مسمم-العدل عن العدل إلى رسول هللا

. ت. د،بيروت

/ ٔٗٗٔھـ،ٙ العدد، مجمة ذخائر، دراسة نماذج: من تاريخ الحوار اإلسبلمي المسيحي:نجاة بن ايدار

.٘ٓ
.ٕٔٓمٜ

 السمين الحمبي- مفيوميا وأثرىا في فيم النص القرآني: الموضوعيَّة،نزار عطا هللا أحمد صالح

.٘ٔ

 رسالة راىب فرنسا إلى المسممين وجواب:)ٗهٚٙ : أبو الوليد سميمان بن احمد(ت،ىيو و الباجي

.ٕ٘

.ٕ٘ٔٓم/ٖٗٔ ىٙ ،)ٔ(  ع،)ٔٔ(  مج، المجمة األردنية في الدراسات اإلسبلمية،ًأنموذجا

، القاىرة، دار الصحوة، دمحم عمد هللا الشرقاوي: دراسة وتحقيق،القاضي أبي الوليد الباجي عمييا
.ٔمٜٛٙ/ٓٗٔهٙ

 آداب العالم والمتعمم عند المفكرين المسممين من منتصف القرن الثاني اليجري،يحيى حسن عمي مراد

.ٖ٘

. ٖٕٓٓم، بيروت، دار الكتب العممية،وحتى نياية القرن السابع

. المصادر األجنبية:ًثانيا

Constance Brittain Bouchard, Sword, Miter, and Cloister: Nobility and the
.٘ٗ
.1081, Cornell University, Cornell University Press, 1108-089Church in Burgundy,
Grodzki, Marcin. "An Alternative Insight into the First Centuries of Islam on
.55
the Iberian Peninsula–Problems of Historiographic Sources Concerning the Early
.)2912( 2Islamic History of Al-Andalus." Rocznik Orientalistyczny
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