
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

1]املدخل إىل دراسة املسيحيةتفريغ سلسلة  ] 

 أبو املنترص حممد شاهني التاعبلألستاذ / 

 ملاذا ندرس املسيحية؟[: 1املقطع رقم ]

 اليوتيوب، واليوم اعب من قناة الدعوة اإلسالمية عىلالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، معكم حممد شاهني الت  

 ملاذا ندرس املسيحية؟سنجيب عىل سؤال: 

ر اإلسالمي املسيحي ومقارنة األديان والنقد الكتايب، إذا فعليك االشرتاك هبذه مالحظة : لو أنت مهتم باحلوا

2]القناة  تأتيك مجيع إشعارات احللقات اجلديدة.: اضغط عىل زر االشرتاك األمحر، واضغط عىل عالمة اجلرس لكي [

 .لها املسلم من دراسة املسيحيةص  يمكن أن ُي هناك بعض الناس ال يدركون حجم االستفادة التي 

 ا:نقاط يف غاية األمهية جيب اعتبارههناك 

 م يف املركز الثاين.ها اإلساليف العامل، وهلا أكثر عدد من األتباع، ويلي 1: ال ننسى أن املسيحية هي الديانة رقم أواًل 

 ستقابل مسيحيني وهذا يف الغالب. أن ه خالل حياتك معنى هذه النقطة

 ثانيًا: يسعى املسيحيون إىل نرش دينهم حتت مسميات: التبشري، التنصري.

 وبالتايل بناًء عىل هاتني النقطتني هناك فرصة كبرية جدا أن تتعرض للتبشري أو التنصري.=  

تايل من ضمن الفوائد لبا ما ينرشون دينهم بالكذب لكي خيدعوا اجلهال باعتناق املسيحية، وبالثالًثا: النصارى غا

ع املناعة ضد االكربى التي ستكتسبها من مشاهدة هذه الفيديوهات هو أنك ستكتسب نوع من أنو لتبرش أو التنصري، ا

 . علم بحقيقة معتقدهولن يستطيع أن مسيحي أن يضحك عليك ويقنعك بعقيدة باطلة ألنك ستكون عىل

                                              

 IqnsEPOgv7C0t72lZY6https://www.youtube.com/playlist?list=PLaeiqSJqUjhwUpرابط قائمة تشغيل السلسلة:  1

 cw9reA057dkea-W0https://www.youtube.com/channel/UCAtyqlkقناة الدعوة اإلسالمية:   2
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رابًعا: بام أنك غالبا ستقابل شخص مسيحي فلامذا ال تدعوه إىل اإلسالم؟ اإلسالم العظيم من خالل القرآن الكريم 

 ة النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم.التي كانت موجودة أيام بعث يذكر الديانات الكثرية

سبت أكثر من فائدة يف غاية العظمة ستنفعك شخصيًا من خالل مشاهدتك هلذه الفيديوهات ستجد أنك اكتف إذا 

 :كمسلم مؤمن

: هي أن يقينك سيزيد فيام خيص تصديق اآليات القرآنية، ألنك ستدرك أن اآليات القرآنية التي تتكلم النقطة األوىل

 عن عقائد النصارى آيات يف غاية الدقة وتصف النصارى وصف صحيح جًدا.

سيدنا عمر ابن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه: ال يعرف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية، فبالتايل النقطة الثانية: كام قال 

ر قيمة التوحيد أكثر، وستثبت عىل دينك بشكل أكرب،  عندما تعرف عقائد النصارى املليئة بالرشك والكفر ستقدِّ

نقي التي أنت عليه، وأصبحت أكثر دراًكا للتوحيد الوستكون مؤهل لدعوة املسيحي لإلسالم ألنك أصبحت أكثر إ

أن تستبدل  إدراكا ملواطن الفساد املوجودة يف عقيدة املسيحي ومدى الكفر والرشك الذي عنده، ستكون أقَدر عىل

 هذا الكفر والرشك وتبينه للمسيحي بالتوحيد النقي الذي أنت عليه.

 :من خالل مشاهدة فيديوهات مدخل إىل دراسة املسيحية ويف النهاية

 ع املناعة ضد التبشري أو التنصري.تكتسب نوع من أنوا  -

 ية التي تتكلم عن عقائد النصارى.سيكون عندك إدراك أكرب لقيمة اآليات القرآن - 

 .سيكون عندك إدراك أكرب لقيمة التوحيد النقي الذي أنت عليه كمسلم -

 ل أكثر لدعوة املسيحي لإلسالم.هستكون مؤ  -

 عىل اإلسالم ومدرك أكثر لقيمة اإلسالم.ستجد أنك ثابت أكثر  -

 share like subscribeسأكتفي هبذا القدر يف هذا الفيديو لو كان الفيديو عجبك 



3]ولو تقدر تدعم وترعى حمتوى القناة رز صفحتنا عىل  ]patreon  لو مل يعجبك الفيديو اعمل له Dislike  ال

مشكلة، إىل أن نلتقي يف فيديو آخر قريبا جدا بإذن اهلل عز وجل ال تنسوين من صالح دعائكم والسالم عليكم ورمحة 

 اهلل وبركاته

  00201005654207واتساب  :للتواص
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