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  مقدمة الشيخ عبد اهللا القيشاوي
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

محمد وعلى جميع األنبياء والمرسلين أما بعد فقد آانت الحمد اهللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا 
ولما آان هذا الكتاب لم ) سواء  آلمة( حصلت مكاتبة بيننا وبين القدس الفريد نيلسن وطبعت في آتاب اسمه 

 والنصرانية فقد رأينا أن نستديم في المكاتبة مع القس اإلسالميستوف جميع األبحاث ومواضيع الخالف بين 
  :جل تتميم تلك األبحاث فجرى البحث بيننا مع طبع الكتاب المذآور في أمور هيالمذآور أل

 .بحث مسألة صلب المسيح وقتله وقيامة حيًا بجسمه بعد موته -1
 .بحث معنى حياته ورفعه إلى السماء -2
 .بحث معنى أحيائه للموتى -3
 . الذنوب عنهموإسقاطبحث معنى تخليصه للعالم من خطايا  -4
 .و ابن اهللا ألهاإبحث معنى آونه  -5
 .بحث معنى آونه روح اهللا وآلمة اهللا -6
 .بحث عقيدة التثليث -7
 .ل يوجد تحريف في التوراة  واإلنجيله -8
 .يدل على وجود نبي بعد المسيح  ماواإلنجيلهل يوجد في التوراة  -9

 .بحث معنى الوحي -10

ر أن نكتب مقاالت متقابلة وبعد أن فرغنا من هذه األبحاث العشرة وما لحقها من توابع اقترح علينا القس المذآو
وأن نطبع هذه المقاالت قبل طبع األبحاث العشرة المذآورة وأن ) لماذا اتبع ديني دون غيره ( تحت عنوان 

فوافقته على آل , يكون آل مقالتين متقابلتين مطبوعًا في آتاب صغير يخرج آل ثالثة أشهر مرة واحدة
ث العشرة المتقدمة وما يتبعها بعد انتهاء المقاالت المتقابلة بحث اقتراحاته هذه على شرط أن تطبع أيضًا األبحا

  . أشهر آتاب واحد حتى ينتهيةآل ثالثيخرج منها أيضًا 

أهل آل ديانة حقيقة الديانة األخرى غير مشوهة وال مموهة وال مغشاة بصداء وقد قصدنا من ذلك أن يعرف 
الدالئل مدفوعًا عنها آل ما يمكن من االعتراضات واالنتقادات الخرافات والتقاليد الموروثة بل  مستدًال عليها ب

 برزت حقيقة آل من الديانتين آذلك فال شك أنُه سيتقارب المسلمون والمسيحيون من بعضهما ويزول ما فإذا
بينهما من حقد وتباغض وخالص وتناقض ويعرفون أن حقيقة األديان بالواقع ونفس األمر هي واحدة من 

 في الغية والمبدأ آما سيتضح ذلك وقد عزمنا بحول اهللا تعالى على إصدار هذه الكتب فنرجو من المعنى متفقة
عقالء المسلمين والمسيحيين أن يعضدونا باشترائهم هذه الكتب واشتراآهم في هذه المشروع المفيد إن شاء اهللا 

  .تعالى

  

  عبد اهللا القيشاوي     غزة
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  ولمقال الشيخ عبد اهللا القيشاوي األ

  لماذا اتبع ديني دون غيره

ا وجه آون                    ين فيه االت أب ذا      اإلسالم تحت هذه العنوان سأآتب عدة مق ان وله  وهو أرقى وأآمل األدي
ضًا                      , عه دون غيره  تبا وان أي ذه العن سلن تحت ه د ني سيس الفري م الق وستكون هذه المقاالت مقابل مقاالت أخرى ن

ع       سيحية دون غي     يذآر فيها لماذا اتب ن الم ى                  دي ابالت عل االت المتق ذه المق ان األخرى وسنعرض ه ا من األدي ره
رق                      وا الف ديانتين ويعرف اتين ال ين ه ابلوا ب العقالء من مسلمين ومسيحيين وغيرهم وسننشرها على الناس آلهم ليق

داهم اهللا و          ( بين الطرفين لعلهم يتبعون أحسن الحسنين        أولئك  الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين ه
  ).هم أولو األلباب 

ًا   )1( أمر دائم ه ي ال ألن وهم والخي ن الظن وال تدالل ال دي ل والنظر واالس ن العق ه دي ن اإلسالم ألن ع دي اتب
ين في                اء األول اع اآلب بالتعقل والتدبر والتفكير وبالنظر والتبصر والتذآر وينهي عن الجمود والتقليد األعمى  وإتب

ول وذوي        آل ما يقولون بال تمحيص له وال         اب النهي والعق ه يخاطب أرب اب واألبصار   تفكير فيه ولذلك فإن األلب
تم صادقين          ( لى في سورة البقرة     اقال تع  انكم إن آن ضًا     ) قل هاتوا بره ا أي ال فيه ات     ( وق م اآلي ين اهللا لك ذلك يب آ

ون       ( وفيها أيضًا   ) لعلكم تتفكرون    م تعقل ا   ) ويريكم أيانه لعلك اس      (وفيه ه للن ين آيات ذآرون     وب م يت ا  )  لعله ( وفيه
 .)األلباب    يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا آثيرًا وما يذآر إال أولو 

ران   ورة أل عم ي س ال ف صار  ( وق ى األب رة ألول ك لعب ي ذل ضًا , )إن ف ا أي تم  ( وفيه ات إن آن م اآلي ا لك د بين ق
  ).تعقلون

  ).ما وجدنا عليه آباءنا أولو آان آباؤهم ال يعقلون شيئًا وال يهتدون قالوا حسبنا ( وقال في سورة المائدة 

ام       ا       ( وقال في سورة األنع سه ومن عمي فعليه ضًا   , )فمن أبصر فلنف ا أي د      ( وفيه ستقيمًا ق ذا صراط ربك م وه
  ).نا اآليات لقوم يذآرون لفص

ي سورة األعراف   ال ف رًا من الجن واإلنس له( وق نهم آثي ا لج د ذرأن م أعين ال ولق ا وله وب ال يفقهون به م قل
م أضل           ل ه ام ب ا أولئك آاألنع سمعون به م آذان ال ي ا وله افلون   يبصرون به م الغ ضًا  وفيه , ) أولئك ه م ( ا أي أو ل

  ).السموات وما خلق اهللا من شيء ينظروا في ملكوت 

  ).أقل أنظروا ماذا في السموات واألرض ( وقال في سورة يونس 

ي                    ( وقال في سورة يوسف      ا ومن اتبعن صيرة أن ى ب ى اهللا عل بيلي أدعو إل ضًا     , )قل هذه س ا أي اه    ( وفيه ا أنزلن إن
  ).قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون

  ).إن في ذلك آليات لقوم يعقلون ( وقال في سورة الرعد 

  ). مسؤًال وال تقُِْف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد آل أولئك آان عنُه( وقال في سورة اإلسراء 

   ).ىإن في ذلك آليات ألولى النه( وقال في سورة طه 

ا ال  تعمي             ( وقال في سورة الحج      أفلم يسيروا في األرض فيكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فأنه
  ).األبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور 

  ).ون يبين اهللا لكم اآليات لعلكم تعقل( وقال في سورة النور 

  ).آذلك نفصل اآليات لقوم يعقلون ( وقال في سورة الروم 
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  ).آتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذآر أولو األلباب ( وقال في سورة القصص 

  ).يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم اهللا وأولئك هم أولو األلباب ن الذي( الزمر وقال في سورة 

ا وجدتم             إنا وجدنا أباءنا على أمة و     إ( ة الزخرف   وقال في سور   نا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مم
  .)عليه آباءآم 

د   ) أنا جعلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون  ( أيضًا  وفيها   وب      ( وقال في سورة محم ى قل رآن أم عل دبرون الق أفال يت
  ).أقفالها 

ى ا  ( وقال في سورة ق     ددناها           أفلم ينظروا إل روج واألرض م ا من ف ا له ا وم ا وزيناه وقهم آيف بنيناه سماء ف ل
  ).رواسي وأثبتنا فيها من آل زوج بهيج تبصرة وذآرى لكل عبد منيب وألقينا فيها 

ولقد يسرنا القرآن للذآر فهل من ( وقال في سورة القمر ) وفي أنفسكم أفال تبصرون  ( وقال في سورة الذاريات     
  ).مذآر 

ا من نحو          فهذه ثالث  ائتي ون آية قد اخترته أن ال يأخذ                       م أمر ب ا ت ة آله رآن في مواضيع مختلف ة وردت في الق  آي
دل                   ا ي اإلنسان األشياء عن تقليد فقط سواء آانت دينية أو دنيوية بل البد أن يتفكر فيها وأن يتحقق من صحتها مم

دة من     داللة واضحة على أن دين اإلسالم إنما هو دينا العقل واالستدالل ال         ذلك ال تجد عقي  دين الوهم والخيال ول
ثًال           عقائده معقده غير معقولة وال شريعة من شرائعه صعبة غير مفهومة آما تجد ذلك في غيره آعقيدة التثليث م
رئ                      دم ب عند النصارى أو عقيدة سقوط الذنوب والخطايا بدون توبًة المخطئ أو بدون عمل حسن منه يقابلها بل ب

ل ويح               غيره أو عقيدة ا    ُه العق ئن    تخاذ البشر المخلوق من التراب آلهًا وغير ذلك مما ال يفقه ا اللب وال يطم ار فيه
  .دان ولذلك فأني اتبع دين اإلسالم دون غيره من األديانإليه الوج

ه ال    )  2     ( ضه وداع إلي ه ال مبغ ره ومحب إلي ساعده وظهي صيره وم م ون ن العل ه دي الم ألن ن اإلس ع دي واتب
  .سمع ما يقوله اإلسالم وما تفعله النصرانيةرافضه ا

رآن         م درجات                  ( يقول اإلسالم في الق وا العل ذي أوت نكم وال وا م ذين آمن ع اهللا ال ضًا         ) يرف ول أي ل ربٍّ   ( ويق وق
  ).إنما يخشى اهللا من عباده العلماء ( ويقول ) زدني علمًا 

  ).هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون ( ويقول 

  .ير ذلك من اآليات القرآنية التي تزيد عن مئة آية في ذآر العلمإلى غ

شريف  ول الحديث ال سلمة ( ويق سلم وم ى آل م ضة عل م فري ول ) طلب العل صين ( ويق و بال م ول وا العل ) اطلب
  إلى غير) عالم ينتفع بعمله خير من ألف  عابد ( ويقول ) اطلبوا العلم من المهد إلى الحد ( ويقول 

  .ألحاديث  التي ال تحصى في هذا الباب ذلك من ا

ال                    فالحديث والقرآن يفيدان وجوب طلب العلم ووجوب البحث والنظر في آل شيء مما في السموات واألرض ق
سموات واألرض      ( اهللا تعالى    اقي األفالك        ) قل انظروا ماذا في ال ار والنجوم وب شموس واألقم ى ال أي انظروا إل

ا وآل شيء            العلوية وإلى حرآاتها ومقابال    ا وحيواناته ادن األرض ونباتاته ى مع تها وما ينشأ عن ذلك وانظروا إل
  .تحصى فيها وفي السموات وما بينهما من أنواع المخلوقات التي ال

ة حرآات األجرام                        ك والرصد والحساب ومعرف وقد فعل المسلمون بما أمر دينهم فكانوا سادة الناس في علم الفل
ي عل   سفلية وف ة وال ة       العلوي وم الطبيعي ائر العل ن س ا م ة وغيره سفة والهندس ب والفل ات والط ادن والنبات م المع

ي ال           اتبهم ومدارسهم الت ار مك بهم وأث يا     والنظرية وها هي آت ا وآس ى اآلن في أوروب زال إل دل    ت ا ت ة   وغيره دالل
م   ورعايتهولوال تسامح اإلسالم, والفنونواضحة على ما آان من اهتمام اإلسالم والمسلمين بالعلوم       ونصرته للعل
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ا المسيحيون في الغرب               لم يحمل إلينا التاريخ من حوادث اضطهاد ال        علم والعلماء أفظع من الحوادث التي قام به
وتهم ح                 فقد لقى رجال العلم في ظل المسيحية         بهم وبي ارهم حرقت آت ذاب طردوا من دي واع الع س أشد أن وا   ب وا قتل

ا فعل                      ل وإنم ة للعق م الحري م   حرقوا أحياء على غير ذلك من أنواع التعذيب واإلهانة لبحثهم في العلم وإطالقه وا به
ل    ذلك جمودًا على ما    يم اإلنجي وا تعل ة  فهموه من الدين وتقليدًا لما تلقون عن مجامع القسيسين حتى أنهم حرّم  لعام

ه الناس وال يزال الكاثوليك إلى اآلن يمنعون الجمهور من             ى             قراءت ائس وعل ه في الكن  إال فصوًال مخصوصة من
  .أيدي القسس

ألفت محكمة تفتيش لمقاومة العلم واضطهاد العلماء والفالسفة وحكمت في وأعجب ما هناك أن المسيحية الغربية 
ى    6860 شخصًا بالحرق أحياء وعلى  10220 سنة على    18مدة   شهير وعل شنق والت  شخصًا  97320 شخصًا بال

  .بعقوبات شديدة مختلفة

ًا سنة     ) جيور انو برنو    ( إحراقهم للعالم   وال ينسى التاريخ     م        1600حي ه بحث في عل اآمتهم        ألن ك وال مح (  الفل
ه                            ) غليلو   ام الجمهور أن تعاليم ه أم ًا إال باعتراف نج من الحرق حي م ي شمس ول ألنه قال أن األرض تسير حول ال

ال          تىح) دي رومنيسي   ( وال حبسهم للعالم    ,  الرجيم مغلوطة ومستمدة من الشيطان    ه ق سجن ألن  قضى نحبه في ال
  .ينتقم بها من عباده ثم حوآمت جثته بعد موته  وحرقت مع آتبتهأن قوس قزح ليست قوسًا حربية بيد اهللا 

سلم        1502سنة ) التران(وال ينسى التاريخ أيضًا أن مجمع        ن رشد الم سفة اب درس فل ا ي وال أن ,  قرر لعن آل م
ة ) آولومبس  ( حكم بأن رغبة    ) سالماتك  ( مجمع   د  , باآتشاف أرض جديدة مخالفة للدين المسيحي آل المخالف وق

ة                          عا اء العرب للوقاي ذي اخترعه أطب د ال ن تحت الجل رض أيضًا مسيحيو أوربا آل تقدم في الطب فلم يقبلوا الحق
من األمراض وحاربوا أيضًا تسهيل الوالدة وغير ذلك من أنواع العلوم والفنون آل ذلك آان بسبب جمودهم على             

  .ليم مجامع القسيسيناتع

العلم وجهل رجال الدين ورأى الناس يتخبطون في ظلمات هذا الجهل          جاء اإلسالم فرأى الصراع على أشده بين        
د األعمى وذم                               ى دحض التقلي اء وإل ع شأن العلم ل ورف ة العق م وإطالق حري ى نصرة العل فنادى بأعلى صوته إل
سيطة                       ر وجه الب ى غي م حت المقلدين وخذل الجامدين الجهالء فدوى صوته هذا في أنحاء العالم ونفذ في قلوب األم

ك ترسل     و د ذل ا بع ر األرض فصارت أورب داد    جعل األرض غي دارس اإلسالمية ببغ م في الم تعلم العل ا ل وفوده
ه عن         ا ورث ه اآلن بفضل م واألندلس وغيرها وبدأ الغرب يتنبه ويطلق لعقله الحرية حتى وصل إلى ما وصل إلي

سلمين              وا اختالطهم بالم سيحيين ه بالد           اإلسالم فقد آان الحجر األساسي لرقي الم دارس اإلسالمية وفي ال  في الم
ن اإلسالم دون                   ع دي إني اتب ذا ف ابقًا وله ا عرفت س انتهم آم سبب دي ا ال ب األندلسية وفي الحروب الصليبية وغيره

  .غيره من األديان

ريم                       ) 3(        رآن الك ال في الق سماحة ق سهولة وال ن ال ساطة ودي قم أف ( اتبعه دين اإلسالم ألنه دين الفطرة والب
دينًا قيمًا ( وقال فيه أيضًا ) جهك للدين حنيفا فطرة اهللا التي فطر الناس عليها ال  تبديل لخلق اهللا ذلك الدين القيم       و

ى         ( وقال في الحديث الشريف     ) ملة إبراهيم حنيفًا     د عل ود يول ه أو ينصرانه         الآل مول واه يهودان ) فطرة ولكن أب
ٌد إال  ( وقال في الحديث ) رج ليس عليكم في الدين من ح ( وقال في القرآن     الدين يسر ال عسر ولن يشاد الدين أح

ة  ) ترآتكم على البيضاء ليلها آنهارها (  وقال فيه أيضًا  )غلبه   إلى غير ذلك من اآليات القرآنية واألحاديث النبوي
ة                       ن الطبيع ساطة ودي سماحة والب سهولة وال ن ال ة والفطرة    الكثيرة الصريحة في أن دين اإلسالم إنما هو دي والخلق

ه وشرائعه  ده وتكاليف ع عقائ تالءمألن جمي ع ت ق م ة وتتواف ون اإللهي ع سنن الك ة وتتناسب م واميس الطبيع ع ن  م
ات  واالتعاظ   وباالعتبارالخلقة والفطرة اإلنسانية وألنه دائمًا يأمر بالنظر والبحث في سنن الكون             ة   بمجاري  الطبيع

ن في خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في             إ (الخلقة قال تعالى في سورة البقرة       
سماء   ن ال زل اهللا م ا أن اس وم ع الن ا ينف اء البحر بم ن م ة  م ل داب ن آ ا م ث فيه ا وب د موته ه األرض بع احي ب ف

ون              وم يعقل ران          ) وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء واألرض آليات لق ال في سورة آل عم د  ( وق ق
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دًا ال في                          )4(       شرك أب ائبة ال يس في ش ذي ل اتبع دين اإلسالم ألنُه دين التوحيد والتنزيه المحض الخالص ال
ر                           ه للخي سابقة من وجود إل م ال الذات وال في الصفات وال في العمل وال في العبادة فال تثنية آما يقول بعض األم

 شريك فله في عمل من األعمال وال في عبادة من العبادات آما يقول وإله للشر وال تثليث آما تقول النصارى وال 
  .مشرآو العرب

ة في مواضيع          ة آي والقرآن الكريم طافح في هذه الباب بما ال يزيد عليه أصًال فإنه يوجد فيه ما يزيد على ثالثماي
  :نموذجًا في ذلك فأقولمختلفة متنوعة توحد اهللا تعالى في ذاته وصفاته وأعماله وعبادته وأنني اذآر لك 

يا أهل  ( وقال في سورة آل عمران      ) وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم          ( قال تعالى في سورة البقرة      
ًا من           يئًا وال يتخذ بعضنا بعضًا أرباب ه ش الكتاب تعالوا إلى آلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهللا وال نشرك ب

ساء      وقال في    )دون اهللا    ا المسيح            ( سورة الن ى اهللا إال الحق إنم وا عل نكم وال تقول وا في دي اب ال تغل ا أهل الكت ي
ا            آمنوا ب ه ف ريم وروح من ة انت   عيسى ابن مريم رسول اهللا وآلمته ألقاها إلى م وا ثالث ر   هللا ورسوله وال تقول وا خي ه

ا      لكم إنما اهللا إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما            سموات وم ستنكف          في األرض     في ال ن ي يًال ل اهللا وآ وآفى ب
   ).المسح أن يكون عبد اهللا وال المالئكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليها جميعًا

ون    (وقال في سورة المائدة       لقد آفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد وأن لم ينتهوا عما يقول
ون             ليمسن ال  يم أفال يتوب ه عذاب أل ستغفرونه    ذين آفروا من ى اهللا وي ريم إال          إل ن م ا المسيح اب يم م ور رح  واهللا غف

ى يؤفكون  يرسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صد    .  قة آأنا يأآالن الطعام أنظر آيف نبين لهم اآليات ثم أنظر أن
ًا واهللا                 يم     قل أتعبدون من دون اهللا ما ال يملك لكم ضرًا وال نفع سميع العل وا ال وا في             . ه اب ال تقول ا أهل الكت ل ي ق

سبيل              ا سواء ال رُا وضلوا عم ضًا   )دينك غير الحق وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا آثي ا أي (  وفيه
ه  لقد آفر الذين قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من اهللا شيئًا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم       وأم

دير     ومن في األرض     ى آل شيٍء ق ا  ) جميعًا واهللا ملك السموات واألرض وما بينهما يخلق ما يشاء واهللا عل وفيه
ا يكون                     وإذ قال اهللا يا عيسى ابن مريم       (أيضًا   ال سبحانك م ين من دون اهللا ق  أأنت قلت للناس أتخذوني وأمي آله

ي بحق            يس ل ه ت        إلي أن أقول ما ل د علمت ه فق ا  ن آنت قلت م م ا     عل م م سي وال أعل سك أنك أنت عالم       في نف في نف
وفيتني                       ا ت يهم فلم ا دمت ف يهم شهيدًا م م وآنت عل ي وربك دوا اهللا رب ه أن اعب الغيوب ما قلت لهم إّال ما أمرتني ب

يم                ز الحك م فإنك أنت العزي ر له ادك وأن تغف ه عب ذبهم فإن ) آنت أنت الرقيب عليهم وأنت آل شيٍء شهيد أن تع
شرآون    ( ي سورة األنعام    وقال ف  ضًا   ) قل إنما هو إله واحد وأنني بريء مما ت ا أي سكي    ( وفيه ل إن صالتي ون ق

  ). اهللا رب العالمين ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ماتيومحياي وم
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ورة األعراف  ي س ال ف ره  ( وق ه غي ن إل م م ا لك دوا اهللا م وم اعب ا ق ة) ي ورة التوب ي س ال ف ت (         وق وقال
ى يؤفكون اتخذوا                   اتلهم اهللا أن ل ق النصارى المسيح ابن اهللا ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين آفروا من قب

ه إال اهللا هو سبحانه                   أحبارهم دًا ال إل ًا واح  ورهبانهم أربابًا من دون اهللا والمسيح ابن وما أمروا إال ليعبدوا اهللا إله
شرآون  ا ي ال ) عم ي سورة الوق ه واحد ( نحل ف وا إل ا ه ين إنم ين اثن ال اهللا ال تتخذوا آله ي سورة ) وق ال ف وق

  )الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وآبرُه تكبيرًا                  وقل الحمد اهللا    ( اإلسراء  
ه واحد فمن           ( وقال في سورة الكهف      م إل ا إلهك ه فليعمل      قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي إنم اء رب ان يرجو لق  آ

وحي إليه أنه   نوما أرسلنا قبلك من رسول إال       (  وقال في سورة األنبياء      )عمًال صالحًا وال يشرك بعبادة ربه أحدًا        
  ).لو آان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا(وفيها أيضًا ) ال إله إال أنا فاعبدون 

يئًا ال                 إن الذين يدعون من دون اهللا لن       (وقال في سورة الحج      ذباب ش سلبهم ال ه وأن ي وا ل  يخلقوا ذبابًا ولو اجتمع
ذهب        (وفي سورة المؤمنون    ) يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب      ه إذًا ل ه من إل ان مع  ما اتخذ اهللا من ولد وما آ

ا يصفون        آل إله بما خلق و     ى بعض سبحان اهللا عم وت     )لعلى بعضهم عل ال في سورة العنكب ادلوا  (  وق وال تج
الكتاب إالُّ بالتي هي أحسن إالُّ الذين ظلموا منهم وقولوا أمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد  أهل  

  ).ونحن له مسلمون 

م          ( وقال في سورة الروم      تكم اهللا الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ث ك من           يمي  هل من شرآائكم من يفعل من ذل
وقال في  ) ليس آمثله شيٌء وهو السميع البصير    ( في سورة الشورى    وقال  ) عما يشرآون   شيء سبحانه وتعالى    

شرآون                ( سورة الطور    ا ي ر اهللا سبحان اهللا عم ه غي م إل ال في سورة اإلخالص         ) أم له ل هو اهللا أحد اهللا     ( وق ق
  ).الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له آفوًا أحد 

ية في هذا الموضوع آما سبق وال يخفى أن دين التوحيد الخالص ة آ ئفهذه عشرون آية قد اخترتها من نحو ثالثما       
وأقواها في  , وأثبتها في القلب  , وأصحها في العقل  , وأسلمها وأسهلها , وأسماها وأفضلها , هو أرقى األديان وأآملها   

ه   توحيد اهللا تعالى ووجوب قصر      اعتقادألن  , وانفعها لبني اإلنسان   والوجدان   وألصقها بالضمير , البرهان العبادة ل
صبر                         ى ال ودهم عل شرف ويع سمو وال زة وال اس الع ورب الن شر وي ائر الب ر اهللا من س ذل لغي يعلم اإلنسان أن ال ي
ع                       إني أتب ذا ف افع سواه وله انع وال ضار وال ن والقناعة واالستغناء عن غير اهللا حيث يعتقدون أنه ال معطي وال م

  .دين اإلسالم دون غيره من األديان

ن) 5( ع دي ارزة   أتب ة الب ساواة الحقيقي ة والم ة والحري ن الديمقراطي ه دي الم ألن اهر   اإلس ن مظ ر م ل مظه ي آ ف
ي                             ين عرب رق ب م يف ًا ول اس جميع ين الن ساواة ب إن اإلسالم شرع الم ه ف تشريعه والمتجلية في آل تعليم من تعاليم

ريم    وعجمي وال بين زنجي وفارسي وال بين مليك ومملوك وال بين سيد وصعلوك إالُّ              رآن الك بالتقوى قال في الق
اآم     ايا أيها الناس إنا خلقن  (  د اهللا أتق رمكم عن ارفوا إن أآ ال في   )آم من ذآر وأنثى وجعلناآم شعوبًا وقبائل لتع  وق

التقوى           ( الحديث الشريف    ى عجمي إالُّ ب ضًا     ) ال فضل لعربي عل ال أي اس سواسيه     ( وق ك من        ) الن ر ذل ى غي إل
  .يرة الصريحة في ذلكاآليات واألحاديث الكث

ن أصحابه                ولم يقتصر    ان يلق ة الرسول األعظم في ذلك على حد القول فقط بل آ ساواة   الديمقراطي ة والم  والحربي
عمًال ودرسًا فإنه لم يجعل له على أي واحد من أصحابه ميزة في مجلس وال في شأن من الشؤون بل آان يجلس                       

ان آخرهم ويمشي        بينهم آأحدهم وآان إذا قام أصحابه إجالًال    ان يجلس في المك ك وآ له عند مجيئه نهاهم عن ذل
د جاء                  يم الصلب فق ا يق سه من القوت إًال م في الطريق ورائهم تعليمًا لهم وآان مع توفر الغنائم عندُه ال يعطي نف

يئًا   مرة غنائم آثيرة من النقود فأفرغها في وسط المسجد آومًا واحدًا وشرع يفرقها على المستحقين ولم يب             ه ش ق ل
ًا أو                             ة إدام ا الليل شتري به ين ن ًا أو درهم ا رسول اهللا درهم ا ي فقالت له زوجته عائشة رضي اهللا عنها لو أبقيت لن

ًال  ة  )خ ي الديمقراطي ثًال آخر ف ك م ذ ل ساواة  وخ ة والم و  ( والحري لم وه ه وس النبي صلى اهللا علي ودي ب ر يه م
ان عمر   عبدال له أعطني حقي فاني بكم مطًال يا آل  بالطريق وآان له عليه دين فامسكه من طوقه وق          المطلب وآ

  ).معه فغضب من اليهودي وأمسك به فقال له النبي صلى اهللا عليه وسلم دعه يا عمر فأن لصاحب الحق مقاال 
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سان موضعه                          ( ومثُال آخر    ئ الجيش ويضع آل إن ه يعب لم في إحدى غزوات آان رسول اهللا صلى اهللا عليكم وس
ا        ويقوم الص  ي ي ه الرجل أوجعتن ال ل ده فق فوف وآان أحد الرجال قد خرج عن الصف قليًال فقومه بقضيب آان بي

ان من                        ا آ د فم ه دونك فاقت ال ل ه وق ه عن آتف رسول اهللا وإني أطلب أن تقيدني من نفسك فكشف رسول اهللا ردائ
ين آ               وة ب اتم النب ل خ لم وجعل يقب ه وس ذلك إالُّ أن      الرجل إال أن اعتنق النبي صلى اهللا علي ا أردت ب ال م م ق ه ث تفي

ديمقراطية اإلسالم في شخص الرسول       هذا قليل من آثير من      )  من النار    األمنيمس جسدي جسدك فأرجوا بذلك      
أمر وينتهي بنهي                         أتمر ب ان أول من ي ك آ ه مع ذل وك األرض ولكن ه أعظم من مل ان في قوم د ورث  الذي آ  وق

نهم         خلفاؤه الراشدون هذه السنة من بعده فك       ازون ع ستأثرون    انوا آأفراد الناس ال يمت رهم      دوال ي م بخالف غي ونه
ل                       م واجب ب من الملوك واألمراء والزعماء الذين يضعون نفوسهم فوق الناس ال يسمو إليهم تكليف وال يتصل به

   .مسئولين غير سائلينيعتبرون أنفسهم 

ه     ) ذا اعوججت فقومني إ( خذ لك مثًال من عمر رضي اهللا تعالى عنه الذي قال لرعيته          ه أحد رعيت ال ل والذي ق
ه                       ) لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا       (  ال ل ل ق اإلثم ب زة ب م تأخذه الع ه عمر ول م غضب من د اهللا   ( فل الحم

ول        ذا الق ثًال آخر   ) الذي وجد في المسلمين من يقول ألميرهم مثل ه ة    ( وم لم جبل د اس ان ق ساني    آ م الغ ن األيه  اب
أَ       وأتى إلى مكة حاجًا في زمن عمر      النصراني   ة أزاره خط ى              فوطئ رجل إلمام ة عل ه جبل ع عن جسده فلطم  فوق

و عنك            ( وجهه فرقع الرجل أمره على عمر فقال عمر لجبلة           ا أو يعف د وأن يلطمك مثله ة   ) ال ب ال جبل ك  ( فق أمل
اإلثم       ففر جبلة هاربًا) اإلسالم سوى بينكما   ( فقال عمر   ) بسوقة يا أمير المؤمنين      زة ب ه الع م عمر وأخذت  من حك

:ورجع إلى نصرانيته بالشام ولكنه قدم على ذلك فيما بعد حيث قال

  وما آان فيها لو صبرُت لها ضرر      تنصرت االشراف من عار لطمٍة

  فبعت بها العين الصحيحة  بالعور      تكنفني  فيها   لجاج   ونخوَة

  قومي ذاهب السمع والبصرأجالس       فيا ليت لي بالشام أدنى معيشة

  رجعت إلى القول  الذي  قله  عمر      ويا ليت أمي لم  تلدني  وليتني

ام عمر                      جاءتومثًال آخر    ا ق ثلهم فلم ًا م ًا وأخذ عمر ثوب ى آل رجل ثوب ا عل  ثياب من الغنائم إلى عمر فوزعه
ر ال                  ا أمي ال ي ؤمنين   يخطب يوم الجمعة ويأمر وينهي قام إليه رجل من عرض الناس وق البر    ( م اس ب أمرون الن أت

ًا              ) وتنسون أنفسكم    سلمين وأعطيت آل رجل ثوب ين الم اب ب قال عمر وآيف ذلك فقال األعرابي أنت فرقت الثي
 رواحدًا وأنا نراك البسًا منها وأنت رجل طوال وأن ثوبًا واحدًا ال يكفيك فال بد أنك أخذت أآثر من ثوب فقال عم             

  ).إن ثوب أمير المؤمنين لم يكفه فأعطيته ثوبي ( ال عبد اهللا  عبد اهللا قم فأجب فقالبنه

دانق         العسل أنه يشتهي    منهإن زوجة عمر آانت قد فهمت       ( ومثًال آخر    ومي ال  فجعلت تقتصد من المصروف الي
أو النصف الدانق واشترت بذلك عسًال وقدمته له فقال لها من أين هذا قالت اقتصدت في مدة شهر من مرتبك في                      

ولم يقبل أن يأآل   إليه  المال درهمين فاشتريت بهما عسًال فقال عمر هذا حق المسلمين ألنه زيادة عما نحتاج       بيت
  .) وأدخل ثمنه بيت المال وانقص من مرتبه في بيت المال مقدار ما اقتصرت زوجته همنه بل باع

ة   حينما تبارى ابن أمير مصر عمر ابن العاص مع قبطي    ( ومثال آخرًا    ى مك ؤمنين      إل ر الم ى أمي ره إل ع أم ورف
ه                        فأرسلعمر ابن الخطاب     ال ل ام القبطي وق ا أم ا حضرا أوقفهم اضرب  (  عمر في طلب أمير مصر وابنه فلم

ال حتى تضربه مثلما ( فقال القبطي قد أسقطت حقي عنه يا أمير المؤمنين فقال له ) ابن أمير مصر مثلما ضربك 
 استبعدتم الناس وقد ولدتهم     ىمت( ى أمير مصر عمر ابن العاص وقال له         ثلم التفت عمر ابن الخطاب إل     ) ضربك  

  .)أمهاتهم أحرارًا 

م                        ك ل ى مل ة في اإلسالم إل وللخلفاء الراشدين ما هو معجب ومغرب من الحوادث حتى أنه بعد أن تحولت الخالف
ك    زل تل ةت وك وا       الديمقراطي ين المل رق ب م يكن من ف ه ل سلمين ألن ين الم ا ب شع نوره شريعة    ي م ال ي حك سوقة ف ل

اك يقاضون    اإلسالمية سواء في عاصمة العباسيين بغداد أو في عاصمة األمويين األندلس فقد آان     ا وهن  الناس هن
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إني          الملوك   ذا ف ان وله ره من األدي نهم بخالف غي فتحكم القضاة  على أولئك الملوك وتدينهم الن اإلسالم سوى بي
  .أتبع دين اإلسالم

اد              اتبع دين اإل  ) 6( سالم ألنه الدين العام لجميع بني اإلنسان من أقدم األزمان إلى يومنا هذا ألن اإلسالم هو االنقي
ان     توالخضوع واالستسالم إلى اهللا وحده وهذا ما أ      ائر األدي ه س شرائع وقررت ع الرسل من    ت به جميع ال ألن جمي

ه        ا تع  إلى اهللا  االستسالم آانوا يتطلبون من أممهم      األنبياءآدم إلى خاتم     ادة ل لى وتوحيده في الذات والعمل وفي العب
  )وما أرسلنا من قبلك من رسول اهللا إال نوحي إليه ال إله إال أنا فاعبدون ( ليه قال تعالى إوالخضوع 

الى              ولكن   ه تع م قول زل في حقه ذلك ن سيحية ول ة الم اع الديان اب     (شذ عن هذه القضية بعض إتب ا أهل الكت ل ي  ق
ًا من دون اهللا                       تعالوا إلى آلمة س    واء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئًا وال يتخذ بعضنا بعضًا أرباب

سلمون             ا م وا اشهدوا بأن وا فقول ا دين             ) فإنه تول ي استوى فيه ة الت ى الكلم الوا إل ا         أي تع ا قرآنن نكم ونطق به ا ودي ن
و           وهي توحيد اهللا تعالى وعبادته وحدة وعدم اتخاذ ب         وإنجيلكم أن تول  عن  اعضنا بعضًا آالمسيح ربًا من دون اهللا ف

ذا                                 رآن في ه ساويًا للق ل م ان اإلنجي ا آ م وإنم سلمون هللا وحده دونك ا م م اشهدوا بأنن وا له ه فقول ذعنوا ب هذا ولم ي
لته          وهذه هي الحياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله         ( المعنى ألنه قال         ذي أرس  )الحقيقي وحدك ويسوع المسيح ال

ن اهللا         ) إن أول آل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد             ( وقال   وعليه فاإلسالم بمعناه العام هو دي
ن  (     وقال أيضًا ) ين عند اهللا اإلسالم دإن ال( في جميع األزمان ولذلك قال تعالى    ومن يبتغ غير اإلسالم دينًا فل

  .)يقبل منه 

رًا من                 ومما يدل أيضًا على أن اإلسال      سلمين آثي د عد من الم الى ق م هو الدين العام لجميع بني اإلنسان إن اهللا تع
ونس                األنبياء وح في سورة ي سلمين          (  وأممهم السابقين فقد قال تعالى عن ن ال عن    ) وأمرت أن أآون من الم وق

مًا وما آان من المشرآين  ما آان إبراهيم يهوديًا وال نصرانيًا ولكن آان حنيفًا مسل         ( إبراهيم في سورة أل عمران      
المين       ( وقال عنه في سورة البقرة      )  رب الع ا              ) قال أسلمت ل ه وعن إسماعيل وعن ذريتهم ضًا عن ال أي وإذ ( وق

ا أن      منالقواعديرفع إبراهيم   ل من ا تقب ك ومن          البيت وإسماعيل ربن سلمين ل ا م ا واجعلن يم ربن سميع العل ك أنت ال
ي      )  وعن يعقوب وعن بنيهما هأيضًا عنوقال فيها ) ذريتنا أمة مسلمة لك    ا بن وب ي ه ويعق راهيم بني ووصى بها إب

سلمون   تم م وتن إال وأن ال تم دين ف م ال ال ) إن اهللا اصطفى لك ورة يوسف  وق ي س ن يوسف ف سلمًا ( ع وفني م ت
 باهللا   آمنتم مقوم إن آنت   وقال موسى لقومه يا   ( وقال عن موسى وعن قومه في سورة يونس         ) والحقني بالصالحين   
ا    ( وقال عمن آمن بموسى من سحرة فرعون في سورة األعراف      ) مسلمين مفعليه توآلوا إن آنت    رغ علين ا اف ربن

ه    الحواريونوقال  ( وقال عن حواري عيسى في سورة آل عمران         ) صبرًا وتوفنا مسلمين     ا ب  نحن أنصار اهللا آمن
ود               ) واشهد بأنا مسلمون     ًا من يه اب عموم ال عن أهل الكت ه        ( ونصارى في سورة القصص         وق ا من قبل ا آن أن

دعون من دون اهللا   ( أي من قبل القرآن وقال عن محمد في سورة المؤمن ) مسلمين   قل أني نهيت أن أعبد الذي ت
ونس  ) ني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين        ءلما جا  وأمرت أن أآون   ( وقال عنُه أيضًا في سورة ي

ضًا في       )  وأمرنا لنسلم لرب العاملين       (        عن أمة محمد في سورة األنعام     وقال  ) من المسلمين    نهم أي وقال ع
سلمين           ( سورة الحج    راهيم هو سماآم الم راهيم وإسماعيل القواعد من البيت أي        ) ملة أبيكم إب ع إب ا رف أي حينم

ر                     ة البق ا في آي سلمة آم ة م ة         الكعبة طلبا من اهللا تعالى أن يجعل من ذريتهما أم سلمة من ذري ة الم سابقة واألم ة ال
  .إسماعيل إنما هي األمة العربية اإلسالمية

ران   في سورة آل واألرضوقال عن آل المخلوقات في السموات       ن اهللا يبغون    ( عم ر دي ل أفغي لم من    ق ه أس  ول
 دين اإلسالم  إلى غير ذلك من اآليات القرآنية الصريحة في أن      ) السموات واألرض طوعًا وآرهًا وإليه ترجعون       

ال                      الذي أتى به محمد عليه الصالة والسالم إنما هو دين الفطرة والخلقة ودين جميع األنبياء والرسل قبله  ولذلك ق
ًا     شرع لكم من الدين ما(  قوله تعالى ىتلثم ) إننا معشر األنبياء ديننا واحد ( صلى اهللا عليه وسلم      ه نوح وصي ب

ضًا     ) إبراهيم وموسى وعيسى أن يقيموا الدين وال تفرقوا فيه         والذي أوحينا إليك وما وصينا به        ذا أي ى ه دل عل وي
وب     قوله تعالى في سورة آل عمران    راهيم وإسماعيل وإسحاق ويعق قل آمنا باهللا وما أنزل علينا وما أنزل على إب

 وقوله تعالى في  )واألسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون   
راهيم وإسماعيل وإسحاق                     إ( سورة النساء    ى إب ا إل ده وأوحين ين من بع وح والنبي ى ن ا إل ا أوحين نا أوحينا إليك آم

ل      ويعقوب واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليمان  وآتينا داوود زبورًا رسًال قد قصصنا عليك من قب
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م اهللا موسى تكليم     ك وآل م نقصصهم علي ًال ل ؤمن   ) ًا ورس ي سورة الم الى ف ه تع وا من   ( وقول ا الرسل آل ا أيه ي
نهم                         رهم بي وا أم اتقون فتقطع م ف ا ربك الطيبات واعملوا صالحًا إنا بما تعملون بصير وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن

  )زبرًا آل حزب بما لديهم فرحون 

ع أن األحزاب  ة والواق اعفالحقيق وا األدواإلتب ذي فرق م ال ن ه ن آل دي افرة  م ة متن ايرة متباين ا متغ ان وجعلوه ي
سياسات            متناقضة بسبب الجهل بحقائقها       وعدم الوقوف على أغراضها ومقاصدها وبمساعي ذوي األغراض وال

باعا متقاط                وهم اش اس وجعل ين الن وا ب ى فرق ا           من أحزابها وأهلها حت ًا متن افرة وأمم ًا متن ة وأحزاب وا    ع رة فتقطع آ
و أن         لأمرهم بينهم زبرًا وأصبح آ     ارهين فل ان مبغضين وآ  حزب بما لديهم فرحين و لغيره من األحزاب واألدي

ن    وا أن دي ان لعلم ر وإمع رآن بتفك العوا الق ون أن يط ان ويحب م األدي ي فه ولهم ف ستعملوا عق دون أن ي اس يري الن
سبب  اإلسالم ال خالف بينه وبين حقائق سائر األديان إال في بعض الطقوس واألحكام التي تغيرت بتغ           ير الزمان ب

ا ومحص                        ان منه تدرج اإلنسان إلى الكمال و لعلموا أنه بالنظر لكونه وجد بعدها فقد وقف على ما غيرته يد الزم
أقر الحق الصحيح وصدقه وأزهق الباطل الفاسد                        ا ف ساد منه ه الف ا طرأ علي حقها من باطلها وميز صحيحها مم

صحيحها وأح  داعي ل ا وال يمن عليه ه وأصبح المه ا  ومزق وفي لم ا والم تمم ألعماله ا والم ل ألحكامه سنها والمكم
سان               ه رقي اإلن ا يتطلب ان ولم دم الزم ن                  اقتضاه تق ع دي إني اتب ذلك ف اع ول ى اإلقن ا إل اع وأقربه ا باإلتب ان أواله فك

  .اإلسالم دون ما حاد عنه من األديان

نفس                  ) 7( اب سماوي شخص أمراض ال رآن هو أعظم آت ا    اتبع دين اإلسالم ألن الق  وعرف أعراضها فأعطاه
ضغينة                  ساد وال ا أصول الف صافي وأجتث منه ضيلة        الدواء الشافي وسقاها الرحيق ال ة والف ذور المحب ا ب ذر فيه وب

  .ين من أديان البشردفكانت أعظم أمة في أقصر مدة عرفها التاريخ مما لم يقدر عليه آتاب آخر ولم يتوصل إليه 

مالهم قبل نزول القرآن ثم أنظر إليهم بعد أن تضلعوا منه وتزودوا من             ارجع إلى العرب واستعرض أخالقهم وأع     
اد و األ                  وبهم األحق اون        أخالقه وتعاليمه فإذا ترى أنه في زمن قصير قد استأصل من قل ضغان واشربها حب التع

ل والكسل                  اق وأخرجهم من مضيق المل ة والوف ل األلف  ىإل واإلحسان وفصلهم عن التنافر والشقاق ووصلهم بحب
ى                   ذل واالضمحالل إل ر وال فسيح األمل والعمل ومن ظلمة الجهل والضالل إلى نور العلم والعرفان ومن هوة الفق
إن                         ذلك ف ا اإلسالم ول سمو العزة والشرف واالستقالل إذا أنه من فضيلة سامية وال من مأثرة عالية إال وقد أتى به

ره ومش            ه وأوام ة               المسلمين األولين حينما ساروا وفق نواهي ًا وأئم ًا حكام ه أصبحوا ملوآ ى أصوله وتعاليم وا عل
الم                    إعالمًا ادة الع زة س دة وجي م     بعد أن آانوا رعاة جهالء وعبيدًا أذالء وأصبحوا في م  إذًا  فاإلسالم ورؤوس األم

  .هو المربي األعظم والكافل لحياة األمم ولذلك فإني اتبع دين اإلسالم دون غيره من سائر األديان

ع               ن اإلسالم ألن القرآن يحتوي على ما      اتبع دي ) 8( ان واألقطار وفي جمي سان في آل األزم ه سعادة اإلن آل في
ة  الشؤون واألحوال في األمور االقتصادية واالجتماعية والعمرانية والسياسية والعلمية           والطبية واألدبية والتاريخي

  .إلى غير ذلك من لوازم اإلنسانيةاألخالقية واألمور التشريعية والكونية والعقائد الدينية والشؤون 

ه وفي                ساني في آل أدواره وأحوال م للمجتمع اإلن شريع مالئ رآن أحسن ت فرجال التشريع مثًال قد وجدوا في الق
ة      وأمصاره من أم   أعصارهجميع   ة وفقهي ة وأدبي ا      ور جنائية ومدني امالت وأحوال شخصية ونحوه ادات ومع وعب

ى                   فكان المنهل العذب للتشريع اإلسالم     شريع إل وا أحسن ت زال ه ي الذي رقى المسلمون به إلى أوج المعالي وال ي
  .اآلن بل إلى آخر الدوران

م من مصارع                اًة له ورجال االقتصاد يجدون في آيات القرآن  ضالتهم المنشودة بحيث لو مشوا عليها لكانت منج
ة خصوصًا            ضلك   سأفصلاألزمات االقتصادية العالمية وغوثًا لفقراء اإلنسانية آما         ات القرآني ك اآلي عند بحث تل

  .الربا وأمر الزآاة اإلسالميةفيما يتعلق منها بأمر 

ى صفحات        بمورجال السياسة يضيفون إلى دهائهم السياسي ثروة طائلة في الحياة السياسية             ًا عل ا يجدونه مرقوم
ار وأحوال    القرآن إذ قص عليهم من أخبار الماضين ما يكون عظة للشعوب وعبرة لألمم وإذ ي           تلوا عليهم من أخب

ه           وم           محمد صلى اهللا عليه وسلم مع قومه ومن أعمال الم وأق ا هو أعظم سياسة وجدت في الع م وم وسياسته معه
بورسورت  ( طريق يجب أن يمشي عليها الملوك والزعماء والسياسيون من األمم قال المؤرخ االنكليزي المستر         
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صرًا          ( ه  ما نص ) محمد والدين   ( في آتابه   ) سميذ   ان قي ه آ دين أي أن سًا لل ان رئي وآما آان محمد رئيسًا للدولة آ
صرًا          واحد  شخصوبابا في    ا وقي زاعم الباب ر م ا في غي ان باب ه آ إذا حق       ولكن ه جيوش قيصر ف دون أن يكون ل

 الحكم   عن نفسه أنه يحكم بحق إلهي فقد آان ذلك اإلنسان محمدًا إذا آان حاصًال على آل سلطان                 يقولإلنسان أن   
ة في وقت واحد مؤسسًا ألمة ومقيمًا   آان محمد   .  العادية وال بمقوماته المعروفة   ال من طريق وسائله       إلمبراطوري

اب واحد وهو         ًا مقدسة في آت وبانيًا لدين وهو وأن آان أميًا فقد أتى بكتاب يحوي أدبًا وقانونًا وأخالقًا عامة وآتب
ذا سدس مجموع ال          آتاب يقدسه    ا ه ى يومن وع ال  إل شري   ن انتهم     األخالق وطالب  , انتهى ) ب رآن لب  يجدون في الق

رًا من                             ى أن آثي الم حت المرجوة إذ أن القرآن طافح في هذا الكتاب بما يغنيهم عن الدراسة في أعظم جامعات الع
اتذة رآن أس تمدوا من أخالق الق د اس رى ق ات الكب ي الجامع دون أن األخالق  األخالق ف م يعتق ا أدهشهم وجعله م

ره من                  رآن دون غي اليم الق ن اإلسالم وتع ع دي إني أتب ذا ف اب وله ذا الب ى في ه ل األعل اإلسالمية القرآنية هي المث
  .الكتب واألديان

وب              البيوت ألنه يدخل إلى     اإلسالماتبع دين   ) 9( ى القل  من أبوابها وال يتسور عليها من نوافذها وأطاللها يدخل إل
 وينتشرمال فال يرشي أحدًا ليتبعه وال يغريه ليخدعه وآية ذلك أن اإلسالم ينمو         ال بالمغريات وال  بالحجة والبرهان   

ه وطار            في أنحاء المعمورة     ى قدمي د سار عل دون أن تتواله دعاية أو يتقدمه ترغيب أو يتعهده تبشير باإلسالم ق
ار ا    اء وأن ي األرج ضوء ف وذ ال وب نف ي القل ذ ف اء ونف ريان الم روق س ي الع ه وسرى ف ر بجناحي ا تني ول آم لعق

  . فبلغ ما لم يبلغه غيره وفعل ما عجز عنه سواهءالكهربا

ا حيث ي                  شير أهله د     ج آم مرة شكى المبشرون المسيحيون من البالد الوثنية التي يتنقلون فيها لتب دون اإلسالم يزي
  .والتبذيرن في تبشيرهم عن الوصل إلى مصل ذلك حتى من اإلغراء و تبشير وهم عاجزالة بدفيها زيادة مضطر

 لوجه أولئك بأموالهم ومغرياتهم ومكائدهم ودولهم واإلسالم وحدة ولكن         وآم مرة وقف المبشرون واإلسالم وجهاً     
يهم واال    آيف يكون وحده واهللا معه والحق ظهيره والعلم نصيره والعقل بشيره ول            ه   ذلك آانت الغلبة دائما عل رة ل م

    .ون غيره من سائر األدياندائمًا دونهم ولهذا فإني اتبع دين اإلسالم د

رة                   ) 10( اتبع دين اإلسالم ألنه دين النظافة والطهارة حسية أو معنوية أي جسمية وقلبية قال تعالى في سورة البق
 ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء (وقال فيها أيضًا ) ب المتطهرين حإن اهللا يحب التوابين وي( 

  ).في المحيض وال تقربوهنَّ حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرآم اهللا 

ى المرافق وامسحوا         آمنوايا أيها الذي     (وقال في سورة المائدة      ديكم إل  إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأي
ا ( وقال فيها أيضًا     ) آنتم جنبًا فاطهروا    إلى الكعبين وإن     وأرجلكمبرؤوسكم   دين            م يكم في ال د اهللا ليجعل عل يري

ال       ) واهللا يحب المطهرين    ( وقال في سورة التوبة     ) من حرج ولكن يريد ليطهرآم       زل  ( وقال في سورة األنف وين
ه           رآم ب اًء ليطه ال في سورة األحزاب         ) عليكم من السماء م نكم      ( وق ذهب ع د اهللا لي ا يري رجس أهل البت    إنم ال

النظافة ( وقال في الحديث الشريف     )  وثيابك فطهر والرجز فاهجر      ( وقال في سورة المدثر     ) ويطهرآم تطهيرًا   
ك   ) مفتاح الصالة الطهور    ( وقال أيضًا   ) بني الدين على النظافة     ( وقال فيه أيضًا    )  اإليمان        من  إلى غير ذل

  .ية الكثيرة التي تنفر من الوساخة والنجاسة وتحث على النظافة والطهارةمن اآليات القرآنية واألحاديث النوب

 والحقد  والكبر والغش والنفاق ونحو ذلك فاآليات القرآنية واألحاديث  دأما النظافة والطهارة القلبية من مثل الحس     
ا  , مقال لذآرهاالنبوية الواردة في ذمها ووجوب التطهر منها ال تكاد تحصى لكثرتها مما ال يتسع هذا ال       ويكفي فيه

ذآرناه من اآليات السابقة فإن فيها ما هو نص في الطهارة القلبية آما أن فيها ما هو نص في الطهارة الجسمية   ما
  .وما هو نص في آليهما معًا

ا           تنجاء وأما النظافة والطهارة الجسدية التي شرعها اإلسالم فمنه د قضاء الحاجة       االس دبر بع ل وال  أي غسل القب
ول      فإن اإلسالم  ر الب اء أث  قد أمر به ابتعادًا عن القذارة والوساخة وعن انتشار المكروبات في البدن واللباس من بق

  .و الغائط على القبل والدبر
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ريح وال                          ًا وال في مهب ال وقد ورد في ذلك وفي آداب قضاء الحاجة أحاديث آثيرة منها أن اإلنسان ال يبول واقف
ه شيء من رشاش البول حتى أنه ورد في بعض األحاديث أن عذاب القبر قد يكون من على حجر صلد لئال يصيب  

ة     ي الديان ا ف د نظيره ي ال يوج ارة الت ة والطه الم بالنظاف اء اإلس دة اعتن ى ش دل عل ا ي ول مم ن الب زه م دم التن ع
  .المسيحية

ه             وأذآر أن تلميذًا مسيحيًا أسلم بواسطة أحد تالميذ المسلمين في المدرسة فوبخت              ن آبائ ه ودي رك دين ى ت ه عل ه أم
ا             ل اإلسالم وم ى سروالي قب ول          فقال لها أنظري إل ر الب ه من أث ائط في د             والغ ه بع دبر وانظري إلي ل وال ام القب  أم

ا صرانية هفي اإلسالم وم ى الن ًا أن رجعت إل اذورات دائم ذه الق سك بغسل ه ي نف ين أن تتعب ة فهل تحب  من نظاف
  .قناعها وأقرته على إسالمهفسرت أمه من حسن اختياره في إ

ين مز          ا تنظيف            اياومنها السواك والمضمضة واالستنشاق التي شرعها اإلسالم وب ي منه ا الت ددة ومنافعه ا المتع ه
ائر أجزاء الف        اللثة واألسنا  ذي هو             ن والحلق واللسان وس دة وتنظيف األنف ال ى المع ام إل ق الطع ذي هو طري م ال

ه في                          طريق النفس إلى الرئة وشرع أن يكو       ا أمر ب دا م ل مع الوضوء ع ى األق وم عل ن ذلك خمس مرات آل ي
ذآور          أحوال أخرى آالسواك والمضمضة قبل األآل وبعده وقبل النوم           وبعده وعند آل صالة وغير ذلك مما هو م

  .)عليكم بالسواك فإنه مطهر للفم ومرضاة للرب ( في األحاديث التي منها قوله صلى اهللا عليه وسلم 

ي         ماوال يخفى   ان النب د آ اء وق ائر األطب ا س في ذلك من المنافع العظيمة ورفع المضار الجسيمة التي يعترف به
زل رسول اهللا صلى     ( صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يستاآون مرات آثيرة في الليل والنهار قال ابن عباس              م ي ل

  ).اهللا عليه وسلم يأمرنا بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه شيء 

ة                          و ك األعضاء األربع رأس تل رجلين ومسح ال دين وال منها الوضوء الذي شرعه اإلسالم وهو غسل الوجه والي
ه أمر          ولألوساخالتي تكون دائمًا معرضة للغبار في الطرقات         ال فإن ة األعم سبب مزاول سلها   ب وم خمس        بغ  آل ي

و    ( ه تعالى   لمرات ينص قو   ى الصالة فاغسلو         يا أيها الذي آمن تم إل ة في             ا إذا قم ة المتقدم ى آخر اآلي ا وجوهكم إل
ا    ) سورة المائدة    دة                  وال يخفى م دن م ى الب ات عل اء المكروب اد عن بق ة واالبتع رار غسلها من شدة النظاف في تك

سبب ضعفًا وفتورًا في أعضاء الجسم      ي احتالم فإن خروج المني      أوومنها غسل جميع البدن بعد آل جماع         .طويلة
م يجامع                     سبببعنه بالقوة والنشاط     سان وإن ل ى آل إن ة الواجب عل دا غسل الجمع ذا ع  الغسل وتنظيف البدن وه

  .ويحتلم آما هو وارد في األحاديث

واع النجاسة             ائر أن يح وس دم والق ائط وال البول والغ ذارة آ دن من آل نجاسة وق وب والب ا وجوب غسل الث ومنه
د شدد             والوساخات التي تحمل      إن اإلسالم ق ات ف واع الميكروب ا             أن وب منه دن والث اد في وجوب غسل الب  واالبتع

  .والتنحي عنها لما فيها من األضرار

ل يوجد                   ة النصرانية ب ا في الديان ي ال وجود له إلى غير ذلك من أنواع النظافة والطهارة الجسدية اإلسالمية الت
ى      الخامس عشر من إ      االصحاح بها آقول المسيح في      االعتناءيدل على إهمالها وعدم      فيها ما  ل مت ا   ( نجي يس م  ل

ذآور        ) يدخل الفم ينجس اإلنسان بل ما يخرج من الفم ينجس اإلنسان             ضًا في نفس االصحاح الم ا  ( وقوله أي وأم
سان إذا دخل              ( 17وقوله في مرقس اصحاح      ) األآل بأيد مغسولة فال ينجس اإلنسان        يس شيء من خارج اإلن ل

ى عدم           فهذه اآليات قد استدل بها      ) فيه يقدر أن ينجسه      د األآل وعل دي عن زوم غسل األي ى عدم ل المسيحيون عل
ط وت                 أمر بوجوب          طلزوم غسل البدن والثوب من النجاسات إن آان الواجب غسل القلب فق ره ولكن اإلسالم ي هي

زوم                     طت ان من ل ه الزم ا يتطلب سان وأوفق لم ع لإلن ه أنف ن اإلسالم ألن هير القلب والجسد جميعًا ولهذا فإني اتبع دي
  . جميع األلبسة واألجسامهيرطت

  

  الشيخ عبد اهللا القيشاوي    غزة 
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  مقدمة القس الفريد نيلسن

وهو يشمل المكاتبة التي حدثت بيني وبين بعض المشايخ المسلمين قد اتفقنا ) آلمة سواء ( بعد إصدار آتاب 
عد واآلن أصدرنا أول جزء من والشيخ عبد اهللا القيشاوي بأن نستمر في المكاتبة عن أمور دينية فننشرها فيما ب

فإذا لقي هذا الكتيب قبوًال حسنًا سننشر بقيه ) لماذا أتبع ديني دون غيره ( هذه المكاتبة وهو عن الموضوع 
موت المسيح ) ( الوحي معنى (  الكتيب أو أآبر منه قليًال فتكون مواضيعها االمكاتبة في ثالثة آتب بحجم هذ

ونرجو ممن يرغب بالحصول عليها أن يرسل  )عن نبي بعد المسيح ول اإلنجيل ق) ( وقيامته من بين األموات 
  . مالًّ لكل من وصى عليه سلفًا25إلى أحدنا بعنوانه ويكون ثمن آل آتاب من حجم هذا الكتيب 

 أن هذه الكتب ستفيد فقط بتقديم األفكار واآلراء للمسيحيين والمسلمين عن هذه المواضيع فسيزداد به فأملنا
وآل األمكنة فهو ألزم في الشرق تقارب والتساهل اللذان ال بد منهما للتعارف ومع ضرورته في آل األحوال ال

والسياسي أفال يؤسف في حالة ان مع بعضهما آوطنيين متحدين في الكفاح الوطني رفاألدنى حيث يعيش الط
تنافر أفليس من األفضل أن يحاول و فتباعد ذآرها لئال ينتج انشقاق اجتنابآهذه أن األمور الدينية يجيب 

الطرفان إرشاد بعضهما البعض فهل من ضرر بذلك للقضية الوطنية ما دام الجميع ال يزالون عربًا فهل يوجد 
امتحنوا آل شيء ( وآتاب اإلنجيل ) ال إآراه في الدين ( ألمر آهذا موانع دينية ما دام آتاب القرآن يقول 

  ).وتمسكوا بالحسن

ع من هذا وهو أن هذه الكتب ستنتج مقاالت جديدة من مسلمين ومسيحيين أما عن تفاصيل لكن أملي أوس
مواضيع الكتب نفسها أو عن غيرها من األمور الدينية فيمكننا بذلك الوصول إلى ما هو مثلنا األعلى أي إصدار 

 القراء عن هذا الفكر راءبآمجلة دينية يتشارك في مقاالتها المسيحيون والمسلمون على السواء فكل منا سيرحب 
ن آانت من أفكارهم الخاصة أو ترجمة مقاالت قيمة من غير لغات فبعد الحصول إوبمقاالت عن أمور دينية 

على رخصة لمجلة آهذه ستنشر فيها هذه المقاالت إذا اتفقنا عليها آالنا إذ ال يجوز من الطبع نشرها فيها أية 
  . من األديان أو ديناألشخاصمقالة تمس بشرف شخص من 

ثم نرجو من مستحسني مشروع آهذا أن يخبروا غيرهم به أو أن يرسلوا إلى أحدنا بأسامي غيرهم وعناوينهم 
   .ولهم الشكر سلف

  

  البقعة الفوقا في القدس

  لقس الفريد نيسلن ا
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  القس الفريد نيلسن مقال

  ِلماذا أتبع ديني دون غيره

ك تلك األجوبة اختالفًا عظيمًا ليس فقط ش ال , آثيرين الختلفتلو أمكن حصول جواب هذا السؤال من أشخاص
نظرًا إلى اختالف األديان ومحتوياتها لكن نظرًا إلى اختالف األفراد من أبناء دين واحد ولكن مع ذلك ال بد من 

ني فتربيت ألنني من والدين تابعين للدين الفال"  أي , لفظوا به أم البأناتفاق آثيرين على جواب  واحد حقيقي 
لكننا نشعر جميعًا بصحة قول فيلسوف عظيم من فالسفة  البسيط فقط العاميوليس ذلك جواب " بمحيطه 
أن الطفل يولد " أو آما يعبر عنه من يقول "  في استنبول لكنت مسلمًا الشك  ولدتأنني لو"  قد قال نالمسيحيي

   ".بدين الطبيعة وال يتهّود أو يتنصر إّال بتربيته

ولكن آثيرين منهم يشعرون " إننا هكذا وجدنا آباءنا " ن جوابهم من هذا النوع ص أآثر الناس فانصفوا لكالو أخ
لما تتكلم بهذه اللغة " أيضًا في ذات الوقت بنوع من الخجل عند تقديم هذا الجواب نعم لو آان السؤال عن اللغة 

لكن الدين ليس آاللغة فيشعر أآثرنا بأن هذا " فيها أنني تعلمتها من صغري فتربيت " لجاز هذا الجواب " أو تلك 
غير آاٍف بل غير الئق أيضًا فلو آان ذلك هو القانون المتبع في آل مكان وفي آل حين  الجواب بخصوص الدين

لكان منظر العالم اليوم مختلفًا جدًا عما هو فما آان من وجود لديانة من األديان الثالثة السموية إذ أن مؤسسيها 
بان هكذا وجدنا ائلين ق شديدة لدعوتهم من قبل المقاومةالقون ينوا يخالفون ما وجدوه حولهم من أمور الدين فآا

حقيقي ألحد األديان الثالثة أن سلم بصحة ذلك الجواب إذ أن حالة العالم اليوم عمومًا بع آباءنا فلذلك ال يجوز لتا
ار وراء بشرية فكن مقاومة شديدة نعم إذا آان الدين مجرد أالدين إلى اآللم تتغير عن حالته األولى فتجد دعوة 
حقيقة فال أهمية لصحته أو بطالنه لكن ليس الدين للمؤمنين آذلك بل هو عن األصل المزعوم للكون ال وراءها 

  .إعالن إلهي ال يجوز التغافل عنُه وال التبديل له

ئق إذ أنه يؤخر اإلنسان الغير مؤمن عن قبول الدين نه غير الإالعكس  بفالجواب المذآور إذًا ليس له قيمة أو
الصحيح ويصور للمؤمنين أن الدين يمكن أخذُه عن اآلباء آما يمكن أخذ اللغة أو المال عنهم فقد قال في ذلك 

ويوجد في " أن الذي لك من آباءك عليك أن تسعى ألجله حتى تمتلكُه " ما تعريبُه ) آوتي (  ألماني عرأعظم شا
مسيحيين حادثة تظهر بوضوح إنسان اإليمان من هذا النوع فنموه وتغييره إيمانًا أصح إذ امرأة من بالد آتاب ال

 أيضًا  بلدها ليأتوا فيسمعوا أهليح عند البئر فانتبهت إلى تعليمه ثم ذهبت لتخبر سالسامرة قد اجتمعت بالسيد الم
 بسب آالم المرأة فما جاء إليه السامريون سألوه أن آمن به من تلك المدينة آثيرون من السامريين" فيقال هكذا 

يمكث عندهم فمكث هناك يومين فآمن به أآثر جدًا بسبب آالمه وقالوا للمرأة أننا لسنا بعد بسبب آالمك نؤمن 
  ." مخلص العالم حألننا نحنا قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسي

هم أخذوه من عند غيرهم في صغرهم في البيت أو في المدرسة أو الشك أن أول اإليمان في أآثر الناس هو بأن
اختباراتهم الخاصة بتأثير شخص آخر مؤمن لكن على اإليمان أن يستقل فيما بعد فيصير إيمانًا شخصيًا بواسطة 

فيبقى اإليمان صورة آما في األول ولكنه تغير معنى إذ هو مبني ليس على آالم الغير فحسب بل على تسليم 
ي ال طاعة الكالم آكالم اهللا فيكون اإليمان حينئٍذ ليس آحجر ميت جامد بل آحية حية نامية فسيدفع شخص

  . غيره أيضًا ليشارآوه في اإليمان الذي صار له آنزًالتبشيرالمؤمن 

أيضًا ذاآرين بعض هذه االختبارات وقد يسلم آل مؤمن بما مضى مسيحيًا آان أم مسلمًا ولكن إذا تقدمنا 
افع الشخصية فطبعًا ستفترق الطرق وقد يصير بين تابعي األديان المختلفة تنافر وتباغض إذ ما يذآرُه تابع والدو

 لدينه نعم إن االختالف ال بد دين من األديان آسبب تمسكه بهذا الدين سيحسبه تابع دين آخر آجهالة بل آانتقاد
 المؤمنين أنُه في التاريخ آثير من الصدام والقتال م لهما بني المتفكرين منوه لكن التنافر والتباغض ال لزمن

الحروب الدينية وإن أغضضنا النظر عن الحروب حتى أن البعض قالو أن أدمى الحروب هي ين بسبب الد
 عنها فاآتفينا بالنظر إلى القتال بالقلم وباللسان بين أصحاب األديان مسئولونالعمومية التي قلما األشخاص 

يه نغمة البغض والنفور ولكنه يظهر أيضًا أن هذه النغمة عادة من طبع األشخاص وتفاسيرهم فيظهر لنا حاًال ف
وليس من مبادئ دينهم األصلية فال شيء في اإلنجيل يأمر المسيحي ببغض غير المسيحي بل بالعكس أن آالم 
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لذين يسيئون إليكم أحبوا أعداءآم بارآوا ألعينكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا ألجل ا" السيد المسيح هو 
وفي اإلسالم ولو آانت آية تسمى بآية السيف تأمر بقتال الكفار فأحسن المفسرين ال يطبقونها على  "ويطردوآم 

المسيحيين بل يحسبونها عبارة عن حق الدفاع ضد الذين يهاجمون دين غير المسلمين عمومًا وال على المبشرين 
بينكم إلّي مرجعكم فاحكم " أو " ال إآراه في الدين " آن آالم واضح يقول اهللا فيقفون في سبيله ألنه يوجد في القر

فالتنافر إذًا ال يأمر به الدين نفسه بل هو " ال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن  " أو" فيما آنتم فيه تختلفون
ن يقدموا فضائل دينهم بل طعنوا من الذين يغارون ألجل الدين بدون تعقل وتروٍّ لم يكتفوا في جدالهم وتبشيرهم بأ

في دين آخر بتسميته فاسدًا وغير معقول إلخ فبقدر ما يحب اإلنسان دينه حبًا مخلصًا حتى يشتاق على تقديمه 
للغير سيقدر أيضًا رغبة اآلخرين بالتبشير بدينهم الخاص فلم أجد آالمًا بهذا الموضوع أوضح مما آتبه الشيخ 

ال نستنكر أن يحاول المسيحيون تنصير المسلمين وال أن نحن "  المنار إذ قال رشيد رضا المرحوم في مجلته
ألننا نعتقد أن النفس البشرية تجد  إلى ذلك سبيًال ايروم المسلمون إسالم المسيحيين بالتي هي أحسن إذا استطاعو

مسيحي يريد ويسعى في أن  ولذلك ال ننتقم على فعهمنها لها حاثًا ودافعًا إلى إفادة غيرها ما تعتقد صالحه ون
يجعل المسلمين نصارى بالطرق التي تقبلها الحكمة واآلداب ولكننا نعد اتخاذ المطاعن الدينية وطرق الغش 

شريفة تكره الكذب  عنها المسيح وال يقبلها ذو نفس والكذب وسائل لهذه الغاية جريمة ال يغفرها اهللا وال يرضى
  ".مًا والشؤون الدينية خصوصًاوالتزوير في  المعامالت العادية عمو

أما اآلن فدعني أترك الكالم العام عن التساهل في التبشير بالدين فالتقدم إلى ما هو موضوعي الخاص أي لما 
أتبع ديني أنا الخاص دون غيره أي الدين المسيحي وربما سألني أحد هل عرفت آل األديان فيمكنك التمييز بينها 

ن أديان الهند والصين واليابان وأفريقيا لم أدرسها درسًا وافيًا ولكني إ فأقول آالَّ فاختيار أحدهما دون الباقي
دت في ديني أمورًا جذبتني هكذا حتى أنني ال أقدر أن أجرد نفسي عنها فإن آانت تصح هذه األمور ال يمكن جو

عليَّ ليس أن أراجع ي فيكون في عالم عربتلك األديان أن تقدم مصلها أو أحسن منها ثم من جهة ثانية أنا عائش 
األديان البعيدة بل أن أنظر على ما حولي من األديان أي اليهودية واإلسالمية والسيما هذه األخيرة إذ هي 

   .آالمسيحية ديانة تبشيرية تدعوا العالم أجمع على اعتناقها

 أعتبرها على حد سواء من أما الكنائس المسيحية المختلفة فال سأذآرها إذ ذلك ليس من موضوعي نعم أنني ال
الصحة والطهارة في التعبير عن بشارة المسيح وسبب بقائي في الطائفة التي تربيت فيها ليس فقط أنني هكذا 
وجدت آبائي بل له أسباب أحسن منه ولكن ذلك ليس له أهمية في موضوعنا هذا إذ هو عن الفرق بين األديان 

 جهة أخرى فمهما يكن من العالقة بين المسيحية وبين الديانتين وليس عن الفرق بين الطوائف المسيحية من
المذاهب المسيحية آما قد يقوله البعض عن اإلسالم أو آما يخطر  مناألخريين فال يجوز القول إنهما مذهبان 

آن على البال إذا سمي المسلمون أنفسهم بالمسيحيين الحقيقيين الحترامهم السيد المسيح آما هو موصوف في القر
  .لكنه من األصح آما سيظهر فيما بعد أن يسمي اإلسالم دينًا جديدًا مستقًال ليس مذهبًا مسيحيًا

وقبل تقديمي أي سبب العتناقي الدين المسيحي دون غيره يليق وصف هذا الدين الذي أنا منتٍم إليه منذ آبائي 
 أخرى هذا الدين الذي أدرآني فحصرني وأجدادي والذي امتحنته فبقيت فيه عن يقين القلب والضمير أو بعبارة

حتى ال اقدر أن أترآه أن الدين المسيحي هو ما بشر به جماع المؤمنين بالمسيح أينما ذهبوا في العالم منذ أيام 
إننا المسيحيين ال ندعي " يوجد إله واحد ووسيط واحد بين اهللا والناس اإلنسان يسوع المسيح " المسيح على اآلن 

باله واحد قد جاء به أوًال السيد المسيح إذ ذلك االعتقاد قد آان قبله في الديانة اإلسرائيلية وربنا قد بأن االعتقاد 
وصل إليه أيضًا غيرها من األديان قبل المسيح فهو اعتقل فكر للباحثين المتدين ولكن مهما وصل إليه دين 

 وجود هذا اإلله الواحد الذي يفتش عنه العقل طبيعي معقول من االعتقاد بالوحدانية فذلك ال يؤآد وال يثبت لنا
فيشتاق إلى معرفته الضمير أن اعتقاد المسيحيين بوحدانية اهللا له عالقة باالعتقاد اإلسرائيلي  لكنه مبني على 
أساس جديد أن أنبياء شعب إسرائيل قد آانوا أشخاصًا يقدمون ما أوحاه إليهم اإلله المجهول من الكلمات واألفكار 

 اهللا هكذا قد آلم اآلباء باألنبياء قديمًا بأنواع وطرق آثيرة ولكن بعد ذلك صار يكلم الناس بصورة جديدة أي فكان
لى له جسد فيخلف ولدًا ابواسطة يسوع الناصري الذي تسمى ابنه ليس ألن المسيحيين تصوروا أن اهللا تع

 ورسم جوهره ولذلك يجوز القول بأن من رآه قد بالطريقة البشرية حاشا فاهللا روح لكن تسمى ابنه ألنه بهاء مجده
رأى اآلب السماوي وليس المعنى أن الذي قد رأى هيئة المسيح الخارجية قد رأى جوهر اهللا تعالى وذاته رأى 
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العين لكن الذي عرف شخصية المسيح ونفسه وحياته يكون قد رأى ما يمكن اإلنسان رؤياه منه تعالى في هذه 
" ن في نور ال ُيدني منه فلم يره أحد من الناس وال يقدر أن يراه إّال السيد المسيح الذي قيل عنه الدنيا ألن اهللا ساآ

 إعالنًا نهائيًا اعتبارهفتالميذه قد وصلوا إلى " اهللا لم يَره أحد قط االبن الوحيد الذي هو في حضن األب هو خبَّر 
إيمانًا به فاعتبار له وأخيرًا  كنهم بمعاشرته إياه ازدادواله تعلى وربما آانوا في بادئ األمر يحسبونه نبيًا فقط ل

بعد ما رأوه قد مات على خشبة الصليب فخزنوا وخافوا من فقدان إيمانهم به قدر رأوه حيًا أيضًا يكلمهم فيعلمهم 
لجميع األمم أن المسيح ينبغي أن يتألم فيقوم من األموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه التوبة ومغفرة الخطايا 

 زيادة عظيمة إذ فهموا أنه فوق درجة األنباء فعبروا عن إيمانهم بتسميته ابن اهللا ازدادفهكذا تجد إيمانهم به بل 
الذي صار من نسل داوود من جهة الجسد وتعّين ابن اهللا قوة من جهة روح القداسة بالقيامة من " آما قيل عنه 

طان في السماء وعلى األرض ل اهللا و الناس أو الذي دفع إليه آل سأو بتسميته الوسيط الوحيد بين" األموات
فتجاسروا أن يثقوا بأمره القائل بأن يذهبوا على العالم أجمع فيتلمذوا جميع األمم فهو يكون معهم آل األيام إلى 

  .انقضاء الدهر

ات الكتاب المقدس أو العهد قد ذآرت آنفًا الدين المسيحي آبشارة الجماعة المسيحية للعالم أجمع وليس آمحتوي
 مع أن هذه الكلمة اليونانية تعني أصًال اإلنجيلوهو عبارة عن آتاب المسيحيين الذي يسّمى أحيانًا ( الجديد 

 أن البحث التاريخي قد عرفنا أن آتاب المسيحيين مجموع أسفار قد آتبت آلها بعد السيد )البشارة وال الكتاب 
 سنة وقبل أن انتشرت آل هذه األسفار بين جميع الكنائس فقبلت 60 و 30بًا بني المسيح بمدة من الزمن هي غال

 بان أيضافيها بأسرها يكون قد مضى القرن األول آله وجزء من القرن الثاني ولكن البحث التاريخي عرفنا 
د أعلن نفسه في آل هذه المدة آانوا يؤمنون ببشارة المسيح فيكرزون بها وهي أن اإلله المجهول قالمسيحيين 
أوالد أن الذين يقبلون البشارة يكونون  بيسوع الناصري أي بتعاليمه وبحياته وبموته وبقيامته حتى يدةبطريقة وح

بالرجاء لكي يتحولوا عند ظهور المسيح الثاني إلى صورة مجده اهللا رغمًا عن خطاياهم فضعفهم مخلصين 
ون عن بقية الناس في األمور الخارجية الظاهرة إذ هم آالجميع فيكونوا مثله أما في هذه الحياة الدنيا فال يمتاز

تحت اآلالم وضغط الخطية والموت وقد ال يمتازون عن غيرهم في الفضائل والصالح لكنهم في إيمانهم 
حاصلون على مغفرة اهللا وعلى طلبه أيضًا وذلك الطلب يمكن التعبير عنه بجمله واحدة أن تحب قريبك آنفسك 

ايا مجموعة في هذه الكلمة أن تحب قريبك فالمحبة هي تكميل الناموس وآل تكميل وصية أو ألن آل الوص
 ليس أساسه يظهرانناموس ليس فيه محبة هو بدون قيمة عند اهللا فإذا آان هذا اصل الدين المسيحي ومعناه 

  .الكتاب وتفسيره بل اإليمان الذي نشا الكتاب عنه فكتب بمطابقته

ذا تتمسك بدين آهذا فلم تترآه مع أنه آثيرًا ما انتقد من قبل أديان أخرى ومن قبل العلم فإذا سئلت اآلن لما
والالدينية فأقول آما يأتي مع أن المنتقدين ال يقبلون جوابي بل قد يسمونه مجردًا عن البرهان والمنطق نعم 

تعالى قد آلمني بواسطة هذا ي اقتنعت بضميري الشخصي أنه نجوابي ليس بكالم المنطق أو الدليل العلمي ألن
بل ) هكذا وجدت آبائي (  أبقى له عبدًا وال أعني بذلك تسليمًا أعمى  أترآه أو إن غلبني به حتىأنالدين فال أقدر 

 محتارًا حتى رجعت إليه فقبلته بقلبي فأترددلم أآن دائمًا خاضعًا بل آنت مدة من الزمان أشك بصحة هذا الدين 
إقناعه بحقيقة علمية حسابية مثُال ولست  بقبوله آما يمكنني فأقنعهثبت لغيري صحة ديني  أأنوضميري فال أقدر 

 آما أظن ليس لصالح الدين أن يثبت بدالئل العلم والمنطق فيكون حينئذ لألمور اإللهية موقف ألنهحزينًا لذلك 
 بوجود خالق لكن دليًال قاطعًا عسر نعم أنه قد يجوز اإلتيان بحقائق من الميدان العلمي تفتح مجاًال لإليمان

بوجوده لم يؤت به إلى اآلن ولن يمكن اإلتيان به في هذا العالم ألن المطلق الغير نسبي ليس له مكان في سلسلة 
الحوادث من العلة والمعلول بل يمنك العلم دائمًا اإلتيان بوقائع تعارض االعتقاد بوجود إله قادر صالح فإن قال 

لبشري ال بد له من االعتقاد بوجود إله خالق آالعلة األولى األصلية لسلسة الحوادث سيقول المتدين إن العقل ا
العلم حاًال بحسب طبيعته أما تلك العلة األولى من أين جاءت؟  وما هي علته؟  إن  اإليمان الديني يمكن وقوفه 

الكون المنظم وجماله آدليل إلى ذلك وإذا ذآرت ترتيب عند فرض الخالق آالعلة األولى أما العلم فال يمكنه 
وجود خالق حكيم صالح ذآر االنتقاد العلمي قبائح العالم والطبيعة يتعذر مع وجودها االقتناع العلمي المنطقي 

  ينظر على هذا العالم آأحسن عالم يمكن تصورهأن في اهللا فال يمكن مجرد العقل البشري والقدرةباتحاد الصالح 
يها على الدين هجومات عنيفة وأدوارًا يحف فيها حدة انتقاده وقد يكون عصرنا اليوم من أن للعلم أوارًا يهجم ف

هذا النوع األخير بعد ما آان العلم مدة من الزمان مفتخرًا جدًا فمستخفًا بالدين ألن االآتشافات الحديثة في عالم 
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ل ذلك قد غير آثيرًا من نظريات الطبيعة عن حقيقة ترآيب أصغر أجزاء المادة وعن النظام النسبي إلخ أن آ
فيتسع بذلك المجال لتفسير ديني العلم فاضعف إتكال العلم على صحة ناموس العلة والمعلول في آل األمور 

فسه ال يمكنه بحسب مبادئه االستناد عليه فال يجوز أن يطلب العلم أي برهان منطقي للدين مع أن العلم نللكون 
م برهان علمي فمن الخطر على الدين إذا التجأ إلى العقل أو العلم ألجل السند وال يقبل العلم من الدين تقدي

  .والدليل

وإذا آان أحيانًا الخصام بين العلم والدين شديدًا إلى الغاية فليس آل الحق دائمًا على العلم وهو يتجاوز حدوده 
بدوره حدوده فمنع العلم من ممارسة متدخًال إلى ميدان الدين بل قد يكون بعض اللوم على الدين إذا تجاوز هو 

عمله في بعض الشؤون مثُال طلب الدين من العلم أن ال يبحث في آتبته المقدسة موحي بها من قبل اهللا فهي إذن 
معصومة عن آل خطأ في آل مواضيعه فانا ال أسلم هنا للتدين بل للعلم قائًال أن آتابي المقدس ليس لي آتابًا 

الممنوع للبحث العلمي أن يعالجه فات البشرية وبينها عدم الكمال حتى أنه يكون من منزًال معصومًا عن الص
فيحكم في تاريخ صيرورته إلخ بل هو لي تدوين ما آان يبشر به الرسل في زمن الكنيسة األولى عن نعمة اهللا 

 من بحث العلماء  عن مواضيع علمية تاريخية محض ال مانعفأراهبالمسيح ويسوع أما من جهة تكوينه فتدوينه 
المؤرخين وحكمهم فيها فإذا آان الرسل في تعليمهم قد أدخلوا أمورًا مختصة بدوائر العلم فعلى جماعة 
المسيحيين أن يرجعوا عناه إذا وجدت األبحاث فيها خطأ أما البشارة نفسا بإعالن اهللا في المسيح فليس للعم دخل 

 مخالفة لنواميس الكون والسيما أعظمها أي قيامته من بين فيها حتى وال في معجزات المسيح التي بالظاهر
األموات أن العلم ال يقدر أن يثبتها آحقيقة علمية ألنها تخالف آل ما أخبره العلم عن الموت والحياة أنه ال يخفاني 

لكن عند ) أشبه ذلك  مثًال أنه لم يمت أبدًا فما ( أن بعض العلماء أنكورها إنكارًا باتًا أو فسروها تفسيرًا طبيعيًا 
 اإليمان  على حقيقة القيامة آعمل إلهي ال يقدر العلم الصحيح أن يقول إال أنه ال يمكنني الحكم في ذلك إصرار

 أحلل حوادث الطبيعة والتاريخ فاصففها أما هذه الحادثة إذا حدثت فهي وحدية أنألنه ليس من دائرتي إذ مهمتي 
  . من قبل العلمفي جنسها فال تحليل وال تصفيف لها

 التام اإلنفاق وهنا البد من سؤال اعتراضي ليس من قبل العلماء الالدينيين بل من قبل المتدينين الذين يريدون 
ما يخالف العقل  لماذا ال نسقط من ديننا المسيحي آ يريدون دينًا طبيعيًا معقوًال والسؤال هو لبين الدين والعلم أي

 بذلك العلم وربما تابعي أديان أخرى فنكتفي مثُال بما يسمى الصالة ى السليم فترضلوالعلم فنكتفي بما يقبله العق
؟ فال يخفى أن  )7-5إنجيل متى ( أو بما يسمى الموعظة على الجبل ) أبانا الذي في السموات إلخ ( الربانية 

  . بعض عظماء المفكرين المسيحيين آتلستوى هم من هذا النوع

رية آاملة للجميع حتى يعتقدوا آما يريدون فيعبدوا اهللا آما يستحسنونه فال يجوز أي فأجيب أوًال أنني أحبذ ح
ضغط على هذه الحرية بأسباب دينية ألن الحق يعلو وال يعلى عليه أما ما تريد الدول أن تضعُه من الضغط على 

في أيامنا ا احتلمت المسيحية  دينية بل ألجل األمن العام أو ألسباب سياسية فإذألسبابالحرية الدينية فذلك ليس 
 فليس ذلك حجة على الدين وصحته وآثيرًا تضيقفي بعض الممالك اضطهادًا من قبل الحكومة حتى أن دائرتها 

ما صار في التاريخ أدوار آهذه فتبعها فيما بعد نهضة جديدة حتى أن طريق تطور الدين المسيحي يشبه حرآة 
آل حال مهما صار على الدين المسيحي من اضطهاد وضغط فال أمواج البحر أي ليس بخط مستقيم وعلى 

غرابة في ذلك للمؤمن إذا أن السيد المسيح نفسه آان يحتمل مثل ذلك فعلم تالميذه أيضًا أن طريقهم ال سيخلو عن 
ه ذلك بل قد يؤدي بهم إلى االستشهاد آما احتمل هو أيضًا حتى الموت بل  موت الصليب ولذلك رفعُه اهللا فأعطا

ية لنفسه وأآثر من المؤمن عليه دائمًا أن يطلب الحراسمًا فوق آل اسم ومهما صار من الضغط على الحرية ف
 بأن األفراد ذا سلطان وهنا ال بد من ذلك ألجل غيره واهم من ذلك أيضًا أن يقدم الحرية للجميع عندما يكون

ة المقترنة بها ألجل اضطهاد مخالفيها في الكنيسة آانت تخطيء آثيرًا بأن تستعمل سلطتها أو سلطة الدول
 ال شيء من الضغط الديني على حرية الناس مهما خالفوني في العقيدة ثم من آمبدأياالعتقاد فأقول مرة أخرى 

جهة ثانية أيضًا ال شيء من الضغط على حريتي بتسميتي تلك اآلراء مخالفة لما آان المسيحيون األولون 
  .حيحسبونه من التعليم الصحي

 سأقولآلها في الصالة الربانية أو في الموعظة على الجبل فإذا صادفت إنسانًا أفكاره عن المسيحية أنها مشمولة 
 وما تدون في سفر أعمال الرسل وفي رسائلهم عن اإليمان وأن إيمانه ناقص األصليله أنه يخالف قانون اإليمان 
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نسان في أول األمر آما أن السيد المسيح نفسه لم يعلم تالميذه آل ولكني ال انكر أن إيمانًا آهذا آثيرًا ما يفيد اإل
أن لي " الحقائق في البدء فبالعاآس آان يأتي بهم تدريجًا إلى آل الحق حتى أنه في الليلة األخيرة لم يزل يقول 

فهو يرشدآم إلى أمورًا آثيرة أيضًا ال أقول لكم ولكن ال تستطيعون أن تحتلموا اآلن أما متى جاء ذلك روح الحق 
جميع الحق ألنه ال يتكلم من نفسه بل آل ما يسمع يتكلم به ويخبرآم بأمور آتية ذاك يمجدني ألنه يأخذ مما يلي 

لطلب من تالميذه قبوله حاًال هكذا يجب علينا أن ال نقدم ا لفكما أن المسيح نفسه لم يأِت بقانون آام" ويخبرآم 
إليها وال  حين الحاجة  في بدء األمر بال آبشارة تقدم لإلنسان ليقبلها فيسعىآمال اإليمان للناس آطلب يجب قبوله

إذا آان ذلك إيمان لسانه أو عقله فقط دون إيمان قلبه "  اإليمان الكامل أؤمن" فضل وال فائدة لشخص من قوله 
  .وضميره

لى نفسي آخاطئ مذنب أما سبب قبولي أنا آامل اإليمان المسيحي دون جزء منه فقط هو أنني صرت أنظر إ
أمام اهللا ليس لي أي حق لمعرفته أو لقبوله أياي ألنني عضو جنس بشري ساقط أنني لم أقدر أن أقول هكذا دائمًا 

حتى أن المسيح آان لي المثل فبالعكس  آنت في حداثتي أميل إلى فهم المسيحية بحسب أفكار تلستوى المذآورة 
ولم أدرك حينئذ ط البشر وعصيانهم وهالآهم بل بما سميته حقوقهم اإلنسانية  آثيرًا بسقوأفتكراألعلى ال غير فلم 

أما اختبارات حياتي " أننا أمامه تعالى دائمًا عديمو الحق " آالم الفيلسوف المسيحي القائل بصحة االعتقاد 
تعالى ليست  وفي نفسي خصوصًا فعرفت أن خطيتي الفاصلة بيني وبينُه فجعلتني أغير نظري في البشر عمومًا

آبيرة آانت أم صغيرة لكنها حالة نفسي وإرادتي إذ هي من األصل مخالفة إلرادته عمال المنفردة عددًا من األ
 أمعنتتعالى فتطلب دائمًا ما لنفسها بينما طلب اهللا لإلنسان هوا أن يحب قريبه آنفسه فقد قوى نظري هذا آلما 

لم انتبه  من المثل األعلى أي قد صار لي الديان والمخلص فالذي النظر في حياة المسيح وتعاليمه فصار لي أآثر
إليه آثيرًا في األول أي موته ألجل البشر قد صار لي اآلن نقطة الدائرة وهو آالم المسيحيين األولين أن ذلك 

كف لم ي واإلنذاراتالبشري من سلطة الخطية والشرير إذ أن مجرد التعاليم طريق اهللا الوحيد لخالص الجنس 
أمام األم الصلب والموت التي يحسبها اإلنسان الغير المؤمن بها عارًا غير الئق لمسيح اهللا فقد صار المؤمن 
يحسبها ضحية من قبل اهللا ليرى الناس أهمية الخطية وتكليف الخالص فيدان اإلنسان به آخاطئ مستحق الهالك 

  .أي منزلة أوالد اهللا المقبولين المحبوبينوفي ذات الوقت تقيمه تلك المحبة ا لغفارة فترد له منزلة 

نني أؤمن بأن يسوع المسيح هو إ" عنى إيمانه بالمسيح فأردت أن أضع هنا آالم لوثيروس المصلح الشهير عن م
سيدي الذي عتقني وفداني من جميع الخطايا وقوة الموت والشيطان أنا اإلنسان الضال والهالك المستحق الدينونة 

الثمين وآالمه وموته مع أنه آان بريًا لكي أآون خاصته وأمكث لكن بدمه الطاهر ال بفضة وذلك ليس بذهب و
  ."وأعيش معُه في ملوآته وأخدمُه في البر األبدي والطهارة والسعادة فهذا هو الحق اليقين 

رسول مثًال قائًال وهكذا آان منذ بدء التبشير به آما قد عبر عنها بولس الذي لم يقبل ذلك فيظهر هذا جهالة أما ال
 حياةلكننا نحنا نكرز بالمسيح مصلوبًا لليهود عثرًة ولليونانيين جهالًة ولكن ليس الصلب وحده سبب العثرة بل في 

ه إذ آان يعلمهم أن الخطاة يتقدمونهم ر من اليهود المتدينين يعثرون منالسيد المسيح على األرض آان آثي
ئت آطبيب وأنت ال تشعرون بمرض أو ضعف أنا جئت ألدعو خطاة ليس بالدخول إلى ملكوت اهللا قائًال أنا ج

أيضا بكثير من آالم المسيح أبرارًا على التوبة فالذي يعثر بالصلب البد من عثره أيضًا بكثير من آالم المسيح 
 فيأتي بهم إذا راجعه بالتدقيق فكما آان في أيام السيد المسيح على األرض أنه لم يقدر أن يقنع آل الناس بكالمه

إلى التوبة واإليمان به هكذا اليوم أيضًا بوجود الناس يظهر أنهم ال يقدرون أو ال يريدون أن يقبلوا بشارة آهذه  
وأظن أنه سيكون دائمًا أناس من هذا النوع حتى انقضاء الدهر لكنه سيكون أيضًا ال شك أناس عندما يسمعون 

ن إليه فيقبلونه بالفرح  والشكر فإذا وصل الشخص إلى هذا هذه البشارة عن خالص اهللا لجنس هالك سيصغو
اإليمان سيطلب دائمًا منه تعالى أن يثبته فيه ألنه ال يقدر أن يصور لنفسه نعمة أعظم منها أو بشارة تعوض 

  .عنها

 وال شك إذا راجعنا سفر أعمال الرسل أن هذا هوا اإليمان الذي آان يعتقد به الرسل فيبشرون به بعد صعود
المسيح وإذا راجعنا رسائلهم نرى مرة بعد مرة أن هذا اإليمان هوا جوهر الرسالة ليس عند بولس الرسول فقط 
آما يقول البعض مدعين بأنه حرف البشارة تحريفًا عما آانت قبال ال بل نرى في رسالة بطرس مثًال ذات 

ة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح أبو ربنا يسوع الذي حسب رحمته الكثيرتبارك اهللا " اإليمان مثًال 
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 ولكن " هو الذي حمل خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن خطايا فتحيا للبر "  أو "من األموات 
سيما في رسالته األولى إلى أهل آورنثوس األمور تفسيرًا أوضع من غيره والبولس الرسول هو الذي فسَّر هذه 

ليست براهين ودالئل علمية بل شهادات الشهود ( قيامة المسيح إلى شهادات آثيرة عن  حيث يشير أوًال 15صح 
إن لم يكن " إلى معنى القيامة فأهميتها مثًال ثم يشير )  يومًا 40األولين الذين رأوا السيد المسيح بعد قيامته مدة 

  ".المسيح قد قام فباطلة آرازتنا وباطل أيضًا إيمانكم أنتم بعد في خطاياآم 

لمن يؤسس إيمانه المسيحي على أسس غير ثابتة مثًال آمنت خوفًا من النار أو  إنذاراصحاح إن في آالم اال
ل التقدم والنجاح في العام ببرآة اهللا أو آمنت بالمسيحية ألنها أعظم ديانة وأقواها نعم إن جرجاء في الجنة أو أل

لكن الذي عليه أن يكون من الضعفاء المتقهقرين اإلنسان من طبيعته يحب أ، يكون من المنتصرين ويصعب 
أدرآَه اهللا بالمسيح حتى صار يؤمن به ال يجوز له أن يسأل عن أيام يسر ألنه يعرف أوًال أن سيده لم يكون له 

 أن اليسر والعسر ليس هكذا في حياته في العالم وثانيًا أنَه وعد تالميذه أن يكون لهم في العالم ضيق أيضًا وثالثًا
  .هما أهمية فإذا آان اهللا قد آلم اإلنسان ال بد من إطاعته وإتباع آالمه حتى إلى االستشهاد إن اقتضى األمرل

أما موقفي تجاه الكتب اليهود المقدسة أي آتب العهد القديم فهو احترامها ألنه فيها آالم اإلله الحي لبني إسرائيل 
ال تظنوا أنني جئت " بل ذلك العهد آما قال بنفسه موس ا النبواسطة األنبياء وألن يسوع الناصري هو تكميل ذلك

أو ما قيل في وسط العقد القديم نفسه عن التكميل المزمع " ل مأو األنباء ما جئت النقض بل ألآألنقاض الناموس 
 قطعته  واقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدًا جديدًا ليس آالعهد الذيها أيام تأتي بقول الرب " أن يأتي 

بل هذا هوا مع آباءهم يوم أمستكم بيدهم ألخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب 
 شريعتي في داخلهم واآتبها على قلوبهم أجعلالعهد الذي اقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك األيام يقول الرب 
 وسببا احترام لتلك الكتب هو "آر خطيتهم بعد وأآون لهم إلهًا وهم يكونون لي شعبًا ألني أصفح عن أثمهم وال أذ

أيضًا أن السيد المسيح نفسه آان يستعملها لكني بعد إيماني به آالمسيح الموعود به ال أقدر أن أنظر إليها نظر 
اليهود إليها لكني أقول مع بولس الرسول الذي آان نفسه يهوديًا أنه يوجد برقع على عيونهم عند قراءة العهد 

ير منكشف وال يبطل إال في المسيح فلوال هذا البرقع لرأوا هم أيضًا أن يسوع الناصري هو تكميل العتيق غ
الناموس فمؤسس عهد جديد فاعتراض اليهود اليوم على اإليمان المسيحي ال أظنه مختلفًا عن اعتراضهم على 

القديم يشير إلى عهد أآمل فنحن نرى المسيح نفسه في ذلك الوقت أو على رسله فيما بعد فجوابنا إذًا هو أن العهد 
  .أن هذا العهد الجديد قد جاء بمجيء يسوع الناصري

 اإلسالم فله غير وجه إذ أن اإلسالم قام بعد المسيحية وليس مجردًا عنه بل باحترام عظيم لشخصية اعتراضأما 
م أي موت المسيح على في القرآن لكن اإلسالم رفض ما يحسبه المسيحيون جوهر دينهالمسيح آما هو موصوف 

 آتكميل باإلسالمالصليب وقيامته من بين األموات نعم يوجد أيضًا أمور أخرى تمنع المسيحي عن االعتراف 
الديانة المسيحية ولكن هذا األمر المذآور وحده آاف للمسيحي المؤمن به ألن يرفض قبول اإلسالم آدينه لكن 

  .شارةبالعكس يدفعه هذا لتبشير المسلمين بتلك الب

حي للمسلمين قد بحثنا فيه في أول هذا الكالم فال نطيله هنا أن السكوت ال يمكن يإن موضوع تبشير المس
للمسيحي حتى أنه يترك آل إنسان في دنيه دون تبشير ولكن ذلك ال يعني التعصب األعمى فال تحبذ شيئًا من 

 قيمة أما التعصب األعمى فهو يريد استعمال آل  تقدم فقط لآلخرين ما عندها نمأناستعمال القوة أو الحيلة بل 
 خصمه فكل تبشير عن دوافع ونيات دنيئة أي عن محبة الذات يجب رفضه مهما آان مصدرته إلسقاطواسطة 

أما التبشير عن دافع محبة القريب فهو ممدوح مهما آان مصدره قد تبقى العالقة بين المسيحية واإلسالم عالقة 
اد الدينين لكن بجانب هذه المنافسة يجب األخوة أيضًا لماذا على أحدهما أن يمنع تابعيه عن منافسة إذ يستحيل اتح

إلى اآلخر إذا آان باقتناع؟ لوما ال يتعلم أحدهما اآلخر؟ ولماذا بعد التعارف ال يتسابقان بخدمة االنضمام 
  .؟اإلمكانان بحسب اإلنسانية المحتاجة على آل خدمة ممكنة وعلى آل لماذا ال يتعارفان فيتقرب

لماذا ليس " سيما من الشبان انتقال من دين إلى آخر وهو سؤال الوربما آان اليوم سؤال أهم من السؤال عن 
إننا نسمع من أماآن آثيرة في العالم عن خسران الدين مرآزه القديم "   الالدينيةفإتباعترك آل دين من األديان 

قد تسرب هذا الداء إلى وسط صفوفنا فترك آثير من الشبان اإليمان الديني  وربمافتبديله بوثنية عصرية أو مادية 
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ولو بقوا لبعض أسباب متمسكين باسم الدين وال أعني هنا ترك الدين لدواٍع علمية حقيقية ألن السبب الحقيقي هنا 
مًا ما يقوله ليس التحيز بسبب العلم ولكن آسل روحي أو عدم إدراك أي معنى للدين أن سبب الضمير ليس دائ

 الكتاب المقدس ال أناللسان بل آثيرًا ما تكون أسباب اللسان اشرف من األسباب الحقيقة الباطنة فقد يقول اللسان 
 الكتاب غير محتمل بسبب توبيخه فساد النفس وقد يشير اللسان إنذاريمكن االتكال عليه بينما الضمير يعترف بأن 

الدين فماذا بجوهر  االهتمامنفور عن الدين عمومًا بينما يقر القلب بعدم إلى عيوب المؤمنين وخطاياهم آسبب لل
نقول إذا رأينا آثيرين يترآون الدين ألنهم ال يشعرون بحاجة إليه وألن التيار اليوم يجري هكذا؟ إن الذي أدرآه 

بكل ويقر أيضًا .  ى ويقرآالم اهللا ال يريد أن يجاري التيار نعم أن آثيرين من المؤمنين دينهم طاهر اسم بال مسم
تواضع أن حياته الخاصة بعيدة عن الكمال المطلوب لكن مع ذلك ال يقدر أن يترك إيمانه بل بالعكس يتمسك به 

 ألنه لو تكره لما رأى في العالم من خالص أو مساعدة فلذلك يستمر إيمانه وبتقديمه للناس عمومًا مهم زائدةبشدة 
 عاجز أو ألن امه مشاآل آثير ال يقدر أن يجيب عليها فيفسرها أما ألنه بنفسِه جنسهم ودينهم قد يكون أمأآان

 آما يجب لكنه آل عليهاجوابها  مستحيل اليوم حتى بخصوص آتابه المقدس يجوز سؤاالت ال يعرف أن يجيب 
 فيه االختالفذلك ال يبعده عن إيمانه ألنه قد فهم أن تلك المشاآل ليست من جوهر الدين فيجوز ترك جوابها أو 

  .الوسيط  الوحيدة بين اهللا والناسبين المسيحيين إذا آانوا متفقين على مرآز المسيح آ

وإذا سأل المؤمن نفسه لماذا يؤمن بعض الناس والبعض اآلخر ال يؤمن مع أنهم بالظاهر من أصل واحد بل 
ولكنه ال بأس لذلك فيترك تبشيره ربما من عائلة واحدة فكثيرًا ما ال يقدر أن يجيب بل يبقى هنا سر  غامض 

 ألنه يعرف أن مهمته ليست خلق اإليمان في الناس بل تقديم البشارة لهم حتى يمكن فيما بعد روح اهللا أن باإلنجيل
يعمل بوساطتها آيفما يريد وأينما يريد وليس على الرسول وعلى المبشر إالَّ البالغ ولكن ذلك عليه في آل حين 

 اهللا تعالى عن إيمانه آما سأل مرة السيد سألهسبب الرجاء الذي فيه وعليه الجواب أيضًا إذا السيما إذا سئل عن 
"  ألعلكم أنتم أيضًا تريدون أن تمضوا " المسيح تالميذه المقربين بعد ما غضب منه آثير من التالميذ فترآوه 

 اهللا علينا حتى وقت السؤال نقدر أن فليبارك" يارب إلى من نذهب وآالم الحياة األبدية عندك " فأجابه أحدهم 
  ".عنده آالم الحياة األبدية " نجيب مثله فذلك لي أهم سبب إلتباع المسيح دون غيره 

 


