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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي     بسم اهللا الرمحن الرحيم 
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املوعود سيدنا املسيح  سفر من تأليفلقراء العربية ترمجة  نقدميسعدنا أن 

  الفطرة ميزان كتيب املقارنة بني األديان يفوهو:  �
مقارنة يف  �يف هذا الكتيب الصغري قد أجرى سيدنا املسيح املوعود 

شىت األديان من منطلق معيار الفطرة، وال سيما يف تعاليم الديانة اآلرية، 
، وعلمنا أن العقيدة الصحيحة واملتفقة مع �واملسيحية واإلسالم عن اهللا 

الم وتفوق الفطرة هي ما قدمها اإلسالم حصرا. وبذلك أثبت أفضلية اإلس
  تعليمه على األديان األخرى.    

ب الداعية اإلسالمي األمحدي حممد أمحد يقد حظي بتعريب هذا الكتل
نعيم وصدر بإشراف املكتب العريب املركزي بتعاون عدد من اإلخوة العرب 
الذين أسهموا يف أعمال املراجعة والتدقيق، وخنص بالذكر السيد خالد عزام، 

نتقدم خبالص  .الرباقي، والدكتور وسام الرباقي احملترمنيوالدكتور علي خالد 
الشكر لكل من ساهم يف نشر هذا الكتاب داعني أن جيزيهم ااهللا أحسن 

، كما نسأل ااهللا تعاىل أن يوفق القراء الكرام ماجلزاء وجيعله يف ميزان حسنا
 لالستفادة من هذا الكنـز وجيعله سببا هلداية الباحثني عن صراط ااهللا

  املستقيم، آمني
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†�^ßÖ] 
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  الفطرة ميزان في بين األديان المقارنة

  اإلنجليزية الحكومة منة وذكر
@ @

 واختبارها األديان لفحص فرصة بلد أي لسكان تتسىن أن املستحيل من
 وإن. واهلند البنجاب بلدنا يف لنا تسنت مما أفضلَ الصادق الباطل من ومتييز

 احلكومة متكينه الفرصة هذه تأمني خبصوص � اهللا منن من املنة األوىل
 احلكومة هلذه القلب بصدق نشكر مل وإن. هذا بلدنا احتالل من الربيطانية

 رسالة وتبليغ الدعوة نشر فرصةُ لنا تسنت قد املبارك بوجودها اليت احملسنة
 وكافري اجلميل ناكري سنكون ملك؛ ألي حىت قبلنا تسنح مل اليت اإلسالم
 جيدي ال مبا الرأي حرية أعلنت قد للعلم احملبة احلكومة هذه ألن. النعمة

 أننا العجيب من أفليس. معاصرة حكومة أي يف نظري ذلك عن البحث
 لنا تيسريه يستحيل مبا لندن أسواق يف اإلسالم تأييد يف الوعظ إلقاء نستطيع

 الكتب لنشر أمة لكل احلرية متنح مل احلكومة وهذه بالذات؟ املعظمة مكة يف
 العلوم نشر خالل من مجاعة كلَّ بنفسها ساعدت قد بل فحسب، والدين

 هلذه املنة هذه كانت وإن. والتربية بالتعليم العامل عيون فَتحت وقد والفنون،
 أموالنا القلب بصدق حتمي أا ا، إذ يستهان بسيطة ليست احلكومة
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 مات قد فائدةً احلرية ذه وتفيدنا املستطيع، جهد وأرواحنا وأعراضنا
 األخرى منتها أن إال قبلنا؛ هلا متعطشني اإلنسانية مواسي من الكثريون

 هم الذين -الغابة وحوش جتعل أن على حترص أا هي شأنا منها األكرب
. العلوم أنواع إياهم بتعليمها ومثقفني، وذلك متعلمني -فقط باالسم أناس
 أحرزوا قد وضعا والدواب األنعام إىل أقرب كانوا الذين أن نالحظ حنن
 وقد للحكومة، املتواصلة اجلهود نتيجة والفهم والفراسة اإلنسانية من حظا
 إن. العلوم على احلصول بعد يتولد نور والعقول القلوب معظم يف تولد

 كمثل العلوم هذه فمثل. العامل يف انقالبا أحدث قد املعلومات نطاق اتساع
 نور حلَّ قد كذلك. املاء منه مير وال دون البيت ليدخل النور منه مير زجاج
 اهللا إىل والتوجه لإلخالص املصفى املاء أن إال واألذهان، القلوب يف العلم
 ليس ذلك لكن. بعد يدخلها مل طيبة مثارا وتثمر الروح شجرةُ به تنمو الذي

 أو مفقودة زالت ما احلقة للروحانية املولِّدة األسباب ألن احلكومة، ذنب من
 ما، نوعا أيضا واخلداع املكر تقدم قد العلوم بتقدم أنه الغريب فمن. قليلة
 كثريا، قلَّت قد اإلميانية البساطة إن تحتمل، ال وساوس يواجهون احلق وأهل

 يف ساما تأثريا أثَّرت قد الدينية املعلومات متاشيها ال اليت الفلسفية واألفكار
 دون فعال التأثري هذا تفادي وإن. اإلحلاد إىل وتدفعهم احلديثة، العلوم متلقي
 هذه مثل يف ترك من على أسفا فيا. جدا صعب دينية مبعلومات الناس تزود

 إال واحلقائق، الدينية باملعارف إملام أي عنده ليس حنيٍ يف والكليات املدارس
 البشر، نوع بين تواسي اليت اهلمة عالية احلكومة هذه إن نقول أن ميكن أننا
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 الذي - البلد هذا سكان قلوب أرضيةَ الشخصية املساعي ببذل طهرت قد
 وأنواعِ برية، وأعشاب شجريات من - اخلرب كالقفر صار قد كان

 األوان آن وقد. األرض بكثرا وغطَّت طالت قد كانت اليت األعشاب
 اقتربوا فالذين. السماوي باملاء تروى مث تزرع فيها بذور الصدق، أن بالطبع

 على جيب. جدا سعداء السماوي الغيث من املباركة احلكومة هذه بواسطة
 جهودا الصادقة لطاعتها ويبذلوا إهليا، فضال احلكومة هذه يعدوا أن املسلمني
 من أليس اإلحسان؟ إال اإلحسان جزاء فهل. لآلخرين قدوةً ليكونوا
 ويظهر واحد كل يفكر أن ينبغي واحلسنة؟ بالرب احلسنة ترد أن الواجب
 الناس من أحد حق تضييع تريد ال اإلسالمية الشريعة إن. الطيبة خصاله

 القلب بصدق وطاعتها احملسنة احلكومة هذه مع التعامل جيب هلذا وإحسانه،
 هذه هي ديننا نور لنشر � اهللا هيأها وسيلة أول ألن النفاق، بدافع ال

  . احلكومة
 ألن املطابع، كثرة هي األديان ملعرفة بلدنا يف ظهرت اليت الثانية والوسيلة

 مرة النور ورأت احلياةَ استعادت األرض يف دفينة شبه كانت اليت الكتب
 زي مرتديا ظهر قد أيضا اهلندوس فيدا إن حىت. املطابع هذه بواسطة أخرى

  . والعامة احلمقى قصص وافتضحت جديد، من ولد فكأنه اجلديدة، األوراق
 إىل الكتب وانتقالُ الرائع الربيد ونظام الطرق فتح هي الثالثة والوسيلة

 كل. البالد تلك إىل البلد هذا من وانتقاهلا البعيدة، النائية البالد من البلد هذا
 إلحقاق احلق، ظهرت قد بلدنا يف بفضله اهللا هيأها اليت الوسائل هذه



���א�����������א�د�ن���������������������������������                   � �٤� 

 هذه طريق عن الفوائد هذه كل كسبنا وقد احلرية، مبنتهى منها ونستفيد
  . هلا دعاٌء تلقائيا قلوبنا من وينبعث. النية صاحلة احملسنة احلكومة

 يسيء دينا والعاقلة املتحضرة احلكومة هذه تعتنق ملاذا أحد: سأل إذا أما
 إهلا؟ اإلنسانَ باختاذها احلق، لإلله املتغري وغري والقدمي البديهي اجلالل إىل

 يفْرطون وامللوك السالطني أن التساؤل هو هذا على الرد أن املؤسف فمن
 هذا يف والتفكر التدبر قوى مجيع تصرف مث ومن البلد، بشئون باالهتمام

 وبالتايل. باآلخرة باالهتمام الشعب مصاحل محاية هلم تسمح وال اال،
 احلق عن البحث روح على املنقطعة وغري املادية املستمرة املطالب تستويل
 انتباه بفضله اهللا يلفت أن من نيأس ال ذلك ومع اإلهلية فتتضاءل، واملعرفة

 اهللا نسأل كما فنحن. أيضا املستقيم الصراط إىل اهلمة عالية احلكومة هذه
 أن املستبعد من وليس. أيضا آلخرا ندعو الدنيا، حسنات احلكومة هلذه

  .الدعاء تأثري نالحظ
 يف وتتصادم لبعض بعضها ليتصدى انربت قد الكبرية الثالثة األديان إن

 وأتباع. احلق عن الباطل لتمييز كثرية وسائل فيه ظهرت قد الذي الزمن هذا
. حق وعلى صادق حصرا دينهم أن يدعون الثالثة األديان هذه من دين كل
 على ليس دينه أساس أن بلسانه لإلقرار يستعد أحد ال أن العجب يثري ومما

 معارضينا قلوب بأن واحدة للحظة حىت أوقن ال لكنين. الصدق مبادئ
 ويلمع يتجلى أنه الصادق الدين عالمات أبرز فمن. ألسنتهم تدعيه ما توافق
 سائر وضعت لو لدرجة أنْ صدقه، دالئل حنن نبني أن قبل بنفسه ويتألق
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 على عاقل أي يقدر وال الظالم، يف واقعة وكأا كلُّها بدت مقابله األديان
 دين لكل األساسية املبادئ على النظر ألقى إذا إال بوضوح الدليل هذا فهم
 املقارنة بإجراء األديان تلك يتحرى أن ينبغي أي املخترعة؛ دالئله عن بعيدا
 على اخلارجية الدالئل حواشي يضيف وال اهللا تعاىل ملعرفة مناهجها بني

 الدالئل ويتبني عن بتجريده بل اإلهلية، املعرفة خبصوص دين أي عقيدة
 الذايت، الصدق بلمعان يتميز دين أي ويتدبر اآلخر مقابل دين كل بوضع

 الذي الطريق على اطالعها رد إليه تنجذب القلوب أن ميزة منها أي ويف
 اآلرية،١ هي: آنفا ذكرتها اليت الثالثة واألديان. اهللا تعاىل ملعرفة بينه

 فهي األديان الثالثة هلذه حقيقية صورة رسم أردنا فإن. اإلسالم٣ املسيحية،٢
  : يلي كما

. الذاتية بقوته وقدرته ألوهيته تستقيم أن يستحيل إله اآلري الدين إله إن
 ليس كلها احلق اإلله قدرات فإدراك. بيده خيلقها مل كائنات يف كلها فآماله
 قليل إله فهو اليد؛ أصابع على فتعد اآلريني إله قدرات أما إنسان، بوسع

 القول نستطيع فال كثريا قدراته مدحنا وإذا. حمدودة كلها قدراته إذ الثروة،
 أحد: سأل وإن كالبنائني، مثله القدمية األشياء تركيب يعرف أنه من أكثر
. شيء ال: األسف مبنتهى اجلواب فيكون عنده؟ من يضيفه شيء أي

 واألجسام املوجودة األرواح تركيبه يف ينحصر قدراته منتهى إن باختصار؛
 يف له دخل ال كمثله تعاىل اليت الوجود واجبة واألزلية القدمية الصغرية
 هذه أن على الدليل تقدمي املتعذر فمن. مشكِّل أو مركِّب جمرد فهو. خلْقها
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من تلقاء  قد وجدت األشياء كل دامت فما. اإلله إىل حباجة القدمية األشياء
 فيما االتصال على وهي قادرة أيضا تلقائية، وقدراا قواها ومجيع نفسها،

 تظهر اليت وخصائصها ومزاياها أزلية، أيضا فيها اجلذب وقوة تلقائيا، بينها
 هذا إىل احلاجةُ تثبت دليل نستسيغ بأي فال هي تظهر تلقائيا؛ التركيب بعد
 بأنه يقال أن سوى غريه عن يتميز شيء وبأي القدرة؟ وعدمي الناقص اإلله
 غري القدرات من حمروم اآلريني إله أن يف شك فأي. ذكاء أو دهاًء أكثر

 مل أنه اخليايل اإلله هذا شقاوة ومن. األلوهية كمالُ يقتضيها اليت املتناهية
 وشقاوته. بأكمله األلوهية جالل إشراق يستلزم الذي التام الكمالُ له يتيسر
 بل يعرف من عدد الطبيعة، قانون من خالل ملعرفته طريق من ما أنه الثانية

 األجسام وذرات األرواح أن حصرا صحيحا كان إذا ألنه .الفيدا أوراق من
 ومشاعرها وإدراكها وعقلها ومزاياها وإغراءاا قواها جبميع ظهرت قد

 إىل تركيبها ملاذا حيتاج السليم العقل يفهم فال نفسها؛ تلقاء من وأحاسيسها
يتعذر احلالة هذه ففي أخرى؟ ذات هي اليت األشياء إن التساؤل: على الرد 

 بعضها التصال الضرورية القوى جبميع تتمتع وهي القدم منذ نفسها خالقةُ
 أي إىل حمتاجة تكن ومل إله، أي إىل خللْقها حمتاجةً تكن مل فلما - باآلخر
 آخر موصل إىل حاجتها يفرض سبب فأي - ومزاياها قواها لصنع خالق

 بذرات القوى ووصل باألرواح القوى وصل أن مع ببعضها؟ لتتصل
 هذه أن ثبت هنا فمن. والربط التركيب من نوع اآلخر هو األجسام،

 موجد أي إىل وال لظهورها خالق أي إىل حتتاج ال كما القدمية األشياء
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 فمن. ببعض بعضها التصال صانع أي إىل حباجة ليست كذلك لقواها،
 إىل حمتاجة ليست أا األشياء، هذه حبق بلسانه، أقر إذا املرء أن الغباء منتهى
 بعض إن نفسه باللسان يقول مث وتواصلها، قواها ووجود لوجودها أحد

 ليس دعوى فهذه حتما؛ والتركيب لالتصال الغري إىل حباجة منها األشياء
. العقيدة يتعذر هذه مبوجب اإلله إن وجود القول وغاية. دليل أي عليها
 إلثبات رائعة وسائل له تتيسر مل بإله يؤمن ممن أشقى أحد هناك فليس

  . اهلندوس إله يف اإلهلية القدرات حال هو فهذا. القدرة قلة مبوجب وجوده
 أن نالحظ إذ البشرية؛ القدرات من حىت أقلَّ فتبدو األخالقية قدراته أما

 وطلبوا وأدب بتواضع حقه يف املقصرون إليه اعتذر إذا القلب طيب اإلنسان
 عديدة مرات كرمه مبقتضى وحيسن كثرية، مرات عنهم يصفح فهو العفو منه
 من حمروم إنه إهلهم حبق فيقولون اآلريون أما. شيئا يستحقون ال الذين إىل

 مئات لإلنسان جيلب عقيدم حبسب ذنب وكل. كليهما اخلُلقني هذين
 خالل من كاملةً املستحقة العقوبةَ يواجه مل وما. الوالدات من املاليني

 حبسب متاما الباطل الرجاء فمن. النجاة إىل سبيل فال املتكررة الوالدات
املتكررة بالتوبة والندامة  الوالدات من يتخلص اإلنسان أن عقيدم

 وأعماله السابقة أقواله عقوبة من احلق إىل الرجوع حيميه أو واالستغفار،
 من اخلالص ميكن وال. هلا حصر ال والدات مواجهة من بد ال بل. الباطلة

 كان فإذا. أصال إلـههم يعرفه فال واجلود الكرم أما. طريقة بأي العملية هذه
 إحدى مثرة فهو بنعمة، حيظى أو رائع بوضع يتمتع حيوان أو إنسان أي
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 اآلريني تباهي رغم الفيدا مبادئ أن املؤسف من لكن. السابقة الوالدات
 أثناء الحظت مرارا قد وإين. اإلنساين الضمري على تتغلب مل ا، الكبري

 اآلريون يصاب كما أنه اهلندوسية، الفرقة هذه أتباع لبعض الكثرية زيارايت
 عليهم يطرح عندما كبريا خجال يواجهون كذلك "النيوك"، ذكر عند خبجل

ألوهيته  تثبت ال لدرجة أنْ حمدودةً وأخالقه اإلله قدرات كون عن السؤال
. الدائمة النجاة من األشقياء اآلريون حرم قد بسببها واليت. عقال بسبب ذلك

 جدا، ضعيفةٌ وألوهيته اخلُلقية قواه أن وكنهه اهلندوس إله حقيقة إن باختصار؛
 النار عبادة على الفيدا تركيز وراء السبب هو هذا ويف حالة يرثى هلا. ولعل

 ومغفرة عطاء كلُ طُلب وقد. اإلله من بدال واملاء والشمس والقمر واهلواء
 بل هدفه من اآلريني إىل أحد إيصال يستطيع ال كان ملا اإلله ألن ذلك. منها

. جلي خطأٌ عليه الغري فاتكال الكاملة، القدرات من حمروما شقيا يعيش
  .كتبنا ما يكفي العني، أمام ولتمثيله كاملةً للقلب اهلندوس إله صورة ولرسم

 والنشاط احلماس مبنتهى - أتباعها يعد اليت املسيحية هي الثانية والديانة
 إله مالمح ومن. حقا إهلا املسيح يسوع مسوه الذي رم -كبرية ومببالغة

 هذا من ورحل يعقوب، بنت مرمي عند ولد إسرائيلي رجل أنه النصارى
 رغم أملُه خاب كيف نفكر وحني. عاما ٣٢ يناهز عمر عن الفاين العامل
 حبسب وأنه بذلة، القبض عليه وكيف ألقي االعتقال، عند الليل طول دعائه
أبداننا  تقشعر ؛"إيلي إيلي" صارخا ومات الصليب على علِّق النصارى زعم
 ومات اهللا عند دعاؤه يتقبل مل الذي- اإلنسان يعد أن ميكن هل. فورا
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 تصوروا قادرا؟ إهلا - متتالية لضربات وتعرض األمل وخيبة الفشل مبنتهى
 من زنزانة، يف مكوثه بعد املسيح، يسوع أُرسل حيث املشهد ذلك قليال

 زنزانة من ينطلق أن يدان، مث باإلله يليق فهل. هريودوس إىل بيالطس حمكمة
 يف يديه واألصفاد يف والسالسل الشرطة رجال من عدد حبراسة معتقال
 البئيس الوضع هذا يف وانتقل اجلليل؟ إىل والزجر تاإلساءا مواجها قدميه،

بشرط أن يظهر له  سراحه إطالق بيالطس أراد وحني. سجن إىل سجن من
 أخرى مرة السجن إىل مضطرا فأعاده إظهار أي كرامة، على يقدر كرامة مل

  . عليه القضاء فورا قصد الصليب على فعلّقوه لليهود، وسلَّمه
 وهل احلقيقي، اإلله عالمات هي هذه هل بأنفسهم؛ اآلن القراُء فليتدبر

 القدرات ومالك واألرض السماوات خالق يصري أن طاهر ضمري أي يقبل
لدرجة  املطاف اية يف وذليال وضعيفا شقيا - لقُواه حصر ال الذي - املتناهية

 هذا مثل يعبد أن أحد أراد فإذا القضاء عليه بأيديهم؟ من األشرار يتمكن أنْ
 إله مقابل النصارى إله أقيم لو أنه احلق لكن. حر فهو عليه ويتوكل اإلله

 وذلك شيء يذكر قطّ؛ أنه ال لثبت وقدراما، قوامها بني وقارنت اآلريني
 أم إال اخللق على قدرة أي ميلك ال كان االفتراضي وإن اآلريني إله ألن

 تظهر فلم النصارى يسوع أما. ما حلد املخلوقة األشياء يركّب إنه يقولون
 به يؤمنون سوف أم الصليب على تعليقه بعد اليهود له قال حني حىت قدرته

 وإال. نفسه إنقاذ على أعينهم أمام يقدر فلم. اآلن نفسه إنقاذ من متكَّن إذا
فقط،  جبسمه وصل روحه كانت تنحصر يف إذ جليلة كانت جناته مهمةً هل
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 أنه الحقا املدلسون واختلق .الوصل هذا من حىت الضعيف ذلك يتمكن فلم
 كانوا اليهود أن يف يفكروا مل األسف مع إم. القرب يف احلياة استعاد قد كان

 أمامهم اإلحياء على يقدر مل وحني أعينهم، أمام احلياة يستعيد بأن يطالبونه
 باحث أي أو اليهود يقنع دليل فأي القرب، يف احلياة استعادة بعد يقابلْهم ومل
 ذلك على الدليل يقدم مل ما فعال إليه أعيدت قد احلقيقة يف كانت احلياة بأن
 أنه منه يثبت فال القرب، من فُقد قد جثمانه أن افترضنا إذا وحىت يثبت؟ ومل

 الكرامات أصحاب أحد أن العقل عند يقينا يثبت سوف بل احلياة، استعاد
 قومهم أو أتباعهم يعتقد الذين الناس من كثري خال فقد سرا، سرقه قد كان
 يقبل سوف فهل. بأجسامهم اجلنة إىل فوصلوا فُقدت، قد كانت جثثهم بأن

 يدرسوا أن ينبغي بل بعيدا نذهب فال احلقيقة؟ يف حدث قد هذا أن النصارى
 السيخ من ألف وسبعمئة فقد أمجع مليون احملترم؛ نانك بابا حياة سوانح فقط
على  يجمعوا ومل املادي، حبسمه احلقيقة يف اجلنة دخل قد موته بعد أنه على

 الزمن يف أُلِّفت اليت ا املوثوق كتبهم يف ورد قد ما هذا بل ذلك فحسب،
 يف كان نانك بابا السيد أن املسيحيون السادة يقبل أن ميكن فهل. نفسه

 عند الفلسفة يذكرون النصارى أن املؤسف من جبسمه؟ اجلنة دخل قد احلقيقة
 تقربها أن بيتهم يف للعقل املخالفة لألمور يسمحون ال لكنهم اآلخرين،
 يفهموا أن ألمكنهم واإلنصاف العدل يوظفوا أن النصارى أراد فلو. الفلسفة
 جبسمه اجلنةَ ودخوله نانك بابا جثمان فقدان على السيخ دالئل أن بسهولة
 أا يف شك وال. باالهتمام وأجدر النصارى مزخرفات من بكثري أقوى املادي
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 يف دونت قد كانت األحداث هذه ألن ذلك اإلجنيل، دالئل من بكثري أقوى
 من طويلة سنني بعد أُلفت فقد األناجيل أما. باال ساكهي جنم يف نفسه الزمن
 هذه نسبت حني أنه وهو نانك بابا حلادث أخرى فضيلة وهناك. يسوع

 واجهه الذي اخلجل على التستر بنية احلقيقة يف بدت يسوع إىل الكرامة
 على علَّقوه أن بعد-  يسوع من طلبوا حني اليهود ألن اليهود، أمام احلواريون
 عن والنـزول احلياة استعادة من متكَّن إذا معجزة أنه يظهر أن - الصليب
 مما الصليب، عن النـزول يسوع يستطع فلم به، يؤمنون فسوف الصليب

 من فكان. مقابلة اليهود على قادرين يعودوا ومل كبريا خجال لتالمذته جلب
 الطعن من ا ليتخلصوا اخلجل ذلك لسترِ حيلة أي ينحتوا أن الضروري
 أم االحتمال يقبل فالعقل. السذج البسطاء نظر والسخرية يف والضحك

 يسوع جثمان فنقلوا. وجوههم عن عار وصمة لغسل حتما املكر هذا نسجوا
املثل  حبسب - زعموا مث. اتهموا قد كانوا كما ليال، آخر قرب إىل القرب من

 كنتم كما احلياة استعاد قد يسوع أن" املرشد مريده شاهد" البنجايب املشهور:
 هذه يواجهوا مل السيخ لكن. السماء إىل صعد قد أنه إال منه، تطلبون

 مثل لنحت يضطروا ومل عدو، أي يتهمه مل كما نانك، بابا وفاة إثر املشاكل
 فعلَ كما سرقت اجلثة أن الزعم هذا عند أحد يصرح ومل االحتياالت، هذه

 لكان يسوع من بدال نانك بابا حبق االعتقاد هذا النصارى أبدى فلو. اليهود
 وتزييف حمض اختالق حبقه االعتقاد فهذا يسوع أما. املعقولية من شيء فيه

 . جدا كريهة رائحة منه وتفوح
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 قد إهلا كونه مع أنه وحماولة الصلب لألمل يسوع لتعرض األخري السبب
 اآلخر هو اإلله بأن العقيدة لكن املذنبني، عن مبوته ليكفِّر الصليب على علق
 إىل رفعوه قد كانوا لو حىت أنفِسهم، النصارى اختراع لَمن ميوت أن ميكن

 هذا إىل الباطل الوهم هذا يف مأخوذون وهم. أخرى مرة إحيائه بعد العرش
 أعطي الذي اجلسم وأن للدينونة، العامل هذا إىل أخرى مرة سيأيت بأنه اليوم،

 املتجسد النصارى إله لكن. إهلا بصفته لألبد سيالزمه جديد من املوت بعد له
 األعضاء مجيع ميلك وهو زعمهم، حبسب مرة الفناء عليه أتى قد الذي هذا
 اهلندوس آهلة يشبه والعظم، واللحم والدم للجسم والسفلي العلوي اجلزء يف

 إله أن الفرق وإمنا. األيام هذه يف احلماس مبنتهى اآلريون عنها يتخلى اليت
" بِشن" اهلندوس إله لكن يعقوب، ابنة مرمي بطن من واحدة مرة ولد النصارى

 والدته وقصة. العامل ذنوب عن للتكفري مرات تسع الوالدة بوصمة رضي
 على سيطرم فرضوا حني الشياطني أن يروى حبيث جدا، ممتعة الثامنة

 مظهر يف وجاء العذراء بطن من الليل منتصف يف" بِشن" ولد بقوم، األرض
 القصة هذهصحيح أن و. العامل يف املتفشية الذنوب من الناس وخلَّص اإلله

 يصلبوا مل إذ متناهيا ذكاء أبدوا اهلندوس أن غري النصارى مزاج مع تنسجم
 مبنتهى القرآنية اإلشارات بعض من ويتبني. باللعنة يصموهم ومل آهلتهم

 أهل مث أخذ. اهلند "برمهن" كانوا إهلا اإلنسان اختذ من أول أن الوضوح،
 األمتني خشارة هاتني النصارى أكل وأخريا اهلندوس، من األفكار هذه اليونان
 مل آخر مستبعد أمر اهلندوس ببال وخطر. املكروهة العقائد هذه يف املتمثل
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 األزيل القدمية هللا السنن من يرون اهلندوس أن وهو النصارى إليه يفطن
 وحيدة خطةٌ أخريا إهلهم ببال خطرت بالذنوب العامل امتأل حيثما أنه واألبدي

 مرة يظهر مل احلادث وهذا. الناس ليخلِّص العامل يف نفسه هو يولَد أن هي
 النصارى أن وصحيح. احلاجة طرأت كلما الدوام على ظهر بل فقط، واحدة

 املاضي الزمن يف رجعنا مهما بداية أي له جند وال قدمي � اهللا بأن يعتقدون
 من يرسل ظلَّ بأنه يؤمنون ال لكنهم. القدم منذ العاملني ورب خالق وهو

 يزعمون وإمنا أجل الناس،ليصلَبوا من  األحبة أبناءه متناه غري زمن ومن األزل
 يف املسن األب فكَّر واآلن قصرية، زمنية فترة قبل خبلده دارت الفكرة هذه أن
 وأزليته اهللا بقدم اإلميان أن اجللي فمن. الصلب إىل ابنِه بدفْع الناس ينجي أن

 التجليات وبسبب. القدم حيث من أزليةٌ أيضا خملوقاته بأن القول يستلزم
 وال. آخر عالَم مكانه ويظهر وينعدم خيتفي عالَم ظل القدمية للصفات القدمية

 فقد. غريها مكاا وخلق � اهللا أفناها اليت العوامل يعد أن على يقدر أحد
 خلق بأنه الكرمي القرآن يف قوله يف للعامل عينِه القدم هذا إىل � اهللا أشار

 العامل قدم بأن البديهي اإلثبات وجود فرغم النصارى أما. آدم اجلانَّ قبل
 على اهللا ابن علق مرة كم تبين قائمة أي اآلن إىل يقدموا مل ضروري، فهم

 من ألن عالقة؛ أي بينها تكن مل اليت احملدودة غري العوامل هذه يف الصليب
 ففي. الذنب من طاهرا - اهللا ابن غري - أحدا يرون ال املسيحيني أن الواضح

 والذي هذا آدمنا قبل خال الذي املخلوق أن املهم، السؤال ينشأ احلالة هذه
 ذنوم؟ عن العفو أولئك نال كيف هذه، آدم بين بسلسلة عالقة أي له ليس
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 ظل آخر ابن كان أم لنجام عديدة مرات أُعدم قد نفسه االبن هذا فهل
 أدركنا فكَّرنا، فحسبما السابق؟ املخلوق أجل من السابقة األزمنة يف يصلب

 حصر أي يكون ال أن فيجب الصلب، بدون مستحيلة النجاة كانت إذا أنه
 كان إذ أخرى، بعد فينة املهمات هذه يف استخدمهم الذين النصارى إله ألبناء
 اإلله، على هذا خري أي يف األمل فعقْد زمنه، يف صلب قد منهم واحد كل

  .اجلدوى عدمي دوما، الشباب أبناؤه صلب الذي
 يقرون النصارى أن أيضا أمرتسر مناظرة يف السؤال هذا طرحنا قد كنا

 االعتراض يرِد احلالة هذه ففي مذنبا، أحدا يهلك أن يريد ال إهلهم بأن
 املذكورة للشياطني النجسة األرواح لنجاة إهلهم اختذها وسيلة أي أن عليهم

 ذنوب أجل من بروحه ضحى ابن العامل إىل بعث فهل ١اإلجنيل؟ يف
 وسيلة أي هناك يكن مل فإن الذنب؟ عن الشياطني قد صرف أو الشياطني

                                                           
 وموالنا سيدنا قال فقد يؤمنون؛ أيضا الشياطني أن يثبت اإلسالم تعليم إن: ملحوظة ١

 شيطان وإن شيطانا، إنسان كل مع إن باختصار؛. أسلم قد شيطانه بأن � النيب
 قد كان بل يؤمن مل يسوع شيطان أن املؤسف ومن. يسلم واملقرب املطهر اإلنسان

 كل سيعطيه بأنه ووعده الدنيا ثروات وأراه اجلبل إىل به ذهب قد إذ يغويه، أن أراد
 عظيمة، نبوءة احلقيقة يف يتضمن هذا الشيطان قولُ وكان. له سجد إذا الثروات هذه
 كلُّ هلا تعطى فسوف له ستسجد عندما املسيحية األمة أن إىل إشارةٌ فيه كان كما

 إهلا، تسميته رغم الشيطانَ مقتداهم اتبع الذين فإن. حدث قد وهكذا العامل، ثروات
 يف النصارى فثروات للشيطان؟ يسجدوا أن منهم املستبعد من هل وراءه، مشى أي

 أُعطُوا ثروات النصارى قد أن والواضح. للشيطان سجودهم بسبب احلقيقة إمنا هي
 منه. الشيطاين الوعد حبسب سجودهم بعد املادي العامل هذا
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 يحرق أن الدوام على رضي قد كان النصارى إله أن فثبت لذلك، نظام أو
 جهنم يف -زعمهم حبسب عددا البشر من أكثر هم الذين -  الشياطني

 النصارى جيد مل احلالة هذه ففي االبن، هذا ملثل أثر أي جند مل فحني. لألبد
 إن باختصار؛. فقط جلهنم الشياطني خلق قد � اهللا بأن االعتراف من بدا

. إهلا مرمي ابن اختاذهم منذ عويصة مشاكل يواجهون املساكني النصارى
 مث. بنفور العقيدة هذه إىل أرواحهم فيه تنظر مل يوم عليهم يطْلع مل فلعله

 هذا صلب من املتوخاة الغاية أن وهي البحث أخرى عند مشكلة يواجهون
  : حالتان فهناك. الصليب على لتعليقه مثار أي تظهر ومل تتحقق، مل املصلوب

املرحوم واليت  االبن هذا صلب من املنشودة الغاية حندد أن أوالمها) ١(
 والفجور الفسق ونشر الذنوب، ارتكاب على أتباعه تشجيع يف تنحصر

 احلالة فهذه. كفارته على اعتمادا ونشاط محاس بكل الفاحشة أنواع وكل
 شخصا العامل يف أن أعتقد وال شيطاين، وطريق معقولة غري فكرةٌ بالبداهة

 الناس رغّب الذي - الديانة هذه مثل مؤسس ويعد هذا الفسق طريق حيب
 التجربة من ثبت قد بل. وبارا صاحلا - النحو هذا على الذنب ارتكاب يف
 اإلميان من حمروم احلقيقة يف هو الذي إال الفتوى هذه مثل يصدر أحد ال أنه

 أهوائه بسبب املعاصي جحيم أيضا يف باآلخرين يلقي أن ويريد والتقوى،
 الطريق، حافة على املنجمني اجلالسني يشبهون احلقيقة يف فهؤالء. النفسانية

 بكلمات املساكني احلمقى ويبشرون عليهم، وحيتالون املارة خيدعون الذين
. العاجل القريب يف سيحالفهم حظهم بأن واحد قرش مقابل عةمقن
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 ومالمح أيديهم نقوش يف ويتأملون احلقيقة باحثون يف أم ويتظاهرون
 مث العالمات، بعض يتحرون كأم وتراهم شديد، بتركيز وجوههم
 االحتيال قصد سلفا أمامهم وضعوه الذي الكتاب بتصفّح هلم يؤكدون
 ملكا سيكون أحدهم ولعل. يطلع يكاد العظيم حظهم جنم أن واخلداع

 إن أو. حمتم األقل على ما بوزارة فوزه فإن ملكا يصبح مل وإن البالد، ألحد
 جناساته رغم إهلية أفضال حمطَّ أحدا جيعلوا أن يريدون الذين -هؤالء مثَل

 ساذج ثري أي يرون حني الذين السحرية الكيمياء ممارسي كمثل - الدائمة
 وأثناء وهناك، هنا من احلديث ويبدأون التباهي بأنواع يصيدوه أن يريدون
 هؤالء إن: قائلني اآلخرين السحرة انتقاد يبدأون احلديث أطراف تبادهلم

ينهي كل  وأخريا واحتيال، خبداع الناس أموال يغصبون النصابني الكذابني
 الكيمياء ممارسي من الكثريين رأيت! السادة أيها: بقوله احلديث واحد منهم

 كلَّهم فوجدتهم سنة ستني أو مخسني عمري بلغ حبيث حيايت طول السحرية
 الكيمياء يعرف كان املرحوم الروحي مرشدي أن غري نصابني، كذابني

 أين سعاديت من وكان الروبيات، من املاليني مبئات تربع فقد. حبق السحرية
 عبارة مساع وعند. اخلدمة تلك فيوض وكسبت عاما عشر اثين خدمته

 قد أنك إذن املؤكد من! شيخ يا: ويسأله فجأة اجلاهلُ ينتبه" الفيض كسب"
يتظاهر القول هذا مساع وعند. جيدا السحرية الكيمياء وصفة منه تعلَّمت 
 تذكر أن عزيزي حذار: ويقول الغضب من نوعا ويبدي بالعبوس الشيخ

 وأختفى وأتنكر سلفا أهرب أنا. هنا الناس آالف جيتمع فسوف األمر، هذا
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 أي الصائد جيد وال الفخ، يف اجلاهل يقع القليلة اجلمل فبهذه. الناس من
 السر له ويشرح مكان يف به فيختلي الفخ، يف الواقع الصيد ذبح يف مشكلة
 شخصيا وأنا األميال، آالف من جذبين احلقيقة يف حظك إن: قائال ناصحا
 من احللي يل وأَحضر فأسرِع القاسي؟ قليب لك النَ كيف أمري من أتعجب
 واحدة ليلة ففي اجلريان، من مستعريا أو بيتك من آالف عشرة بقيمة الذهب

 اضطُرِرت وإذا أحد، عند تذكرين أن وحذار. أضعاف عشرة ستكون فقط
 يف وينطلقون احللي يأخذون باختصار؛. أخرى فبحجة أحد من لتستعري

 عشرة على احلصول يف طمعهم على حظهم يبكون اانني وأولئك سبيلهم،
 عن غافال منتهاه إىل املرء يوصله الذي اجلشع نتيجة هي وهذه أضعاف.

 التأكيد من بدا جيدون ال النصابني هؤالء أمثال أن مسعت ولقد. الكون سنن
 وخبيثون ولصوص حمتالون بعدهم يأتون أو قبلهم أتوا الذين مجيع أن على

 ما النصارى أمر يستقيم ال ذلك ومثل. متاما الوصفة هذه وجيهلون وكذابون
    ١.وسيئني مذنبني األخري إىل آدم من املقدسني األنبياء مجيع يعدوا مل

 الغائية العلةُ توصف أن بالرحم اجلدير االبن هذا لصلب الثانية احلالة) ٢(
 وأن والسيئات، الذنوب أنواع كل من سينجون بصلبه املؤمنني صلبه بأن من

 األوىل احلالة ثبتت كما أنه املؤسف من فكم. تظهر لن النفسانية ثوائرهم
                                                           

 باختاذه شيئا يسوعهم يفيدوا ملفهم  وفهمهم؛ النصارى عقل على نأسف: ملحوظة ١
 إيصال أجل من يتصدقوا أن هلم خريا كان الصلحاء، أمام للخجل عرضوه وإمنا إهلا

 من حفنة اختاذ من جنوه الذي فما. حممودة عاقبته لتكون له ويدعوا لروحه، الثواب
  منه. إهلا التراب
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 ألنه. جبالء باطلةً أيضا هذه ثبتت قد التحضر، ملبدأ ومعادية البطالن بديهيةَ
 يصبح ا الصادق املؤمن أن مبيزة يتميز يسوع بكفارة اإلميان أن افترضنا إذا

 حبق للقول فسنضطر الذنب، ارتكاب فكرةُ ذلك بعد بباله ختطر وال مالكا،
 ذلك. بصدق وكفارته يسوع بصلب يؤمنوا مل أم السابقني األنبياء مجيع
 عبد من فمنهم الذنوب؛ ارتكاب يف متادوا قد النصارى زعم حبسب ألم

 جد داود وخاصة ببناته، زىن من ومنهم حق، بغري قتل من ومنهم األوثان،
 دفع إذ إلشباع شهوته الذنوب، أنواع احملترم الذي ارتكب مجيع يسوع

 اخلمر بإرسال القوادات وسقاها امرأته إحضار ليقتل، وطلب بريئا باالحتيال
 مائةُ حياته طول عنده وكانت. احلرام فعل يف طائلة أمواال وأضاع ا، وزىن
 ومن الزنا، من يعد النصارى زعم حبسب أيضا التصرف وهذا. زوجة

 ينـزل الزبور وكان يوميا، عليه تنـزل كانت أيضا القدس روح أن الطريف
 السيئات ارتكاب من متنعه مل القدس روح أن األسف من لكن بانتظام، عليه
 واألعجب. املنكرات هذه يف متورطا أخريا فمات .إميانه بكفارة يسوع وال
 أن مع الفواحش، من أيضا يسوع جدات متنع مل الكفارة هذه أن ذلك من

 اجلدات هذه فعدد. الطيبة بفطرته عار وصمة يلصق كان الفواحش ارتكان
 يسوع جدات فإحدى. ثالثا كن بل فقط اثنتني أو واحدة يف ينحصر مل

 أقصد - أيضا، األب طرف من جدته ناحية من وهي أمه، قبل من اجلليلة
 اليت األم قبل من الثانية واجلدة. ١: ٢ يشوع انظر مومسا، كانت - راحاب

 تفعل ثامار كانت وامسها أيضا األب قبل من جدته كانت األخرى هي
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: ٣٨ التكوين انظر عرب األجيال، الدعارة ميارسن الاليت كاملومسات الفواحش
 األب قبل من جدته وكانت األم قبل من ليسوع الثالثة واجلدة. ٣٠- ١٦
 زنت اليت نفسها هي العفيفة هذه فكانت بثشبع، تسمى القرابة، حبسب أيضا
   ٢: ١١الثاين  صموئيل انظر. ١!بداود
 حتما أُخبِرن قد كن واألم األب ناحية من اجلدات هؤالء أن اآلن اجللي من
 السابقني األنبياء أن النصارى عقيدة من ألن. ا آمن قد وكن يسوع بكفارة
 فإذا. حصرا ا باإلميان النجاة ونالوا نفسه، هذا الكفارة تعليم أوتوا قد وأُممهم
 بإميانه الذنوب ارتكاب من يعصم اإلنسان أن يسوع صلب بركات من اعتربنا
 من واألب األم قبل من يسوع جدات تعصم أن جيب فكان يسوع، بصلب

 النصارى زعم حبسب بانتحار يسوع إميام مع الرسل مجيع أن إال. والدعارة الزنا
. واألب األم قبل من يسوع جدات جتتنبها مل كما. املعاصي اجتناب يستطيعوا مل

 الثوائر من أحد محاية على تقدر ال املزورة الكفارة هذه أن جليا منه فثبت
  .٢الشيطان وراء سار كيف الحظوا نفسه، املسيح جتنب مل كما النفسانية،

                                                           
 من أي عملت مل حواء إىل والديت من بدًءا: � النيب وموالنا سيدنا يقول: ملحوظة ١

 أما. فاحشة ومرتكب زانيا كان الرجال من أي وال ،زانية تكن ومل ،الفاحشة جدايت
 خيفى وال مومسات، ثالث دماء من خبليط ولد قد إهلهم فإن النصارى زعم حبسب

 منه. الزانيات أوالد حبق التوراة يف ورد ما أحد على
 - نصارى كوم مع -يقبلون ال الراهن العصر يف األوروبيني الفالسفة إن: ملحوظة ٢

 بتجسد يعتقدون ال ألم اجلبل، إىل وأخذَه يسوع أغوى احلقيقة يف الشيطان أن
 اعتراض احلادث هذا على يرِد ذلك مع. أصال الشيطان وجود يرفضون بل الشيطان

 مرافَقة قصة كانت إذا أنه وهو الفالسفة هؤالء أفكار إىل باإلضافة احلقيقة يف حتما
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 عدد كان بل فحسب يسوع شاهده ملا وطُرقهم اليهود جبال يف حدثت قد الشيطان
 خملوقا يكون بل عاديني كأناس ليس الشيطان يف أن شك من وما رأوه، اليهود من

قد احلقيقة يف يسوع كان فإذا. بتعجب إليه الناظرين يصيب وغريبه، الشكل عجيب 
 ملشاهدته اليهود وغريهم آالف هناك جيتمع أن جيب فكان اليقظة يف الشيطان رأى

 حادثا األوربيون الباحثون يعده ال ولذلك حيدث، مل ذلك لكن حاشد، مجع ولصار
 ادعاء ومنها السخيفة األفكار هذه مثل تربما بسبب اإلجنيل يودعون بل ماديا،

 جمرد إن: وقال املقدس، النصارى إجنيل يف رأيه حاليا أورويب عامل أبدى فقد. األلوهية
 اإلنسان تأليف من ليس اإلجنيل بأن عاقل أي إلقناع رأيي يف يكفي اإلجنيل قراءة

 كتاب أي تقرأون كما اإلجنيل اقرأوا: يقول مث. وحشي اختراع بدائي هو بل فحسب
 واطردوا التعظيم غشاء عيونكم عن أزحيوا أخرى، كتبا تدرسون كما وادرسوه آخر
 فسوف. املقدس اإلجنيل اقرأوا مث األوهام من الدماغ وأخلوا اخلوف غول قلوبكم من

 للحظة حىت ومقدسا وصاحلا عاقال والظلم اجلهل هذا مؤلف عدكم من تتعجبون
 الكراهية مبنتهى اإلجنيل إىل ينظرون الذين العلماء الفالسفة من كثري كذلك. واحدة

 من عار وصمةَ ا اإلميان يعد اليت �النجسة التعاليم هذه بسبب منه ينفرون هم
   جدا مغلوبا أبا هناك أن املزورة القصة هذه فمثال. للعقالء احلقيقة يف القصوى الدرجة

=========================  
. املسيحي والدين اإلجنيل من تربأ الفلسفة قمة املسيحيني أحد ارتقى كلما: ملحوظة �

 الفالسفة أما. املسيحية العقيدة ضد األيام هذه يف كتيبا أيضا إجنليزية سيدة نشرت فقد
 الذي سينا، بن علي فقد قال أبو متاما، ذلك عكس على اإلميانية فحالتهم املسلمون

 أن مع": "اإلشارات" كتابه اية يف وإحلاده، للفالسفة وبعلمانيته رئيسا بصفته اشتهر
 ألن به نؤمن لكننا العكس، تثبت هي بل اجلسماين احلشر تدعم ال الفلسفية الدالئل
  منه". بذلك أخربنا قد � الصادق املخرب

 الغضب صرف جدا وشفيق رحيم ابن ومقابلَه اجلميع، إهالك يريد وهو بالغضب
 األوربيني الباحثني هلؤالء فأىن. للصلب شخصيا هو تقدم حبيث الناس عن ألبيه اجلنوين
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 حبيث السذاجة عن الناجتة النصارى أفكار كذلك! السخيفة األمور هذه يقبلوا أن
 وجسم اهللا، ابن ويسمى البشر صورة يف يدوم فجسم الثالثة، األجسام يف اإلله قسموا
 ألي فأىن االبن، ميينه على جلس وجسم القدس، روح ويسمى احلمامة صورة يف يدوم
 ليس اآلخر فهو الشيطان مبرافقة املسيح اام أما الثالثة؟ األجسام هذه يقبل أن عاقل
 أن التأويالت يقدمون جهيدة جهود فبعد. األوروبيني الفالسفة لسخرية مدعاة أقل
 األخيلة هذه مثل أن ويقرون. الدماغية يسوع قُوى أخيلة كانت األحوال هذه

 من الكثريون اطلع فقد. والعافية الصحة حالة يف املرء دماغ يف تتولد ال املكروهة
 الشياطني عادةً يرون الصرع مبرض املصابني غالبية أن على بأنفسهم البحث خالل
 مكان إىل م ذهب الشيطان أن متاما النحو هذا على يتكلمون وهم. النحو هذا على
 قد كنت عاما ٣٤ يقارب ما قبل أنه أتذكر. العجائب من كذا وأراهم وكذا كذا

ع اللون أسود الشيطان أن الرؤيا يف رأيتاملنظر بش مكان، يف واقف أوال إيلَّ فالتفت 
وجهه، فلطمت آخر شخص إىل فتوجه. يفَّ نصيب أي لك فليس اخسأْ: له وقلت 

 بصرع، الرجلُ ذلك أصيب بعده أو نفسه اليوم ويف. فاستيقظت واصطحبه، أعرفه
وواضحة جدا لطيفة النقطة فهذه. الصرع هو الشيطان رفقة تأويل أن فتأكدت ورأي 
 مثل يرى كان السبب وهلذا الصرع، مبرض مصابا كان احلقيقة يف يسوع أن عقالين

 مبساعدة األعمال هذه مبثل يقوم كان يسوع بأن اليهود اام أما. الرؤى هذه
 ويبدو الشيطان، اسم أيضا بعلزبول ألن. جدا ومقنع الفكرة هذه فيدعم "بعلزبول"

 هم وحيبهم، بشدة الشيطان ميسهم الذين ألن القياس إىل وأقرب صحيحا اليهود قولُ
األمراض  من وغريه الشخصي صرعهم كان وإن اآلخرين إبراء على أحيانا يقدرون

 احلب لشدة يقولون ما فيقبل يفارقهم أن يريد وال حيبهم الشيطان ألن. مستعصيا
 يستخدمون املمارسون وهؤالء أجلهم! من الشيطانية األمراض من اآلخرين وينجي

 فترة فقبل. األول الطراز من وسكّريين أكولني ويكونون اخلبيثة، واألشياء اخلمر دوما
 باختصار؛. اآلخرين جن يخرج كان بأنه وقيل باإلغماء، هكذا رجل أصيب قصرية

 وعندنا. الصرع مبرض إصابته على صراحة تدل هذه للشيطان يسوع مرافقة قصة إن
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 أحد وصفه إذا حىت كثريا ندم هذا بتصرفه ولعله ذلك به جيدر يكن ومل
 الذي فاإلنسان بالصاحل؟ تصفين مـل: قائال ذلك عن اه ،"صاحل" بـأنه
 املؤكد فمن! صاحلا نفسه حيسب أن احلقيقة يف له أىن الشيطان وراء مشى
. أخرى وأمور هذه فكرته بسبب بالصاحل يوصف أن ى يسوع أن احملتم
 قد بل فحسب، بأنه صاحل اآلن يصفوه مل النصارى أن املؤسف لكن

 أن ويبدو. شيئا نفسه يسوع تفد مل الكفارة إن باختصار؛. إهلا اختذوه
 يسوع نصيب من كان -كلِّها السيئات أصل هي اليت واألنانية - التكرب

 واللصوص الطرق بقطاّع األنبياء مجيع عد نفسه إهلًا ووصف ألنه حصرا،
                                                                                                                                     

 الذين النصارى الباحثني أن وأتيقن. هنا بالتفصيل لبياا حاجةٌ لنا ليست كثرية دالئل
 أن فليثبتوا السفهاء، القساوسةُ أنكره إذا أما. يرفضوها لن سلفا، الرأي يف معنا يتفقون
 بالصرع باإلصابة عالقة أي له وليس �اليقظة، يف حادثٌ الشيطان مع يسوع انطالق

 أن ويبدو. ثقات عيان شهود يقدموا أن جيب اإلثبات يف لكن. األمراض من غريه أو
 فتولدت. صرعٍ نوبة احلقيقة يف أيضا كان العزيز، ابين إنك: ليسوع وقوهلا احلمامة نزول
 الذي هو البلغم وإن أبيض، أيضا البلغم ولون أبيض احلمام فلون األخيلةُ، تلك معها

العزيز،  ابين إنك: قوهلا له أما. محامة صورة على البلغم له تراءى فقد. الصرع يف يتسبب
 الصبيان، أم الطب يف الصرع مسي وهلذا الصرع، ابن هو بالصرع املصاب أن فبسبب

 يف احلكومة إىل بطلب تقدموا قد األربعة يسوع أشقّاء كان يوم وذات. األوالد أم أي
 يف يدخل أن ينبغي أي عالجه، وجيب جبنون أصيب قد الرجل هذا أن العصر ذلك

 أيضا الطلب فهذا. هناك القواعد حبسب مناسبا عالجا هناك يتلقى لكي احملكمة سجن
  منه. الصرع بسبب جبنون أصيب قد احلقيقة يف يسوع أن على صراحةً يدل

========================  
 الشيطان. منه مع يسوع رأوا الذين هم من السؤال هنا �
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 لكن. صاحلا يكن مل نفسه أنه كالمه من يستشف أنه مع. واألجناس
 يذم السعداء من أحد فال. كله وضعه دمر قد هذا التكرب سيل أن املؤسف
 وقطاع اللصوص باسم املقدسني األنبياء مسى فقد هذا أما. الصاحل السلف
 حبق "وفاعلي احلرام امللحدين" كلمات دوما لسانه على كان كما. الطرق

! اهللا ابن فإنه ال؟ ومل. أحد حبق االحترام كلمة يستخدم فلم اآلخرين،
 عن امتنعوا هل ونالحظ احلواريني، قلوب يف الكفارة تأثري نستعرض وحني

 خاليةً الصادقة الطهارة شعبة تبدو أيضا فهنا ا؟ بإميام اآلثام ارتكاب
 مع الصلب، خرب مساع بعد به آمنوا قد كانوا أم اجللي البني فمن. متاما
 وهرب أمامه واقفا اعتقاله عند يسوع لعن بطرس أن النتيجة كانت ذلك
 حىت اآلثام عن امتناعهم أما. العقيدة نور أحدهم قلب يف يبق ومل البقية
 الدعارة أن بالذات األوروبيني الباحثني اعترافات خالل من ثبت فقد اآلن

 يف احلرام أوالد من اآلالف يولَد أنه لدرجة منتهاها بلغت قد أوروبا يف
 بالسماع جتدر ال جدا قذرة أحداث لألوروبيني نشرت وقد. فقط لندن

 اخلمر إذا صفَّت حمالت لدرجة بكثرة تستخدم اخلمر وإن. والتحدث
 من شوطني املسافر قطْع قبل حىت ينتهي ال فقد واحد صف عندهم يف

 الترف سوى ار ليلَ شغل أي هلم وليس العبادات عن ختلَّوا فقد .سفره
 يسوع صلب أن البحوث هذه كل من فثبت. الدنيا ملذات يف واالنغماس

 النهر من املتدفق املاُء جيرف كما بل. ١اإلمث ارتكاب من به املؤمنني مينع مل

                                                           
 غري وموت انتحار فهو خاطره طيب الصلْب عن قبول يسوع كان إن: ملحوظة ١
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. بالكفارة املؤمنني أحوال تظهر كذلك السد، ايار له بعد ااورةَ القرى
 تتمكن مل إذا ألنه كثريا، املوضوع هذا يناقشوا لن النصارى أن أعرف وأنا

 من -ملَاك اهللا عليهم ينـزل كان الذين -األنبياء منع من يسوع كفارةُ
 املاديني والقساوسة املختلفة املهن وأصحاب التجار متنع أن هلا فأىن اآلثام،

  . كتبنا كما النصارى إله حال هو هذا باختصار؛ اخلبيثة؟ األعمال من
. اإلسالم هو آنفا ذكرتهما اللذين الدينني هذين مقابل الثالث الدين

 فلو. اإلنسانية للفطرة ومالئمة ونقية واضحةٌ باهللا الدين هذا معرفة وإن
أبيدت ها وامنحت األديان مجيع كتبفسيبقى والتصورات العلمية أفكار 

طبيعته، قانون مرآة يف متجليا الكرمي القرآن عليه يدل الذي اإلله 
 باختصار؛. ذرة كل يف المعةً والقدرة باحلكمة الفياضة صورته وستظهر

 أوجده ما على جربية سلطة ميلك ال الكرمي القرآنُ يكشفه الذي اإلله إن
 الكرمية اآلية حبسب وروحانيتها بطبعها ذرة كلُ حلكمه ختضع بل
�تأَلَس كُمبلَى قَالُوا بِرع كل ويف ١.�بإليه، لإلنابة اجنذاب يوجد طب 

 أنه على عظيما برهانا يشكِّل وهذا. االجنذاب هذا من ذرة أيةُ ختلو فال
شيء كل يف يوجد الذي امليل أن يقبل القلب نور ألن شيء كل خالق 

                                                                                                                                     

 عن يسوع يقل مل وهلذا كفارةً، يكون أن ميكن فال ملشيئته خالفا كان إذا أما. شرعي
 السيئ مل السلوك وهذا. ومترف سكّري أنه يعرفون كانوا الناس ألن صاحل، أنه نفسه
 شرب عن األلوهية ناتج ادعاء أن ويبدو حياته، بداية من بدا ألوهيته بل بعد يظهر
  منه. اخلمر

  ١٧٣: األعراف١
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 الكرمي القرآن إليه أشار قد كما. � منه شك بال هو � له للخضوع
 ويبني يقدسه شيء كلُ أي �١بِحمده يسبح إِلَّا شيٍء من إِنْ�: قوله يف

 إليه االجنذاب هذا أين فمن األشياء هذه خالق اهللا يكن مل فلو حمامده،
 الصلة وتلك. خفية صلة اجلذب هذا سبب أن متدبر كلُّ ليدركن ؟�
 هو ما اآلريني من أي لنا فلْيبني هلا، خالقا � كونه يف تتمثل تكن مل إذا

 بأن القولُ احلق من فهل امسه؟ وما اجلذب، هلذا الفيدا بينه الذي السبب
 من ختلو األشياء هذه وأن قسرا؟ شيء كل على سلطته فرض قد � اهللا

 ليس باهللا والعياذ كال اهللا؟ إىل اإلنابة إىل واحلنني لالجنذاب أي قوة طبعية
 من هو بل فحسب احلمق عن ناجتا ليس التفكري هذا إن بل هكذا، األمر

 كون بإنكاره اآلريني فيدا أن األسف لكن. القصوى الدرجة من اخلبث
 الطاعةُ عليها يترتب اليت الروحانية، العالقة هذه يقبل مل خالقا، اهللا

 الدقيقة واملعرفة الفيدا بني شاسع بونٌ هناك كان وملا. شيء لكل الطبيعية
 املؤكد من أن احلقة، وهي الفلسفةُ هذه عليهم خفيت فقد الدقيق، والعلم

 وأن األزلية، الذات بتلك فطرية عالقةً واألرواح األجسام جلميع أن
 ألن. بروحه له يسجد شيء كل بل ومصطنعة جربية ليست اهللا حكومة

 أن املؤسف من لكن. منه وهي هلا، حصر ال اليت ملننه مدينة ذرة كل
 ورمحته اهللا قدرة ر منع أرادوا قسرا قد األخرى األديان مجيع أصحاب
 قد نفسها األسباب ومبوجب. آفاقهم ضيق بسبب الواسع، وقداسته

                                                           
 ٤٥: اإلسراء١
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والنجاسة الضعف من العيوب أنواع وصمةُ اخليالية بآهلتهم التصقت 
 اإلسالم أما. مربر دون السيطرة وفرض احملل غري يف والغضب واالختالق

 العقيدة يعلِّم ال فهو قط؛ بشدة املتدفقة الكاملة اهللا صفات مينع فلم
 خالقةُ هي األجسام وذرات واألرض السماوات يف األرواح بأن كاآلريني
 مبوجب عليهم حاكم فهو اآلريني إله برميشور يسمى الذي أما أنفسها،

 أن - النصارى دين شاكلة على - يعلِّم وال. كـامللك فقط جمهول سبب
 تسعة ملدة الطمث دماء على وتغذى كإنسان، امرأة بطن من ولد اهللا

 وثامار كبثشبع املومسات حلم من تشكَّل جسمٍ كان قد من أشهر
 منها وكسب من اإلنسانية البنوة على حائزا وكان. ودمهن وراحاب

 احلصبة مثل الطفولة آالم مجيع حتمل قد بل واللحم، والعظم الدم
 أن بعد موته اقتراب عند أخريا األلوهية وتذكَّر. األسنان وآالم واجلدري

 يكن ومل فقط ادعاًء كان وملا. عاديني كأناس عمره من كبريا جزءا قضى
 اإلله يعد اإلسالم بل .االدعاء فور به بطش فقد اإلهلية القدرات ميلك
 النجسة واألوضاع النقائص هذه مجيع عن منـزها اجلالل ذا احلق

 جيد ال بأنه القائلة الفكرة ويرفض الوحشي الغضب فوق وجيعله ويقدسه،
 القرآن ويعلِّم. أحد رقبة يف الشنق حبل يعلِّق مل ما عباده ملغفرة سبيل أي

 حد ال أنه وصفاته اهللا وجود عن والكاملة واملقدسة احلقة املعرفة الكرمي
 جدا املكروه الذنب ومن. وقداسته وعظمته ورمحته لقدرته حصر وال

 عند تتوقف ورمحته وعظمته اهللا قدرات إن القرآين التعليم حبسب القولُ
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 إن بل كال. ما حمطة بلوغ عند ضعف يصيبها أو حمدودة، وهي مكان،
 يريد ما كل على يقدر أنه احملكمة القاعدة حبسب تسري قدراته مجيع

 سننه تعارض أو الكاملة وصفاته وكماله قداسته تنايف اليت األمور باستثناء
 على قادر الكاملة قدرته مبوجب بأنه القول نستطيع ال فمثال. املتبدلة غري
 وذلك. والقيوم احلي القدميتني صفتيه يعارض ذلك ألن نفسه، يهلك أن

 عليه جيوز وال فان وغري وأبدي أزيل أنه وفعله، بقوله سلفا أعرب قد ألنه
 على ويتغذى امرأة رحم يف يدخل بأنه القولُ نستطيع ال وكذلك. املوت
 فرج من صارخا باكيا يولد أشهر تسعةَ هناك البقاء وبعد احليض دماء
 ويبول ويتغوط اخلبز يأكل مث ،تقريبا ونصف غرام كيلو بوزن املرأة

 بعد أخريا الفاين العاملَ هذا ويغادر الفاين، العامل هذا آالم مجيع ويواجه
 العيوب من األمور هذه كل ألن لسويعات؛ االحتضار معاناة حتمل

  . التام وكماله القدمي جاللَه وتنايف والنقائص،
 هو اإلسالمية العقيدة حبسب � اهللا كان ملا أنه نعرف أن جيب مث
 خملوقاته واألجسام األرواح مجيع وأن احلقيقة يف األشياء مجيع خالق

هو كما � اهللا القرآن أن عقائد فمن هلذا ،� بقدرته وظهرت خالق 
 شيء كل بقاء أن أي. احلقيقة يف أيضا قيومه فهو وصانعه شيء كل

 عدمه افترضنا ولو شيء، لكل روحٍ مبنـزلة وجوده وإن. � به مرتبط
 ،� معيته تستلزم وحياته شيء كل بقاء إن باختصار؛. شيء كلُّ النعدم

 بكون يؤمنون فال اآلريون أما بذلك، يعتقدون ال والنصارى اآلريني لكن
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 حبيث به عالقةً شيء لكل بأن يؤمنون وال واألجسام األرواح خالق اهللا
 ملشيئته الظل ومبنـزلة وإرادته، لقدرته نتيجةٌ شيء كل وجود أن يثبت
 األشياء مجيع أن يفهم حبيث مستقلٌّ شيء كل بأن يؤمنون هم بل. �

 فإذا. نفسها تلقاء من وخملوقةٌ - عقيدم حبسب - القدم منذ موجودةٌ
 حبسب بقاؤها يتوقف وال األشياء هذه كلَّ بقدرته خيلُق مل � اهللا كان

 بإله األشياء عالقة لكل هذه أنه ال املؤكد فمن ،� قدرته على زعمهم
 واألجسام األرواح تتضرر فلن جدال موته افترض لو لدرجة أنْ اهلندوس،

 بقدرة يخلَق مل واملدر احلجر أن فكما. بناء كمثل إهلهم مثل ألن أبدا،
. اهلندوس إله أشياء حال هو فهذا شيء، كل يف له تابعا ليكون البناء
. حياته يف بناها اليت املباين مجيع ادام يستلزم ال البناء موت أن فكما

 ضرر أي عليه يترتب أنْ الضروري من فليس اهلندوس إله مات لو كذلك
 ألن أيضا، خللقَها قيومها كان فلو ١قيومها ليس ألنه ذلك. لألشياء
 لبقائها حاجة بأي ليست فهي اهللا قدرة إىل خللْقها حتتاج ال اليت األشياء

 قيوم أيضا املتجسد إهلهم يكون أن ميكن فال النصارى وأما. قوته سند إىل
 إله أن والبين. املعية تستلزم القيومية ألن اعتقادهم؛ حبسب األشياء

 األرض على موجودا كان لو إذ األرض، على اآلن ليس يسوع النصارى
. عهده ويف بيالطُس بلد يف زمنٍ يف يظهر كان كما حتما، للناس لتراءى
 أما األرض، ألهل قيوما يكون فكيف األرض على يوجد مل فحني

                                                           
      منه .أيضا لبقائه القدرة إىل حباجة ليس فهو بالقدرة يصنع مل الذي فالشيء ١
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 سبعة أو بستة يقدر جسمه ألن أيضا، السماوات قيوم ليس فهو السماء؛
 ليكون السماوات مجيع يف موجودا يكون أن ميكن فكيف فقط، أشبار
 أنه منه نقصد فال العرش برب � اهللا نصف فحني حنن أما هلا؟ قيوما
م، وله ماديالرفيع املكانُ العرش من املراد بل. العرش إىل وحمتاج جس 

 وصف أما. سواء حد على اآلخر والعاملِ العامل ذا عالقة له الذي املقدس
 اإلنسان أن فكما الكونني، مالك أنه فيعين احلقيقة يف العرش على بأنه اهللا
 جدا، وعال منيف قصر إىل صعد أو مرتفع مكان على جالسا كان إذا

 -على سبيل ااز–قد سلِّم  كذلك ويساره، ميينه إىل ينظر أن فيمكن
 خيفى ال حبيث ومرتفع، عال كل يفوق عرش على يستوي � بأن اهللا

 توصف املكانة هذه أن إال. اآلخر العامل يف وال العامل هذا يف شيٌء عليه
 اجلميع فوق احلقيقة يف � اهللا كان إذا ألنه الناس، عامة إلفهام بالعلو
 واقع أحد فال. العلوية باجلهة عالقةً لذاته فإن قدميه على خار شيء وكلُّ

 حبيث األخرية، كاحملطة وهو. العالَمان حتته يقع الذي إال العلوية اجلهة يف
 العوامل اليت آالف على منهما كل حيتوي عظيمان عاملان حتته من يتفرع

 تسمى اليت األخرية احملطة تلك على مستوٍ هو الذي � غريه يعلمها ال
 العليا احملطة يف الظاهر يف حىت يتصور، مكان أرفع فإن هلذا. العرش
 يتحقق االرتفاع وهذا الشريعة، يف بالعرش يسمى العالَمني، فوق الواقعة

 كل ومرجع فيض كل مبدأ أنه إىل إشارة لتكون جامعة، ذاته لكون له
 وصفاته ذاته يف شيء كل فوق وهو خملوق، كلُ له ويسجد شيء
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: يقول كما ،�١اِهللا وجه فَثَم تولُّوا أَينما�: يقول فالقرآن وإال. وكماالته
�وه كُمعم نا أَيم متويقول ،�٢كُن :�نحن بأَقْر هإِلَي نلِ مبح 

رِيدالثالثة التعاليم منوذج هو فهذا ٣.�الْو .  
  .اهلدى اتبع من على والسالم

  تــمـت

  

  

  الضعيف املتواضع العبديد  خبط
  � املوعود املسيح سيدنا مريدي من

  عنه اهللا عفا أمرتسر من حممد غالم
  األحد يوم ١/١٢/١٨٩٥

       

  

  

                                                           
 ١١٦ البقرة ١
 ٥ احلديد ٢
 ١٧ ق ٣




