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Abstract
Sheikh Aḥmad Dīdāt, the awardee of King Faisal award in 1986, was a
enthusiastic, self-educated Muslim preacher from South Africa, most
prominent for engaging Christian missionaries in open debates.
Although he was famous for his sharp and impassioned debating style,
he also published more than 20 books and wrote numerous articles and
pamphlets, many of them were translated into different languages. He
settled a specific discourse on the nature of relations between Muslims
and followers of other religions through dialogues, public debates, and
written literature. This research aims to identify Dīdāt’s approaches in
his literature, the impact of his methodology on Islamic-Christian
dialogue, the methods used by him in this regard and the guidelines
from his approaches to improve Islamic-Christian dialogue in future.
The study concludes that dialogue is one of the basic means to achieve
peace and peaceful coexistence in the modern era. Moreover, Dīdāt
adheres to the original and authentic sources of the Christians, and
promotes the calm dialogue based on the principles of sober scientific
research, to achieve security and peaceful coexistence. The researchers
recommend establishment of an active international Islamic body for
dialogue, far from political influences and directives, to prepare
scientific and intellectual cadres of Muslim interlocutors at all levels.
Keyword: methodology, divine sources, comparative religion,
rationality, biblical criticism, polemic, Ahmad Didat
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املقدمة
إن قضية احلوار قد أصبحت يف عاملنا اليوم من ضرورايت العصر للتغلب على العديد من املشكالت احلياتية،
إن احلوار قد أصبح إحدى السمات املميزة للعصراحلايل،إن للجدل الديين فوائدة عديدة إذا ما روعيت آداهبا وضوابطها،
إننا حباجة شديدة إىل اجلدل الديين خاصة بني املسيحية واإلسالم إلزالة سوء التفاهم املوجود يف عقول أتباعهما ،ويف
العصر احلديث ميثل اجلدل الديين الشيخ أمحد ديدات املناظر املسلم الذي انظر أكثر من إثنني وثالثني قسيسا يف
األماكن املختلفة من العامل ،ومن أمهها :الوالايت املتحدة األمريكية ،بريطانيا ،كندا ،هونغ كونغ ،سنغافورة ،اهلند ،جنوب
أفريقيا وغريها وله مؤلفات عديدة يف جمال اجلدل الديين بني املسيحية واإلسالم.
الشيخ أمحد ديدات من أبرز العلماء املعاصرين الذي بذل جهودا علمية وعاجل عددا من القضااي اليت يعاين
منها املسلمون عن طريق املناظرات والكتاابت واحملاضرات واحملاورات ،وسوف نقوم يف الصفحات التالية مبحاولة الكشف
عن منهج ديدات يف مؤلفاته إن شاء هللا ،واألمر الذي جيب اإلشارة إليه ههنا هو أن ديدات مجع بني عدد من املناهج
العلمية مثل املنهج النقلي واملنهج العقلي واملنهج اجلديل واملنهج املقارن واملنهج النقدي.
وهذا البحث يهدف إىل الوقوف على منهج ديدات يف مؤلفاهتم و مدى أتثري جدله على الفكر اإلسالمي
املسيحي؟ وما هي املناهج واألساليب اليت استخدمها؟ وما هي الصلة بني اجلدل الديين واحلوار اإلسالمي املسيحي يف
العصر احلديث؟ وما هي اآلاثر اليت تركته على احلوار اإلسالمي املسيحي؟ حىت نستفيد منها يف حتسني العالقات بني
الداينتني يف املستقبل إن شاء هللا هذا هو اهلدف الرئيسي الذي يرمي إليه هذا البحث.
الدراسات السابقة
ابلنسبة للدراسات السابقة حول الشيخ أمحد ديدات فهناك بعض البحوث والدراسات اليت تناولت بعض
اجلوانب من شخصيته ،وهي عبارة عن:
 .1أمحد ديدات – حياته – نشاطه – مناظراته :وهي عبارة عن رسالة كتبها أمحد اجلدع عام  ،1990حتدث
فيها عن سريته وأنشطته ومناظراته املشهورة.
 .2ألف الشيخ يوسف العاصي الطويل كتااب بعنوان (أمحد ديدات بني القاداينية واإلسالم) بني فيه األخطاء
اليت وقع فيها الشيخ ،تناول فيه املؤلف شخصية أمحد ديدات نقدا وحتليال ،مث حتدث عن القاداينية وعالقة
الشيخ ابلقاداينية ،مث بني أسباب اهتامه ابلقاداينية مث حتدث عن التبشري وخططه يف العامل العريب وعالقة
الشيخ ابملخططات التبشريية مث بني موقف الشيخ من اليهود ودولة إسرائيل كما حتدث عن اليهود ابلتفصيل
حيث خصص له ثالثة فصول وأخريا قام بتحليل منهجه وأشار إىل نقاط القوة والضعف يف أسلوبه ،ويف
احلقيقة هذه الدراسة عبارة عن دراسة نقدية لشخصية أمحد ديدات حيث حاول فيها الباحث أن يبني
األخطاء اليت وقع فيها الشيخ.
 .3الشيخ أمحد ديدات ومنهجه يف احلوار والدعوة وأهم جماالته التطبيقية املمكنة مع دراسة متهيدية موسعة عن
اإلسالم واملسلمني يف جنوب أفريقيا للكاتب محزة مصطفى ميغا :وهي رسالة الدكتوراه مقدمة إىل كلية
الدعوة اإلسالمية بطرابلس ليبيا عام  2005امليالدي ،حيث تناول فيها الباحث منهج الشيخ يف احلوار
والدعوة اإلسالمية مع وضع اإلسالم واملسلمني يف جنوب أفريقيا وقد طول الباحث الكالم عن حال املسلمني
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يف جنوب أفريقيا وتطرق للشيخ إبجياز شديد ،مث ذكر مناذجا من املناظرين املسلني أمثال ابن حزم وأيب عبيدة
اخلزرجي والشيخ رمحة هللا اهلندي.
 .4حوار ومناظرة ألمحد ديدات منوذجا يف العصر احلديث :وهي عبارة عن املقال الذي كتبه الدكتور إبراهيم
بن عبد الكرمي السنيدي والذي نشر يف جملة أم القرى للعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية مبكة املكرمة
اململكة العربية السعودية العدد 46 :احملرم 1430هـ املوافق 2009م ،وحيتوي هذا املقال على حتليل منهجه
يف حواراته ومناظراته مع بيان مقومات شخصيته واخلصائص األسلوبية ملنهجه والسمات العامة واخلاصة
ملنهجه وذلك من خالل حمتوى مناظرة الشيخ ديدات والقس جيمس سواجارات كنموذج يف العصر احلديث.
 .5منهج ديدات يف نقد العهد اجلديد :وهي رسالة املاجستري قدمتها أمساء بنت سبيت إىل جامعة احلاج خلضر
مبدينة ابتنة ابجلزائر إىل كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية قسم أصول الدين :مقارنة األداين عام
 2010امليالدي ،تناولت فيها منهج ديدات يف نقد العهد اجلديد من حيث املصادر والرواايت واملضامني،
كما حتدثت عن منهجه يف نقد عقائد العهد اجلديد وأخالقه وشرائعه.
 .6جهود الشيخ أمحد ديدات ومنهجه يف الرد على النصارى :للكاتب حممد نور عبدهللا نيجريي اجلنسية  :وهي
رسالة الدكتوراة مقدمة إىل كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة اململكة
العربية السعودية عام 1432هـ  2011 /م حيث تناول فيها الباحث حياة الشيخ أمحد ديدات وأهم
أعماله مث ذكر الباحث املنهج الذي سلكه الشيخ يف الرد على النصارى.
 .7الشيخ أمحد ديدات وجهوده يف الدعوة إىل هللا :وهي رسالة املاجستري قدمتها سجي بنت حممد بن أمحد
هوساوي إىل كلية الدعوة وأصول الدين قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة ابململكة
العربية السعودية يف  21أبريل 2013م ،تناولت فيها جهود الشيخ ديدات الدعوية ومنهجه يف دعوة غري
املسلمني ،كما تطرق إىل أساليبه الدعوية والوسائل اليت استفاد منها يف سبيل الدعوة إىل هللا.
 .8أعمال وجهود الشيخ أمحد ديدات يف مقارنة األداين دراسة حتليلية :للكاتبة أمساء رفيق :وهي رسالة ماجستري
مقدمة إىل كلية أصول الدين قسم مقارنة األداين ابجلامعة اإلسالمية العاملية إبسالم آابد 1421ه/
2000م ،تناولت فيها الباحثة مؤلفاته ومناظراته ابإلضافة إىل أهم أعماله بدراسة حتليلية ،وهي دراسة خمتصرة
عن الشيخ أمحد ديدات لعدم توفر املادة يف تلك اآلونة كما تصرح بذلك الباحثة ،حيث واجهت مشاكل
كثرية يف سبيل الوصول إىل املادة العلمية املناسبة ،وعلى كل حال فقد كانت حماولة علمية جيدة حيث
فتحت جمال البحث حول هذا العلم من أعالم األمة اإلسالمية.
 .9أمحد ديدات وجهوده يف الرد على النصارى :وهي رسالة ماجستري قدمتها الطالبة رائدة إبراهيم اللحام إىل
قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة كلية أصول الدين ابجلامعة اإلسالمية بغزة عام 1429هـ 2009 /م ،حيث
تناولت فيها الباحثة جهود الشيخ يف الرد على النصارى ،وأخريا حتدثت عن التنصري ووسائله وجهود العلماء
يف مواجهة التنصري وجهود ديدات يف التصدى للتنصري.
وسوف أسري يف هذا البحث:
● املنهج الوصفي واملنهج املقارن.
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● وقد اعتمدت يف ختريج النصوص القرآنية على املصحف العثماين ،كما اعتمدت يف ختريج نصوي الكتاب
املقدس على النسخة ال عربية اليت أصدرهتا دار الكتاب املقدس يف الشرق األوسط جبمهورية مصر العربية،
القاهرة ،اإلصدار الثالث الطبعة اخلامسة .2006
منهج ديدات يف مؤلفاته
أوال :املنهج النقلي:
يعد املنهج خطة أساسية يعتمد عليها الباحث يف تكوين حبثها العلمي ولكي يصل الباحث إىل نتائج سليمة
قام العلماء السابقون بوضع مناهج علمية لكل فن من الفنون ،كما أوجب على الباحث أن يسلك منهجا يسري عليه
ليستوعب القضية استيعااب اتما ويقدم حلوال مناسبة للمشكلة اليت يريد معاجلتها،حتتل النصوص أمهية قصوى يف منهج
الديدات فهو يقسم النصوص إىل قسمني نصوص مسيحية ونصوص إسالمية.
أمهية النصوص عند ديدات:
لقد اعتمد الشيخ على النصوص اعتمادا كليا سواء كان يف مؤلفاته أو مناظراته أو حماضراته ،إنه ال يتحدث
بنفسه ،فيحتمل حديثه الصدق أو الكذب بل يدع النصوص والواثئق يتحدث بنفسها ،ومما يدل على اهتمامه وهو
يتحدث عن صلب املسيح:
"ولنتفحص وجهة نظرهم ،فلندع شهودهم ولنمحص شهاداهتم لنكشف احلقيقة أو الزيف يف
املوضوع من ذات مصادرهم"

1

و كان جييد عدة لغات مثل اإلجنليزية و اليواننية و العربية والعربية ولغة األفريكاان .فكان حيفظ النصوص
بتلك اللغات حيث يقول:
"ولقد أخذت على نفسي مشقة حفظ ذلك بعدة لغات ،فحينما ألتقي ابملواطنني (الزولو) فإين
ال أحتدث إليهم ابإلجنليزية ألين أعرف من لغة (الزولو) ،ويكون لذلك أتثري عظيم عليهم ،فإين
أحتدث إليهم وأقرأ النص ابألفريكاان ،وقد حفظت النصوص ابلعربية كذلك ،فقد تصورت أين
ميكن أن أذهب إىل لبنان لذلك للتحدث إىل املسيحيني اللبنانيني ،لقد أخذت نفسي مبشقة
كل ذلك ،والناس يتصورون أين أمتتمع بذاكرة فريدة قادرة على احلفظ ،وحقيقة األمر غري ذلك،
إمنا ذلك هو حصاد اجلهد الشاق الذي أبذله ،بقدر ما تعمل جيازيك هللا  ،وكلما بذلت جهدا
2
أكرب كان جزاء هللا أوسع"
وكان ينصح ويوجه تالمذته حبفظ نصوص الكتاب املقدس حيث يرشد طالبه الذين خترجوا من الدورة التدربية
اليت نظمها املركز اإلسالمي بدرابن:
"احفظ واستوعب كل النصوص اليت تعلمتها ابإلجنليزية ،احفظها بلغتك ،فاألخ الذي يتكلم
العربية عليه أن حيفظ ابإلجنليزية كذلك ،ومن يتكلم األر ديه حيفظه ابإلجنليزية واألرديه ،احصل
على الكتاب املقدس ابلصومالية واحفظه ابإلجنليزية والصومالية إذا كنت صوماليا وهكذا كل
واحد منكم ابللغتني ،وبذلك تستطيع أن تتحدث للشخص مرتني عن املوضوع ،وسوف يكون
الشخص سعيدا ألنك تتحدث إليه بلغته وسوف ال حيس ابملل من التكرار بلغتني"
32

3

جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يناير – يونيو  ،2021اجمللد،6:العدد1:

كما يدعو املسلمني إىل االهتمام بنصوص القرآن الكرمي يف جمال الدعوة حيث يقول وهو يوجه املسلم:
"افتح القرآن الكرمي ،واجعل أصدقاءك ومعارفك املسيحيني يقرأون اآلايت "...أي اآلايت اليت
تبني موقف املسلمني من املسيح واملسيحية .و يقول يف موضع آخر ":وإذا سألت كيف لك أن
تقوم بدورك يف الدعوة؟ فاإلجابة ببساطة  ،هي أن حتفظ على األقل آية واحدة من القرآن الكرمي،
ِ
الر ُس ُل َوأ ُُّمهُ ِص ِدي َقةٌ ۖ
يح ابْ ُن َم ْرَميَ إِاال َر ُس ٌ
ت ِم ْن قَـْبلِ ِه ُّ
ول قَ ْد َخلَ ْ
وهي قوله سبحانه وتعاىلَ ":ما الْ َمس ُ
اان َيْ ُك َال ِن الطاعام ۗ انْظُر َكيف نـُبِني َهلم ْاآلاي ِ
ََّن يـُ ْؤفَ ُكو َن" 4،فلتكتبها هي ومعناها
ت مثُا انْظُْر أ اٰ
َ َ ْ ْ َ َ ُ ُُ َ
َك َ َ
على بطاقة من الورق املقوي ،ولتحفظ كالم هللا و معناه مجلة تلو األخرى ،وال تدع البطاقة خترج
من جيبك أو حقيبة يدك حىت ينتقل ما هبا من كالم هللا ومعناه إىل دماغك ،حاسوبك الذي

منح هللا إايك".
مث يزيد قائال:
"إنك هبذه اآلية الوحيدة فقط ،مث بقذيفة رجل أسرتاليا البدائي القاتلة ( األتناتو أي مبفهومه
السامي لإلله مهيأ القتالع كل نوع من أنواع التجسيم والتشبيه اليت ابتلي هبا عباد هللا ،فهذا هو
5
شرفك ،وقدر اإلسالم"
وبعد بيان أهيمة النصوص عند ديدات حيق لنا أن نقول أهنا تعد أحد األسس املركزية يف منهجه ،وهي تنقسم

إىل قسمني نصوص مسيحية ونصوص إسالمية.
أوالا :النصوص املسيحية:

حتتل النصوص املكانة العليا عند الشيخ ديدات ولذلك فهو حيفظها عن ظهر القلب سواء كانت نصوص
إسالمية أو نصوصا مسيحية ويتحري احلضور من دقته وشدة ضبطه لآلايت القرآنية وفقرات اإلجنيل بدقة متناهية عن
ذاكرته ،وتنقسم النصوص املسيحية إىل قسمني ،نصوص الكتاب املقدس ونصوص مسيحية عامة.

ا  -نصوص الكتاب املقدس:
لقد مكث الشيخ ديدات على دراسة نصوص الكتاب املقدس مدة طويلة ،وقد أثىن عليه العلماء لرباعته يف
استخدام نصوص الكتاب املقدس ودقة حفظفه ومنهم العامل املصري على اجلوهري الذي ترجم معظم كتب الشيخ حيث
يقول:
"يستشهد ابلنصوص املقدسة لديهم ارجتاال من الذاكرة ،ويشري إىل موضع االقتباس وإىل اإلصحاح
وإىل رقم اجلملة أو اجلمل إشارات دقيقة صحيحة مظهرا السياق الذي جاء فيه كل نص من
6
النصوص".
وعنده خربة يف معرفة مواضع التحريف والتبديل يف الكتاب املقدس وقد رد عليهم من نفس كتاهبم إبنكار ألوهية
املسيح ونقض التثليث وإثبات التوحيد والبشارات بقدوم النيب  ،كما أنه عقد مقارانت بني نصوص اإلجنيل ونصوص
القرآن إلثبات بالغة القرآن وأسلوبه املعجز وأنه كالم رب العاملني ،بينما الكتاب املقدس حيتوي على ثالثة أنواع من
الشواهد ما ميكن وصفه أبنه كالم الرب وما ميكن وصفه أنه كالم نيب الرب وما ميكن وصفه أبنه كالم املؤرخ ومعظم
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الكتاب املقدس حيتوي على النوع الثالث الذي يسمى بكالم املؤرخ.
ب  -نصوص مسيحية عامة:
ويقصد هبا كتاابت الدارسني الغربيني للمسيحية و الناقدين للكتاب املقدس وقد استفاد منها الشيخ عند معاجلة
القضااي املسيحية بصفة عامة والكتاب املقدس بصفة خاصة مثل" :الكتاب املقدس من تصنيف بشر ومع ذلك مساوي"
للدكتور جرهام سكروجي ،أحد مشاهري اإلرساليني يف العامل ،و "نداء املئذنة" لكينيث كراغ  ،و"تفسري الكتاب املقدس"
إليلني هوايت ،و" كيف تقود املسلمني إىل املسيح" لقس جورهاريس" ،البطل وداينة البطل" لتوماس كارليل املسيحي
الناقد وغريها كما اعتمد على عدد من الكتب التارخيية والثقافية مثل" :األبطال" لتوماس كارليل ،و" املئة األوائل" مليشل
هارت ،و "حممد نيب اإلسالم" رؤية فيلسوف هندوسي راما كرشنا راوأستاذ الفلسفة جبامعة ميسور ابهلند ،وشهادات
املؤرخ اليهودي يوسفيوس عن العهود املبكرة من اتريخ املسيحية وغري ذلك من الصحف اليومية واملطبوعات واملطوايت
اليت يتعرض هلا يف معظم كتاابته ،كما أنه يتابع املعلومات اجلديدة واملعاصرة يف جمال عمله عن طريق اجملالت والدورايت
واجلرائد ابإلضافة إىل ترمجات الكتاب املقدس املختلفة وإصداراهتا اجلديدة.
ومن األمور اليت ساعدته يف سعة اطالعه إجيادته عددا من اللغات غري اللغة اإلجنليزية ألهنا لغتها القومية حيث
يقول:
"فأان أحتدث اإلجنليزية أفضل من أية لغة أخرى  ...فقد شاءت الظروف أن تكون اإلجنليزية لغيت
7
القومية ألين أحلم ابإلجنليزية وأقسم ابإلجنليزية ،وأان أجعلها لغيت القومية"
ومن اللغات اليت جييدها الشيخ اليواننية والعربية واآلرامية ولغة الزولو األفريقية حيث يقول:
"أان أيضا أعرف لغات كثرية ولكن جيب أن نشارك معارفنا مع الناس ،وحيسن أال نضن عليهم مبا
8
عرفناه  ،مقابل كل لغة يعرفها ابسرت ستانلي أعرف ثالث لغات وبدون مساعدة الروح القدس"
وقد كان ديدات حيفظ خمتارات عديدة من اإلجنيل أبكثر من عشر لغات حيث يقول:
"إنين شخصيا أحفظ عن ظهر القلب خمتارات عديدة من اإلجنيل إبثنيت عشرة لغة خمتلفة منها
9
العربية والعربية ....فاللغة الوطنية دائما مفتاح القلوب"
اثنيا :نصوص إسالمية:

تنقسم النصوص اإلسالمية إىل قسمني :القرآن الكرمي والسنة النبوية.

أ – القرآن الكرمي:
لقد اعتىن الشيخ بنصوص القرآن الكرمي عناية شديدة  ،ألنه حسب رؤيته هو العهد األخري ولذلك ينبه غالبا
يف حماضراته ومناظراته مع اآلخرين للرجوع إىل هذا الكتاب ألهنم قرأوا العهد القدمي والعهد اجلديد و اآلن أتملوا العهد
األخري ،واستمد منهجه القومي من القرآن الكرمي ويؤيد ذلك ما يقوله ديدات:
"يعود هذا النجاح حبمدهللا إىل املنهاج الذي أتبعه يف مناقشة املسيحيني ،وهو منهاج مستمد من
ك أ ََمانِيُّـ ُه ْم ۗ قُ ْل َهاتُوا بـُْرَهانَ ُك ْم
ص َار ٰى ۗ تِلْ َ
قوله تعاىلَ ":وقَالُوا لَ ْن يَ ْد ُخ َل ا ْجلَناةَ إِاال َم ْن َكا َن ُه ً
ودا أ َْو نَ َ
إِ ْن ُكْنـتم ِ ِ
ني 10إنين عند ما أحاور مسيحيا أو يهوداي ال أبدأ فأقول له:ديننا فيه  ...وفيه بل
صادق َ
ُْ َ
أقول له :هاتوا برهانكم"  11كم يقول يف موضع آخر" :والقرآن خيربك ماذا تفعل معهم وكيف
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تفعله؟"
ويرى الشيخ أنه جيد يف القرآن الكرمي كل ما حيتاج إليه ولذلك جعله حمل عناية واهتمام شديد ،وقد أفرد رسالة
مستقلة يف إعجاز القرآن بعنوان :القرآن معجزة املعجزات ،عكس فيها معارفه وعلومه ،وكان يوظف نصوص القرآن
الكرمي ملعاجلة القضااي املختلفة وخاصة القضااي اليت هلا صلة ابإلسالم فكان جيمع النصوص من أماكن خمتلفة يف موضع
واحد فهو ال يتحدث يف ضوء النصوص بل يرتك النصوص تتحدث نفسها بنفسه .
وعند ما يقوم بشرح اآلية فإنه يلجأ إىل ترمجة معاين القرآن الكرمي ابللغة اإلجنليزية لعبد هللا يوسف علي ،و هي
الرتمجة اليت يستشهد منها الشيخ يف حماضراته ومناظراته وكتبه،ويشري إليها دائما ،وكان شغوفا هبذه الرتمجة حافظا هلا عن
ظهر قلب ،وهي الرتمجة املعتمدة لدى املركز اإلسالمي العاملي الذي أسسه ديدات ،ولعدم إجيادته اللغة العربية فكان
ينحصر يف تفسره لآلايت ابلعودة إىل هذه الرتمجة دون غريها من تفاسري القرآن ا لكرمي ،وكان يدعو احلضور ابقتناء
نسخة منها.
وقد استدل الشيخ برتمجة عبد هللا يوسف على يف تفسريه هلذه اآلية:
ِِ
ِ
ِ
ِِ
َش اد الن ِ
آمنُوا
"لَتَ ِج َد ان أ َ
آمنُوا الْيَـ ُه َ
ين َ
ين َ
ين أَ ْشَرُكوا ۖ َولَتَج َد ان أَقْـ َرَهبُْم َم َوادةً للاذ َ
ود َوالاذ َ
ااس َع َد َاوةً للاذ َ
13
الا ِذين قَالُوا إِ اان نَصار ٰى ۚ ٰذَلِ َ ِ ِ ِ ِ
اان َوأ اَهنُ ْم َال يَ ْستَكِْربُون"
ني َوُرْهبَ ً
ك ِأبَ ان مْنـ ُه ْم قسيس َ
ََ
َ
حيث يقول يف شرح هذه اآلية :ليس املقصود هو جمرد قوهلم إهنم نصارى ،بل املقصود هو أهنم مسيحييون
خملصون يف تدينهم إىل حد أهنم يلحظون ويتفهمون فضائل و مزااي اإلسالم كما حدث ابلفعل من جانب املسيحيني
الذين مل يكونوا عراب ابحلبشة عندما جلأ إليهم فريق من أوئل املسلمني أثناء اضطهاد املسلمني األوئل يف بداية ظهور
اإلسالم مبكة املكرمة ،إذ قال أولئك املسيحييون األحباش على لسان ملكهم النجاشي :حقا .حنن مسيحييون ،ولكننا
نفهم ما ينادي به دينكم أيها املسلمون ،ونقبل به ،ونعرف أنكم أيها املسلون أانس طيبون ،ويقول عبدهللا يوسف علي
يف تعقيبه على شرح هذه اآلية :إن أولئك املسيحيني إمنا هم مسلمون بقلوهبم مهما تكن تسمية داينتهم خمتلفة ،إهنم
مسلمون بقلوهبم ،إهنم مسلمون يف منهجهم يف احلياة ،سواء كانوا كاثوليك أو أرثوذكس أو بروتستانت ما دامت قلوهبم
14
تلحظ فضائل اإلسالم ،وتعرتف حبقائقه اليت ينادي هبا اإلسالم.
ب  -احلديث النبوي:
يعترب احلديث النبوي املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي ألن هللا وصف رسوله ،أبن ما يقوله يف جمال التشريع
وحي من عنده فقال:
15
ِ
ِ
"وَما يـَْن ِط ُق َع ِن ا ْهلَٰوى ا ْن ُه َو ااال َو ْح ٌي يـُّ ْو ٰحى"
َ
فكما أن املسلمني حباجة إىل القرآن الكرمي لرتسيخ اإلميان يف قلوهبم ملعرفة ما يتعلق ابلغيبيات والعبادات
واملعامالت ومكارم األخالق ،فإهنم حباجة إىل السنة اليت تبني هلم املراد من القرآن ،ألن كثريا من آايته جمملة أو مطلقة
أو عامة فجاء احلديث لبيان املرادمنها .وقد احتج الشيخ ديدات هبذا النوع من االستدالل وخاصة يف جمال األحكام،
ويالحظ أبن االستدالل به يف القضااي العقدية اندر ،ويعود ذلك إىل أن كتاابت الشيخ جدلية واخلصم ال يعرتف بنبوته ،
وانتهج يف كتاابته ابحلديث أبساليب متنوعة ،وهي عبارة عما يلي:
أوال :أنه يذكر منت احلديث مباشرة دون ذكر السند أو الراوي ودون اإلشارة إىل املصدر واملأخذ .و لكنه يذكر
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بعد متام احلديث قوله ( :أو كما قال)

16

اثنيا :يذكر احلديث ابملعىن دون السند أو الراوي ودون اإلشارة إىل املصدر واملأخذ

17

اثلثا :أحياان أنه يذكر احلديث دون السند ولكنه يشري إىل املصدر فقط ليس يف اهلامش بل داخل املنت دون
حتديد الصفحة أو الباب أو رقم احلديث.حيث أورد حديثا عند حديثه عن أهداف املبشرين فيقول :لقد صدق رسولنا
عندما قال لنا" :لتتبعن سنن من كان قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم .قلنا اي رسول
18
هللا اليهود والنصارى ،قال" :فمن" .رواه البخاري.
رابعا :وأحياان أنه يذكر احلديث مع السند أو الراوي مع اإلشارة إىل املصدر واحلكم عليه ابلتفصيل يف اهلامش.
املثال علي ذلك :فقد أورد حديثا يف فضل العلم وأمهيته حيث يقول :أن نبينا أمران وقال" :اطلبوا العلم ولو
ابلصني" .ذكر يف اهلامش ما يلي " :هذا احلديث يف ضعيف اجلامع الصغري لأل لباين حتت رقم  1005و،1006
19
وقال األلباين إنه موضوع" .نشر املكتب اإلسالمي  ،1979الطبعة الثانية ،بريوت
وميكن أن نستخلص أبن الشيخ ديدات يعد من املقلني يف استخدام احلديث يف حماوراته ومناظراته ورمبا تكون
خالية من االستدالل ابألحاديث النبوية وخاصة يف القضااي العقدية ،واستخدمها يف حبوثه وموضوعاته اإلسالمية واليت
كتبت ألغراض الدعوة و التوجيه واإلرشاد مثل املسلم يف الصالة ومفهوم العبادة يف اإلسالم واخلمر بني املسيحية
واإلسالم وغريها.واحتج ابألحاديث النبوية دون تفحيص أو متحيص ألن احلديث فيه احلابل والنابل حيث مل يفرق
بينهما ولذلك مجع بني األحاديث الصحيحة و الضعيفة و املوضوعة.
اثنيا :املنهج العقلي:
إن العقل هو الذي مييز اإلنسان عن غريه من األحياء وهو مناط التكليف يف اإلسالم ،كما أنه أداة اإلدراك
والفهم وأداة التأمل والنظر وأداة التلقي واملعرفة وأداة التميز واملوازنة بني اخلري والشر ،ويكفي يف أمهيته أنه استخدم العقل
ومشتقاته يف القرآن الكرمي حوايل سبعني مرة.
ويعد العقل أحد القطبني األساسيني يف منهج ديدات ولذلك فهو يرفض التقليد واإلهلام عند النصارى ،وتعرف
عقلية ديدات ابلعقل احمللل الناقد،يطالب ابلربهان ويزنه مبيزان العقل السليم  ،ويذكر الشيخ مدى احنراف دعوى اإلهلام
عند النصارى حىت صار عدد امللهمني يف ملتهم غري معقول فقد ذكر يف كتابه عتاد اجلهاد":إن كل حنلة ملة من النحل
وامللل املسيحية يدعي أبناؤها نعمة االتصال الشخصي ابلروح القدس ،ولقد أصبحت هذه النعمة ال يكلف ادعاء
احلصول عليها أي شئ أو عناء إىل حد أن مخسة وسبعني مليون مبشر مسيحي أمريكي يفخرون حبصوهلم على هذه
20
امليزة" أي ميزة اإلهلام.
واستخدم العقل يف إبطال ما عند النصارى من العقائد اليت ال ميكن أن يعقلها إنسان سواء فيما يتعلق ابلذات
اإلهلية أوشخص املسيح وصلبه وفدائه ،أو فيما يتعلق بكتبه ومصادره ،ويرى ديدات املسيحيني يف تقرير عقائدهم مل
يعتمدوا على الربهان واحلجة العقلية فقد أورد عدة أمثلة اليت ال تقبلها العقل يف كتابه عتاد اجلهاد ومنها مايلي:
أ  -خرافات غري معقولة:
 .1منر هلا سبعة رؤس:
ِ ِ
وس و َع َشرةُ قُـر ٍ
ونَ ،و َعلَى
ت َعلَى َرْم ِل الْبَ ْح ِر ،فَـَرأَيْ ُ
"مثُا َوقَـ ْف ُ
ت َو ْح ًشا طَال ًعا م َن الْبَ ْح ِر لَهُ َسْبـ َعةُ ُرُؤ ٍ َ َ ُ
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ِِ
قـُرونِِه ع َشرةُ تِ ٍ
ِ ٍ
ش الا ِذي َرأَيْـتُهُ َكا َن ِشْبهَ َمنِ ٍرَ ،وقَـ َوائِ ُمهُ َك َق َوائِِم
يجانَ ،و َعلَى ُرُؤوسه ْ
اس ُم َْجتديفَ .والْ َو ْح ُ
ُ َ َ َ
21
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
يما".
ني قُ ْد َرتَهُ َوعَ ْر َشهُ َو ُسلْطَ ً
َسدَ .وأ َْعطَاهُ التن ُ
ُدبَ ،وفَ ُمهُ َك َف ِم أ َ
اان عَظ ً

 .2مششون يقتل ألفا من الفلسطينيني بفك محار:
ِ
" .3ووج َد َحلي ِمحا ٍر طَ ِرااي ،فَم اد ي َده وأَخ َذه وضر ِ
ِ
ومتَ ْ ِ
ني.
ف َر ُجل.فَـ َق َ
ب بِه أَلْ َ
ََ َ ْ َ َ
َ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ
ومةً ُك َ
ال َمشْ ُشو ُن« :بلَ ْح ِي محَا ٍر ُك َ
22
ِ
ف َر ُجل"
ت أَلْ َ
بِلَ ْح ِي محَا ٍر قَـتَـلْ ُ

 .4أكل الرباز وشرب البول:
ِ
ك أ َْر َسلَِين َسيِ ِدي لِ َكي أَتَ َكلام ِهب َذا الْ َكالَِم؟ أَلَْيس إِ َىل ِ
الر َج ِال
"فَـ َق َ
ى:ه ْل إِ َىل َسيِد َك َوإِلَْي َ
ال َهلُْم َربْ َشاقَ َ
ْ َ
َ
23
ِِ
السوِر لِيَأْ ُكلُوا َع ِذ َرَهتُ ْم َويَ ْشَربُوا بـَ ْوَهلُْم َم َع ُك ْم؟"
ني َعلَى ُّ
ا ْجلَالس َ
ب – نسبة الكتاب املقدس إىل هللا بصفات ال تليق جبالله:

 .1هل جيوز أن يقوم هللا بعمل احلالق؟ فقد ورد يف الكتاب املقدس:
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
الر ْجلَ ْ ِ
ْس َو َش ْع َر ِ
ني،
ِ"يف ذل َ
ك الْيَـ ْوم َْحيل ُق ال اسيِ ُد مبُ َ
وسى ُم ْستَأْ َج َرةٍ ِيف َع ِْرب الناـ ْه ِر ،مبَلك أَش َ
ُّور ،الارأ َ
24
ِ
ضا".
َوتَـْن ِزعُ الل ْحيَةَ أَيْ ً
 .2هل جيوز أن ميرض هللا؟ فقد ورد يف الكتاب املقدس:
ك اي أ ِ
ك؟ أَنْ ِ
يك ،ومن َميِيل لِيسأ ََل َعن سالَمتِ ِ
ِ
ِ
ول
ت تَـَرْكتِِين ،يـَ ُق ُ
ْ َ َ
ُور َشل ُيمَ ،وَم ْن يـُ َع ِز َ َ ْ ُ َ ْ
" فَ َم ْن يَ ْش ُف ُق َعلَْي َ ُ
ِ 25
ك وأُهلِ ُك ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اد َامة.".
الار ُّ
ت ِم َن الن َ
ب .إِ َىل الْ َوَراء س ْرت .فَأ َُم ُّد يَدي َعلَْي ِ َ ْ
كَ .مللْ ُ

 .3هل جيوز أن يزأر هللا كما تزأر األسد؟ فقد ورد يف الكتاب املقدس:
ب ِم َن الْ َعالَِء يـَُزِْجم ُرَ ،وِم ْن َم ْس َك ِن قُ ْد ِس ِه يُطْلِ ُق
ت فَـتَـنَـباأْ عَلَْي ِه ْم بِ ُك ِل ه َذا الْ َكالَِمَ ،وقُ ْل َهلُْم :الار ُّ
"وأَنْ َ
َ
ِ 26
صوتَه ،يـزأَر زئِريا علَى مس َكنِ ِهِ ،هبت ٍ
اف َكالداائِ ِسني يصرخ ِض اد ُك ِل س اك ِ
ان األ َْرض".
َُ
َ َ ُْ ُ
ُ
َ ْ ُ َْ ُ َ ً َ َ ْ
27
ومثل هذه األمثلة كثرية وردت يف الكتاب املقدس مما ال يوافق املنطق و العقل السليم.
والشيخ ال يستخدم األدلة الفسلفية وال األدلة الكالمية بل يطالب ابلربهان واحلجة ،مث يزن هذه احلجة مبيزان
العقل السليم ،فإذا وافقه قبله وإال رده على صاحبه ،وقد استفاد األدلة العقلية من القرآن الكرمي منها مبدأ عدم التناقض
حيث يقول":إن القرآن الكرمي يضع الختبار مصداقية كالم هللا اختبارا ومقياسا حامسا عندما يقول:
ِ 28
"أَفَ َال يـت َدبـارو َن الْ ُقرآ َن ۚ ولَو َكا َن ِمن عِنْ ِد غَ ِري اِ
ِِ
اختِ َالفًا َكث ًريا"
اَّلل لََو َج ُدوا فيه ْ
ْ
ْ
ْ َْ
ََ ُ
وهذا االختبار معناه ببساطة ووضوح هو أن أي كتاب يدعي أحد أنه من عندهللا يلزم أاليكون به خالف أو

تناقض ...فلنطبق هذا االختبار مستخدمني هذا املقياس.
اثلثا :املنهج املقارن

استخدم الشيخ منهج املقارنة يف مؤلفاته و مناظرات وحماضراته وعقد مقارانت بني الكتاب املقدس والقرآن
الكرمي وبني القضااي املشرتكة بني املسيحية واإلسالم ليبني مزااي اإلسالم وخصائصه كمايقال وبضدها تتبني األشياء ومن
أمثلة املقارانت ،مقارنته بني نصوص القرآن الكرمي ونصوص الكتاب املقدس الثبات بالغة القرآن الكرمي وأسلوبه املعجز،
وأنه كالم رب العاملني .بينما الكتاب املقدس خيلط بني ثالثة أنواع من الكالم ،كالم هللا ،وكالم األنبياء ،وكالم املؤرخني
37
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مما يدل على التحريف والتبديل ومن أمثلته على ذلك :قراءة الشيخ على مشرف دار الكتاب املقدس يف جنوب أفريقيا،
نصوصا من الكتاب املقدس والقرآن الكرمي يف شأن عيسى وأمه ،مث سأله بعد ذلك أيهما ختتار أن تقرأها على ابنتك
رواية  ،الكتاب املقدس؟ أم رواية القرآن الكرمي؟ فطأطأ املشرف رأسه  ،مث قال بصوت منخفض :من القرآن.
ومن الكتب والرسائل اليت سلك فيها الشيخ هذا املنهج:
 .1هللا يف اليهودية واملسيحية واإلسالم.

29

 .2اخلمر بني اإلسالم واملسيحية.
 .3املسلم يف الصالة مقارنة بصالة أهل الكتاب.
رابع ا :املنهج اجلديل:

سلك الشيخ جمموعة من خطوات املنهج اجلديل يف أتليفاته ومناظراته ،ومن مظاهر هذا املنهج يف دراسته ملقارنة
األداين ،اإلكثار من االستفهام التقريري مثل :أليس موجودا يف إجنيلكم؟ أال تقرأون اإلجنيل؟ كما أنه يوافق صديقه
املناظر على مقدمة فاسدة حيث يقول:
"قل يل ايسيد ستانلي أية طبعة اإلجنيل تقبل؟ هل تقبل الطبعة املنقحة من اإلجنيل أم طبعة امللك
جيمس أو طبعة الروم الكاثوليك؟ حىت نتقدم للمناقشة ،إهنا خمتلفة احملتوى ،وهللا إهنا ليست
30
متماثلة".
ويبني لصديقه املناظر أبن دعواه خالية من احلجة والربهان حيث يدعي املسيحيون ألوهية املسيح عيسى ،وال
يوجد نص صريح من الكتاب املقدس الذي يقول فيه عيسى :أان إله أو اعبدوين ،ومل يستطع القساوسة أن يقدموا دليال
واحدا من اإلجنيل الذي يدل على ألوهية املسيح فقد طلب ديدات من القس شروش  ،والقس ستانلي شوبريج  ،والقس
إيرك بوك وغريهم  ،فسكتوا مجيعا وقال هلم :هاتوا دليال من اإلجنيل يدعي فيه املسيح عيسى ألوهيته فأان مستعد أن
تقطعوا رأسي ومستعد للتعميد فورا إن وجدمت.بل هناك أدلة قاطعة تدل على بشرية املسيح حيث أنه كان َيكل الطعام
وميشي يف األسواق ،يتعب ويسرتيح وينام ،وليس هذا من شأن هللا تبارك وتعاىل.
كما يوجه إىل صديقه املناظر جمموعة من األسئلة  ،فقد سأل القس أنيس شروش هل تصدق ذلك أيهالرجل؟
وهل تعرف معاين هذه الكلمات ؟ أحضر يل أصلها اللغوي وستحظى مبئة جنية ،وسأل القس جيمي سوجيرات حني

غري كلمة ( )Begottenإىل ( )Uniqueيف نسخة ملك جيمس ،هل ختجل من كلمة  Begotten؟ هل تشعر
منها ابخلجل ؟  31حياول إثبات كذب املدعي ومغالطاته ،فحني ادعى القس شروش أبن القرآن يذكر أن املسيح عيسى
يعلم موعد قيام الساعة،فقال له ديدات :القرآن أمامك ،أين يذكر القرآن هذه املعلومة؟ حىت اإلجنيل نفسه يناقض
ذلك.
خامسا :املنهج النقدي:

لقد تعمق الشيخ يف دراسة الكتاب املقدس دراسة ونقدا وحتليال  ،فكشف عن أوجه القوة والضعف واالعتدال
واالحنراف يف نصوص الكتاب املقدس ،أسس منهجه اعتمادا على الوحي والعقل  ،كما استخدم الشيخ املنهج النقدي
يف مؤلفاته ومناظراته ،ألن جوهر منهجه طلب الربهان على كل صغرية وكبرية ،مث حيلل الربهان وينقده بدقة ومتحيص
،كما يبذل قصارى جهده يف استخدام برهان اخلصم لصاحله ،وهبذا يعترب الشيخ من النقاد املعاصرين للكتاب املقدس
38
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يف العصر احلديث.
تنوعت طرق فحصه للكتاب املقدس ويدور نقده بني املقارنة والتفسري وحتليل اللغة والربهان العقلي واالستدالل
األخالقي ،إال أن الصبغة الغالبة على جل إجنازات الشيخ ،اعتماده على النصوص املقدسة واستخدامها الثبات وجهة
نظره ،فقد مكث على دراسة نصوص العهد اجلديد ،فاستنبط منها األدلة والشواهد الدالة على جهالة املؤلفني كما
اكتشف التناقض واالختالف والتحريف يف النصوص،وحسب البحث والتحقيق فقد قسم النقد إىل مخسة أقسام:
النقد النصي:
وقد اتبع الشيخ يف نقده لنصوص الكتاب املقدس اخلطوات التالية:
ا  -حتديد النص وحمل الشاهد.
ب  -التفسري املسيحي للنص.
ج – فهم النص يف ضوء نصوص خمتلفة للكشف عن معناه الصحيح.
د  -تقومي النص وأتييده ابلنصوص القرآنية.
وقد سلك هذا األسلوب يف عدد من كتبه منها "حممد اخلليفة الطبيعي للمسيح" ،و "هللا يف اليهودية واملسيحية
واإلسالم" ،و "ماذا تقول التوراة واإلجنيل عن حممد".
النقد العقلي:
اتبع الشيخ يف نقده للكتاب املقدس اخلطوات التالية:
ا  -مجع النصوص حول موضوع معني.
ب  -حتليل النصوص وفحصها بدقة ومهارة.
ج  -االستدالل ابلعقل واملنطق السليم.
د – التقومي واحلكم على القضية.
النقد املقارن:
لقد خط الشيخ عند النقد املقارن للكتاب املقدس اخلطوات التالية:
 .1حتديد الكتابني أو املوضوعني.
 .2بيان أوجه التشابه والتناقض.
 .3التقومي واحلكم على القضية.
وقد سلك هذا املنهج يف عدد من كتبه مثل :املناظرة الكربى بني الشيخ ديدات والقس شروش ،املناظرة الكربى
يف مقارنة األداين بني القس سوجيارت والشيخ ديدات ،املسلم يف الصالة مقارنة بصالة أهل الكتاب ،هللا يف اليهودية
واملسيحية واإلسالم ،اخلمر بني اإلسالم واملسيحية.
النقد األخالقي:
اهتم الشيخ ابجلانب األخالقي يف نقده للكتاب املقدس ،ألنه يرى أن مجيع أنواع الفساد يف اجملتمع املسيحي
إمنا يعود إىل نصوص العهد اجلديد اليت تبيح بعض أنواع املوبقات مثل الزان والشذوذ واخلمر واالنتحار واملخدرات
39
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والتفكك األسري وغريها .واتبع الشيخ يف نقده للجانب األخالقي للعهد اجلديد اخلطوات التالية:
أ  -حتديد املوضوع ومجع النصوص حوله.
ب – حتليل املوضوع يف ضوء املعايري األخالقية .
ج – التقومي واحلكم على القضية .وسلك هذا املنهج يف كتابه عتاد اجلهاد.
النقد اللغوي:
لقد اهتم نقاد الكتاب املقدس ابجلانب اللغوي لعدم وجود النسخة األصلية ،فهم يعتمدون على ترمجات
الكتاب املقدس ،واتبع الشيخ اخلطوات التالية:
أ – حتديد الكلمة وبيان معناها اللغوي.
ب – بيان معىن الكلمة عند املسيحيني.
ج -بيان حتريف الكلمة وتغريها.
د – التقومي واحلكم.
واتبع هذا األسلوب يف عدة كتب منها على سبيل املثال :املسيح يف اإلسالم  ،هل املسيح هو هللا؟
احملتوايت العامة ملنهج ديدات
يدور معظم مؤلفات الشيخ ديدات عن القضااي العقدية بني املسيحية واإلسالم ابإلضافة إىل القضااي األخرى،
إن كتب الشيخ صغرية احلجم جليلة الفائدة يغلب عليه أسلوب اجلدل واملناظرة واخلطابة ،ألنه مولع هبذا املنهج ويرى
أنه هو األسلوب األمثل لالفهام والتفهيم  ،ولذلك سلكه يف كتاابته و مناظراته وحماضراته ،وقد كتب مؤلفاته على شكل
احلوار أبسلوب شفاهي بسيط ،يستفيد منها العامة واخلاصة.
كما أن املتتبع لعناوينها بصورة عامة جيد تداخال يف املواضيع واملعاجلات وأن املادة العلمية متقاربة سواء كان
يف مناظراته أو حماضراته أو ندواته أو أتليفاته ،فمثالً يف صلب املوضوع جند العنوان نفسه مناظرة أو حماضرة أو كتااب،
والعامل املشرتك بينها مجيعا هو الرتكيز على أسس الداينة املسيحية وعقائدها ومصادرها ،وقد أفرغ حماضراته ومناظراته
وندواته يف الكتب والرسائل واملطوايت ،جيمع فيها آراءه وانتقاداته ،كما يضم األسئلة واألجوبة اليت تطرح عادة بعد
املناقشة واحلوار.
فمنهجه فريد و مميز ،مما يدل على سعة اطالعه وتركيزه الشديد على املوضوع وعدم اإلطالة واإلسهاب ،مع
حرص على ايضاح مجيع املفردات اليت ختص املوضوع الذي يكتب فيه ،عاجل القضااي اليت غاىل فيها النصارى و أوقعتهم
يف مغالطات كربى مثل ألوهية املسيح وصلبه وحتريف الكتاب املقدس ،انقش هذه القضااي ابلتفصيل إبيراد األدلة
والشواهد والنصوص والواثئق سواء كانت من الكتاب املقدس أو اعرتفات رهباهنم وعلمائهم املعاصرين.
وقد ركز الشيخ يف كتاابته على أسلوب احلوار واملناقشة اعتمادا على صيغة السؤال واجلواب من أجل إفحام
اخلصم مثل من دحرج احلجر؟ ماذا يقول الكتاب املقدس عن حممد؟ هل الكتاب املقدس كالم هللا؟ وبعد اجلواب من
اخلصم يبدأ بتحليل الربهان ومناقشته ،هل الربهان صيحح أم ابطل؟ حيث يزنه مبيزان العقل السليم ،فإن وافقه أخذ به
وإال رمى به ،وفيما يلي سيحاول الباحث أن يرفع غبارا عن أهم حمتوايت منهج ديدات وهي كالتايل:
40
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املصطلحات اجلديدة اليت استخدمها ديدات يف مؤلفاته:
لقد ابتكر الشيخ عدة مصطلحات واستخدمها يف مؤلفاته ومناظراته وحماضراته،وفيما يلي سيتم بياهنا و الكشف
عن معانيها:
 .1العهد األخري:
يستخدم هذا املصطلح ويريد به القرآن الكرمي ،وله أتثري عجيب على الناس كآفة وخاصة أهل الكتاب ،ألهنم
مسعوا ابلعهد القدمي والعهد اجلديد  ،ويفاجؤن عندما يسمعون هذه الكلمة ألول مرة  ،فيشتاقون لرؤيته وقراءته ،ولرتغيب
الناس إليه وبيان أمهيته لغري املسلمني يقول الشيخ ديدات لصديقه املناظر القس ستانلي شوبريج:
"هذا الكتاب املقدس ويشري إىل القرآن الكرمي ،ميكن لنا أن نطلق عليه جمازا العهد األخري ،لقد
علمنا ما هو العهد القدمي؟ ونعرف ماهو العهد اجلديد؟ ولكن ما مسعنا ابلعهد األخري ،وهذا هو
32
السبب الذي اجتمعنا ألجله لنعلم ما هو العهد األخري الذي هو خامت الكتب؟ "
 .2قلب املوائد:
وهي عبارة عن الرد احلكيم على السائل والقدرة على التخلص من مكر العدو ومؤامرة األشرار من حيث ال
33
يتوقعون ،أبن تستفيد من مكره وتستخدمه ضده ،كما يقال قلب السحر على الساحر.
 .3الربجمة:
وهي عبارة عن اختاذ مواقف مضادة أو تكوين آراء غري موضوعية جتاه قضااي أو معتقدات أو شخصيات دون
حتقيق أو متحيص.
 .4كتاب الربقيا اإلعجازية:
يطلقه الشيخ على القرآن الكرمي جلذب رجال الصحافة و اإلعالم ،وذلك أن معظم الوحي القرآين يف صورة
34
رسائل تلغرافية موجهة كجواب على األسئلة ،ويستخدم هذا املصطلح لتقريب الفهم.
 .5صدمة السياق:
يطلقه الشيخ على استدالل أحد املتناظرين بنص جيهل سياقه ومناسبته ،فيطلع مناظره على حقيقة ما جيهله،

موقعا إايه يف حرج شديد ،حىت يدرك اآلخرون أنه هبت وأفهم .
 .6حتريف بال توقف:

يريد هبذا املصطلح أن عملية التحريف مستمرة إىل اآلن إما ابحلذف أو اإلضافة طبقا ألهوائهم وأغرضهم
اخلاصة ،كما أشار الشيخ إىل ذلك بقوله:
" هذا التحوير املسيحي رأيته بنفسي يف النسخة األردية من اإلجنيل وهو خداع معتاد من املبشرين
وخاصة يف اللغات اإلقليمية وآخر حيلة عثرت عليها يف اإلجنيل ابللغة األفريقية ،فقد غريوا كلمة
املعزي (مساعد  )Comfortإىل كلمة (الوسيط  )Mediatorوأقحموا فيها مجلة الروح
القدس وهي اليت مل جيرأ أي دارس إجنيلى يف إقحامها إىل النسخ اإلجنليزية املتعددة وال حىت مجاعة
شهود يهوا  ....وهكذا يصنع املسيحيون كلمات هللا"
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 .7األصولية:
يريد به الشيخ كل شخص متمسك بدينه وعقيدته دون املفهوم الغريب الذي يقوم على التخلف واإلرهاب والال
منطقية ،كما حدد مفهوم األصوليه بقوله:
"وهي عبارة عن التمسك القوي ابلتعاليم األصولية للدين والعقيدة وهي بذلك تعترب مجيلة ،فنحن
نؤمن إبله واحد وال نساوم على ذلك ،ونعتقد أن نبينا حممدخامت األنبياء وال نتزحزح عن ذلك
ونصلي مخس مرات يف اليوم والليلة وال نساوم على ذلك ،هذه هي األصولية فاجلزائري واإليراين
والسعودي أو أي شخص آخر يتمسك بتعاليم اإلسالم بثبات فهو أصويل"
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 .8ضرب األمثلة:
اهتم الشيخ بضرب األمثلة التوضيحية احلية من واقع احلياة لتحقيق غايته املنشودة ألهنا تساعد يف تقريب
املعقول إىل احملسوس ،وقد استخدم هذا األسلوب يف أتليفاته ومناظراته وحواراته بكثرة الثبات حتريف الكتاب املقدس
وابلتايل حتريف عقائدهم ومن مظاهر هذا األسلوب:
وقد مثل الشيخ ديدات يف إبطال التثليث ابملثال التايل:
يعتقد املسيحيون إبن اآلب إله وأن االبن إله وأن الروح القدس إله  ،لكنهم ليسوا ثالثة آهلة بل هم إله واحد،
واآلب قادر واالبن قادر والروح القدس قادر ولكنهم ليسوا ثالثة قادرين بل هم قادر واحد ،إهنم يقولون:اآلب شخص
واالبن شخص والروح القدس شخص ولكنهم ليسوا ثالثة أشخاص بل هم شخص واحد ،أية لغة هذه؟ هل هذه لغة
إجنليزية؟ إن هذه ليست لغة إجنليزية  ،شخص وشخص وشخص ولكنهم ليسوا ثالثة أشخاص بل هم شخص واحد.
وإذا كنت أنت و ثالثة إخوان لك يتعذر التميز بينكم ألنكم تتشاهبون متام التشابه وارتكب أحدكم جرمية،
فأان أسأل هل نشنق اآلخر؟ تقولون :ال .أقول ملاذا؟ ألنكم مجيعا تتشاهبون ،فتقولون يل :ال .إنه شخص خمتلف،
ماالذي جيعله شخصا خمتلفا؟ إهنا شخصيته  ،فإذا كانت شخصية خمتلفة فهو خمتلف ،وعندما يقول املسيحييون :ابسم
اآل ب واالبن والروح القدس ،أقول :إهنا ثالثة صور ذهنية متمايزة  ،وأين العقل الذي يتصور أن هذه التصورات الثالثة
تصور واحد! إن الثالثة تظل إىل األبد ثالثة.
 .9االعتماد الكلي على القرآن الكرمي:
اكتفي الشيخ ابلقرآن الكرمي عن كل ما سواه،كما يوجه املسلمني إىل التمسك ابلقرآن وفهم معانيه ومما يدل
ذلك قوله:
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"ألنين أجد كل الضرورايت يف القرآن الكرمي"
وهذا ما نالحظه يف أتليفاته عموما أنه يستدل ابلقرآن الكرمي يف كل صغرية و كبرية.
 .10وضع الفهارس:
يضع الشيخ يف هناية كل كتاب فهرسا للموضوعات اليت يتناوهلا داخل الكتاب ،كما وضع فهرسا آخر يشري
فيه إىل املصادر واملراجع اليت استقى منها املعلومات .
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 .11املوضوعية:
حيرص الشيخ أشد احلرص أن يكون موضوعيا يف أتليفاته ويبتعد كل البعد عن االستطرادات ألنه يبذل
قصارى جهده يف االستعداد له حيث يقرأ كل ما له عالقة ابملوضوع وال يتطرق إىل االختالفات وأقوال العلماء ،بل
يكتفي بذكر قول واحد يف القضية املطروحة ،كما يهتم ابملعلومات اجلديدة املعاصرة عن طريق متابعة الصحف واجلرائد
واجملالت والدورايت واملؤمترات ،ومما يدل على اهتمامه البالغ يف حتضريه للموضوع الذي يريد أن يتناوله ابلبحث والدراسة
قوله:
"وما أسلفته يف الصفحات السابقة أيها القارئ الكرمي إمنا هي حصيلة حبث ودراسة طوال سنوات
38
وسنوات من عمري"
 .12قلة االهتمام برتاث علماء املسلمني يف مقارنة األداين:
اعتمد الشيخ يف أتليفاته وجمادالته على سرد استدالالت العلماء املسيحيني القدماء واملعاصرين و مل يستفد
م ن تراث العلماء املسلمني السابقني مثل ابن حزم والشهرستاين والغزايل وابن تيمية والبريوين وغريهم ،فقد اكتفى كليا
برتاث الشيخ رمحة هللا اهلندي وخاصة كتابه القيم إظهاراحلق ،ويبدو أن العامل األساسي يف إمهاله لرتاث السابقني هو
ضعف اللغة العربية الذي عاب عليه بعض منتقديه وهللا أعلم.
 .13مجع عدة رسائل يف كتاب واحد:
جيمع أحياان عددا من الرسائل والكتيبات يف كتاب واحد فيقسمه إىل عدة أجزاء ففي كتابه االختيار بني
املسيحية واإلسالم مجع أربعة رسائل مث قسمه إىل أربعة أجزاء :اجلزء األول:ماذا يقول الكتاب املقدس عن حممد ؟ اجلزء
الثاين :اخلليفة احلق لعيسى عليه السالم ،اجلزء الثالث :حممد األعظم ،اجلزء الرابع :القرآن معجزة املعجزات ،كما يطبع
بعض األحيان كل جزء منها على حدة ،فهناك كتيب بعنوان ماذا يقول الكتاب املقدس عن حممد ؟ وهناك كتيب بعنوان
القرآن معجزة املعجزات.
 .14الدخول إىل املوضوع مباشرة:
يدخل إىل صلب املوضوع مباشرة دون مقدمة ومتهيد ،يضع لنفسه عنواان جانبيا مث يتطرق إىل القضية ومعاجلتها
وأحياان يقسم املوضوع إىل عدة فصول ،كما يضم إىل كتبه األسئلة واألجوبة املفيدة اليت تطرح بعد احملاضرة أو املناظرة
أو اللقاء لتعميم الفائدة.
 .15اختيار العناوين املثرية واملدهشة:
خيتار الشيخ ملؤلفاته عناوين غريبة ومدهشة حىت جيذب أكثر القراء مثل مخسون ألف خطأ يف الكتاب
املقدس ،من دحرج احلجر؟ هل الكتاب املقدس كالم؟ هل املسيح هو هللا وجواب اإلجنيل عن ذلك ؟
وقد استفاد الشيخ يف هذا اجلانب من العلماء الغربيني ،ألن عناوين مؤلفاته تتميز عن عناوين الكتب املروجة
يف العامل اإلسالمي وقد أشار إىل هذا بقوله:
"فإين ال أجد غضاضة يف أن أستعري كلماهتم(أي كلمات علماء الغرب) فأجعل عنوان كتايب:
صلب املسيح بني احلقيقة واخليال"
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 .16التنوع يف تقدمي املادة العلمية:
حيرص الشيخ على ترسيخ املعلومات يف ذهن القراء أبساليب متنوعة حيث يقدم املعلومة الواحدة بطرق خمتلفة
مثال :إذا أراد أن يرسخ يف ذهن القارئ أن هناك أخطاء جسيمة يف الكتاب املقدس ألف كتااب بعنوان:هل الكتاب
املقدس كالم هللا ؟ فيذكر فيه فصال كامال بعنوان مخسون ألف خطأ يف الكتاب املقدس مث يكرر هذه املعلومة يف الصفحة
العشرين من الكتاب نفسه على شكل حوار مع أحد األروبيني من أتباع شهود يهوه ،مث َييت ويقدم نفس املعلومة يف
الكتاب اآلخر بعنوان:مخسون ألف خطأ يف الكتاب وحوار البااب مع املسلمني يف الصفحة األوىل من الكتاب على
صورة العرض واإلخبار.
كما حياول تقدمي املادة العلمية عن طريق السؤال واجلواب بني الشخصني على صورة الكارتون ،فيجري احلوار
بينهما عندما أراد توضيح وبيان أساليب املبشرين حني ذهاهبم إىل بيوت املسلمني فيطرق املبشر ابب إحدى بيوت
املسلمني فيخرج إليه املسلم ويبدأ احلوار بينهما .ويرى الشيخ أن هذا هو األسلوب األمثل لتوصيل املادة العلمية وترسيخه
واستقراره يف عقول العامة واخلاصة بصورة جيدة.
 .17شرح اآلايت والكلمات الغامضة:
يقدم الشيخ شرحا موجزا لآلايت القرآنية ،كما يقوم بشرح الكلمات الغريبة يف اهلامش وهو يعتمد يف ذلك
كله على ترمجة عبدهللا يوسف على ابللغة اإلجنليزية ويوصي املسلمني مجيعا ابقتناء نسخة منها ،ويسميه ابملوسوعة
الشاملة ويبني الشيخ أمهيتها بقوله:
"إننا نوصي ابقتناء هذا الكتاب لعدة أسباب :أوال :أنك إذا امتلكت هذا الكتاب فلن حتتاج إىل
40
آخر .اثنيا :اليوجد كتاب للتعرف على حمتوايت القرآن أفضل من هذا الكتاب".
 .18أسلوبه يف تقدمي املادة العلمية:
يستخدم األسلوب اهلجومي معتمدا على منهج احلوار واملناظرة فكان يسأل مثال:هل الكتاب املقدس كالم
هللا؟ وبعد اجلواب من اخلصم يبدأ الشيخ بتحليل الربهان ومناقشته ،مث يزنه مبيزان العقل  ،فإن وافقه أخذ به وإال رمى
به  ،ويالحظ هذا األمر من حيث اختياره لعناوين الكتب مثل من دحرج احلجر ؟ هل الكتاب املقدس كالم هللا؟ ماذا
يقول الكتاب املقدس عن حممد؟ هل املسيح هو هللا وجواب اإلجنيل على ذلك ؟  ،وظل الشيخ متأثرا أبسلوب احلوار

واملناظرة معجبا يف ذلك ابلشيخ رمحة هللا اهلندي 41وخاصة كتابه إظهار احلق ،والعامل األساسي الذي لعب دورا مهما
يف اختياره هلذا املنهج هو حياة الشيخ ديدات احلافل مبناقشات املنصرين والقساوسة فغلب عليه لون احلوار واملناظرة
حىت يف مؤلفاته ،كما أثرت هذه الظروف يف اختاذ مواقفه واجتاهاته يف سبيل خدمة اإلسالم واملسلمني.
يقدم املادة العلمية أبسلوب لني بسيط واضح بعيدا عن التوبيخ والتأنيب إال أنه يلجأ أحياان إىل احلدة واالنفعال
كما ورد يف كتابه (شيطانية اآلايت الشيطانية وكيف خدع سلمان رشدي الغرب؟) 42حيث يقول:
"نسأل هللا القوي العزيز العليم احلكيم أن يغص حلق ذلك املارق املأجور سلمان مبا رحبه وكسبه
من مال حرام كأجر تقاضاه مقابل القيام هبذه املهمة الشريرة وهو مدفون يف اجلحيم  ....ونرجو
من هللا القوي العزيز العليم احلكيم  ،السميع البصري أن مييته ميتة اجلبناء خائفا مذعورا مرعواب وأن
خيلد يف اجلحيم إىل أبد اآلبدين"  ،43وغالبا ما يستدرج إىل هذا األسلوب حني يؤمله نشاط
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املبشرين وخططهم ضد اإلسالم حيث يقول يف شأن املبشر زومير " :44إن إبليس اللعني زومير
45
خيطب يف الكافرين هبذه الكلمات"...
 .19اخلامتة:
يتنوع أسلوب الشيخ يف خامتة كتبه حبيث ينهي مؤلفه أحياان ابلدعاء لنفسه واملسلمني مجيعا ،كما يبارك هناية
كتبه يف حني آخر ابحلمد والثناء على هللا والصالة والسالم على خامت األنبياء سيدان حممد  ،وجنده يف بعض الكتب ال
يذكر شيئا أصال الذي يدل على اخلامتة فيتوقف من حيث ينتهي كالمه ،واندرا ما يلجأ إىل الدعاء ابهلالك على
الشخص كما دعا ابهلالك على سلمان رشدي يف كتابه شيطانية اآلايت الشيطانية وكيف خدع سلمان رشدي الغرب؟
46
حيث قال" :لن يفوز ....إن مصريه إىل جهنم ....وسيحطم قطعا صغرية متناثرة"
 .20وضع املالحق:
لقد اهتم الشيخ بذكر الواثئق والشواهد اليت متنح الدليل قوة وصالبة فأورد يف هناية كتبه مالحق متنوعة فهناك
مالحق الواثئق ومالحق الصور ،عالوة على ذلك فإنه يورد داخل الكتب صور اجلرائد و اجملالت والدورايت والصحف
واخلطاابت اليت يستدل هبا على اختاذ مواقفها اخلاصة.
 .21اهتمامه ابملادة العلمية:
مل يرتك الشيخ مادة علمية مهملة بل كان يدون كل يدور بينه وبني املسيحيني من املواقف و املراسالت
واللقاءات والندوات واحملاضرات ،مث كان يقدمها إىل القراء على شكل الكتيبات والرسائل واملطوايت ليستفيد منها،
وحني كان يالحظ أن هناك مادة علمية مهمة ومفيدة يف نفس الوقت فيذكرها يف كتاابته بل وزايدة على ذلك كان
خيتار بعض الرسائل والكتيبات للمؤلفني اآلخرين فيضمها إىل كتبه لتقوية الفكرة اليت يريد إيصاهلا إىل القارئ ومن أمثلة
هذه الكتب:
• حممد ﷺ أعظم عظماء العامل (مايكل هارت  +ديدات) وهو عبارة عن اختيار فصل كامل من كتاب مايكل
• من املعمدانية إىل اإلسالم (جهادة جلكريز +ديدات) .وهو عبارة عن قصة إسالم جهادة ورسالة ديدات
• احلل اإلسالمي ملشكلة العنصرية (حممد أمان بوم  +ديدات) وهو عبارة عن حماضرة حملمد أمان وديدات يف
إحدى املؤمترات
• أسافقة إجنلرتا وألوهية املسيح (حممد بنا  +ديدات) وهو عبارة عن رسالة حملمد بنا ورسالة لديدات.
• العرب وإسرائيل شقاق أم وفاق (بول فنديل +ديدات) وهو عبارة عن الندوة بني فنديل وديدات.
• اخلالف احلقيقي بني املسلمني واملسيحيني (جاري ميلر  +ديدات) وهو عبارة عن الندوة كذلك.
أهم النتائج:
• احلوار إحدى الوسائل األساسية لتحقيق السالم والتعايش السلمي يف العصر احلديث ،ألمهية الدور الذي
يلعبه الدين يف حياة الفرد واجملتمع.
• يركز ديدات على عناصر االتفاق بني الداينتني .كما أنه يفوق يف االستدالالت العقلية على اخلصوم.
• يالحظ الدقة واألمانة العلمية لدى الشيخ أمحد ديدات حبيث يلتزم الشيخ ديدات على املصادر األصلية
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املعتمدة لدى املسيحيني ،بينما يغلب سوء النقل وعدم الدقة و األمانة العلمية واالعتماد التام على اآلراء
الشاذة والضعيفة لدى علماء النصارى.
• تعد احلوار إحدى الوسائل األساسية إليضاح احلقائق لدى الناس بشرط أن تتوافر فيها املوضوعية والتوازن
واالحرتام املتبادل جلميع األطراف ،وميثل أمحد ديدات رائد املناظرات الدينية يف العصر احلديث.
• كما أن اجلدل الديين ليس من متطلبات العصر احلديث بل ينبغي أن ميأل مكانه احلوار اهلادئ القائم على
أصول البحث العلمي الرصني خاليا من الدعوة والتبشري قاصدا الوصول إىل احلق حتقيقا لألمن والتعايش
السلمي،واألمر الذي جيب التنبيه إليه هو أال يستغل احلوار للمصاحل السياسية للدول واملنظمات.
• كما ينبغي أال يكون احلوار اإلسالمي املسيحي وسيلة ملناقشة األحكام الشرعية اإلسالمية للطعن فيها حبجة
االنفتاح وحرية الرأي.
• ويرى الباحثان ضرورة قيام هيئة إسالمية عاملية نشيطة هتتم بقضية احلوار بعيدة عن املؤثرات والتوجيهات
السياسية ،يتم من خالهلا إعداد الكوا در العلمية والفكرية من احملاورين املسلمني على جيمع املستوايت وأن
تبادر إىل عقد مؤمترات احلوار.
التوصيات والنصائح
لقد تناول الباحث هذا املوضوع حماوال أن ميأل الفراغ املوجود يف املكتبة اإلسالمية ومع ذلك فإن املوضوع مازال
حباجة إىل الكثري ،فهناك جوانب عديدة حتتاج إىل الدراسة والتحقيق راجيا أن يقوم به الباحثون واحملققون الذين َيتون
من بعدي مثل:
• اآلاثر اليت تركته حوار ديدات يف الفكر املسيحي الغريب.
• منهج شروش يف ميزان أصول البحث العلمي الرصني .
• واألمر الذي جيب التنبيه إليه هو أال يستغل احلوار للمصاحل السياسية للدول واملنظمات اليت شارك فيها
• كما ينبغي أال يكون احلوار اإلسالمي املسيحي وسيلة ملناقشة األحكام الشرعية اإلسالمية للطعن فيها حبجة
االنفتاح وحرية الرأي.
• ويرى الباحث ضرورة قيام هيئة إسالمية عاملية نشيطة هتتم بقضية احلواربعيدة عن املؤثرات والتوجيها السياسية
يتم من خالهلا إعداد الكوادر العلمية والفكرية من احملاورين املسلمني على جيمع املستوايت وأن تبادر إىل
عقد مؤمترات احلوار.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International License.
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