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حرية  نالت  لقد 
ال  نصيبا  �لفكر 
بأ� به، o مسلسل �لتطا,� 
من  �إلسالمي  �لدين  على 
بد!6   bلذ�,  ،wألعد�� قبل 
 Aجتد,  ،Bِقَد من   z�,جذ
على   ��ألخ* �آل,نة   o
�لدين  ,�جا�  �لقسس  يد 
�ملسيحيني، لنشهد من خالله 
مبيتة  بنو�يا  مقيد�  هجوما 
بغيض،  !عمى  ,Èقد  خبيثة 
 w1 هؤال,A طاملا حا� bلذ�,
�ملوضوعي  �لعلمي  ,�لنقد 
,�لتحقق،  �لبحث  على  �ملب® 
حقائق   02 �لوصو�   sֲדد

�ألمو� ,Aقائقها.
�لرجعي  �لنهج  هذ�   o,
�نتهجته   bلذ� �ملتخلف، 
شر`مة �ملتطا,لني على �لدين 
يسلم   Â �حلنيف،  �إلسالمي 
هذ�  جو�نب  من  جانب   b!
 �wلدين، من �لتعر¹ ,�إلسا�
�لال`�.   Aالنتقا�, ,�لتهجم 
مبنأ�  �لفكر  حرية  تكن   Â,
�ملتبجحني   wهؤال  bيد! عن 
,قد  ال  كيف  ,�ملتفيهقني، 
كا1 !جد�Aهم من �لقسا,سة 
�ملسيحيني، هم �لذين الحقو� 

�نتهجته   bلذ� �ملتزّمت، 
�لكنيسة o �لعصو� �لوسطى، 
باسم �لدين �ملسيحي ,يسو� 

.Bملسيح عليه �لسال�
لإلميا1   1! يبد,،  ما  على 
 fملسيحي بتو��� �خلطيئة ع�
 sتصر o �*ألجيا� !ثر� كب�
 ،Bليو� �ملسيحي  �لدين  �جا� 
 rل� Bآلثا� zֲדذ sفبعد �العتر�
,!جد�Aهم  lبا�هم  ��تكبها 
 zهذ حق   o �لتا�يخ   fع
بد  ال  كا1  �لفكرية،  �حلرية 
 Bآلثا� zذ� bمن تو��� قسر
على  ,�لعمل   ،wألخطا�,
ملالحقة  نظامي  جيش   w2نشا
من  �حلرية   zهذ  �Aمطا�,
سو�  �م  كا1  فما  جديد، 
�إلسالمي،  �لدين  من  �لنيل 
حيث ,جد,� فيه هذz �حلرية 
,متر¶  تسر¶   wخليال� متشي 
ֲדا  فظنو�  �لر!�،  مرفوعة 
طعمة سهلة  تكو1   1!  �wًسو
ألجد�Aهم  كانت  كما 
 ¼ هيها6  ,لكن  قبل،  من 

هيها6.
 wألعد�� �ִדاما6  تتلخص 
 Bإلسال� o حو� حرية �لفكر

مبا يلي: 

,طا�A,� هذz �حلرية o كل مكاo 1 �لعصو� �لوسطى، ,!بو� 
 6Aُجر  1!  02 مكا1،  باالعد�o B كل  عليها  !1 «كمو�  2ال 
,�لطرقا6، ,حيثما  ,�لشو���  �لبيو6  !,ال، ¼  �لكنائس  منها 
Â يصل هذ� �حلكم باإلعد�B، فقد !توها على حني غر� ليغتالو� 
,�حد  2ال شاهد  �لتفتيش  ,ما )اكم  �غتيا�،  !ّيما  �حلرية   zهذ
 bلفكر� �إل�ها�  هذ�   �,ضر�,  �قسا, على  �لكث*،  بني  من 

◊ÚÉ˜W6µ6ÄÕ≈–W6Á‚Äo

﴿يا 0َيَُّها �لَِّذيَن aَمُنوْ� َال َتْسأُلوْ� 

�- ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكم﴾ِ sَعْن 0َْشَيا

* �Aبقلم: �لدكتو� !مين عو

* كاتب !�دb مقيم ֲדولند�
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,ال  يتيح  ال  �إلسالمي  �لدين   .١
يسمح Èرية �لفكر o �ألمو� �لعقائدية، 
 ،fجل�,  �بالقو �لدين  هذ�  �نتشر  قد   `2

كما !نه يأمر بقتل �ملرتد عنه.
!تباعه  مينع  �إلسالمي  �لدين   .٢
�ملزيد من  ,�لتسا�� ,طلب  �لتفك*  من 
تبد,   rل� �ألمو�   o سيما  ال  �ملعرفة، 
,`لك  Aينهم،  !مو�   o �م  غامضة 
�نطالقا من �آلية �لكرمية �لr تقو�: ﴿َيا 
 12ِ wَمُنوْ� َال َتْسَأُلوْ� َعْن َ!ْشَياl َيَُّها �لَِّذيَن!
ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم َ,12ِ َتْسَأُلوْ� َعْنَها ِحَني 
ُيَنزَُّ� �ْلُقْر1ُl ُتْبَد َلُكْم َعَفا �هللا َعْنَها َ,�هللا 
,عليه   ،(١٠٢  :�(�ملائد َحِليٌم﴾  َغُفوٌ� 
�ألعمى  باإلميا1  ملزمو1  �ملسلمني  فإ1 
,ال «ق �م �لتحرb ,�لبحث o �ألمو� 

�لr ال يفهمو´ا .
لقد تنا,لنا �حلديث عن �لشق �أل,� من 
هذz �الִדاماo 6 مقا� سابق، !ما �لشق 
�لسطو� من هذ�   zله هذ  6wفجا �لثا? 

�ملقا�.

#قفة عند تفسk �آلية * 
عند   sلوقو� من  �ألمر   ÓAبا  o بد  ال 
تفس* �آلية �لكرمية من سو�� �ملائد� ﴿َيا 
 wْشَيا!َ َعْن  َتْسَأُلوْ�  َال  lَمُنوْ�  �لَِّذيَن  !َيَُّها 
َعْنَها  َتْسَأُلوْ�   12ِ,َ َتُسْؤُكْم  َلُكْم  ُتْبَد   12ِ
ِحَني ُيَنزَُّ� �ْلُقْر1ُl ُتْبَد َلُكْم َعَفا �هللا َعْنَها 
 r١٠٢)، �ل :�َ,�هللا َغُفوٌ� َحِليٌم﴾ (�ملائد
 Bإلسال� Bيتخذها �ملعترضو1 `�يعة الִדا

بأنه ال يتيح حرية �لفكر للمسلمني، 2` ال 
شك !1 هذ� �الִדاB نابع عن جهل مطبق 
مبعا? هذz �آلية �لكرمية ,تفس*ها، حيث 
12 �ملفهوB �لصحيح �ا هو على �لنقيض 

متاما ملا يعرضه هؤالw �ملعترضو1.
 zهذ  o �ملسلمني  ,جل  عز  �هللا  مينع  ال 
من  �لسؤ��  ,عر¹  �لتسا��  من  �آلية 
!جل حتّرb �ألمو� ,�لبحث عن حقائقها 
 zهذ من   Aملقصو� ليس  كما  ,Aقائقها، 
,�لتدبر  �لتفك*  من  �ملسلمني  منع  �آلية، 
 rتلف �ملسائل ,�لقضايا �ملبهمة، �لÍ o
تعتر¹ سبيلهم o !مو� Aينهم ,Aنياهم 
فالسؤ��   ،Bإلسال�  wعد�! يدعي  كما 
�لسؤ��  يع®  ال  �آلية،   zهذ  o  Aلو���
�ملطر,¶ ֲדدs �ملعرفة، ,2منا يع® طلب 
 o لشر�ئع �لتفصيلية ,�لدقيقة�, Bألحكا�
 o خاصة  �ملختلفة،   ��حليا nاال6   �ش
�آليا6   Rسيا, ,�حلال�،   Bحلر�� مسائل 

�ل6A�, r فيه هذz �آلية يثبت `لك.
لقد كا1 �ملسلموo 1 عهد سيدنا )مد 
�إلسالمي،  بالدين  حبهم  ,لفر¢   ،�
للقو�نني  �النصيا�   o �غبتهم   �,شد
 ،� �لن¥  يسألو1  ما  كث*�  �إل�ية، 
 �ش  o  ،?lلقر�  ,! �إل�ي  �حلكم  عن 
 o تعترضهم   rل� ,�لقضايا  �ملشاكل 
 ،�حياִדم �ليومية، كب*� كانت !, صغ*

 rل�, �لدقيقة،  �لتفصيلية  �ألمو�   o �ح
�ألحيا1،  بعض   o تافهة  !´ا  تبد,  قد 
 zهذ o فيخاطب �هللا عز ,جل �ملسلمني
�إلكثا�  من  ,)ذ��  2ياهم  منبها  �آلية، 
�لتفصيلية  �لقو�نني   zهذ مثل  طلب  من 
�لتشدo A طلب  �لدقيقة، بقوله 12 هذ� 
�ألحكاB �لكث*� لن يكوo 1 صاحلهم، 
مبا  يكتفو�   1! �ملسلمني  على  فإ1  ,عليه 
نز� عليهم من �ألحكاB ,�لشر�ئع، ,!1 
قد  ما  على   wبنا مشاكلهم  حل  «ا,لو� 
 1! هم،  ,�جبهم  فمن  منها،  ,صلهم 
Ãتهد,� بأنفسهم، ,ُيعملو� ملكة �لتفك* 
حل  !جل  من  2ياها،  �هللا  ,هبهم   rل�
معضالִדم ,مشاكلهم �لدينية ,�لدنيوية، 
ملا  خالفا  �لكرمية،  �آلية   zهذ فإ1  لذ� 
للمسلمني  تفتح  فإ´ا   ،wألعد�� يعرضه 
مصر�عيه،  على  ,�لتدبر  �لتفك*  با� 
 Rفاl  o �خلو¹  على  �ملسلمني  ,حتث 
 AاÃ2 o لتفك* �لو�سعة، لد�جة �إلبد���
�لقضايا o حياִדم   ��ملناسبة لش �حللو� 

�ليومية. 
 �Aمبصا �ملتمثلة  �إلسالمية  �لشريعة   12
 1lلقر� ,هي  !ال  �لرئيسية،  �لتشريع 
�لكرمي ,�لسنة �لنبوية �ملطهر� ,�ألحاAيث 
من  عن nموعة   �عبا� ليست  �لشريفة، 
�لصا�مة،  �لتفصيلية   Bألحكا�, �لقو�نني 
 ،�o ش� nاال6 �حليا� �لكب*� ,�لصغ*
Â `2 ترA فيها !حكاB تفصيلية لكل `نب 
!, كل Â, ،¼2 تنـز� ֲדا قو�نني تنظيمية 

* The Holly Quraan with English Translation and Commentary 

� Aد �ملصلح �ملوعو�! Aلسيدنا بش* �لدين )مو
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�لدقيقة،  �الجتماعية   ��حليا مر�فق  لكل 
,قو�نني  ,�لسرقة  �لزنا   Bحكا! عن  فعد� 
 1! ميكن  ال  ,غ*ها،   Rلطال�, �مل*�� 
!´ا  سو�  �إلسالمية  �لشريعة   o نر� 
تتسم   rل� �لعامة  �لقو�نني  من  منظومة 
بشيw من �ملر,نة، ,�لr جتعل منها قابلة 

للتطبيق o كل jما1 ,مكا1.
�لشريعة   o �ألساسية  �لقو�نني   12  
�إلسالمية ثابتة ,ال تتغ*، ,لكن مبا يتعلق 
بتفاصيل �ألمو� �ملتغ*� ,فق تغ* �لزما1 
,�ملكا1، فقد تركت مفتوحة للمسلمني 
ليجد,� �ا �حللو� ,فق �لظر,s �لقائمة 
لديهم. فعلى سبيل �ملثا� ,على مستو� 
 o ما هو �حلكم Bيقّر �إلسال  Â ،Aلفر�
كذلك حكم  يقر   Â, �لو�لدين،   Rعقو
 ،Bلصو�  cتا� حكم  ,ال   ،��لصال  cتا�
 ,! �لسياسية  �ألمو�   o �ألمر  ,كذلك 
�الجتماعية !يضا، Â يتّنب �لقر1l �لكرمي 
�إلسالمية  �لتشريع   �Aمصا من   b! ,ال 
�حلكم  !نظمة  من   Bنظا  b! �ألخر�، 
�لسياسية، على !نه �لنظاB �إلسالمي �ألمثل 

�لو�جب تطبيقه o �لد,� �إلسالمية، !هو 
�لنظاB �لدميقر�طي !, �مللكي !, �إلقطاعي، 
�المر  هذ�   o مفتوحا  �ملجا�   cتر بل 
يناسبهم ,فقا  ما  !1 �تا�,�  للمسلمني، 
حلاالִדم ,ظر,فهم ,ما ير,نه مناسبا �م، 
2ال !نه ,مع `لك فقد !قر �لقر1l �لكرمي 
على   rل�, �لثابتة،  �لعامة   ÓAملبا� بعض 
�حلكاB �ملسلمني مر�عاִדا ,�لعمل حسبها، 
بغض �لنظر عن طبيعة �لنظاB �ملأخو` به 

o �لد,لة. ,من هذz �ملباÓA �لعامة: 
على   wبنا يكو1  �لقر���6  �·ا`   .١

 ��ملشو�
 1! b! ألمانا6 02 !هلها� �A٢.  !1 تؤ
!هل  هم  من  �ملسؤ,ليا6  على  يولìى 

�ا. 
حكمهم  يتسم   1!  Bحلكا� على   .٣

بالعد�لة �ملطلقة.
 ١٠٢ �آلية-   zهذ  12 �لقو�  خالصة   
من  �ملسلمني  متنع   -��ملائد  �سو� من 
�لتفصيلية  �لقو�نني  طلب   o �إلكثا� 
�لدقيقة o �ألمو� �لتفصيلية سو�w �لدينية 

مفتوحا  �ملجا�  ليبقى  �لدنيوية،   ,!
 wفضا  o ,�لتحليق   Aلالجتها !مامهم، 
�لفكرb، من !جل حل  �لتدبر ,�إلبد�� 
قضاياهم بأنفسهم، شريطة !1 ال ·ر¡ 
هذz �حللو� عن �,¶ �لشريعة �إلسالمية، 
�لعامة ,مباAئها  قو�نينها  تعتر¹ مع  ,ال 

�لثابتة.

�حلكمة من #
�s هذ� �لتعليم
ال شك !1 من ,��w هذ� �لتعليم �إل�ي، 
�لذكر حكمة  �لسابقة  �آلية   o �ملذكو� 
 sلوقو�  bحلر� من   rل�, �لشأ1،  بالغة 

عليها ,�لتنبيه �ا مبا يلي:
١. 12 كثر� �لقو�نني ,�ألحكاB �لتفصيلية، 
من شأ´ا !1 تثقل كاهل �ملسلمني، ,تشق 
عليهم حياִדم، لد�جة !نه من �ملمكن !1 
ملا   ،zلقو�نني هذ�  ��ملسلمو1 كثر  sيعا
 w��, بالغة لد�جة نبذها فيها من مشقة 
�آلية   o �هللا  يذكرهم  ,لذ�  ظهو�هم، 
�لتالية، !1 �لذين سبقوهم بكثر� �لطلبا6 
 02 هنا   �,�إلشا� كافرين،  ֲדا  !صبحو� 

خالصـة القـول إن هـذه اآلية متنع املسـلمني مـن اإلكثـار V طلـب القوانني 
التفصيليـة الدقيقـة V األمـور التفصيلية سـواء الدينيـة أو الدنيويـة، ليبقى 
اجملـال مفتوحـا أمامهم، لالجتهـاد والتحليق V فضـاء التدبر واإلبـداع الفكري، 
مـن أجـل حـل قضاياهـم بأنفسـهم، شـريطة أن ال oـرج هذه احللـول عن 
روح الشـريعة اإلسـالمية، وال تعـjض مـع قوانينهـا العامـة ومبادئهـا الثابتة.
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ب® 2سر�ئيل ,فق �آلية �لكرمية ﴿َقْد َسَأَلَها 
َقْوBٌ مِّن َقْبِلُكْم ُثمَّ َ!ْصَبُحوْ� ِبَها َكاِفِريَن﴾ 
(�ملائد�: ١٠٣).  فيأé هذ� �لتعليم �إل�ي 
�ألمر،  عو�قب  من  �ملسلمني  ينبه  لكي 
هذ�  نفس   02 �لوصو�  من  ,ليمنعهم 

�لوضع �لذb ,صل 2ليه سابقوهم .
 Bألحكا�  �كثر شأ1  من  !نه  كما   .٢
�ملسلمني،  تفك*  من  حتد   1! ,�لقو�نني 
�لفكر   Bتقد  Bما!  �عثر حجر  ,تقف 
هذ�   éفيأ �لزمن،  مر,�  مع  �النسا? 
 Rفاl �ملسلمني   Bما! يفتح  لكي  �لتعليم 
!,سع  على  ,�لعلمي   bلفكر�  Bلتقد�
!بو�ֲדا، ,ال يبقى !ماB �ملسلمني سو� !1 
يصبو� جل جهوAهم، o سبيل �إلبد�� 
nاالته  Íتلف  على  ,�لعلمي   bلفكر�

,مو�ضيعه.
للشريعة   ?lلقر� �لتعليم  هذ�  يتيح   .٣
 ��حليا تطو�  مع   Bwتتال  1! �إلسالمية، 
,�ختالفها، من مكاl 02 1خر ,من ,قت 
l 02خر، كما ,يسهل على �ملسلمني حل 
�ملختلفة،  ,�إلجتماعية  �لدينية  �ملشاكل 
,عا�Aִדم  ظر,فهم   sالختال ,فقا 
,تقاليدهم، ,,فقا لتطو� �حليا� ,تقدمها 
�لوقت، 2` ليس من �ملفر,¹  مع مر,� 
 o 1 تعطى مشكلة معينة، نفس �حللو�!
قد  بل  Íتلفة،  !jمنة   o, Íتلفة  !ماكن 
·تلف هذz �حللو� بعض �لشيw، شريطة 
�لتعاليم �لعامة ,�,¶  !1 ال تصطدB مع 
 1! �ملسلمني  ,على  �إلسالمية،  �لشريعة 

Ãتهد,� حلل هذz �ألمو� بأنفسهم.

 kحتث على �لتفك Vنية 0خرaقر Yياa
 rل� باآليا6  �لكرمي،   1lلقر� يزخر 
�لعلم  على  �ملسلمني،  ,حتض  حتث 
ملكة  ,2عما�  ,�لتدبر  ,�لتفكر  ,�ملعرفة 
�لدينية  �ملجاال6  من  �لكث*   o �لفكر، 
باهللا  �إلميا1  مسألة  من   �wًفبد ,�لدنيوية. 
يعر¹  عندما  تعا0  �هللا  فإ1  ,جل،  عز 
 1lلقر�  o ,�لكفا�  للمسلمني  نفسه 
يؤمنو�   1! منهم  يطلب  ال  فإنه  �لكرمي، 
من  �لكث*   Bيقد بل  !عمى،  2ميانا  به 
�لدالئل ,�ل�fهني على ,جوzA، ¼ «ض 
�لنا� على �لتدبر ֲדا، لكي يكو1 2ميا´م 
,لتطمئن  ,�لتفك*،  �ملنطق  على  مبنيا 
�ألمر  ,هكذ�  ,ضمائرهم،  نفوسهم  به 
�هللا  يطلب   rل� �ألخر�  لالمو�  بالنسبة 
من �لنا� �إلميا1 ֲדا، فإنه طاملا يدعمها 
باألAلة ,�ل�fهني، ,يطلب من �ملخالفني 
ما  على  بfها´م  يأتو�   1! ,�ملعا�ضني 
من  بعض  بذكر  !كتفي  ,هنا  يدعونه، 

ُ̀كر : هذz �آليا6 �لقرlنية �لr تبني ما 
َيْعَلُمو1َ  �لَِّذيَن   bَيْسَتِو َهْل  ﴿.....ُقْل 
ُ!ْ,ُلو�  ُر  َيَتَذكَّ 2ِنََّما  َيْعَلُمو1َ  َال  َ,�لَِّذيَن 

�ْألَْلَبا�﴾ (�لزمر: ١٠)
مَّا   Õِطَباق َسَماَ,�6ٍ  َسْبَع  َخَلَق   bلَِّذ�﴿
َتَر� ِفي َخْلِق �لرَّْحَمِن ِمن َتَفاُ,6ٍ َفاْ
ِجِع 

ِجع ْ� ُثمَّ  ُفُطوٍ�*  ِمن  َتَر�  َهْل  �ْلَبَصَر 
َتْيِن َينَقِلْب 2ِلَْيَك �ْلَبَصُر َخاِسًئا  �ْلَبَصَر َكرَّ

َ,ُهَو َحِسٌ*﴾ ( �مللك ٤-٥ )
َكا1َ  َمن  2ِالَّ  �ْلَجنََّة  َيْدُخَل  َلن  ﴿َ,َقاُلوْ� 
ُقْل  َ!َماِنيُُّهْم  ِتْلَك  َنَصاَ��   ,ْ!َ  ÌAُهو
َصاAِِقَني﴾  ُكنُتْم   12ِ ُبْرَهاَنُكْم  َهاُتوْ� 

 (١١٢:�(�لبقر
َهاُتو�  ُقْل  lِلَهًة  Aُ,ِنِه  ِمن  �تََّخُذ,�   Bِ!َ﴿
َمن  ِْ̀كُر  ,َ مَِّعَي  َمن  ِْ̀كُر  َهَذ�  ُبْرَهاَنُكْم 
َفُهم  �ْلَحقَّ  َيْعَلُمو1َ  َال  َ!ْكَثُرُهْم  َبْل  َقْبِلي 

 (٢٥ :wألنبيا�) ﴾مُّْعِرُضو1َ
﴿َ!مَّن َيْبَدُ! �ْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدzُ َ,َمن َيْرjُُقُكم 
َماwِ َ,�ْأل¹ِ�َْ !2ََِلٌه مََّع �هللا ُقْل َهاُتو�  مَِّن �لسَّ
(�لنمل:  َصاAِِقَني﴾  ُكنُتْم   12ِ ُبْرَهاَنُكْم 

 (٦٥
﴿َ,َنَزْعَنا ِمن ُكلِّ ُ!مٍَّة َشِهيدÌ َفُقْلَنا َهاُتو� 
ُبْرَهاَنُكْم َفَعِلُمو� َ!1َّ �ْلَحقَّ ِهللا َ,َضلَّ َعْنُهم 

مَّا َكاُنو� َيْفَتُر,1َ﴾ (�لقصص: ٧٦)
ِمْن  َكا1َ  َ,َلْو   1َlْلُقْر� َيَتَدبَُّر#َ-  ﴿0ََفَال 
ِعنِد َغْيِر �هللا َلَوَجُد,ْ� ِفيِه �ْخِتَالفÕ َكِث*�﴾ 

( ٨٣ : wلنسا�)
ُقُلوٍ�  َعَلى   Bْ!َ  1َlْلُقْر� َيَتَدبَُّر#َ-  ﴿0ََفَال 

َ!ْقَفاُلَها﴾ ( )مد: ٢٤)
 ÌAُقُعو,َ ِقَياًما  �هللا  َيْذُكُر,1َ  �﴿لَِّذيَن 
َخْلِق  ِفي  ُر,1َ  َ,َيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم  َ,َعَلى 
َماَ,�6ِ َ,�َأل¹ِ�ْ َ�بََّنا َما َخَلْقَت َهذ�  �لسَّ
 �l) ﴾�ِلنَّا� َفِقَنا َعَذ�َ�  َباِطًال ُسْبَحاَنَك 

عمر�1: ١٩٢) 
َ!ْخَلَد  ِكنَُّه  َ,لـَ ِبَها   zَُلَرَفْعَنا ِشْئَنا  ﴿َ,َلْو 
َكَمَثِل  َفَمَثُلُه   zَُهَو� َ,�تََّبَع  �َأل¹ِ�ْ  2َِلى 
َتْتُرْكُه   ,ْ!َ َيْلَهْث  َعَلْيِه  َتْحِمْل   12ِ �ْلَكْلِب 
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ُبوْ� ِبآَياِتَنا  َيْلَهث `ِلَك َمَثُل �ْلَقْوBِ �لَِّذيَن َكذَّ
ُر,1﴾  َيَتَفكَّ َلَعلَُّهْم  �ْلَقَصَص  َفاْقُصِص 

 (١٧٧ :sألعر��)
 zَُنَزْلَنا!  wَكَما ْنَيا  �لدُّ  ��ْلَحَياِ َمَثُل  ﴿2ِنََّما 
ا  َماwِ َفاْخَتَلَط ِبِه َنَبا6ُ �َأل¹ِ�ْ ِممَّ ِمَن �لسَّ
َ!َخَذ6ِ   �َ̀ 2ِ َحتَّى   Bَُألْنَعا�,َ �لنَّاُ�  َيْأُكُل 
�َألjُ ¹ُ�ْْخُرَفَها َ,�jَّيََّنْت َ,َظنَّ َ!ْهُلَها !َنَُّهْم 
َنَهاً��   ,ْ!َ لَْيًال  َ!ْمُرَنا  !ََتاَها  َعَلْيَها   1َ,�ُAَِقا
ِباَألْمِس  َتْغَن  لَّْم  َكَأ1  َحِصيًد�  َفَجَعْلَناَها 
ُر,1َ  َيَتَفكَّ  Bٍِلَقْو �آلَيا6ِ  ُل  ُنَفصِّ َكَذِلَك 

...﴾ ( يونس: ٢٥) 
ِفيَها  َ,َجَعَل  �َأل¹َ�ْ  َمدَّ   bلَِّذ� ﴿َ,ُهَو 
�لثََّمَر�6ِ َجَعَل  َ,!َْنَهاً�� َ,ِمن ُكلِّ  َ�َ,�ِسَي 
�ْثَنْيِن ُيْغِشي �للَّْيَل �لنََّهاَ� 12َِّ  ِفيَها jَْ,َجْيِن 
 ﴾... ُر,1َ  َيَتَفكَّ  Bٍلَِّقْو َآلَيا6ٍ  َِ̀لَك  ِفي 

(�لرعد: ٤) 
﴿ُينِبُت َلُكم ِبِه �لزَّْ�َ� َ,�لزَّْيُتو1َ َ,�لنَِّخيَل 
َِ̀لَك  َ,�َألْعَناَ� َ,ِمن ُكلِّ �لثََّمَر�6ِ 12َِّ ِفي 

ُر,1َ ... (�لنحل -١٢)  آلَيًة لَِّقْوBٍ َيَتَفكَّ
َفاْسُلِكي  �لثََّمَر�6ِ  ُكلِّ  ِمن  ُكِلي  ﴿ُثمَّ 
ُُ̀لًال َيْخُرُ¡ ِمن ُبُطوِنَها َشَر�ٌ�  ُسُبَل َ�بِِّك 
ِفي   َّ12ِ لِلنَّاِ�   wِشَفا ِفيِه  !َْلَو�ُنُه  مُّْخَتِلٌف 
ُر,1َ ...﴾ (�لنحل:  َِ̀لَك آلَيًة لَِّقْوBٍ َيَتَفكَّ

 (٧٠
!َنُفِسُكْم  مِّْن  َلُكم  َخَلَق   1ْ!َ lَياِتِه  ﴿َ,ِمْن 
 �ًَّAلَِّتْسُكُنو� 2ِلَْيَها َ,َجَعَل َبْيَنُكم مََّو Õج�,َjْ!َ
ُر,1َ  َ,َ�ْحَمًة 12َِّ ِفي َِ̀لَك َآلَيا6ٍ لَِّقْوBٍ َيَتَفكَّ

 (٢٢:B,لر�) ﴾...
﴿�هللا َيَتَوفَّى �ْألَنُفَس ِحَني َمْوِتَها َ,�لَِّتي َلْم 

َتُمْت ِفي َمَناِمَها َفُيْمِسُك �لَِّتي َقَضى َعَلْيَها 
�ْلَمْو6َ َ,ُيْرِسُل �ْألُْخَر� 2َِلى َ!َجٍل ُمَسمًّى 
ُر,1َ ...﴾  َِ̀لَك َآلَيا6ٍ لَِّقْوBٍ َيَتَفكَّ 12َِّ ِفي 

( �لزمر: ٤٣) 
َماَ,�6ِ َ,َما ِفي  َر َلُكم مَّا ِفي �لسَّ ﴿َ,َسخَّ
َآلَيا6ٍ  َِ̀لَك  ِفي   َّ12ِ مِّْنُه  َجِميًعا  �ْأل¹ِ�َْ 

ُر,1َ...﴾ ( �جلاثية- ١٤) ِلَقْوBٍ َيَتَفكَّ
لََّر!َْيَتُه  َجَبٍل  َعَلى   1َlْلُقْر� َهَذ�  !َنَزْلَنا  ﴿َلْو 
َ,ِتْلَك  �هللا  َخْشَيِة  مِّْن   Õمَُّتَصدِّع  Õَخاِشع
ُر#َ-﴾  �ْألَْمَثاُ� َنْضِرُبَها لِلنَّاِ� َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

(�حلشر:٢٢)
,بعد مثل هذ� �لكم من �آليا6، ال بد !1 
 1lيا6 �لقرl ُثمن �A02 !1 ما يعا ،zننو
عن  ,تتحد�  تتعلق  lيا6  هي  �لكرمي 
 ��لركيز تكو1  ,هكذ�  ,�لطبيعة.  �لعلم 
على  مبنية  �إلسالمي،  لإلميا1  �ألساسية 
 bلتحر�, ,�لبحث  ,�لتدبر  �لتفك* 
ال  ,هذ�  ,�لfها1،  باحلجة  ,�ملقا�عة 
بل  فحسب،  �لدينية  �ألمو�  على  يقتصر 
!يضا، فكيف  �حليا� �ألخر�  n oاال6 

هذ�  بأ1   wعاAإل� كله،  هذ�  بعد  ميكن 
�لسؤ��  من  !تباعه  مينع  �إلسالمي  �لدين 
,�لتفك*، ,يطلب منهم !1 يؤمنو� به 2ميانا 

!عمى. 

مقا
نة بني �إلسال1 #�ملسيحية
كر !عالz عن �لديانة �إلسالمية،  خالفا ملا̀ 
با�تكاj 2ميا´ا على �لفكر ,�ملنطق، تقف 
علمائها،   sباعتر�, �ملسيحية  �لديانة 
� من كل ما يتعلق بالفكر ,�لتدبر. Aُمجر
�لدين  �جاال6  من  بعض  !قر  طاملا   `2
ميكن  ال  �ملسيحي  �إلميا1  بأ1  �ملسيحي، 
بأb شكل  ,�ملنطق  �لعقل  مع  يتو�فق   1!
 zAعتما� كل  يكو1  ,2منا  �ألشكا�،  من 
,مثاال  �جلياشة،  �لقلبية  �لعو�طف  على 
�ملسيحي  �ملفكر  عن  `كر  ما  `لك  على 

"ك* كغا�A" !نه بالنسبة له:
 o 6لالهو6 ,�لناسو� Aحتا� �فإ1 عقيد
 ،Aلليهو ��ملسيح، كانت تعتf حجر عثر
لليونانيني، ,هي ستكو1 كذلك  ,�اقة 

وهكذا تكون الركيزة األساسية لإلميان اإلسالمي، مبنية 
على التفك� والتدبر والبحث والتحري واملقارعة باحلجة 
وال�هان، وهذا ال يقتصر على األمور الدينية فحسب، 
بل V �االت احلياة األخرى أيضا، فكيف ميكن بعد هذا 
أتباعه من  الدين اإلسالمي مينع  بأن هذا  اإلدعاء  كله، 
السؤال والتفك�، ويطلب منهم أن يؤمنوا به إميانا أعمى. 
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 Rليست فو �على �لد,�B، فإ1 هذz �لعقيد
�لعقل فحسب، بل 2´ا تتعا�¹ معه. ,هذ� 
... حيث ال ميكن   Rملتفو� �لتناقض  هو 
 Rالستغر��, ,�لرغبة  باإلميا1  2ال  2ثباִדا 
بالعقل  �إلميا1  �لعميق.,�ستبد�ُ�  �لر,حي 

يع® مو6 �ملسيحية."
 sكر �لفيلسو ,o هذ� �لسياR، ال بد من̀ 
,�لفيزيائي �لكب* نيوتن، �لذb ·لى عن 
عقيد� �لثالو� ,نبذها A,منا �جعة، ليس 
لشيw سو� !´ا Â تتفق مع طبيعة عقله 
��Aسة  ��Aستها  )ا,لته  عند  ,منطقه، 
 Bُيحر  1! هذ�  كلفه  ما  نقدية،  حتليلية 
من منصبه o كلية "�لثالو� �ملقد� غ* 
�ملجز!"، بعد !1 كا1 قد �خت* �ا تقدير� 

 .�لعبقريته �لفذ
,كث*� ما يتذ�� �لوعاè �ملسيحيو1، ملن 
�إلميا1  على  �لعقلي  �لدليل  منهم  يطلب 
�ملسيحي، بأ1 على �إلنسا1 !1 يؤمن !,ال 
 b! �ملسيحي-  �إلميا1  حسب  باملسيح 
�لذb فد� نفسه لتخليص  �بن �هللا،  بأنه 
�لبشرية من �آلثاB ,�لذنو� – لكي يفهم 
!خر�  بكلما6   b! �ملسيحية،   ��لعقيد
2´م يشترطو1 �لفهم باإلميا1 !,ال، !, قل 
على  �ملب®  �إلميا1  يشترطو1  شئت:   12
�لفهم بإميا1 مسبق !عمى، 2´ا o �حلقيقة 
بد  2` ال  �لالعقل ,�لالمنطق،  A,�مة من 
من طر¶ سؤ�� o هذz �حلا�، !ليس هذ� 
2ميا1   02 لتحققه  Èاجة  �ملسبق،  �إلميا1 
lخر يسبقه، ,هذ� �ألخ* l 02خر يسبقه 

لكي يتحقق؟ يبد, !نه حلم بعيد �ملنا�، 
ليناله،  !نه �قتر� منه  كلما ظن �إلنسا1 
2` به Ãدz يفر من !مامه o كل مر�، ,يا 
"�ملا��تو1"  هذ�  خا¹  من  على   �حسر
,��ئه.  من  نتيجة  ,ال  له  ´اية  ال   bلذ�
,nمل �لقو� 12 !قل ما ميكن !1 نصف 
ال  !عمى  2ميا1  !نه  �ملسيحي،  �إلميا1  به 
 bلتحر�, ,�لبحث  �لتفك*  على  يعتمد 

قيد !منلة.
على  �ملسيحي،  �لدين  !1 �جاال6  يبد, 
,مبد�   ،��ملر �حلقيقة   zֲדذ  Bتا ,عي 
خاصة  Aيانتهم،  مستقبل  على  خطو�ִדا 
 Bلتقد�, Bعصرنا �حلاضر، عصر �لعلو o
 o فإ´م  لذ�  ,�لتكنلوجي،   bلفكر�
سبيل نشر �ملسيحية بني غ* �ملسيحيني، 
�ملسيحيني   wإلبقا مساعيهم   o ,كذلك 
 �مر ,لو  جتدهم  لن  فإنك  2ميا´م،  على 
,�حد� «ا,لو1 ,ضع �إلسالB ,�ملسيحية 
مًعا o ميز�1 �لعقل ,�ملنطق، أل´م يعرفو1 
مسبقا !1 كفة �إلسالB هي �لر�جحة. لذ� 
للتر,يج  جهوAهم،  جل  يوجهو1  فإ´م 
شأ´ا  من   rل� �لرنانة،  �لشعا��6  لبعض 
!عيتهم  �لذين  �لنا�  !نظا�  جتذ�   1!
ماAية �حليا� �لدنيا، مبا فيها من صر�عا6 
 o �هللا   12 كقو�م  ,حر,�،  ,�قتتاال6 
�ملسيحية )بة، ,!1 �ملسيح قد ضحى من 
ليحمل   wجا ,!نه  بنفسه،  �لبشرية  !جل 
,لكنهم  �ملتعبني،  ,ل*يح  �لبشرية،   Bثاl
عن  �ألساسي  �جلد�   o �وضو1  ال 

 �منطقية ,عقالنية عقيد� �لثالو� ,�لكفا�
 bلفقر�  Aلعمو� مبثابة  ُتعد   rل�  ،wلفد��,
,!ما  ناحية،  من  هذ�  �ملسيحية.  للديانة 
من ناحية !خر�، فإ´م يقومو1 بضر� 
�لديانة �إلسالمية، ,�ִדامها بنفس �لعيو� 
� A oيانتهم، )ا,لني بذلك تشويه Aملوجو�

�حلقيقة ,طمسها عن عيو1 �لنا�.
12 حرية �لفكر ,�ملعتقد، �ي من �لثو�بت 
,قد  �إلسالمية،  �لديانة   o �ألساسية 
�ملسلمني  تطو�  على  كب*  !ثر  �ا  كا1 
�لدينية  �لناحية  من  �ملاضية،  �لقر,1   o
�نتشا�   o ,كذلك  ,�لثقافية،  ,�لعلمية 
�إلسالB بني �ألمم ,�لشعو�، �لr تأثر6 
تأثر� كب*� بسحر �لتعاليم �إلسالمية، ,ما 
�ألساسية،  �النسانية   Rحلقو� من  حتفظه 
ثقة  على  ,�ن  ,�ملعتقد،  �لفكر  كحرية 
تامة، بأ1 نفس هذ� �لسحر �ألّخا`، هو 
كب*�،   ��,A يلعب   sسو  bلذ� `�ته 
 o من جديد  ,´وضه   Bإلسال� بعث   o
�لr يقوB ֲדا  �ملستقبل، ,كل �ملحا,ال6 
بالفشل   wتبو  sسو �لدين،  هذ�   wعد�!
حتما، ,لن تفلح جهوA �لقسس ,�جا� 
,ال  مفكريهم  ,ال  �ملسيحي،  �لدين 
�حلقائق  طمس   o �لسياسيني،  jعمائهم 
بل  �إلسالمية،  �لديانة   �صو� ,تشويه 
تبث   ،�صامد �لديانة   zهذ تبقى   sسو
لتناله  �حيقها �0 >يع !صقا� �أل�¹، 
�ألمم ,�لشعو� من جديد، ,�هللا فّعا� ملا 

يريد، ,ما `لك على �هللا بعزيز.

    
 


