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  فهرس مكتوب الشيخ عبد اهللا القيشاوي األول

  من هذا الكتاب

  

صفحة  

.لكتابمقدمة ا 1

األدلة االنجيلية الصريحة في أن المسيح لم يتم بالصلب بل بقي حيًا بعد حادثة الصلب وهي أحد عشر دليًال من ( 
).نفس األناجيل األربعة المعتبرة عندهم 

3

بًا تطبيق آيات اإلنجيل األربعة المعتبرة عند المسيحيين على القرآن الكريم في عدم قتل المسيح وعدم صلبه صل( 
.)حقيقيًا 

6

7 ).إفهامهمقيامة المسيح بالمعنى الذي يفهمه المسيحيون ال وجود لها صراحة في أناجيلهم وإنما هي من ( 

.)الوجوه المعقولة على بطالن القول بأن جسد المسيح رجع بعينه إلى الحياة في الدنيا بعد موته (  8

.)سم بعينه وشخصه في الدنيا بعد موته نصوص الكتب المقدمة على عدم إمكان حياة الج(  9

).معنى إحياء المسيح للموتى الواردة ذآره في القرآن واإلنجيل (  10

).أدلة القرآن على ما نقوله في هذا المعنى (  11

).نقوله في هذا المعنى  أدلة التوراة واإلنجيل على ما( 11

).ح من األموات ودخلوهم أورشليم الواردة في بعض األناجيل معنى قيامة القديسين من قبورهم بقيامة المسي(  12

).تحقيق معنى إحياء المسيح البنة ياريوس الواردة في بعض األناجيل (  12

).تحقيق معنى إحيائه البن األرملة الوحيد الوارد في بعض األناجيل (  13

).تحقيق معنى إحيائه لعازر الوارد في بعض األناجيل (  14

جميع األنبياء سواء في معنى إحياء الموتى وتخليص العالم وفدائهم وفي آون آل واد منهم في زمنه هو ابن اهللا ( 
الوحيد وفي غير ذلك من جميع الصفات التي نسبت إلى المسيح بال فرق في ذلك بينه وبين أي نبي من األنبياء وأن 

). من الموتى وإحيائهملناس من الخطايا  اإفرادأفضلية بعضهم على بعض إنما هي بكثرة وتخليص 

16
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  مقدمة الشيخ عبد اهللا القيشاوي

  لهذا الكتاب

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .جميع األنبياء والمرسلين الحمد اهللا  رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وسيدنا عيسى وعلى

أما الجزء الثاني تحت هذا العنوان ) ديني دون غيره لماذا اتبع ( وبعد فقد آنا طبعنا الجزء األول تحت عنوان 
جعله تحت العنوان المذآور وأن القس لم فبالنظر لكوني آنت آتبته قبل االتفاق مع القس على آتابته وعلى 

يكتب مقاًال مقابله تحت هذا العنوان فأني سأضطر إلى طبع هذا الجزء منفردًا على حسابي الخاص حيث أنه 
رتباط بمقاالتي في الجزء األول ومتمم لهذا ألن آخر مقاالتي في ذلك الجزء الذي طبع آان عدد مرتبط تمام اال

ومواضيع الجزء  ) الجنابة آوجوب غسل النجاسة والوضوء والغسل من اإلسالمفي موضوع الطهارة في  ( 10
 (     في12وعدد ) ديان غيرها من األ على اإلسالميةمزايا الصالة (  في 11الثاني الذي يراد طبعه هي عدد 

مزايا (  في 14وعدد  ) اإلسالميةمزايا الزآاة (  في 13 وعدد )  على غيره من األديان اإلسالميمزايا الصوم 
مزايا تحريم الربا في اإلسالم  (         في16وعدد ) مزايا اإلرث اإلسالمي (  في 15وعدد  ) اإلسالميالحج 

 19وعدد ) فوائد تعدد الزوجات في اإلسالم  (       في18وعدد ) اإلسالم فوائد الطالق في (  في 17وعدد ) 
  . )النصرانيةبحث موضوع منع الختان في (  في 20وعدد ) بحث موضوع الرهبانية النصرانية ( في 

  بالجزء األول آما بينا فأني سأقدمه للقراء عن قريب إن شاء اهللا تعالى وإن آانمرتبطًاولما آان هذا الجزء 
  .خاليًا من مقال يقابله من القسيس

أما اآلن قد طبعنا بحول اهللا وقوته هذا الجزء الذي هو في بحث موضوع صلب المسيح وقلته وقيامته حيًا 
  .بجسمه بعد مموته وفي بحث معنى إحيائه للموتى وما يتعلق ذلك من توابع آما هو مبين في الفهرس

يب المسلمين والمسيحيين من بعضهما في فهم حقيقة آيات آتبهم وليس قصدنا من بحث هذه المواضيع إال تقر
التي هي بالحقيقة والواقع متوافقة وال خالف بينها آما ستراه وإن الخالف والتناقض اللذين اشتهرا بين هاتين 

 التي ةاإللهي هذين الدينين في بعض آيات تلك الكتب إتباعالديانتين إنما آانا ناشئين وناتجين عن سوء فهم بعض 
ال يمكن عقًال أن تتناقض ألنها منزلة من إله واحد لغض وغاية واحدة هي إسعاد النوع اإلنساني في الدنيا 

  .واآلخرة

ولعلنا بتحقيق هذه المواضيع الخالفية بين اإلسالم والنصرانية وببيان الحقيقة فيها نكون قد خدمنا اإلنسانية وقدما 
 أحسنه فيتقون القول يستمعونالذين (       يه ويبحثا عنه ويعرفوا الحق منه يسهل عليهم أن يكفروا ف للعقالء ما

   ).األلباب هم أولوا وأولئكأولئك الذي هداهم اهللا 

  عبد اهللا القيشاوي

   الغزي                                                                                                        
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  24/3/35غزة 

  المحترم حضرة الفاضل القس الفريد نيلسن

آنت طلبت منكم أن نبحث في آل موضوع على حدته وال ننتقل عنه لغيره حتى يتم الكالم في نهائيًا ألن ذلك 
 فيه ومتى تمت المكاتبة بيننا نتكاتبأحسن وأفيد آنتم ترغبون ذلك فأنني أنتظر منكم تعيين موضوع خاص حتى 

بكتاب خاص وبذلك مواضيع التي نريد البحث فيها فإنا مستعد لمشارآتكم في مصاريف طبعها فيه وفي جميع ال
  .والمقصود لكل واحد منا ولكل العقالء أيضًاض نكون قد خدمنا الحقيقة التي هي الغر

  ودمتم    آاتبه عبد اهللا القيشاوي الغزي

  

  1935نيسان  8البقعة الفوقا في القدس في 

   المحترم عبد اهللا القيشاويحضرة الفاضل الشيخ 

 ألجله ومن جهة دوام المكاتبة في مواضيع منفردة أذآر ما فأشكرآم أذار 24قد وصلني تحريرآم المؤرخ في 
فاعرض عليكم أن تبينوا أفكارآم عن آالم المسيح وآالم رسله  ) 78وجه " آلمة سواء " أنظر ( آتبته سابقًا 

  .  ودمتمعن موضوع قيامته أو صلبه وقيامته   

  القس الفريد نيسلن

  

  مكتوب الشيخ عبد اهللا القيشاوي إلى القس فريد نيسلن

  16/8/35غزة في 

  حضرة الفاضل القس الفريد نيسلن المحترم

 ولقد سررت من موافقتكم على اقتراحي بأن تكون المناظرة 1935 نيسان سنة 8أخذت تحريرآم المؤرخ في 
نني آنت وعدتكم سابقًا بأنني مستعد لحل آل خالف ترونه موجودًا بين بيننا في آل موضوع على حدته وحيث أ

المسيح وقتله وقيامته صلب ( الديانتين فأنني قد قبلت اقتراحكم بأن يكون أول موضوع للمناظرة هو موضوع 
وحل الخالف فيه بين الديانتين وإن آان هذا الموضوع ال يزال عقدة العقد بين اإلسالم ) من األموات 

 بحرية واإلنجيل وحسن نية وبتدقيق النظر في معنى آيات القرآن بإخالصلنصرانية ولكن لعل بحثنا فيه وا
ضمير وبدون جمود على ظاهر ألفاظها يسهل علينا فهم حقيقة هذا الموضوع ويوصلنا إلى الغرض المقصود 

التي تدل بحسب ظاهرها على وهو التوفيق بين القرآن الذي يصرح بعدم قتله وصلبه وبين بعض آيات اإلنجيل 
  .قتله وصلبه وعلى قيامته من األموات بعد هذا القتل

إن من يتصفح جميع آيات اإلنجيل الواردة في هذا الموضوع ويتمعن في مجموعها بدقة وإمعان يجد فيها حقيقة 
صلب حيًا بجسمه بعد حادثة الالمسيح عليه السالم بقاء (  هي –واضحة ال يمكن للعقل إنكارها وهذه الحقيقة 

واألدلة على ذلك من آيات األناجيل األربعة آثيرة جدًا وبالنظر لطول ) للحياة أصًال األصلي وعدم مفارقته 
  :مطول وأذآر نص ما هو مختصر فأقولبعضها وتكراره سأآتفي باإلشارة إلى مواضع المتكرر منها وال

لصلب وعم مفارقته م حيًا بجسمه األصلي بعد حادثة ااألدلة اإلنجيلية الصريحة في إبقاء المسيح عليه السال( 
  ).للحياة أبدًا 
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ما صرحت به األناجيل األربعة في إصحاحاتها األخيرة المتعلقة بموضوع الصب من أن ) الدليل األول ( 
  .قد اجتمعت بتالميذه خفية ثالث مرات بعد حادثة الصلب مما يدل على بقائه حيًا) ع ( المسيح 

في الجيل حينما آان التالميذ مجتمعين بسبب الخوف من اليهود غذ جاء يسوع ووقف في ) ولى المرة األ( 
وظنوه روحًا فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا يخطر أفكار في وسطهم وقال لهم سالم لكم فجزعوا وخافوا 

ويٍِ وشيئًا من شهد عسل ثم قال لهم أعندآم ها هنا طعام فناوله جزءًا من سمك مشقلوبكم أنظروا يدي ورجلي 
  .فأخذ أآل قدامهم

فهذه اآليات اإلنجيلية صريحة تمام الصراحة في أن المسيح عليه السالم قد بقي حيًا بجسمه األصلي بعد حادثة 
  .الصلب وأنه لم يمت في هذه الحادثة أصًال

  .هم بحس جسمه الذي يعرفونه من قبل ألنه أمر)أوًال ( 

  .مًا ويلمسونهائجليه التي آانوا يشاهدونها داريه وألنه أراهم يد) ثانيًا ( 

  .ألنه أآل قدامهم مثلما آان يأآل معهم قبل الحادثة وال يأآل إال الجسم ال الروح) ثالثًا ( 

ألن المسيح نفسه صرح لتالميذه حين ظنوه روحًا بأن ظنهم في غير محله وأنه هو أمامهم بجسمه ) رابعًا ( 
 أحد تالميذه توما الذي آان غي مصدق بذلك بأصبع بجسه ليتحققوا ذلك حتى أنه أخذ وذاته وشخصه وأنه أمرهم

ووضعه على موضع تأثير الطعنة التي طعنه بها العسكر في جنبه آما سيأتي والطعنة إنما تظهر في الجسم 
ر آما يقول المطعون ال في جسم آخر وال في الروح فهل يعقل بعد هذا أن يقال أنه ظهر لهم بجسم آخاألصلي 

 وهل يشك أحد بعد ذلك في أن جسمه األصلي قد بقي حيًا بعد حادثة الصلب وأنه لم يفارق المسيحيينبعض 
  .حياته األصلية قطعًا

 وهما يمشيان وقد أخرى منهم بهيئة الثنيناجتماعه بتالميذه في طريق عمواس حيث ظهر ) المرة الثانية ( 
صلب فكلمهم فلم يعرفوه وأخذوه معهم إلى القرية فما اتكأ معهم أخذ خبزًا اقترب منهم وهم يتحدثون في حادثة ال

 التي آان يأآل بها معهم بالكيفيةوآسر وبارك وناولهم فانفتحت أعينهم وعرفوه عند تكسير الخبز وأآله معهم 
  .قبل الحادثة مما يدل بصراحة على أنه لم يفارق الحياة األصلية أبدًا

ماعه بهم على بحيرة طبريا حينما آانوا يصطادون سمكا فجاء عندهم وتغدى معهم وأخذ اجت) المرة الثالثة ( 
معهم وأخذ من الخبز والسمك وأعطاهم آما آان يفعل معهم سابقًا مما يدل على أنه بعد الحادثة قد بقي حيًا 

  .بجسمه األصلي الذي يحتاج إلى األآل

نه بعد إنزاله عن الصليب قد طعنه بعض العسكر في جنبه بحربة من أورد في تلك األناجيل  ما) الدليل الثاني ( 
فخرج منه دم وماء وهذا يدل بصراحة على أنه آان حيًا مغمى عليه فقط وأنه لم يمت بهذا الصلب ألن الدم 

  .يجمد بعد الموت فال يمكن أن يخرج من الجسم بعد فقد للحياة

 المسيح عليه السالم آان قد أخذ بأصبع أحد تالميذه توما الذي ما ورد في تلك األناجيل من أن) الدليل الثالث ( 
في يديه ورجليه وعلى آان شاآًا في بقائه على قيد الحياة بعد حادثة الصلب ووضعه على موضع تأثير الصلب 

موضع  تأثير الطعنة في جنبه ليزيل عنه الشك في أن الواقف أمامه إنما هو المسيح بذاته وبجسمه األصلي 
  .إنما يظهر في الجسم األصلي الذي صلب وطعن ال في جسم آخرأن تأثير الصلب والطعن حيث 

ما ورد في تلك األناجيل من أنه لم يمكث على الصليب إال ست ساعات أو ثالث ساعات حسب ) الدليل الرابع ( 
فه األربعة فقط  روح مصلوب معلق من إطراإلزهاقاختالف األناجيل وهذه المدة قصيرة جدًا ال تكفي عادًة 

 فقط ولهذا فإن التي هي ليست من المقاتل والتي لو قطعت آليًا ال تؤثر في حياة اإلنسان فضًال عن تسميرها
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ما ورد في تلك األناجيل من أن القبر الذي دفن فيه آان حجرة جديدة واسعة آالبيت ولهذا ) الدليل الخامس ( 
وسعت أربعة أشخاص ثالث نسوة دخلن فيها حينما راين الحجر مدحرجًا عنها ولم يجدن المسيح فيها بل وجدن 

ًا البسًا حلة بيضاء وهؤالء النسوة هنَّ مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة فاتساع هذه الحجرة شخصًا جالس
رة التي هي من مساء يلوجود أربعة أشخاص فيها دليل على أن هواءها آان آافيًا لبقائه حيًا فيها تلك المدة اليس

قبل جر األحد بكثير ألن الذين جاءوا عند الفجر يوم الجمعة إلى فجر يوم األ؛د مع أنه ربما آان خارجًا من ها 
لم يجدوه في القبر فربما آان قد خرج من ه قبل مجيئهم بكثير على أنه قد وقعت حوادث آثيرة مكث اإلنسان 

طهرا بك  حيًا أنظر المجالت التي أخبرت عن حوادث نهفيها مدة أول من هذه المدة بكثير في القبر ثم خرج م
 عدة أسابيع في القبر قم خرجوا حياء وهذا آله يدل على أن دفن المسيح في ما الذي مكثواوداهش بك وأمثاله

  .القبر وبقاؤه فيه تلك المدة ال يدل على موته حقيقة

( الذي وجدته النسوة داخل القبر البسًا حلة بيضاء قد قال لهّن آما في اإلنجيل أن المالك ) الدليل السادس ( 
قد رجع إلى الحياة ( فهذا دليل صريح في أنه لم يفقد الحياة قطعًا وإال لقال لهن ) األموات لماذا تطلبن الحي بين 

  .)بعد موته 

( ما ورد في تلك األناجيل من أنه صلبه وخروجه من القبر قد اجتمع بمريم المجدلية وقال لها ) الدليل السابع ( 
مما هو صريح في أنه لم يمت بالصلب وبالدفن ) نه  وقولي لتالميذي ها هو يسبقكم إلى الجليل هناك ترواذهبي

  .في القبر بل بقي حيًا بعدهما

ما ورد في تلك األناجيل من أن المسيح عليه السالم قد دعا اهللا تعلى أن يعبر عنه هذا الكأس ) الدليل الثامن ( 
 قد استجاب له هذا الطلب أي يبعد عنه آأس الموت بالصلب الذي تريد اليهود أن تنفذه فيه ومن أن اهللا تعالى

وإال فأين هي ألجل تقواه آما هو صريح تلك األناجيل وهذا دليل صريح في أنه لم يحصل له الموت بالصلب 
  .استجابة اهللا لدعائه لواردة في اإلنجيل

 آما آان طي له إال أية يونان النبي ألنُهجيل شرير وافسق يطلب آية وال يع( قوله عليه السالم ) الدليل التاسع ( 
  ).يونان في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث لياٍل هكذا يكون ابن اإلنسان في قلب األرض ثالثة أيام وثالث لياٍل 

فهذه اآلية صريحة تمام الصراحة في أنه ال يموت بالصلب وأنه يبقى حيًا في القبر ثالثة أيام بلياليهن وإالَّ لما 
آان ميتًا في القبر لما آان هناك معنى لتشبيه بيونان الذي آان حيًا في تحقق وجه الشبه بينه وبين يونان إذ لو 

وجوده  ال بمجرد أيام ثالثة األرض بطن الحوت على أنه المعجزة واآلية إنما تكون وتحقق ببقائه حيًا في بطن
  .فيها هذه المدة ولو آان ميتًا ألن ذلك ليس من المعجزة واآلية في شيء 

) ال تضطرب قلوبكم وال ترهب سمعتم إني قلت لكم أنا أذهب ثم آتي إليكم ( له عليه السالم قو) الدليل العاشر ( 
 تبصروننيبعد قليل ال ( أي أنه يأتي إليهم عقب حادثة الصلب بقليل ال بعد ذلك بآالف السنين بدليل قوله أيضًا 

يل أيضًا أخرج منه وترونني وهذا ي القبر ثم بعد قلفقليل أغيب عنكم  أني بعد )ثم بعد قليل أيضًا ترونني 
  .صريح تمام الصراحة في أنه ال يموت بالصلب وبالدفن بل يبقى حيًا حتى يروه

وهذا صريح أيضًا في أن رجوعه إنما يكون بعد قليل جدًا من ذهابه ال آما يفهم إخواننا المسيحيون وبعض 
  .نتظرون رجوعه لحد اآلنالمسلمين من أن رجوعه إنما يكون في المستقبل بعيد حتى أنهم ي

ما ورد في تلك األناجيل من قوله عليه السالم لمريم المجدلية حينما رأته بعد الصلب ) الدليل الحادي عشر ( 
ال تلمسيني أني لم أصعد  بعد إلى أبي ولكن ( ت جسه ولمسه لتحقيق من حياته بعد الصلب دخارج القبر وأرا

أي ال حاجة ألن تجسيني وتلمسيني لتتحققي  ) وإلهكم    ي وأبيكم وإلهيأصعد إلى أبإلى أخوتي وقولي لهم أني 
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 بجسمه العنصري وهو فليس المراد من صعود المسيح ورفعه إلى اهللا صعوده ورفعه إليه في السماءوحينئٍذ 
وذهابه عند اهللا ورجوعه إليه آما هو إحدى حي آما فهمه المسيحيون وبعض المسلمين بل هو آناية عن وفاته 

  .معاني رفعه التي سيأتي بيانها

ال تلمسيني ألني لم أصعد بعد إلى ( وبالحقيقة أن هاتين اآليتين من اإلنجيل وهما قول المسيح لمريم المجدلية 
وما ( هما بالحقيقة مصداق لآلتين من القرآن وهما قوله تعالى ) ن قولي إلى إخوتي إني أصعد إلى أبي أبي ولك

أي أنه ما قتل صلبًا وإنما توفي فيما بعد وفاة فإن هذا المعنى هو نفس ) إني متوفيك ( وقوله ) قتلوه وما صلبوه
لم أمت اآلن بالصلب ولكن سوف أموت في معنى قول المسيح لم أصعب بعد ولكنني أصعب فيما بعد أي إنني 

  .المستقبل بغيره

والجملة فإن اآليات اإلحدى عشرة المتقدمة تثبت بال شك وال ريب أن المسيح عليه السالم قد بقي حيًا بعد حادثة 
الحياة أصًال وال يصح أن يقال هنا آما يقول المسيحيون ويعتقدون من أن المسيح عليه الصلب وأنه لم يفقد 

بعد قتله وبعد مكثه في القبر ثالثة أيام  وثالث لياٍل سالم قد رجع إلى الحياة مرة أخرى بنفس جسمه األصلي ال
 ألنناالتي بعضها يصرح بقتله وموته وبعضها يصرح بحياته وأنُه بهذا القول يندفع التناقض بين آيات اإلنجيل 

براهين القطعية وتنافيه نصوص الكتب السماوية آما  تناقضه األدلية العقلية والواالعتقادأن هذا القول نقول 
  . المسيح عليه السالمقيامةسيأتي بيان ذلك وتوضيحه عند الكالم على 
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   عند المسيحي على القرآن الكريمالمعتبرةتطبيق األناجيل ( 

  ) في عدم قتل المسيح وعدم صلبه صلبًا حقيقيًا 

األول للموت هو الموت قصفًا قبل استيفاء  الصلب له معنيان فالنوع من المعلوم أن الموت له نوعان آما أن
ويكون إما بالسيف أو الرصاص وإما بالصلب أو الشنق أو نحو ذلك ) قتًال ( العمر الطبيعي ويسمى هذا النوع 

و قبل استيفاء عمره الطبيعي والنوع الثاني للموت همن األسباب الظاهرة التي تقصف حياة اإلنسان قصفًا 
ألنه قد استوفى به حياته الطبيعية وعمره الطبيعي آما ) وفاة(ويسمى هذا النوع الموت باستيفاء العمر الطبيعي 

  .يشعر بذلك لفظ الوفاة

األول للصلب فهو الموت على الصليب والمعنى الثاني له هو تعليق اإلنسان على خشبة الصليب وأما المعنى 
المعنيين أيضًا فمن وضع الحبل المشنقة في عنقه وتدلى به  فإن له هذين وأن لم يمت بذلك وهذا آما في الشنق

ولكنه انقطع به الحبل وفيه رمق الحياة ثم بقي حيًا فإنه يصح أن يقال عنه أنه شنق أي وضع حبل المشنقة في 
علق على عنقه ويصح أن يقال عنه أنه لم يشنق حيث لم يمت بهذا الشنق فهكذا يقال في الصلب أيضًا فإن من 

خشبة الصليب فأغمي عليه وبقي فيه رمق الحياة ولكنهم ظنوه قد مات فعًال فدفنوه ثم خرج من القبر حيًا فإنُه 
يصح أن يقال عنه أنه صلب ألنه علق على الصليب ويصح أن يقال عنه أن لم يصلب حيث لم يمت بهذا الصلب 

آما صاغ لإلنجيل أن يقول ) وما قتلوه وما صلبوه ( م عن المسيح عليه السالولهذا ساغ القرآن الكريم أن يقول 
  .عنه أنه صلب أي علق على خشبة الصليب وأن لم يمت به

إذا علم هذا نقول قد ثبت لك مما قدمناه أن اإلنجيل نفسه يدل داللة ظاهرة في أحد عشر موضعًا أو أآثر على أن 
ج من القبر واجتمع بتالميذه عدة مرات وتكلم معهم في المسيح عليه السالم قد بقي حيًا بعد صلبه ودفنه وأنه خر

خوف أن يتعقبه اليهود في  أخرىعدة مواضيع وأآل معهم عدة أآالت ثم اختفى بعد ذلك وانتقل إلى بالد 
فلسطين فيعيدوا عليه الكرة حيث أن هذه األناجيل قد أخبرت بصلبه وأخبرت أيضًا بحياته بعد الصلب فقد وجب 

الوارد فيها على مجرد التعليق على الصليب بدون موت لئال تتناقض آيات اإلنجيل بعضها مع حمل لفظ الصلب 
 المعنى فقد أصبح  اإلنجيل غير معارض وال مناقض للقرآن الكريم في نفي بعض ومتى حمل اصلب على هذا 

 لبعض ومطابقًا تمام صلب المسيح أي نفي موته صلبًا وأصبح آل من الكتابين المقدسين صادقًا موافقًا بعضهما
إنما هو تعبير عن الحقيقة الواقعية المأخوذة ) وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ( المطابقة فتعبير القرآن بقوله 

فلما عرفت من األدلة اإلحدى عشرة المتقدمة ) وما قتلوه ( من مجموع آيات اإلنجيل بعضها مع بعض أما قوله 
أي ) وما صلبوه ( به وأما قوله تدل آلها على أنه بقي حيًا بعد الصلب فلم يقتل المجودة في نفس اإلنجيل التي 

الصليب حيث أن المقصود من صلبوه صلبًا حقيقيًا بمعناه اللغوي ألن الصلب الحقيقي اللغوي هو الموت على  ما
يقصدون أمانة الصلب إنما هو إماتة المصلوب وقلته ال مجرد وضعه على الصليب فقط واليهود إنما آانوا 

  .المسيح وقتله ليرتاحوا منه فلما لم يحصلوا على مقصوده

أي ) وما صلبوه ( للقرآن الكريم أن يقول بكل صراحة بقائه حيًا وخرجه من القبر آما هو صريح اإلنجيل ساغ 
ير هذه لم يتحقق الحقيقي المقصود ألعدائه وهو الموت على الصليب الذي هو المعنى اللغوي للفظ الصلب فتفس

اآلية بهذا المعنى الذي قدمناه إنما هو تفسير لها بالمعنى اللغوي دون المعنى العرفي الذي هو مطلق الصلب 
  ذآرذآر القتل علىإلى هذه النقطة الدقيقة قدم اهللا تعالى في اآلية الكريمة سواء آان يموت أم ال ولإلشارة 

 هو الصلب ثم يعقبه القتل فتقديمه نفي القتل على نفي مع أن الذي يحصل أوًال بمقتضى الطبيعة إنماالصلب 
(   ا المعنىولذلك قال تعالى تأآيدًا لهذإشارة إلى أن الصلب المنفي إنما هو صلب القتل ال مطلق صلب الصلب 

أي مثل لهم وخيل إليهم بسبب تعليقه على الصليب أنهم قتلوه صلبًا وأنهم حصلوا على ) ولكن شبه لهم 
( فاعل الذي هو نائب  به فالضمير المستتر أرادواأنهم ما قتلوه وما صلبوه وما حصلوا على ما مقصودهم مع 

وما صلبوه أي شبه لهم ذلك وال يصح أن يكون راجع للقتل والصلب المفهومين من قوله وما قتلوه ) شبه 
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النصرانية واإلسالم لتوهمهم جميعًا أن صريح اإلنجيل وبما تقدم لك من البيان تنحل هذه العقدة التي تسمى عقدة 
مع أنك قد عرفت أن الذي يدل عليه اإلنجيل هو صلب المسيح بمعنى تعليقه على يتناقض صريح القرآن 

وصل إلى مؤلفي هذه األناجيل وألن نفس الصليب فقط الن هذا هو الذي أمكن للناس أن يروح ويتناقلوه حتى 
  .هذه األناجيل تدل بصراحة على بقاء المسيح حيًا بعد هذا الصلب

فت أيضًا أن القرآن الكريم إنما نفى صلب القتل ألن هذا هو المعنى اللغوي للفظ الصلب وألنه هو آما أنك عر
على نفي القتل من صلب المصلوب وألنه هو الغرض المطلوب لليهود وألن تأخير نفي الصلب األمر المقصود 

 نفي صلب القتل وألن إلحاق ذلك مع أن الصلب متقد على القتل طبعًا يشعر بأن المقصود لآلية إنما هوفي اآلية 
 وهو التعليق على الصليب وإال االشتباه لحصول هذا يدل على أن هناك سببًا) وآني شبه لهم ( بقوله في اآلية 

وموجب لالشتباه بقتله فهذه األمور آلها تدل على أن المراد من اآلية إنما هو نفي صلب القتل لما آان هناك داٍع 
  .ال مطلق صلب

يكون آل ما قدمناه في تأويل اآلية القرآنية إنما هو مجاراة لما ورد في األناجيل األربعة من أن الذي على أن 
  .وضع على خشبة الصليب هو المسيح بذاته وعينه

قدما من أن الذي علق على الصليب إنا هو وإما إذا جرينا على ما يصرح به إنجيل برنابا في عدة آيات آما 
تكون ظاهرة ظهورًا واضحًا ال تحتاج إلى هذا العالج والتأويل وال  هذه اآليات القرآنية يهودا االسخريوطي فإن

  .ألنها حينئذ تكون على ظاهرها من نفي مطلق الصلبإلى آثرة هذا البيان والتفصيل 

ال ووعلى آل حال سواء جرينا على قول إنجيل برنابا أو على قول األناجيل األربعة فإنه ال يوجد أدنى تعارض 
ولكن مع أقل تناقض بين القرآن الكريم وبين مطلق إنجيل من هذه األناجيل الخمسة حسبما فصلناه ووضحناه 

بل ال يصدقون في هذه األمور المعقدة األسف أن متبعي القرآن ومتبعي اإلنجيل ال يهتمون إليجاد التفاهم بينهما 
 يفهموا ما يصرحان به مما يفيد هذا التطابق والتوافق بصحة تطابق آتابيهما وال بإمكان توفقهما بل ال يحبون أن

بل آل منهم يرآب رأسه ويجري في طريق غير طريق اآلخر حتى وصلوا في تباعدهم عن بعضهم إلى ما 
مع أنهم لو تأملوا ولو قليًال في آتبهم المقدسة وتنازلوا ولو يسيرًا عن معتقداتهم الموروثة لتالقوا نشاهده اآلن 
  .مشوا في طريق واحد جنبًا إلى جنبفي سيرهم و

  

  )قيامة المسيح عليه السالم من األموات ( 

هذا هو األمر الثاني الذي طلبتم البحث فيه وبالنظر لكون هذا البحث دقيقًا أيضًا فإني أريد أن أتوسع فيه بمقدار 
لسالم قد قتل فعًال بالصلب  المسيحيين إلى القول بأن المسيح عليه اإخواننااللزوم فأقول أن أآثر شيء أضطر 

هو ما ورد في بعض آيات اإلنجيل من أنه قام من األموات فظنوه مات فعًال ثم قام حيًا من هذا الموت بعد ثالثة 
القول بآلوهيته أيضًا حتى صرح بعض قسيسهم أيام بلياليهن وهذا الظن بل هذا االعتقاد هو الذي سهل عليهم 

من األنبياء على مثل هذا العمل سوا  أحد رأآبر دليل على ألوهيته حيث لم يقدبأن قيامة المسيح من الموت هو 
حسب اعتقاد المسلمين أيضا ولذلك قالوا أنه اإلله الحقيقي بعينه ألن خصوصًا وإنه أحيا األموات أيضًا دونهم 

مته من األموات إحياء نفسه وإحياء غيره ال يقدر عليها إال اهللا وحده وحيث أن هذا الموضوع أي موضع قيا
وأن هذه االمور هي أعظم دعائم الديانة وإحيائه الموتى ال يقل أهمية عند المسيحيين عن موته بالصلب 

حقيقة معنى المسيحية الحاضرة فقد رأيت من الواجب آما بينت الحقيقة الواقعية في مسألة موته بالصلب أن أبين 
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إن المسألة قيامة المسيح عليه السالم من الموت بالمعنى الذي يفهمه المسيحيون من أنُه قام بحياة جسدية بعد 
ألن أصرح ما ورد في اإلنجيل ) أوًال (  وال أقل برهان من العقل ل من اإلنجيل موت جسدي لم أجد له أدنى دلي

) ولماذا تطلبين الحي بين األموات ( ) وقام من بين األموات ) ( قام من األموات ( في هذا الموضوع هو عبارة 
حيون إذ آان المراد ذلك لقال فعًال آما فهم المسيبعد مماته فهذه العبارات ليس فيها أدنى داللة على أنه صار حيًا 

  ال قام من األموات فإنه يوجد فرق عظيم بين العبارتين فعبارة قام من األموات إنما) قام من الموت ( اإلنجيل 
تدل على أنه آان بين األموات ثم قام من بينهم بحياته األولى آما تصرح به اآلية الخامس من إنجيل لوقا القائلة 

  .فإنها صريحة في أنه آان حيًا بين أموات ال ميتًا مثلهم) ين األموات لما تطلبين الحي ب( 

أقيم من ( أنه آان ميتًا فيقام حيًا لقالت اآلية اإلنجيلية ) قام من األموات ( لو آان المراد من آية ) ثانيًا ( 
رض المسألة أنه ميت ألن الميت ال يقوم بنفسه وإنما يقيمه غيره حيث أن ف) قام من األموات ( ال ) األموات 

  .فنسبة القيام إليه الذي هو فعل من أفعاله دليل على انه آان حيًا بجسمه فقام من بين هؤالء األموات بنفسه

  

  )ما هو معنى قيامة المسيح عليه السالم من األموات ( 

طق والدليل وأسهل إن معنى قيامة المسيح من األموات تحتمل وجوهًا ثالثة آل واحد منها أقرب إلى العقل والمن
  .من دعوة رجوعه إلى الحياة بجسمه بعد موته بثالثة أيامتطبيقًا على آيات اإلنجيل 

الوجه األول أنُه قام من بين األموات المقبورين حيث آان مقبورًا بينهم مدفونًا في قبر مثلهم وهو مغمى عليه ثم 
آية سابقًا بداللة اإلحدى عشرة تالميذه آما وضحناه أفاق وقام من بينهم بحياته األولى وخرج من القبر واجتمع ب

  .من آيات اإلنجيل المتقدمة

 من ةالوجه الثاني أن يراد من األموات أموات الكفر والضالل والجهل والطغيان وهم اليهود وأن يراد من قيام
سطين المحكوم عليه بينهم ذهابه من عندهم على بالد أخرى خوف أن يتعقبوه فيعيدوا عليه الكرة لو بقي في فل

  .فيها بالقتل واإلعدام

والضالل فهو قد من بينهم قيامته بالهداية واإلرشاد من بين هؤالء األموات بالكفر الوجه الثالث أن يراد بقيامته 
  .قام حيًا من بين أموات فأحياهم وهداه إلى اإليمان والسعادة في الدنيا واآلخرة

يعارضُه العقل وال تنافيه آيات اإلنجيل وال غيره من الكتب المقدمة بخالف الثالثة ال فكل واحد من هذه الوجوه 
القول برجوعه إلى الحياة بعد موته فإنُه أوًال يصادم العقل خصوصًا إذا مكث ميتًا ثالثة أيام بلياليهن حيث أنه 

لى الحياة وثانيًا ال يصلح بعينه للرجوع إخروج الروح منه وتختل أجزاء جسمه بحيث بمضي هذه المدة يتحقق 
ألنُه ينافي آيات الكتب المقدسة التي تدل على عدم رجوع الجسم بعينه إلى الحياة الدنيا آما سيأتي بيانه خصوصًا 

قيامة المسيح قيامة جسدية بعد موت جسدي حتى يعتمد عليها ال يوجد آية ما في اإلنجيل تدل بصراحة على وأنه 
إلى هذا القول مع بعده عن العقل هو أنهم وجدوا أن بعض آيات لمسيحيين في ذلك  ولكن الذي اضطر إخواننا ا

أيضًا تدل بحسب ظاهرها على أنه مات صلبًا حسبما فهموا ثم وجدوا أن آثيرًا من آيات اإلنجيل   اإلنجيل تدل 
يات على حياته بعد حادثة الصلب فاصبحوا في حيرة من ذلك فتخلصًا من هذه الحيرة وجمعًا بين هذه اآل

أنه بعد أن مات فعًال رجع إلى الحياة بجسمه حقيقة غضين النظر عن عدم صحة ذلك عقًال اضطروا ألن يقولوا 
خصوصًا إذا مر على موته ثالثة أيام بلياليهن وغاضين النظر أيضًا عن مخالفة ذلك لنصوص الكتب المقدسة 

يدًا في معنى آيات اإلنجيل الواردة في هذا التي تنص على عدم صحة ذلك آما سيأتي بيانه ولو أنهم تأملوا ج
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 على الحياة في الدنيا بعد موته وتأييد الدليل العقلي على بطالن القول بأن جسد المسيح قد رجع بعينه وشخصه( 
  ).بطالن ذلك بنصوص الكتب المقدسة 

من المعلوم أن جسد المسيح عليه السالم هو آسائر األجساد اإلنسانية مرآب من العناصر التي تترآب منها 
نه إنسان سائر األجساد وال فرق بينه وبين أي جسد آخر من ذلك وال في غيره من خواص األجساد اإلنسانية أل

من لحم ودم آما أنه من المعلوم أيضًا أن اإلنسان مرآب من هذه العناصر متى مات وخرجت منه الروح فعًال 
هذا ال يصلح بعينه وشخصه للحياة مرة أخرى في هذه الدنيا خصوصًا بعد فبرد جسمه وجمد دمه فإن جسده 

جسم ورجوع آل جزء من أجزائه وعنصر من من موته بل ال بد من انحالله هذا الثالثة أيام وثالث لياٍل 
والحرارة للحرارة والروح للروح فال يرجع هذا عناصره إلى اصلها التراب للتراب والماء للماء والهواء للهواء 

ديدًا الجسم إلى الحياة مرة أخرى إال آما خلق أوًال بأن يتكون من هذه العناصر تكوينًا حديثُا ويخلق منها خلقًا ج
  .)ولن تجد لسنة اهللا تبديًال ( لتي يخلق اهللا بها سائر األجسام آما هي سنة اهللا في خلقه بالطريقة ا

وهذه حقيقة راهنة وسنة طبيعية ظاهرة ليمكن للعقل إنكارها وال اعتقاد ما يخالفها إال بدليل صريح وبرهان 
اة مرة أخرى بعد موته وال صحيح وهنا ال يوجد دليل صريح من اإلنجيل على أن جسد الميح قد رجع إلى الحي

  .برهان صحيح يؤيد ذلك بل بالعكس آما رأيت في الدليل العقلي وآما سترى في الدليل النقلي

  

  نصوص الكتب المقدسة على عدم حياة الجسم العنصري( 

  )بعينه وشخصه في الدنيا بعد موته 

قد ورد في :   خوفًا من التطويل فأقولإن النصوص الكتب المقدسة على ذلك آثيرة جداٍّ ولكن أآتفي اآلن بعضها
( وقوله أيضًا ) ال يقوم حتى ال تبقي السماء واإلنسان إذا اضطجع ( اإلصحاح الرابع عشر من سفر أيوب قوله 

يضطجع وال يقوم حتى ال واإلنسان (  وهذا االستفهام إنكاري أي ال يحي أبدًا وقوله )إن مات اإلنسان أفيحي 
اآليات صريحة تمام الصراحة في أن اإلنسان ال يرجع إلى الحياة مرة أخرى في الدنيا بعد فهذه ) تبقى السموات 

  .إلى انتهاء الدنياموته وهذا ما شاهدناه ونشاهدُه 

حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل ( أما نصوص القرآن على ذلك فمنها قوله تعالى 
 أي آًال لن يرجع الميت ولن ) قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صالحًا فيما ترآت آال أنها آلمة هو

يعود أبدًا إلى الحياة الدنيا مرًة أخرى وإنما هي آلمة يقولها اإلنسان أمًال وطمعًا في رجوعه إليها ولكن هذه 
 يبعثون ومن أدلة أصًال ألن من ورائهم بعد موتهم برزخًا أي حجابًا عن الرجوع إلى يومالكلمة لن تستجاب له 

القرآن على آون اإلنسان ال يرجع للحياة وال يعود إليها بنفس جسمه األصلي وعينه وشخصه بل بالطريقة التي 
أولم يروا ( يخلق اهللا بها دائمًا سائر المخلوقات والتي سنها اهللا في خلقه منذ بدأ الدنيا إلى انتهائها قوله تعالى 

أي يعيد اهللا الخلق بالكيفية والطريقة التي يرى الناس دائمًا أنه يبدؤه بها والناس  )آيف يبدئ اهللا الخلق ثم يعيده 
عمومًا الذين وجه إليهم هذا السؤال التقريري إنما يروا الكيفية المعتادة في الخلق إما إعادة الجسم في الدنيا بعينه 

في جميع األزمان حتى يسألوا عنها بعد موته فلم يرها ولم يشاهدها أحد ما فضًال عن جميع الناس وشخصه 
أي نعيده آما بدأناه أوًال  )آما بدأنا أول خلق نعيده ( ومنها قوله تعالى سؤاًال تقريريًا لتقوم الحجة بذلك عليهم 
  .في الكتب المقدسة التي تصرح بعدم رجوع الجسم بعينه بعد موتهإلى غير ذلك من اآليات الكثيرة الواردة 
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إلخواننا المسيحيين أن يتغافلوا عن هذه األدلة العقلية والبراهين القطعية ونصوص الكتب فكيف جاز وحينئٍذ 
عليه السالم قد رجع إلى الحياة بنفس جسده ثم يقولون بال أدنى دليل من التوراة واإلنجيل بأن المسيح السماوية 

  .بعد مرور ثالثة أيام على موته أن هذا واهللا لشيء عجاب

من أنه لم يقتل بالصلب من هذا المأزق الحرج إال بما نطق به القرآن الكريم كنهم أن يخرجوا وعليه فإنه ال يم
التي لم يفقدها وإن حياته التي تحقق وجودها بعد حادثة الصلب التي صرح بها اإلنجيل إنما هي الحياة األولى 

  .قط ال حياة جديدة أخرى حدثت له بعد فقد األولى

العقلية والبراهين القطعية ونصوص الكتب السماوية على صدق ريم قد قامت األدلة وبهذا ظهر أن القرآن الك
أو ناقض أن يدعي بأن القرآن قد خالف الحقيقة  في هذا الموضوع قوله فهل بعد ذلك يصح لقس أو مبشر 

 على هذا العهإطبمثل ذلك بعد فيه ال أظن أن عاقًال مفكرًا حر الضمير سليم الوجدان يقول التوراة أو اإلنجيل 
صلبًا فقد صرح أيضًا بوفاته وفاة طبيعية البيان ولكن ال يفوت إخواننا المسيحيين أن القرآن آما صرح بعد قتله 

في هذه آما صدق في تلك خصوصًا وقد ورد في بعض األحاديث أن بعد مدة من حادثة الصلب فيجب تصديقه 
ثبت صدق مجموع اآليتين من لسطين وحينئٍذ فقد المسيح عاش مائة وعشرين سنة أي في بالد أخرى غير ف

أي أنه لم يمت ) وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم( القرآن الواردتين في هذا الموضوع وهما قوله تعالى 
ومطهرك من الذين آفروا وجاعل الذين أني متوفيك ورافعك إليَّ ( موت قتل وصلب ولكن شبه لهم ذلك وقوله 

أي أني متوفيك ومميتك بالوفاة الطبيعية بعد حادثة الصلب ورافعك ) روا إلى يوم القيامة اتبعوك فوق الذين آف
إليَّ رفع مكانة ومقام بتظهيرك من الذين آفروا بك وهم اليهود ويجعل الذين اتبعوك وهم النصارى والمسلمون 

على رافعك عطف تفسير فوق الذين آفروا إلى يوم القيامة فهذا هو إحدى معاني رفعه وعليه فعطف مطهرك 
آان المسلمون من الذين اتبعوا المسيح ألن القرآن يأمر المسلمين باإليمان بالمسيح وبإنجيله المعتمد وبيان وإنما 

الصحيح فهم أعز إتباعه بل أصدقهم ألنهم اتبعوه في حقيقة ما جاء به فقط ال في غير ذلك آجعله آلهًا أو غير 
  .ضرةذلك مما زيدت في الديانة الحا

  

  )معنى إحياء المسيح للموتى الوارد ذآره في القرآن واإلنجيل ( 

أن آثيرًا من المسلمين والمسيحيين يعتقدون أن المسيح عليه السالم آان يحي أجساد الموتى من قبورهم ولو 
ل فيه أحد من آانت بالية من قديم الزمان مع أن مثل هذا العمل ال يفعله إال اهللا وحدة ال شريك له يمكن أن يتدخ

إنما هي إحياء نفوس الموتى بالكفر والضالل وبالمعاصي واآلثام وإحياء خلقة ووظيفة األنبياء عليه السالم 
صالح األعمال قلوب األموات بالذل والهوان وسوء األخالق والتنافر والشقاق فيحبون نوفيهم وقلوبهم باإليمان و

األنبياء دون غيرهم من سائر البشر هم الذين يقدرون على ق فهؤالء وبالتحابب والتوادد واإلتحاد واأللفة والوفا
التي نزلت عليهم من اهللا تعالى وأحيوا بها الناس بإذن إحياء مثل هؤالء الموتى ألنهم هم أرباب الشرائع اإللهية 

هم عنهم اهللا وأما من عداهم من العلماء واألولياء والصلحاء إذا أحيوا بعض النفوس فإنما آان ذلك بأخذ
وبإتباعهم لشرائعهم وغرفهم من بحارهم وشربهم من آوثرهم وأآلهم من مائدتهم وتتبعهم ألعمالهم وسيرهم 

 أحيوا الناس بإذن اهللا تعالى من الكفر إلى اإليمان ومن الضاللة إلى الهداية الذينعلى آثار أقدامهم فهم ال غيرهم 
  .إال بكثرة إتباعه وحسن أحيائهآخر ومن الشقاوة إلى السعادة ال فرق بين نبي ونبي 

فكما أن عيسى عليه السالم قد أحيا بعض الموتى بإذن اهللا فكذلك حزقيال وهوشع وغيرهم من أنبياء بني  
إسرائيل قد أحيوا أيضًا ألوف الموتى بنص التوراة واإلنجيل فهل يصح أن نقول أن هؤالء أحيوا أيضًا أجساد 

وإذا آان آذلك فهما هي مزية عيسى عليهم وهو لم يحي إالَّ أفرادًا قالئل بالنسبة هذه األلوف بمقتضى هذا الزعم 
  .إليهم
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وعلى فرض إمكان أن األنبياء يحيون أجساد الموتى من قبورهم فما هي الفائدة التي من هؤالء األنبياء على 
الفائدة العائدة للموتى أنفسهم العالم اإلنساني من إحيائهم لبعض أجساد الموتى ثم رجوعهم إلى الموت بل ما هي 

من إحياء أجسادهم ثم رجوعها إلى الموت في الحال وهل هذا يعد شيئًا مذآورًا بالنسبة إحيائهم لنفوس العالم من 
  .الكفر إلى اإليمان ومن الشقاء إلى السعادة

لمراد به إالًّ اإلحياء إن إحياء الموتى الواردة في اإلنجيل والقرآن الكريم في حق المسيح عليه السالم ليس ا
المعنوي الذي هو إحياء النفوس واألرواح والقلوب آاألحياء الوارد في حق غيره من األنبياء أيضًا ألن هذا فقط 

  . بإذن اهللا تعالىأمواتهمهو وظيفتهم دون غيره وهذا فقط هو الذي بعثوا في الناس ألجله حتى يحيوا 

 والحياة واألمانة واإلحياء المعنويين وبنسبة ذلك لألنبياء أيضًا فيجب والكتب المقدسة بإجماعها مشحونة بالموت
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول ( أن تفسر آيات الكتب المقدسة بعضها ببعض فمن القرآن قوله تعالى 

الى وإلى األعمال فهذه اآلية صريحة في أن دعوة الرسول للناس إلى اإليمان  باهللا تع) إذا دعاآم لما يحييكم 
الصالحة وهو إحياء لهم فمن هداه الرسول إلى اإليمان وصالح األعمال فقد أحياه من آفره وشفاه من مرضه 

  . من سقم نفسهوأبرأه

حياء لمن آان إفإن صريحة في أن إنزال المطر يسمى ) وأحيينا به بلدة ميتًا فكذلك النشور ( ومنها قوله تعالى 
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم (واإلحياء في هذه اآلية معنويًا وأيضًا منها قوله تعالى ميتًا بالقحط فالموت 

 أي لم تر إلى الذين خرجوا وهربوا من ديراهم بسائق )وهم ألوف حذر الموت فقال لهم اهللا موتوا ثم أحياهم 
وفا آثيرة وآان الواجب عليهم أن ال الخوف من عدوهم المهاجم لهم حذر أن يموتوا لو بقوا فيها مع أنهم آانوا ال

بكل ثبات وجرأة ولكنهم لما يجبنوا وال يخافوا وال يهربوا من ديارهم بل يبقوا فيها ويقفوا أمام العدو مدافعين 
 وذهاب قوتكم البالدفي خرجوا منها هاربين مدبرين قال لهم اهللا موتوا أي موتًا أدبيًا اجتماعيًا بتفرق شملكم 

  . واجتماع آملتهموتكاتفهم اهللا تعالى بسبب إتحادهم فيما بع أحياهموال استقاللكم ثم وضياع عزآم وز

وحينئٍذ فليس المراد من هذه آلية بيان إماتة أجساد ألوف من قوم مخصوصين ثم إحياء أجساد هذه األلوف الكثير 
غرض المقصود منها بل المراد أآثر المفسرين ألن ذلك ال يتناسب مع سياق هذه اآلية وال مع الآما يقول بذلك 

من هذه اآلية بيان أمانة آل أمة آان هذا شأنها من الجبن والخوف من الموت وبيان أن اهللا تعالى يحي هذه األمة 
  . وتكاتفت وحرصت على المصالح العامة ونبذت الشخصية واألغراضاتحدتبعد موتها إذا 

الذي هو خطاب ) ألم تَر ( ه تعالى في صدر هذه اآلية والدليل الصريح على إرادة هذا المعنى دون غيره قول
لمحمد صلى اهللا عليه وسلم أو لكل من يرى فإن هذا صريح في أن اإلماتة واإلحياء المقصودين في هذه اآلية 
هما اإلماتة واإلحياء اللذان يكونان مرئيين ومشاهدين لكل إنسان في آل زمان إما الحادثة المخصوصة التي 

ألجلهم حتى يسألهم عنها سؤًال لتقوم عليهم ألحد ما مما نزل القرآن فسرين فليست مرأية ومشاهدة يقولها الم
  .الحجة بها

اآليات اإلنجيلية الصريحة في أن المراد من الحياة والموت واإلحياء واألمانة الواردة في الكتب المقدسة إنما ( 
  .)هي األمور المعنوية ال الحسية 

ة الصريحة في ذلك آثيرة جدًا ولكنني أآتفي اآلن ببعضها خوفًا من التطويل فأقول إن مما إن اآليات اإلنجيلي
ليس بالخبز وحده يحي اإلنسان بل بكل آلمة تخرج من قم ( ورد في اإلنجيل من ذلك قول المسيح عليه السالم 

ر والنواهي وتشريع الشرائع فهذه اآلية صريحة في أن آل ما يخرج من فم اهللا على لسان رسله من األوام) اهللا 
يسمى إحياء األمم الميتة فعيسى عليه السالم قد أحيا آثيرًا من الناس بكلمات اهللا التي نزلت عليه وأبصر بها 

  .عميانًا آثيرة وأبرأ إليكم البرص وآثيرًا من األمراض النفسية المشبهة باألمراض الحسية

فالمراد من لفظ ) دع الموتى يدفنون موتاهم ( تأذنه ليدفن أباه ومنها قول عليه السالم ألحد تالميذه حينما اس
  .الموتى األول نما هو موتى النفوس ال موتى األجسام وإالًّ فكيف يمكنهم دفن موتاهم وهم أموات بالجسم مثلهم
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قائلين قد إلى خراف بيت إسرائيل الضالة وفيما أنتم ذاهبون اآرزوا اذهبوا ( ومنها قوله عليه السالم لتالميذه 
 ) ملكوت السموات أشفوا مرضى طهروا برصًا أقيموا موتى أخرجوا شياطين مجانًا أخذتم مجانًا أعطوا اقتربت

 والتعليم هو إقامة وإحياء للموتى وشفاء للمرضى وتطهير للبرص فالشرائع هي فهذه اآلية صريحة في أن الكرز
  .نوعة المشبهة بالبكم والبرص والعمى ونحوهاإحياء للنفوس الميتة وشفاء من األمراض النفسية المت

والدليل الصريح على إرادة هذا المعنى في هذه اآلية دون غيره أن المسيح عليه السالم إنما أمر تالميذه أن 
ال إلى موتى األجسام منهم فهو قد أمرهم أن يقيموا هؤالء الضالين من يذهبوا إلى الضالين من بني إسرائيل 

ويطهروهم من برصهم فقد بين عليه السالم أن ضاللهم يسمى موتًا يشفوهم من مرضهم موتهم وضاللهم و
ومرضًا وبرصًا حسب تنوعهم في الضالل وأن هدايتهم من هذا الضالل تسمى إقامة وإحياء لهم من هذا الموت 

يقل إذ لم ني وشفاء من هذا المرض وتطهيرًا من هذا البرص وال يصح أن يراد بذلك إقامتهم من الموت الجسما
التي ال تكون إال هللا أحد بأن تالميذ المسيح آانوا يقيمون أجساد الموتى ويحيونها وأن المسيح خولهم هذه السلطة 

وحده وأنهم عملوا بها مرارًا آثيرة وأعطوها لغيهم مجانًا آما أخذوها مجانًا مما يشعر ذلك بأن آثيرًا من الناس 
  .انوا يحيون أجساد الموتى وهذا ممال ال يعقل وال يقبل به أحدأيضًا غير المسيح وغير تالميذه آ

للهدى مجانًا آما أخذوا هذه الهداية من المسيح مجانًا وهذا نعم إن تالميذ المسيح آانوا يهدون الناس من الضاللة 
  .هو معنى أحيائهم وإقامتهم لغيرهم

سمع آالمي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية يالحق الحق أقول لكم أن من ( ومنها قول المسيح عليه السالم 
وال يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي اآلن حين يسمع 

إنكم تموتون في خطاياآم ألنكم أن لم تؤمنوا (  وقوله أيضًا )األموات صوت ابن اإلنسان والسامعون يحيون 
 لكم أن آان أحد يحفظ آالمي فلن يرى الموت أقولالحق الحق (وقوله أيضًا )  تموتون في خطاياآم بأني أنا هو
فهذه اآليات آلها من أصرح الصريح في أن الموت والحياة إنما هما معنويان آما يظهر لكل من ) إلى األبد 

رى الموت الحقيقي الجسماني إلى يتأمل في معنى هذه اآليات وإال فهل يعقل أن من آمن وسمع آالم المسيح لن ي
  .األبد وأنه لن يذوق الموتى الجسدي أبدًا أن هذا ما ال يعقله عاقل ألنه مخالف للواقع والمشاهد

وعليه فأنت ترى ان تلك اآليات القرآنية وهذه اآليات اإلنجيلية آلها صريحة في أن المراد من إحياء المسيح 
ة والتعليم ال إحياء أجسادهم من القبور الحجرية أو غيرها آما يفهم آثير من للموتى إنما هو أحياء نفوسهم بالهداي

  .المسلمين والمسيحيين

وهذا أيضًا هو معنى قيامة القديسين من قبورهم بقيامة المسيح ودخولهم أورشليم الواردة في بعض األناجيل أي 
هم فقد أقامهم المسيح حتى أصبحوا أحياء أمواتًا في قبور جهلهم وضاللهم وآفرهؤالء القديسين بعد أن آانوا 

قديسين باألمان وبإتباع المسيح فليس المراد أن من آانوا قديسين قبًال فماتوا بأجسادهم أنهم قاموا من قبورهم 
بل المراد أن أهل الجهل والكفر المسيحيون  آما يقول الحجرية وصاروا أحياء بأجسادهم ودخلوا أورشليم 

ديسين بإتباعهم للمسيح عليه السالم وأنهم دخلوا معهم أورشليم وعهم مؤمنين وبالجملة والضالل قد أصبحوا ق
ال يوجد آية ما في اإلنجيل تدل على أن المسيح قد أحيا ميتًا بجسمه وأما الحوادث الخصوصية التي وردت فإنه 

ما هوا المراد منها  سأبين التي تدل بحسب ظاهرها على ذلك مثل حكاية لعازر وغيرها فإننيفي اإلنجيل 
  ..فأقول
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  معنى إحياء المسيح عليه السالم البنة ياريوس وابن األرملة( 

  )الوحيد ولعازر 

إن اإلنجيل قد ذآر ثالث حوادث تفيد بحسب ظاهرا أن المسيح قد أحيا ثالثة أشخاص بعد موتهم وهم لعازر 
 بل آثيرة من المسلمين أيضًا أنُه أحياهم بأجسادهم وابن األرملة الوحيد وابنة ياريوس ويعتقد إخواننا المسيحيون

بعد موتهم حقيقة ومع أنني آنت بينت لك سابقًا بالبراهين العقلية وأدلة الكتب السماوية ما هو معنى أحياء 
 أنها وأبين الثالثة أيضا الحوادثالمسيح للموتى فأنني أرى اآلن أن ال مندوحة لي عن أن أبين ما هو معنى هذه 

واحدة منها على أن إحياءهم آان من موتهم بأجسادهم وإنما تدل على أن إحياءهم آان إما باإليمان من دل ال ت
موتًا حقيقيًا وسأذآر لك آل حادثة  من نوم عميق وإغماء آانوا يظنونه بإقامتهمموتهم بالخطيئة والضالل وإما 

  .بنصها الموجود في اإلنجيل لتتحقق صحة ما أقول

ى إقامة ابنة ياريوس ونصها آما في اإلصحاح الخامس من إنجيل مرقس وآما في اإلصحاح الحادثة األول
وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين ابنتك ماتت لماذا تتعب المعلم بعد ( التاسع من إنجيل لوقا 

أحدًا يتبع إال بطرس ويعقوب التي قليت فقال لرئيس المجمع ال تخف آمن فقط ولم يدع فسمع يسوع لوقته الكلمة 
ويوحنا أخا يعقوب فجاء إلى بيت رئيس المجمع ورأى ضجيجًا يبكون ويولولون آثيرًا فدخل وقال لهم لماذا 

لكنها نائمة تضجون وتبكون لم تمت الصبية لكنها نائمة فضحكوا منه إما هو فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية 
 الصبية وأمها والذي معه ودخل حيث آانت الصبية مضجعة أبا فضحكوا منه إما هو فأخرج الجميع وأخذ

صبية أقول لك قومي وللوقت قامت الصبية ومشت ألنها  وأمسك بيد الصبية وقال لها طليثا قومي الذي تفسيره يا
.  .) عشر سنة فبهتوا بهتًا عظيمًا وأوصاهم آثيرًا إن ال يعلم أحد بذلك وقال أن تعطي لتأآل اثنتيآانت ابنة 

  .انتهت

وإن الذين قالوا إنها ماتت هم الجماعة الذين ) لم تمت الصبية لكنها نائمة ( فأنت ترى أن المسيح نفسه قد قال 
  .يبكون ويولولون

فيا حضرة القسيس هل تريدون أن تكذبوا المسيح عليه السالم وتصدقوا هؤالء الجماعة الجهلة وهل ترضون 
 وإنهم أعلم منه في ذلك هل تقبلون آل هذا ألجل أن تثبتوا بال دليل أنه بأن يكون ضحكهم على المسيح في محله

به أحد من ذوي أحيا هذه الصبية بعد موتها مع أنه يصرح بأنها لم تمت إن هذا واهللا لشيء عجاب وال يرضى 
  .العقول واأللباب

نا وهذا دليل واضح على أن هذه ثانيًا إن هذا الحكاية من أولها على آخرها لم يذآرها إنجيل متى وال إنجيل يوح
الحكاية لم تثبت عندهما وإال لذآراها فهي غير واقعة وال ثابتة حيث لم تتفق عليها األناجيل وعلى فرض وتقدير 
ثبوتها فقد عرفت من صريح لفظ المسيح المعصوم عن الكذب والتمويه أن هذه الصبية لم تكن ميتة وإنما آانت 

ه اإلغماء من شدة المرض فأيقظها المسيح من إغمائها ونومها آما صرح بذلك فهل نائمة فقط نومًا عميقًا أشب
  .بعد هذا يصح لعاقل أن يقول أن المسيح أحيا ابنة ياريوس من الموت

فلما اقتربت إلى باب ( الحادثة الثانية إقامة ابن األرملة الوحيد ونصها آما في اإلصحاح السابق من إنجيل لوقا 
 ومعها جمع آثير من المدينة فلما رآها الرب تحنن عليها أرملة محمول ابن وحيد ألمه وهي المدينة إذا ميت

 الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول قم فجلس الميت وابتدأ يتكلم  فوقفل لها ال تبكي ثم تقدم ولمس النعشوقا
  .انتهت ) .. فدفعه إلى أمه 

 إنجيل مرقس وال إنجيل يوحنا ولم يشيروا عنها بشيء آأنها لم فأوًال أن هذه الحكاية لم يذآرها إنجيل متى وال
  . هذه األناجيل الثالثة لهذه الحكاية وعدم اعتبارهم لها دليل واضح على عدم ثبوتهافإغفالتكن 
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ميتًا فحملوه على فظنوه  شديدًا إغماًء ثانيًا أنه على فرض ثبوتها فإن المحمول على النعش ربما آان مغمى عليه 
وأقام المحمول عليه من إغمائه مثل  شش آما يحصل ذلك آثيرًا فالمسيح عليه السالم قد علم ذلك فأوقف النعالنع

 التي صرح المسيح فيها بأنها لم تكن موتًا ولكن مؤلف هذا اإلنجيل لم يعثر من آالم المسيح الحادثة األولى تمامًا
ثر هو وغيره على ذلك في الحادثة األولى والراوية إذا يدل على أنها آانت نومًا آما ع في هذه الحادثة على ما

  .وردت مجملة في شيء ال مانع من حملها على مثلها من الروايات التي وردت مفصلة في ذلك الشيء

 في الكتب المقدسة بميت الجسم بل أآثر ما يراد به الموت ثالثًا قد عرفت سابقًا أن لفظة ميت ليس مخصوصًا
  .المعنوي

إن ( مما يؤيد أن المراد من الموت هنا في هذه الحادثة الموت المعنوي قول المسيح عقب هذه اآلية  أن ًارابع
العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساآين يبشرون 

وت الوارد في هذه الحكاية فإنها تشير إشارة واضحة بأن هذه األشياء آلها بما فيها الم) وطوبى لمن لم يعثر فّي 
وبشارتهم به وعدم عثورهم فيه أي عدم زلة أقدامهم إنما المارد  منها أمور معنوية وهي اهتداؤهم بالمسيح 

  .بمخالفته حتى يتبدل عمى قلوبهم ببصيرة وصمم أفئدتهم بسمع وموت نفوسهم بحياة

ي أي اصطداما جسم بجسم آخر فكذلك باقي هذه فالعثور المذآور في هذه اآلية ال يصح أن يراد به معناه الحقيق
 في اآلية نفسها ال يراد معناه الحقيقي أيضًا إنها آلها في آية واحدة فتفسر على نسق واحد خصوصًا وأن األشياء

أآثر آلمات المسيح عليه السالم إنا هي أمثال وآنايات  وتشبيهات واستعارات فالموت والعمي والبكم والبرص 
  .ية وغيرها من آيات اإلنجيل إنما المراد بها أمور معنوية مشبهة باألمور الحسيةدة في هذه اآلونحوها الوار

الحادثة الثالثة إقامة لعازر آما في اإلصحاح الحادي عشر من إنجيل يوحنا ونص ما هو متعلق بهذا الموضوع 
هذا ( ا أختها فلما سمع يسوع قال م ومرتيوآان إنسان مريضًا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مر( منها قوله 

فقال تالميذه يا سيد إن آان ) حبيبنا لعازر قد نام ولكنني أذهب ألوقظه ( وبعد ذلك قال ) المرض ليس للموت 
عالنية قد نام فهو شفي وآان يسوع يقول عن موته وهم ظنوه أنُه يقول عن رقاد النوم فقال لهم يسوع حينئٍذ 

إني لم أآن هناك لتؤمنوا ولكن لنذهب إليه فقال توما الذي يقال له التوأم ألجلكم لعازر قد مات  وأنا أفرح 
للتالميذ رفقائه لنذهب نحن أيضًا لكي نموت معه فما أتى يسوع جد أنه قد صار له أربعة أيام في القبر فقالت 

انه سيقوم في ا أعلم  قال مترا أنأخوكسيقوم مرتا ليسوع يا سيد لو آنت ها هنا لم يمت أخي قال لها يسوع 
القيامة في اليوم األخير قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وآل من آان حيًا وآمن 

  .بي فلن يموت إلى األبد

 في نفسه  ال يموت فانزعج يسوع أيضًاوقال بعض منهم ألم يقدر هذا الذي فتح عيني األعمى أن يجعل هذا ايضًا
ى القبر وآان مغارة وقد وضع عليه حجر قال يسوع ارفعوا الحجر قال مرتا أخت الميت يا سيد قد انثن وجاء إل

ألن له أربعة أيام قال لها يسوع ألم أقل لك أن أمنت ترين مجد اهللا فرفعوا الحجر حيث آان الميت موضوعًا 
مت أنك في آل حين تسمع لي ولكن ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الرب أشكرك ألنك سمعت لي وأنا عل

أنك أرسلتني ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجًا فخرج ألجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا 
  .. انتهت ) الميت ويداه ورجاله مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل فقال يسوع حلوة ودعوه يذهب 

يوحنا فقط وإما إنجيل متى ومرقس ولوقا فلم يذآروا عنها شيئًا آأنها لم فهذه الحكاية أوًال لم يذآرها إّال إنجيل 
  .تكن فإغفالهم إياها وعدم ذآرها دليل واضح على عدم صحتها واعتبارها وعدم ثبوتها

على فرض صحتها وثبوتها فإنها تحتمل معنيين آل واحد منهما أقرب إلى العقل وأسهل تطبيقًا على ُه انثانيًا 
  .ح مما هو مشهور بين المسيحيين من اعتقاد رجوعه بعد موتهآلمات المسي

المعنى األول أن يكون لعازر قد أغمي عليه من شدة المرض فظنوه قد مات فدفنوه في القبر آما يحصل ذلك 
وهو صادق ) هذا المرض ليس للموت ( آثيرًا ولكن المسيح قد علم أنه لم يمت بدليل قوله في صدر هذه اآليات 
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 يكون المراد بموت لعازر استعماله الخطيئة وإدمانه عليها والمراد من القبر الموضع المعد المعنى الثاني أن
( الخطيات ألنه قبر الفضائل ومحل الموت األدبي بدليل قول المسيح لمرتا سيقوم أخوِك  الستعمال الفواحش و

على أن المراد في موت لعازر إذ إن ذلك دليل دليل ) ألني أنا القيامة والحياة من آمن بي ولو مات مسيحيا 
) هذا المرض ليس للموت ( ألن المسيح نفسه حينما سمع بمرض لعازر قال ) أوًال ( وحياته إنما هما معنويان 

فهذه اآليات صريحة في أن التعبير بموته في بعض اآليات األخرى ليس المراد به الموت الحقيقي وإال لكان 
في آالمه حيث قال أوًال أن هذا المرض ليس للموت ثم آاذبًا فهو متناقض المسحي عليه السالم فضًال عن آونه 

قال أنه مات أي بهذا المرض مع أنه معصوم من الكذب والتناقض فيا حضرة القسيس هل ترضون أن تنسبوا 
  .إليه الكذب والتناقض في الكالم لتثبتوا أنه أحيا لعازر من الموت الجسماني

فهذه اآلية صريحة أيضًا في أن ) لعازر حبيبنا قد نام لكني أذهب ألوقظه ( ه قال ألن المسيح نفس) ثانيًا ( 
وآان يسوع يقول عن (  وإما قوله ءالوارد في اآليات األخرى إنما هو النوم العميق واإلغماالمراد من موته 

ن المسيح إنما فهذا فهم من مؤلف اإلنجيل أو ممن نقل عنه وليس من آالم المسيح حتى يكون حجة أل) موته 
  .صرح بكونه نومًا ال موتًا وإّال لكان متناقضًا في آالمه

فإنني ال شك في أن ظن هؤالء التالميذ في محله )  أي تالميذه ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم –وهم ( وأما قوله 
دوه لئال يناقض قوله إنما ظنوا ذلك بل اعتق) و ثانيا ( ألنهم أدرى بمقاصد المسيح وبمعاني آالماته ) أوال ( 

ألنه صرح ) ثالثًا ( فخروجًا من هذا التناقض قال تالميذه أنه يعني رقاد النوم ) هذا المرض ليس للموت ( سابقًا 
إنما هو فهم ) وآان يسوع يقول عن موته ( بأنه نوم فهل بعد التصريح من شك وعليه فإن قول مؤلف اإلنجيل 

يح وآالم تالميذه مختًال اختالفًا ظاهرًا ومتناقضًا تناقضًا واضحًا فنسبة من عند نفسه وإّال ألصبح آالم المس
  .عنه صاحب اإلنجيل أولى من نسبته للمسيح وتالميذهالخطأ في الفهم إلى مؤلف اإلنجيل أو إلى من نقل 

الكثيرة التي فهذا التعبير إنما هو حسب تعابير المسيح ) لعازر مات ( وأما قوله فقال لهم يسوع حينئٍذ عالنية 
إذ أن معنى هذه العبارة ) وأنا أفرح ألجلكم إني لم أآن هناك لتؤمنوا ( يريد بها الموت المعنوي بدليل قوله عنها 

عنده أن يفعل الخطيئة المعبر عنها أن المسحي لو آان هناك أي عند لعازر لما تجاسر لعازر مع وجود المسيح 
أي لم يجسر على فعل الخطايا مع ) يا سيد لو آنت ها هنا لم يمت أحي ( بالموت آما هو مفاد قول مرثا للمسيح 

( وجودك عنده والتعبير عن الخطايا بالموت ال يكاد ينحصر في آالم المسيح خصوصًا وإننا لو اعتبرنا قوله 
  ).هذا المرض ليس للموت ( على حقيقته لتناقض قوله ) لعازر مات 

سيقوم أخوك فقالت له أنا أعلم ( قشة التي جرت بين المسيح ومرثا حيث قال لها ثالثًا إن مما يؤيد هذا المعنى النا
فهذا صريح ) في القيامة في اليوم اآلخر فقال لها أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات مسيحيا أنه سيقوم 

عنويان أي الخطئية والتوبة منها في أن التعبير بالموت والحياة في هذه الحادثة إنما المراد بهما الموت والحياة الم
  .واإليمان للمسيح

من جعل فأنت ترى أنه مهما حاول ناقلو هذه الحكاية ومهما اجتهد مترجموهما في أن يودعوا فيها عقيدتهم 
 وجعل أحياءه أحياًء جسديًا فإنه بالرغم عن ذلك آله يظهر لك من سياق هذه الحكاية موت لعازر موتًا جسمانيًا 

  . عباراتها ما يدلك داللة واضحة على أن الموت والحياة فيها إنما هما معنويات ال حقيقياتومن ثنايا

إن متى ولوقا ومرقص لم يعتبروا هذه الحكاية في االستدالل على آون إحياء لعازر ليس إحياًء جسديًا ويكفي 
 جهة النقل على أنه قد عرفت ما لعقل وعدم ثبوتها منبهذا الشكل قطعًا بل أغفلوها ولم يذآروها آليًا لبعدها 

يجب أن يعلم في معناها على فرض صحتها وبالجملة فإنه ال يوجد آية في اإلنجيل تدل بصراحة على أن المسيح 
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وعليه فقد ثبت لك أن المسيح عليه السالم لم يحيا بجسمه بعد موته وأنه لم يحي جسمًا ما بعد موته وإنما هو 
شيٍء ما فهم سواء في إحياء الموتى وسواء آون آسائر األنبياء في هذا المعنى غيره ال خصوصية له عنهم في 

آل واحد منهم هو المخلص الوحيد في زمنه ألمته من الكفر والضاللة والشقاوة وسواء في آون آل واحد منهم 
فاديًا ألمته بكل شيء حتى بحياته آما حصل ذلك لكثير من األنبياء الذي قتلوا وذبحوا وحرقوا وماتوا في سبيل 

واء في آون آل واحد منهم هو ابن اهللا الوحيدة في زمنه أي بنوة معنوية روحية آما بيناه في هداية أمتهم وس
فابراهيم مثُال آان ابن اهللا الوحيد في زمنه حيث آان أعرف الناس ) آلمة سواء ( مكاتبينا التي طبعت في آتاب 

 وسائر األنبياء عليهم الصالة باهللا تعالى في زمنه وأعظمهم عنده فكان وحيدًا وهكذا موسى وعيسى ومحمد
 ابناوالسالم فإنه آما آان آل واحد منهم أعرف الناس باهللا تعالى وأعظمهم عنده في زمنه آان آل واحد منهم 

  .وحيدًا هللا في ذلك الزمن

وبالجملة فإن اصل وحقيقة هذه الصفات وأمثالها متحققة في آل نبي ورسول بال استثناء غير أن بعضهم يفضل 
فأآثرهم معرفة باهللا تعالى وأآثرهم أحياًء للناس وهداية لهم وأآثرهم رة أفرادها ث فيها بحس أدائها وآبعضًا

ال نفرق بين أحد ( يكون أفضلهم عند اهللا تعالى ولذلك قال تعالى في بعض آيات القرآن تخليصًا وافتداًء ألمته 
ن تكون ممنوحة لهم جميعًا وقال في آية أخرى أي ال نفرق بين الرسل في أصل الصفات التي يلزم أ) من رسله 

أي بكثرة أعمالهم وهدايتهم للناس وآثرة إتباعهم وبشدة تعلقهم ) تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ( 
  .واتصالهم باهللا تعالى

هذا ما أردت بيانه اآلن وأنني مستعد للجواب عن آل سؤال وعن أي أشكال يرد على ما قلته في هذا الموضوع 
  .نني أنتظر جوابكم على ذلك وبيان رأيكم الحر في هذا الموضوع بال تقيد بتعاليم الكنيسةوأ

  

    آاتبه                                                       

  عبد اهللا القيشاوي
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  مكتوب القس الفريد نيلسن األول

  1935 1 ت12القدس في 

  

  المحترمحضرة الفاضل الشيخ عبد اهللا القيشاوي   

وقبل أن أجيب على تحريرآم بالتفصيل .   آب16 في حينه بوصول تحريرآم المطول المؤرخ في أخبرتكمقد 
  :سأآتب مقدمة وهي آما يلي

أن الكنائس المسيحية المختلفة في آل المسكونة رغمًا من آل اختالفاتها آانت تتفق دائمًا في نقطة واحدة وهي 
 لم يمت على الصليب بل ربمام أشخاص قليلون أحيانًا الفكر بأن المسيح موت المسيح على الصليب وإذا قد

فلم تقبله وال آنيسة واحدة من آل أغمي عليه فقط فيمكنكم تفسير مشكل القيامة آشيء طبيعي بدون أية معجزة 
هد الجديد أي الكنائس المختلفة وهذا االتفاق بين المسيحيين يرجع إلى التالميذ األولين آما يظهر من أسفار الع

الرسائل وليست رسائل بولس فقط آما يدعي البعض بل رسائل بطرس ويوحنا أيضًا ثم سفر أعمال الرسل الذي 
يتبين منه أن وعظ الرسل وتعليمهم األول لليهود آان يدوران حول ذات الموضوع أي موت يسوع وقيامته ثم 

 عن موته العتيد أن يكون في القدس بواسطة رؤساء األناجيل األربعة فنجد فيها عبارات مختلفة من يسوع نفسه
  .الشعب وأيضًا في آخر آل إنجيل خبرًا مطوًال عن حوادث الصلب والدفن والقيامة

ولم أآتب آل هذا آبرهان بأن المسيح مات فعًال على الصليب فرجع إلى الحياة ألنه قد يقول شخص رغمًا من 
بل أتصور أنه مات في غير من األنبياء أنني ال أصدق هذا الخبر آل األخبار التاريخية من جهة موت أي نبي 

إذا آان ذلك الموت حدث منذ القديم وربما مكان وفي غير زمان وفي غير طريق فكيف اقنعه إذًا خصوصًا 
حجج ذلك الشخص ضعيفة جدًا بل عدمية القيمة وربما حججي قوية جدًا ومع ذلك ال أقدر أن أثبت هذه الحادثة 

.  أو غيرها إثبات الحوادث المرئية اليوم أو أن الحقائق العلمية الطبيعية القابلة للفحص والمراجعةخية التاري
وإننا نحن المسيحيين ال نريد هذا النوع من اإلثبات إننا نريد أن نبي فقط أن مؤلفي األناجيل موثوق بهم فيجوز 

  :أميز تمامًا بين هذين األمرينففي أبحاثي هذه أريد أن .  أساسًا إليمانناقبول شهادتهم 

وهذا الذي . هل يشهد أسفار العهد الجديد بموت المسيح على الصليب وقياماته وهل اعتقد مؤلفوها بهما) 1(
  .أرجوا أن يظهر لكل من يقرأ العهد الجديد بدون اعتقاد سباق بخالفهما

عتقاد وهم تصوره تالميذه لسبب من هل مات فعًال المسيح على الصليب فأحيي فيما بعد أو هل هذا اال) 2(
وآما قلت آنفًا فال يقدر التاريخ أو العلم أن يساعدانا في هذا السؤال الثاني .  األسباب ثم بعدهم المسيحيون عمومًا

ببرهان علمي قاطع والمسيحيون المؤمنون بهما لم يصلوا على إيمانهم هذا ببراهين منطقية بل بشهادة الرسل 
  .ه الشهادة أساسًا إليمانهم بمحبة اهللا األبوية لنبي البشر الخاطئيناألولين فصارت هذ

( وأيضًا ) وما قتلوه وما صلبوه بل شبه لهم ( ولما قام القرآن بعد المسيح بست مئة سنة قال في هذا الموضوع 
مل أن السيد تعني هذه الجوبحسب تفاسير آثير المسلمين المشهورين ) إلخ .. يا عيسى أنا متوفيك ورافعك إلي 

المسيح لم يعلق على الصليب ولكن المصلوب هو غير المسيح وإن المسيح نفسه لم يمت أبدًا بل رفع إلي اهللا حيًا 
رجوعه فلم قام في الهند مسلم اسمه أحمد أدعي بأنه نبي مصلح وبأنه أيضًا المسيح المنتظر  سنة 50ثم مدة نحو 

لمألوف للكلمات المذآورة بأن المسيح لم يمكنه أيضًا أن يسلم باعتقاد اإلسالمي ايمكنه طبعًا أن يسلم بالتفسير 
العهد الجديد فالكنيسة المسيحية بأن المسيح مات على الصليب فأحيي فصعد إلى السماء من حيث سيأتي ليدين 

 من اهللا آإعالنقدم  إسرائيلياألحياء واألموات وعندما سمع أحمد بقبر في الهند يقال عنه هناك أنه قبر نبي 
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فيما بعد أآثر آالم العهد الجديد ألن هذا حسبه أيضًا إعالنًا إلهيًا البد من رفضه إذا تمسك إنسانا باعتقاد آهذا ف
الكتاب يقول في أآثر من خمسين آية بكل صراحة بموت المسيح وقيامته وصعوده وربما ال يبقى إال اإلحدى 

فإنه عهد الجديد يجوز أن تقبل تفسيرين وإن لم يكن غيرها من اآليات في العشرة آية المذآورة في تحريرآم 
ولكنها موجودة في آتب تتكلم بقية آياتها وهي األآثرية الساحقة عن موت يحتمل أن يكون تفسيرها بحسب رأيكم 

دون أية شبهة ففي هذه الحال يكون من الغير الجائز بل من الغير معقول أيضًا أن تفسر هذه المسيح وإحياءه 
م غير ديني ينبغي أن يقرأ فيفسر هكذا فهل يجوز مثال للمسلم أن يأخذ فال يخفاآم أن آل آتاب دينيًا آان أاآليات 

 فيفسرهما بأن نبيه خاطئ ضال إذا قالت بقية ) واستغفر ذنبك –ووجدك ضاًال فهدى ( آية أو آيتين من القرآن 
  اآليات أنه من األنبياء المعصومين؟

ه يوجد مانع آخر وهو مشكل عظيم وراء هذا ولكن) ولتفسير األحمدية ( وليس هذا المانع الوحيد لتفسيرآم 
العهد الجديد وهي االعتقاد إلى أسفار السؤال إذا لم يمت فعًال السيد المسيح على الصليب فكيف دخل إذًا ذلك 

نقول إذًا بعد الصلب بنحو عشرين سنة فقط فهل  آتبًا متأخرة مكتوبة بعد الحوادث يقرون بل أولها آتب ليست
 آانوا يعاشرونه بعد قيامته قبل سفره إلى الهند آما يزعم األحمدية قد سكتوا عن الحقيقة فكذبوا أن تالميذه الذين

اليهود سيما وهذا الخبر هو الذي جلب عليهم اضطهاد الالخبر عن موته وإحياءه وهذا غريب جدًا باختالق 
 إلى السماء مع أنه بالحقيقة لم يمت فلم بأن التالميذ أنفسهم حسبوه ميتًا فمحيا فصاعدًاواحتقار األمم أو هل نقول 
وإن قلنا هكذا فنجعل السيد المسيح نفسه .  بل هرب إلى غير بالد خوفًا من اليهود.  يقم فلم يصعد إلى السماء

  .آاذبًا محتاًال ألنه لم يخبرهم بالحقيقة

اعتقاده وأيضًا هد الجديد بحسب ال مانع من أن الذي يحسب أحمد المسلم الهندي نبيًا أوحي إليه من اهللا يفسر الع
أقامت المسيح الميت فأحيته ولكنا ال نسلم بأن تفسيرًا آهذا بأنه يحسب تفسيره اعتقل من اإليمان بقوة إلهية 

أن أفكار ) حياة المسيح ووفاته ( يسمى واضحًا صريحًا تاريخيًا علميًا ويظهر أيضًا من الكتاب العربي األحمدي 
قبره في الهند ليست نتيجة بحث عملي أو تفتيش تاريخي لكنها أفكار خصوصية جاءته أحمد عن موت المسيح و

لم أطلع حتى اآلن على سند مكتوب يرى منه أن صاحب القبر ( بما سماه وحي اهللا وهذا من آالم ذلك الكتاب 
 –ت اهللا وسالمه المذآور ظن فيه يومًا من األيام أنه عيسى بعينه قبل إعالن أحمد المسيح الموعد عليه صلوا

منا لحياته وموته عليه السالم صدقة ولم يكن االستقصاء الفضل راجع إلى صاحب الوحي ال إلى أرباب العقول 
 أين –آاستقصاء األثريين بل آان بدايته على وحي وعلم من اهللا وإيمان وبصيرة فوق إيمان الناس وبصائرهم 

هذا سؤال من أغوص األسئلة يحار في حله ماذا فعل به؟ ذهب المسحي عليه السالم بعد نجاته من الصليب و
  ).العقل ويضل السبيل إن لم يستضيء ينور الوحي الرباني 

وصلنا بشهادة رسل المسيح إلى االعتقاد بأن المسيح ليس فقط نبيًا آبقية األنبياء بل له عمل خصوصي إذا آنا 
يوجد إله واحد ووسيط ( ا وبين اهللا آما يقول العهد الجديد ألجل بني البسر في نسبتهم إلى اهللا أي أنه الوسيط بينن

ال من جهة العلم وال من شيئًا  وأفكارآمفال نجد في أآفار أحمد ) واحد بين اهللا والناس اإلنسان يسوع المسيح 
ت هنا آل اآلياألن أسرد فأحياءه وال لزوم جهة الدين يجعلنا نترك تعليم العهد الجديد بموت المسيح فدفنه 

  .تطبيقها على آرائكم أبدًا بل يجب رفضها تمامًا أن صحت أفكارآمالمتكلمة بها ألنها فوق الخمسين وال يمكن 

وبعد هذه المقدمة أضع قدامي اإلحدى عشرة آية المذآورة في تحريرآم فأول مالحظة هي أن وجودها في 
هكذا وحقيقة ال يوجد وال واحدة ا أيضًا عن موت المسيح يشير إلى أن واضعيها فهموهأسفار تقول أآثر آياتها 

تطبيقها على االعتقاد المسيحي نعم واحدة منها تظهر بأول نظر آأنها تقول منها إال ويمكن بكل بساطة وسهولة 
األناجيل آما يظهر ال في ( يوجد في الرسالة إلى العبرانيين ألنه ) الدليل الثامن ( عن عدم موت المسحي أي 
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بما أن هذه الرسالة تقول قبل هذه اآلية وبعدها بكل صراحة عن موت المسيح على الصليب فبحسب القواعد لكن 
 هذه اآلية المذآورة ليس عن عدم موته بل عن تخلصه من الموت بواسطة العلمية يجب علينا أن نفهمالثابتة 
  .القيامة

أنه ال أدنى صعوبة فيها من جهة اتفاقها مع بقية سأتقدم اآلن إلى ذآر الدالئل العشرة الباقية فاعمل ذلك متيقنًا 
كم ذلك االعتقاد بان المسيح لم لكن في ذات الوقت ال أمل لي بأن أقنعكم بذلك إذ رآز في ذهن.  العهد الجديدآيات 

فلم أترك األمل بان أبين لكم عن حقيقة موت المسيح فقط ولكن وإن لم يكن لي أمل بإقناعكم يمت بل أغمي عليه 
فيما فهكذا نكون قد تقربنا نوعا ما إذ ال يمكن بيانًا آافيًا من أي سبب وعلى أي أساس يتمسك المسيحي باعتقاده 

بال فكر وبال أساس فيكون تبين هكذا أيضًا ما هي حقيقة اإليمان الديني أي أنه اد المسيحي بعد القول بأن االعتق
 على شهادة الناس بالمسيح أو باألحرى اتكالمنطقية لكنه ليس اقتناعًا بأمور علمية تتضح لنا بواسطة براهين 

  .االتكال على شخصية المسيح آما شهد به تالميذه األولون

ليس ثالث مرات بل أآثر منها ومن أنه يحسب األناجيل اجتمع المسيح بعد القيامة مع تالميذه ) الدليل األول ( 
ته أو عدم موته من حي ولكن ليس فيها شيء من الدليل إلى مو ٍذة فله فيها دليل بأن المسيح حينئيقبل تلك الشهاد

يل على اهللا فإذا بقيتم في هذا االعتقاد من المستحقبل إال إذا آان المقرر أن األحياء بعد الموت قبل يوم الحشر 
هذا الموضوع ألننا ال نقدر حينئٍذ أن نتقارب من بعضنا نعم اإلنجيل يصف وجود فال فائدة أبدًا من بحثنا في 

ولكن ولكن ذلك ليس ألنه أراد بأن يفهمهم أنه أغمي عليه فقط دون الموت المسحي بينهم بأنه أآل معهم فجسوه 
عن ذلك الجسد الجديد الذي سيعطينا اهللا إياه رويا وهمي ال غير ومع أننا ال نعرف  بأن ظهوره ليبعد عنهم الفكر

معهم إن أرادوا ال يجوز لنا أن نتصور بإذن اهللا أعطى المسيح ذلك الجسد فيمكنه فيه أن يأآل في القيامة فلماذا 
ل أن جسده لم يكن آالجسد السابق أن يريهم أثر جروحه بحسب الضرورة وعلى آل حال نعرف من ذات األناجي

  .دخل بينهم واألبواب مغلقة وظهر لهم بهيئة لم يعرفوها أوًالألنه 

ميت فقالوا أنني قد سألت بعض األطباء إذا آان من الغير معقول أن يخرج ماء ودم من جسد ) الدليل الثاني ( 
  .أن ال مانع من ذلك إذا فرض مثًال سبب موت الجسد نوع من آسر القلب

  .جوابه مع جواب الدليل األول) الدليل الثالث ( 

واإلنجيل نفسه يذآر تعجب قد يصح أن الصلب عادة ال يأتي الموت إال بعد مدة طويلة ) الدليل الرابع ( 
سريعًا ولكنه يحدث آثير من موت فجائي فلماذا ال يمكننا القول بأن جسد المسيح الوالي من موته هكذا بيالطس 

  .أو ما شابه ذلك من ميتةف قد مات سريعًا بكسر القلب المتعب الضعي

ال أعرف إذا آان من الممكن أن الذي أغمي عليه يعيش يومين في قبر واسع فيقوم ويخرج ) الدليل الخامس ( 
  .ولكن على فرض أنه من الممكن فال فيه دليل بأن جسد المسيح المدفون آان مغمى عليه فقط دون الموت

يصح في حالة المسيح ميت من قبل ) لماذا تطلبن الحي بين األموات ( أن آالم المالك للنساء )  السادس الدليل( 
  .عليه فقط فال فيه دليلوفي حالتهم مغمي 

  .ال ليل إلى عدم موته من قبل) هو يسبقكم إلى الجليل ( في آالم المالك للنساء ) الدليل السابع ( 

  .كلقد ذآر جوابه قبل ال) الدليل الثامن ( 
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آية يونان النبي لم يستعملها السيد المسيح بحسب ما فسرتموها فذلك يظهر من إنجيل لوقا الذي ) الدليل التاسع ( 
فيه ال يذآر الثالثة أيام أبدًا وإن آان المسيح ذآر الثالثة أيام فطلب المشابهة فيما فالمشابهة هذه موجودة أن بقي 

  .في القبر حيًا أم ميتًا

الكالم المذآور للمسيح من إنجيل يوحنا يمكن فهمه بكل سهولة عن روجع المسيح آما ينتظره ) شر الدليل العا( 
بعد ذهابه إلى الهند ولم بحسبه لم يرجع إلى فلسطين ألن لمسيح المسيحيون ولكن ال يتفق مع االعتقاد األحمدي 

  .يأخذ تالميذه إليه هناك

أن عبارة الصعود إلى اهللا آانت تستعمل عن الموت الجسدي ال إنني لم أسمع من قبل ) الدليل الحادي عشر ( 
غير ولكن أجد على آل حال في العهد الجديد تلك العبارة مستعملة عدة مرات ال يمكن فيها فهمها عن موت 

  الجسد فماذا يجيز لنا إذًا أن نستعملها هنا عن الموت؟

 المسيح سأترآه بصفتي غير مسلم فأدع عن صلبآل آالم تحريرآم من التفسير الصحيح آليات القرآن 
وبين تفاسيرهما إن المسلمين أنفسهم يحكمون فيه نعم أنه بحسب فكري عمل محمود أن يقرب بين أهل الديانتين 

منها إذ أنتم تقبلون إذا اقتضى ذلك التقريب أن أسفار العهد الجديد تصبح مناقضة بعضها البعض  أمكن ولكن
وهم به السيما ق الخمسين آية فال أمل بأن المسيحيين يقبلون تفسيرآم أو يسرون إحدى عشرة آية فترفضون فو

األولى بنا إذًا أن ندع الفرق سيترآون أيضًا الذي هو مرآز دينهم األهم فبترآهم االعتقاد المسلم لهم من آباءهم 
حرى من أو باألمع المفسرين إلى اآلن من جهة االعتقاد بصلب المسيح فليختر آل إنسان   بين الديانتين آما آان

  .الثالثة تفاسير ما يأمره ضميره

فال يخافكم أن المسيحيين ال يعتبرون هذا الكتاب مسيحيًا وال ) إنجيل برنابا ( أما بخصوص ما ذآرتموه عن 
وا عشر بعد المسيح أو ربما لم تعرفأصليًا إذ لم يسمع عنه إال في القرن السادس عشر أو ربما في القرن الرابع 

لكم مع هذا المكتوب نسخة من آتاب عصري يبحث عن ذلك ما آتب ألجل البيان عن ذلك الكتاب فسأرسل 
   ).1924طبعة ثالثة سنة ( صدر من المكتبة االنكليزية في مصر ) إنجيل برنابا ( الكتاب أي 

ك القسوس ئالوأالمطول يبحث في قيامة المسيح من األموات نعم أنا نفسي من الجزء الثاني من تحريرآم 
فادي ت المسيح أو مرآزه ألوهيةولما قال تالميذه عن القائلين بأهمية قيامة المسيح ولوالها لماتت الديانة المسيحية 

  .الجنس البشري والوسيط الوحيد بين اهللا والناس

رهان من العقل في القول بأنكم لم تجدوا لقيامتهم أقل ب أما من جهة اعتراضك على هذا االعتقاد فال سأباحثكم 
ألنني أنا نفسي لم أجد في العقل البشري طريقًا لفهم هذا األمر آما لم أجد أيضًا فيه طريقًا ألمور آثيرة غيره من 

 غر ممكن وغير حقيقي فال يعود يبقى الموضوع األمراألمور الدينية وإذا آان ذلك لكم دليال آافيا إذا بأن 
 باتًا إخبار العهد الجديد بكل ما يخص القيامة من األموات أو اإلقامة للبحث فيه بل يجب علينا أن نرفض رفضًا

فصادفه الرسل األولون عندما بشروا الناس بموت وال يخافكم أن اعتراضًا آهذا ليس حديثًا بل هو قديم جدًا 
آان البعض ولما سمعوا بالقيامة من األموات ( المسيح وقيامته آما يظهر ذلك من أسفار العهد الجديد مثًال 

لكن شيئًا واحدًا ) عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحنا المخلصين فهي قوة اهللا  فإن آلمة الصليب –يستهزئون 
جسد اإلنسان بع الموت ال ( في تحريرآم عن هذه النقطة أي قولكم  قدمتموهفقط أريد أن أقوله بخصوص ما 

ظاهرة ال يمكن للعقل إنكارها وال اعتقاد ما ة وسنة طبيعية يصح للحياة مرة أخرى في هذه الدنيا هذه حقيقة راهن
إذًا من هذه الكلمات األخيرة أن تلك الحقيقة الراهنة التي فيظهر  )صحيح       يخالفها إال بدليل صريح وبرهان 

  المكن للعقل إنكارها قد يجوز مع ذلك إنكارها إذا وجد دليل صريح وبرهان صحيح أو آيف أفهم ذلك القول؟

به أبدًا وقولكم أما رفضكم قيامة المسيح بالطريقة النقلية أي من أسفار العهد الجدي نفسها فال أقدر أن أسلم لكم 
من نفس الكتاب إذ هذه  مردود )قام من األموات ( بدًال من ) أقيم من األموات ( أن العبارة يجب أن تكون 

اآو ) آما أقيم المسيح من األموات بمجد اآلب  (4 : 6ح العبارة مستعملة في عدة آيات اذآر منها أربعا فقط رو
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 فأقول أنها ربما أقرب للعقل )قام من األموات ( التفاسير اإلسالمية التي تفسرون بها عبارة ثم من جهة 
يل من تفسير الكنيسة المسيحية ولكنها ليست أقرب لكالم التالميذ األولين أو باألحرى أنها ال تتفق دلالمنطق والو

  .من الرسل أنفسهم المسيحي ليس مصدره من المفسرين المتأخرين بل هو مع قول أولئك التالميذ ألن االعتقاد 

حياة الجسم البشري في الدنيا بعد الموت نعم أنني أنكم تقولون أن نصوص الكتب المقدسة نفسها تدل على عدم 
ال أنكر أن بعض آيات سفر أيوب وغيره من أسفار العهد القديم تشير إلى الفكر بأن الموت هو آخر آلمة لحياة 

  .21-17: 3اإلنسان أبدًا أقرأ مثًال جامعة 

ن الموت والحياة والقيامة ليست عوتمكن علماء الكتاب المقدس في عصرنا فهموا آلهم أن أفكار بني إسرائيل 
  .... )أما أنا فأقول لكم .. قد قيل للقدماء ( آأفكار العهد الجديد والسيد المسيح أآثر من مرة قال 

أحي من جهة إحياء الميت سأترك اآليات القرآنية وتفسيرها الصحيح أما العهد الجديد فيعلمنا أن يسوع  المسيح 
 أحي فعًال بعض بأنهآاف  إثباتذي فسرتموه به أنتم ال أقول طبعًا أن ذلك األموات بغير المعنى الروحي ال

األموات فذلك متعلق بما إذا آنا نقبل شهادة العهد الجديد فنصدق بأن اهللا قادر أن يعمل ذلك ولكنه يتضح على 
العهد الجديد لما أن تفسيرآم غير متفق مع آالمه فلو ترآت أنا فرضًا اإليمان بكالم آل حال من العهد الجديد 

تقول آثيرًا ما بكالم التجأ إلى تفسيرآم بل لرفضت آالم اإلنجيل بتاتًا آوهم ال اعتبار له نعم الكتب المقدسة 
يحيون إال نفس الميتة وذلك بمعنى روحي ولكن هل ينفي ذلك أن الكتاب يقول أيضًا عن مجازي أن األنبياء 

 8:10متى ( ت ال يتضح تمامًا إذا آان المعنى حقيقيًا أم روحيًا في بعض اآليالجسد ميت لربما إحياء حقيقي 
أيضًا في معنى روحي فقط وذلك يخاف ولكن إذا آان المعنى روحيًا فقط فيلزم القول بأن شفاء المرضى ) مثًال 

يصف المعنى آروحي قول الكتاب في أماآن آثيرة وقولكم أن ذآر آلمات الخراف الضالة من بني إسرائيل 
بنسبة الجسد إلى الروح ثم  ال معنى له هنا إذ ذآرت هذه الكلمات هنا بالنسبة إلى األمم والسامريين ال محض

ويحيونها وأن المسيح خولهم هذه السلطة آالمكم أنه لم يقل أحد أن تالميذه المسيح آانوا يقيمون أجساد الموتى 
شخصًا ميتًا وهكذا عن بولس الرسول أن أحيي إذ يقال باألقل مرة عن بطرس نص الكتاب ال يوافق فهو أيضًا 

  .الرسول ولربما أنتم ال تصدقون خبرًا آهذا ولكنه موجود في العهد الجديد

هو الفضل للموتى أنفسهم وللعالم  ما( أنتي ال أقدر أن أجيب على آل سؤال بخصوص إحياء المسيح األموات 
 مسألة قيامة القديسين من قبورهم المذآورة في إنجيل متى وال أقدر أن أفسر تمامًا.. ) عمومًا من إحياءهم إلخ 

وال آيف أمكن المسيح أن يقيم لعازر من القبر بعد ما صار له أربعة أيام في ميتًا واالثنين واآلخرين المذآورين 
بمعنى مجازي لفية أخذوا تلك الحوادث ليس في اإلنجيل ولكن شيئًا واحدًا يظهر لي من نص اإلنجيل أن مؤ

حي آما أخذتموها أنتم ال يكفي طبعًا عدم ذآر حادثة في إنجيل أو أآثر من إنجيل لبيان عدم حقيقتها ومن رو
فال قيمة له أبدًا إذ لم يكتب اإلنجيل أوال باللغة العربية بل بغير لغة ال يمكن ) عثر ( جهة استخراجكم من آلمة 

  . فيها استخراج آهذا

 فلكم )لم تمت الصبية بل نامت ( ذ من جهة إقامة بنت يابرس حيث قال المسيح  أن تكذبوا فهم التالميوإذا أردتم
ثم إذ رأى ) لعازر قام ( نوع من العذر ولكن لماذا ال تقبلون إذًا آالم المسيح في حادثة لعازر حيث قال أوًال 
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وهذا سأقوله عن آل بحثنا أيضًا إذ أن نتيجة أبحاثكم هي عدم وجود آية واحدة تقول بصراحة أن المسيح مات 
وآيات قليلة ) أي موت المسيح وقيامته ( فأحيي ونتيجة أبحاثي أنه يوجد آيات آثيرة ال تقبل غير تفسير واحد 

نتيجتكم أنكن  وجودها في وسط العهد الجديد القائل بموت المسيح وقيامته وسبب آان يجوز تفسيران لها لوال
متمسكون من قبل بالفكر أن المسيح أغمي عليه فقط ثم أنه ال يمكن أحياء الميت فلماذا ال نقول عالنية بهذا 

أقول آما قال بولس  المسيح أو أفهمها ولكني بقيامةأنا ال أقول انه من السهل أو من الطبيعي أن أومن الفرق 
وباطل أيضًا قد قام فباطل آرازتنا إن لم تكن قيامة أموات فال يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسيح ( الرسول 

إن آمان الموتى ننا شهدنا من جهة اهللا أنه أقام المسيح وهو لم يقمه إيمانكم ونوجد نحن أيضًا شهود زور اهللا أل
 قد قام وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم وأنتم  ال يقومون فال يكون المسيحال يقومون ألنه إن آان الموتى

 ولكن اآلن قد قام المسيح من األموات وصار باآورة الراقدين فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان –بعد في خطاياآم 
ولكن آل واحد في رتبته أيضًا قيامة األموات ألنه آما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع 

وآل المسيح باآورة ثم الذين للمسيح في مجيئه وبعد ذلك النهائية متى سلم الملك هللا اآلب متى أبطل آل رياسة 
  ). ومتى أخضع له الكل آي يكون اهللا الكل في الكل –سلطان وآل قوة 

 نشهد نسيحي آخر على ذلك ولكنا نقدر أإنني ال أقدر أن أثبت إثباتًا علميًا بأن المسيح حي عند اهللا وال يقدر م
المبني على شهادة الرسل وإيمانهم أنه لكثيرين من الناس يكون العقل أو العلم مدة طويلة مانعًا لإليمان بإيماننا 

وشهادة غيرهم ال تقدر ان تزيل المانع ولكن فيما بعد إذا تغيرت ظروف حياة اإلنسان قد يزول ذلك المانع بنفسه 
ح اهللا في الضمير فيؤمن اإلنسان ويفهم أن المانع لم يكن حقيقة من العقل أو من العلم لكن من نفسه وبتأثير رو

فقط إذ لم يكن في قلبه حينئٍذ أي احتياج إلى ذلك اإليمان يمكنني أن آتي بأمثال آثيرة لذلك ولكن خوفًا من إطالة 
 سنة عالم مشهور وهو أستاذ الفلسفة في 50و  قد آان في بالدي الدانمرآية من نح\تحريري أآتفي بمثل واحد

الجامعة آان قد ترك آل إيمان بالمسيح بل باهللا تعالى فحسب المسيحية غير معقولة ال فائدة لها ثم بعد حزن 
شديد في حياته دخل الشك إلى أفكاره فرجع إلى إيمان مسيحي بسيط فشهد للناس عالنية بهذا التغيير وفي أيامنا 

 هكذا إتمامًا وبكثيرين غيره فلنشهد إذًا لبعضنا البعض بإيماننا وبقيمته لنا بل لنترك مهاجمة هذه صار بابنه
إليَّ مرجعكم ( أو بحسب قول آتابكم ) امتحنوا آل شيء فتمسكوا بالحسن ( بعضنا البعض بحسب قول آتابي 
  .ودمتم) فأحكم بينكم فيما آنتم فيه تختلفون 

  

  

   القس الفريد نيلسن

  

  

  

  

  

 22



  

  كتوب الشيخ عبد اهللا القيشاويم

  الثاني للقسيس

  

  حضرة الفاضل القس الفريد نيسلن المحترم

 واآلن أريد أن أناقشكم في مكتوبكم هذا وأبدًا 1935 تشرين األول سنة 12وصلني تحريرآم المؤرخ في 
 بأن حياة المسيح بعد إن حاصل مقدمتكم فيما هذا أنكم تسلمون معنا:  فأقول) مقدمة ( بمناقشتكم فيما جعلتموه 

والمسيحيون المؤمنون بذلك لم (  ثم تقولون بعد ذلك –موته فعًال ال يساعد عليها العقل وال العلم وال التاريخ 
يصلوا إلى إيمانهم هذا ببراهين منطقية بل بشهادة الرسل األولين فصارت هذه الشهادة أساسًا إليمانهم بمحبة اهللا 

قد نقل عنهم بعد وإن شهادة الرسل هذه وإن لم ينقلها عنهم مؤلفو األناجيل ( ) ين األبوية لبني البشر الخاطئ
إلى غير ذلك من عباراتكم المذآورة في مكتوبكم التي هي وإن آانت مختلفة في ) مضي نحو عشرين سنة فقط 

الفًا للعقل والعلم التعبير إال أنها متفقة على معنى واحد وهو أن اإليمان بحياة المسيح بعد موته وإن آان مخ
مناقضًا بكل ما نقل عنهم حتى ولو آان والتاريخ إال أنه نقل عن الرسل الذين يجب على المسيحيين أن يؤمنوا 

ألن المسيحيين ال يريدون أن يأخذوا إيمانهم عن العقل والعلم بل عن شهادة الرسل فقط المنقولة عنهم ( للعقل 
أننا ال ( وبناء على ذلك قلتم ) وق بها وهي أساس إيمان المسيحيين في األناجيل حيث أن هذه األناجيل موث

هل يشهد إسفار العهد الجديد بموت المسيح على الصليب وقيامته وهل اعتقد مؤلفوها ) 1(نحتاج إال إلى إثبات 
سبب من  االعتقاد وهم توهمه تالميذه ل1هل مات فعًال المسيح على الصليب فأحيي فيما بعد أو هل هذ) 2(بهما 

حضرة  ون الجواب عنهما فأقول لكم ياد  هذان هما السؤاالن اللذان تري). ثم بعدهم المسيحيون عمومًا األسباب
العقل بها وعقد القسيس الفاضل إن اإليمان والعقيدة في اللغة ال يكونان إال عن دليل قطعي يستوجب تصديق 

ناقضه صريح التوراة وال تقول به آيات اإلنجيل ألنها القلب عليها فكيف بشيء ينكره العقل وينافيه العلم وي
 لكم بحجج لم تنقضوا شيئًا منها بل لم اه سابقًا بما ال مزيد عليه وأثبتاهتحتمل غيره أآثر منه آما وضحن

  .تتعرضوا إليها بشيء ما

دة الرسل األولين فهذا  بأن هذا الشيء الذي هوا اإليمان بقيامة المسيح حيًا بعد موته مأخوذ من شهاادعاؤآموإما 
ليست صريحة في هذا المعنى وإنما هي هو محل النزاع بيننا وبينكم ألننا نقول لكم أن شهادة الرسل هذه 

  .صريحة في المعنى الذي بيناه لكم في المكتوب السابق وأثبتناه بصريح اآليات اإلنجيلية التي ذآرناها هناك

 الذي نزل على عيسى عليه السالم ونطق به وإما اإلنجيلنما هو  عليه إاالعتمادعلى أن اإلنجيل الذي يصح 
تاريخ حياته الذي ما دوَّن إال بعد عشرين سنة آما تقولون وبعد أربعين أو سبعين سنة آما يقول غيرآم من 

 الذي يجوز عليه الصدق وغيره فالمؤرخون الذي ألفوا هذه التاريخالمسيحيين أيضًا فإنما هو قسم من أقسام 
 ليسوا معصومين من الخطأ في النقل وال من الخطأ في الفهم حتى يكون آالمهم حجة قاطعة تعارضون ناجيلاأل

به العقل والعلم وحتى يكون إيمانكم به إيمانًا جازمًا ال يجوز العدول عنه وإن آان مخالفًا للحجج والبراهين 
 عقولهم فإن آان غرضكم من التبشير فيى  ترون وجوب تبشير عموم الناس به وإن لم يدخل العقلية وحت

بالديانة المسيحية الحاضرة أن تقولوا للناس اترآوا عقولكم واتبعونا في إيماننا الذي قلدنا فيه مؤلفي هذه األناجيل 
 لعقولنا وعقولكم ولكتبنا وآتبكم  لفهم رؤساء الكنائس فقط وإن آان مخالفًاًاتقليدًا فقط والذي فهمنا منها تبع

 المعقولة فهذا مما ال يوافقكم عليه اآلن عاقل مفكر حر الضمير خصوصًا وأنني آنت وضحت لكم في السماوية
يوافق العقل والمنطق فلم تقبلوا ذلك بحجة أن مكتوبي السابق حقيقة هذا الموضوع الوارد في اإلنجيل بمعنى 

لمنطق في هذا الموضوع بدعوى أن الكنيسة لم تفسر هذا التفسير ورضيتم بأن تكون أناجيلكم مخالفة للعقل وا
معقوًال ومقبوًال عند اتفاق عموم الكنائس على شيء غير معقول يجعلُه فهل .  هذا المتفق عليه من عموم الكنائس
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قولكم ووجدانكم في هذه المسائل وتتبعون أحسن القول فيها مادام أن األحسن وغير األحسن فلماذا ال تحكمون ع
تحتملها آيات اإلنجيل هذه ويصح فهمها منها آما وضحناه لكم بمكتوبنا السابق في إحدى عشرة آية من آيات 

  .اإلنجيل الواردة في هذا الموضوع

لة للمعنيين إال هذه اآليات اإلحدى عشرة فقط التي ذآرناها وأما دعاؤآم بأنه ال يوجد في اإلنجيل آيات محتم
وإنه يوجد أآثر من خمسين آية أخرى غيرها صريحة في قيامة المسيح حيًا بعد موته فعًال بدون احتمال معنى 

ون آخر فهذا اإلدعاء لم تأتوا لنا عليه وال بدليل واحد ولم تذآروا لنا آية واحدة من هذه الخمسين آية التي تدع
وجودها في اإلنجيل حتى نرى هل تحتمل معنى آخر أم ال تحتمل آما تقولون وعليه فإني أطلب منكم إثباتًا 
لدعواآم حتى ال تكون دعوة باطلة بأن تذآروا لنا الخمسين آية حسب ما تدعون لنثبت لكم أن هذه اآليات تحتمل 

  .تحتمل سواهمعنى آخر أقرب لها من المعنى الذي تفهمونه وتدعون أنها ال 

التي نفيد عدم موت المسيح وعدم قيامته حيا إلى ثنتي عشرة آية من اإلنجيل قولكم إنه يجب إرجاع اإلوأما 
الخمسين آية الموجودة أيضًا في اإلنجيل التي تفيد قيامته حيًا بعد موته وتقولون أنه بالنظر لكون هذه اآليات هي 

ر جائز والغير معقول أن تفسر اآليات اإلحدى عشرة بحسب األآثرية الساحقة في اإلنجيل فيكون من غي
فقولكم هذا نأسف صدوره من عاقل مثلكم إذ آيف يعقل أن يكون تفسير إحدى عشرة آية معنى تفسيرآم ورأيكم 

أقرب إلها من المعنى الذي تقولونه وأقرب إلى العقل منه بمراحل غير جائز وغير معقول وأما تفسيرآم 
المعقول فقط دون غيره إن هذا واهللا لهو العجب للعلم والتاريخ آما سلمتم بذلك سابقًا فيكون هو المخالف للعقل و

 لنا آية واحدة من الخمسين آية التي تدعون أنها هي األآثرية الساحقة في تذآرواالعجاب خصوصًا وإنكم لم 
  .اإلنجيل

        الكريم عن محمد صلى اهللا عليه وسلم وأما المثل الذي ضربتموه لنا على صحة آالمكم هذا بقول القرآن 
من أن المسلمين ال يرضون أن يأخذوا هذه اآليات على ) واستغفر لذنبك ( وقوله )ووجدك ضاًال فهدى ( 

إن القرآن ) أوًال ( ظاهرها ما دام القرآن يصرح في اآليات األخرى بأن األنبياء معصومون فنقول لكم في ذلك 
 معصومون من آل خطأ حتى يمكنكم أن توجدوا فيه تناقضًا آتناقض اإلنجيل في هذه لم يصرح بأن األنبياء

  .المسألة التي هي موضوع بحثنا

إن آل من يدقق في معرفة الحقائق يعرف أن الضاللة والذنب لهما معنيان ضاللة وذنب بمعنى مخالفة ) ثانيًا ( 
 أن األنبياء معصومون منه حيث أنه ال يعقل أن نبيًا أوامر الدين وأحكام الشريعة وهذا ما يقول عنه المسلمون

يخالفها ويعمل ضدها إذ لو خالفها وعمل ضدها لما وحد من يطيعه فيها يأتي بأوامر وأحكام إلهية ثم هو بنفسه 
حكيم الشاعر ال                                        ما دام هو لم يطعها بنفسه آما قال 

      ال تنه عن خلق وتأتي مثله       فعلت عظيم عار عليك إذا                       

      نع    هافإنه    بنفسك      ابدأ                 فإذا انتهت عنه فأنت حكيم  غيرها    

          تقول   ما     يسمع     فهناك                التعليم وينفع   بالقول منك    ويهتدي 

وهذا ) أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون ( رآن الحكيم أيضًا وآما قال في الق
هو الحق ال غيره لذلك فإن الدين اإلسالمي ال يجوز على األنبياء الضاللة والخطأ والذنب بمعنى مخالفة ا لدين 

ول إلى المقصود الذي توخاه النبي فهذا ليس بمعنى الخطأ في الوصوالشريعة التي أتوا بها وأما الضاللة والذنب 
إذ أنه ما من نبي إال وقد أخطأ وضل ولو مرة واحدة في طريق الوصول على معصومًا منه نبي نم األنبياء 

الموصلة إلى ذلك لما وصل آل نبي إلى ما  إلى الطريق بإرشادهمقصوده من هداية البشر ولوال هداية اهللا له 
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ًا ألنني ما استشهدت يوأما ما ذآرآم لكالم أحمد الهندي في مناظراتنا مع بعضنا فال أرى له وجهًا وال سببًا داع
ا استشهدت واستدللت بصريح اإلنجيل من آالم المذآور حتى تدخلوه معنا وتناقشونا في آالمه وإنمقط بشيء 

فيما لألحمدية هنا ليس إال تعريضًا ودخوًال فيما ال يعني فإذا أردتم أن تناقشوهم فقط وصريح القرآن فذآرآم 
  .يقولون فهم موجودون في حيفا وهم أقدر في دفع ما يدر على آالمهم منا ألن المتكلم أعرف بمواقع آالمه

د يفيد أن المسيح ليس نبيًا فقط بل هو الوسيط الوحيد بين اهللا والناس وبناًء عليه قولكم إن العهد الجديوأما 
فدفنه تقولون أنكم ال تجدون حينئٍذ في أفكاري وأرائي ما يجعلكم تترآون تعليم العهد الجديد بموت المسيح 

بي ورسول فقط إلى بني يدل على أن المسيح أآثر من ن فإحيائه فأقول لكم في ذلك أنه ال يوجد في اإلنجيل ما
 التي ال تحتاج ك في آيات آثيرة من اإلنجيلإسرائيل وأنه محتاج دائمًا إلى معونة اهللا تعالى آما هو مصرح بذل

  .إلى بيان وتفصيل

هو الوسيط الوحيد فإن آل نبي من األنبياء في زمنه يكون هو الوسيط الوحيد بين اهللا والناس فال وأما آونه 
ي ذلك  وإال فمن هو الوسيط بين اهللا والناس قبل الخلق المسيح في عالم الوجود أهل آان فخصوصية للمسيح 

وموسى وغيرهم من األنبياء قبله حتى يكون هو الوسيط في زمنهم  إبراهيمالمسيح مخلوقًا في زمن نوح و 
  .ين أمثالكمأن هذه األفكار ال يرضى بها واهللا األوالد الصغار فضًال عن العقالء المتنور.  دونهم

وإني ألعجب آثيرًا من رضاء المسيحيين خصوصًا العقالء منهم بأن يكون دينهم غير معقول ال يساعده العلم 
أنا واهللا ال أرضى بأن يكون دين المسيح عليه السالم في الموضع الذي وضعه فيه المسيحيون ورضوا مع أنني 
 يكون دينًا صحيحًا ألن اهللا تعالى ال يكلف الناس بما فوق طاقة الدين الذي ال يتالئم مع العقل والعلم والبه إذ أن 
  .عقولهم

وإننا نحن المسلمين نفخر غاية الفخر بأن ديننا هو دين الفطرة والعقل ألن اهللا تعالى لم يكلفنا بما ليس في وسع 
يا أولي ( ات آثيرة قوله وآرر في عدة آي) ال يكلف اهللا نفسًا إال وسعها ( عقولنا قال تعالى في القرآن المجيد 

إلى غير ذلك من اآليات الصريحة في أن ) لعلكم تتذآرون ) ( لعلكم تعقلون ) ( يا أولي األبصار  ( ) األلباب 
فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة اهللا ( دين اإلسالم ال يتمشى إال مع العقل والعلم والفطرة جنبًا إلى جنب قال تعالى 

  ).الدين القيم ولكن أآثر الناس ال يعلمون تبديل لخلق اهللا ذلك  التي فطر الناس عليها ال

ي العلم رباب الدين الغير معقول الذي ينافحضرة القسيس يجوز ويصح في العقل والمنطق أن أ فهل بعد ذلك يا
يترآوا  وبكل أنواع التبشير والطلب بأن بإلحاحهم ن منيبشرون أرباب الدين المعقول المنطبق على العلم ويطلبو

  .  دينهم المعقول إلى دين غير معقول

بالفشل المطلق إن آان هذا مما تجوزه عقولكم وتدأبون عليه ليًال نهارًا لتحصلوا فيه على مطلوبكم فابشروا 
وبانعكاس القضية خصوصًا في هذا الزمن زمن النور والعلم وأنني أبشرآم القضية خصوصًا في هذا الزمن 

حقًا بصحة هذه الديانة هذا القرن  وهناك من يعتقد اعتقادًا ي أبشرآم بأنه ال يكمل زمن النور والعلم وأنن
ووضحه القرآن الحكيم وأنه البد أن أن يرجعوا إلى أصلها األصيل الذين بينه المسيحية الحاضرة بل ال بد من 

 آيات القرآن حيث أن تباعوإيرجع المسيحيون آلهم إال من بقي على سذاجته وغفلته وبالهته إلى عقائد اإلسالم 
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ن وبعد هذه المقدمة أضع قدامي اإلحدى عشرة آية المذآورة في تحريرآم فأول مالحظة هي أ( وأما قولكم 
إلى آخر ما  ) وجودها في أسفار تقول أآثر آياتها عن موت المسيح يشير إلى أن واضعيها فهموا أيضًا هكذا 

قلتم في هذه المالحظة فإني أقول لكم في ذلك أن وجود إحدى عشرة آية في اإلنجيل صريحة في أن المسيح لم 
األخرى التي تفيد موته إنما تريد موتًا طبيعيًا يقتل في حادثة الصلب آما بيناه دليل واضح وآاٍف في أن اآليات 

أجله آما عاديًا ال قتًال بالصلب وهذا ما يصرح به القرآن من عدم قتله صلبًا ومن وفاته وفاة طبيعية الستيفاء 
وضحناه لكم في مكتوبنا السابق باتم توضيح وأحسن وأوفى بيان فهل بعد هذا البيان والتوضيح ترجعون إلى 

 إثبات قتل المسيح صلبًا بآيات إنما تدل على مجرد الموت فقط الذي يوافقكم عليه القرآن ويصرح به أفكارآم من
على عدم قتله عدة آيات خصوصًا وإنكم في هذه المالحظة قد سلمتم معنا بصحة استداللنا بآية الدليل الثامن 

أي ( آلية المذآورة ليس عن عدم موته علينا أن نفهم هذه ايجب ( صلبًا وإن آنتم قد اعتذرتم عن ذلك بقولكم 
وأظن أنه ال يوافقكم أحد على صحة هذا االعتذار ألن ) بل عن تخلصه من الموت بواسطة القيامة ) بالصلب 

عدم موته بالصلب الذي هو صريح هذه اآلية اإلنجيلية ال يعقل أن يفسر بكون صار حيًا بعد موته ألن إثبات 
  .قبل حياته فكيف يفسر عدم الموت بالموت تفسيرًا للشيء بنقيضهحياته بعد موته إثبات لموته 

وأما قولكم سأتقدم اآلن إلى ذآر الدالئل العشرة الباقية فأعم لذلك متيقنًا أنه ال أدنى صعوبة فيها من جهة اتفاقها 
عتقاد بأن المسيح ذهنكم ذلك االمع بقية العهد الجديد ولكن في ذات الوقت ال أمل لي بأن أقنعكم بذلك إذ رآز في 

بإقناعكم عن حقيقة موت المسيح فال بل أغمي عليه فقط ولكن وغن لم يكن لي أمل ) أي بالصلب ( لم يمت 
أترك األمل بأن أبين لكم بيانًا آافيًا من أي سبب وعلى أي أساس يتمسك المسيحي باعتقاده فهكذا نكون قد تقربنا 

االعتقاد المسيحي بال فكر وبال أساس فيكون تبين هكذا أيضًا ما هي نوعًا ما إذ ال يمكن فيما بعد القول بأن 
حقيقة اإليمان الديني أي أنه ليس إقناعا بأمور علمية تتضح لنا بواسطة براهين منطقية لكنه اتكال على شهادة 

. لواحد انتهى بالحرف ا–األحرى االتكال على شخصية المسيح آما شهد به تالميذه األولون  الناس بالمسيح و
 الرد عليكم ألنكم تقرون وتصرحون مؤنهوهذا اإلقرار والتصريح منكم قد آفاني فهذا القول يا حضرة القسيس 

وإنما هو مجرد اتكال على شهادة الناس أو بأن إيمانكم ليس عن اقتناع بأمور علمية وال عن براهين منطقية 
  .اتكال على شخصية المسيح آما شهد به التالميذ

ل لكم وأصرح بأن إيمان المسلمين إنما هو عن اقتناع بأمور علمية وعن براهين عقلية منطقية وإن أقوولكني 
  .إيمان المقلد والمتكل على شهادة الناس ال يعتبر عند المسلمين إيمانًا أصًال

ن أول قواعد لكل المسلمين حتى أنهم يعلمونها للتالميذ الصغار في المدارس االبتدائية فهيم موهذه قاعدة معلومة 
اإلسالم وألزمها فكل إيمان خال عن الدليل والبرهان ال يعد عندنا إيمانًا وال يعتبر صاحبه مسلمًا وهذا مما ال 

أحب أن تجاوبني عليه  وعليه فإني أريد أن أسألكم سؤاًال مختصرًا اثنان وال يختلف فيه يشك أحد فيه عندنا 
هل اإليمان الثابت بالدليل والبرهان أوفق أم ( وهو , إيمانكمبمقتضى عقلكم ووجدانكم ال بمقتضى دينكم و

اإليمان المبني على مجرد شهادة الناس فقط بدون أدنى دليل وال برهان بل ربما آان الدليل والبرهان يناقضانه 
يجب فأي هذين اإليمانين أثبت وأحسن وإيهما أولى وأمتن وأيهما يجب إتباعه وتبشير الناس عمومًا به وأيهما 

  : أجيبوني عن هذا السؤال ولكم الثواب من الملك الوهاب)تكره ورغبة عموم الناس عنه 

أن األناجيل األربعة صريحة في أن المسيح عليه السالم آان قد ( وأما اعتذارآم عن الدليل األول الذي مضمونه 
بقولكم (  موته بهذا الصلب اجتمع بتالميذه عدة مرات بعد حادثة الصلب وأآل معهم مما يدل صراحة على عدم

ولكن ليس فيها شيء من الدليل إلى موته أو عدم موته من قبل إال إذا آان من المقرر أن األحياء بعد الموت ) (
 فيا حضرة القسيس لو سألكم سائل عن إنسان صلب ودفن ثم وحد )قبل يوم الحشر من المستحيل على اهللا تعالى 

ا اإلنسان المصلوب بين أهله وأصحابه وأثار الصلب على يديه ورجليه هل د هذوجقبره مفتوحًا وخاليًا ثم 
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 إلى القول بغير المعقول وغلى رآوب المرآب الخشن الصعب في هذا الحادث ما دام يلجئكموعليه فما هو الذي 
  .يمكن تمشيته بصورة معقولة مناسبة والئقة بتفسير آتاب سماوي آاإلنجيل

نه ليس آل ما هو غير مستحيل على اهللا تعالى يجب علينا أن نصدق بحصوله فعًال بدعوى أنه غير مستحيل ثم أ
على اهللا تعالى فقلب الشمس قمرًا والقمر شمسًا وتحويل العسل حنظًال أو الحنظل عسًال وقلب اإلنسان بغًال أو 

ليس شيء من هذا مستحيًال على اهللا تعالى ونحو ذلك فسماًء أو السماء أرضًا البغل إنسانًا وتحويل األرض 
بحصول ذلك فعًال بمجرد دعوة أن هذا غير مستحيل على اهللا تعالى أن هذا مما ولكنه هل يجب علينا أن نصدق 

الصريح من ال يسلم به عاقل على أنني آنت بينت لكم في مكتوبي السابق الدليل العقلي الواضح والدليل النقلي 
 على عدم رجوع الجسم بعينه في الدنيا بعد موته ومع ذلك لم تنقضوا أيضًانها ومن القرآن التوراة التي تصدقو

 قول خصمه ال بد له من أن ينقض دليله بدليل أقوى منه ال بكالم غير معقول إبطالهذه األدلة بمثلها فالذي يريد 
  وال بمجرد دعوة غير دليل قال الشاعر

  ات أبناؤها أدعياُءوالدعاوي إذا لم يقيموا عليها   بين

 بعد إقرارك بأن تالمذة المسيح بعد حادثة الصلب اجتمعوا بالمسيح وأآلوا االستغرابوإنني ألستغرب منك غاية 
بعد الصلب هو عين ونفس معه وجسوا جسده وشاهدوا آثار الصلب على بدنه مما يدل صراحة على أن جسده 

  .جسده قبل الصلب

ال مانع من أن (نك نم إثبات حياة الجسد األول بعد موته استغرب منك أن تقول  بهذا وبعد عدم تمكإقراركفبعد 
اهللا تعالى قد أعطي المسيح جسدًا آخر بعد الصلب لم يكن آالجسد السابق ألنه دخل بينهم  واألبواب مغلقة وظهر 

.  الصلب موجودة عليه إذ آيف يصح أن يكون جدًا آخر غير الجسد المصلوب وآثار )لهم بهيئة لم يعرفوها أوًال 
ثم أنه ما أوهي وأضعف تعليلك ذلك بكون دخل عليهم واألبواب مغلقة مما يشعر بأنه لم يكن جسدًا آخر آما 

 الروح ليس لح لحم وعظم آما ترون (تقول بل شبحًا أو خياًال أو روحًا وقد نفى المسيح نفيه أن روح حيث قال 
وجد األبواب مغلقة عليهم واألبواب مغلقه اب مغلقة أنه حينما جاءهم  على أن معنى آونه دخل عليهم واألبو)لي 

عليهم لخوفهم من اليهود ففتحها ودخل عليهم  وهذا معنى ظاهر من هذه العبارة وأمثالها فهي ال تعني أن جسمه 
ا ال المرآب من اللحم والعظم قد تحول إلى جسم آخر هوائي يمكن دخوله من خروق األبواب وهي مغلقة فلماذ

تريدون أن تفهموا من الكالم أال ما هو مستحيل الوقع فقط دون غيره مما هو سهل وممكن وأما عبارة أنه ظهر 
مرة أخرى فهل لهم بهيئة لم يعرفوها أوًال فمعناها أنه آان متخفيًا بهيئة أخرى خوف أن تعرفه اليهود فيمسكوه 

بجسم آخر والعبارة إنما تصرح بتغيير الهيئة ال بتغيير تغيير هيئة بهيئة أخرى يدل على أن جسمه تغير أيضًا 
إن مناظرتك لي يا حضرة القسيس بهذا الشكل ال تعد مناظرة وإنما تعد مواربة ومحاولة وإنا ال أرضى الجسم 

  .لك بهذا وأنت نير العقل وحر الضمير

لب دليل ظاهر على بقاء الحياة أن خروج الماء والدم منه بعد الص( وأما اعتذارك عن الدليل الثاني المتضمن 
 فقالوا ال مانع من ذلك إذا فرض مثُال آسبب موت الجسد نوع من آسر األطباءأنني سألت بعض ( بقولك ) فيه 

 فأقول لك هل يمكنك إثبات ما فرضته من آون موت المسيح آان بكسر القلب مع أن الذي حصل له إنما )القلب 
ومع أنه ال عالقة قوية بين يديه ورجليه وبين قلبه حتى ينكسر القلب هو تسمير يديه ورجليه على الصليب 

ال من إن آسر القلب إنما ينشأ من مرض القلب مثُال . ويخرج منه الماء والدم بسبب تسمير اليدين والرجلين
ا هو اليدين والرجلين على أن الميت متى مات وبرد يبرد ويجمد آل دم فيه فال يعود يخرج ويسيل من البدن آم

  .معلوم ومشاهد لألطباء وغيرهم
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أن المسيح أخذ باصبع تلميذه توما ووضعه على موضع تأثير ( الثالث الذي مضمونه وأما اعتذارك عن الدليل 
الصلب وموضع تأثير الطعنة ليثبت أنه هو المسيح بذاته وأن جسمه لم يتغير عن األول وأن ظهره لهم ليس 

فأقول لك قد عرفت وجه سقوط الجواب األول ) هذا هو جواب الدليل األول جواب ( وهمًا وال روحيًا بقولك 
وعدم صحته فال حاجة إلعادته على أنه ال يصح أن يكون جواب الدليل الثالث هو جواب الدليل األول ألن 

  .الثالث نوع واألول نوع آخر فال يغني عنهما جواب واحد

أن المسيح لم يمكث على الصليب إال مدة قصيرة جدًا ال تكفي ( وأما اعتذارك عن الدليل الرابع الذي مضمونه 
عادة إلزهاق روح مصلوب ومعلق من أطرافه األربعة فقد التي هي ليست من المقاتل والتي لو قطعت آليًا ال 
تؤثر في حياة اإلنسان فضًال عن تسميرها فقط ولهذا فإن بيالطس قد تعجب آثيرًا من خير وفاته وهذا آله دليل 

قد يصح أن الصلب عادة ال يأتي الموت إال بعد مدة طويلة ( بقولك ) حي على أنه لم يمت بهذا الصلب صر
واإلنجيل نفسه يذآر تعجب بيالطس الوالي عن موته هكذا سريعًا ولكنه يحدث آثير من موت فجائي فلماذا ال 

فأني اقول ) أو ما شبه ذلك مت ميتة يمكننا القول بأن جسد المسيح المتعب الضعيف قد مات سريعًا بكسر القلب 
لكم وقد يحدث أيضًا الموت الفجائي واإلنسان في أحسن حاالت الصحة ولكن هذا ال يعني أنه مات بال سبب 
قاهر على الموت ألن هذا غير ممكن إذ ال بد من جود سبب موجب للموت ونحن هنا نقول لكم إن الصلب بهذه 

وته بالصلب بعيدًا فإذا آنتم تريدون بقولكم هذا أن موته حصل بسبب آخر غير س سببًا موجبًا فيكون مالكيفية لي
مؤنه الرد على موته بالصلب ما الصلب وهو آسر القلب آما تصرحون بذلك فهذا ما نبغيه نحن ونريده ويكفينا 

األمرين منه وعليه فأحد جواز خروج الدم دمتم تقولون هنا وفيما سبق أن موته آان يكسر القلب لتصححوا 
  .باطل إما موته بكسر القلب أو موته بالصلب وهذا ربح لنا على آالم األمرين

أن القبر الذي دفن فيه المسيح آان حجرة  واسعة وأن المدة ( وأما اعتذارآم عن الدليل الخامس الذي حاصله 
ا آان من الممكن أن يعيش ال أعرف إذ( بقولكم ) التي مكث فيها آانت قليلة جدًا فيمكن أنه بقي حيًا حتى خرج 

 فأقول لكم بعد مراجعتكم )يومين في قبر واسع وعلى فرض أنه من الممكن فليس فيه دليل على بقائه  حيًا فيه 
مرة ثانية لتفصيالت هذا الدليل تعرفون بل تتحققون أنه حصال فعًال وجود أناس في قبر ضيق مدة أآثر من مدة 

على جواز بقاء المسيح فيه حيًا حتى خرج منه وتتحققون أيضًا أن هذا دليل المسيح ومع ذلك خرجوا منه أحياًء 
  .فال حاجة إلعادة هذه التفصيالت التي ال يمكنكم إنكارها

أن المالك الذي وجدته النسوة في القبر قد قال لهن لما تطلبن ( وأما اعتذارآم عن الدليل السادس الذي مضمونه 
إن هذه العبارة تصح في حالة ( بقولكم ) ي أن المسيح لقم يفقد الحياة قطعًا مما هو صريح فالحي بين األموات 

فأقول لكم أي المعنيين أقرب لهذه العبارة ) آون المسيح ميتًا من قبل وفي حالته مغمى عليه لم يمت فال دليل فيه 
فقط بدون إشارة لكون آان ميتًا لغة وعًال واستعماًال هل داللتها على آونه آان ميتًا فأحيي أم على آونه آان حيًا 

فأي حرف من حروف هذه العبارة يشير أدنى إشارة لكونه آان ميتًا حتى نقدمه على المعنى المفهوم صراحة 
العبارة وتتمسك بمعنى رمزي أو خيالي ال يوجد في العبارة من هذه العبارة فهل تترك المعنى الذي هو منطوق 

  .ما ال تساعد عليه لغة في العالم أصًالما يشير إليه أدنى إشارة أن هذا م

 المسيح لمريم المجدلية بعد صلبه وخروجه من اأن ظهرو(  عن الدليل السابع الذي مضمونه هو اعتذارآموأما 
ن دفدليل ظاهر على أنه لم يمت بالصلب وبال )وقوله لها أذهبي وقولي لتالميذي ها هو يسبقكم إلى الجليل القبر 

فيا حضرة القسيس إذا لم يكن في ظهور ) بقولكم ال دليل إلى عدم موته من قبل (  حيًا بعدهما في القبر وأنه بقي
يكون المسيح وتكلمه بمثل هذا الكالم بعد صلبه ودفنه دليل على عدم موته بهذا الصلب والدفن فأي دليل حينئٍذ 

يح وهل لو حصل نظير ذلك مع أقوى من ذلك يدل على عدم تأثير الصلب والدفن في أي إنسان آخر غير المس
غير المسيح تقولون عنه أيضًا أن اهللا أحياه بعد موته أم تقولون بالبداهة أنه لم يؤثر فيه الصلب والدفن وأنه بقي 

 فظهوره لمريم أيضًاوما يقال في حق إنسان يقال في حق إنسان آخر ولو آان مسيحًا ألنه إنسان . حيًا لم يمت
من أصرح الصريح في أنه لم يمت بهذا الصلب والدفن عليه ذا الكالم بعد صلبه ودفنه المجدلية وآالمه لها به

  .وفال لزوم للمحاولة والمواربة
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أن المسيح دعى اهللا تعالى أن يبعد عنه آأس الموت بالصلب ( وأما اعتذارآم عن الدليل الثامن الذي حاصله 
في أنه لم يحصل له الموت  الصريح ما هو من أصرحم) وأن اهللا قد استجاب دعاءه هذا وسمع له ألجل تقواه 

فهذا الدليل قد سلمتم به في مقدمتكم ) قد ذآر جواه قبل الكل  ( بقولكم) وأنه نجا منه حيث أستجيبت دعواه 
المذآورة في أول المكتوب ولم تجدوا مناصًا من التخلص منه إال باعتذارات واهية جدًا وقد أثبت بطالنها وعدم 

  . ال مزيد عليه في أول هذا المكتوب فراجعوه إن شئتمصحتها بما

يطلب آية وال أن المسيح عليه السالم قال جيل شرير وفاسق ( وأما اعتذارآم عن الدليل التاسع الذي حاصله 
هكذا يكون ابن اإلنسان في يعطي إال آية يونان النبي ألنه آما آان يونان في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث لياٍل 

فهذا القول يدل داللة ظاهرة واضحة على أن المسيح ال يموت بالصلب )  األرض ثالثة أيام وثالثة ليالي قلب
آما بقي يونان حيًا في بطن الحوت ثالثة أيام بلياليها وإال لما تحقق وأنه يبقى حيًا في القبر ثالثة أيام بلياليها 

 القبر لما آان هناك معنى لتشبيه بيونان الذي آان حيًا في وجه الشبه بين آية يونان وآية المسيح لو آان ميتًا في
وأما والمعجزة واآلية لهما إنما هي بقاؤها إحياًء في بطن األرض وبطن الحوت بطن الحوت فوجه الشبه بينهما 

مجرد اإلقامة ثالثة أيام واحدهما حي وهو يونان واآلخر ميت وهو المسيح فال يصح أن يكون وجه شبه أصًال 
آية ( بقولكم  ) تفصيالت هذا الدليل  يصح أن يكون معجزة وآية للميت منهما الذي هو المسيح إلى آخر وال

لم يذآر الثالثة أيام أبدًا وإن آان ما فسرتموها فذلك يظهر من إنجيل لوقا الذي يونان لم يستعملها المسيح بحسب 
أقول أنني أتأسف ) ودة أن بقي في القبر حيًا أم ميتًا فيها فالمشابهة موجالمسيح ذآر الثالثة أيام فطلب المشابهة 

ألن عدم ذآر لوقا للثالثة أيام يؤيد قولنا بأن وجه الشبه إنما هو جدًا من اعتذار آهذا يحصل من عاقل مثلكم 
ن ولو آان أحدهما ميتًا ألن البقاء ميتًا في بطالحياة في بطن الحوت واألرض ال مجرد البقاء فيهما ثالثة أيام 

 لوقا لذآر الثالثة أيام فإغفالاألرض سواء آان مليون سنة أو لحظة واحدة فقط ال يصح أن يكون معجزة وآية 
وإن آان المسيح ذآر الثالثة ( وإما قولكم .  يؤآد صحة تفسيرنا ويبطل تفسيرآم الذي جعلتم قول لوقا دليًال عليه

فهل يا حضرة القسيس يصح في عقل )  القبر حيًا أم ميتًا أيام فطلب المشابهة فيها فالمشابهة موجودة إن بقي في
الميت في بطن األرض ثالثة أيام معجزة وآية حتى إذا حصل ذلك للمسيح يفتخر عاقل في الدنيا أن يكون بقاء 

به ويعده هو اآلية الوحيدة له وإن طالب غيرها ال يكون إال من الشريرين الفاسقين أم المعجزة واآلية هي بقاء 
اللهم ارزقنا عقًال نفهم به األديان وال ترزقنا دينًا نبطل به , حي في بطنها ثالثة أيام ثم خروجه منها حيًاال

المسيح معقوًال مفهومًا يصح أن يكون معجزة وآية فيا حضرة القسيس أنا أريد أن أجعل مضمون آالم .  العقول
 ال معنى له وال يصح أن يكون معجزة وال آية آما يقول وأنتم ال ترضون إال أن يكون مضمون آالمه تافهًا

في أقوالهم بدون تفكير فيها إلى  الكنائس بكم حرصكم على تقليد رؤساءفهل وصل .  آأنكم تكذبونه فيما يقول
أما آن لكم أن تستعملوا عقولكم في فهم آيات اإلنجيل لتصلوا إلى الحقائق وتترآوا األوهام .  هذا الحد المخجل
  .ه األيام أيام العلم وحرية الفكرخصوصًا في هذ

ال تضطرب قلوبكم سمعتم ( وأما اعتذارآم عن الدليل العاشر الذي مضمونه أن المسيح عليه السالم قال لتالميذه 
( آتي بعد حادثة الصلب بقليل ال بعد ذلك بآالف السنين بدليل قوله أيضًا أي ) أني قلت لكم أنا أذهب ثم آتي لكم 

 أي بعد قليل أغيب عنكم في القبر ثم بعد قليل أخرج منها )رونني ثم بعد قليل أيضًا ترونني بعد قليل ال تبص
أي حيث أنكم عن قريب سترونني بأنفسكم ) ال تضطرب قلوبكم ( وتروني وبدليل قوله خطابًا للتالميذ 

هم إذا آان عنوأشخاصكم فال تضطربون وإال لما آان هناك معنى لنفي االضطراب عنهم لنفي االضطراب 
 وبالدفن رجوعه بعد آالف السنين بحيث ال يرونه بأنفسهم وهذا صريح تمام الصراحة في أنه ال يموت بالصلب

بل يبقى حيًا حتى يراه تالميذه بأنفسهم وصريح أيضًا في أن رجوعه إنما يكون بعد قليل جدًا من ذهابه ال آما 
 إنما يكون في المستقبل البعيد حتى أنهم ينتظرونه لحد يفهم المسيحيون وبعض المسلمين أيضًا من أن رجوعه

آما ينتظره الكالم المذآور للمسيح من إنجيل يوحنا يمكن فهمه بكل سهولة عن رجوع المسيح ( بقولكم ) اآلن 
 األحمدي ألن المسيح بحسبه لم يرجع إلى فلسطين بعد ذهابه إلى الهند ولم االعتقادالمسيحيون ولكنه ال يتفق مع 

القسيس يظهر من آالمكم هذا أنكم غير قادرين على اإلجابة عن هذا الدليل  أقول يا حضرة )أخذ تالميذه هناك ي
إن إنجيل يوحنا يمكن أني يفهم منه عن رجوع ( المأخوذ من األناجيل وأنكم تسلمون به غير أنكم تقولون 
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 األناجيل فيما على أنني قد راجعت يوحنا الذي تقولون عنه أنه يمكن فهم ذلك منه بكل سهولة فوجدته أصرح
بعد ( وها هيا عبارة إنجيل يوحنا بالحرف الواحد أقوله وال يمكن أن يفهم منه ما تقولون ال بسهولة وال بصعوبة 

 فهل هذه العبارة صريحة فيما قلته من أن )قليل ال تبصرونني ثم بعد قليل أيضًا ترونني ألني ذاهب إلى اآلب 
 وإذا آانت قليل فهل يبقى  السنين فهل آالف السنين تعد مدة قليلة ظهوره لنفس تالميذه سوف يكون بعد آالف

وأما .  تالميذه بأنفسهم أحياًء مدة آالف السنين حتى يتبصرونه بأعينهم أن هذا واهللا مما ال يصح أن يعقله عاقل
نه فهي ولوقت هي مستندآم في فهم ماالتي ربما تكون ) ألني ذاهب إلى اآلب ( قول المسيح في آخر هذه اآلية 

الني ذاهب ( زيادة توضيح ألن معنى ألنها نؤآد قولنا زيادة تأآيد و توضح فهمنا ذلك تمامًا على العكس من 
قليًال سأرجع أي بالنظر لكوني سأذهب إلى اآلب ذهابًا ال رجوع بعده فأنني بعد غيابي عنكم اآلن ) إلى اآلب 

وهذا آما تقول لصديقك مثال بعد قليل سأحضر عندآم ألن , إليكم قريبًا أيضًا لتروني رؤية الوداع النهائي
وليس آما تتوهمون من أنه عل ) بعد قليل ترونني (  عله لقوله )ألني ذاهب ( سأسافر سفرة بعيدة جدًا فقوه 

) أوًال. (أي ال تبصرونني ألني ذاهب إلى اآلب حيث أن ذلك ال يصح من وجوه) بعد قليل ال تبصرونني ( لقوله 
.  بأن تكون اآلية الواحدة مناقض بعضها بعضًافهل يصح ) ثم بعد قليل ترونني (  يناقض قوله في نفس اآلية ألنه
لتكون علة لها آما تقول ) ترونني ( وجعلها بلصق ) ألني ذاهب ( لو آان المراد ذلك لقدم قوله  ألنه) ثانيًا ( 

 حينما لم يفهم التالميذ معنى آالمه فقال لهم في قول المسيح عقب هذه اآلية أيضا هنحن ومما يصرح بما نقول
) الحق أقول لم أنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح أنتم تحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح ( تفسير مراده 

ومتى خرجت منه وأتيتكم ينقلب حزنكم فرحًا فهذا صريح في أي ستبكون وتحزنون مادمت غائبًا عنكم في القبر 
   . ال إنه يكون بعد آالف السنين بعد موتهمن قريبًا جدًا في حال حياتهم ليتحول حزنهم فرحًاأن رجوعه يكو

وبالجملة فقول أني ذاهب إلى اآلب يوضح ما نقوله توضيحًا تامًا ألن معنى اآلية يكون حينئذ بعد قليل أغيب 
أذهب بعد ذلك إلى اآلب ذهابًا  حيث أنني سلتروننيعنكم في القبر وبعد قليل أيضًا أخرج منه وارجع إليكم 

على أن موت المسيح وذهابه إلى اآلب إنما يكون بعد حادثة الصلب وهذا وهذا يدل .   فيما بعدنهائيًا فال ترونني
  .ما يصرح به القرآن أيضًا من آونه لم يقتل بالصلب وإنما توفي بعد ذلك وفاة من غير قتل

 آان للهند وردآم عليه بأن لم يرجع إلى فلسطين بعد ذهابه ولم يأخذ العتقاد ا ألحمدية من أن ذهابهوأما ذآرآم 
أنا أذآر لكم صريح آيات اإلنجيل دليًال على صحة آالمي وال .  فهذا غريب جدًا منكم, تالميذه إليه هناك

 تقدرون على دفع ذلك وأنتم تذآرون آالمًا آخر لألحمدية وتردون عليه فما لكم ولألحمدية فهل تظنون أنه
في معتقداتكم في المسيح أن هذا بعيد جدًا فالرجاء من اآلن فصاعدًا إذا أردتم الرد يمكنكم الرد عليه إذا باحثتموه 

  .على آالم األحمدية أن تكتبوا إليهم وتباحثوهم وأنت وإياهم تخلصون

د  تلمسني ألني لم أصعال( لمجدلية أن المسيح قال لمريم ا( وأما اعتذارآم على الدليل الحادي عشر الذي مجمله 
 أي أنني لم أمت لحد )وتي وقولي لهم أنين أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم خبعد إلى أبي ولكن أذهبي إلى أ

اهللا تعالى يستعمل آثيرًا في اآلن بالصلب والدفن ولكنني سأموت في المستقبل موتًا طبيعيًا حيث أن الصعود إلى 
والرجوع إلى اهللا تعالى إلى آخر التفصيالت والتوضيحات واالستدالالت على معنى الموت والخروج من الدنيا 

أنني لم ( ذلك التي ذآرتها في الدليل الحادي عشر التي يلزم للقارئ أن يراجعها قبل قراءة هذا االعتذار بقولكم 
على آل حال في أسمع من قبل أن عبارة الصعود إلى اهللا آانت تستعمل  عن الموت الجسدي ال غير ولكن أجد 

إذًا أن نستعملها العهد الجديد تلك العبارة مستعملة عدة مرات ال يمكن فيها فهمها عن موت الجسد فماذا يجيز لنا 
أقول يا حضرة القسيس إنك تقول أنك لم تسمع عن إستعمالها عن الموت ال غير أي عن الموت ) عن الموت 

ن غيره أيضًا ولكنها ليست مختصة بالموت وحينئٍذ فمن يقول فقط فقولكم هذا يفيد أنها تستعمل عن الموت وع
في الدنيا أن اللفظ ال يستعمل إال في معنى واحد فعلى هذا أنتم تسلمون معنا أن الصعود يستمعل في الموت 
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ر وظهر أن إن مثل هذا الكالم ال يصح أن يكون ردًا وهنا قد انتهى الرد على اعتذارآم على األدلة اإلحدى عش
من جوع وال تعد شيئًا مذآورًا بالنسبة لقوة األدلة المذآورة وعليه فقط ثبت هذه االعتذارات ال تسمن وال تغني 

ما آنا وضحناه سابقًا من أن اإلنجيل هو طبق القرآن تمامًا في بيان وعدم قتل المسيح بالصلب وظهر أن 
ليه األقدمون وتبعهم المتأخرون حتى جعلوه أسس األساسات اعتقادآم بقتله صلبًا إنما هو خطأ في الفهم مشي ع

  .في هذه الديانة الحاضرة

نعم إن عملكم بالتوفيق بين الديانتين هو ( وأما قولكم بعد انتهاء اعتذارآم وردودآم على أدلتي اإلحدى عشر 
شكرآم عليه وأتأمل من فهذا القول أ)  حيث تقربوا بين أهل الديانتين وبين تفاسيرهما دبحسب فكري عمل محدو

أمثالكم المتنورين أن يساعدوني عليه ألن الحق أ؛ق أن يتبع خصوصًا إذا آان في هذا الحق تقارب بين ديانتي 
ولكن إذا اقتضى ذلك التقريب بأن أسفار العهد الجديد ( ن آنت ال أوافقكم على قولكم أخيرًا إأمتين عظيمتين و

فال أمل بأن قبلون منها إحدى عشرة آية فترفضون فوق الخميس آية تصبح مناقضة بعضها البعض إذ أنتم ت
فأقول لكم يا حضرة قسيس ال يوحد تناقش قطعيًا في آيات اإلنجيل  ) المسيحيين يقبلون تفسيرآم أو يسرون به 

 اإلحدى عشرة آية المتعلقة بهذا الموضوع وأنني مستعد لبيان معنى الخمسين آية التي تدعون إنها تناقض
وبي هذا إليكم أن تذآروا لنا هذه اآليات ولذلك أنين أرجوآم بمجرد وصول مكتصورة ليس فيها أدنى تناقض ب

  .آلها ألبين لكم معناها والمقصود منها حقيقة

فيه  وأما ما ذآرتموه بخصوص إنجيل برنابا وعدم اعتبار المسيحيين له فهذا أمر ال يهمنا وإنما ذآرت لكم ما
 أناجيلكم المعتمد منها وغير المعتمد ال يناقض القرآن فيما حكاه عند عدم قتل المسيح ألثبت لكم أن جميع

 معه حينما أراد الجند آانوابالصلب وأن برنابا الذي حضر وقوع الحادثة بنفسه لكونه أحد تالميذ المسيح الذين 
ي لم يحضر مؤلفوها وقوع هذه  التاألربعةالقبض عليه قد روى هذه الحادثة برواية أخرى غير راوية األناجيل 

  .الحادثة آما حضرها برنابا

واآلن أريد أن أذآر لكم نفس نص إنجيل برنابا بالحرف لتتأملوا فيه جيدًا فتعلموه أن ما ذآر فيه هو الذي يرتاح 
  .تعتمدونها التي األخرى أناجيلكم مؤلفوإليه الضمير ويقبله العقل بالنسبة لما ذآره 

وما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي آان فيه يسوع (  من إنجيل برنابا ما نصه 215قال في اإلصحاح 
فلما رأى اهللا الخطر على سمع يسوع دنو جم غفير فلذلك أنسحب إلى البيت خائفًا وآان األحد عشر تلميذًا نيامًا 
  ).مشرفة على الجنوبعبده أمر جبريل وميخائيل وروفائيل وعزريل سفرائه أن يأخذوا يسوع من النافذة ال

ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي صعد منها يسوع وآان التالميذ آلهم نيامًا فأتى  ( 216وقال في اإلصحاح 
اهللا يأمر عجيب فتغير يهوذا في النطق والوجه فصار شبيهًا بيسوع حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع أما هو فبعد أن 

هو معملنا أنسيتنا اآلن أما هو فقال  لذلك تعجبنا واجبنا أنت يا سيدي أيقظنا أخذ يفتش لينظر إلى أين المعلم
مبتسمًا هل أنتم أغبياء حتى ال تعرفوا يهوذا االسخربوطي وبينما آان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا يديهم على 

  ).يهوذا ألنه آان شبيهًا بيسوع من آل وجه 

وفي ) قوه ساخرين منه ألنه أنكر وهو صادق أنه يسوع فأخذ الجنود يهوذا وأوث (  217وقال في اإلصحاح 
ولماذا أقول أن رؤساء الكهنة اعتقدوا أن يهوذا هو يسوع بل أن التالميذ مع الذي ( اإلصحاح المذآور أيضًا 
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أما التالميذ الذين لم يخافوا اهللا فذهبوا ليًال وسرقوا جسد يهوذا وخبئوه وأشاعوا أن  ( 218وقال في اإلصحاح 
الكهنة أن ال يتكلم أحد عن يسوع الناصري وإال آان يسوع قد قام فحدث بسبب هذا االضطراب فأمر رئيس 

  ).تحت عقاب الحرم 

 إلى الغرفة التي أقامت فيها مريم العذراء مع – أي بعد حادثة الصلب –يسوع فجاء  ( 219وقال في اإلصحاح 
فجوا من الهلع آأنهم أموات فانهض  والذي يكتب ويوحنا ويعقوب وبطرس لعازر أختها مرثا ومريم المجدلية و

  ).ال تخافوا ألني أنا يسوع وال تبكوا فأتى حي لم أمت ( يسوع أمه واآلخرين عن األرض قائًال 

    .)حق أني لم أمت قط ألن اهللا حفظنيصدقيني يا أماه ألني أقول لك ال(220وقال في اإلصحاح 

هذا بعض ما ورد في إنجيل برنابا مما يصرح بعدم صلب المسيح وعدم قتله وبرنابا هذا هو أحد تالميذ المسيح 
 فإنهم لم األربعةناجيل ي األفبخالف مؤلالمخلصين الذين آانون مالزمين له وحاضرين ومشاهدين للحادثة 

  ).يكونوا حاضرني بل نقلوا جميع ما قالوه عن تعاليم وأفكار بولس بعد مضي مدة طويلة من الزمن 

أنني أرى أن هذه الراوية هي الصحيحة التي ينحل بها جميع , وعليه فأي مانع من صحة هذه الراوية بهذا الشكل
 بعد هذه الحادثة فالصلب والقتل على هذه الراوية إنما وقع إشكاالت حادثة القتل والصلب ورؤية المسيح حيًا

 ما صرحت به أناجيلكم المعتمدة من فقدان يهوذا بعد حادثة أيضاعلى يهوذا االسخربوطي آما يدل على ذلك 
بالطريقة الصلب وهو الذي سرقه المصلوب من القبر وأما المسيح نفسه فقد نجاه اهللا تعالى من القتل والصلب 

ومكروا ومكر اهللا ( عن اليهود في هذه الحادثة قدمة التي حكاها إنجيل برنابا وهذا ما يشير إليه القرآن بقوله المت
في آيفية الوصول إلى قتل المسيح ومكر اهللا في آيفية نجاته من ذلك فنجاه أي مكر اليهود )واهللا خير الماآرين 

ال تتحقق إال بالراوية التي رواها برنابا وأما  لم وال مشقة ونجاته تمامًا بال أمنهم فكان مكره خيرًا من مكرهم 
صلب والدفن آما بيناه سابقًا إال أن هذه لراوية األناجيل األربعة فهي وإن آانت تحقق نجاته أيضًا بعدم موته با

 توافق النجاة آانت بنوع من اآلالم والمشقات وعلى آل حال فإذا آانت أناجيلكم المعتمدة عندآم قد ظهر أنها
  .فما ضرآم لو آان اإلنجيل الغير معتمد موافقًا له أيضًاالقرآن في هذا الموضوع 

ويكفي القرآن يثقة وصدقًا وشرفًا أنه تكلم في هذا الموضوع بما يوافق العقل والمنطق وبما يفهم من عموم 
لقسيسين من قتله بجسمه ثم  رؤساء الكنائس ومجامع اإفهاماألناجيل الخمسة ونفي ما يخالف العقل والمنطق من 

بالصلب وأثبت فقد نفى قلته ) إني متوفيك ( ثم قال ) وما قتلوه ( حياة هذا الجسم حياة أبدية حيث قال هذا القرآن 
, موته بالوفاة آسائر بني اإلنسان وإثبات موته بالوفاة الطبيعية أي باستيفاء أجله ال ينافى طبعًا نفي قتله 

ولها إلى السبعين إنجيًال واختالفها في آثير من المسائل دليل واضح على وجو ووصجيلكم على أن آثرة أنا
  .الشلك في آثير من المواضيع التي اختلفوا وتناقضوا فيها ألن ما جاز على أحدها يجوز على اآلخر

بالصلب

ن قرآنًا بل أنك ال تجد وهذا أمر قد تنزه عنه قرآننا الحكيم تمام التنزيه إذ ال يوجد عندنا قرآنان فضًال عن سبعي
القرآن اختالفًا ولو في حرف واحد فقط وأما اختالف القراء في القرآت السبع فإنما وأخرى من نسخ بين نسخة  
أهل الشام واآلخر بغير إمالة آلغة أهل وهيئات في آيفية النطق آأن ينطق أحدهم باإلمالة مثُال آلغة هي لغات 

العبارة وفي النظم وال في المعنى وحينئٍذ فأين منزلة القرآن في الثبوت والتواتر مصر وهذا ال يعد اختالفًا ال في 
وعدم التعدد واالختالف من منزلة هذه األناجيل المتعددة المتكثرة التي آل واحد منها يذآر ما ال يذآرُه اآلخر 

على أن هذه األناجيل إنما والتي قد يذآر أحدهما ضد ما يذآره اآلخر وعليه فأيها نصدق يا ترى وبأيها نأخذ 
 عن زمن وقوع آبيرة والتواريخ خصوصًا المتأخرةهي تواريخ فقط لحياة المسيح عليه السالم بعد زمانه بمدة  

الحادث يجوز عليها الصدق وغيره وليس في هذه األناجيل شيء منزل من السماء إال ما نطق به المسيح عليه 
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فإن إنجيل برنابا وغيره عندنا سواء آل منها يحتمل الصحة وغيره فال يهمنا اعتمادآم ألحدها دون وبالجملة 
 وتفهموه تقرءوهسلتموه لنا الذي يطعن صحة إنجيل برنابا إنما يجب عليكم أن اآلخر ولذلك فإن آتابكم الذي أر

أنتم ال نحن ألنه ليس قرآن آخر وإنما هو إنجيل آخر فما لنا وللبحث في هذا والكل عندنا سواء في الصحة أو 
  .عدمها

يل ولو آان معي سعة في على أنني طلعت هذا الكتاب فلم أجد فيه ما يصلح ألن يكون سندًا لعدم صحة هذا اإلنج
  .الوقت لبينت لكم تهافت وضعف آل جملة من جملة التي يدعي أنها دليل على عدم صحته

الثاني من تحريرآم المطول يبحث في قيامة المسيح من األموات نعم أنا نفسي من أولئك الجزء ( وأما قولكم 
لمسيحية ولما قال تالميذه عن ألوهية المسيح أو القسوس القائلين بأهمية قيامة المسيح ولوالها لماتت الديانة ا

فأقول لكم بعد أن ظهر لكم باألدلة العقلية ) مرآزه آفادي الجنس البشري والوسيط الوحيد بين اهللا والناس 
 مات أنالمنطقية ونصوص اآليات اإلنجيلية أنه ليس المراد من قيامة المسيح من األموات قيامة جسمه حيًا بعد 

مراد بها معنى آخر وضحناه لكم وأثبتناه بما ال مزيد عليه فماذا يضرآم حينئٍذ لو ماتت الديانة بل الفعًال 
 الحقيقية المعقولة الموافقة األصليةالمسيحية الحاضرة المشتملة على أمور غير معقولة وأحييتم الديانة المسيحية 

  .لنصوص اإلنجيل

 معصومين على صريح العقل وصريح اإلنجيل أم تريدون يرم غ وهسهل تريدون أن تقدموا أقوال مجامع القس
 بولس الذي آان عدوًا للمسيح ولتالميذه حتى أنه في رسائله يخطئ بعضهم وإفهامأن تقدموا على ذلك أقوال 

 مع أنه هو المخطئ دونهم ألنهم أدرى منه أرائهوينسب إليهم تزوير أناجيل أخرى عن المسيح لكونها تخالف 
  عنه ولم يدِعومالزمين له بخالف هو فإنه آان عدوًا له وبعيدًاوأعماله حيث آانوا مؤمنين به بأقوال المسيح 

وما ) ( بولس الرسول (  هذا الرجل الذي تسمنوه وإفهامأتريدون أن تقدموا أقوال .  اإليمان به إال بعد صعوده
لمسيح الذين آانوا معه وعلى العقل اعلى أناجيل تالميذ ) هو برسول من عند اهللا وال برسول من عند المسيح 

  .أيضًا

 الحقيقة إلى مزيح منها ومن عقائد الرومان واليونان األصليةالحق أن بولس هذا هوا الذي حول الديانة المسحية 
. الوثنية وبعض الخرافات اليهودية ومن هذا المزيح تأثر مؤلفو هذه األناجيل فنقلوا منه أآثر ما في أناجيلهم

قيقي على الديانة المسيحية المعقولة السمحاء إنما هو بولس هذا وال أدري أآان ذلك منه بحسن نية أم فالجاني الح
  .ال

إما من جهة اعتراضكم على هذا االعتقاد فال سأباحثكم في القول بأنكم لم تجدوا لقيامة المسيح أقل ( وأما قولكم 
طريقًا لفهم هذا األمر آما لم أحد أيضًا طريقا ألمور برهان من العقل ألنني أنا نفسي لم أحد في العقل البشري 

لكم دليًال إذًا بأن األمر غير ممكن فغير الحقيقي فال يعود يبقى آثيرة غيرها من األمور الدينية وإذا آان ذلك 
بكل ما يخص القيامة من األموات  العهد الجديد أخبارموضوع للبحث فيه بل يجب علينا أن ترفض رفضًا باتًا 

القسيس ها أنتم تسلمون معنا بأن قيامة المسيح بالمعنى الذي يقوله النصارى ال أقول يا حضرة )  اإلقامة أو
 وعليه فبعد تسليمكم وإقرارآم بال وال آثير غيرهما من أمور هذا الدين.  يوجد لفهمها طريق في العقل البشري

ذا آانت عقولهم التصل  أنزلت هذه الديانة على البشر إلماذا) أوًال (  لتجيبوني  عليها أسئلةأن أسألكم ذا أريد به
هل الديانة نزلت على البشر ألجل أن تفهم فيعمل بمقتضاها أم ألجدل أن تبقى مخزونة طي ) ثانيًا ( إلى فهمها 

  .األوراق بدون إمكان فهمها وال العمل بها

هل يجوز على ) رابعًا ( العقل بتكذيبه يقضي هل يمكن عقًال أن يكلف اإلنسان باإليمان والتصديق بما ) ثالثاً ( 
فإذ آان المالك الجائر الظالم ال .  اهللا الحكيم أن يكلف اإلنسان بما فوق طاقته بوما ليس في وسع عقله آال ثم آال
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رفضًا أنه يلزم على ذلك أن ترفض ( وإذا راجعتم ما قلناه في مكتوبنا السابق هذا الموضوع ال يأتي قولكم هنا 
ني وضحت لكم في ذلك المكتوب معنى ألن)باتًا أخبار العهد الجديد بكل ما يخص القيامة من األموات أو اإلقامة 

  .القيامة واإلقامة بمعنى معقول موافق للعهد الجديد ال رافضًا له رفضًا باتًا آما تتوهمون

 وال اعتقاد ما يخالفها إال بدليل إنكارهاهذه حقيقة راهنة طبيعية ظاهرة ال يمكن للعقل ( أما استشكالكم لقولي 
 التي ال يمكن للعقل ظهر من هذه الكلمات أن تلك الحقيقة الراهنة أنه ي( بقولكم ) صريح وبرهان صحيح 

فأقول لكم أن ) إنكارها قد يجوز مع ذلك إنكارها إذا وجد دليل صريح وبرهان صحيح أو آيف أهم هذا القول 
فهمه هين وظاهر وأن هذه العبارة ال إشكال فيها وال غبار عليها ألن معناها أن العقل يجب عليه أن يسلم 
بالحقائق الراهنة وباألمور الطبيعية الظاهرة التي ال يمكنه إنكارها حتى يقوم له دليل صريح وبرهان صحيح 

وهذا أمر معمول به في آل على ما يخالفها وحينئٍذ يجوز له العدول عنها إلى ما يقتضيه الدليل والبرهان 
إني أجلك يا .  ل في هذا وأي تناقض فيهالقضايا واألحكام وفي جميع األزمنة واألمكنة واإلعصار فأي أشكا

  .حضرة القسيس عن مثل هذا االعتراضات

 اسلم لك به أنإن رفضكم لقيامة المسيح بالطريقة النقلية أي من أسفار العهد الجديد نفسها فال أقدر ( وأما قولكم 
معنى الئق بها ال بمعنى بعيد أقول يا حضرة القسيس أنني لم ارفض الطريقة النقلية أبدًا وإنما فسرتها ب) أبدًا 

  .عنها آما تفسرون وتفهمون وهذا ال يسمى رفضًا لها بل رفضًا إلفهامكم فيها 

بنقلكم آيات آثيرة ) قام من األموات ( وأما ما أطلتم فيه من معارضتكم لما نقلته عن بعض األناجيل من قوله 
 في آيات أثبتم فهذا يؤيد عقيدتنا ال عقيدتكم مادام قد أي إقامة اهللا تعالى) أقيم من األموات ( من اإلنجيل تقول 

آثيرة أن المسيح إنما إقام اهللا تعالى من األموات ال أنه أقام بنفسه فحينئٍذ ال يصح أن يكون إلهًا بدعوى أنه أحيا 
  .نفسه وغيره مادام أن الذي أحياه و أحيا غيره هو اهللا تعالى

فإنها تفاسير أقرب للعقل والمنطق ) قام من األموات ( ي تفسرون بها عبارة ثم من جهة التفاسير الت( وأما قولكم 
والدليل من تفسير الكنيسة المسيحية ولكنها ليست أقرب لكالم التالميذ األولين أو باألحرى أنها ال تتفق مع قول 

أقول يا  ) أنفسهمل أولئك التالميذ ألن االعتقاد المسيحي ليس مصدره من المفسرين المتأخرين بل هو من الرس
حضرة القسيس الفاضل أن قولكم هذا جيب أن يسطر بماء الذهب وأني أشكر حرية فكرآم وموافقتكم لنا على 
آون تفسيرنا أقرب للعقل والمنطق والدليل من تفسير الكنيسة المسيحية وحيث أننا اتفقنا على هذا فقد تقاربنا من 

نظارآم إلى أن آالم التالميذ أنفسهم محتمل احتماًال قريبًا جدًا لما نقوله بعضنا جدًا ولم يبق بيننا إال أن نلفت أ
آما وضحناه لكم في المكتوب السابق وما دام آالم التالميذ والرسل محتمل للمعنى المعقول وغير المعقول 

ل أولى بكثير من فيجب حمله على المعنى المعقول وجوبًا قطعيًا ألن موافقة آالم التالميذ للعقل والمنطق والدلي
  .مخالفته لذلك

تي وعليه فقط آن لكم أن تذعنوا تمامًا لما بيناه لكم في معنى قيامة المسيح وأن تترآوا تلك اآلراء القديمة ال
 الذئب من دم براءةومجامع القسيسين والتي يبرأ منها الدين المسيحي الحقيقي اخترعتها مخيلة رؤساء الكنائس 

 حقًا وصوابًا ألن تمشية الدين المسيحي العظيم على العقل في هذا العصر النير خيرة من ابن يعقوب هذا ما أراه
  .تمشيته على أمور ال يسلمها العقل مما يضر ضررًا عظيمًا بهذه الديانة التي لها مكانتها في هذا العالم
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 البشري في الدنيا بعد أنكم تقولون بأن نصوص الكتب المقدسة نفسها تدل على عدم حياة الجسم( وأما قولكم 
الموت نعم أنني ال أنكر أن بعض آيات سفر أيوب وغيره من أسفار العهد القديم تشير إلى الفكر بأن الموت هو 

الكتاب المقدس في عصرنا فهموا آلهم  ولكن علماء , ثالثةإصحاح جامعة اقرءواآخر آلمة لحياة اإلنسان أبدًا 
( ياة والقيامة ليست آأفكار العهد الجديد والسيد المسيح أآثر من مرة قال أن أفكار بني إسرائيل عن الموت والح

  )أما أنا فأقول لكم.. قد قيل للقدماء 

أقول يا حضرة القسيس ما دمتم تسلمون بأن سفر أيوب بل وسفر الجامعة أيضًا يصرحان بما قلنا فحينئٍذ ال يؤثر 
 عن الموت والحياة والقيامة ليست إسرائيل أن أفكار بني في ذلك آون العلماء المتأخرين من المسيحيين فهموا

 إفهام وإنما هي أفكار التوراة وإذا آانت إسرائيل ليست أفكار بني األفكارآأفكار العهد الجديد وأيضًا أن هذه 
توراة  فهذا ال يمنع من صحة الاة والقيامة هي غيرها في التوراةالمسيحيين في العهد الجديد بالنسبة للموت والحي

 صريح التوراة أنفما هو الذي يمنعنا من أن نقول  علماء المسيحيين في العهد الجديد وحينئٍذ إفهامويثبت صحة 
 بعض المسيحيين في العهد الجديد بالنسبة للموت والحياة والقيامة وإن هذا إفهامالذي سلمتم به هو أصدق من 

 فلماذا هذه لكم بأدلة آثيرة من نفس اإلنجيل وسلمتم بها أيضًاالفهم في العهد الجدي هو في غير محله آما أثبتناه 
  بعد ظهور الحقيقة وتسليمكم بها؟.  المداورة والمحاولة

ألن ) أما أنا فأقول .. قدي قيل للقدماء ( ثم أن تصريح التوراة بما قلناه ال يعارضه قول المسيح عليه السالم 
 في التوراة ألنهم قد إفهامهموفي آثير من كامهم وطقوسهم معنى ذلك أنني أخالف القدماء في آثير من أح

جئت ألنقض  ما( قال عليه السالم يفهمونها غلطًا وهذا ال يعني أن العهد الجديد يخالف صريح العهد القديم وقد 
  .)الناموس بل جئت ألتمم 

الميتة بالكفر والضالل ال إحياء  عما بيناه لكم من أن إحياء المسيح للموتى إنما هو إحياء للنفوس اعتذارآموأما 
األنبياء أيضًا لألجسام بعد موتها وأن شفاءه للمرضى إنما هو شفاء لمرض القلوب وذلك آإحياء وشفاه سائر 

النقلية من التوراة واإلنجيل والقرآن آما بيناه أيضًا في  ألممهم آما وضحنا ذلك وأثبتناه لكم باألدلة العقلية و
أما العهد الجديد فيعملنا أن المسيح أحيا ( بقولكم ) ربوس وابن األرملة ببيان واضح معقول حادثة لعازر وابنه يا

 أن العهد الجديد فيه إثبات آاٍف بأنه األموات بغير المعنى الروحي الذي فسرتموه به أنتم ولكن ال أقول طبعًا
ار بمخالفة ذلك لما يفهم من األناجيل إلى آخر ما قلتم من التسليم تارة ومن االعتذ) أحيا فعًال بعض األموات 

تارة أخرى فيا حضرة القسيس إن مصل هذه االعتذارات قد شبعنا منها آثيرًا وبينا بطالنها مرارًا وما عليكم في 
  . هناإلعادتههذا الموضوع الخطير إال أن تراجعوا ما أوضحناه لكم في المكتوب السابق مما ال حاجة 

آم أن بطرس وبولس قد أحيوا أيضًا أجسام بعض الموتى مما يجعل بطرس وإن أعجب فال أعجب من دعوا
 آخران أو إلهان أيضًا من مسيحانى بعد ذلك أن تقولوا أن بطرس وبولس شوبولس آالمسيح في ذلك وأنني أخ

  .دون اهللا يحيون الموتى

مسيح حتى تجعلوهم أفال ترضون أن يكون بطرس وبولس ممكن يحيون النفوس بتعاليمهم التي أخذوها عن ال
يحيون أجسام الموتى التي ال يقدر عليها إال اهللا وحدة آما أثبتناه لكم باألدلة العقلية والنقلية أن هذا واهللا لشيء 

  .عجاب

أنني ال أقدر أن أجيب عن آل سؤال سألتموني عنه بخصوص إدعائنا أحياء المسيح للموتى آقولكم ( وأما قولكم 
هي الفائدة   على العالم من إحياء بعض أفرادها من الموت ثم رجوعه للموت بل ماما هي الفائدة التي تعود

العائدة للموتى أنفسهم من إحياء أجسامهم ثم رجوعها للموت في الحال إلخ وال أقدر أن أفسر تمامًا مسألة قيامة 
القبر بعدما صار له أن يقيم لعازر من القديسين من قبورهم المذآورة في إنجيل متى وال آيف أمكن المسيح 

اآلخرين المذآورين في اإلنجيل ولكن شيئًا وأحدًا يظهر لي من نص اإلنجيل أن أربعة أيام فيه ميتًا أو االثنين 
أقول يا حضرة القسيس أنني أشكر ) مؤلفيه أخذوا تلك الحوادث ليس بمعنى مجازي روحي آما أخذتموه أنتم 

لو على أنفسكم ولكنني أقول لكم ما دمتم تقرون بأنكم ال تقدرون صراحتكم هذه  وعدم تكبرآم عن قول الحق و
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وإذا آان قسيس عظيم عاقل مفكر مثلكم يعجز عن فهم هذه األمور بالمعاني المشهورة عند المسيحيين فكيف 
ل آيف بالمسلمين الذي تبشرونهم وتدعونهم إلى اعتناق هذه الديانة التي ال يفهمها بغير القسيسين منهم ب

الذين  هل تريدون من الناس أن يذعنوا لما ال يعقلون وال يفهمون أم تريدون أن تقولوا للمسلمين, قسوسها
  .هوميفهمون دينهم ويعقلون اترآوا دينكم المفهوم المعقول واتبعوا ديننا الغير معقول وال مف

ما هذا أيها المسيحيون لقد آن لكم أن ترجعوا إلى وجدانكم وعقولكم وتترآوا تبشير الناس بهذه الديانة الحاضرة 
   .خصوصًا المسلمين منهم

لمت تمت الصبية ( وإذا أردتم أن تكذبوا فهم التالميذ من جهة إقامة ابنة باريوس حيث قال المسيح ( وأما قولكم 
لعازر نام ( ن العذر ولكن لماذا ال تقبلون إذًا آالم المسيح في حادثة لعازر حيث قال أوًال فلكم نوع م) بل نامت 

 إذا راجعت –) أوالً ( أقول يا حضرة القسيس ) لعازر مات ( ثم إذ رأى سوء تفاهم التالميذ فسره بنفسه قائًال ) 
عة الذين آانوا يولولون جماآذب فهم الآالمي في موضوع ابنة باريوس تحقق إنني لم أآذب فهم التالميذ وإنما 

  ).لم تمت الصبية ولكنها نائمة (  قد ماتت فجاء المسيح وآذبهم وقال لهم ويبكون حولها لكونهم ظنوها

  مادام قد أقررتم لي بالعذر في تكذيب فهم التالميذ في مسألة إقامة بنت باريوس حيث أن فهمهم آان -) ثانيًا ( 
في مسألة يجوز عليهم في فما جاز عليهم ) لم تمت الصبية لكنها نائمة ( ول المسيح غلطًا مناقضًا لصريح ق

ثم إذ رأى سوء تفاهم ( مسألة أخرى وهم ليسوا معصومين  عن الخطأ في الفهم آما أقررتم اآلن بذلك في قولكم 
 آالمه في عدة آيات وآما صرح بذلك المسيح نفسه عدة مرات حيث نسب إليهم الخطأ والغلط في فهم) التالميذ 

وحينئٍذ فكيف يصح أن تجعوا فهم التالميذ حجة لكم قاطعة في رد أدلتي العقلية والنقلية التي .  من اإلنجيل
 دائمًا تتخذون فهم التالميذ آعكاز تتوآئون عليه للخروج أراآم وإننيعجزتم عن ردها بأدلة عقلية أو نقلية مثلها 

وما مسألة لعازر إال من هذا . لكم أعرفها عند آل بحثأصبح ذلك شنشنة الحجة والبرهان حتى من مأزق حكم 
فمن مراجعة آل ما آتبته لكم في هذه المسألة تتحققون أنني وفيت ببيان الموضوع تمامًا من جميع .  القبيل

  .ته لطولهدجهاته فال حاجة إلعا

معقول فال أقبله عوضًا عن تحرفوه فتحولوه لماذا ال تقولون عالنية أنني أحسب آالم اإلنجيل غير ( وأما قولكم 
القسيس أنا ال أقول سرًا وال عالنية أقول يا حضرة )  بال آاتبه أبدًا لتجدوا فيه معنى روحيًا مجازيًا لم يكن في

  .إن آالم اإلنجيل غير معقول وإنما أقول دائمًا أن فهمكم فيه خطأ وغير معقول

ن ذلك عند وجود القرائن الدالة على إرادة المعنى المجازي خصوصًا وأما تفسيري له بمعنى مجازي فإنما يكو
وإن المسيح صرح في عدة آيات إنه إنما يتكلم بأمثال ورموز وتمثيالت وتشبيهات وآنايات ولذلك وبخ  تالميذه 

على وقوفهم على ظاهر آالمه وعدم معرفة مقصوده من هذا الكالم وعدم مالحظة القرائن واألحوال مرارًا 
التي تبين هذا المعنى المقصود بوضوح وجالء فتفسيري لكالم اإلنجيل بالمعنى المجازي ليس بدعًا في آالم 

دي معنى غير معقول وال مقبول التي تؤالمسيح وإنما البدع هو وقوفكم أنتم أيها المسيحيون على ظاهر ألفاظه 
وتجمدون على هذا المعنى مهما صادمه من األدلة والبراهين فأنتم الذي تحرفون معنى اإلنجيل وتحولونه إلى 

  .معنى غير مقصود للمسيح
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فأنتم تحرفون المعنى  فإذا آنت أنا قد حرفت فهم مؤلفي األناجيل إلى معاٍن لم تكن في بالهم أبدًا آما تدعون  
ي يقصده المسيح الظاهر الواضح من ثنايا وطيات آلماته إلى معان لم تكن في باله أبدًا  وقطعيًا ألن المسيح الذ

عليه السالم ال يمكن أن يتكلم بشيء غير معقول يتنزه عن التكلم به الرجال البسيط فضًال عن الرجل العظيم 
  .آالمسيح عليه السالم

 التحريف في معنى قيامة لعازر منم الموت في القوت الذي قلت فيه وأنني ألعجب منك آثيرًا حيث تنسب إلي
في أول مكتوبك أن تفسيري لقيامة المسيح موافق للعقل والمنطق والدليل أآثر من تفسير الكنيسة المسيحية فإذا 

تعدون تفسيري آان تفسيري لمعنى قيامة المسيح لم تعدوها تحريفًا بل شيئًا معقوًال موافقًا للمنطق والدليل فكيف 
لعازر من الموت أآثر من رد قيامة المسيح التي تقولون عنها أنها لقيامة لعازر تحريفًا هل استصعبتم رد قيامة 

  .هي أساس الديانة المسيحية الحاضرة مع أن إقامة لعازر ليست في شيء من األهمية بالنسبة إلقامة المسيح

عليه االعتقاد برجوع الميت للحياة وال أقول أنه من السهل أو من أنا ال ألوم إنسانًا ألنه يصعب ( وأما قولكم 
إن لم تكن قيامة أموات فال يكون ( الطبيعي أن أؤمن بقيامة المسيح أو أفهمها ولكن أقول آما قال بولس الرسول 

امة إلى آخر ما نقلتموه عن بولس في هذا الموضوع مما حاصله أن بولس أوقف التصديق بقي) المسيح قد قام 
ما دمتم تقرون بأنه ليس من السهل اإليمان ) أوًال ( فيا حضرة القسيس ) المسيح على التصديق بقيامة الموتى 

بقيامة المسيح أو فهمها فحينئٍذ أصبح ال بد لذلك من دليل ظاهر واضح يجعل اإليمان بذلك سهًال ويجعل فهمه 
وليس قول بولس الذي ذآرتموه إال حجة عليكم ال لكم ألن  لنا دليًال على ذلك أبدًاهينًا ولحد اآلن ما أوجدتم 

يوقف اإليمان بقيامة المسيح على اإليمان بقيامة الموتى فإذا آان مراده قيامته الموتى في الدنيا فإنه لم بولس 
 المسيح  فيها فإذا آانت قيامةيثبت لحد اآلن أن ميتًا واحدًا قد قام في الدنيا حتى نقيس عليه ثبوت قيامة المسيح

وإن آان , نفسها لم نثبت التي هي أهم حادثة وقعت في الدنيا فكيف يمكن إثبات غيرها من حوادث قيامة األموات
مراده قيامة األموات في اآلخر فأي واحد في العالم عرف أو يمكنه أن يعرف آيفية وشكل قيامة هذه األموات 

  .في اآلخرة حتى نقيس عليها قيامة المسيح في الدنيا

لنا أن نقيس أحوال الدنيا على اآلخرة وقد ثبت في جميع األديان وأطوار ال يعلمها إال اهللا على أنه آيف يصح 
وأما ذلك اليم وتلك الساعة فال يعلم بهما أحد وال المالئكة التي في السماء ( وحده آما ورد في اإلنجيل حيث قال 

ك الساعة ال يعرفها إال اهللا وحده فكيف يمكننا نحن أن نعرفها ذلك اليوم وتلفإذا آان )  وحده وال االبن إال اآلب
حقًا إن ذلك ال , في ذلك اليومفيها من التفصيالت واألحوال الغامضة آكيفية إحياء الموتى  فضًال عن معرفة ما

هذا يمكن أن يعرف آيفيته أحد حتى يقيس عليه آيفية إحياء المسيح في الدنيا ويقول أنه قام بجسمه بعد موت 
  .الجسم

 أيضًا فبإنسانفإنه إذ الموت بإنسان (  لنا بقوله نقلتموهاعلى أن ما صرح به بولس في بقية هذه اآليات التي 
 يؤيد تفسيرنا لمعنى الموت ) المسيح سيحي الجميع  آما في آدم يموت الجميع هكذا فقيامة األموات ألنه

أنه ) أن الموت بإنسان والحياة بإنسان ( نا أن نفهم من قول بولس والحياة تأييدًا تامًا ال مزيد عليه ألنه ال يصح ل
الموت الحقيقي ألن ذلك غير صحيح وغير واقع بحيث يكون موت إنسان موتًا جسمانيًا هو موت لجميع العالم 

ا أن  نفهم من قوله هذأنموتًا جسمانيًا وحياة إنسان حياة جسدية هي حياة لجميع العالم حياة جسدية بل الواجب 
آدم المسماة بالموت قد المراد به الموت المعنوي الروحي والحياة المعنوية الروحية حيث أنكم تقرون أن خطيئة 

عنهم فإذا آانت هذه هي البشر فأصبحوا خاطئين آلهم فأحياهم المسيح آلهم برفع هذه الخطيئة لحقت جميع 
له تدعون مع أنه إثبات الم بولس ردًا على ما قلناه عقيدتكم وهذا ما يصح أن يفهم من آالم بولس فكيف تأتون بك

ألهذا الحد وصلت بكم الحيرة في سلوك الطرق التي تتوهمون أنها توصلكم , أنه حجة لكم مع أنه حجة عليكم
  .وما هي بموصلة أبدًا بل مبعدة على المقصود تمام البعدلمقصودآم 

وال يقدر المسيحي آخر على ذلك ولكن بأن المسيح حي عند اهللا أنني ال أقدر أن أثبت إثباتًا عمليًا ( وأما قولكم 
أقول يا حضرة القسيس إن اعتقادآم وإيمانكم بما ال يساعد ) نشهد بإيماننا المبني على شهادة الرسل وإيمانهم 
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أن (  من نحو خمسين سنة وهي الدانمرآيةوبكم التي حدثت في بالدآم كتوأما الحادثة التي ذآرتموها خاتمة لم
 في الفلسفة في الجامعة آان قد ترك آل إيمان بالمسيح بل باهللا تعالى فحسب المسيحية غير أستاذًاعالمًا مشهورًا 

ل الشك في أفكاره فرجع إلى إيمان مسيحي بسيط وشهد شديد في حياته دخمعقولة ال فائدة لها ثم بعد حزن 
أن هذه الحادثة هي .  فأقول لكم) للناس عالنية بهذا التغيير وفي أيامنا هذه صار بابنه هكذا تماما وبكثير غيره 

حجة عظيمة على ديانتكم الحاضرة وحجة آبيرة لما نقوله ألن هذا العالم الفيلسوف ما ترك دينه ودين أبائه 
الحاضر إال لكونه غير معقول وبال فائدة آما تقولون وأنه حينما رجع اده الذي وصل إليه منهم بهذا الشكل وأجد

إليه إنما رجع إلى إيمان مسيحي بسيط آما تقولون أيضًا أي إلى إيمان خال من األمور المعقدة الغير معقولة التي 
امًا فهذا يفيد أن العقالء منكم غير راضين بهذه األمور ترك هذا الدين ألجلها وأن ابنه وآثير غيره فعلوا ذلك تم

لترك هذا الدين وأنهم إذا رجعوا إليها إنما الغير معقولة والغير مفهومة وأنها تضطرهم بين آونة وأخرى 
دون غيرها مما هو غر معقول وغير يرجعون إلى األمور البسيطة فقط الموجودة فيه وإلى األمور المعقولة فقط 

  .مفهوم

امتحنوا آل شيء (  البعض بحسب قول آتابي لنترك مهاجمة بعضنا( ولقد استحسنت ختم آتابكم بقولكم 
فبشر عبادي الذين يستمعون ( فأقول لكم أن هذا المعنى موجود في آتابنا أيضًا قال تعالى ) فتمسكوا بالحسن 

العظيمتان من اإلنجيل فهاتان اآلياتان  ) القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم اهللا وأولئك هم أولوا األلباب
والقرآن تعلماننا آيف نسير في حياتنا في آل األمور سواء آانت عملية أو نظرية فهما يفيدان أوًال أن ال يهاجم 
المبشرون المسيحيون دين اإلسالم آما يفعلون اآلن بل يجب عليهم أن يمتحنوا دينهم ودين اإلسالم ثم يتبعون 

 الجارية اإللهيةأقرب للعقل والفهم والمنطق والدليل وأقرب للفطرة والطبيعة والبساطة وللسنن ونه منهما ما يجد
لمصالح  مالئمةوآثارًا وما وجدوه أنفع وأفيد لعموم األمم وأآثر وما وجدوه أوفر علمًا وأحكامًا وأآثر أعماًال 

 وما وجدوه أثبت في التوحيد والتنزيه وأبعد وإذعاناجميع العالم وما وجدوه أآثر تصديقًا وإيمانًا وأمتن اعتقادًا 
عن االشتراك والتشبيه وما وجدوه أدخل في عقول العقالء وأقرب لفهم القسس والعلماء فأيهما وجدوه بعد 

  هم الذين هداهم اهللاإتباعهسن الذي يجب حاالمتحان واالختبار أآثر اتصافًا بهذه األوصاف فإنه يكون هو األ
  .أللباب والعقولوهم أولوا ا

بالمرة فلم ثم يا حضرة القسيس أراآم قد أغضيتم عن مواضيع آثيرة ذآرتها في تحريري السابق وأغفلتموها 
تجيبوا عليها أصًال ولكنني قد عذرتكم في ذلك ألنه تحرير مطول وألن عدم التعرض لما ال يجد له اإلنسان ردًا 

ني أرجو غض النظر والمسامحة فيما لو وجدتم في تحريري هذا ثم أن.  خير من الرد عليه بما ال يجدي نفعًا
رها مع أنني واهللا ما قصدت منها قساوة وال تغلبا على مناظري هبعض الكلمات التي يظن أنها قاسية بحسب ظا

وإنما هي آلمات اقتضاها سياق الكالم وطبيعة البحث لتظهر منه الحقيقة واضحة بصورة تشعر القارئ بأحقيتها 
قل يا أهل الكتاب تعالوا ( إال التقارب والتفاهم والوفاق والعمل بقوله تعالى وال أريد من وراء ذلك .  فسهافي ن

إلى آلمة سواء بيننا وبينكم إن ال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئًا وال يتخذنا بعضنا بعضًا أربابًا من دون اهللا فإن 
  ).تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 

اتخذوا بعضهم بعضًا أربابًا من دون اهللا هم النصارى من أهل الكتاب فإنهم اتخذوا المسيح عليه السالم والذين 
يعود فإذا صح أن الذي هو بشر مثلهم وبعض منهم ربًا وإلهًا مع أن اإلله ال يكون من البشر مخلوق من التراب 

 38



  عبد اهللا القيشاوي الغزي

  1935 سنة 2 ت 16في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 39



  فهرس مكتوب الشيخ عبد اهللا القيشاوي الثاني

   من هذا الكتاب

صفحة  

وته ال يساعد عليها العقل وال العلمتسليم القس لنا بأن الحياة في الدنيا بعد م23

العقيدة ال تكون عقيدة إال إذا آانت مستندة إلى دليل قطعي يستوجب تصديق العقل بها وعقد القلب عليا23

قيامة المسيح حيًا بعد موت ليس لها دليل صريح من اإلنجيل23

ل الصدق وغيرهاإلنجيل الحاضر إنما هو تاريخ فقط لحياة المسيح والتاريخ يحتم23

تبشير الناس بما ليس معقوًال من هذا اإلنجيل إنما هو تكليف لهم بترك عقولهم23

اتفاق الكنائس على شيء غير معقول وال ثابت عمًال وتاريخًا ال يستلزم وجوب إتباعهم في ذلك24

نطلب من القس أن يأتي لنا بأدلة من اإلنجيل تثبت لنا حياة المسيح بعد موته24

عنى الخطأ والغلط جائزة عليهمبمالضاللة والذنب لها معنيان فهي بمعنى مخالفة الشرائع غير جائزة على األنبياء و66

آل نبي من األنبياء وسيط وحيد في زمنه بين اهللا وبين خلقه ال خصوص المسيح25

عد عليه العقل والعلم ليس له عاقبة إال الفشلتبشير المسلمين الذي دينهم دين الفطرة والعقل والعلم بدين آخر ال يسا25

ات 25 الالزم أن تحمل اآلي صلب ف ة ال ي حادث ل ف م يقت سيح ل ى أن الم دل عل ل ت ة من اإلنجي حيث يوجد إحدى عشرة آي
األخرى التي تفيد موته على الوفاة الطبيعية وهذا موافق للقرآن

فهمها بعدم موت المسيحتسليم القس بأنه يوجد في اإلنجيل بعض آيات يجوز 26

ا هي                              اعتراف26 ة وإنم ة أو منطقي أمور علمي اع ب يس عن اقتن صليب ل ى ال  القس بأن إيمان المسيحيين بموت المسيح عل
 على أقوال الناساتكال

ًاإيمان المسلمين ال يعتبر عندهم إيمانًا إال إذا آان مستندًا للدليل القاطع إما إيمان المقلد فال يعتبر إيمان26

 أصح هل اإليمان الثابت بالدليل القاطع أو اإليمان المبني  على شهادة الناس فقطاإليمانيينسؤالنا للقس أي 26

اعتذار القس عن الدليل األول من اإلنجيل الذي يدل على عدم موت المسيح بالصلب وردي على آالمه26

اعتذاره عن الدليل الثاني ودري عليه27

الدليل الثالث ودري عليهاعتذاره عن 27

اعتذاره عن الدليل الرابع ودري عليه28

اعتذاره عن الدليل الخامس ودري عليه28
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اعتذاره عن الدليل السادس ودري عليه28

اعتذاره عن الدليل السابع ودري عليه28

اعتذاره عن الدليل الثامن ودري عليه28

هاعتذاره عن الدليل التاسع ودري علي29

اعتذاره عن الدليل العاشر ودري عليه29

)ألني ذاهب إلى اآلب ( معنى قول المسيح 30

انتقال القس من الرد علينا إلى الرد على األحمدية في قولهم أن المسيح قد ذهب إلى الهند بعد حادثة الصلب30

عن الدليل الحادي عشر وردي عليهاعتذاره 30

وفاة طبيعية المعتبرة عندهم للقرآن في عدم قتل المسيح بالصلب وفي وفاته فيما بعدظهور موافقة األناجيل 31

حمد القس لنا على توفيقنا بين الديانتين وشكري له على هذا الحمد31

نص إنجيل برنابا في رواية حادثة الصلب وآون هذه الرواية هي الصحيحة التي تحل المشكلة العويصة31

ر32 ى الق ةآنآف ا  ثق ذا الموضع بم ي ه م ف دفع  صدقًا أن تكل ا ي سة وبم ل الخم وم األناجي م من عم ا يفه ل وبم ق العق يواف
التناقض بين آيات آل منها

آثرة األناجيل وتناقضها دليل على وجود الشك في آثيرة من مواضيعها بخالف القرآن فإنه واحد ال اختالف فيه32

هو اختالف في اللغات وفي هيأت النطق فقطاختالف القراء بالقرآت السبعة إنما 32

ماذا يضرآم لو ماتت الديانة المسيحية الحاضرة آما تتخوفون وأحييتم بدلها الديانة األصلية الحقيقة33

فات اليهوديةابولس هو الذي حول الديانة األصلية إلى مزيج من العقائد الوثنية والخر33

لعقل البشري لفهم قيامة المسيح من الموت وال ألمور آثيرة أيضا من الديناعتراف القس بأنه ال يوجد طريق ل33

حيث أن القس قد اعترف بذلك اآلن فإني أوجه إليه أربعة أسئلة وأطلب منه الجواب عليها33

استشكال للقس وجوابي عن استشكاله34

ا    اعتراف القس بأن تفاسيري لعبارات اإلنجيل في قيامة المسيح أقرب ل       34 سة ولكنه سير الكني لعقل والمنطق والدليل من تف
ليست أقرب لكالم األولين

لقد آن لكم أيها المسيحيون أن تذعنوا لما بيناه لكم في معنى قيامة المسيح35

 المسيح للموتى هو إحياء لنفوسهم من موت الجهل والضاللة ال إحياء ألجسادهم بعد موتهاإحياء35

اس في          إدعاؤآم بأن بطرس  35 وم الن ى عم ة المسيح عل ه من مزي ا تزعمون وبولس قد أحيوا أجساد الموتى أيضًا يبطل م
ذلك
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اء المسيح ألجساد                             35 ه في إدعاء إحي ا علي ي أوردته ة عن بعض اإلشكاالت الت ى اإلجاب در عل ه ال يق اعتراف القس بأن
الموتى

ام التال           36 اريوس          إقرار القس بأن لي نوعًا من العذر في إبطال إفه اء بنت ي ة إحي ذ من جه ي في     مي ه أن ال عذر ل وزعم
 لعازر مع بيان أن مصيب في الجميعءإبطالها من جهة إيحا

ا وفي استداللهم              ) إن لم تكن قيامة أموات فال يكون المسيح قد قام           ( معنى قول بولس    37 سيحيين في فهمه ة الم مع تخطئ
بها على قيامة المسيح في الدنيا بعد موته

 علميًا بأن المسيح حي في السماء عند اهللا تعالى ولكنهإثباتااعتراف القس بأنه ال يقدر أن يثبت  يقلد في ذلك غيره فقط38

ان المسيحي         دنمرآيةما نقله القس في حادثة الفلسفة في جامعة     38 ى إيم م رجوعه إل سيحية ث ة الم ه للديان سيط   منت ترآ ب
 يقولحجة على الديانة الحاضرة ال لها آما

خ   ( وبحسب قول القرآن ) امتحنوا آل شيء إلخ ( بحسب قول اإلنجيل  38 يجب  ) الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إل
 ويتبعوا ما وجدوه أنفع منهماواإلسالمأن يفحصوا النصرانية على المسلمين والمسيحيين 

ًا            أن يكون المسيح إلهًا ألن مخلوق من التراب وال يجوز           ال يعقل   38 ه إله راب مثل لإلنسان أن يتخذ من آان مخلوقًا من الت
وربًا له
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    1936 2 ك 31البقعة الفوقا في القدس في 

  حضرة الفاضل الشيخ عبد اهللا القيشاوي  المحترم

  

ة م    ن جه ه إال اآلن وم ي فأجابت دقيق ف ل ال رغ للتأم م أف هر ول ن ش ر م ذ أآث رآم المطول من د وصلني تحري ا ق
من المواضيع المختلفة فيها بين اإلسالم والمسيحية فال مانع  ذآرتموه عن ترك هذا الموضوع فاالنتقال إلى غيره      

  .من ذلك وبما أنني اخترت موضوعنا الحالي أرجوآم أن تختاروا الموضوع الجديد

المشار تم مني تقديم اآليا   ما وأنتم طلب  سيقدر إال أن أآتب عنه مرة أخرى ال        ترك ضوعنا الحالي أل    اقترحتمع أنكم   
ا                    ابتي عليه د من إج م بعض مالحظاتكم ال ب بلكم ث ئلة من ق .  إليها في مكتوبي السابق ثم اإلجابة على بعض األس

ة                          م رغب ان لك ضًا إال إذا آ ى الموضوع أي ى رجوعكم إل اج إل لكن سأعمل جهدي بترتيب جوابي بصورة ال تحت
ذلك ى .  خصوصية ب ال إل ة مي ن جه ي م م أنن ر نع ريكم األخي ة تح دم إجاب رتم ال ع رة أآث ذه الم م ه ات ألنك كلم

ا    ) 53 و   52 و   34راجع آتاب آلمة سواء وجه        ( واالصطالحات التي شكوت منا في أول مكاتبتنا          سأذآر منه
ر        ا ال                  ( ما يوجد في مكتوبكم األخي ة وأن ة ومحاول د موارب ا تع اظرة وإنم د من شكل ال تع ذا ال ي به إن مناظرتك ل

ة  فال لزوم ( أو ) ك بهذا وأنت نير العقل وحر الضمير        أرضى ل  داورة    ( أو ) للمحاولة والموارب ذه الم اذا ه أو لم
ا ؟     سليمكم به ا حضرة   ( أو ) المحاولة بعد ظهور الحقيقة وت ا        في بعنا منه د ش ذارات ق ذه االعت ل ه سيس إن مث الق

يكم أن           وعليه فقد أصبحت هذه الطر    ( أو  ) آثيرًا وبينا بطالنها مرارًا      يئًا وأصبح من الواجب عل دآم ش يقة ال تفي
قد أغضيتم عن مواضيع   أراآم( وأهم الكل آالمكم الجارح     ) تنتقلوا من هذه التسلية إلى طريقة المناظرة الحقيقة         

المرة           ه                    آثيرة ذآرتها في تحريري السابق و أغفلتموها ب ك ألن د عذرتكم في ذل ا أصًال ولكني ق وا عليه م تجيب فل
ًا                       تحرير م  ا ال يجدي نفع ه بم ا حضرة    ) طور وألن عدم التعرض لما ال يجد له اإلنسان ردًا خير من الرد علي في

الشيخ المحترم إن مبدأي إذا لم يكن لي جواب على أمر هو أن أقول أنني ال أعرف أو ما أشبه ذلك فال غير ذلك                     
  .آما تظنون فتنتسبون إلي

خ                      ثم لي أيضًا مالحظة ال بد من أن أذآرها          ع إل ة النف رة أن حججي ضعيفة وعديم ر من م  هنا ألنكم ذآرتم أآث
رة راجع                               ه م ا آتبت ى م د أن أوجه نظرآم إل ضًا أري ا أي ( بينما براهينكم ودالئلكم بحس رأيكم ثابتة صريحة فهن

ا يحسبه الحق والصواب      )42 و 36آلمة سواء وجه    م   أفال يجدر بنا أن نتبع هذه الخطة أي أن يقدم آل منا م ث
 ما قد آتب ألنني إذا وجدت شيئًا حقًا ثابتًا ال أغير فكري فيه              سيقرؤونيدع الحكم فيه لخصمه أو لغيره من الذي         

ا        وإن لم تقدروا أن تروا رأيي فيه بل تسمونه باطًال ألنكم تنظرون إلى المسألة بأفكار وأراء مختلفة عما أنظر به
ل ج    ن آ رب أن نوضح الموضوع م ال تج ا أف صبح    إن إليه األمر وإال ست ًال ب ًا فاص م حكم دون أن نحك ب ب ان

  .مناظرتنا جداًال فارغًا ال يجدي نفعًا

ة اإلسالمية بخصوص      فالبد هنا من ذآري ما الحظته في مطالعة مناظرتكم الشيخ الخضيري في جريدة الجامع
بحث بخصوص تفسير القرآن تفسير آية قرآنية وال أقصد هنا نسبة الحق لكم أو له ألنني آمسيحي ال سأدخل إلى 
ة               ين آلم أو " صراحة  " أو " صريح  " فأحسب ذلك أمرًا من أمور المسلمين ال بل الذي سأذآره هو إآثار الجهت

ين                       ة ب ك الحال إذا آانت تل العكس ف ل ب ة للكالم ب ذه الصراحة المزعوم دًا له سلم أب ا الخصم فال ي ما أشبه ذلك أم
ر         ى أمور آثي سلم ومسيحي؟           عالمين مسلمين متفقين عل ين م الحري ب م ب دين فك ى بعضنا     ة في ال أتي عل اذا ن فلم

   -بكالم قاس جارح فنحكم ببطالن الحجج والمواربة ووو 
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التي آثيرًا ما تأتون بها مدعين بأنكم " غير معقول " أو " معقول " وهنا أيضًا ال بد من مالحظة عن آلمة 
" عقل " بالظاهر اختالف بيننا من جهة فهم الكلمتين نه يوجد ودينكم أصحاب عقل أما أنا وديني عديما  العقل أ

يجب أن يدخل ويمكنه أن يدخل إلى أعماق اإليمان فيفسر آل  العقل البشري فإذا آان مقصدآم أن" إيمان " و 
أسراره بحسب المنطق والحساب فال مانع من تسمية دينكم معقوًال وديني غير معقول أما إذا آان مقصدآم 

يرفضها العقل السليم فوصف دينكم بعكس ذلك فأخالفكم آل فات بالية ايني المسيحي بصاحب خروصف الد
المخالفة نعم إننا ال نقبل باإليمان آل ما مستحيل على اهللا فيصح قولكم أيضًا إننا ال نقبل آلما يقال لنا عن شخص 

ن يقال أيضًا في حق إنسان آخر ولو آان يقال في حق إنساإن ما أنه مات فعادة حيًا ولكنكم غير مصيبين بقولكم 
قد أصدق ولكنه إذا قيل لي أن صديقي المخلص الذي أعرفه معرفة جديا مسيحًا فإذا قيل لي أن فالنًا آذاب 

بمعجزة فال أصدق إذا عرفته إنسانًا غير تقي وغير آذاب فال أصدق وإذا قيل لي أن فالنًا دعا اهللا فاستجب 
 ألنهصًا تقيًا فقد أصدق وإذا قيل لي أن فالنًا مات فعاد إلى حياة الدنيا ال أصدق مخلص ولكن إذا عرفته مخل

علي ذلك بل  هي فال يستحيل غير طبيعي وغير منتظر ولكن إذا قيل ذلك عن السيد المسيح الذي حياته هي ما
 الخبر ألنه يخالف بالعكس أصدقه فأحسبه معقوًال طبيعيًا بحسب حكمة اهللا وقدرته أما أنتم فال تصدقون هذا

 آإحيائهعقلكم ومنطقكم وال ترون في حياة السيد المسيح آما هي موصوفة في األناجيل مقدمة تجيز فعًال إلهيًا 
وات فلذلك تقولون أن ذلك مستحيل فال بد من سوء التفاهم في األناجيل أو تحريف في ممن بين األوإقامته 
  .أصلها

من المسيحية ألنه ال يقبل شيئًا إال ما يدرآه عقل " أعقل " الم من جهة في مكتوبي السابق أن اإلسفكما قلت 
 طبيعيًا أما من جهة أخرى فأجد المسيحية أعقل جدًا من اإلسالم ألن آالم المسيحية عن اهللا وعن فيسميهاإلنسان 

نسى أمرين أولهما أن نسبته للعالم خاطئ المتألم الهالك أعمل التأثير فأقرب للحكمة اإللهية وال يجوز لنا أن ن
حتى أن يسمي من المستحيل ما قد يأتي المستقبل عقلنا البشري ضعيف عاجز تبهره بسهوله ظواهر األمور 

فيشير إلى ذلك أيضًا اختالف األشخاص  ) 35راجع آلمة سواء وجه ( بإمكانيته فوجوده وقد ذآرت ذلك قبًال 
عكس ذلك وذلك ليس بين ديانتين مختلفتين فقط بل بين ي على أمور آثيرة يحسبها أحدهم حقيقة صريحة والثان

تابعي الديانة واحدة آما ظهر ذلك في التاريخ مرة بعد مرة وقد رأينا شيئًا منه حديثُا بينكم وبين الشيخ الخضيري 
حة مرة حقيقة صريالسابق واألخير فيستدل من قولكم أن أمورًا قد حسبت وأنتم بأنفسكم سلمتم بذلك في مكتوبكم 

فحسب غلطًا وعكس بالعكس فاالختالف بيننا فقط هنا ما هو الدليل والبرهان ما بعد يفيها ف رثابتة تبدل النظ
  الصحيح الجديد الذي يقوم فيمكنه أن يغير أحسبه اليوم معقوًال حقيقيًا؟

نزه العظيم الذي يعتقده آل فهو هذا إذا آان اهللا تعالى حقًا اإلله المأما األمر الثاني الذي جيب علينا أن ال ننساه 
صار إعالن نفسيه لنا بطريقة غير  الثالثة أي اليهودية والمسيحية واإلسالمية فليس من الغريب إذامن األديان 

التي آنا ننتظرها بعقولنا الضيفة المحصورة وعلى آل حال نرى في التاريخ آثيرين من العلماء المسيحيين 
فائق قد قبلوا بكل تواضع بسيط البشارة بأنه تعالى أعلن نفسه فنعمته لجنس ومفكريهم أنهم من علمهم الزمني ال

بشري هالك بيسوع المسيح في حياته وموته قيامته قد قال مثُال بسكل وهو أعظم فالسفة أوروبا فعلماءها بعلم 
 الزداد إيماني الحساب والجبر أنني مع آل عملي مؤمن بالمسيح إيمان الفالح البسيط ولو آان علمي أعظم أيضًا

قد أخبرتكم في مكتوبي السابق باهتداء عالم من علماء بالدي ) أي أبسط الكل ( فآمنت إيمان الفالحة البسيطة 
وأنني طبعًا ال أطلب منكم بمجرد ذآره أن تعملوا مثله لكني أطلب منكم غير ما أظهرتموه لي إذا حكمتم في 

عنهما إال ما أخبرتكم به أنا وأنا هو الذي يعرف ما صار مكتوبكم األخير على شيء وعلى شخص ال تعرفون 
به وإلى أي إيمان رجوعه أي على اإليمان المسيحي البسيط بقيامة يسوع المسيح من األموات آأساس خالصه 

عن رجوعه إلى اعتقاد بسيط مخالف العتقاد الكنيسة وبعيد عنها أنني ال أغضب منكم إذا قلتم فكيف تقولون إذًا 
ول شهادتي أو بحسبانكم ذلك الشخص جاهًال مثلي ولكني أغضب إذا حفرتم آالمي إلى إير ما هو مقصود بعد قب
  .منه

إن ال يكمل هذا القرن وهناك من يعتقد اعتقادًا حقًا بصحة هذه الديانة المسيحية ( نعم لكم الحرية بالظن 
 إن آالمًا آهذا ليس )ه القرآن الحكيم  الذي بينه ووضحاألصيل أصلها يرجعوا إلى أنالحاضرة بل ال بد من 
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واآلن لي فرصة لإلجابة على أسئلتكم الموجهة لي في تحريرآم وفي الحقيقة هي سؤال واحد ال غير والجواب 
سؤالكم األول نحسبه دين العقل ال إيمانًا ونعتقد عليها ضامن نوعًا ما فيما قلته إلى اآلن أن الذي وصفتموه في 

 أن اإليمان أقوى من دين العقل وأثبت وأحسن نعم ذلك إدعاء مني آما يكون إدعاء بموضوعولو لم يظهر دائمًا 
أو غير منكم أن تقولوا بالعكس ألن اإلثمار ستبين ذلك وال أعني باإلثمار عدد تابعي الدين وال سرعة انتشاره 

( في الفرد بعد  امتحانه آل شيء فاختياره الحسن وآما قلت سابقًا األمور الخارجية لكني أعني تأثيره ذلك من 
ال برهان لي على صحة الديانة في األمور الخارجية ثم من جهة تبشيرنا بمبدأنا  ) 36راجع آلمة سوا وجه 

جل نشره مباشرة وغير مباشرة وال للغير فال بد من أن تابعي الدينين إن آانوا مخلصين غيورين سيعملون أل
بأس بذلك إذا آان بدون غش وإآراه من أي نوع آان وال أستحي آمسيحي بتقديم الشهادة بإيماني للغير وال 

 نتبع ما تقولون ناللمسلمين نعم أنه ال يخفاني أن النتائج قليلة وأن مقاومة المسلمين شديدة للتبشير المسيحي فلو آ
 عن هذا العمل لكنا لم ننس أن السيد المسيح نفسه آان يالقي مقاومة شديدة وعدم القبول من لكففنا  "المعقول " 

الكثيرين في شعبه ألنهم حسبوا التعليم القديم أحسن فأصح من تعليمه الجديد فال نتعجب من قلة النتائج ولها 
معقول وعدم احتياجهم إلى مغفرة أسباب آثيرة منها سياسية ومنها دينية وربما أهمها تمسك المسلمين بمبدأ ال

  .الخطايا المجانية من قبل اهللا

أما من جهة األسئلة فهي أربعة لكني اختصر في جوابي ألنه واضح نوعًا ما من آل ما تقدم نعم أن خرافات 
وإن قديمة بدون قيمة روحية نترآها لكن البشارة بنعمة اإلله المجهول لجنس بشري مزمع أن يموت ال نترآها 

ألنها إذا حصلت الشروط للقبول يقبلها الشخص بكل " غير معقولة " ءنا بطريقة غريب يسميها البعض جا
إذ أن الذي يسميه سهولة وبكل سرور فيراها معقول إلى الغاية وبهذا أآون قد أجبت على السؤال الثاني أيضًا 

أما جواب .   غيره فيعمل به بكل نشاطيؤثر في حياة المؤمن أآثر من) قيامة المسيح ( " غير المعقول " البعض 
السؤال الثالث فهو أن الشخص طالما ال يشعر باحتياج إلى البشارة المسيحية بل يحسبها غير معقول وغير 

وسينصح اآلخرين بعدم قبولها والجواب الرابع يكون أنه ليس من شأننا أن نحكم بما طبيعية فطبعًا سيرفضها 
نسان إذا صار يعتقد أن أمرًا من األمور هو من اهللا فيقبله وإن آله ذلك تضحية ما سيكلف به اهللا إنسانًا ألن اإل

 : 13متى ( حسبه قبًال أمن شيء في حياته آما عبر عن ذلك السيد المسيح نفسه في المثل عن اللؤلؤة الثمينة 
45-46.(   

م الخاص نني ال أهتم آثيرًا بتفسيرآسأتقدم إلى بعض مالحظاتكم على ما آتبته لكن أقول ألوًا بكل صراحة أاآلن 
سيما بعد ما رأيت آالمكم عن األستاذ الدانمرآي الذي ذآرته في مكتوبي السابق ألنه آليات الكتاب المقدس وال

تقبلوا آالمي في شخص أعرف عنه تمام المعرفة بل تفهمون الخبر عنها آما يوافق أفكارآم وآراءآم إذا لم 
م آل المسيحيين لألخبار عن موت المسيح أي أن تقبلوا آالم األناجيل آعبارة عن فكيف أنتظر أن تستحسنوا فه

عقديتهم بموته فأعيد آالمي مرة أخرى أنني ال أطلب منكم أن تؤمنوا بكالم اإلنجيل فيموت المسيح الصليبي 
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طقيًا ولي ليل ثابت على ذلك إذا قلتم نمًا لتفسير معنوي مجازي لكل ما تستصعبونه عقليًا ومئإنني أراآم ميالين دا
 آية التي تجهلونها تحمل معنى آخر أقرب لها من المعنى الذي أنا أفهمه نأنكم قادرون على أن تثبتوا أن الخمسي

سابقًا أن ما طرقها االحتمال فال يصح به االستدالل وأنا نفس لم أقبل  وآثيرًا ما ذآرتم فهل هذا الكالم معقول؟
إسالميًا ولكن آم تعجبت عند مطالعتي مناظرتكم والشيخ الخضيري إذا قال هو أنه هذا الحكم لكني حسبته مبدءًا 

و المقبول بين ليس لكم حق التفسير المجازي لآليات القرآنية إذا أمكن التفسير الطبيعي ال أقدر أن أحكم ما ه
المسلمين من هذين المبدأين ولكني أريد على آل حال أن أستعمل هذا الكالم عليكم في تفسير الكتاب المقدس 
فبأي حق تفسرون إقامة األموات وغيرها من آيات الكتاب بطريقة معنوية طالما المسيحيون أنفسهم فسروها 

طبيق تفسيرآم على آل اآليات وأنني أعيد عليكم اآلن وفهموها منذ القديم آواقع قد صارت وطالما ال يمكن ت
أن آالم اإلصحاح الخامس من الرسالة إلى العبرانيين هو دليل قاطع بأن المسيح مثُال واحدًا هذه المرة قد أدعيتم 

حقيقة ال يوجد وال واحدة منها إال ويمكن بكل بساطة ( نجا فلم يمت على الصليب وعندما آتبت أنا في مكتوبي 
 ) حسهولة تطبيقها على االعتقاد المسيحي نعم واحدة منها تظهر بأول نر آأنها تقول عن عدم موت المسيو

لكن بما أن هذه ( آالمي هذا تسليمًا تمًا ألفكارآم وذلك مع أنني زدت حاًال في مكتوبي السابق قائًال سميتم 
ى الصليب بحسب القواعد الثابتة العلمية علالرسالة نقول قبل هذه اآلية وبعدها بكل صراحة عن موت المسيح 

لكن ) يجب علينا أن نفهم هذه اآلية المذآورة ليس عن عدم موته بل عن تخلصه من الموت بواسطة القيامة 
إذا رسالة نفسها فكيف يجوزفهم اإلصحاح الخامس هكذا  لعن تحريفكم ما آتبته أنا فلنرجع إلى النغض النظر 

  " فهل ذلك من المعقول والمقبول " موته آان بقية الرسالة تقول عن 

مكتوبي السابق مثُال أنني دحضت آالمكم عن استعمال وهكذا يمكنني أن أنتقد غيرها من مالحظاتكم بخصوص 
آلمة قيامة عوضًا عن آلمة اإلقامة فبينت لكم أن آلمة إقامة أيضًا مستعملة في أماآن آثير في العهد الجديد 

فحينئٍذ ( ا لي بغلطكم في هذه النقطة أمسكتم آالمي فانتقلتم به إلى موضوع آخر قائلين ولكن بدًال من أن تسلمو
فهل هذا  )أحيا غيره هو اهللا تعالى   يكون إلهًا بدعوى أنه أحيا نفسه وغيره مادام الذي أحياه وأنال يصح 

 يقل أحد بأن تالميذ المسيح هكذا أيضًا عندما بينت عدم حق آالمكم إذ قلتم بأن لم.  التصرف معقول فمقبول ؟
الموتى فأتيت بآيات من العهد الجديد قال بذلك فعوضًا عن أن تعترفوا بخطأ آالمكم صرتم آانوا يقيمون أجساد 

أنني أخشى بعد ذلك أن تقولوا أن بطرس وبولس مسيحيان آخرين أو إالهان أيضًا من دون ( قائلين ون ئتستهز
م في محله وهل هذه هي طريقة المناظرة الحقيقة؟ ومن جهة ما آتبتموه عن فهل هذا الكال)اهللا يحيون الموتى 

العالقة بين آالم العهد القديم والعهد الجديد فلي أمور آثيرة ألقولها ولكن ذلك ليس من موضوعنا هذا إذ هو 
تموه في عدة إثبات موت المسيح وقيامته من أسفار العهد الجديد فاترك ذلك على غير فرصة ثم أيضًا آل ما قل

 وعن تحريف بولس الرسول لإلنجيل األصلي إلخ فذلك أيضًا أصليتهالجديد عدم صحته وعدم  أماآن عن العهد
خارج عن موضوعنا ألنه عبارة عن أفكار إسالمية بخصوص الشخص المصلوب إن آان هو يسوع نفسه أم 

آان المسلم ال يقبل شهادة العهد الجديد ألنه يهوذا أم غيرهما وآل ذلك ال أساس له في أسفار العهد الجديد وإذا 
يزيد عن تقدم تعليم المسيح نفسه فله آل الحرية بذلك ولكنه موضوع آخر ليس له عالقة بموضوعنا الحالي 
فلذلك ال أدخل في بحث آل تلك األمور هنا وال في آالمكم عن القرآن وقراءاته السبع فلذلك يختص بموضوع ا 

  .حي الصحيحلوحي وما هو معنى الو

فال أطيل الكالم فيه وأنا ) ووحدك ضاًال إلخ ( وأما ما آتبتموه عن اآلية القرآنية التي ذآرتها أنا في مكتوبي 
 الخضيري وأنني لم أذآرها أصال إال للدليل بأن مسلمًا ال الشيخقرأت آل ما آتبتموه في هذا الموضوع ضد 

يح أن يقول بعدم عصمة األنبياء إذ ذلك ثابت له من آيات يصح له بوجود آية آهذه مهما آان تفسيرها الصح
  .غيرها وهكذا تفسير العهد الجديد بعض ببعض
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إعراضكم على ذآري أفكارآم مع ذآر أن أذآرهما وأولهما واآلن قد بقي لي نقطتان في تحريرآم ينبغي  
 سنين أدرس آتب األحمدية فأباحثهم أآاتبكم فأباحثكم فأقول أنه صار لي عدةإياي بأن  ة األحمدية وحثكم الطائف
 مثل أفكارهم تمامًا في هذا أفكارآم وفي حيفا وسبب ذآري إياها في مكتوبي السابق أنني وحدت دمشقفي 

الموضوع فحسبت أفكارآم مأخوذة منها أو مؤثرة بها لكن إذا صارحتم بأنكم لم تتخذوا أفكارآم عن موت 
مطالعتكم الخصوصية للعهد الجديد فاسلم آل التسليم بأن ذآر األحمدية المسيح من األحمدية لكن حصلتم عليها ب

في مكتوبي ال معنى له أما إلى اآلن فلم أجد هذه األفكار عن صلب المسيح وعدم موته على الصليب ثم موته 
ك فيما بعد في غير مكان إال معلقة نوعًا ما بتعليم األحمدية  وآما ذآرت في مكتوبي السابق أن مؤسس تل

هذه بدرس العهد الجديد واالستدالل المعقول لكن بوحي ر بصراحة أنه لم يحصل على أفكاره الطائفة نفسه قر
نا هنا بل فقط ما آان يعتقده المسيحيون  في الهند فذلك ال يدخل في موضوعخصوصي عن قبر المسيح المزعوم

 العهد الجديد التي آتبت آلها أو األولون بخصوص موت المسيح وقيامته وآل المفسرين سلموا بأن رسائل
أآثرها قبل األناجيل تبين بكل بوضوح أن الرسل والكنائس األولى بعد ارتفاع المسيح ال يدع مجاًال للريب بأن 
مرآز دائرة تعليمهم هو موت المسيح وقيامته وال يوجد فيها شيء يناقض هذه العقيدة مع أن بعض اآليات يمكن 

  .ازية لمن يفرض من قبل عدم إمكان القيامة وعدم موت المسيح على الصليبتفسيرها بصورة معنوية مج

والنقطة الثانية هي مالحظاتكم عن إنجيل برنابا فتعجبت منكم هنا أآثر مما في غيره من المكتوب فمع أننا اتفقنا 
ي لم يثق ولم يثق به العهد الجديد قد جئتم في المكتوب السابق بذآر إنجيل برنابا الذ أسافر أساسبأن نبحث على 

يبين أغالط الكتاب إلخ زدتم فذآرتم إنجيل برنابا آإنجيل خاص مسيحي ما ثم بعد ما أرسلت لكم نسخة آتاب 
بجانب األناجيل األربعة المعتبرة عند المسيحيين فقلتم أن برنابا حضر وقوع الحادثة نفسه لكونه من تالميذ 

القبض عليه إلخ وأن المسلم يعتبره آما يعتبر األناجيل األربعة فيا ليتكم  المسيح الذين آانوا معه حينما أراد الجند
تجدون وقتًا فيما بعد لمطالعة نسخة الكتاب الذي أرسلته لكم مرة ثانية فأخبار العهد الجديد عن برنابا فأن أحب 

  .ير آتاب مزور غ" إنجيل برنابا" أن أعرف آيف تدحضون دالئل ذلك الكتاب التاريخية العملية فتحسبوا 

ثم أترك لكم هذا ما رايته من الضرورة أن أذآره قبل ترآنا موضوعنا هذا فسأضع أدناه اآليات التي طلبتموها 
  . إجابتي مرة أخرى بهذا الموضوع أم هل تبتدئون بغيره    ودمتمتريدوناالختيار هل 

  

  القس الفريد نيلسن
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رومية من سفر أعمال الرسل
4عدد  1صح             2عدد  2صح            

3عدد  6صح             24عدد  2صح            

4عدد  9صح             31عدد  2صح            

5عدد  9صح             32عدد  2صح            

9عدد  9صح             15عدد  3صح            

11عدد  8صح             26عدد  3صح            

آورنثوس1 10عدد  4صح            

14عدد  6صح             30عدد  5صح            

26عدد  11صح  39عدد  10صح 

3عدد  15صح  40عدد  10صح 

4عدد  15صح  41عدد  10صح 

5عدد  15صح  30عدد  13صح 

6عدد  15صح  32عدد  13صح 

7عدد  15صح  34عدد  13صح 

8عدد  15صح  37عدد  13صح 

12عدد  15صح  18عدد  17صح 

15عدد  15صح  31عدد  17صح 

20عدد  15صح  32عدد  17صح 

21عدد  15صح  6عدد  23صح 

23عدد  15صح  19عدد  25صح 

23عدد     26صح 

 آورنثوس2 بطرس1
18عدد  3صح          10عدد  4صح           

21عدد  3صح          14عدد  4صح          

3عدد آولوسي 1        صح 

22عدد  رويا 1صح          

1صح          18عدد  1عدد  3صح         

فيلبي  وال لزوم لذآر آل آيات األناجيل 
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8عدد  2صح        

9عدد     2صح        
10عدد  3 صح       
عبرانيين

9عدد  2    صح 

14عدد  2صح    

15عدد    9صح    

16عدد    9صح     

19عدد    11صح      

17عدد    13صح      

20عدد    13صح      

أول تسالونيكي             

4صح           14عدد   
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   عبد اهللا القيشاوي إلىالمكتوب الثالث من الشيخ( 

  )القس الفريد نيلسن 

    1355 صفر سنة 1936/10 مارس سنة 2غزة في 

  حضرة الفاضل القس الفريد نيسلن   المحترم

  

 وما به علم وحيث أنكم تخبرونا فيه بأنكم تريدون 1936 آانون الثاني سنة 31وصلني تحريكم المؤرخ في 
ر وأنه ال يمكنكم البحث في موضوع جديد قبل السفر فقد أجلنا فتح السفر إلى بالدآم واإلقامة فيها ستة اشه

المباحثة في موضوع جديد إلى ما بعد مجيئكم من هذه السفرة حسب رغبتكم ولكن رأيت تتميمًا لموضوعنا الذي 
  :نحن فيه وختامًا له أن أجيب على آتابكم األخير في هذا الموضوع فاقول

 علي لومًا في استعمالي بعض آلمات تقولون أنها قاسية نقلتم لي نصها عن إنكم في صدر مكتوبكم هذا توجهون
ي األخير مع أنني آنت اعتذرت لكم عنها في خاتمة ذلك المكتوب بأنه آلمات اقتضاها سياق الكالم وبيمكت

  .وطبيعة البحث ال أقصد بها سوءًا فمعذرة من ذلك

إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا ( الخضيري الذنابي في تفسير آية أما إشارتكم للمناظرة التي حصلت بيني وبين الشيخ 
المنشورة في جريدة الجامعة اإلسالمية بقولكم أن آل واحد منكما قد ) ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر 

 لىرد على اآلخر في يعده األخر صريحًا من لفظ اآلية وأنه مادام الحال هكذا بين عالمين مسلمين متفقين ع
على آخر ما قلتم فيها حضرة القسيس أن المناظرة بين أمور آثيرة في الدين فك بالحري بين مسلم ومسيحي 

اثنين إذا آانت بحسن نية وبقصد إظهار الحق في ذاته فإنها تقرب بينهما مهما آانا بعيدين في الدين والمعتقد أو 
 الحق فإنها البد وأن تنقلب سوءًا على من أراد السوء  ولكن إذا لم تكن بحسن نية وال بقصد إظهاروالمبدأالرأي 

  .من المتناظرين وإن آانا على دين وعقيدة ومبدأ واحد

إنني فسرت الفتح في اآلية بالفتح العام الذي يصلح أن يكون منة من اهللا على رسوله ويصلح أن يكون معجزة له 
إذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت ( بذلك قوله  تعالى وهو فتح العالم بدخولهم أفواجًا في دين اإلسالم آما يصرح

فإنها صريحة فيما قلت آما أنني ) الناس يدخلون في دين اهللا أفواجًا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه آان توابا 
فسرت غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر بستر آل غلط  وآل خطأ حصل له أو سيحصل في آيفية الوصول إلى 

من هداية الناس إذ انه بدخولهم بواسطته أفواجًا في دينه قد حصل على تمام مقصوده فسترت تمام مقصوده 
لشرعه  وليس المار من ذنبه مخالفته ألوامر اهللا و.  وانمحت آل أغالطه وأخطائه التي حصلت في سبيل ذلك

األنبياء عليهم الصالة من الحكيم الذي قد نزل عليه وأمر الناس به الن الذنب بهذا المعنى معصوم منه آل نبي 
ولكن الشيخ الخضري الذنابي بالنظر لكونه لم يجد هذا التفسير في الكتب فقد تعرض لي من دون .  والسالم

المسلمين ورد علي بشتم وسفاهة ال يناسب أن تحصل حتى من الجاهلين ثم فسر ذلك الفتح بفتح عادي بسيط 
 عن عظمائهم وفضًال عن األنبياء والمرسلين وفسر الذنب بمخالفة يمكن أن يحصل من أحد القواد العاديين فضًال

وليس له حجة فيما قال إال أنه فهم منقول ) حسان األبرار سيئات المقربين ( الشرع ولكن على حد قول القائل 
 من الكتب وإن ما قلته فهم جديد غير منقول عن الكتب فاعذروني أيها الناس في مثل هؤالء الجامدين الذين

يعتبرون أن الفهم المنقول هو الحق ولو آان بعيدًا عن الحقيقة  والصواب ويكذبون آل فهم جديد ولو آان هو 
  .الصحيح المراد من رب العباد

هذا ما آان من شأن المناظرة بيني وبين األستاذ الخضيري المنشورة في الجامعة اإلسالمية والتي أشرتم إليها 
  . الخضيري ذد وماذا آان يقصد في هذه المعارضة والمقاومةاألستاذا قام في مكتوبكم  واهللا بعلم لماذ
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وما اعتراضكم على ما تضمنه آالمي من أن الدين اإلسالمي هو المعقول وأن الدين المسيحي الحاضر غير 
سر بان العقل البشري يجب أن يدخل ويمكنه أن يدخل إلى أعماق اإليمان فيفمعقول بقولكم لي إذا آان مقصدآم 

أما إذا آان مقصدآم  ة دينكم معقوًال وديني غير معقولآل أسراره بحسب المنطق والحساب فال مانع من تسمي
 العقل السليم فوصف دينكم بعكس ذلك فأخالفكم آل وصف الدين المسيحي بصاحب خرافات بالية يرفضها

م أيضًا بأننا ال نقبل آل ما يقال لنا في المخالفة نعم إننا ال نقبل باإليمان بكل ما يستحيل على اهللا فيصح قولك
ولكنكم غير مصيبين بقولكم إن ما يقال في حق فالنًا آذاب قد أصدق ولكنه إذا قيل لي أن شخص مات فعاد حيًا 

وإذا قيل لي أن فالنًا دعا اهللا فاستجيب بمعجزة فال , صديقي المخلص الذي أعرفه معرفة جيدة آذاب ال أصدق
وإذا قيل لي فالنًا مات , سانًا غير تقي وغير مخلص ولكن إذا عرفته تقيًا مخلصًا فقد أصدقأصدق إذا عرفته إن

 هي ما حياتهفعاد إلى الحياة الدنيا ال أصدق ألنه غير طبيعي وغير منتظر ولكن إذا قيل ذلك عن المسيح الذي 
قلتم في هذا الموضوع وأطلتم  ما إلى آخر.  هي فال يستحيل علي ذلك بل بالعكس أصدقه فاحسبه معقوًال طبيعيًا

  .فيه 

فأقول لكم في الجواب عن ذلك أن آالمكم هذا آله ال يفيدآم في الموضوع شيئًا وال يصلح أن يكون ردًا على 
آالمي ألن آل إنسان يعرف من نفسه ويتحقق بوجدانه إن اإليمان الموافق للعقل هو أصح واثبت وأوقى من 

وعلته شيء ومتعلق ذلك ان متعلقًا باهللا تعالى فضًال عن المسيح ألن سبب اإليمان اإليمان المخالف للعقل ولو آ
أنه يقدم وإيمان غير معقول متعلقًا بأٍي آان فال شك اإليمان شيء آخر فإذا عرض على أي إنسان إيمان معقول 

المعقول على  اإليمان اإليمان المعقول على غيره ألنه أيسر وأسهل وأقرب وأقل مسئولية خصوصًا إذا عرفنا أن 
غيره ألنه أيسر وأسهل  وأقرب وأقل مسئولية خصوصًا إذا عرفنا أن اإليمان بالشيء في اللغة هو ما أمنت له 

أن النفس ال تطمئن لما يخالف العقل إذا وجدت بجانبه إيمانًا أخر ضده يوافق النفس واطمأنت إليه وال شك 
ان قبول اإليمان بغير المعقول ال يقوم حجة لكم على رد آالمي وال وعليه فإن آل ما أطلتم به في بي.  العقل

خصوصًا وإنكم قد سلمتم لنا في آثير من مكاتيبكم بأن اإلسالم أقرب للعقل من المسيحية وقد قلتم يعارضه أبدًا 
 يقبل إال من جهة أعقل من المسيحية ألنه الفكما قلت لكم أن اإلسالم  (    أيضًا في نفس هذا المكتوب ما نصه

فأجد المسيحية أعقل جدًا من اإلسالم ألن آالم أما من جهة أخرى , ما يدرآه عقل اإلنسان فيسميه طبيعيًا
  .انتهى آالمكم) المسيحية عن اهللا نسبته للعالم الخاطئ المتألم الهالك أعمق التأثير فأقرب للحكمة اإللهية 

أعقل من المسيحية ولكن عبارتكم ليم منكم بأن اإلسالم أقول أن عبارتكم األولى هي إقرار على أنفسكم وتس
من جهة أخرى أعقل من اإلسالم الثانية إنما هي دعوى منكم ال نقرها وال نسلم لكم بها ألن قولكم إن المسيحية 

كاد ألنها أعمق في التأثير وأقرب في الحكمة اإللهية من جهة نسبة اهللا للعالم الخاطئ المتألق الهالك هو قول ال ي
من هذه الجهة وال يكاد يعقل حسب ما تعتقدون فيها من أن اهللا تعالى افتدى الناس وخلصهم من خطاياهم يفهم 

 بأن نزل من السماء علياه في جسد المسيح فأراق دمه ونواهيهالتي ارتكبوها ضده وعملوها رغمًا عن أوامره 
دًا وإنما هي عقيدة تقليدية فقط آما أثبتنا ذلك لم في فداًء عن هذه الخطايا فإن دعوى آهذه ال يسلم بها العقل أب

  .مكاتبتنا السابق بما ال مزيد عليه

وفضًال عن آون العقل ال يسلم بها فإنا ال نجد فيها أدنى تأثير آما هو مشاهد فضًال عن التأثير العميق الذي 
القبيح حتى ال يعود إليه م على فعله تدعونه وال نجد فيها شيئًا من الحكمة اإللهية التي تقضي أن يؤاخذ المجر

مرة أخرى ال إنه يكون غير مؤاخذ عليه ليتجاسر على العودة إليه فأي حكمة اإللهية في رفع الذنب عن المذنب 
آهذا لو سلم من التقليد األعمى لما وسعه إن قوًال .   ذات اهللا عنها آما تقولونأوبعد ارتكابه بتعذيب ابن اهللا 

  .ه ضمير حرالعقل وال رضي ب

اليوم الذي تصدقون فيه بأنه أعقل وبالجملة فما دمتم تقرون بأن اإلسالم أعقل من المسيحية من جهة فسيأتيكم 
  .من المسيحية من الجهة األخرى أيضًا متى بحثتم في الموضوع بحثًا حرًا خاليًا من عقال التقليد
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) إنسان يقال في حق إنسان آخر ولو آان مسيحيًا أن ما يقال في حق ( وقد استغربت جدًا اعتراضكم على قولي 
أنه قد يصدق إنسان وال يصدق أخر وقد يستجاب دعاء التقي المخلص وال يستجاب دعاء غيره إلى ( بقولكم 

يقال في ما يقال في حق إنسان ( آالمي في واٍد آخر إذ أن معنى قولي آخر ما قلتم حيث أن آالمكم هذا في واٍد 
أي من جهة األمور الطبيعية الجسدية آموت الجسد وحياته بعد موته ال من ) و آان مسيحيًا حق إنسان آخر ول

جهة األمور الروحي األخالقية آالصدق والكذب واستجابة الدعاء وعدمها فاألولى ال فرق فيها بين المسيح 
 آالم لنا فيها فإنه يوجد لكل جسم بخالف الثانية التي الوغيره ألن من األعراض البشرية الطبيعية التي تعرض 

فيها فرق وأي فرق بين إنسان  وإنسان آخر فقياسكم األولى على الثانية قياس في غير محله ال يصح أن يكون 
  .حجة لكم على رد قولي

ذا القرن وهناك من يعتقد اعتقادًا حقًا بصحة هذه الديانة المسيحية أنه ال يكمل ه( وأما ردآم على قولي 
أنه ( بقولكم ) بد من أن يرجع المسيحيون إلى أصلها األصيل الذي بينه ووضحه القرآن الكريم الحاضرة بل ال 

وع الكنيسة العاجل عن إيمانها ة في أآثر بلدان أوروبا بشرت برجمن نحو مائة وخمسون سنة قامت حرآ
وقال غيره أن " قريبًا أن الكنيسة مزمعة أن تموت " الموروث فقال بعضهم آالفيلسوف الملحد فولتر الفرنساوي 

عن آثير من ميراثها القديم آمعجزات العهد الجديد آلها وعن القول بقيامة الكنيسة ال بد من أن تتحول فتستغني 
 إلى القديملم تتم إذا الكنيسة لم تمت فلم تترك اإليمان فيبقى دينًا طبيعيًا معقوًال ولكن تلك النبوات السيد المسيح 

  . )ملتآخر ما ق

ل أن الكنيسة الباقية على قيد الحياة إنما هي رسوم وطقوس فقط ال عقائد إما العقائد فقد صدقت فيها نبوة فأقو
الذين ال يبحثون في قول وال يفكرون في عقيدة آما بقيت فولتير ولم تبق إال في نفوس السذج من المسيحيين 

لحرص على بقائها في نفوسهم ونفوق القوم آل اصور هذا العقائد وخياالتها في نفوس القسيسين الذي يحرصون 
الجميع وحل محلها ما هو ليكون لهم سلطان ما دامت هذه الصور والخياالت موجودة إذ لو زالت من نفوس 

معقول لما بقي لزوم لوجود قسيسين يبشرون بها ويدعون الناس إليها ويقنعون بها ضد المعقول الذي طبيعي 
  .عقلويميل إليه آل  نيفهمه آل إنسا

فيها وعليه فإن نبوتي صادقة على آل حال ألنني لم أقل أن رسوم وطقوس الكنيسة تموت وال يبقى مسيحي 
حتى تقولوا أن الكنيسة حية باقية لحد اآلن وإن المسيحيين فيها أآثر من ذي قبل وإنما قلت ال يبقى من يعتقد 

فأنا أقر ببقاء ودوام  بد وأن يرجعوا إلى أصلها األصيل  المستحدثة في الديانة المسيحية بل الباألموراعتقادًا حقًا 
الديانة المسيحية ودوام آنيستها ورسومها وطقوسها ولكني ال أقر بدوام ما حدث فيها من العقائد الغير معقولة 

 السابقة وإن الزمان لكفيل بصحة ما أقول ومن يعش مكاتيبيمما بينه القرآن وذآرته لكم في آالتوحيد  وغيره 
  .بره

هل اإليمان الثابت بالدليل والبرهان أوفق أم اإليمان المبني على شهادة ( وأما ردآم على سؤالي لكم الذي هو 
 أثبت  وأحسن اإليمانيينفأي  يناقضانهالناس فقط بدون أدنى دليل وال برهان بل ربما آان الدليل والبرهان 

) مومًا به وأيهما يجب ترآه ورغبة عموم الناس عنه ؟ وتبشير الناس عإتباعهوأيهما أقوى وأمتن وأيهما يجب 
إن الذي وصفتموهم في سؤالك نحسبه نحن دين العقل ال إيمانًا ونعتقد ولو لم يظهر دائمًا بوضوح أن ( بقولكم 

أن تقولوا بالعكس ألن من دين العقل واثبت وأحسن نعم ذلك ادعاء مني آما يكون ادعاء منكم اإليمان أقوى 
من األمور الخارجية تبين ذلك وال أعني باإلثمار عدد تابعي الدين وال سرعة انتشاره أو غير ذلك اإلثمار س

  ).ولكن أعني تأثيره في الفرد بعد امتحانه آل شيء فاختياره الحسن 

أقول إنني يا حضرة القسيس لم أعجب من شيء أآثر من عجبي من آالمكم هذا أتريدون أال تعتبروا وال 
إذا نشأ عن الوهم والخيال وأنه بالدليل العقلي إيمانًا وأنه ال يكون اإليمان عندآم إيمانًا إال ان المؤيد تحسبوا اإليم

 يكون اإليمان وهل يرضى لكم نإذا نشأ عن الدليل والبرهان ال يكون إيمانًا وهل يرضى لكم عاقل في الدنيا أ
رهان أقوى وأثبت وأحسن من اإليمان المؤيد بالدليل عاقل في الدنيا أن يكون اإليمان الغير مؤيد بالدليل والب
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وأعجب من هذا وذاك أن تدعوا أن اإلثمار ستبين ذلك وأنكم ال تعنون باإلثمار عدد التابعين للدين وال سرعة 
  .ر ذلك في الفردانتشاره وال غير ذلك من األمور الخارجية وإنما تعنون تأثي

القسيس إن آالمكم هذا ال يكاد يفهم ألنه ال يمكن ازدياد عدد التابعين في الدين إال باألفراد وال يمكن فيا حضرة 
سرعة انتشاره إال في األفراد وهل يمكن تحقق الجماعة أو األمة إال بأفرادها فمتى حصل التأثير في األفراد بعد 

 الدين إنما وإثمار..  للدين ويسرع انتشاره بين الناس حسن يتكون عدد التابعينامتحانهم آل شيء فاختيارهم األ
من آثاره متصًال للدين حقيقة إال إذا آان أثرًا والهم وأقوالهم وال يكون ذلك ثمرة حهي إصالح أعمال الناس وأ

الذي أعقبه  الوحيد بظهوره مباشرًا النتشاره وال أظنك يا حضرة القسيس تنكر أن الدين اإلسالمي هو الدين
صالح تابعيه وأتصل به رقيهم فكان ذلك أثرًا له أما الدين المسيحي فأنت تعلم والتاريخ يثبت أن رقي المسيحيين 
وعظمتهم لم تكن عقب ظهوره وال أثرًا من آثاره إذا لو آانت آذلك التصلت بظهوره فرقيهم وعظمتهم إنما 

بعد احتكاآهم بالمسلمين الذين آانوا وقت ظهور دينهم ارقى األمم أي آانت مضي أجيال آثيرة من ظهور دينهم 
.  الحقائق وطمس التاريخال ينكره أحد إال من يريد غمض وهذا  على اإلطالق حضارة وتمدنًا وعلمًا وأخالقًا 

أن  حسنة في األفراد والجماعات هل هو دين اإلسالم الذي شاهدناه فأي الدينين هو الذي أثمر ثمرةوحينئٍذ 
نا يآما تقولون وما يدرأثماره متصلة به بالفعل أم الدين المسيحي الذي تدعون أنه سيتبين ثمره في المستقبل 

  .بالمستقبل المجهول

المسلمين شديدة للتبشير المسيحي فلو آنا نتبع ما نعم أنه ال يخفاني أن النتائج قليلة وأن مقاومة ( وأما قولكم 
مقاومة شديدة إلى آخر ن هذا العمل لكننا لم ننس أن السيد المسيح نفسه آان يالقي عتقولون أنه المعقول لكففنا 

  ).ما قلتم

شديدة هي دعوة في غير محلها ألنه ال يوجد فأقول لكم أن دعواآم بأن مقاومة المسلمين للتبشير المسيحي 
 للمسيحيين ضد اإلسالم وال للمسلمين جمعيات تبشيرية ضد الدين المسيحي آما يوجد مئات الجمعيات التبشيرية

يصرف المسلمون شيئًا من ماليين الجنيهات التي يصرفها المسيحييون في هذا السبيل فكله نتائج التبشير 
يقاوم دينًا المسيحي ليست ناشئة من مقومة الملسمين وإنما هي ناشئة من مقاومة اإلسالم نفسه لكونه دينًا معقوًال 

وبالنظر لقوة مي بالنظر لبساطة عقائده وعدم التصنع فيها ولكونها معقولة مقبولة ثم إن الدين اإلسال. غير معقول
مبادئه ومتانة بنيانه فقد أصبح صخرة عظيمة ضخمة ال تؤثر فيها صدمات المبشرين المسيحيين مهما آانت 

ج إلى من يدافع عنه ألنه فالدين اإلسالمي ال يحتاقوية ألن العقائد الغير معقولة ال تقاوم العقائد المعقولة أبدًا 
بنفسه ويسير قوي يدافع عن نفسه وال يحتاج إلى من يبشر به ويسير به في الناس ويقنعهم به ألنه معقول يبشر 

  .في الناس بذاته ويقنعهم ببساطته وبراهينه وأدلته

 فإن آالمكم هذا )التبشير لو آنا نتبع المعقول لكففنا عن ( ولذلك فإني أوافقكم تمام الموافقة في قولكم عن أنفسكم 
حق وصدق ألن المعقول ال يحتاج إلى تبشير آما قدما فأنتم إنما تبشرون بغير معقول آما تقولون وإذا آنتم 

ماآان ال تبشرون بمعقول فهل تبشرون بخيال وموهوم بشيء غير مفهوم إن المسيح عليه السالم تقرون بأنكم 
ناس بما يفهمون ويعقلون وآان يأتي لهم على ذلك باألمثال الظاهرة وإنما آان يبشر اليبشر بمثل ما تقولون 

وليستقر في عقولهم وإال لما تبعه أحد إذ ال يعقل أن الناس يترآون والبيانات الواضحة ليدخل ذلك إلى أذهانهم 
ذا لهم وغير داخل عقولهم فكفاآم يا حضرة القسيس جدالص في هدين آبائهم وأجدادهم إلى شيء غير مفهوم 

  .الموضوع الذي أصبح ظاهرًا واضحًا وال لزوم لتضييع الوقت فيه
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منها سياسية ومنها دينية وربما أهمها فال نتعجب من قلة نتائج التبشير المسيحي ولها أسباب آثيرة ( وأما قولكم 
  ).تمسك المسلمين بمبدًا معقول وعدم احتياجهم إلى مغفرة الخطايا المجانية من قبل اهللا 

لكم أما البحث في المعقول وغير المعقول فقد انتهى الكالم في بما المزيد عليه فال حاجة إلى الرجوع فنقول 
وأما تعريضكم بالمسلمين بعدم احتياجهم إلى المغفرة المجانية من اهللا تعالى فهذا غلط محض وعكس .  إليه

ة دون المسيحيين جيث أن القرآن مملوء المسلمين هم الذين يقولون بالمغفرة المجانيللقضية على طول الخط ألن 
أنه هو ( وقوله ) يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ( وبقوله ) إن اهللا يغفر الذنوب جميعًا ( مثل قوله تعالى 

إلى غير ذلك من اآليات الكثيرة الصريحة في أن اهللا تعالى يغفر آثيرًا من الخطايا مجانًا آرمًا ) الغفور الرحيم 
كن المسيحيين على عكس ذلك تمامًا ألن غفران خطايهم التي ثمنها دم المسيح عليه السالم آيف منه وفضًال ول
وما أغلى فالمسيحيون هم الذين ال يريدون قبول المغفرة من اهللا مجانًا بل بدم نبيهم أو نفس إالههم تكون مجانية 

  .هذا ثمنًا وما أآبره عوضًا

( وآما قال ) إن الحسنات يذهبن السيئات (  بعمل الحسنة آما قال تعالى نحن نقول أن الخطايا قد تغفر التوبة أو
إال الذين تابو ( وآما قال أيضًا ) يدخولن الجنة وال يظلمون شيئًا ألئك إال من تاب وآمن وعمل عمًال صالحًا ف

( وآما قال ) ن تاب ةألتي لغفار لم( وآما قال أيضًا ) وأصحلوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 
وعليه فهل التوبة وفعل الحسنة أصعب وأآبر أم دم المسيح فإذا آانت الخطايا عند ) غافر الذنب وقابل التوب 

اإلسالم تغفر تارة بالتوبة وتارة بالعمل الصالح وتارة مجانًا بال مقابل آما هو صريح القرآن في هذه األمور 
 تغفر إال بدم المسيح فأي الدينين حينئذ هو الذي ال يقبل المغفرة المجانية من الثالثة ولكنهافي الديانة المسيحية ال

  .اهللا تعالى

ها أنتم تسلمون معنا بأن قيامة المسيح بالمعنى الذي تقولونه ال يوجد لفهمها طريق ( وأما إجابتكم عن قولي لكم 
تسليمكم وإقرارآم بذلك أريد أن أسألكم من العقل البشري بل وال آثير غيرها من أمور هذا الدني وعليه فبعد 

  .أسئلة لتجيبوني عليها

هل الديانات نزلت على ) 2(هذه الديانة على الناس ما دامت عقولهم ال تصل إلى فهمها  لماذا نزلت حينئٍذ  )1(
ان فهمها وال العمل بها البشر ألجل أن تفهم ويعمل بمقتضاها ألجل أن تبقى مخزونة في بطون الكتب بدون إمك

) 4(هل يمكن عقًال أن يكلف اإلنسان باإليمان والتصديق بما يقضي العقل بتكذبيه والوجدان بعدم تسليمه ) 3(
أما من جهة هذه ( بقولكم ) هل يجوز على اهللا الحكيم أن يكلف اإلنسان بما فوق طاقته وبما ليس في وسع عقله 

اهر نوعًا ما من آل ما تقدم نعم إن خرافات األسئلة الموجهة إلي فهي أربعة لكن أختصر في جوابي ألنه ظ
البشري مزمع أن يموت ال نترآها وأن قديمة بدون قيمة روحية نترآها لكن البشارة بنعمة اإلله المجهول للجنس 

جاءتنا بطريقة غريبة يسميها البعض غير المعقولة ألنها إذا حصلت الشروط للقبول يقبلها الشخص بكل سهولة 
البعض  معقولة إلى الغاية بهذا أآون قد أجبت على السؤال الثاني أيضًا إذ أن الذي يسميه وبكل سرور فيراها

السؤال أآثر من غيره فيعمل به بكل نشاط أما جواب يؤثر في حياة المؤمن )  المسيح       قيامة( غير المعقول 
ها غير معقولة وغير طبيعية الثالث فهو أن الشخص طالما ال يشعر باحتياج إلى البشارة المسيحية بل يحسب

بما فطبعًا سيرفضها وسينصح اآلخرين أيضًا بعدم قبولها والجواب عن الرابع يكون أنه ليس من شأننا أن نحكم 
سيكلف به اهللا إنسانًا ألن اإلنسان إذا صار يعتقد بأن أمرًا من األمور هو من اهللا يقبله وإن آلفه ذلك تضحية ما 

   و 45 : 13متى ( حياته آما عبر السيد المسيح نفسه في المثل عن اللؤلؤة الثمينة حسبه قبًال أثمن شيء في 
46.(  

أقول لكم ياحضرة القسيس أنني وآل من يقرأ أجوبتكم هذه ال يرى جوابًا منها مالقيًا ألي سؤال من أسئلتي بل 
ا تعنون بقولكم لكن البشارة بنعمة وال يصح أن يكون جوابًا له آما يتضح لكل من يقبال األسئلة باألجوبة ثم ماذ

فإن آان مرادآم بهذه البشارة موت اإلله المجهول في ) اإلله المجهول لجنس بشري مزمع أن يموت ال يترآها 
جسد المسيح لغفران الخطايا فهذه أخرف خرافة وجدت في العالم وأآبر جريمة إرتكبها العقل البشري حيث 

 54



ذا اإلله أنه حي قيوم لن يموت أبدًا وال تأخذه سنة وال نوم والمسيحية تقول عنه أنه مات إن اإلسالم يقول عن ه
بالعدل بينهما ثم يا حضرة ثالثة أيام فأنا أناشدآم اهللا أيها العقالء إن تنصفوا بين هذين الدينين وإن تحكموا 

ا فلماذا ال تترآون هذه الخرافة التي هي القسيس ما دمتم تقولون بأنه يمكنكم أن تترآوا خرافات آثيرة ال قيمة له
ثم ما هي هذه الشروط التي تقولون .  أخرف الخرافات والتي هي أقل قيمة من آل ما يمكن أن يتصوره العقل

أنها توفرت لكم وجعلتكم تقبولن هذه العقيدة بكل سرور وسهولة وجعلتكم ترونها معقولة للغاية بعد أن آانت 
ن نقف على هذه الشروط التي تجعل غير المعقول معقوًال للغاية حتى نصدق بأن اإلله غير معقولة أننا نريد أ

  .يحتاج ألن يموت حتى يحقق غرضًا من أغراضه في الوقت الذي يمكن أن يحققه بدون موته

لعقلية وإذا آان مرادآم بهذه البشارة قيامة جسد الميح بعد مومته فهذه مسألة قد فرغنا من بيان بطالنها باألدلة ا
وليس جوابكم الرابع بأآثر قيمة مما قبله وال وباألدلة المنقولة عن جميع الكتب السماوية فال حاجة للرجوع إليها 

أقل بطالنًا منه ألن تكليف اإلنسان بتضحية أثمن شيء في حياته هو أمر آخر غير تكليفه بما ال يطيقه وبما ليس 
 يطيقه اإلنسان وليست مما ال يطاق وألن التضحية باألمور بأثمن شيء هي ممافي وسع عقله ألن التضحية 

  .المادية شيء والتكليف بما ليس في وسع العقل شيء آخر فالسؤال في واٍد والجواب في واٍد آخر ال يتلقيان

وأما ما ذآرتموه شاهداص على ذلك من تشبيه السيد المسيح ملكوت السموات باللؤلؤة الثمينة التي اشتراها 
بكل ماله فال أرى له مناسبة هنا ألن المراد بملكوت السموات مملكة اهللا الروحانية وليس المراد بها موت التاجر 

  .اإلله المجهول لغفران خطايا خلقه وال قيامة جسد المسيح من الموت الذي نحن بصدد الكالم فيه

ة المسيح من الموتى وإقامته وأما ما ذآرتكم من عدم اهتمامكم لتفاسيري الخاصة لوما ذآرته من معنى قيام
وات حيث أنها معنوية مجازية ومن تصميمكم على تفسيرآم لها بمعنى مادي جسماني وأنه قام حيًا بجسمه /لأل

وأن أحيا أجسام غيره لكون هذا المعنى هو المعنى الذي فهمه مؤلفوا األناجيل إلى آخر ما أطلتم به في هذه 
  .الموضوع

رددت عليه باألدلة العقلية  ولما د أصبح عقيمًا ال فائدة منه ألنه تكرار لما قلتموه مرارًافأقول لكم عنه أنه آالم ق
والنقلية مرارًا فكان األولى بكم بدًال من تكرار الكالم على معنى واحد أن تقولوا أننا ال نترك إيماننا الذي ورثناه 

ا ظهر عليه من التهافت والتناقض وبالبطالن ألننا عن آبائنا وأجدادنا مهما آان مخالفًا للعقل والوجدان أن ومهم
  .وجدنا عليه آباءنا وأنا على آثارهم مقتفون

وإذا آنتم أنتم ال تهتمون لتفاسيرنا المعنوية هذه فإن آثيرًا من العقالء المفكرين سيهتمون لها ويضعونها فوق 
.  و تكذيبها إذا فسرت بما تقولونآل تفسير ألنها تصحيح لمعاني األناجيل التي يضطر الناس إلنكارها أ

فتفاسيري هنا هي في صالح دينكم وصالح أناجيلكم وأما نحن فال يهمنا ذلك أبدًا بل ربما آان األحسن لنا 
واألوفق بمصلحة ديننا أن تبقى أناجيلكم على المعنى الذي تقولونه حتى يظهر الفرق واضحًا بين دين ينكره 

لعقالء وبين دين يقر به العقل ويقبل عليه القلب ويميل إليه اللب ويستأنس به العقل وال يرضى به فال تتبعه ا
( الطبع فتتهافت عليه العقالء وترضى به الدهماء وتتبعه األذآياء فيكون ديينا مع دينكم على حد قول القائل 

عقول وأن يكون وعليه فماذا يضرنا نحن لو صممتم أنتم على أن يبقى دينكم غير م) وبضدها تتميز األشياء 
ديننا هو المعقول مادام فضل المعقول على غير المعقول واضحًا وشرفه عليه ظاهرًا وتقديمه عليه واجبًا ألنه 

ولكنني أن أحب أن آل األديان التي يقر بها القرآن ويعترف بها اإلسالم أن تكون .  أقوى وأمتن وأيسر وأحسن
ثله فإن قبلتكم ذلك فحسنًا تفعلون مع دينكم وأناجيلكم وأنفسكم وإال على نمطه معقولة مقبولة مرضية مسلمًا بها م

  ).فمن علم صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها ( 
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وأما ما ذآرتموه من اآليات الكثيرة الواردة في سفر أعمال الرسل ورسائل بولس إلى روما وآورنثوس 
مة المسيح بجسده بعد موت هذا الجسد فأنني وغيرها مما يدل حسب إدعائكم على قياوتسالونيكي والعبرانيين 

على ما قلناه وفصلناه لكم منذ القديم آنت بحثت فيها بحثُا دقيقًا فما وحدة آية تدل على ذلك أبدًا بل بالعكس تدل 
في مكاتبتنا السابقة وما آنا نجهل تلك اآليات وال مواقعها من اإلنجيل وال معناها الصحيح وما آان طلبنا  منك 

نها وذآرها على جهل منا بها وال آان وعدنا لكم ببيان معناها قبل ذآرآم لها وعدًا منا ببيان آيات مجهولة لنا لبيا
آما تقولون بل طلبنا منكم بيانها وذآرها إنما آان بقصد أن نجيبكم عما تعتقدون أنه دليل لكم على دعواآم 

ل حسب دعواآم على قيامة المسيح بجسده من ويحث أنكم قد ذآرتم في مكتوبكم هذا بضعًا وخمسين آية تد
الموت الحقيقي فإنني سأجيب عنها وعن آيات آخرى مثلها لم تذآروها بجوابين جواب على وجه اإلجمال 
وجواب على وجه التفصيل بحيث أبين معنى آل آية منها على حدتها بما تدل على ألفاظ تلك اآلية نفسها أو 

  .  هو مرتبط بها تمام اإلرتباطاآليات التي قبلها أو بعدها مما

أما الجواب اإلجمالي فهو أن جميع ما ذآرتموه من اآليات ليس واحدة منها منقولة عن نفس المسيح المعصوم 
وإنما أآثرها منقول عن بولس الذي يصرح عن نفسه أنه غير معصوم وأنه ليس برسول آما قال عن نفسه في 

والبعض اآلخر القليل ) لست أهًال ألن أدعي رسوًال ( نثوس إلى آوراإلصحاح الخامس عشر من رسالته 
منقول عن بعض الرسل الذي صرح المسيح عنهم مرارًا بأنهم آانوا آثيرًا ال يفهمون غرضه وال معنى ما 

  . يقول

وعليه فما المانع من آون هؤالء الرسل خصوصًا بولس قد أخطأوا في تصوير قيامة المسيح من األموات أو أن 
اء بعدهم قد غلط في فهم معنى ما يقولونه في هذا الموضوع وما يقصدون منه فعبر بحسب ما فهم وترجم من ج

على أنه فضًال عن إحتمال غلط فهم األولين أو المتأخرين أو خطًا ترجمتهم فإنك ترى من .  بحسب ما أعتقد
ت قيامة جسيدة مادية وإنما هي فحوى قول هؤالء ما يشعر تمام اإلشعار بأن قيامة المسيح من األموات ليس

  .قيامة روحي معنوية آما سنفصل ذلك عن آل آية من اآليات التي ذآرتموها لنا فنقول

أما اآلية األولى والثانية من اآليات التي أشرتم إليها على أنها دليل على قيامة المسيح بجسده من الموت القحيقي 
بإيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه الذي أقامه اهللا  ( 24-23ية فهي قوله في اإلصحاح الثاني من أعمال الرسل آ

) ناقضًا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنًا أن يمسك منه ألن داود يقول فيه آنت أرى الرب أمامي في آل حين إلخ 
فأنت ترى أن عجز هذه اآلية يفسر معنى صدرها ألن نقضه ألوجاع الموت وعدم إمساآه منه ورؤية داود له 

دائمًا في آل حين وآون اهللا لم يدعه يرى فساد الموت آما هو مفاد اآلية بعدها آل هذا دليل ناضح على أمامه 
أن موته بالصلب إنما آان ظاهريًا فقط ال حقيقيًا واقعيًا وإن التعبير بقتله على الصليب المذآور في صدر اآلية 

ت ال عن ما حصل حقيقة وفعًال من عدم إمساك إنما هو تعبير عما رآه الرأون من الصلب الذي قد يعقبه المو
  .الموت له وعدم رؤيته لفساد الموت المصرح به في عجز هيه اآلية

يقسم  – أي لداود –إن اهللا حلف له ) ( 31(المذآور آية أما اآلية الثالثة من تلك اآليات فهي قوله في اإلصحاح 
فهذه اآلية  معناها أن اهللا تعالى يقيم أي يظهر ) سيهأنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على آر

ويخرج المسيح من صلب داود ليجلس على آرسيه ألن من نسله وليس معناها أنه يحي المسيح بعد موته ليجلس 
على آرسي داود ألن العبارة تصرح بأنه بقيمة من صلب داود ال من الموت فأين هذه اآلية من الداللة على ما 

  .تقولن

 وتكلم عن – أي داود –سبق فرأى  ( 33-32اآلية الرابعة والخامسة فهي قوله في اإلصحاح المذآور آية أما 
  ).قيامة املسيح أنه لم تترم نفسه في الهاوية وال رأى جسده فسادًا فيسوع هذا إقامه اهللا ونحن جميعًا شهود لذلك 

رؤية جسده فسادًا وهذا معناه خروجه من هاوية فهذه اآلية تفسير قيامة المسيح بعدم ترآه في الهاوية وعدم 
القبر وعدم موته فيه وعدم فساد جسمه في ذلك القبر وهذا هو عين معنى قيامته من بين األموات آما فسرناه في 
مكاتبينا السابقة غذ لو مات في القبر حقيقة لرأى جسده الفساد ألن الموت هو أعظم فساد للجسم وإبطال لحرآته 
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روئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه  ( 15وأما اآلية السادسة فهي قوله في اإلصحاح الثالث من أعمال الرسل آية 
فاإلقامة في هذه اآلية هذ بمعنى اإلقامة في اآلية التي قبلها حسبما بيناه ) اهللا من األموات ونحن شهود على ذلك 

ادتها أما القتل فقد عرفت بما سبق أن التعبير به إنما هو بحسب ما ظهر للناظرين لدفنه في قريبًا فال حاجة إلع
القبر بعد صلبه فظنوا أنه قتل بهذا الصلب ومات به مع أنه قام من القبر ومن بين األموات بحياته األولى آما 

إذ ليس ) ورئيس الحياة ( قول أثبتنا ذلك فيما مضى بأدلة قاطعة وآما يشير إلى ذلك نفس هذه اآلية حيث ت
المراد الحياة الجسمية ألنه ليس رئيسها وإنما المراد الحياة الروحية التي هو رئيسها حقيقة في زمانه فحيث أنه 
ليس المارد من القتل القتل الجسماني أيضًا ألن اللفظين المتضادين آلفظ الحياة والموت هنا إذا وردا في آية 

عا على المعنى الذي يتحقق به التضاد وإال لما آانا لفظين متقابلين فالحياة المعنوية إنما واحدة يلزم أن يكونا م
أي أن من جعله اهللا رئيسًا للحياة الروحية ) رئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه اهللا ( يقابلها الموت المعنوي فمعنى 

روحية وعلى آل فليس في هذه اآلية داللة صريحة قد سعيتم في قلته روحيًا ولكن اهللا قد أقامه ليتم هذه الحياة ال
الخطأ في النقل وهذا آله على فرض عصمة قائل هذا العبارة من .  على ما تدعون من إقامته وإحيائه جسديا

  .والفهم وقد عرفت أنه غير معصوم من ذلك وأنه ربما آان تعبيره هذا بناًء على فهمه الخطأ أو نقله الغير ثابت

قائًال إلبراهيم وبنسلك تتبارك جميع  ( 36سابعة من تلك اآليات فهي قوله في اإلصحاح المذآور آية وأما اآلية ال
فاإلقامة في هذه ) قبائل األرض إليكم أوًال إذا أقام اهللا فتاه يسوع أرسله يبارآكم برد آل واحد منكم عن شروره 

أقامة يسوع معناها هنا إرساله لهداية الناس ورد ف) أقام اهللا فتاه يسوع أرسله ( اآلية تفسيرها معها يحث قال 
  .أرباب الشرور عن شرورهم آما هو صريح اآلية وليس فيها أدنى إشارة لما تدعون

أنه باسم المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي  ( 10وما اآلية الثامنة فهي قوله في اإلصحاح الرابع آية 
ته من األموات في هذه اآلية هو بمعناها في اآليات الكثيرة السابقة التي إذ معنى إقام) أقامه اهللا من األموات 

 مع أنه ليس –فعلى فرض عصمة قائل هذه العبارة ) الذي صلبتموه  (    بيناها أما نسبة الصلب إليه في قوله
خريطوي إذا قلنا أن المصلوب إنما هو يهوذا االس فهي نسبة بحسب ظن الرائين أو فهم الفاهمين –بمعصوم 

الذي آان مشابهًا له في الخلقة والذي فقد بالمرة بعد هذه الحادثة بنص اإلنجيل مما يدل على أنه هو المصلوب 
وإذا قلنا أن الصلب وقع على المسيح ولكنه لم يمت بهذا الصلب فاألمر ظاهر حسب ما بيناه وعلى .  ال المسيح

  .ن إقامته وإحيائه جسديًاآل فليس في هذه اآلية مايدل صراحة على ما تدعون م

 آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قلتلتموه معلقين إياه االه ( 30أما اآلية التاسعة فهي قوله في اإلصحاح الخامس آية 
  .)على خشبة هذا رفعه اهللا بيمينه رئيسًا ومخلصًا 

س وإرشادهم وتخليصهم من فعل إن هذه اآلية تفسر إقامة المسيح برفع رئيسًا ومخلصًا أي إقامة اهللا لهداية النا
الشرور وعدم ارتكاب المعاصي ورفعه رفع مقام وإجالل وأما نسبة القتل إليه وتعليقه على خشبة فيقال فيها ما 

  .يقال في سابقيها على فرض عصمة قائليها

ابقيها يقال أما اآلية العاشرة والحادية عشر والثانية عشر فهي عين اآليات السابقة حرفًا بحرف فما قيل في س
  .فيها فال لزوم لتكراره

اآلية الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر المنقولة عن اإلصحاح الثالث عشر فهي عين ما نقل عن أما 
داود في اآليات السابقة من أن المسيح ال يرى جسده فسادًا وإن اهللا أقامه من األموات وهذا يؤيد ما نقوله من أنه 

لم يفسد جسده بهذا الموت وأنه أقيم من القبر بحياته األولى حيث أن جسمه لم ير فساد الموت لم يمت في القبر و
  .آما تصرح به هذه اآليات
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بأنه آان  ( 18وأما اآلية السادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر فهي قوله في اإلصحاح السابع عشر آية 
) ولما سمعوا بالقيامة من األموات  (  32وآية ) موات إذا قامت من األ ( 31وآية ) يبشرهم بيسوع والقيامة 

فهذه اآليات الثالث ليس فيها داللة على ماتدعي من إحياء جسده بعد موته بل هما في اللفظ والمعنى آسابقيها 
  .من أنه قام من بين األموات بحياته األولى

) على رجاء القيامة األموات أنا أحاآم  ( 6 آية 23أما اآلية التاسعة عشر والعشرون فهي قوله في اإلصحاح 
  ).ألن الصدوقيين يقولون أنه ليس قيامة  ( 8وآية 

  .فهاتان اآلياتنا ال يوجد فيهما مناسبة لموضوعنا هذا إلنهما ليسا في خصوص المسيح بل في قيامة الناس عمومًا

مه يسوع قد مات وآان بولس وعن واحد إس ( 19 آية25الواحدة والعشرون فهي قوله في اإلصحاح أما اآلية 
فهذه اآلية ال تدل على إحيائه جسديًا بعد موته ونحن نقر معكم بأن المسيح مات جسديًا ولكن ) يقول أنه حي 

  .موتًا طبيعيًا بغير القتل ونقر أيضًا بأنه حي لحد اآلن حياة روحية آسائر األنبياء

إن يؤلم المسيح يكن هو أول قيامة األموات  ( 23آية  26وأما اآلية الثانية والعشرون فهي قوله في اإلصحاح 
  ).مزمعًا أن ينادي بنور للشعب واألمم 

فإن آان المراد أن المسيح يكون أول من قام من األموات جسديًا فهذا غير صحيح ألن حزقيال قد أحيا أجساد 
ألجساد ويبعد ذلك أيضًا قوله أموات آثيرين آما تزعمون قبل المسيح فال يكون المسيح أول من قام من أموات ا

  .ةيألن هذا يناسب القيامة الروحية ال القيامة الجسد) مزمعًا أن ينادي بنور الشعب واألمم ( في هذه اآلية 

وإن آان المراد أن المسيح هو أول قيامة لهداية أموات الكفر والضالل فهو غير صحيح أيضًا ألن األنبياء قبله 
 قاموا لهذا الغرض وأقاموا أيضًا أمواتًا آثيرة بهذا المعنى فال يكون المسيح أول آإبراهيم وموسى وغيرهما قد

من قام بهداية الناس وال أول من إقامهم من موت آفرهم وضاللهم فوجد حينئذ أن نفسر هذه اآلية معنى صحيح 
 أي بالصلب والدفن حتى وليس هذا المعنى إال ما قلناه سابقًا وما تشير إليه نفس هذه اآلية من أنه بعد تألمه

وصل لدرجة الموت د قام بحياته األولى ولم تؤثر فيه مؤلمات الصلب والدفن بل بقي حيًا وقام من بين األموات 
بعد آل ما حصل له من موجبات الموت فكان بذلك أول من قام من األموات بهذا الشكل والمعنى وحقيقة أن 

أول حادثة في بابها فتفسير هذه اآلية بمعى يمكن ان يكون صحيحًا حادثته هذه بهذا الشكل وهذه  الكيفية هي 
وأما اآلية الثالثة والعشرون فهي قوله في .  خير من تفسيرها بمعنى يكذبه الواقع  والتاريخ ويخالفه العقل أيضًا

يامة من وتعين ابن اهللا بقوة من جهة روح القداسة بالق ( 4اإلصحاح األول من رسالة بولس إلى رومية آية 
فإن هذه اآلية حجة عليكم ال لكم حيث أن القيامة التي يصح أن يتعين بها اإلنسان ابنًا هللا بقوة روح ) األموات 

القيامة أما .  القداسة إنما هي القيامة الروحي التي هي قيامته بالهداية إلى اهللا من بين أموات الكفر والضاللة
نه ابنًا هللا ألن هذه القيامة تعم آل إنسان ولو آان شريرًا فكيف يتعين الجسدية فال تصح أن تكون سببًا في تعيي

وأيضًا ألن روح القدس إنما هي من خصائص القيامة الروحية حسب اصطالح الكتب .  بها اإلنسان ابنًا هللا
  .المقدسة

جسدية فهي قوله في أما اآليات من أربع وعشرين إلى تسع وعشرين التي أشرتم إليها دليًال على قيامة المسيح ال
أم تجهلون أننا آل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا (  9-5-4-3اإلصحاح السادس من رومية آية 

معه بالمعمودية للموت حتى آما أقيم المسيح من األموات بمجد اآلب هكذا نسلك نحن أيضًا في جدة الحياة أله 
 فإن آنا قدمتنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضًا –ضًا بقيامته إن آنا صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أي

معه عالمين أن المسيح بعد ما أقيم من األموات ال يموت أيضًا آذلك أنتم أيضًا أحسبوا أنفسكم أمواتًا عن 
ما تدعونه فيا حضرة القسيس إن هذه اآليات ليست فيها أدنى داللة وال إشارة ل) الخطيئة ولكن أحياًء هللا بالمسيح 

واعتمدنا لموته ودفنا ( من موت الجسد ثم حياته بل هي صريحة في الموت والحياة المعنويين وإال فما معنى 
من األموات هكذا آما أقيم المسيح ( فهل دفن معه جسديًا أحد من اعتمد لموته جسديًا وأيضًا ما معنى ) معه 
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هل .  وأيضًا ما معنى آون اتباع المسيح قد صاروا متحدين معه بشبه موته وقيامته آما هو مفاد اآلية الخامسة
 آذلك أم اتحدوا اتحدوا معه في شبه موته وقيامته الجسدية فماتوا جسديًا آما مات آذلك وقاموا جسديًا آما قام

فإن آنا قد متنا مع المسيح أننا ( وأيضًا ما معنى قوله في اآلية التاسعة .  معه في شبه الموت والحياة المعنويين
وأضًا ما .  فهل ماتوا معه ثم أحيوا معه جسديًا آما مات وأحيي جسديًا أم هذا أمر معنوي) أيضًا سنحيا معه

هل هذا جسدي أم روحي؟ أفيدونا يا حضرة )  عن الخطيئة إحياًء هللا بالمسيح أحسبوا أنفسكم أمواتًا( معنى قوله 
القسيس فإن ان آل ذلك معنويًا آما هو الحقيقة والواقع وآما هو صريح هذه اآليات فكيف تجعلونها أدلة لكم 

  .على قيامة جسد المسيح من الموت الحقيقي فإذن هذه اآليات حجة عليكم ال لكم 

وإن آان روح الذي أقام يسوع  ( 11امنة والعشرون فهي قوله في اإلصحاح الثامن من رومية آية وأما اآلية الث
) أقام المسيح من األموات سيحيي أجسادآم المائتة أيضًا بروحه الساآنة فيكم من األموات ساآنًا فيكم فالذي 

) أوًال ( األجساد الخاطئة  بل المراد أقول ليس المراد هنا من األجساد المائتة األجساد التي خرجت منها أرواحها
ألن ناموس ( بنص قوله في اآلية قبله أيضًا ) ثانيًا ) ( فالجسد الميت بسبب الخطيئة ( بدليل قوله في اآلية قبله 

فالخطيئة هي الموت والموت هو الخطيئة في ) روح الحياة في المسيح قد اعتقني من ناموس الخطيئة والموت 
هو خطاب ) أجسادآم المائتة ( ألن الخطاب في قوله ) ثالثًا ( ل في نظر سائر الكتب المقدسة نظر هذه اآليات ب

أجسادآم ( فالمراد في قوله لإلحياء فكيف يكونون أموات األجساد حقيقة وهم أحياء األجساد حقيقة وحينئٍذ 
 من أوله إلى آخره حيث أي أجسادآم وجوارحكم التي فعلت الخطيئة آما هو موضوع هذا اإلصحاح) المائتة 

فالذي أقام ( مقصوده أن يبين أن الجسد الخاطئ هو جسد ميت بالخطيئة وعليه فقد أصبح معنى قوله في آية 
أي انه سيحيي أجسادآم المائتة بخطايها فيجعلها أجسادًا ) المسيح من األموات سيحيي أجسادآت المائتة أيضًا 

موات أي آما جعل المسيح حيًا طاهرا من بين األموات بالخطايا ظاهرة حية آما أحيا وأقام المسيح من األ
  .والكفر والضاللة

وعليه فبأي طريقة جعلتم .  هذا هو معنى اآلية في حد ذاتها وبحسب ما قبلها ومابعدها بل بحسب اإلصحاح آله
لى المعنى وبدون هل ذلك بمجرد النظر إلى ظاهر اللفظ بدون نظر إ.  هذه اآلية حجة لكم مع أنه حجة عليكم
  .أن هذا ليس شأن المحققين الذين يريدون الوقوف على الحقائق.  تفكر لما يصح أن يؤخذ من هذا اللفظ

وأما اآلية التاسعة والعشرون فهي قوله في اإلصحاح السادس من رسالة بولس األولى إلى أهل آورنثوس آية 
  ).واهللا قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضًا بقوته  ( 14

أقول أن اآليات التي قبل هذه اآلية والتي بعدها هي في بيان أن من إلتصق بزانية يكون جسده وجسدها واحدًا 
وإن من التصق بالمسيح بكون جسده وجسد المسيح واحدًا وروحهما واحدًا أيضًا بنص تلك اآليات بهذا يظهر 

 الذي أقام واحيًا الرب يسوع حياة طيبة طاهرة أي أن اهللا )  نحن بقوتهوالذي قد أقام الرب سيقيمنا( معنى قوله 
نافعة للناس سيقيمنا أيضًا بجعل حياتنا حاية طيبة طاهرة مثله ألننا إلتصقنا به فنكون على طريقته ومثاله 

  .ناسجين على منواله

م هذا الكأس فإنكم آلما أآلتم هذا الخبز وشربت ( 36اما اآلية الثالثون فهي قوله في اإلصحاح الحادي عشر آية 
أقول أن هذه اآلية ليس لكم فيها أدنى دليل على ما تدعون من قيامة جسد ) تخبرون بموت الرب إلى أن يحيا 

آلما أآلتم وشربتم ( المسيح وحياته فيما مضى بل بالعكس تدل على أن حياته تكون في المستقبل ألن اآلية تقول 
أما . ون خمر دمه إلى أن يحيا ولحد اآلن أنتم تنتظرون ذلكوأنتم لحد اآلن تأآلون خبز جسد المسيح وتشرب) 

وأما حياته في المستقبل فنحن نقرآم .  موته فيما مضى فنحن نقرآم عليه ولكن بالموت الطبيعي ال بالقتل صلبًا
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السالم لم يأت بشرعة غير شريعة موسى بل إنما جاء بما يزجر اليهود عن الجمود على ما آان المسيح عليه لف
ظاهر ألفاظه التوراة بوما ينبؤهم بما هو المراد منها وبما يوقفهم على فهمها ومعرفة ما هو المقصود منها وبما 

. المدايات واتباع الشهواتإلى عالم األرواح بتحري آمال األدب وحسن األخالق بدًال من إنغماسهم في يجذبهم 
أي ولما جمد النصارى وآثير من المسلمين على ظاهر ألفاظ القرآن واإلنجيل خصوصًا فيما يتعلق بالمسيح فقد 
أصبح حينئٍذ ال بد من إصالح عيسوي يبين لهم أسرارهما ويوقفهم على حقائقهما ويحثهم على التمسك بلبابهما 

 الوقوف على ظواهر ألفاظهما وليس ذلك الشخص العيسوي إال دون قشورها وعلى األخذ مقاصدها دون
شخص مهدي اإلسالم الذي سيظهر في آخر الزمان أي فكما ظهر ايليا في شخص يوحنا لإلصالح فقط ال 

ولو آان في هذه . لإلتيان بشرعة أخرى فكذلك يظهر عيسى في شخص المهدي لإلصالح فقط ال لشريعة أخرى
  .من نفس اإلنجيل بأدلة واضحة وآيات صريحة ولكنني سأدع ذلك إلى فرصة أخرىالعاجلة سعة ألثبت ذلك 

إن المسيح مات  ( 8 إلى 3أما اآليات من ثالثين إلى ست وثالثين فهي قوله في اإلصحاح الخامس عشر من آية 
ثني عشر من أجل خطايانا حسب الكتب وانه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر لصفا ثم اإل

وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة ألآثر من خمساية أخ أآثرهم باق إلى اآلن ولكن بعضهم قد رقدا وبعد ذلك ظهر 
أقول إن هذه اآليات بعضها حجة عليكم وبعضها ال دليل فيها لكم أما ظهره لصفا ) ليعقوب ثم للرسل أجمعين 

ثيرة خصوصًا للخمسماية أعظم دليل على أنه لم ثم لإلثني عشر ثم ألآثرها من خسماية أخ فهذ الظهورات الك
يؤثر فيه الصلب والدفن من قبل إلى حد الموت بل بقي فيه رمص حياة ثم خرج من القبر فظهر للناس هذه 

أن آل واحد من هذه الخمساية آان قد اعتقد أنه مات فعًال ثم قام حيُا بل البد الظهورات وحيث أنه ال يظن عاقل 
 ذلك شأن آل الناس في آل حادثة تحصل ولو آانت بسيطة فضًال عن آونها غريبة آهذه وأنهم اختلفوا في

وحينئٍذ فالناس البسطاء الذين يؤمنون بظاهر آل شيء والذين يصدقون بكل ما سمعوا خصوصًا من آان منهم 
صدقوا بهذه المسألة وإظهار أمره بإشعتها فهؤالء قد مؤمنًا بالمسيح قبل هذه الحادثة ويريد أعاله شأنه بذآرها 

وأشاعوها بين طبقات مخصوصة من الناس حتى نقلها أصاحب األناجيل على على ظاهرها بدون بحث فيها 
آل من ظهر لهم المسيح وآل من سمع بظهوره من هذه المئات من الناس قد أنها قضية مسملة وإال فلو آان 

حادثة ألوف األلوف من الناس بل لم يختلف عن اعتقدوا أنه قام حقيقة بعد موت حقيقي آلمن به بعد هذه ال
  .اإليمان به إال القليل من الناس مع أن التاريخ بل األناجيل نفسها لم ترو لنا شيئًا من هذا

ويقال مثل ذلك في مسألة إحيائه للموتى وإبرائه األآمة واألبرص واإلعمى ونحو ذلك فلو آانت على ظاهرا 
ناس ولم يختلف أحد ولكن الحقيقة أن هذه آلها معاٍن روحية ال جسمانية وإال به بعد حصولها آل الحقيقة آلمن 

جميع حوادثها وجميع تفاصيلها لغرابتها بل لذآر لنا آثارًا لها ونتائج هي لذآر لنا التاريخ الحر بكل إعجاب 
دليل وقت  وعلى آل فإن ظهور المسيح ألآثر من خمسماية وعدم إميان الكثير به في ذلك ال.أعجب وأغرب

على أن حادثة خروجه من القبر حيًا بعد دفنه حادثة بسيطة ليست من المعجزة في شيء إلمكان حثول أمثالها 
  .في آل وقت من دفن الميت على اعتقاد أنه ميت حقيقي ثم ظهور عدم موته وبقائه حيًا

إذ آنا بعد ضعفاء ألن المسيح ( وأما قوله في صدر اآلية أن المسيح مات من أجل خطيانا فهي آقوله في رومية 
بار ربما ألجل الصالح يجسر مات في الوقت المعين ألجل الفجار فإنه بالجهد يموت أحد ألجل بار ربما ألجل 

فهذه اآليات بمقتضى ) بعد خطاة مات المسيح ألجلنا أحد أن يموت أيضا ولكن اهللا بين محبته لنا ألننا ونحن 
 تفيد أن المراد من الموت فيها إنما هو الموت الذي آون في سبيل المصلحة سياقها وفحواها بل بصريح معناها

وهو الموت المعنوي بمعنى تحمل المشقات والمتاعب الخطيرة في سبيل هداية الفجار وإرشاد الخطاة والمنفعة 
مل أشد نفسه في سبيل المصلحة وطنه أو دينه أي تحوذلك آما يقال مات فالن أو قتل .  والضعفاء في الدين

 60



من الموت في هذه اآليات هوالموت المعنوي بالمعني المتقدم هو أن هذه اآليات قد والدليل على أن المارد 
جعلت خطيئاتهم وجفر فجارهم وضعف إيمانهم علة في موته والعقلة يجب أن تكون مناسبة للمعلول وموجبة و 

الخطيرة آذلك إنما هو الموت المعنوي الذي هو تحمل المشقات مقتضية له وسببًا فيه والموت الذي يكون 
الشبيهة بالموت ألجل هدايتهم وجعلهم غير فجار وغير مخطئين وغير ضعفاء في الدين آما هو ظاهر لكل 

  .عقال مفكر

الجسماني فليس سببًا في هداية الخطاة والفجار والضعفاء إذ ال عالقة بين موت جسم شخص أما موت المسيح 
هم وفجرهم وضعف إيمانهم بل أن موت جسم ذلك قاذهم من خطيئاتأو قتله وبين هداية أشخاص آخرين وان

المعلم المرشد الهادي يكون سببًا في انقطاع التعليم واإلرشاد والهداية عن الخطاة والفجار والضعفاء إذ لو بقي 
فيهم لزاد اصالحهم واصالح من بعدهم وازدادوا بعدًا عن خطاياهم فكيف يكون موت ألجلهم ولمنفعتهم وهو 

وبالجملة فحيث أن القتل والموت قد ورد في اإلنجيل في معرض الحياة الروحية . وخسارتهمإنما آان لضرهم 
فال يكون هناك دليل صريح في فيكون المارد بهما وبالقيامة منهما الموت والقيامة والحياة الروحية أيضًا وحينئٍذ 
ين فال يصح أن يكون حجة على القتل والموت الجسماني والقيامة الجسمانية ومتى آان اللفظ محتمًال لمعني

العقلية حصول معنى مخصوص منهما وهو قيامة الجسد بعد موته خصوصًا وأن الطبعية تمنع منه واألدلة 
 وآل ما قلناه في ذلك إنما هو منبيى على فرض أن بولس معصوم من الغلط في النقل .والنقلية تدل على بطالنه

قلنا أنه غير معصوم من ذلك وهو الحق الواقع فاألمر ظاهر وهو أننا ومن الخطأ في الفهم مجاراة لكم ولكن إذا 
نسلم لكم أن المسيح مات ولكن ليس ألجلكم بل موتًا طبيعيًا عاديًا أو نقول أنه مات ألجلكم أي في سبيل منفعتكم 

  .ومصلحتكم والوصول إلى هدايتكم وتعليمكم

 ( 23-21-20-15-12وله في اإلصحاح المذآور آية  وأما اآليات من سبع وثالثين إلى واحد وأربعين فهي ق
ولكن إن آان المسيح يكرز به أنه قام من األموات فكيف يقول قوم بينكم أن ليس قيامة أموات فإن لم يكن قيامة 
أموات فال يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة آرازتنا وباطل أيضًا إيمانكم ونوجد نحن أيضًا 

 فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضًا قيامة – زور هللا ألننا شهدنا من جهة اهللا أنه أقام المسيح وهو لم يقمه شهود
  .)األموات ألنه آما في آدم بموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع 

حجة لكم في أقول أن هذه اآليات آلها قد آنت بينت لكم معناها في مكتوبي السابق بصورة مفصلة تبين أنه ال
  .شيء منها بل هي حجة عليكم

ومجمل ذلك أن بولس قد أوقف اإليمان بقيامة جدس المسيح على قيامة الموتى فإذا آان يريد من ذلك قيامة 
أجسادهم في الدنيا فإن ذلك لم يحصل ألحد حتى يقاس عليه وإن آان في اآلخرة فليس أحد يعلم آيفية قيامتهم 

أخرى تناسب تلك البيئة أم هي قيامة روحية حتى يقاس على واحد منها ة أم بأجساد فيها هل بأجسادهم االصلي
  .قيامة المسيح في الدنيا وعليه فال يمكن االحتجاج بذلك على قيامة نفس جسد المسيح بعينه في الدنيا آما تقولون

دم يموت الجميع هكذا في فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضًا قيامة ا ألموات ألنه آما في آ( على أن قوله 
لم يقع ) أوالً ( صريح في أن المارد من ذلك الموت والحياة الروحية ال الجسمية ألنه ) المسيح سيحيا الجميع 

ال يعقل أن يكون موت إنسان جسديًا موتًا لجميع العالم جسديًا وحياة اإلنسان جسديًا حياة لجميع ) ثانيًا ( ذلك 
  .قيامة جسد المسيح في الدنيا بعد موته بهذه اآليات استدالالتكم على العالم جسديًا وحينئٍذ فأن

لكن يقول  ( 44 إلى 35 من آورنثوس األولى من آية 15 فهي قوله في اإلصحاح 50 إلى 42وأما اآليات من 
قائل آيف تقام األموات وبأي جسم يأتون يا غبي الذي تزرعه ال تحيا إن لم تمت والذي تزرعه لست تزرع 
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وأقول أن من يتأمل في هذه اآليات تأمًال دقيقًا يرى أنها ترد تمام الرد على معتقدآم بأن جسد المسيح قد قام 
في أن الذي يقوم بعد موته ليس هو ) أوًال(بعينه بعد موته ألن هذه اآليات صريحة تمام الصراحة في أمور 

 الذي نبت من حبة الحنطة فإنه غير جسد الحبة نفسها الجسد األصلي الذي مات بل هو جسد آخر آالجسد
هي صريحة أيضًا في أن الجسم األرضي غير  ) ثانيًا ( وآشجرة التفاح مثًال فإنها غير جسد بزرة التفاح وهكذا 

الجسم السماوي فما آان من األرض آجسم المسيح ال يمكن أن يكون بعينه في السما وال يرفع بذاته فيها ألنه 
هي صريحة أيضًا )ثالثًا ( الذي يمكن أن يعيش في السماء غير الجسم الذي يمكن أن يعيش في األرض الجسم 

في أن القيامة ليس لها معنى مخصوص هو حياة الجسم بعد موته آما تدعون وآما تستدلون عليه بكل آية فيها 
وآما تصرح به هذه اآليات من أن لفظ قيامة بل أن القيامة تطلق على القيامة المعنوية أيضًا آما نقول نحن 

قياممة ومن الضعف الخروج من حالة الفساد إلى حالة عدم الفساد قيامة أيضًا والخروج من الهوان إلى المجد 
إلى القوة قيامة ومن الجسمانيات إلى الروحانيات قيامة وهكذا آما هو نص نفس هذه اآليات المتقدمة وعليه 

اد هي قايمة أيضًا وآذا قيامة الناس من شقاء الكفر والضالل والذنوب واآلثام إلى فقيامة المسيح بالهداية والإرش
سعادة اإليمان وصالح األعمال قيامة أيضًا وقيامتهم من الفقر والذل واالستبعاد والهوان إلى الحرية والعز 

ل لفظة قيامة تجدونها في وهكذا وحينئٍذ فال يصح بمقتضى هذه اآليات أن تستدلوا بكوالقوة والمجد قيامة أيضًا 
  .اإلنجيل متعلقة بالمسيح على قيامة جسده بعد موته آما تفعلون

لست ( هي صريحة أيضًا في أن قيامة األموات إنما هي قيامة الشيء بنوعه ال بشخصه حيث تقول ) رابعًا ( 
ولكل ( تقول أيضًا وحيث ) تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حبة مجردة ولكن اهللا يعطيها جسمًا آما أراد 

فإنها صريحة في ) واحٍد من البزور جسمها ليس آل جسد جسدًا واحدًا بل للناس جسد واحد وللبهائم جسد آخر 
أن جسد آل نوع من األنواع هو جسد واحد فوجود جسد جديد من هذا النوع هو وجود للجسد القديم منه وإحياء 

 أخرى ورجوع شخص بصفات معينة هو رجوع للشخص أفراد من نوع اإلنسان هو رجوع لإلنسان بأفراد
  ).الذي آان متصفًا بنفس هذه الصفات 

وعليه فقد ثبت من هذه اآليات ما آنا قلناه من أن رجوع المسيح وقيامته تكون بقيامة شخص آخر مثله في 
ته بنفس ايليا في شخص يحي وبطل ما تقولونه من رجوع المسيح بذاته ومن قيامالصفات واألخالق آرجوع 

  .جسده

  .وهذا المعنى الذي ذآرته هذه اآليات اإلنجيلية المتقدمة قد ذآرته أيضًا اآليات القرآنية المتعددة

به الماء فأخرجنا به من آل الثمرات آذلك حتى إذا أقلت سحابًا ثقاًال سقناه لبلٍد ميٍت فأنزلنا ( منها قوله تعالى 
ن إخراج الموتى يكون مثل إخراج الثمرات في آل سنة والثمرات ال فإنها تفيد أ) نخرج الموتى لعلكم تذآرون 

تعاد بشخصها بل بنوعها فالعنب والتين والتفاح والزيتون مثُال بالنظر لكونها تعاد وترجع بطعمها المخصوص 
في السنة بها وبحجمها ولونها وصفتها وشكلها المعين يقال عنها أنها رجعت وعادت مع أن ما آان منها 

ضية قد أآل وهضم وصار برازًا فترابًا وإن الذي رجع إنما هو جسم آخر وأفراد أخرى من نوعها فالجسم الما
بالنظر لكونها مجردة عن المادة وليست الفائت ال يرجع بعينه والمائت ال يعود بشخصه ولكن روح اإلنسان 

رجع في اآلخرة بعينها وشخصها مرآبة من أجزاء حتى تنحل إلى تكل األجزاء فهي باقية خالدة ال تنعدم فت
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فأحيينا به بلدة ( تعالى ومن اآليات القرآنية الدالة على أن الرجوع والنشور وإنما هو نوعي ال شخصي قوله 
حيث جعل نشور اإلنسان آنشور النبات من األرض وإحياء البلدة بالماء وقد عرفت أن ) ميتًا فكذلك النشور 

  .نشور نبات األرض بالماء نوعي فكذلك نشور اإلنسان منها نوعي أيضًا آما تصرح به هذه اآلية

والنخص باسقاٍت لها طلع نضيد أنبتنا به جناٍت وحب الحصيد نزلنا من السماء ماًء مبارآًا ف( ومنها قوله تعالى 
فإنها تفيد أن خروج اإلنسان ورجوعه إنما هو آخروج ورجوع ) رزقًا للعباد وأحيينا به بلدًة ميتًا آذلك الخروج 

  .حب الحصيد والنخل والجنات ومن أن آالهما نوعي

أي أن نشور اإلنسان يكون آنشور النبات من األرض  )فأحييا به االرض بعد موتها آذلك النشور ( ومنها قوله 
  .بعد موتها بانعدام نبتها ثم إعادته وهكذا إعادة اإلنسان بعد موته تكون بجسم آخر آالنبات سواء بسواء

خطاب للناس وبيان لكيفية إخراجهم في فإنها ) ويحيي األرض بعد موتها وآذلك تخرجون ( ومنها قوله تعالى 
  .تهمالمستقبل بعد مو

فإنها خطاب أيضًا للناس وبيان ليكفية نشرهم وإخراجهم بعد ) فأنشرنا به بلدًة ميتًا آذلك تخرجون ( ومنها قوله 
الدالة على أن الميت لن يرجع أبدًا بنفس جسده الذي مات به ألن هذا موتهم إلى غير ذلك من اآليات الكثيرة 

 ينحل إلى تلك األجزاء وتنعدم شخصيته وتتفرق أجزاءه في الجسد بالنظر لكونه مرآبًا من أجزاء فإنه بالموت
وقد تأآل نحن واألطيار أجساء أخرى فبعضها تمتصها النباتات واألشجار وبعضها تأآلها الوحوش واألسماك 

هذه النباتات والطيور واألسماك فتصبح أجزاء إنسان أجزاءًا إلنسان آخر وحنيئٍذ فكيف يرجع الجسدان آالمان 
  .معًا

دل من ذلك على ما نقوله وأظهر منه في ما يحدث آثيرًا من أن اإلنسان نفسه قد يأآل من جسم إنسان آخر وأ
فلو أراد اهللا تعالى .  مباشرة فيتغذى جسم األآل من جسم المأآول حتى يصبح بعض المأآول جزءًا من األآل

ول ثم صارت لألآل ال يخلو الحال فيها  فتلك األجزاء التي آانت للمأآإعادة هذين الجسمين بعينهما وشخصيهما
أما إن تعاد في آل واحد منهما وهو محال الستحالة أ، يكون جزء واحد بعينه في آن واحد في شخصين 

وأما أن تعاد في جسم أحدهما دون اآلخر فال يكون جسم اآلخر معادًا بعينه وشخصه بل معاًد بنوع .  متباينين
  .آما قلنا

نوع دون شخصه ما يقوله بعض الناس من أن الجسم الذي فعل الطاعة أو المعصية هو على إعادته بوال يرد 
ألننا .   وإال لزم أن يعاقب غير المخطئ وأن يثاب غير المطيعالذي يجب أن ينال الثواب أو العقاب بشخصه

م فليس إال آلة فقط إنما هو الروح فقط أما الجسنقول أن الذي يدرك اآلالم واللذة وتنسب إليه الطاقة والمعصية 
  .غير مدرآة فال ينسب إليه معصية حتى يعاقب عليها وال طاعة حتى يثاب عليها

على أن الجسم يتغير ويتبدل حتى حال حياته فضًال عنه بعد مماته وبعد انحالله وتقطع أوصاله آما يشاهد ذلك 
 حالته األولى أو أضخم منها وسمن حتى صار مثل.  في مريض هزل جدًا حتى ذهب ثلثا جسمه مثًال ثم برئ

حتى قال حذاق األطباء أن جسم , من مرضه غيرها قبل مرضهفإن أجزاء جسمه التي حدثت له بعد شفائه 
اإلنسان يتبدل ويتغير آله في مدة سبع أو ثمان سنوات حيث أنه آلما تغذى الجسم بغذاء جديد فإنه يدفع من 

الشخص الواحد آالجبل إذا لم يخرج منه ما يقارب ما يدخل فيه ن جسم األجزاء القديمة بالية ما يقاربها وإال لكا
في الجسم فاإلنسان هو هو ولكن بروح ال من الغذاء وما يتجدد فيه من الدم واللحم ومع هذا التغير والتبدل الكلي 

  .بجسمه
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ة وهو في سن وآذلك نرى أن جسم زيد  مثُال وهو في سن العشرة غيره في المقدار والهيئة والشكل والصف
العشرين وآذلك في سن الثالثين وهكذا ومع ذلك فزيد هذا هو زيد ذلك فتبدل األجسام ال يغير شخص اإلنسان 

  .ن اإلنسان إنسان بروجه ال بجسمهأل

وحينئٍذ فقط ظهر لك أن رجوع اإلنسان في اآلخر يكون بنوعه من حيث الجسم وبشخصه وعينه من حيث 
  .ويصرح به اإلنجيل والقرآن بحسب ما رأيتالروح هذا ما يقبله العقل 

ذآرت لكم في مكاتيبي السابقة عدة آيات من التوراة أيضًا صريحة في ذلك وعدة أدلة عقلية وقرآنية وقد آنت 
غير هذه أيضًا وعليه فهذه آيات اإلنجيل وآيات التوراة وآيات القرآن وها هو العقل معهم أيضًا آلهم يصرح 

ى مات ال يعود بشخصه وعينه إلى الحياة حينئٍذ فمن أين جاءت لكم عقيدة رجوع نفس وينادي بأن الجسم مت
جسد المسيح بعد موته التي تخالف صريح العقل وصريح جميع الكتب المقدسة وبأي دليل تستدلون عليها فيا 

رًا لكل عقال حضرة القسيس آفى آفى جداًال وبحثًا في هذا الموضوع الذي أصبح واضحًا لكل متبصر بينًا ظاه
  .متفكر

وليس آل عقيدة يجوز لإلنسان أن يجمد عليها جمود الصخر فإن آثيرًا من العقيدة التي ظهر بطالنها بكل 
أو ) نشهد بإيماننا ( ماتقدم من األدلة والبراهين العقلية والنقلية وعليه فأنني ال أقبل منك بعد هذا إن تقول لي 

  .أيت من صريح هذه األناجيلهكذا فهم مؤلفوا أناجيلنا بعد ما ر

من واحد وخمسين إلى ثالث وخمسين فهي قوله في اإلصحاح الرابع من رسالة آورنثوس الثانية وأما اآليات 
حاملين في الجسد آل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضًا في جسدنا ألننا (  14-12-10آية 

 لكي تظهر حياة يسوع أيضًا في جسدنا المائت أن الموت يعمل نحن األحياء نسلم دايمًا للموت من أجل يسوع
أقول إن ) سيقيمنا نحن أيضًا بيسوع ويحضرنا معه  عالمين أن الذي أقام الرب يسوع –فينا ولكن الحياة فيكم 

هذه اآليات صريحة في الموت والحياة المعنويين ألن حياة يسوع التي تظهر في أجساد غيره إنما هي حياته 
إذ ال يعقل أن تكون حياته الجسدية ظاهرة في أجساد نوية التي هي حياة الهداية واإليمان ال حياته الجسدية المع

فإماتته التي تحملها أجساد غيره في آل حين هي اإلماتة المعنوية أيضًا وهي اضطهاده وتحمله غيره وحينئٍذ 
الذي يسلمون إليها دائمًا إنما فالموت ) من أجل يسوع دائمًا للموت ألننا نحن األحياء نسلم ( المشقات بدليل قوله 

  .هو موت اإلضطهاد والمشقات ال الموت الحقيقي ألن اإلنسان ال يسلم للموت الحقيقي إال مرة واحدة ال دائمًا

 ألن جسدهم وهم أحياء ال يكون مائتًا موتًا حقيقيًا) لكي تظهر حياة يسوع في جسدنا المائت ( وبدليل قوله أيضًا 
إن هذا أمر  حيث أن هذا التناقض ظاهر وأيضًا آيف تظهر حياة جسم حقيقية في جسم آخر مائت موتًا حقيقيا

فإن الحياة التي تعمل فيهم ليست إال حياة ) إن الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم  (غر معقول وبدليل قوله أيضًا 
 موت االضطهاد والمشقات في سبيل هدايتهم وال اإلهتداء واالسترشاد والموت الذي عمل في بولس ليس إال

يصح أن يراد بذلك الموت والحياة الحقيقيان ألن بولس وغيره في ذلك سواء فال يكون هناك معنى لتخصيص 
  .الحياة الحقيقية فيهم والموت الحقيقي في بولس وهم جميعًا إحياء حياة حقيقية

صريح في اإلقامة المعنوية ألن فهو أيضًا ) يمنا أيضًا بيسوع عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيق( وأما قوله 
إقامتهم بيسوع ليس معناها إحياؤهم جسديًا به إذا ال دخل له في إحياء أجسادهم وإنما له دخل في إحيائهم روحيًا 

ياء الناس وحينئٍذ فإقامته المشبه بها إقامة غيره الروحية هي روحية أيضًا وهي إقامته إلحبالهداية واإليمان 
هذا هو المعنى المأخوذ .  بهدايته وإرشاده أي أنه قام فيهم لهدايتهم إلى اهللا تعالى  فأقامهم بقيامته وأحياهم بحياته

  .من هذه اآليات ال غيره

(  9-8وأما اآلية الرابعة والخمسون والخامس والخمسون فهما قوله في اإلصحاح الثاني من رسالة فيلبي آية 
هيئة آإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه اهللا وأعطاه إسمًا فوق آل وإذ وجد في ال

  ).إسم 
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الجسم آإنسان أي آباقي الناس فإن جسمه يطيع أقول إن معنى هذه اآلية هو أن المسيح بالنظر لكونه من حيث 
قد حل فيه ومات فعًال وأما ويخضع لك العوارض الجسمانية حتى الموت والصلب أما الموت فنحن نقر بأنه 

من أنه إذا آان المصلوب يهوذا االسخربوطي الذي آان شبيهًا ) الذي صلبتموه ( الصلب آما فلنا سابقًا في قوله 
به فالتعبير بصلبه إنما هو بحسب ظن الظانين أو بحسب رأي الرائين ال بحسب الحقيقة والواقع وإن آان 

 وقع عليه إال أنه لم يمت به آما وضحناه مرارًا وأثبتناه بعدة أدلة ال الصلب وقع على جسمه فعًال فإنه وإن
قد صار حيًا بعد أن مات فعًال الذي هو موضوع تحصى وعلى آل فليس في هذه اآلية أدنى دليل على أن جسده 

  .البحث

 إلى السماء آما فليس معناه أنه رفعه بجسمه) لذلك  رفعه اهللا أيضًا وأعطاه اسمًا فوق آل اسم ( وأما قوله 
في غير األرض التي خلق منها وإنما تدعون ألن ذلك غير معقول وغير ممكن أن يعيش جسم خلق من األرض 

إنها ) وأعطاه اسمًا فوق آل اسم ( المراد منه رفعًا معنويًا أي رفع مقام وماآنة وإجالل بمقتضى صريح قوله 
بقة أن رفعه إلى اهللا تعالى قد أتى أيضًا بمعنى رجوعه إلى اهللا تفسير لمعنى رفعه وقد ذآرنا لكم في مكاتيبنا السا

  .أي موته آما هو صريح اإلنجيل أيضًا

على أن المسالة رفعه لم يذآرها اإلنجيل األول والرابع مما يدل على عدم ثبوتها عندهما خصوصًا وإن آثيرًا 
الث حيث أنها غير موجودة فيهما في أصل من علمائكم قد أنكروا وجودها أيضًا حتى في اإلنجيل الثاني والث

الكالم في مسألة رفعه وما يصح أنت يراد بها ولو آان في هذا المقام متسع ألطلت . النسخة اليونانية القديمة
وألتيت باألدلة العقلية والنقلية من الكتب المقدسة إنه ال يصح قطعيًا أن يراد بها رفع جسمه إلى السماء آما 

  . فرصة أخرى أتمكن من بيان هذا الموضوع بيانًا تامًا واضحًا إن شاء اهللا تعالىتدعون ولعلني في

ألعرفه وقوة قيامته وشرآة آالمه متشبهًا  ( 10فهي قوله في اإلصحاح الثالث آية وأما اآلية السادسة والخمسون 
 على قيامة جسد المسيح من أي دليل لكم في هذه اآليةفيا حضرة القسيس ) بموته لعلني أبلغ إلى قيامة األموات 

بهداية الناس ومشارآته في آالمه التي هي آالموت ليكون متشبهًا به الموت فإن معرفة بولس للمسيح لقوة قيامته 
في تحمل هذه اآلالم ومشارآًا فيها وفي هداية الناس آما آان يهدي المسيح وليس معناها أن يعرف بولس حياة 

ي تلك الحياة بعد الموت ويتشبه به فيها ألن بولس ال يقصد من ذلك ومن قوله جسد المسيح بعد موته ليشارآه ف
فعًال وإنا قصده أن يبلغ مثل ما بلغ المسيح من إن جسمه يحيا بعد أن يموت ) لعلي أبلغ إلغى قيامة األموات ( 

 جسد المسيح بعد تحمل المشقات في سبيل الوصول إلى هداية الناس وعليه فليس في هذه اآلية داللة على حاية
  .الموت

وأنتم الذين آنتم قبًال  ( 22وأما اآلية السابعة والخمسون فهي قوله في اإلصحاح األول من رسالة آولوسي آية 
أجنبيين وأعداء في الفكر وفي األعمال الشريرة قد صالحكم اآلن في جسم بشريته بالموت ليحضرآم قديسين 

  ).وبال لوم وال شكوى أمامه 

القسيس إن األجانب عن المسيح الذين آانوا أعداء له في الفكر وفي األعمال الشرير هل مصالحتهم فيا حضرة 
عن األفكار واألعمال وتقريبهم إليه تكون بغير هدايتهم إلى األعمال الصالحة واالعتقادات واألفكار الحسنة بدًال 

بين مصالحة هؤالء القوم األجانب عنه الشريرة وإال فأي مناسبة معقولة بين موت جسم شخص أجنبي عن قوم و
واإليمان به فأي األمرين أقرب وأصح هل مصالحتهم وتقريبهم إليه بإتباعه األعداء له بتضحية جسمه لهم حينئٍذ 

وأيضًا فما هي هذه المصالحة التي نتيجتها فناء وموت أحد المتصالحين وحياة وسعادة .  أم بتضحية نفسه لهم
  .مصالحة عند عاقل في الدنياهذه الاآلخر وهل تعد 

حقًا إن بولس هذا قد تصرف في الديانة المسيحية تصرفًا غريبة جدًا بأفهامه هذه هي التي جعلت العقالء من 
ولكن مجاراة لكم في حسن اعتقادآم ببولس لدرجة أنكم تعتقدون .  المسيحيينه وغير المسيحيين في حيرة آبرى

ا ليست آذلك وليس هو معصومًا من الخًط أبدًا فإنني ال أزال أفسر الموت في أن آلماته منزلة من السماء مع أنه
آلماته حتى فيه هذه اآلية التي تصرح بموت الجسم بأن موت الجسم هنا معناه تحمل هذا الجسم أنواع المشقات 
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فإن آنتم قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق  ( 1وأما اآلية الثامنة والخمسون فهي قوله في اإلصحاح الثالث آية 
  ).حيث المسيح جالس عن يمين اهللا 

مع المسيح قمتم ( يا حضرة القسيس إن هذه اآلية ترد عليكم بأوضح رد وإال فهل آل من يخاطبهم بولس بقوله 
ألنكم قد متم ( هل قامت أجسادهم بعد موتهم حينما قام جسد المسيح بعد موته وهل قوله في اآلية بعدها ) 

( إنهم ماتو حقيقة بأجسادهم مع أنه يخاطبهم وهم أحياء وهل قوله في اآلية بعدها أيضًا ) وحياتكم مستترة 
قة وهل أمر بولس لهم بأن يطلبوا ما وفق ليجلسوا مع أنهم يميتونها حقي) فأميتوا أعضاءآم التي على األرض 

المسيح عن يمين اهللا أنهم يجلسون حقيقة عن يمين اهللا مع المسيح أم إن معنى ذلك أنهم بالنظر لكونهم قد قاموا 
ة معه باإليمان به وقاموا معه باألعمال الصالحة فليطلبوا ما فوق ذلك بالقرب إلى اهللا تعالى واإلتصال به بزياد

األعمال الصالحة وحسن التقوى حتى يزدادوا قربًا فيكونوا آأنهم عن يمين اهللا معه وعليه فهذا القيام وهذا 
ولكن الماديين هم الذي يفسرون آل . القرب وهذا الجلوس عن يمين اهللا آله معنوي روحي ال جسماني مادي

ال .   التي ما أرسلت الرسل إال ألجلهاالورحيشيء بالمادة ولو آان غير معقول ويترآون األمور المعنوية 
  .ألجل الماديات نسأل اهللا تعالى أن يقربنا جميعًا إلى الحقيقة وأن يلهمنا الحق والصواب إنه على ما يشاء قدير

ألنه  ( 14وأما اآلية التاسعة والخمسون فهي قول بولس في اإلصحاح الرابع من رسالته األولى لتسالونيكي آية 
، المسيح مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم اهللا أيضًا معه فأنا نقول لكم هذا بكلمة إن آنا نؤمن أ

ال نسبق الراقدين ألن الرب نفسه سوف ينزل من السماء الرب إننا نحن اإلحياء الباقين إلى مجيء الرب 
 السحب لمالقاة الرب في الباقين سنخطف جميعًا معهم فيواألموات في المسيح سيقومون أوًال ثم نحن األحياء 

  ).الهواء هكذا نكون آل حين مع الرب 

أقول يا حضرة القس إذا آان مراد بولس من هذا الكالم إن المسيح قام بجسده من الموت وإن األموات فيه أي 
الذين ماتوا على دين سيقومون أيضًا بأجسادهم ألجل مالقاته في الهواء عند نزوله من السماء فهذا أمر قد 

فت بطالنه وعدم صحته فيما سبق قريبًا خصوصًا وأنه يناقض تمام المناقضة لكالم بولس نفسه في عر
الخامس عشر من رسالته األولى إلى آورنثوس حيث أثبت فيها أن قيامة أجساد الموتى ال تكون إال اإلصحاح 

تنبت منها غيرها وآقيام آقيامة الحنطة الجيدة من حبة الحنطة القديمة التي يجب أن تموت في األرض حتى 
يجوز جم لكالمه هنا على من بزرة شجرة أخرى أي أنه قيام نوعي بجسم آخر آما فصلناه سابقًا فكيف الشجرة 

ما يناقض آالمه هناك وعليه فقد أصبح من الواجب عليكم حفظًا لكرامة بولس من التناقض أن تحملوا آالمه 
يح بتحمله المشاق وقام ورحيًا في سبيه سيقومون مثل قيامته أيضًا هنا على القيامة المعنوي أنه آما مات المس

آالمه سابقًا وعلى ما يخالف العقل وسائر الكتب فحمل آالم بولس على هذا أ؛سن لكم من حمله على ما يناقض 
  .المقدسة آما رأيت

ن أجل ألم الموت لكي يذوق م (9وأما اآلية الستون فهي قوله في اإلصحاح الثاني من رسالته إلى البعرانيين آية 
أقول إن الموت الذي يصح أن يتحمله المسيح ألجل آل واحد ال يصح أن ) بنعمةاهللا الموت ألجل آل واحد 

المشقات ألجل هداية آل واحد أما موت جسمه حقيقة ألجل آل واحد فكالم ال معنى يكون إال موت بمعنى تحمل 
منفعة الناس آلهم بل بالعكس أن موت جسد الشخص النافع له إذ أنه أي مناسبة بين موت أي شخص وبين 

آالمسيح يضر بمصلحة الناس حيث بموته تنقطع عنهم التعاليم واإلرشادات والمنافع ولكن موته بمعنى تحمله 
قومه وألجلهم آما المشقة في سبيل هدياتهم هذا هو الذي يكون ألجلهم آما يقال مات فالن أو قتل نفسه في سبيل 

  .على أن ذلك ليس فيه داللة على قيامة جسده من الموت آما هو موضوع البحث. يق ذلكمر تحق
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لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان  ( 14أما اآلية الواحدة والستون فهي قوله في اإلصحاح المذآور آية 
  .)الموت أي إبليس 

على موت األرواح بالمعاصي  ليس له سلطان على موت األجساد قطعيًا وإنما له سلطانأقول إن إبليس 
والطاعة ال موت الجسد والخطيئات وإذا آان آذلك فالذي يبيد موت المعاصي إنما هو الموت في سبيل الهداية 

ألن موت الجسد ال يبيد إبليس وعليه فهذه اآلية حجة عليكم ال لكم على أنها ال تفيد حياة الجسم بعد موته  آما 
  .هو موضوع البحث

 ( 15-13اإلصحاح التاسع من الرسالة المذآورة آية لثانية والستون والثالثة والستون فهي قوله في وأما اآلية ا
إن آان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين مقدس إلى طهارة الجسد فكم بالحري يكون ألنه 

ة لتخدموا اهللا الحي وألجل هذا دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه هللا بال عيب يطهر ضمائرآم من أعمال ميت
هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعون إذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد األول ينالون وعد الميراث 

  ).األبدي 

أقول إن قياس بولس دم المسح على دم الثيران والتيوس والعجول في أن آال منهما مطهر للنجاسة ومزيل 
بل قياس غر صحيح وغير الئق أيضًا أما آونه فهو غير صحيح فإلن دم ق الكبير الخطيئة هو قياس مع الفار

التيوس والعجول والثيران إنما آان مطهرًا ومزيًال للخطايا من جهة االنتفاع بلحمها وتفريقه على الفقراء 
) يذهبن السيئات إن الحسنات ( فيكون من هذه الجهة حسنة والحسنة تزيل السيئة قال تعالى والكهنة والمحتاجين 

ولكن جسد المسيح ال يؤآل ولم يفرق على الكهنة والمحتاجين حتى يكون شبيهًا بالقرب وليست القربى في إراقة 
الدم من حيث مجرد األراقة فقط آما تفقهمون إذ ال يعقل أن يكون هدر دم حيوان بال ذنب قربة إلى اهللا تعالى 

إنما آان قربة النتفاع المحتاجين بلحمه وهذا هو معنى الفداء عند هذا الحيوان بل إذا لم تنتفع الناس بلحم 
والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيها خير فاذآروا اسم ( المسلمين في الحج واألضحية وغيرها قال تعالى 

رون لن اهللا عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر آذلك سخرها لكم لعلكم تشك
ينال اهللا لحومها وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم آذلك سخرها لكم لتكبروا اهللا على ما هداآم وبشر المحسنين 

فأنت ترى أن هذه اآلية تبين أن تقدمة البدن أي اإلبل والبقر إنما آانت قربة إلى اهللا تعالى ألجل أن يؤآل ) 
وإلى المعتر أي الذي يعترض الناس للسؤال ال يسأل الناس لقناعته لحمها ويطعهم إلى القانع أي المحتاج الذي 

فهي قربة ألجل اإلحسان والتصدق بلحمها ال ألجل مجرد إراقة ) وبشر المحسنين ( منهم وللك قال في اآلية 
ا دمها وهذا هو المعقول ال آما آان يفعله الناس قبل اإلسالم من أنهم آانوا يذبحونها ألجل أن يلطخوا بدمه

األصنام واألوثان وجدران الكعبة وليشرحوا  لحمها وينصبونه على األنصاب قربة لألصنام آما آان يفعل 
وال ألجل أن يلوثوا بدمها الهيكل وقدس األقداس والكتاب المقدس وجميع آنية الخدمة في الهيكل .  المشرآون

 بل مما ال يقره .  د مما هو ليس بمعقولويحرقوا لحمها ويرشوا به المتنجسين ليظهروها آما آان يفعل اليهو
دين صحيح وال يقبله وحدان سليم ولذلك فإن اهللا تعالى قد رد في القرآن على هؤالء آلهم في اآلية المتقدمة 

 أي ال يرفع هللا على وجه القربة إليه دماؤها )لن ينال اهللا لحومها وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ( بقوله 
ا األصنام والهياآل وال لحومها التي تشرخ أو تحرق للشرش بها على المتنجسين ولكن الذي يناله التي يلطخ به

  .منكم باإلحسان والتصدق بلحم هذه القرب والذبائحويرفع إليه إنما هو التقوى 

 اإلنسان وعليه فإذا آان اهللا تعالى لم يرض بأن يراق دم حيوان ال قيمة له إال ألجل منفعة ما هو أعظم منه وهو
بمقتضى قاعدة وجوب بقاء األصلح وقاعدة التضحية النافع لما هو أنفع فكيف يرضى بأن يراق دم المسيح الذي 
هو من أعظم خلق اهللا تعالى ألجل أناس ال قيمة لهم بالنسبة إليه وهل هذا إال عكس القضية الطبيعية وتبديل 

  .للسنن اإللهية
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م المسيح بدم التيوس والثيران قياس غير الئق بكرامة المسيح عليه ذآرناه هو وجه آون قياس دوهذا الذي 
قد أريق دمها لمنفعة ما هو أعظم منها فإذا قسنا المسيح عليها فقد جعلناه أقل قيمة السالم ألن الثيران والتيوس 

  . آبيرًامن الناس الذي أريق آال منهما يراق دمه ألجل غيره حاشاه اهللا وأعلى شأنه ومقامه عن ذلك علوا

أنا ال أشك في أن هذه هي إحدى غلطات بولس في حق المسيح وفي حق دنيه القويم وإن آنت ال أعتقد عن 
  .سوء قصد منه وإنما غلطة تسربت إليه من العقائد والعوائد القديمة

ممن يريد فهذا خالف ما عليه سائر األناجيل من أنه آان يختفي ) إن المسيح قدم نفسه للموت ( وأما قول بولس 
إمسكاه وتسليمه وآان يدعوا اهللا تعالى أن يعبر عنه هذا الكأس فكيف يكون قدم نفسه باختياره لشيء هو هارب 
منه ومتضرع إلى اهللا باإلفالت منه ولكن تفسير بولس هذا إنما هو ألجل إن يهيء فكرة الفداء بالمعنى الذي 

  .فهمه الذي ال أصل له وال دليل عليه

إذ حسب أن اهللا قادر على اإلقامة  ( 19لرابعة والستون فهي قوله في اإلصحاح الحادي عشر آية ا وأما اآلية 
  ).من األموات 

أقول إن هذه اآلية ال دليل لكم فيها إذ ال يشك أحد في أن اهللا تعالى قادر على ذلك وعلى آل شيء أيضًا ولكن 
على أنه إذا حصل في الدنيا أو سيحصل .  معينفي زمنالقدرة على الشيء ال تثبت حصول ذلك الشيء بالفعل 

رجوع آرجوع الحنطة الجديدة من الحبة في اآلخرة إنما يحصل بالصورة التي بينها اإلنجيل والقرآن من أنه 
المجردة التي يجب أن تفنى في األرض حتى يمكن أن ينبت منها غيرها أي أنه رجوع نوعي بجسم آخر ال 

  .تدلوا بذلك عليهما تريدون أن تسرجوع شخصي آ

ال تنسوا فعل الخير والتوزيع ألنه  ( 17وأما اآلية الخامسة والستون فهي قوله في اإلصحاح الثالث عشر آية 
  ).بذبائح مثل هذه يسر اهللا 

أقول إذا آنتم تريدون بهذه اآلية االستدالل على ذبح المسيح وإراقة دمه فهذه اآلية تكون طالبة منك أن تذبحو 
ولكن المعنى الصحيح رين أيضاص آما ذبح المسيح حتى يسر اهللا بمثل هذه الذبائح وهذا ال معنى له أناسًا آخ

منكم ذبائح بمعنى تضحيات مالية وبدنية بفعل الطاعات وتوزيع الخيرات واإلحسانات لهذه اآلية هو أنها تطلب 
  .آما هو صريح اآلية

وإله السالم الذي أقام من األموات راعي (  20المذآور آية وأما اآلية السادسة والستون فهي قوله في اإلصحاح 
  ).الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد األبدي 

فإذن يصح أن يراد من القيامة أقول إذ صح أن يراد من الخراف الخراف الحقيقيون أي األغنام ال اإلنسان 
ى معناه الحقيقي ولكن الحقيقة والوقاع أن القيامة الحقيقية أي حياة الجسم بعد موته حتى يكون آل الكالم عل

بالخراف والمراد من رعايتهم إصالحهم وهذايتهم فإذن المراد من الخراف في اآلية إنما هي الناس المشبهون 
من األموات هي قيامته من بين أموات الكفر والضالل والشقاء ألجل هيداتهم وإسعادهم قيامة المسيح 

  .لفقًا وغير منظموإصالحهم وإال لكان الكالم م

مبارك اهللا أبو ربنا  ( 1وأما اآلية السابعة والستون فهي قوله في اإلصحاح االول من رسالة بطرس األولى آية 
  ).الكيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح يسوع المسيح الذي حسب رحمته 

حي هل ولدآم والدة كم مرة ثانية لرجاء أقول إنني أريد أن أسألكم يا حضرة القسيس عن معنى والدة اهللا ل
يلدآم مرة ثانية حقيقية بأجسامكم أوال ثم ولدآم ثانية آذلك وإذا آانت الوالدة األولى حقيقية بأجسامكم فلماذا 

  .وأنتم مولودون وموجودون بالفعل
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اة جديدة بقيامة المسيح فإذا لسيت الوالدة حقيقة باألجسام وإنما هي والدة معنوية روحية بمعنى أنه أنشأآم في حي
ووالدة ثانية فهذه الحياة فيكم هاديًا معلمًا مرشدًا فبهدايته واإليمان به قد صرتم في نشأة أخرى وحياة جديدة 
هذا هو المعنى الصحيح .  الجديدة والوالدة الثانية الروحية ليست إال بقيامة المسيح فيكم قيامة معنوية روحية

والمترتب بعضه على بعض وال معنى لآلية سواه وعليه فهذه اآلية حجة آبيرة لآلية المرتبطة بعضه ببعض 
  .عليكم ال لكم آما تدعون

لكي يقربنا إلى اهللا  ( 18وأما اآلية الثامنة والستون فهي قوله في اإلصحاح الثالث من الرسالة المذآورة آية 
  .)مماتًا في الجسد ولكن محيًا في الروح 

 لكم فهيا أدنى دليل على حياة جسد المسيح بعد موته بل بالعكس إنما تثبت موته جسميًا أقول إن هذه اآلية ليس
وحياته روحيًا وهذا ما نقوله دائمًا من أنه ميت بجسمه ولكنه حي بروحه فقط آسائر األنبياء وأما اآلية التاسعة 

ن أي المعمودية ال إزالة وسخ الذي مثاله يخلصنا نحن اآل ( 21والستون فهي قوله في اإلصحاح المذآور آية 
  ).الجسد بل سؤال ضمير صالح عن اهللا بقيامة يسوع المسيح 

أقول أن هذه اآلية أيضًا دليل لنا ال لكم ألن المعمودية التي تكون للضمير الصالح ال إلزالة وسخ الجسد إنما 
إلزالة أوساخ الجسد آما تقول بقيامة المسيح الروحية ألجل إصالح اضمير وليست بالقيامة الجسيدة وال تكون 

  .هذه اآلية فهي حجة عليكم أيضًا ال لكم

قائًال لي ال تخف أنا وهو األول  ( 18وأما اآلية السبعون فهي قوله في اإلصحاح األول من رؤيا يوحنا آية 
  ).واآلخر والحي وآنت ميتًا وها أنا حي إلى أبد اآلبدين 

 التي استدللتم بها على حياة المسيح جسديًا بعد موته وسترى ياحضرة أقول إن هذه اآلية هي ختام وآخر اآليات
  .القسيس إن هذه اآلية هي أعظم رد عليك وهي الخاتمة لعودتك لهذا البحث نهائيًا وبيان ذلك

إن المسيح الذي تدعون أنه هو األول و اآلخر هل هو األول بجسده حتيى يبقى إلى اآلخر بجسده أيضًا ) أوال ( 
أول آما تدعون ولكن بروحه فيبقى آخرًا بروحه أيضًا ال شك أن آونه هو األول واآلخر بجسده هو أمر أم هو 

  .باطل بكذبه الواقع وينبذه العقل وبهذا بطل ما تدعون من آونه قام حيًا بجسده وهو حي به إلى اآلن

نه آان ميتًا بجسمه وأنه ها هو حي هل مراده أ) وآنت ميتًا وها أنا حي إلى أبد اآلبدين ( إن قوله  ) ثانيًا (
بجسمه أيضًا إلى أبد اآلبدين إن آنتم تدعون أن هذا مراده فإن اهللا ومالئكته وآتبه ورسله والطبيعة وسنن الكون 
والعقل وآل شيء له إحساس يكذب ذلك تكذيبًا قطعيًا ألن الجسم المرآب من العظم واللحم والدم والمتكون من 

بقى حيًا إلى أبد اآلبدين ودهر الداهرين حتى إن األرض نفسها التي تكون منها هذا الجسم األرض ال يمكمن أن ي
  .فما معنى استداللكم بهذه اآلية على ما تقولونفإنها ال يمكن أن تبقى آذلك وحينئٍذ 

عالم بتعاليمهم إن هذه اآلية ال تعني ما تقول قطعيًا وإنما تعني أن المسيح بل آل نبي من األنبياء الذين أحيوا ال
سيبقون أحياء في هذا العالم بتعاليمهم حياة روحية معنوية من حيث العظمة والمجد وهذه هي الحياة األبدية 

ال لمجرد أن يأآل الباقية ألن اإلنسان إنما يحي في الدنيا ألجل أن يحصل على شيء من المجد والعظمة 
ل أن يعمل األعمال العظيمة الصالحة الباقية التي ويشرب وينمي جسده فقط الذي ستأآله األرض وإنما ألج

  .وذآره وعظمته ومجده في العالم على ممر الدهورستخلد اسم صاحبها 

مثلك أن يقصر نظره على األمور البسائط فقط بل يجب عليه أن ينظر إلى فيا حضرة القسيس ال يجوز لعاقل 
فكرة حياة جسد المسيح ت معي وأقلعت عن هذه الفكرة األمور من جميع جهاتها فإذا أنت فعلت ذلك تكون قد اتفق

بعد موته وبقاء هذا الجسد حيًا إلى أبد اآلبدين تلك الفكرة التي لو تجردت عن العقيدة الموروثة ألصبحت خرافة 
  .من الخرافات ال دينًا من األديان آما تدعون
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  .وأظن أن بهذا البيان سيتم البحث في هذا الموضوع نهائيًا

نكم طلبتم مني أن أقترح موضوعًا آخر للبحث فيه بعد هذا البحث فإجابة لرغبتكم اقترح أن يكون وحيث أ
فإن رضيتم بالبحث في هذا ) نبوة محمد من الكتب المقدسة ومن العقل ( الموضوع الجديد الذي سنبحث فيه هو 

 وعلى آل فالرأي في ذلك لكم الموضوع فعرفوني حتى أبتديء في أوًال أو أنكم أنتم تبتدئون في الكالم أوًال
  .ودمتم لصيدقكم

   الغزيعبد اهللا القيشاوي
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  فهرست المكتوب الثالث من الشيخ عبد اهللا القيشاوي

  

صفحة   

 جوابي عن اعتراض القس في حصول خالف بيني وبين األستاذ الخضيري الذنابي في  معنى قوله تعالى
المنشورة في جريدة الجامعة اإلسالمية ) تحًا مبينًا ليغفر لك اهللا إلخ إنا فتحنا لك ف( 

50

أي الديانتين أقرب للعقول وأيهما أشد اتصاًال بالقولب وأيهما الذي سيكون الفوز له 51

تطرف القس إلى القول بأن اإليمان المؤيد بالدليل العقلي ال يحسب عندها إيمانًا وإن اإليمان الخالي من 
وأثبت وأحسن عنده وردي على آالمه هذا دليل أقوى ال

52

أي الدينين الذي برز ثمره وظهر آثره وآان اصالحه للناس متصًال بظهوره 53

لم يقاوموا التبشير المسيحي وإنما الذي قاومه هواإلسالم نفسه بقوته ومتانته المسلمون  53

53 المجانية مع أن األمر بالعكس علىطول الخطتعريض القس باإلسالم بأنه بال يقبل مغفرة الخطايا

  54  مغفرة ثمنها دم المسيح ال تكون مجانًا ولكن مغفرة ثمنها التوبة فقط أو عفو اهللا فقط هي التي تكون مجانًا

  54   ال يصح أن يكون جوابًا له أصًالأجوبة القس على أسألتي األربعة ال يالقي جواب منها سؤاله أبدًا بل

اعتقاد أن اإلله المجهول قد ظهر في جسد المسيح وعرف فيه ثم مات وأريق دمه لغفران خطايا الناس هو 
  أخرف خرافة وجدت في العالم وأآبر جريمة ارتكبها العقل البشري

54  

  
ا في صالح دينكم عدم اهتمامكم بتفاسيري الخاصة ال يدل على عدم اهتمام غيرآم بها خصوصًا وأنه

  55  .وأناجيلكم حيث تصبح بها معقولة مفهومة

  على البضع و خمسين آية من اإلنجيل التي يزعم القس أنها تدل على موت المسيح وقيامتهالجواب اإلجمالي   56

األجوبة التفصيلية عن هذه اآليات آل آية على حدتها بحسب ماتدل عليه نفس ألفاظها واآليات التي قبلها أو   56
  دها المرتبطة بهاالتي بع

  
معنى مجئ المسيح ورجوعه مرة أخرى في آخر الزمان وبيان أن ذلك ال يتحقق إال في شخص مهدي 

  60  اإلسالم

ألن المسيح إذ آنا بعد خطاة مات في ( وقوله ) أن المسيح مات من أجل خطايانا ( تحقيق معنى قول بولس   
  60  )الوقت المعين ألجل الفجار 

 لم تكن قيامة أموات فال يكون المسيح قد قام وإن لم يكن الميح قد فباطلة فإن( تحقيق معنى قول بولس 
  آرازتنا وباطل أيضًا إيماننا إلخ

60  

  
 ال يحيا إن لم ياغبي الذي تزرعه.  لكن يقول قائل آيف تقام األموات وبأي جسم يأتون( تحقيق معنى قوله 

ع بيان معنى حقيقة قيامة األموات في وبيان أنه صريح في أبطال رجوع جسد المسيح بعينه م) إلخ يمت 
  اآلخرة في اإلنجيل

61  
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تحقيق معنى قيامة األموات في اآلخرة من القرآن الكريم وبيان أن اإلنسان يرجع بنوعه من حيث الجسم وبشخصه من 
  حيث الروح وهو بحث مهم

62  

  
  ان إنما هو بروحه ال بجسمهإثبات أن جسم اإلنسان يتغير ويتبدل حال حياته فكيف به بعد مماته ووبيان أن الإلنس

73  
  رفع المسيح إلى اهللا تعالى إنما هو رفع معنوي روحي ال رفع جسماني مادي

65  
  بولس هذا هو الذي تصرف في الديانة المسيحية حتى أخرجها من المعقول 

جلوس المسيح عن يمين اهللا تعالى إنما هو جلوس معنوي روحي ال جسماني مادي  65

66

قياس باطل وغير  دم الثيران والتيوس في أن آال منهما فداء عن خطايا الناس قياس بولس دم المسيح على
الئق بكرامة المسيح عليه السالم مع بيان معنى فداء الذبائح في اإلسالم 

67

إدعاء أن المسيح قدم نفسه باختياره للموت والصلب والقتل مناقض تمام المناقضة لما أجمعت عليه األناجيل 
ممن يريد إمسكاه ومن أنه آان يدعو اهللا دائمًا أن يعبر عنه هذا الكأسفي من أنه آان يخت

67

الوالدة الجديد الواردة في اإلنجيل والخلق الجديد الوارد في القرآن هو بمعنى التغير من حال إلى حال 68

وجميع األبنياء إدعاء أن المسيح حي بجسده إلى أبد اآلبدين دعوى ال يقبلها عاقل في العالمين وإنما هو 
أيضًا أحياء إلى أبد اآلبدين بتعاليمهم حياة معنوية روحية
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  مكتوب القس الفريد نيلسن الثالث

  938 حزيران 20البقعة الفوقا في القدس 

  حضرة الشيخ عبد اهللا القيشاوي المحترم

  

لما يكون لي فرصة لجمع ( ًال  قائ973  2ك11 أجبتك في 1936 أيار 2بعدما وصلني مكتوبك المؤرخ في 
ولكن حييئٍذ لم يكن لي فرصة إذ بدأنا ببحث موضوع ) أفكاري ومال حظاتي عن متكوبك المطول سأرسلها لك 

عند طبع هذه المكاتبة فال بد من ذلك إذ لم تقبوا  اقتراحي بترك مكتوبك هذا األخير بدون طبعه إذ جديد أما اآلن 
  . جديدًا من البراهين بينما يزيد آثيرًا في حجم الكتابال يزيد شيئًاأنه بحسب فكري 

ذلك في   ) الغير مؤرخ ( في مكتوبك الثاني   إنك اقترحت    أن نترك بحث هذا الموضوع فال نزيد فيه وأنا سلمت ب
أنني سأعمل جهدي بترتيب جوابي بصورة      ( فكتبت هكذا مكتوبي الثاني حيث أجبتك على أسئلتك المقدمة قبًال   

ى     )  إلى رجوعك إلى الموضوع  ال تحتاج  وبي الحاوي عل ى مكت  صفحة بمكتوبك   16ولكنك مع ذلك أجبتني عل
ى   اوي عل ث الح فحة 64الثال اذا!  ص ة    فم ي آتاب ة لزمن ذه الخط ى ه يك عل ل إذا ؟ إن أردت أن أماش اعم

ي                          !!صفحة  256 ك ال يصعب عل دا وذل ل اختصر ج ك ب ي سوف ال أفعل ذل ض أوال ألن بع   (لكن ال تخف غنن
ا (األمور في مكتوبك هذا ليست  إال تكرار ما قدمته من قبل فال لزوم إلجابتي عليها         ي مكتوبك    ) ثاني ألن في ثلث

را من                               سيحيين نجد آثي ا نحن الم ك أنن ين ل ذآرتها ألب ا ف ي ذآره بحثت في تفسير اآليات الكثيرة التي طلبت من
م أنتظ            ه عن                 اآليات في آتابنا عن موت المسيح وقيامته ولكنني ل ا عرفت ات بحسب م ذه اآلي ى ه سليمك بمعن ر ت

ي                  ول ل سيحيين   تق ا نحن الم ا لن ا ومعناه ى    (أسلوب تفسيرك لكتابنا فكلما ذآرت لك آية من آتابن ا معن ل له ال ب
خ          ى مجازي ال خ                  ( أو) غير ذلك ألن لها معن ة أصلية في آتابك ال ذه اآلي ي ال أحسب ه ك       ) أنن فهل تظن أن ذل

سيحيين وعقائدهم ألنك لم تقدر وال مرة أن تبين استحالة تفسيرنا أو عدم جوازه بحسب طرق سيؤثر في آراء الم   
  التفسير المألوفة المعتبرة ؟ 

ة         نعم إنني ال أنكر أن ثالث أو أربع آيات من اآليات المذآورة في مكتوبي السابق ليس لها عالقة بموضوع قيام
 فال شك لنا نحن المسيحيين بأن ولكن بقية اآليات قائمة اآليات المسيح آما الحظته أنت حاال بل دخلت بغلط إلى

ك     . مؤلفيها يقصدون بها موت المسيح في معنى تلك الكلمة الحقيقي ال في معنى مجازي اصطناعي                 أفلم أآتب ل
سير الحقيقي                           ة  إذا أمكن التف سير أمر بصورة مجازي قبلكما آتبه أيضا الشيخ الخضيري بأنه من غير الالئق تف

اء الجسد الميت     ) قيامة ( الطبيعي ؟ وهكذا نفهم نحن المسيحيين من اآليات أيضا آلمة            ألوف أي إحي بمعناها الم
ولكنها . إن تفسيرك المجازي قد آان يجوز استعماله في بعض اآليات لو آانت منفردة            . ال بصورة معنوية أدبية     

اد              سير الع ى التف ا إل ة آياته دل بقي ى المؤلف في بعض        اآلن آلها في وسط آتب ت سير معن ي فكيف يجوز إذًا تف
  األحيان مجازيا إذا آان في آيات غيرها واضحا بأنه غير مجازي ؟

ن         ا نح يئا أال أنن ك ش ن ذل رف ع ي ال أع يئا ألنن ل ش م أق د فل سيح الجدي سد الم ة ج ة وآيفي ة القام ن آيفي ا ع أم
أن أجسادنا تتغ              ضا ب وتى          المسيحيين نقول أن جسده تغير ولنا أمل أي ه الم دما سيحيي اهللا بنعمت ة عن ر في القيام ي

المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل   (فعَبر عن ذلك أحدهم قائال      
ذا                  ) استطاعته أن يخضع لنفسه آل شيء          ذلك فهك ستعدين ل ل م ستحقين ب راهم م ة لمن ي اة أبدي سيعطي اهللا حي ف

  .الراقدين يكون لنا المسيح باآورة 

إن عدم اتفاقنا ليس آما تدعي بسبب جهلنا أو ما أشبه ذلك من األمور غير الشريفة التي تصفنا يها مرارا بل هو 
بسبب آخر أي أنك تريد أن تجد في آتابنا ما يؤيد اعتقاد المسلمين بخصوص صلب المسيح ز أما نحن فنقول أن 
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ك لكن سأذآر بعض      فبحسب ما قلته آنفاً   سوف ال أدخل إلى تفسير آية بآية من آل ما ذآرته ألن ال فائدة من ذل
األمور ألبين بعض ما استغربته في طريقة استداللك فإذا قال مثًال بولس بأنه غير مستحق أن يدعى رسوًال فهل                

سه      يجيز ذلك لك القول بأنه ليس رسوًال ؟ أفال تعرف شيئًا أبدًا عن ذلك التواضع ا    سان يحسب نف ذي يجعل اإلن ل
غير مستحق نحوه تعالى وال سيما إذا تذآر ما عمله في ماضيه ضد إرادة اهللا ؟ وبطرس إذا ذآر في وعظه عن                
ة وإال                م يمت حقيق ذ أن المسيح إذًا ل ول حينئ ساد فكيف تق ديم عن عدم الف موت المسيح وقيامته آية من العهد الق

ه                 آان قد رأى فسادًا ؟ أليس ذلك م        ة أي إن ك اآلي ة استعمال بطرس تل ن المسخرة ؟ أفال ترى بكل وضوح طريق
  .يقصد بها أن المسيح لم يبق ميتًا في القبر آبقية الموتى ؟ 

ر                       ة وأآث ات قرآني ه آي قد تعجبت من إدخالك إلى هذا البحث عن أقوال الكتب المسيحية وعن موت المسيح وقيامت
ار   ك األحاديث أو األخب ك إدخال اب   من ذل ي الكت سيح إذ ال شيء ف وذا عوضًا عن الم اإلسالمية عن صلب يه

  .المسيحي يجيز هذا الفكر بل بالعكس يقول بكل صراحة أن يهوذا بعد ما سلم المسيح قد ذهب فشنق نفسه 

اه العظام                                ه عن روي ا آتب ال وم رًا حزقي ام من األموات ذاآ أن المسيح أول من ق فكيف اعترضت على القول ب
ه                     الميتة وه  ى األرض أو قبل ام المسيح عل ي تحتي ؟ فهل رويا حقيقة ؟ نعم لو ذآرت إقامة بعض األموات في أي

يم             ذي أق ين ال اس وب ة الن لجاز القول فقط أنه لفرق عظيم بين من ُيقام من األموات ألجل مدة ثم يموت أيضًا آبقي
  .لكي يموت ثانية وهذه هي القيامة التي نرجوها من نعمته تعالى 

أتي       (  ال بد من غلط إذ أن اآلية هكذا          163في اقتباسك في الصفحة     إنه   ى أن ي يس  ) تخبرون بموت المسيح إل ول
  .ولكن موضوع مجيئه الثاني ال أريد البحث فيه اآلنإذ ليس هو من موضوعنا الحالي ) إلى أن يحيا(

 أشارآك فيه ألن اإليمان ال يأتي       أما قولك إنه لو أقام حقيقة المسيح بعض األموات آلمن فيه ألوف من الناس فال              
رة         سمعون من    (القلب غير المستعد مهما آثرت المعجزات والمسيح نفسه آان يفتكر هكذا إذ فال م انوا ال ي إن آ

  ) .موسى واألنبياء وال إن قام واحد من األموات يصدقون

ا ن                   ا آن ه وربم دة قيامت ه         إن موضوعنا الحالي له وجه آخر أي معنى موت المسيح وفائ ا نتمسك ب و آن ر ل د أآث في
ا                       تارآين البحث عن حقيقتهما أو عدمها ولكننا اتفقنا هذه المرة على هذا فسأخر الكالم عن ذلك إلى بحث آخر أم
شيء واحد فال بد منه هل ذلك الفكر حقيقة غريب جدًا أن موت إنسان قد يفيد إنسانًا آخر ؟ أفلم نسمع آثيرًا عن                         

ه          أناسًا قد ماتوا أثناء تخل    تفادوا من م أو أصحابهم اس ى أن أوالده وتهم بصورة حت رهم أو حدث م يصهم حياة غي
  .جدًا ؟ أفال يجوز إذًا في األمور الدينية معنى آهذا ؟ 

ة في     15أما ما آتبته عن آالم بولس الرسول في صح       ه عالق  من رسالته األولى إلى أهل آورنثوس فال أرى ل
انوا    بحثنا هذا إن الذي قصده بولس في هذ   ذين آ ذر ال ا اإلصحاح هو الكالم عن   القيامة وأحوالها في اآلخرة فين

ائًال              ة أن تكون ق ة المزمع دم القيام ام المسيح           ( يعتقدون بع د ق م ولكن اآلن ق م يق ة فالمسيح إذًا ل م يكن قيام إن ل
 يمكن هنا تفسير مجازي فترى أن أساس آل استدالالته هو موت المسيح وقيامته وال   ) فيمكن أيضًا القيامة العامة   

  .أبدًا 
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أما قولك عن صعود المسيح وعدم ذآره في بعض األناجيل فهو أيضًا موضوع جديد يجب ترآه إلى بحث آخر          
وهكذا أيضًا موضوع التقدمة أي الذبيحة فقد قرأت بانتباه أفكارك اإلسالمية عن معنى الذبيحة وإلى اآلن وجدت          

د                    عادًة غير هذه األفكار عند المسلم      ي إسرائيل والعه ار بن ار ليست أفك ذه األفك ين عن الذبائح وعلى آل حال فه
ة                                   ا عالق ابتهم عن الذبيحة له د أن آت ي إسرائيل فال ب انوا من بن ين آ ذ المسيح األول القيم عن ذلك وبما أ، تالمي

  .بأفكارهم اإلسرائيلية القديمة 

ا نع         رى ؟ إنن ا ت دة ي والدة الجدي د بموت         وما هو معنى آالمك عن ال ان يعتق ه آ ًا أن رف من آالم بطرس عموم
ة جسد المسيح أم               د بقيام ه يعتق دة ألن المسيح وقيامته أفنستدل من آالمك أنه آان يتكلم هنا عن والدة جسدية جدي

  .آيف ؟

ا               سوف ال أطيل الكالم عن تفسيرك لآليات الذآورة وإن عرضت نفسي النتقادك بأني ال أجيب على مكاتبيك آم
ا من أول مكتوبك أريد أن أذآر بعض األمور أيضًا تارآًا غيرها التي ليس لها أهمية أو آنا نبحث فيها أم! يجب 
  .قبًال 

إذا آنت تريد أن تعرف حقيقة التأثير العميق الذي سببته الحكمة اإللهية بموت المسيح وقيامته ولم تجده في آالم             
اة آ        أرجوك أن تراجع سيرة حي سيحية ف رين من  مؤلفي الكتب الم أفواههم        ثي د ب ا بع ذين شهدوا فيم سيحيين ال الم

د          وبحياتهم لتأثير    ًا في مكاتيبك فال ب تلك الحكمة فيهم خذ مثُال لوثيرس المصلح األلمان يالذي آنت تمدحه أحيان
  .ستفهم من درس حياته شيئًا من ذلك

رها وربما في ذلك تنبيه للعاقل أنه نعم طريقة اهللا هذه غير معقولة بالمعنى أن اإلنسان بنفسه ال يقدر أن يصو
ق في ليس من اختراعات البشر أن الفرق بيننا في هذا األمر ناتج ال شك عن الفراليجوز له أن يغفله ألنه 

فإذا آانت الخطية شيئًا سطحيًا يزال بسهولة فمن الجهال أن يدبر طريق للخالص . أفكارنا عن الخطية وأهميتها
 سقوطًا فعبدًا عن اهللا حتى أن اإلنسان ال يقدر فيما بعد أن يجب هذا اإلله المجهول آهذا لكن إذا آانت الخطية

) وأآثر الناس ربما قد شعروا أحيانًا شعورًا آهذا آما يشهد له آتابنا أيضًا (        منه المختفي وال أن يقترب 
م طريقة للرجوع غريبة على عقلهم فال غرابة وال من الغير المعقول أن اهللا بمحبته العظيمة للبشر قد دبر له

  .البعيد عنه

الفيلسوف الفرنسي االفرنسي ولتير آأنه صح معنى إذ بحسب فكرك ال " نبوة " آثيرًا من آالمك عن قد تعجبت 
يبقى من الدين المسيحي إال بعض الطقوس ثم عند البسطاء فقط بقايا ضعيفة من اإليمان فيظهر من آالم آهذا 

عن الفيلسوف االفرنسي باسكال وأيضاص أنك تجهل أحوال العالم اليوم تماماص ما آتبته أنك أغفلت فأهملت 
فال تقدر أن تمير إال بين اإليمان المؤبد ! حيث بعض المؤمنين المخلصين الغيورين هم من أعظم مفكري العالم

أنه يوجد إيمان باهللا بعمله ألجل ألم تفهم من آل ما آتبته بالعقل والعلم وبين اإليمان المبني على الوهم والخيال؟ 
وإذا آان اإليمان المسيحي من هذا النوع أحسبه البشر ليس له عالقة بدالئل العلم والمنطق وال بخرافات الوهم؟ 

فما هو قولك بمقابلة .  أقوى من اإليمان اإلسالم يالمستند على العقل البشري إذا آان يجوز مقارنة إيمانين هكذا
فما ) إذا جاز المقارنة ( إيمان الشخص المسيحي مثُال أعمق فأقوى من إيمان الشخص المسلم آهذه أي إذا آان 

والعكس بالعكس فهل أقدر في األمور الدينية أن أتبع األهمية إذًا ولو آان عدد المسلمين ضعفي عدد المسحيين؟ 
سيحية وإذا آان حقيقة عالقة بينهما فذلك األآثرية؟ أنا لم أقدم وال مرة مدنية العالم الغربي آدليل إلى أفضلية الم

أن الثمر الذي قصدته وقد قصده ال يدل إلى شيء إذ أنه يوجد في المدنية أمور آثيرة غير مطابقة للمسيحية 
المسيح نفسه والرسل هو في حياة الشخص الفرد نعم إذا آثر عدد األفراد يكون الثمر أآثر إنتشارًا لكنه هو هو 

 بد من فضل لإلسالم في بعض أمور المدنية ولكن آل ذلك ال يجدي نفعًا إذا آانت ضالتي الآما هو في الفرد 
المنشودة يجد مقاومة ليس فقط من أفراد المسلمين وجماعتهم وحكوماتهم لكن من مبادئ اإلسالم نفسه فال 

مل أنها تكون مقاومة بقاء المقاومة ولكن لي األآما وصفتها هنا فال بد من أتعجب من ذلك إذا آانت المسيحية 
سليمة روحية ألننا جميعًا خلق اهللا حقًا إن اإلسالم عادة ال يستعمل التبشير ولكن أال يرغب المسلم المخلص في 
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مة عندي ليس ما آلفته تعالى بل أن اإلنسان ال يدفع شيئًا عنها أما بخصوص المغفرة المجانية فمعنى تلك الكل
لها ولكن المسلم آما فال يقدر بواسطة التوبة أو بأعماله الصالحة أن ينال هذه المغفرة أو يجعل نفسه مستحقًا 

ظيم أقررت بنفسك ال يقول هكذا عن المغفرة بل يستند على التوبة أو على حسناته مع رحمة اهللا وهنا فرق ع
  .وليس من موضوعنا الحالي سأترآه هناولكن بما أن ذلك موضوع عظيم بين الديانتين 

وما قلته حينئٍذ عن اإلله المجهول إلخ فال أعرف إذا آنت تمزح بي وباعتقادي أم إذا لم تفهم آالم أبدًا أو أردت 
قد أعلن نفسه في المسيح حتى أن ال عن اإلله المجهول أي اهللا تعالى الذي بحسب إيماننا تحريفه أنا آنت أتكلم 

أحد يقدر أن يعرفه آما هو إال بالمسيح أما الذي مزمع أن يموت فهو الجيل البشري فلم أقل شيئًا أبدًا عن موت 
  .اإلله المجهول إلخ

قد سألتني سؤاًال ما هي الشروط التي تجعل اإلنسان يقبل هذه البشارة فيما آنت أآتب عن ذلك في المقال في 
  .ال أعيد الكالم هنا) لماذا أتبع ديني دون غيره ( جزء األول من مكاتبتنا ال

فختامًا أريد أن أسلم لك بما قلته في مكتوبك أيضًا أي أنه ربما من األفضل لو ترك المسيحيون يتعبون تفاسيرهم 
وع المهم آما في في هذا الموضالخاصة مهما حسبها المسلم من أمور الجهل ألن الفرق موجود بين الديانتين 

ال بل علينا أن نظهر بكل وضوح مافي الديانتين غيره وال فائدة من ستره بكالم مجازي حتى يتقرب الديانتان 
تارآين الحكم له تعالى معًا آأخوة ونعمل معًا بقدر اإلمكان من الفروق فنبقى مع ذلك متساهلين محبين فنعيش 

  .في األخر
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  خاتمة الكتاب

ر مؤمنين أفكا       ( نتهى هذا الكتاب وهو الجزء الثاني من سلسلة مكاتيبنا عن األمور الدينية التي سميناهاقد ا
وآل من طالع آالم هذا الكتاب عن صلب المسيح أو باألحرى عن موت المسيح وإحياءه ) في حقائق الدين 

ليس فالفرق بين اإلسالم والمسيحية .  اسفبشروا به جميع النيكون قد عرف ماآان يعتقده المسيحيون األولون 
. آما يظن البعض أن المسلم يعتقد أن المسيح حي عند اهللا بدون موت بينما المسيحي يعتقد بكونه ميتًا في القبر

إذ أحياه اهللا وآل ذلك ليكمل عمل إلى مجد اهللا وسط الموت والقبر ال بل الفرق هو أن المسيحي يجعل دخوله 
ألجل خالص البشر فكان المسيح من األول إلى اآلخر يقوم بذلك الذي وضعه اهللا عليه خدمته على األرض 

  .وفي آل حال تكميل إرادة اهللا اآلب السماويإذ رغبته في آل حين العمل بصبر وتواضع 

 ليس غاية مكاتبتنا بل فيعتنق دين الخصم وذلك. درس هذا الكتاب سيغير دينهوال أنتظر أن أحد القراء بعد 
  .لناس يفكرون به فيراجعون عقائدهمثم جعل اتوضيح بقدر اإلمكان لما هو أساس الدين المسيحي يتها غا

عمومًا فتقبل ذلك بكل على هذا الموضوع أو عن مبدأ المكاتبة وإذا أراد أحد أن يقدم لنا ما عنده من المالحظات 
من  دينية يكتب فيها المفكرون وهل بعدها نصدر مجلةحتى نعرف هل نداوم في نشر هذه المكاتيب شكر 

  .الديانتين معًا بروح اإلنصاف واألخوة

ثم أخيرًا الجزء ) قول اإلنجيل عن نبي بعد المسيح ( ولنا األمل أن نصدر بعد مدة الجزء الثالث موضوعه 
  . وحجمها أصغر من هذا الجزء)معنى الوحي ( الرابع موضوعه 

  1938القدس في حزيران 

  القس الفريد نيلسن                                                                                                  
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  التأثير العميق للدين في حياة األفراد

  طريقة اهللا في إعالنه ال يقدر اإلنسان أن يعرفها بواسطة عقله

  اإليمان الصحيح ليس مبنيًا على العلم والعقل بل على إعالن اهللا نفسه

  ال قيمة لألآثرية في الدين

  ماهو الثمر للدين؟

  التبشير المسيحي ومقاومة اإلسالم له

  ايا المجانية مغفرة الخط

  ثابتالفرق بين الديانتين 

خاتمة 
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