



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
صو�ته   � باإلسال�   �
�لعو هدفها 
�ألصلية �ل. جا, ֲדا سيد �خللق '�عني سيدنا $مد 
'سس  2قد  �لعا4.  كل   7 نشر8   ;  ،� �ملصطفى 
�جلماعة   �  Bيا
�لقا 'Dد  غال�   �Eمر حضر� 
�إلسالمية �ألDدية بأمر من �هللا تعا� سنة �١٨٨٩ 7 
 
'نه �ملسيح �ملوعو �Pند. 2قد 'علن  7 Qيا
مدينة قا

.
�ملعهو Rملهد�2

  7 �إلسال�  تنشر  �ألDدية  �إلسالمية 
2باحلجة  �لسلمية،   Uبالطر �لعا4  'Vا, 
2�ل[هاQ، 2هي �لنمو\] �ألمثل E 7مننا هذ� للمجتمع 
�إلسالمي �لقومي �لذR 'قامه سيدنا $مد � 2'صحابه 

�هللا عليهم. Q��ضو

2�ألخالقي    cلدي�  dملستو� �فع  على 
2�ألخـوية  �لو
ية  �لعالقة  2نشا, 
�لعـا4  �لسال� �حلقـيقي 7   fحال2 gلشعو� بني 
�لصحيحة  �إلسـالمية  �لتعـاليم  ضو,  على  2\لك 

�لسمحـا,.

�ملالية من ت[عاl 'بنائها ال غ�، حيث 
من  معلو�  بقد�   
فر كل   m]يتـ
2
فع   dخر'  lت[عا جانب   �  Rلشهر� 
خلـه 

�لزكا�.

�لكرمي   Qqلقر�  Bمعا تر�جم  �جلماعة 
 �2كثً� 
ينية  2كتًبا   tش عاملية   lبلغا

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

تبث  فضائية   lطا$  wثال بفضله  �هللا 
�يع   � �لساعة   ��مد على  بر�yها 
'قطا� �أل�} ُمقدمًة �إلسـال� �لصحـيح �لذR 'تى 

به سيد �خللـق �.
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 |��فريقيا q2سيا كث� من �ملد f2
 t7 ش
�لنا|  خل�  تعمل   .lملستشفيا�2 2�ملعاهد 

.R
2�ملا Bلر2حا�2تعليمهم 2تثقيفهم 2لرفع مستو�هم 

'جل  من   �yاهد حياته  كل  مؤسسها 
 mقتال�2 2�لكفر،  �لشر~  صليب  كسر 
بني  2�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �لة E2  ،
�إلحلا جذ�2 
 lئيليا��لكث� من �إلسر gلنا| كنتيجة مباشر� لتسر�
�لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر  �2�ملفاهيم �خلاطئة 
�لبشر  من  كب�   mقطا بني  �لتوحيد   mلضيا 'ملًا  قلبه 
�هللا  مع   ���ذ2  2' Pا،  �لعاجز   Qإلنسا�  �جعلو �لذين 
  .
�إلحلا � ��هللا 2مالو 
Pqة 'خرd، '2 'نكر2� 2جو
�هللا 2تأييد8 'كثر من �انني كتابا  Qفألف حضرته بعو
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة 2عشرQ2 بلغة �لضا
�لعقائد �لفاسد� �ل. �2ثها  Qهللا بطال�2'ثبت بتأييد من 

، 2'نشأ هذ8 ��ألخرd عن �آلبا, 2�ألجد Qيا
'هل �أل

ها على �ل[ ��جلماعة لتحمل �للو�, من بعد8، 2'قا� 'فر
�هللا  � صحابته  f�2باهم على ما �� �سو ،dلتقو�2

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

 �  �  Rملهد� �إلما�  حضر�   fنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا� ما 2عد به �سـوله �لكرمي سيدنا $مد �ملصطفى 
�لنبو�  منها]  على  �لر�شـد�  �خلالفة   �
عو مـن   �
�ألمة �إلسالمية، فكاQ موالنا نو� �لدين � خليفته  7
 
� بش� �لدين $موEحضر�  مر Bلثا��ألf2، تبعه �خلليفة 
� ناصر 'Dد Eلثالث حضر� مر�'Dد  � ; تال8 �خلليفة 
 �Eبع حضر� مر�- �Dه �هللا تعا� - ; تال8 �خلليفة �لر
 7 Qآل�طاهـر 'Dـد - �Dه �هللا تعا� - V2ـن 
مسر�2   �Eمر حضر�  �خلـامس  خلليفته  �ملبا�~  �لعهد 

'Dد 'يد8 �هللا تعا� بنصر8 �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
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ُتنظم  �لسامية  �ألخالقية  �ملبا��   �� معلو� 
�لو  �ال  ��لشعو�،  �ألفر��  بني  �لعالقا& 
�لثقافا& منها / تر�ثها �معتقد�ִדا مع �ختال' 
�لسنتها ��لو�6ا مما 4عل �لقيم �ألخالقية لغة مشتركة بني 
�منا � �ألفئد8  �تستوعبها  �لعقو;  تتفهمها  �إلنسا�  ب@ 
حاجة IJ ترHا� يشرحها �� يكشف كنهها لآلخرين. 
�لرحيم على Pلك �لذM يترفق  �لبشر يطلقو� ِسَمة  فكل 
�Yة �لعا�; على من ينصف �ملظلو�، �غP Vلك  ،Zبالضعفا
من ِسَماٍ& خيِّر8ٍ _مو�8 جند �لنا[ قد تو�فقت نظرִדم / 
Jطالh هذf �ملسميا& على من تنطبق عليه / �خلصائص 

.jلسلو����ملز�يا 
�قد يتساZ; �لبعض كيف �مكن للبشر �إلHاl على �� 
 �J فيها!؟  �لكثVين   pسقو من  بالرغم  مذمومة  �لرP�ئل 
 qته، مبعsجل �لنا[ على صو�مرّ� Pلك هو خلق �هللا عز 
قابلية ��ستعد�ً�� لالنصباw بصفا&  �نه ���l / فطرִדم 
��لفضيلة ��مليل Jليها فطريا، كما Pكر سيدنا _مد  Vخل�
�ملصطفى �: "خلق �هللا }�� على صوsته". ففي ��قع �ألمر 
�لرPيلة   �P� �لفضيلة  �ستحسا�   / �لبشر  تو�فق  ِسرَّ   �J
�لنفس   / �لد�خلي  �لنظا�  هذ�  هو   Mلفكر�  lاHباإل
 w8 على �النصباsلقد� Iجد فيه �هللا تعا�� Mإلنسانية �لذ�
�ل�  �لتشبيهية  ��التصا' بصفاته  Iتعا�بصبغته سبحانه 
 �� له   8sنه ال مقد� ��عًما  منها  ل  �لتَّنصُّ �حد  ال يستطيع 
تر �J.. فكما �� �هللا جل  يتصف بالر�ة �� �لشكر ��  �لسِّ
 s�مبقد كذلك   ..sستا�  sشكو� �sحيم  �sا�  جالله 
�إلنسا� من حيث �لفطر8 ��لسلوj �� يعمل ֲדذf �لفضائل 
قا;  �لفطر8،  �ين  �إلسال�   fيؤكد ما  �هذ�  ֲדا.  �تصافا 
َلُه  �َنْحُن َ ِصْبَغًة  �هللا  ِمَن  َ�ْحَسُن  �َمْن َ �هللا  ﴿ِصْبَغَة   :Iتعا

َعاِبُد�َ�﴾ (�لبقر8: ١٣٩)

  لقد شكك كثV من �لفالسفة �علماZ �الجتماl �لغربيني 
�إلنسانية  �لفطر8  مع  ��لفضائل  �لقيم  تو�فق  Jمكانية   /
��عمني �6ا قيو� يتوجب نزعها �كسرها، �عللو� �فكاsهم 
علم   sستا ��هية حتت   &�Vنظ� كالمية  بسفاسف   fهذ

!lعلم �الجتما lقنا��لنفس 
 Vفكث ،Zلدهشة / شي� � �J هذ� �ألمر ليس من �لغر�بة �
�يتبنو�  �ملنحى  هذ�  ينحو�  �ملسيحي  �لغر�  �ساتذ8  من 
�ملعرفة �لباعث �حلقيقي �ذf �لنظرية �جرثومة  .Z�sآل� fهذ
 ;�منوها 4دs بالقا�s �للبيب �� يعر' �� �ملسيحية هي �
�لبشرية �تو��s �لذنب!  من قالت بنظرية جناسة �لفطر8 
�هي P�ִדا �ل� �صر& على مقولة �ستحالة خال� �إلنسا� 
 &����من �ملعصية بتعاليم �لشريعة ��عما; �ل� ��لتوبة بل 

�لطني بلة حينما �عت�& شر�ئع �هللا �ملقدسة لعنة!!؟
ما  �ل�  ��لقو�   &�sلتيا��  Z�sباآل يعج  �ليو�  عا�   �J
�نفكت حتاs� �لفضيلة بالرPيلة مبختلف �أل���& ساعية 
 sطاJ / جنسي� Mفكر sحتر IJ لد�عية� حتقيق نظرياִדا 
 fجت هذ�s حلاجة، فكلنا يعر' كيف� lشباJ &�sشعا
بعصر  �إلنسانية  لتبشر  �لصيحا&   fتعالت هذ��لدعو�& 
جديد  تنمحي فيه �لقيم ��ألخالh �ل� sسختها منظومة 

تربُّع الرذيلة
فوق أنقاض الفضيلة
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كلمة �لتقو�٢



تعاليم �لسماZ لتحل _لها قيم جديد8 �طر�� حيا8 �تلف 
يسو� �لعا� / نظا� �خالقي عاملي جديد تتربع على عرشه 

�لرPيلة فوh �نقا� �لفضيلة!!؟
ع�  �جلديد8  �لثقافة   fهذ �جوهنا حاصرتنا  �لينا  فحيثما 
�تلف �لوسائط لنجد �نعكاساִדا �}ثاsها �لسلبية قد غز& 
�حلضاsية  �شخصيتها  هويتها  مسخت  صاعد8  �جياال 
��لثقافية ��لر�حية مبا جنم عنها من �سقا� على �ملجتمع، 
�بانعد�� �لتوعية ��لتوجيه ��لتربية �لدينية �لصحيحة ��خل 
�لألسف  �ملختلفة  �إلعال�  �سائل  �ع�  �خاsجه  �لبيت 
��إلسالمية  �لعربية  �ملجتمعا&  من   Vكث َفَقد&  �لشديد 
خصائصها �لذ�تية �خسر& جيال كامال كا� َحرًيا ֲדا �� 
حتافظ عليه �متنحه من سبل �لوقاية ��ملناعة ما يقيه �يؤهله 
لفهم كيفية مو�كبة �لثو8s �ملعلوماتية ��لثقافية ��ائلة �ذ� 
�لدينية  ��اللتز�ما&  �ألخالقية  بالقيم  �لتمسك  مع  �لعصر 
 Msننا نأسى �ذ� �حلا; �ملزJ .ال بديل��ل� ال غq عنها 
�لتنبيه  من  بالرغم  �ناشئتها،  �ألمة   hخال� �صا�   Mلذ�
�لعظيم �لذM شد� على ضر�8s �هتما� �ملسلمني  �لقر}§ 
��جباִדم �لر�حية �صيانة ¨تمعاִדم ��جيا�م �بأخالقياִדم 
من �ال©ر�' ��مناp حيا8 �عا��& غJ Vسالمية. Jنه ملن 
��عي �لدهشة ��حل8V �� جند ¨تمعاتنا �ملسلمة �هي على �
ما هي عليه من �نسالª تا� عن ��بيا& �ألخالh �ملحمدية 
�لغر�Z / حني ال »رj �ملشرفو� على صحة �خالh �ألمة 
ساكنا �ال يبد�� �M �هتما� �� Jحسا[ بالغ8V على كر�مة 
سيد �ألطهاs سيدنا _مد �ملصطفى  � �لذM كانت بعثته 

!hألخال� �sمتاما ملكاJ
�لطال¬   IJ ال  �لصال¬   IJ �ملسلمني  معشر  يا  فهلمو� 
�سنة  �هللا  كتا�  على  �تصرفاتكم  �خالقكم  ��ْعِرضو� َ
sسوله �لكرمي لَِتَرْ� ما �نتم عليه من سوZ منقلب! ��يقنو� 

حق �ليقني �� صالحكم فيه صال¬ �لعا� �فسا�كم من 
�حد�  �كيف   � �ملصطفى  6ج  �sستم  فهال   ،fفسا�
��لعمي  Zجعلت �ألمو�& �حيا �لقلو�  / 8sصالحه ثو

!fفيضو��يبصر��! فاقتبسو� من ضياZ �ملصطفى 
فالبشرية �ما� منـزلق �خالقي خطV يهد�ها بفعل �نعد�� 
صفوفا  �خذ&  �ل�  �لرPيلة  �مذ�هب  �ملنكر  عن  �لتناهي 
متقدمة / �تلف �جلبها& نتيجة سعي �لعا� �Z�s �ملا�يا& 
��ملصا¯ ��ملكاسب ��� �M �لتز�� بضو�بط �لقيم ��ملبا�� 
� �حلث عليها!؟ �قد ال »تا° �حد منكم كثVً� من �لتدليل �
�عتدمت s±يته �Yاعه  ما  ��ل��هني على  � سوh �حلجج �
من �حو�; �لعا� �الجتماعية ��لسياسية �هيئاته �ألممية �ل� 
�مبا�� �لعد; ��لنـز�هة  hسقطت �بسط قو�عد �ألخال�

من تعامالִדا ��سسها.
 ;�  �J كر�مة �إلنسا� / خطر ما ��مت عالقا& �ألمم ��لد
 sلضر� hحلاJ حلرما& بغية� jنتها�� jلشر��يشوֲדا �لظلم 
��لد��Z كوسيلة للضغط ��البتز��،  Z�منع �لغذ �� �Pأل��
فالسبيل   .�����لعد ��لقهر  �لظلم  مظاهر  من  Pلك   Vغ�
�أل�حد �لذM على �ألمم �لعمل من �جله لدفع �لشر هو 
 Mيلة بسال¬ �لفضيلة، فهي �لسال¬ �لوحيد �لذPبة �لرsا_
�J �ستخدمته �إلنسانية ³د �Jخال� �مكنها تغيV �لعا� 
�هز� كل �لشر�s �ملنبعثة من �لرP�ئل �ملستحكمة. فاملجا; 
�لسال¬  ֲדذ�  �لشعو�  تسلحت  فم´  للجميع،  مفتو¬ 
Jنسا�  نفس كل  قابلية /  له  �هللا  �جد �  Mلذ� �ألخالقي 
شريطة تزكية �لقلو� من �لشر�s، �مكنها }نذ�j �لنجا¬ 
��إلقر�s بأ� sسالة �إلسال� قد جاZ& صدقا �حقا حينما 
�sبعة  منذ  �حلقيقة   fֲדذ  � �ملصطفى  _مد  sسو�ا   Zجا
ُبعثت ألمتم  عشر قرنا مفصحا عن مقاصد sسالته: "Jمنا 

."hألخال� �sمكا

٣
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�سة براهني ساطعة
 على كون القرآن الكرمي من عند اهللا 

 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما� �ملهد	 �

:���من �

KA

في 
حا� �لقر��

َيْبَدُ�  َمْن  ُشَرَكاِئُكْم  ِمْن  َهْل  ﴿ُقْل 
�ْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُ� ُقِل �هللا َيْبَدُ� �ْلَخْلَق 
(�آلية:  ُتْؤَفُكوَ"﴾  َفَأنَّى   �ُيِعيُدُ ُثمَّ 

(٣٥

�لتفســ*:
�لقر0/ هنا برهاًنا عظيًما   لقد سا2 
باهللا،  �لشر6  عقيد�  بطال/  على 
<ليه.  ينتبهو�   A عموًما  �لنا�  �لكن 
يقوH �هللا تعاE: </ �لقد�� على خلق 
�ألشياK  تثبُت من �لقد�� على <عا�� 
كل  ال�َّعى  �<ال  جديد،  من  خلقها 
شخص Tنه هو خالق �ألشياK. فمثال 
�لذ	  Tنا   :Hقا� �ليو�  Tحد  ��َّعى  لو 
خلقت �لكو/، لفّندنا ��عاZK بقولنا: 
مر�  Tمامنا  فاخلْقه   Hَتعا حسًنا، 
Tخر_. يقوH �هللا تعاE: <ننا ال نقّد� 
�خللق �أل�H كدليل على قد�تنا على 
�خللق ��إلdا� فحسب، �aلك كيال 
كا/   Zeغ  �T عيسى   /T Tحد  يزعم 
Tيًضا شريًكا لنا j عملية �خللق، �<منا 
�/ على <عا�� هذ� ��ليلنا هو Tننا قا�

�خللق من جديد.
هدفني: حتقق  �خللق  بإعا��  ��ملطالبة 

�ملّدعي   ��ختبا بذلك  يتم  Tنه   :H��أل
�لكاqa فوً��؛ ��لثا�: Tنه يؤكد على 
 /T مثًال  فنعلم  �إلrي.  �خللق  sTلية 
�لغالH ال تز�H تنبت من �لغالH منذ 

ö≅ è%ö≅yδÏΒ/ ä3Í←!% x.u�à°̈Β(# äτy‰ö7tƒt, ù=sƒ ø:$#§Ν èO…çνß‰‹Ïè ãƒ4È≅ è%ª! $#(#äτy‰ö7tƒ

t,ù=sƒ ø:$#§Ν èO…çνß‰‹Ïè ãƒ(4’̄Τ r'sùtβθ ä3sù÷σ è?∩⊂∈∪ö≅è%ö≅ yδÏΒ/ ä3Í←!% x. u�à°¨Β

ü“ Ï‰ öκu‰’n< Î)Èd, ysø9$#4È≅ è%ª! $#“ Ï‰öκ u‰Èd, ysù=Ï93yϑsùr&ü“ Ï‰ öκu‰’n< Î)Èd, ysø9$#

‘,ym r&χ r&yìt6−G ãƒ ¨Βr&�ωü“ Ïd‰ Íκu‰HωÎ)β r&3“ y‰öκ ç‰($ yϑsùö/ ä3s9y#ø‹x.

šχθßϑä3øt rB∩⊂∉∪$ tΒuρßìÎ7−G tƒóΟèδç�sYø. r&�ωÎ)$ ‡Ζsß4¨β Î)£©à9$#ŸωÍ_ øóãƒzÏΒ

Èd,pt ø:$#$ º↔ ø‹x©4¨β Î)©! $#7Λ Î=tæ$ yϑÎ/tβθ è=yè ø�tƒ∩⊂∠∪$ tΒuρtβ% x.# x‹≈ yδãβ# u ö�à)ø9$#

β r&3“ u�tIø�ãƒÏΒÂχρ ßŠ«! $#Å3≈s9uρt,ƒÏ‰óÁ s?“ Ï% ©! $#t÷t/Ïµ ÷ƒy‰tƒ

Ÿ≅Š ÅÁø�s? uρÉ=≈ tG Å3ø9$#Ÿω|= ÷ƒu‘ÏµŠ ÏùÏΒÉb> §‘tÏΗs>≈yè ø9$#∩⊂∇∪÷
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بأنه هو  �ليو�  �لقد�، فلو ��عى Tحد 
 Hال تز� Hلغال� Zا قلنا له: هذr خلالق�
تنبت من �لغالH منذ �لقد�، �Tما Tنت 
 6vنعت فكيف  �لبا�حة   xلد�ُ فقد 
 �ٌ�zد �لباطلة  �آلrة   َّ/> rا.  خالًقا 
فأsلية  �إلrية  �لّنو�ميس  �Tما  sمنها، 
�آلrة  تكو/   /T ميكن  فكيف  قدمية، 
 Zذr خالقًة  �لزمن   ����ملحد �لباطلة 
~سب   Hsأل� منذ  �لقائمة  �لظو�هر 

قو�نني طبيعية zد��.
 Eيتو 	حد: من �لذT مrلذلك سأ�
عملية �خللق �<عا�ته؟ فإ/ قالو�: �هللا، 
 �فسيكو/ سؤ�لنا: ما ��� �هللا قد قّد
 Hsأل� منذ  zد��  سنًنا  �خللق  لعملية 
 Zفق هذ��ال تز�H �ملوجو��x تتكو/ 
 Kشركا ُل  تدخُّ يثبت  فكيف  �لسنن، 
هللا من r0ة باطلة j عملية �خللق، بل 

�ما �لد�عي لذلك يا ُتر_؟
 �sأل� �ملَِلك   /T  E> �آلية   eتش كما 
�لذ	 خلق هذZ �لسلسلة غe �ملتناهية 
من �لكائناx كيف ميكن T/ يفّو� 
� يقو� ֲדد�ية T ،Zeغ E> مر هد�يتهاT
قو� معينني ��ر� �آلخرين منها؟ لو 
كا/ صاحب �خللق �أل�H هو غe من 
 Hَألمكنكم �لقو �يعيد �خللق باستمر�
بأ/ �خلالق �أل�H قا� ֲדد�ية �أل�لني، 
�خللق  <عا��  على  �ملشر�  �لكن 
�آلخرين.  ֲדد�ية  �فل   A بالتناسل 

�ًال � �لذ	 T خلق 	لكن ما ��� �لذ�
�<عا�ته  �خللق   ��ستمر� على  Tشر� 
يهد	   /T ميكن  كيف  ��حًد�  �ًبا 

�أل�لني ��ر� �ملتأخرين من �rد_.

﴿ُقْل َهْل ِمْن ُشَرَكاِئُكْم َمْن َيْهِد0 
5َِلى �ْلَحقِّ ُقِل �هللا َيْهِد0 ِلْلَحقِّ َ�َفَمْن 
َيْهِد0 5َِلى �ْلَحقِّ َ�َحقُّ َ�ْ" ُيتََّبَع َ�مَّْن 
َلُكْم  َفَما  ُيْهَد9   "ْ�َ 5ِالَّ  َيِهد0ِّ  َال 

َكْيَف َتْحُكُموَ"﴾ (�آلية: ٣٦)

شر< �لكلمـا=: 
 qبا من   ��مضا فعل  َيهدِّ	: 
�الفتعاH من (�rد_)، Tصُله يهتد	. 
�هتد_ يهتد	 �هتد�Kً. ُمطا�ُ� َهَد_. 

(qألقر�)

�لتفســ*:
ال  �هللا  كا/   �a>  :Eتعا �هللا   Hيقو  
هم  شركا�كم  فهل  �لنا�  يهد	 
�لذين يهد��م. لو كانو� هم �rا�ين 
فّو�  قد  �هللا  بأ/   Hلقو� لكم  حلق 
 /T لكن هل ميكن�<ليهم Tمر �rد�ية، 
 �T شر� H���حد على نز Hتأتو� مبثا
� <له من r0تكم T تعليم من ِقبل صنم

�لباطلة؟
 ��النتشا �غم  Tنه  حقًّا  لعجيب  <نه 
�ملتز�يد للعقائد �لوثنية j �لعاA، <ال Tنه 

��حد يّدعي Tَنَّه  qال كتا�ال يوجد 
هد�ية للنا� �Tنه نزH بوحي من Tحد 
�ختر�  لقد  �ألصنا�.   �T �آلrة   Zهذ
�Tلو�ًنا،  Tنو�ًعا  �ألكاaيب  �لوثنيو/ 
�لكن A يّدِ� Tحد منهم بوجو� مثل 
�لو ��عاKً كاaًبا. فكيف  qهذ� �لكتا
 -  Zهذ  Hحلا��  - �ملشركو/  يرفض 
 /> تعاE؟  �هللا  عند  من  �rد	   Hَ�نز
�لذ	 خلق �لعبا� ال بدَّ T/ يدّبر Tمر 

هد�يتهم.
 a> Tخر_  مر�  �لوثنية  هنا  �فّند  كما 
 /T حقT حلق� E> 	فمن يهدT﴿ :Hقا
ُيهد_﴾.   /T <ّال  َيِهدِّ	  Tّمن ال  ُيتبع 
 ��لتوجيه <E �ألمو ��rد�ية هنا تع� 
�لر�حانية، كما تع� Tخذ �لشيK من 
 eألخ� �ملع�  �هذ�  0خر،   E> مكا/ 
�ملشركني  Tصنا�  على  متام�  ينطبق 

حيث ينقلو�م من مكا/ <E 0خر.
 E> يهد	  ﴿Tفمن   Eتعا قوله  �Tما 
�هللا   KنبياT به  �ملر��   /T  _�فأ �حلق﴾ 
rد�ية  ُيبعثو/  �لذين  �لسال�  عليهم 
 KنبياT هل  فاملع�:  �حلق.   E> �لنا� 
�لنا�  يّتبعهم  بأ/  �Tحق  Tحر_  �هللا 
� �لعاكفو/ T ،صنامكمT �T ،يطيعوهم�
 E> ~اجة  بأنفسهم  هم  ممن  عليها 
هد	 �آلخرين، �ال يستطيعو/ تقدمي 
تعاليم   K�s> r0تهم  Tنزلته  تعليم   ِّ	T

.Kألنبيا�
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نَّ  ﴿Eََما َيتَِّبُع َ�ْكَثُرُهْم 5ِال َظنًّا 5ِ"َّ �لظَّ
َال ُيْغِني ِمَن �ْلَحقِّ َشْيًئا 5ِ"َّ �هللا َعِليٌم 

ِبَما َيْفَعُلو"﴾ (�آلية: ٣٧)

شر< �لكلما=: 
 Hلظن: هو �العتقا� �لر�جح مع �حتما�
�لنقيض، �ُيستعمل j �ليقني ��لشك، 

(qألقر�) .���يكو/ �ً�ا �مصدً
 qنا فالٍ/:   Kََغنا عنه  Tغ�  يغ�:  ال 
 	T :غ� فال/ شيًئاT ما .ZTَجَزTَ�عنه 
مؤ�نًة.  يكِف   A� مهمٍّ   j ينفع   A

(qألقر�)

�لتفســ*: 
0نًفا:  aُكر  كما  معاٍ/  ثالثة  للظن 
�لغالب،  �لر�جح  �العتقا�   :H��أل
�ليقني،  ��لثالث:  �لشك،  ��لثا�: 
aلك  �لشك.  مبع�  هنا   Kجا �قد 
�لغالب  �لر�جح  ��العتقا�  �حلق   /T
�لغالب  �العتقا�  أل/  يتعا�ضا/،  ال 
طاملا  �صل  <منا  �ل�vهني  على  �ملب� 
يكو/ �حلق خافًيا على �ألعني، �Tما 
يبقى  فال  �َحْصَحَص  �حلق  تبني   �a>
Tحد،  عند  غالب  �عتقا�   	T هنا6 
فقط  عندئذ  للحق  تتصد_  �<منا 
 E> تستند  ال  �ل¤  �لفاسد�  �أل�هاُ� 
 �T �لعنا�  Tساسها  �<منا  برها/،   	T

ضعف �لنفس.

Tكثرهم   /> هنا:   Hيقو  Eتعا فاهللا 
�حل �لعقائد �لوثنية بسبب  j /قعو��
 �T 	هد 	T يأִדم A a> ،ها� فقط��أل

�سالة من r0تهم �لباطلة.
يتبع Tكثُرهم  �ما ﴿ Eما قوله تعاT�
<ال ظناًّ﴾ فليس �ملر�� به T /Tكثرهم 
على   Kًبنا �ثنية  بعقائد  يتمسكو/ 
�لظن، بيد T/ بعضهم يتمسكو/ ֲדا 
كال،  ��ل�vهني.  �أل�لة  على    Kًبنا
�<منا �ملر�� به T/ بعضهم يشركو/ <ما 
� عناً�� �تعصًبا، �</ كانو� T طمًعا 
بطال/  يد�كو/  نفوسهم   ��قر�  j
يأتو/  معظمهم  �لكن  �لشر6، 
Tعماًال �ثنية �هم موقنو/ بصحتها، 
يقيًنا  يكو/  ال  هذ�  يقينهم   َّ/Tَ <ال 
 ،�vخل�� �ل�vهني  على  مبنًيا  حقيقًيا 
 ��ر فكَّ لو  �ها� T §ر�  Tساسه  �<منا 
لتخلصو�  موضوعًيا   �eًتفك فيها 

منها.
عن  هنا  �لقر0/  يعلن  Tخر_  �مر� 
�إلنسا/  يرمي  ال  بأ/  �حلق   Tملبد�
 .qلكذ�� �لنية   Kبسو معا�ضيه 
 /T يوقنو/  �لنا�  Tكثر  أل/  �aلك 
كا/   /ْ>� �لو�قع،   j حق  �ينهم 
ضعف  على  مبنيًّا  هذ�  يقينهم 
ملعرفة  يسعو/  ال  أل�م  نفوسهم، 
يتها�نو/  �<منا  ينـبغي،  كما  �حلق 

a jلك �يتكاسلو/.

ُيْفَتَر9   "ْ�َ  "ُMَْلُقْر� َهَذ�  َكاَ"  ﴿Eََما 
�لَِّذ0  َتْصِديَق  Eََلِكْن  �هللا   "ِEQُ ِمْن 
Sَْيَب  �ْلِكَتاTِ ال  Eََتْفِصيَل  َيَدْيِه  َبْيَن 

ِفيِه ِمْن TSَِّ �ْلَعاَلِمَني﴾ (�آلية:٣٨)

شر< �لكلما=:
�جه، T �بعة T على   Kيd حرٌ�   :/T
Tحدها T/ تكو/ حرًفا مصد�ًيا  ناصًبا 
على  صلتها  مع  فتكو/   ،��للمضا

(qألقر�) حسب ما يطلبها �لعامل
�لصد2  نسبة  �لتصديق:  تصديق: 
� �للسا/ <E �لقائل. صّدقه: T بالقلب

(qألقر�) .ضدُّ كّذبه

�لتفسـ*:
عن  �حلديث  كا/  �آلية   Zهذ قبل   
�Tنه  �إلrي،  �rد	   H�نز  ���ضر
 ،Eتعا �هللا   /�� Tحد   ��مبقد ليس 
� Tحًد� من �آلrة �لباطلة، T /نساًنا كا>
�حانًيا �منهًجا   Zعند من  يعر�   /T
للنا�، �T/ �ألمر �لو�قع Tيضا يؤكد 
 	Tَ Tبًد�  يتلقو�   A لنا��  />   a> هذ� 
�لباطلة.  r0تهم  من  �حا� � منهج 
�ألساسي  �ملبدئي  �لبيا/  هذ�  �ِمن 
 ��يد �ل¤  �ألصلية  �لقضية   E> �نتقل 
هل  مستفهًما:   Hقا� �لنقا»  حوrا 
ميكن T/ يكو/ هذ� �لقر0/ من تأليف 
�ّ� عليه بنفسه قائًال: كال، �<نسا/؟ 



(هذا)  كلمة  أضاف  قد  وتعا�  تبارك  اهللا  أن  احلق 
تأكيًدا على أن هذا الكتاب "توي على معارف عالية 
ومفاهيم سامية 1يث يستحيل على اإلنسان أن يأ' 
وإمنا  دليل،  بال  دعوى  ليست  القرآنية  فاجلملة  مبثلها. 

فيها الدليل أيضا.....
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� كال.
~ث  على  حتتو	  �آلية   /T ��حلق 
لطيف للغاية حوH كو/ هذ� �لقر0/ 
�لكّن   ،Zحد� �هللا  عند  من  �لكرمي 
 j  ما ��eُيع A ،ملفسرين، لألسف�
�لعنايَة  �مز�يا   ��معا من  �آلية   Zهذ
�لكافيَة �A يلقو� عليها من �لضوK <ال 

قليًال.
ساطعة  بر�هني  سة  �آلية  تتضّمن 
على كو/ �لقر0/ �لكرمي من عند �هللا 

�<ليكم بيا�ا: ،Eتعا� 6�تبا

:XEلبـرهـا" �أل�
 �� </ هذ� �لكتاq �تو	 على معا
على  �إلنسا/   �يقد ال  �مفاهيم 
 Zحد� �هللا  هو  �<منا  بنفسه،  معرفتها 
 :Hيقو a> ،Kُيطلع عليها من يشا 	لذ�
�ما كا/ هذ� �لقرT /0/ ُيفتر_ من ﴿
 ���/ �هللا﴾ فأعلن بذلك T/ فيه معا�
 .Zحد� �هللا  <ال  يعلمها  ال   ®��Tمو
 ��ألمو  /T �لقر0/  ��سة � من  �نعلم 
 ��ألمو هي  �هللا  <ال  يعلمها  ال  �ل¤ 
�لغيبية ��ألنباK �ملتعلقة باملستقبل. ففي 
هذZ �لسو�� �ل¤ ¯ن بصد� تفسeها 
يقوH �هللا تعاE:   ﴿فُقل <منا �لغيب 
�لذ	  فالكال�   .(٢١ (�آلية:  هللا﴾ 
يشتمل على TنباK غيبية  ال يقد� على 
ينشأ   /T ميكن  فكيف  �هللا،  <ال  بيا�ا 

�لظنُّ �Tا من عند <له غe �هللا سبحانه 
 .Eتعا�

�لقسيس   /T للعجب،  يدعو  �مما 
 j قد بسط لسانه بالطعن "	eه�"
�جلزK �أل�H من هذZ �آلية �قاH بأ/ 
عليه  �ليل  ال  �لقر0/  من   Kعا�� هذ� 
بقوله: ﴿�ما كا/  �لقر0/  �كتفى   a>
هذ� �لقرT /0/ ُيفتر_ من ��/ �هللا﴾، 
 A� ��عائه،  على  بvها/    xِيأ  A�
 	eه�  eتفس) �ملا�a!؟  كيف  يبني 

للقر0/).
 />  HقوT  /T حًقا  �ملؤسف  ملن  <نه 
�هe	d "هل متاًما �ملحاسَن �لدقيقة "
�للطيفة �ل¤ ال ميكن بد��ا T/ ُتسمَّى 
Tّ	 من �للغاx لغًة، �ال سيما zاسَن 
عن  �تنفر�   sمتتا �ل¤  �لعربية  �للغة 
 xملعا� �لو�سعة بكلما� K��T j هاeغ

موجز� جًد�.
 Eقوله تعا j (هذ�) كلمة /T لو�قع�
هي  �لقر0/..﴾  هذ�  كا/  �ما ﴿

�لدليل �لذ	 ساقه �لقر0/ على صحة 
�هللا  يقل   Aa> �لقر�0،  �لتحد	  هذ� 
�ما ﴿ Hمنا قا>��ما كا/ �لقر0/..) )
Tضا�   �aفلما �لقر0/﴾.  هذ�  كا/ 
ُتر_، مع T/ كلمة  يا  كلمة (هذ�)، 
��حد فقط  qلقر0/ تطلق على كتا�
� Tكثر T ليس على كتابني� ،Aلعا� j
كلمة  sيا��   E> �حلاجة  متس   µح

(هذ�)؟!
�تعاE قد Tضا�  6��حلق T/ �هللا تبا
هذ�   /T على  تأكيًد�  (هذ�)  كلمة 
عالية   ��معا على  �تو	   qلكتا�
على  يستحيل  �مفاهيم سامية ~يث 
فاجلملة  مبثلها.  يأ¶   /T �إلنسا/ 
�لقر0نية ليست �عو_ بال �ليل، �<منا 
فيها �لدليل Tيضا، <a تعلن j /T هذ� 
�لقرT /0موً�� ال يقد� Tحد على �إلتيا/ 
�ميكن معرفتها بكل  ،Zحد�ֲדا <ال �هللا 
�لكرمي،  �لقر0/  مو�ضيع   j سهولة 
 eُتش ���<E هذZ �ألمو� �لفريد� �لنا�



          إن القرآن حافل باألدلة على وجود التحريف 
Q التوراة واإلجنيل، كما أن سنة الرسـول الكرمي � 

لشاهد قوي على ذلك.
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كلمة (هذ�).
�·ل  Tساليب  لغة  كّل   j �هنا6 
كهذZ تؤ�	 هذ� �ملع�. فمثًال j لغتنا 
�أل��ية يقولو/ على سبيل �الستفها� 
يكو/  �لشخص  �إلنكا�	: هل هذ� 
� هل هذ� �ألمر يعتv خطًأ؟ T ،ًباaكا
 Hيقو /T ميكن Kلعقال� �ال Tحد من 
تع�:   أل�ا  �ليل،  بال   _��عاَ <�ا 
 ��كيف ميكن rذ� �لشخص.. �ملعر
بني �لقو� بصفاته �لطيبة �ل¤ ال حاجة 

لذكرها... T/ ُيعتv من �لكاaبني.
فكلمة (هذ�) تؤ�	 كل هذZ �ملعا�، 
كما هي �حلاj H �آلية Tيًضا. �لكن 
�لقسا�سة   Kهؤال  /T على  �ألسف 
�لعربية  �للغة  مبحاسن  متاًما  �جلاهلني 
��قائقها،  يأخذ�/ �ألقال� �dلسو/ 
�لقر0/  �هللا  كال�   eتفس لكتابة 
فا�حة،   KخطاT فeتكبو/  �لكرمي، 
يثقو/  فيها غeهم ممن  يوقعو/  كما 
كانو�  ليتهم  فيا   . جهلهم  على  ֲדم 
 �����ستــشا �جــعو�  قد 
�ملستشرقني  <خو��م  من  بعــًضا 

غe �ملتعصبني.

�لبـرهـا" �لثا]
 �لذ	 ساقه �لقر0/ على كونه منهًجا 
�حانًيا كامًال، هو ﴿�لكن تصديق �
�لذ	 بني يديه﴾ T	 Tنه كما يؤكد 

بنفسه على كونه كالم� من عند �هللا 
باشتماله  �aلك  Tحد،   Kفتر�� �ليس 
يتأكد  صدقه  فإ/  غيبّية،   KنباT على 
Tيًضا،  �لسابقني   Kألنبيا� كال�  من 
TنباK عديد�  <a �تو	 كالمهم على 
حتققت  �قد  كهذ�  كال�   H�نز عن 
j شكل �لقر0/. فأيها �لكفا�! <نكم 
 /�vتصّدقو� �لقر0/ فسو� ُتعت A />
مكذِّبني لألنبياK �أل�لني، <a كّذبتم ما 
�Tلو� به من Tنباj K شأ/ نز�H هذ� 

.qلكتا�
�لنعـلم T/ من Tساليـب �لقرT /0نه 
- بدًال من T/ يقوH </ �ألنبياK �أل�لني 
قو/ ملن بعدهم - يتحد¸ عن  مصدِّ
لأل�لني،  منهم  �ملتأخرين  تصديق 
�قد �تبع هذ� �ألسلوq عند �حلديث 
 KنبياT من  �غ¹eا   º�� عيسى  عن 
�أل�لني   /T aلك  �لسال�.  عليهم  �هللا 
ُيدلو/ بأنباK عن  �آلخرين �ال �يب، 
�لكن �لذين يأتو/ فيما بعد «تمو/ 
�هم على صد2 �أل�لني بتحقيق �بد

�لطريق  فكا/  قبل.  من  به   ��Tنبأ ما 
 Z��ختا ما  �حلقيقة   Zهذ لبيا/  �ألمثل 
 �T ¼لن� �لقوH بأ/ هذ�  �لقر0/، أل/ 
�ألنبياK �أل�لو/،  �لوحي يصّدقه  هذ� 
�لوقع ��لتأثe ما يوجد  ال �مل من 
� �لكال� هو T ¼قولنا: </ هذ� �لن j
�لسابق،  �لن¼  تصديق  به  يتم  �لذ	 
 qهذ� �ألسلو /ّ> a> ،ّال للز� تكذيبه>�
�لنبيني  يفحم �«ضع j �حلاT Hتبا� 

�لسابقني.
باستنتا½ غريب  �لقسيسو/  Tتى  لقد 
يقولو/:   a> �Tمثاrا  �آلية   Zهذ من 
��إلجنيل من  ���<�ا تv¿ ساحة �لتو
 eلنا�!(تفس� بأيد	  �لتحريف  ִדمة 

(	eه�
��حلق T/ كل ما يعنيه �لقر0/ بكونه 
�لكتب  من  يديه  بني  ملا  ق�  ُمصدِّ
�لسما�ية هو §ر� �إلعال/ عن تلك 
<rي.   �مصد من  كانت  �Tا  �لكتب 
�لوحي   /T يع�  هذ�  بأ/  قوrم  Tما 
�لسابق ال يز�z Hفوظ� من �لتحريف 



٩

اجمللد الثامن عشر، العدد الثالث - جمادى األولى والثانية ١٤٢٦ هـ - يوليو/ متوز ٢٠٠٥ م

فإ�م بذلك �ّملو/ �لكلماxِ �لقر0نية 
ما ال حتتمل �يستنتجو/ ما ال يصح 
على  باأل�لة  حافل  �لقر0/   /> Tبًد�. 
��إلجنيل،  ����جو� �لتحريف j �لتو
 � �لكرمي   Hلرسو� سنة   /T كما 
كانت  فلو  aلك.  على  قو	  لشاهد 
�لكلماx �لقر0نية تع� j �حلقيقة ما 
aهب <ليه هؤالK �لقسيسو/ ملا تر�� 
�ليهو� ��لنصا�_ j �العتر�� على 
�لكن �لتا�يخ ال يذكر  ،� Hلرسو�
T	 �عتر�� من جانبهم، بل �لثابت Tنه 
� َلَفَت نظر �ملسلمني ِلَما j كتبهم 
�ال  qلكتا� Tهل  قو�  قائًال: "ال تصدِّ
 .(xلشها���  ،	�(�لبخا تكّذبوهم" 
فلو كانت كتبهم خالية من �لتحريف 
متاًما  ملَا منع �لرسوH � �ملسلمني من 

تصديق ما فيها. 
�لقر0/  يستشهد   �aفلما قيل:   />�
��إلجنيل j معر� �حلديث  ���بالتو
 /T _كا/ ير �a> ،عن بعض �لقضايا
فيهما حتريًفا؟  فاجلو�q هو Tّ/ هذ� ال 
يدT Hبًد� على خلّو¹ا من �لتحريف، 
بالكتب  يستشهد  كّله   Aلعا�  /ّ>  a>
�لتا�«ية، �مع aلك ليس هنا6 عاقل 
متا�  صحيًحا  منها  Tّي�   vيعت ��حد 
�الستشها�  هذ�  يع�  <منا  �لّصحة. 
 j  �مذكو معني  حا�¸  تصديَق 

.qليس كل �لكتا�كتاq ما 

�لبـرهـا" �لثالث
 هو ﴿�تفصيل �لكتاj /ّT ﴾q �لقر0/ 
شرًحا �تفصيًال للكتب �لسابقة. �هذ� 
Tيضا برها/ عظيم على صد2 �لقر0/ 
 a> �جل،  عز  �هللا  من  كونه  �على 
يستحيل فهُم T	 كتاq �ا�	 سابق 
�� j �لقر0/ من �بد�/ �الستعانة مبا 
 /T مفاهيم. فمثًال، ال شك�مو�ضيع 
��إلجنيل ��لفيد� ��لزند �Tفستا  ����لتو
 ،Eتعا ¿�كلها تتحد¸ عن توحيد �لبا
��لنبو�،  �صفاته  �جتلياته، ��لوحي، 
 ��غeها من �ألمو xلبعث بعد �ملو��
ليس  �لكن  ��ألخالقية،  �لر�حانية 
��حد يذكر هذZ �لقضايا  qبينها كتا
لالستعانة  نضطر  �<منا  ��ضح،  ببيا/ 

بالقر0/ حلل Tلغاsها �ُمعضالִדا. 
 Zهذ  - �لتوحيـد  مثـًال   ��خـذ
 -xحانيـا��لقضيـة �لكj _v �لر
فكلٌّ مــن هذZ �لكتب يتحد¸ عن 
موجز  §مل  ~ديث  �لكن  �لتوحيد، 
كتبه  ما   ��Tقر�� �لغمو�.  يكتنفه 
�لقر0/   H�نز قبل  �لكتب   Zهذ Tتبا� 
�لتوحيد،   Hحو Ã��شر xمقاال من 
ناقصة   xمعلوما حتمل  فستجد��ا 
ملا  متاًما  معاكس  �ألمر  �لكن  للغاية، 
كتبوZ بعد نز�H �لقر0/، مما يؤكد Tنه 
�نكشفت  �لقر0نية   ���ملعا  �بانتشا
ضوئها  على  فشرحو�  rم،  �حلقيقية 

عقائدهم �لدينية �لغامضة من قبل.
نر_  �ل¤  �لنبو�،  قضيُة  ¹Tيًة  �تليها 
��إلجنيل �غ¹eا  ���معاجلتها j �لتو
 Zهذ Tهل  أل/  aلك  متاًما،  غامضة 
يقفو�   /T بعُد  �ستطاعو�  ما  �لكتب 
 j "ن¼"  كلمة  مفهو�  حقيقة  على 
فقد  �لقر0/  Tما  �ملقدسة.  Tسفا�هم 
 Zهذ�  ،Zجّال� �ملوضو�  هذ�  ح  �ضَّ
للقضايا  بالنسبة  نفسها   Hحلا� هي 

�rامة �ألخر_.
 Ãيشر  qلكتا� هذ�   /T تعلن  فاآلية 
�لسابقة  �لكتب   j  ��� ما  �يوضح 
مبهمة،  �معاٍ/  غامضة  مو�ضيع  من 
بد  لكم  يكو/  فلن   Zفضتمو�  �aفإ
 /T يستطع   A هللا� بأ/  �العتر��  من 
��لعديد�  �لضخمة  كتبكم   j يبني 
 j �لشخص  هذ�  aكرها  قد   ®�Tمو
كتاq موجز. فال مفر لكم من Tحد 
 �T �لقر0/،  تصّدقو�   /T <ما  �ألمرين: 

تكّذبو� كتبكم �لسابقة Tيًضا.

�لبـرهـا" �لر�بع
 على صد2 �لقر0/ هو Tنه (ال �يب 
 /T  	T فيه..  للشك   Hا§ �ال  فيه) 
�أل�لة  يسو2  بنفسه   qلكتا� هذ� 
�آلخرين   E> �تا½  �ال  صدقه  على 
�مفاهيمه  مطالبه  �ّضح  فقد  لبيانه. 
ينبغي  فيه كما  يتدبر  �لذ	   /> ~يث 



<نسا/، <a ليس بوسع Tحد T/ ير�عي 
كل   xمتطلبا� قو�  كل   xحاجا
عصر. أل/ �إلنسا/ <منا يتأثر مبا حوله 
 xحاجا من   µح ير�عي  �ال  فقط، 
نفسه هو <ال ما كا/ ظاهًر� با�ًيا لعينيه. 
�<منا �هللا �حدZ �لقا�� على <نز�H تعليٍم 
نافع لكل شعب �صاÄ لكل عصر، 
ال يفقد صالحيته بتغe �لزمن، مر�عًيا 
 xفطر� �إلنسا/ من حاجا j كّل ما
�ملز�يا   Zֲדذ مّتسم  ��لقر0/  �مشاعر. 
بكل  �لبشرية  �لطبيعة  متاًما  ير�عي   a>
T/ نرحم  مثًال  يأمر  فإنه ال  Tنو�عها. 
� T/ ننتقم T ، بًد�T �نتقا�   /���ئًما �
 /T يعّلمنا  بل  Tبًد�،  عفٍو   /�� �ًما �
 �a> �نعاقب  �لرÅة،  zل   j نرحم 
كا/ �لعقاq مالئًما. �هذ� هو شأنه 
تر�عي  �Tا  فميزִדا  تعاليمه،  j ·يع 
 E> �تنظر   Kعا· �لبشرية  �لطبائع 
 ��العتبا  j �تأخذ  كافة،   ���لظر
برها/  �هذ�  مًعا.  ��جلاهل   Aلعا�
عظيم على Tنه كال� من �q �لعاملني. 

فتبا�6 �هللا Tحسن �خلالقني.

   والقرآن مّتسم بهذه املزايا إذ يراعي متاًما الطبيعة البشرية 
بكل أنواعها..... وهذا هو شأنه Q ^يع تعاليمه،..
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dد فيه �ل�vهني ��أل�لة على حقانيته. 
Tما �لشك �لذ	 يتولد عند Tحٍد فليس 
باأل�لة   qملصحو�  qلكتا� هذ�  سببه 
 ¿�على صدقه، �<منا منشأZ غفلة �لقا

�ִדا�نه z jا�لة �لفهم �لصحيح .
على  �ليًال  يشكل  Tيضا  �ألمر  �هذ� 
 6�كو/ هذ� �لكتاq من عند �هللا تبا
�تعاa> ،E ليس بوسع <نسا/ T/ ُيثبت 
�ألمو� �لغيبية بشكل مقنع كامل، أل/ 
�لعديد منها ال ُيثَبت Tبًد� باأل�لة �لعقلية 
�حدها، �<منا يتطلب �ألمر �ليًال من 
��إلنسا/  �لشخصية،   �vخل�� �ملعاينة 
 qيهيئ �ألسبا /T لضعيف ال يستطيع�
 ��ل¤ تساعد �لنا� على مشاهد� �ألمو
�لغيبية ��ختبا�ها، �<منا �هللا �حدZ هو 
�لقا�� على T/ يهيئ rم �Tلة هي مبثابة 
�الّطال� على �لغيب. خذ�� مثال �لوحي 
�يستطيع  غيبـي،  Tمر  <نه  ��إلrا�. 
�إلنسا/ T/ يسو2 على �جو� ظاهر� 
�لوحي �إلrي �Tلة عقلية، �لكن ليس 
بوسعه T/ يفتح على Tحد باqَ �لوحي 
 qلكتا� �لكن  عليه.  �له Çب  Zَيِعَد  �T
�لربا� قا�� على كل aلك، فبإمكانه 
T/ يعلن T/ �لذين يصّدقون� سيفتح �هللا 
�لوحي، كما T/ تصديق   qعليهم با
<عالنه ممكن بفعل <rي <a ينـزH �هللا 
�لذ	   qفالكتا عليهم.  �حيه  بالفعل 
�لوحي   H�نز على  كدليل   - يعلن 

عجًبا،  ليس  هذ�   /T  - حًقا  �إلrي 
بل </ �حي �هللا ينـزH �آل/ �سو� 
 /T��H مستقبًال Tيًضا، Çل� j يستمر
مئاx �لبشر سو� يسمعو/ كال� �هللا 
تعاT ..EقوT �a> :Hعلن كتاq ما aلك 
فال شك �ال شبهة j كونه �حًيا <rًيا 
حًقا. <a ليس بوسع �إلنسا/ T/ يأ¶ 
�ملقنعة على �جو�  �ل�vهني   Zمبثل هذ
�لوحي �إلrي، �T/ يستأصل �لشكو6 

ֲדذ� �لشكل.

�لبـرهـا" �خلامس
(من  كونه  هو  �لقر0/  صد2  على 
تعاليمه   /T مبع�   �لعاملني)..   q�
�لعاملني)،   q�) �إلrية  �لصفَة  ُتجّلي 
 �T قو�   /�قوما � فشر�ئعه ال Èص 
sمنا ��/ sمن، كما كانت �لكتب 
�لسابقة، �<منا هي x�a صبغة عاملية؛ 
بأسرها، �للعصو� كلها،  <�ا لألمم 
قو�  كل   xحاجا فيها  �عَي � �قد 

�قضايا كل sمن.
 	T ���هذ� �ألمر Tيضا ليس j مقد
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

� َيْسَمُعُه ِمَن �هللا َتَعاَلى: �ِنَُّهْم  ي	ْجَعُلوَ� ��� َعْبد �هللا ْبن َقْيٍس َقاَ): قا) َ*ُسوُ) �هللا �: َما َ�َحٌد َ�ْصَبَر َعَلى َ�ً
�، َ;َيْجَعُلوَ� َلُه َ;َلًد�، َ;ُهَو َمَع َ�ِلَك َيْرُ=ُقُهْم َ;ُيَعاِفيِهْم َ;ُيْعِطيِهْم.  (صحيح مسلم، كتا3 صفة �لقيامة) َلُه ِندًّ

� �َنَُّه َقاَ): ال َيَز�ُ) ُيْسَتَجا3ُ لِْلَعْبِد َما َلْم َيْدDُ ِبِإْثم َ�ْ; َقِطيَعِة َ*ِحٍم َما َلْم  �� �َِبي ُهَرْيَرJَ َعِن �لنَِّبّيِ 
َيْسَتْعِجْل. ِقيَل َيا َ*ُسوَ) �هللا: َما �الْسِتْعَجاُ)؟ َقاَ): َيُقوُ) َقْد MََعْوLُ َ;َقْد MََعْوLُ َفَلْم َ�َ* َيْسَتِجيُب ِلي، 

(Qصحيح مسلم، كتا3 �لذكر ;�لدعا) .Qََعا َفَيْسَتْحِسُر ِعْنَد َ�ِلَك َ;َيَدDُ �لدُّ

َل َعَلْيِه ِفي �ْلَخْلِق َ;�لرِّْ=Uِ َفْلَيْنُظْر �َِلى َمْن ُهَو َ�ْسَفَل  �ْ� �َِبي ُهَرْيَرJَ َعِن �لنَِّبيِّ � �َنَُّه َقاَ): َمْن َ*َ�� َمْن ُفضِّ
(Zلترمذ]، كتا3 �للبا�) .ِنْعَمَة �هللا َعَلْيِه [َ*ِMَْ� ال َيْز�ْجَدُ* َ�َل ُهَو َعَلْيهِ، َفِإنَُّه َ ْن ُفضِّ ِمْنُه ِممَّ

َعاQُ، َ;ِ��َّ �لرَُّجَل  �� َثْوَباَ� َقاَ): َقاَ) َ*ُسوُ) �هللا  �: ال َيِزيُد ِفي �ْلُعْمِر ِ�ال �ْلِبرُّ، َ;ال َيُرMُّ �ْلَقَدَ* ِ�ال �لدُّ
لَُيْحَرaُ �لرِّْ=Uَ ِبَخِطيَئٍة َيْعَمُلَها. (�بن ماجه، كتا3 �ملقدمة)

، َ;َخْيُر �لرِّْ=Uِ َما َيْكِفي. (مسند �bد بن  ْكِر �ْلَخِفيُّ �� َسْعِد ْبِن َماِلٍك َقاَ): َقاَ) َ*ُسوُ) �هللا  �: َخْيُر �لذِّ
حنبل، مسند �لعشرJ �ملبشرين باجلنة)
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من كال� �إلما� �لمهد�١٢

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني
 �إلما �ملهد
 	�ملسيح �ملوعو� �

ــر�ُِّ� ــت ُم ُمصلٌح   ـــد�ٌ ص  ��
�ُ�ــد� ُبسَتاُ�  �لُبستاُ�  �نــا  ــي  �نِّ
"امٌة �لعليِّ  لِتقديِس  ُ(�حــي 
عابًثا ــتٍ  �ق غ0   2 ِجئتكم  ما 
عَنا ــْد8ٍ  ج من  ين  �لدِّ بــالُ�  صــا(> 
لدينَنا خــا�مــو�  ــوٌ�  ق َبــِقــَي  هل 
�يَنُه ــَي  ــِي ُألْح �(ســَلــِنــي  ــاهللا  ف
�مِرَنا  2 باطٌل  �ُملخالِف  جهُد 
الِئٌح �لـُمهيِمِن  ــوُ(  ن �جِهَنا   2
َمكائٍد خيِط  كــلُّ  ُينَقُض  �ليوَ� 
ِعرُقُه فُيقَطُع  �ًال  صــوَّ كــا�  َمــن 
ــا ــرَن ــَل �م ــفَّ ــا �ك ــَرن فــاهللا Xث
َجناِبِه عزيُز  ُيخَز�  فال  َمــلِِــٌك 

�سَلُم �ِسلِمَي  ــاَ��ِ]  ــع ُم ــمٌّ  َس
تتَصرَُّ� ال  ــُني  ــع �ل  َّ_� ــي  ــأِت ت
ُمــتــرُمن ـــا(ٌ�  غ ــٌب  ــي ــَدِل ــْن َع  ��
ُمظِلُم ليٌل  ��لــوقــُت  جْئُتُكم  قد 
َتعَلُم  dٍ�) بعَد  ــَر  �قــَف� �قــَو� َ
ُم ُيحطَّ كيَف  �لدين  ــَت  �ي) َهــْل   ��
يستسِلُم ــٍد  (�ش ــْن  ِم فَهْل  ــقٌّ  ح
يتَثلَُّم ال  ــِن  ــرَّ" �ل ــَن  ِم سيٌف 
ُمتَوّسُم ناظٌر  فيُكم  ــا�  ك  �ْ�
�ُjَُمــ ــٌد  شــدي  �� سحيٌل  ـٌني  لـِ
َلهَذُ�  �� �لَقَنا  عاليُة  ــِه  ــر�ي ُي
يتَجمَجُم ال  �لِفِنت  عند  فالقلُب 
ُيكَر� ــَك  ل ــا  �ب ال  ــر8ََّ  ــق �ُمل  ��

ما ِجئتكم في غير وقٍت عابثًا
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nُجاجٍة بسيِف   oم ــا  َ�ن ــْن  َم يا 
�َنِني �لوقائَع  َشِهَد  ــْن  َم ُيد(يَك 
ُجُذ�َ(َها َشَقْقُت  قد  ُقلو8ٍ  من  كم 
ُمفِحٌم ُنْطِقَي  ــإ�َّ  ف نَطقُت   �q��
ــذ8ٍِّ �بــاِخــٍر ــك ــلَّ ُم ــُت ك ــا(ْب ح
ُكلََّها ــاِ(َ�  ــك �َمل  َّ�� الِئــمــي  يــا 
فإنََّنا  rَلنضا� �nَمــعــَت  كنَت   �ْ�
َتصلٍُّف ــَن  �ب َيا  �لِعلَم  ــَت  �(ي هّال 
��لَعَما �لسفاهة   2  tُعمُر  uَضا قد 
بعُضُه  wٌ� �لــظــنَّ   َّ��  xــا ج قــد 
�َمن �لَعاِتي  �هَلُه   yُيخِز �لِكْبُر 
Xجاَلُكم ـــر��  �qُك  zُلنا� �يها  يا 
خالََّقُكم ــد��  ــُب �ع  zلنا� �يها  يا 
بساعٍة تـمرُّ  �لدنيا   �)�  ��
معُبوَ�ُكْم ُتسِخُطو�  ال  فلهذ} 
بعَدما لغٌو  ــذ(  ــُع �ل  ��� ــو�  ــوُب ُت
("ــًة �لنصيحة   2 صرفنا  �نَّــا 
َخ0ُكْم لـِ ُبعثُت  قد   �� ��هللا 
َفُنحاِ(8ُ حرَبَنا  َتبِغي  ُكنت   �ْ�

ُمستْلِئُم  zٌ)فــا فإِني  ــذْ(  ــاْح ُف
�ُ ُمتقدِّ ــى  ــَوَغ �ل صــفِّ   2� َبــَطــٌل 
�ْكلُم� كَلْمُت  قد  صــد�(  من  َكم 
ــِذُ� ~ْ� يكيُد  ــْن  َم فيقَطُع  سيٌف 
فتعَلُم عليك  ـــرٌ�  ��ئ للحر8ِ 
تسَلُم  صدٍ ُسبَل  فاسُلْك   دِ �لصِّ  2
َضْيَغُم لصيٍد  يأِتي  كما  نأِتي 
�علُم ال  مبــا  ــا  ــالًَّم ع ــَت  ــن ُك  ��
�ُلُم �لسفاهة  بعَد  ملــن  ــو�  ُط
مأَثُم َجناَنَك  ُيضِلْل  �ال  فا(ُفْق 
ُيعـِظُم فاملُهيم�ُن  يصـَغــُر  هللا 
�ִדــُجــُم ُتـــَر�ُّ  ال  ــا  ــاي ــن �َمل  َّ��
�(َحـــُم  ٌّ8) �هللا   ��� ــو�  ــوُب ُت
يتلوُ� ال   xِـــا �مل قليُل  ــٌم  ــي غ
يتنّدُ�  yلــلــذ ـــو�  �ُط ــو�  ــوُب ت
�لـُمجِرُ� ــَذ  �ِخُ� سر�ِئُرُكم  ُكِشَفْت 
�تكلُُّم بياِنَنا  ُحسُن  َحَمَل  ما 
ــُم ــكــلَّ َ�ُم ــٌم  ــَه ــْل ُم �نِّـــي  ��هللا 
ُمتخيُم ــٌر  ــاض ح ــي  ــإنِّ ف  nْ)ِبـــا

(حجة �هللا، �خلز�ئن �لر�حانية � ١٢، � ٢٢١ - ٢٢٣)
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�لمسيحية �حلة من �لحقائق 	لى �لخيا� (٧)١٤

فشل اولة صلب املسيح �

�لذ� قامت عليه �ملسيحية �أل��  للدفا� عن �حلق  �لكتا" !��سة حتليلية موثقة  هذ� 
�لنقية �ل6 صد� ֲדا �ملسيح �لناصر� عيسى بن مرمي � كما ,نه بيا( يكشف �حلقيقة 

�ل6 حجَبها ّجتا� �لدين �BاسرA �خلال<، >بانية �لترهيب �,صحا" صكو: �لغفر�(.
�لعقائد �ملسيحية قد �كتسبت صو�ִדا �حلالية من خالN عملية تغيM ممتدA على تا�يخ  ��حلق ,( 
�لتغيM تلك، �ختا�  تقريًبا. فبدال من �خلوX Y جد�N ال Uاية لـه حوN عملية  �ملسيحية كله 
 �[ �باإلضافة  ��لعقل.  �ملنطق  `ّك  على  ��ختبا�ها  �حلالية  �ملسيحية  �لعقائد  !��سة  �لكاتب 
 ،aلثالو�  ،A�لكفَّا� �ملسيح،   Aكبنو هامة  مسائل  �لكتا" eث  هذ�   X ّمت قد   gخر,  hموضوعا

�ملجيj �لثاi للمسيح.
هذ� عزيز� �لقا�r باختصا� شديد هو `توg هذ� �لكتا" �لقيِّم: "�ملسيحية �حلة من �حلقائق 
]� �خلياN" حلضرA مM>� طاهر ,vد (�vه �هللا �vة ��سعة). ��,h ,سرA "�لتقوg" نشرt على 
�آل�نة   X  Mبشكل خط نشطت  �ل6  �لو�سعة  �لدعاية   �[ نظر�  متسلسلة   hحلقا ع{  صفحاִדا 
�ألخAM صوًتا �صو�Aً �كتابًة ُبَعيد �لدما� �لذ� حّل - �ال يز�N �ّل - باملسلمني �,��ضيهم من 
ِقبل "�لدجاN".. �لقوg �ملا!ية للمسيحية بالتو�طؤ مع �لصهاينة. �مما ال شك فيه ,( هذ� �لكتا" 
بيا( ُحبٍّ صا!� �لص للمسيح ��ملسيحيني X �يع ,�اj �ملعمو�A. كما ,نه �سالة حّب �م، ألنه 
يقو!هم ]� حقيقة َمن �ّبو(، �ما �ّبو(: �ملسيح �حلق، ��ملسيحية �حلقة. �لقد �( �أل��( أل( ُتف� 

�ملسيحية �حلّقة َضالNَ من حّرفها �ضّيعها، �لتعو! بأجيا�ا �عاملها كّله ]� هد�ية �" �لعاملني.
�قد حصل شر� نقل �لكتا" ]� �للغة �لعربية للكاتب �لسو�� �ألستا� `مد منM �إل!ل� ���جعه 

"gللغة ��لدين. "�لتقو� X جلماعة �ملتضّلعني� jُثّلة من ,بنا

حـمد  أ هر  طا ا  ز مر ة  حلضر
( سعة ا و حـمة  ر ىل  تعا هللا  ا محه  ر )

 � د  عو ملو ا ملسيح  ا و ي  ملهد ا م  ما إل ا نا  لسيد بع  ا لر ا خلليفة  ا

�لفصل �لر�بع
َصلب �ملسيح!

قبل ,( نتوجه ]� �لوصف �إلجنيلي 
للوقائع �ملتعّلقة باملسيح �َصلبه، �مبا 
يكو( مناسًبا ,( نذكر هنا باختصا� 
حصل  ملا  �ألvديني  �ملسلمني  فهَم 
,ثناj حا!a �لصليب �بعدt. �سو� 
نتطّر� ]� هذ� �ملوضو� هنا بإ�ا>، 
فيما  نناقشها  فسو�  �لتفاصيل  ,مَّا 

بعد. 
كا(  �لصليب   a!حا  ), نعتقد 
`ا�لة   �ّ, مثل  �ملسيح  لقتل  `ا�لًة 
لب  �لصَّ كا(  �لقد  للقتل.   gخر,
تلك  لتنفيذ  �سُتخد�  سال�  �ّر! 
`ا�لة   ), ]ال  �إلجر�مية.  �ملحا�لة 
قتله  من  يتمكنو�   �� فشلت  صلبه 

على �لصليب.
هذ�  نفهم  فإننا  �لك،   Nنقو عندما 
�ألمر �نعّبر عنه متاًما كما نعبِّر عن ,ية 
`ا�لة قتل ,خرg. فإ�� جرh `ا�لُة 
 Nفشلت، فال ميكن �لقو� rقتل �مر
]( هذ� �لشخص قد ُقِتل. فمثًال لو 
متت مثل هذt �ملحا�لة بالسيف، � 
فشلت فال ميكن ألحد �لقوN بأ( هذ� 
�هكذ�  بالسيف.  ُقِتل  قد  �لشخص 
نؤمن - �ن �ملسلمني �ألvديني - 
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ا�لة لقتل �ملسيح،  بأUا كانت �ر!̀ 
لب هو �أل!�A لتنفيذ تلك  �كا( �لصَّ
من  قليلة   hساعا �بعد  �جلرمية. 
�ملعاناA �لشديدA على �لصليب، �قبل 
,( يد�كه �ملوhُ، ,ُنِزN من �لصليب 
X حالة غيبوبة عميقة، � ّمت ]نعاشه 

منها فيما بعد. 
�كما ,نه ليس  ة !�لة تستطيع ,( 
 hمتنح �لشخَص �ملحكوَ� عليه باملو
لو  فيما  حلياته  �vاية  قانونًيا   jغطا
,فلت من �إلعد�� eيلة ما، كذلك 
� يكن باإلمكا( - حسب �لقانو( 
�حلصانة  ُتمنح    ),  -  iلر�ما�
�لصليب.   a!حا بعد   � لعيسى 
من   t�لفر� كافًيا  سبًبا  �لك  �كا( 
 �[  iلر�ما� للنفو�  �خلاضعة  �لبال! 
,�Y يكو( حرًّ� فيها. �لكن كا( 
عليه ,يًضا ,( يؤّ!� ��جًبا �خر، �,( 
�قق ]حدg �لنبوh�j. كانت هنا: 
خر�� ]سر�ئيل �لضاّلة �لذين كانو� 
بسبب   Y�أل� من  تشر!هم  بعد 
�نتشر��  قد   iلر�ما�� �لبابلي  �لغز� 
�لشر�،   tجتا�  X  Aعديد  Yٍ��,  X
�ملسيح.  ظهو�  ينتظر�(  �كانو� 
�كا( هذ� هو �لسبب �آلخر �لقو� 
يهو!�   Y�, عيسى من Aجر� � جدًّ
�لغريبة  �ألجنبية  �أل��ضي  تلك   �[
 gعنه، حيث �ستقر �ليهو! على مد
من  �لقد�  هذ�   X�  .Aعديد قر�( 

�لبيا( كفاية X �لوقت �حلا¥.
�,�! ,( ,�ّضح شيًئا ��حًد� أل�لئك 
 Aفا� على  برهاًنا  مّنا  يطلبو(  �لذين 
 tعيسى � �لطبيعية بعد ,( ّمت ]نقا�
من �لصليب، بأUم بد�( �جه حق 

لوننا عبj تقدمي �ل{ها(.  �مِّ
 gلد معر�فة  طبيعية  ظو�هر  هنا: 
نعلم  �ن  عاملًيا.  �مفهومة  �إلنسا( 
 Y�إلنسا( على �أل� Aحيا Aفتر  ),
ما   �, مئة �§سني سنة  تتجا�>  ال 
بالتأكيد  ليست  �لكنها  يقا�ֲדا، 
معلومة   tهذ� ,كثر.   �, سنة  ,لف 
�لبشرية   Aحليا�  Aبفتر تتعّلق  عاّمة 
 ), ,حٌد  ظنَّ   ��[�  .Y�أل� على 
 aقد حد Aلقاعد� tذ�شيًئا مناقًضا 
على  يقع  �ل{ها(   jعب فإ(  فعًال، 
من  كاهل  على  �ليس  هو،  كاهله 
 t!عتقا� من  ,كثر   Aبالقاعد يعتقد 
 ), �ب  �لفهم  هذ�   .h�jباالستثنا
 Aياe �ملحيطة  �لظر��  على  يطبَّق 
�ملسيح �موته. ]( �لذين يظّنو( ,نه � 
ميت عليهم ,( يأتو� بال{ها(، �لكن 
]منا  حتًما   hما ,نه  يعلنو(  �لذين 
يستند�( ]� قو�نني �لطبيعة �بالتا¥ 
برها(   �ّ, بتقدمي  ُيطالَبو�  ,ال  �ب 
بعد �لك، �]ال الّ!عى كل ��حد ,( 
�لقد�مى � ميت.   t!بعًضا من ,جد�
�لزعم  هذ�  مبثل  يزعم  من  قا�  فإ�� 
عكسه،  ُيثبتو�   ), �جلميع   gيتحّد�

فما�� يكو( �ّ! فعلهم؟ كيف ميكن 
هذ�  مثل  يقبل   ), بسيط  لسامع 
 :Nلقو� ]ال  يسعه  لن  ]نه  �لتحّد�؟ 
]( قو�نني �لطبيعة هكذ� تعمل على 
كّل كائن بشر� !�( �ستثناj. فإ�� 
يناقض   jٍبشي يزعم  هنا: من  كا( 
مسئولية  تقع  فعليه  �لطبيعة  قو�نني 

تقدمي �ل{ها(.
�لكن�   ،Nأل�� �جلو�"  هو  هذ� 
 gآل( سأقو� مبحا�لة متو�ضعة ,خر�
�جهة  �من  ,كثر  �ألمو�  أل�ّضح 
صلة  كانت  فمهما  �تلفة.  نظر 
يكن   � فإنه  باهللا  �ملسيح  عيسى 
فاملسيحيو(   .hملو�  Nمتنا� خا� 
�لو   .hما قد  ,نه  يؤمنو(  ,نفسهم 
فما   hللمو مناِقضًة  طبيعته  كانت 
�مع  ,صًال.   hميو  ), ممكًنا  كا( 
قد  ,نه  على  �يًعا  نّتفق  فإننا  �لك 

ماh مّرA ��حدA على �ألقل. 
�,ما �جلزj �ملتبقي من �لبحث، فيد�� 
 hما هل  موته،  >من  معرفة   Nحو

على �لصليب ,� فيما بعد؟

�ية �لن� يونا� (يونس)
ميكننا ,( ن{هن من �لكتا" �ملقد® 
�ملسيَح،  عن  يتخلَّ   � �هللا   ), على 
�,نه قد ,نقذt من �ملوh �ملشني على 
�لصليب. �ميكن !��سة هذ� �ل{ها( 
على ضوj �لوقائع �ل6 سبقت حا!ثة 
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�لصلب  �قائع  �كذلك  �لصلب، 
 X ִדا ��ل6 تلتها، كما هي مر�ية��

�لعهد �جلديد.
قبل حا!ثة �لصلب بفترA طويلة �َعَد 
�يَة  ]ال  ير��  لن  بأUم  قوَمه  عيسى 
نقر,  حيث  �لن�)،  (يونس  يونا( 
�لعد!   ١٢ �إلصحا�  م±  ]جنيل   X

٣٨-٤١ ما يلي:
�لكتبة  بعض  ,جابه  "عندئذ 
معلم،  «يا  قائلني:  ��لفريسيني، 
جتريها!»  �ية  نشاهد   ),  X نرغب 
فأجاֲדم: «جيل شرير خائن يطلب 
�ية؛ �لن يعطى �ية ]ال �ية يونا( �لن�. 
 hجو� �حلو X )يونا بقي  فكما 
ثالثة ,يا� �ثالa لياN، هكذ� سيبقى 
�بن �إلنسا( X جو� �أل�Y ثالثة 
 gسيقف ,هل نينو .Nليا aيا� �ثال,
يو� �لدينونة مع هذ� �جليل �يدينونه؛ 
�ها  يونا(.  ,نذ�هم  ملا  تابو�  ألUم 

هنا ,عظم من يونا(!"
]�( قبل ,( نقّر� ما�� حدa للمسيح 
 aما�� حد نفهم   ), عيسى، �ب 
 ), ,علن  عيسى  أل(  يونا(،  للن� 
بالنسبة  تتكّر�  سو�  ��ִדا   Aملعجز�

له.
�؟  يونس  �لن�  �ية  كانت  ما�� 
قا�   �  ،hحلو� بطن   X  hما هل 
 jفيما بعد؟ قد ,�ع �لعلما hمن �ملو
�ملسيحيو( ��ليهو! ��ملسلمو( �يًعا 

على ,( �لن� يونا( � ميت X بطن 
 Aحليا� بني  معلًَّقا  ظّل  بل   ،hحلو�
 Nهللا من تلك �حلا� tنقذ, � ،hملو��
هنا:  كا(  لو  حٍني   X بإعجا>؛ 
�مع   .hملا مكانه  �خر  شخص 
�لك فال بّد ,( بعض قو�نني �لطبيعة 
من  بأمر  �يًعا  تعا�نت  قد  �لدقيقة 
,ننا  ُر��  تذكََّ  .hملو� �هللا إلنقا�t من 
�لك  كا(   ��[ فيما  هنا  نناقش  ال 
هنا   Mنش �]منا  ال،   �, ممكًنا  �ألمر 
ما   )[  Nقا ملا  عيسى   ),  �[ فقط 
حدa ليونس �لن� سو� �دa له 
,يًضا؛ فال بد ,نه كا( يع�، حصًر�، 
,نه سيحدa له مثل ما حدa للن� 
يونس، �هذ� ما فهمه كل �حلضو�. 
 jعا� �ليهو!ية كّله، سو� X ال ,حد
, X�Y يهو!� ,� X ,� مكا( �خر 
قد  ��ستوطنو�،  �ليهو!  تشرَّ!  حيث 
 � لعيسى   jال!عا� تلّقى من هذ� 
�ذ�  �الفا  فهما  تفيد  �سالة  ,ية 
 ), يؤمنو(  فجميعهم كانو�  �لفهم. 
�لن� يونس - بإعجا> ,� بغtM - قد 
 X Nليا aثالثة ,يا� �ثال Aعا¹ ملد

 Aتلك �لفتر X ميت �� ،hبطن �حلو
 Nحلا� �بطبيعة   .Aحد�� للحظة  �ال 
لدينا حتّفظاتنا حوN هذ� �ملفهو�! فإ( 
قصة �لن� يونس �، كما ير�يها 
,ّ� موضع   X لقر�(، ال تذكر� لنا 
بأ( يونس �لن� قد ظّل ُيعاX i بطن 
 .Nليا aثالثة ,يا� �ثال Aملد hحلو�
�على كّل حاN، فإننا نعو! هنا ]� 
�لقضية �ملطر�حة، ��ا�N ,( نسّلط 
�لضوj على ,�جه �لتشابه �حلقيقية بني 
عليهما  يونس  ��لنّ�  عيسى  �ملسيح 
�ملسيح.  عيسى  ֲדا  تنّبأ  �ل6  �لسال� 
بوضو�   aتتحد  hملشاֲדا�  tهذ
 X Nليا aعن قضائه ثالثة ,يا� �ثال
عن   aتتحد كما  حرجة،  ظر�� 
معجزA جناته من موhٍ `تٍم، �ليس 
 .hملو� بعد   Aحليا�  �[ عو!ته  عن 
سو�  متاًما  هذ�   )[ عيسى   Nفقا

�دa معه ,يًضا.

%عُد �ملسيح لبيت �سر�ئيل 
 hا� على عد� مو��� iلدليل �لثا�

ما  إن  قال  ملا  أن عيسى   إ فقط  هنا  نش�   ...
فال  أيًضا؛  له  الن$ سوف �دث  ليونس  حدث 
بد أنه كان يع/، حصًرا، أنه سيحدث له مثل ما 

حدث للن$ يونس، وهذا ما فهمه كل احلضور. 
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,نه  هو  �لصلب  من  �جناته  �ملسيح 
,خ{ قومه ,( خر�� بيت ]سر�ئيل، 
 Y�, !�خل  يقيمو(  كانو�  �لذين 
�حدهم  يكونو�   � �حو�ا،  يهو!� 
ُيرَسل   � �,نه  �إلسر�ئيلية،  �خلر�� 
 �[ ,يًضا  بل  فقط،  ]ليهم  �هللا  من 
��ته.  �لقطيع  من   gُألخر� �خلر�� 
(بيت  لينقذهم   jجا قد  ,نه  �كما 
يذهب  سو�  كذلك  ]سر�ئيل) 
ليسو�  (�لذين  ,يًضا  �آلخرين  �ينقذ 
 X نقر,  حيث  فلسطني)،  !�خل 
�لعد!   ١٠ �إلصحا�  يوحنا  ]جنيل 

١٦ ما يلي:
 �[ تنتمي  ال   gخر, خر��   ¥�"
 ¥[ ,�عها   ), بد  �حلظAM، ال   tهذ
,يضا، فتصغي لصو½؛ فيكو( هنا: 

قطيع ��حد ���� ��حد."
�كما هو معر��، � يغا!� عيسى 
مكا(   �ّ,  �[ فلسطني   Y�,  �
�لفترA بني �عدt هذ� �بني   X خر�

حا!a �لصلب. 
قد  يسو�  كا(   ��[ هنا:   Nلسؤ���
فهل  �ألبد،   �[  jلسما�  �[ صعد 
�لّضالة  كانت خر�� بيت ]سر�ئيل 

قد صعدh ]� �لسماj قبله؟! 
بعد  يسو�،   )[ �ملسيحيو(   Nيقو
مّيًتا،  �لصليب  على  من   Nُنز,  ),
بعد   tجسد  �[  h!عا ��حه  فإ( 
ثالثة ,يا� تقريًبا، � شوهد بعد �لك 

يصعد بني �لغما� �¾تفي X ,عما� 
�لنهاية   X ليصل  �ملجهولة،   jلسما�

]� عر¹ ,بيه �ليجلس على ميينه!
فإ�� كا( هذ� �ألمر صحيًحا فسنو�جه 
 �[ �سنضطر  حقًّا،   AMكب معضلة 
�هو   ،Nأل�� �ملوقفني:  ,حد  �ختيا� 
عيسى   tذ¿� �لذ�  �ملوقف  �لك 
 tبنفسه، ��آلخر هو �لك �لذ� �¿ذ

,تباُعه. 
�لتوفيق  ميكن  ال  �ملوقفا(  �هذ�( 
سيؤ!�  ,حدÀا   Nقبو� بينهما، 

بالتأكيد ]� نفي �آلخر متاًما. 
 tعد�  X صا!ًقا  عيسى  كا(  فإ�� 
نعتقد - كا( عليه،  لقومه - كما 

 �[ يصعد   ), يسو�  بوسع  كا( 
 ),  )�!  -  tهذ  Nحلا��  -  jلسما�
 ),  )�!�  ،tعهد�  tعد� ُيخلف 
يلحق ,ضر�ً�� فا!حة بشخصية �إلله 
�ملتمثلني  �لكامل  ��إلنسا(  �لكامل 

مًعا X شخصه.          
�عت{نا   ��[ �لك  من  �لعكس  �على 
�جاN �لدين �ملسيحي على صو�"، 
فعًال  تناسى  قد  يسو�   ), �َقِبْلنا 
 �[ �صعد  ]سر�ئيل،  لبيت   tعَد�
نستنتج،   ), بّد  فال  �,ًسا،   jلسما�
بقلب ُمثقل با�مو�، ,( �جاN �لدين 
حقًّا،  �لصو�"  على  هم  �ملسيحي 
�ملسيحية..   Nتتحّو عندئذ  �لكن 

إن ما كان يعنيه باخلراف الضاّلة هو األسباط العشرة 
من ب/ إسرائيل، الذين كانوا قد هاجروا قبل Cيء 
إذن  نائية.  يهودا إ بالٍد شرقية  عيسى من أرض 
فكان وعده هذا يع/ أنه لن ميوت على الصليب، 

بل إن اهللا سيهبه حياة طويلة ملتابعة مهمته...

قبل ,( ُيرفع ]� �لسماj، ,( يتذّكر 
�إلله  من  يطلب   ),� �م،   tعد�
 Y�أل� على  بقائه   X ميّد  ), �أل" 
�لبال!   �[ �لسفر  من  يتمكن  كي 
�ل6 �هب ]ليها قبله كثM من قبائل 
فما  ��ستوطنوها.  ]سر�ئيل  بيت 

لألسف.. ]� عقيدA >�ئفة، ألنه ]�� 
 ), ميكن  فال  يسو�،  كذ"  ثبت 

تكو( �ملسيحية عقيدA صحيحة.
]ننا نعتقد ,( عيسى كا( نبًيا صا!ًقا 
من �هللا، �ال ميكن ,( يكو( قد �عد 
باخلر��  يعنيه  كا(  ما   )[ كذًبا. 
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�لعشرA من ب�   Äلضاّلة هو �ألسبا�
هاجر��  قد  كانو�  �لذين  ]سر�ئيل، 
يهو!�   Y�, من  عيسى   jي� قبل 
فكا(   )�[ نائية.  شرقية  بالٍ!   �[
على   hميو لن  ,نه  يع�  هذ�   tعد�
 Aحيا سيهبه  �هللا   )[ بل  �لصليب، 
يكن   � �,نه  مهمته،  ملتابعة  طويلة 
فقط  ]سر�ئيليَّْين  ِسبَطني   �[ �سوًال 
يقيما( حوله، بل كا( ,يًضا �سوًال 

]� �يع ,سباÄ ب� ]سر�ئيل.

هامًّا X ,خذt قر��t �لنهائي. 
نعلم ,�ًال، بناjً على ما ��! X �لعهد 
كانت  بيالطس  >�جة   ), �جلديد، 
حكًما  >�جها  ]صد�َ�   Aٍبشد  tتكر
ضّد عيسى، ��لك بسبب تأث M�Åيا 
ملحاكمته.  �لسابقة  �لليلة   X �,ִדا 
 tهذ بسبب   � جدًّ خائفة  �كانت 
 jيث ,يقنْت ,( عيسى بر�e ،ياÅلر�
متاًما، ح± ]Uا �,h من �لضر��� 
,( تقاطع �رياh �ملحكمة، فنقلت 

بر�j من !� هذ� �لبا�. فانظر�� ,نتم 
X �ألمر!»."

�هذ� يع� ,( بيالطس ,قر ,( عيسى 
,صد�  �,نه  شك،  بال  بريًئا  كا( 
�لقاسي ضد عيسى مكَرًها.  �ُحلكم 
�يبد� ��ضًحا جليًّا من �لعهد �جلديد 
,( �ملجتمع �ليهو!� �� �لنفو� �لقو� 
على  �,صّر  عيسى،  على  تآمر  قد 
 tيتخذ �معاقبته، �لذلك فإ( ,ّ� قر�
ال  �ليهو!  لرغبة  معاكًسا  بيالطس 

ًدا ... وبصفته قيًِّما على القانون  إن ما حدث فعًال Xو إشارة واضحة إ أن بيالطس فعل ذلك متعمِّ
كان يعرف أكثر من أي شخص آخر أنه ال بّد أن ُينـَزل عيسى من على الصليب قبل أن يبدأ السبت 
... وإن عملية الصلب الi كانت تستغرق عادة ثالثة أيام وثالث لياٍل على وجه التقريب كي ميوت 

ًبا على الصليب، k تستغرق j حالة عيسى إال ساعات قليلة فقط.  بعدها املصلوب مَعذَّ

 A�بإشا مًعا  �ل{هانا(  هذ�(  يزّ�!نا 
��ضحة ]� ما كا( سيحدa لعيسى 

بعد حا!ثة �لّصلب.

.حد�, �لّصلب    
�هنا: مسألة ,خرh�� g صلة ֲדذ� 
��ملوعد  بالتا�يخ  �تتعلق  �لبحث 
للصلب.  بيالطس  حد!Àا  �للذين 
�ح± قبل ,( �د! �لتا�يخ ��لوقت، 
نقر, عن ,شياj ,خرg ينبغي ,ال يتفاجأ 
�ملرj ֲדا، ��ل6 كانت قد لعبت !�ً�� 

قبل  >�جها   �[ �حللم  هذ�   gفحو
 :٢٧ م±  (]جنيل  حكمه  ُيصد�   ),
١٩). ��مبا هذ� �الحتجا �لعاجل 
من ِقبل >�جة بيالطس هو ما !فع 
بر�jَته  للنا®  ُيظهر   ),  �[ بيالطس 
عيسى  على  �حلكم  مسؤ�لية  من 
م±  ]جنيل   X نقر,  حيث  �]!�نته، 

٢٧: ٢٤ ما يلي:
 ),� ،Aبيالطس ,نه ال فائد g,� فلما"
 jخذ ما, ،gفتنة تكا! تنشب باألحر
�غسل يديه ,ما� �جلمع، �قاN: «,نا 

 Mخط �ضطر�"   X يتسبب   ), بد 
�ملنطقة. �هذ� ما جعل بيالطس   X
عاجًز� (عن ]طال� سر�� عيسى)، 

�عبَّر عن �لك بغسل يديه.
 gخر, مبحا�لة  بيالطس  قا�  �لقد 
خّير  حيث  عيسى،  إلنقا�  ,يًضا 
�جلمع �لثائر بني ,( ينقذ حياA �ملسيح 
,� ,( ُيطلق �م سر�� �رٍ� معر�� 
�Bه با��با®. (م± ٢٧: ١٥-١٧)

 X يد��  كا(  ما  على  يدلُّنا  �هذ� 
�لوقت.  �لك   X بيالطس  خلد 
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�ملسيح  ]!�نة   Aفكر ضّد  كا(  لقد 
�لنفسي  �لوضع  هذ�  �بسبب  متاًما، 
ظهر  بعد   Aفتر حّد!  ��لفكر� 
ما   )[ للصلب.  موعًد�  �جلمعة  يو� 
 �[ ��ضحة   A�شا[ �و  فعًال   aحد
ًد�، أل(  ,( بيالطس فعل �لك متعمِّ
�لسبت � يكن بعيًد� عن ُظهِر يوِ� 
�لقانو(  على  قيًِّما  �بصفته  �جلمعة، 
شخص   �, من  ,كثر  يعر�  كا( 
�خر ,نه ال بّد ,( ُينـَزN عيسى من 
�لسبت  يبد,   ), قبل  �لصليب  على 
ما  �هذ�  �جلمعة؛  يو�  Ëس  مبغيب 
حدa بالضبط. �]( عملية �لصلب 
�ل6 كانت تستغر� عا!A ثالثة ,يا� 
�ثالa لياNٍ على �جه �لتقريب كي 
على  ًبا  مَعذَّ �ملصلو"  بعدها   hميو
�لصليب، � تستغر� X حالة عيسى 

]ال ساعاh قليلة فقط. 
�]( �ملرj ليتعجب كيف ميكن لرجٍل 
 Aمثل عيسى.. �لذ� جعلت منه �حليا
 ), قوية..  بنية   �� شخًصا  �خلشنة 

!Mهذ� �لوقت �لقص X hميو
,ال ميكن �عتبا� هذ� �حلدa مفتاًحا 
لفهم لغز �لن� يونس؟ مبا ,نه كا( من 
�ملما�سة �لسائدA �نذ�: ,( �ملحكو� 
ثالثة   Aملد �لصليب  على  ُيعلَّق  عليه 
يقر�  هذ�  فإ(   ،Nليا  aثال� ,يا� 
�لتشابه   Nحو  jملر� �هن   X جرًسا 
يونس  ��لن�  عيسى  �ملسيح  بني 

 Nعليهما �لسال� كما سبق �نًفا. يقا
 hبطن �حلو X يونس � بقي )[
ثالثة ,يا� �ثالa لياNٍ. �من �ملمكن 
 Mيكو( هو ,يًضا قد ُنبَذ - بتدب ),
بعد  حيًّا   jبالعر�  - تعا�  �هللا  من 
,يا�.  ثالثة  من  بدًال   hساعا aثال
بن  عيسى  للمسيح   aحد ما   )�[
ما  �تعيد  َتعكس   Aمر� يصبح  مرمي 

كا( قد حدa للن� يونس. 
�لنعد �آل( ]� ما حدa ,ثناj حا!ثة 
 AMألخ� �للحظة   X �ح±  �لصلب 
 X ح±  �ملسيح  يسو�   ),  gفنر
متضرًعا  يقف   AMألخ�  hللحظا�
�]حلا�  بإصر��  صائًحا  �هللا  ,ما� 

�ي ]�ي ملا�� تركت�"؟!  [":
يا له من تعبM مأسا�ّ� يعبِّر عن �أل� 
�لعميق من حالة �إلحباÄ �ل6 كا( 
فيها. ]( هذ� �لتضر� يشM بأ!" ]� 
سابق �عد �تأكيد له من �هللا تعا�، 
 )[ .Ìلصر�� �]ال ال معÍ ملثل هذ� 
�ملسيح   ), على  ساطع  ل{ها(  هذ� 
 ), X !ته��ما كا( يرغب مبحض ]
يتحمل �>� �آلخرين ,� كا( يتطلع 
فلما��   .hملو� ساعة   �[ بشغف 
 ،tهذ �لعميقة  �لكر"  صرخة   )�[
على   jًبنا  jجا قد  �لعقا"  كا(   ��[
طلبه؟! ملا�� يلوُ� يسو� ,باt، ,� ح± 

يدعوt من ,جل �خلال<؟!
]( ,قو�N �ملسيح هذt �ُب ,( ُتقر, 

قبل.  من   aحد قد  ما   jضو على 
 tلينقذ �لوقت  طيلة  �هللا  يدعو  كا( 

 .Aَّمن تلك �لكأ® �لـُمر
فنعتقد  �ألvديني  �ملسلمني  �ن  ,ما 
�هللا  يستجيب  ,ال  �ملستحيل  من  ,نه 
مثل   iٍبا�� تقيٍّ  شخص   hعو�!
ُ,خِبر  قد  يكو(   ), بّد  �ال  عيسى، 
ال  �,نا  �سُتجيبت.  قد  !عو�ته  بأ( 
,عتقد ,نه ,سلم ��حه على �لصليب. 
 X تناقض  �ّ, هنا:  ليس  �عند�، 
موقف عيسى، بل ,جد فيه �نسجاًما 
تامًّا. ��لقوN مبوته كا( �نطبا� ,حد 
 �� طبيًبا  يكن   � �لذ�  �ملشاهدين 
كا(  طبيا.  �ملسيح  فحص  له  يتسن 
��هتما�  بقلق  يرقب   - ُمشاهد   ة 
�افة ,( يد�: �ملوh سيدt �ملحبو" 
- قد �,g ��ناj �,® �ملسيح �ملتعب 
 Ìفصر  ،t�صد على  �ملستقر  ��قنه 
قائًال: �t "لقد ,سلم �لر��". �لكن 
نناقش هنا مصد�قية  ,سلفنا ال  كما 
�ال  �حقيقتها،  �إلجنيلية  �لر��ية 
�ا، بل ]ننا X هذ�  Mنناقش ,ّ� تفس
�لبحث نقو� بد��سة نقدية نتفّحص 
 Aلعقيد� X ا �حلكمة ��ملنطق�من خال

�ملسيحية �فلسفتها. 
 jملسألة �لثابتة بوجه تا� - سو�� )[
 hما  �, عليه  ,غمي  قد   � كا( 
�!هشته  �ملؤملة  صرخته   ), هي   -
 ،aعلى ما كا( على �شك �حلد�
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يتوّقع  كا(  ,نه  على  قو�  ل{ها( 
عكس �لك متاًما. 

 hَملو� طلب  قد  �ملسيح  كا(  فإ�� 
]طالًقا  م{�  هنا:  فليس  بنفسه، 
تفسMنا   )[� ,بد�ها.  �ل6  للدهشة 
عيسى   ), هو  ,vديني  كمسلمني 
 tكا( مندهًشا، أل( �هللا كا( قد �عد
 jعلى �لصليب ,ثنا hباخلال< من �ملو
�لسابقة.  �لليلة   X �!عائه  توّسالته 
 ،gخر, تعا� خطة  هللا  كا(  �لكن 
فقط  عليه  ُيغمى  عيسى  فلقد جعل 
,نه  فيعتقد��  �حلّر�®  ينخد�  ح± 
قد ماh، �يسلمو� جسدt ليوسف 
يسّلمه  �لّر�ّمة ح±   Aَِبْلَد من   �لذ� 

ألقربائه. 
 hلكلما� X لدهشة �ل6 نالحظها� )[
قد  عيسى  ֲדا  نطق  �ل6   AMألخ�
,ظهرها بيالطس ,يًضا، �لذ� صا� 
حني ,خ{�t مبوته: هل قد ماh؟! 
حيث نقر, X ]جنيل مرقس �إلصحا� 

١٥ �لعد! ٤٤ ما يلي:
 ،hفدهش بيالطس من ,نه قد ما"  
��ستدعى قائد �ملئة ��ستفسرt: هل 

ماh منذ �قت طويل؟"
لديه  كانت  بيالطس   ), بّد  �ال 
�لصلب   hاالe تتعّلق  طويلة   A}خ
ملنطقة  كحاكم   tعهد  Aفتر  Nخال
عن  ليعّبر  يكن   �� "�ليهو!ية"، 
ال  لو  �ملسيح   hمو خل{  !هشته 

قناعته ,( �ملوh ال ميكن ,( يد�: 
 Nخال �لصليب  على  معّلًقا  شخًصا 
فترA قصAM لساعاh قليلة فقط. �مع 
جسد  تسليم  طلب  قبل  فقد  �لك 
عيسى X ظر�� غامضة. �لذ� فإ( 
�ألبد،   �[ بالتآمر  مّتهم  بيالطس 
>�جته خّطط   Mتأث ,نه حتت  حيث 
أل( يتم صلب عيسى X ساعة قريبة 
�ثانًيا  �ليهو!؛  بد�ية سبت  � من  جدًّ
عيسى  جسد  تسليم  على  ��فق  ,نه 
�غم �لتقا�ير �ل6 ُتشّكك X موته! 

]( قر�� بيالطس هذ� قد ,حدa قلًقا 
عظيًما لدg �ليهو!، �لذين كانو� قد 
�جوt حر�سة ق{ عيسى �عبَّر�� عن 
نقر,  شكوكهم eقيقة موته، حيث 
�لعد!   ٢٧ �إلصحا�  م±  ]جنيل   X

٦٢-٦٦ ما يلي:
�إلعد�!  بعد   �, �لتا¥،  �ليو�   X�"
�لكهنة   jساÅ� تقد�  للسبت، 
بيالطس،   �[ معا  ��لفريسيو( 
�لك   ), تذكرنا  سيد،  «يا  �قالو�: 
�ملضلل قاN �هو حي: ]i بعد ثالثة 
,يا� ,قو�. فأصِدْ� ,مر� eر�سة �لق{ 
يأ½  لئال  �لثالث،  �ليو�   �[ بإحكا� 
تالميذt �يسرقوt، �يقولو� للشعب: 
فيكو(   ،hألمو�� بني  من  قا�  ]نه 
 .«Nأل�� من  ,سو,   Mألخ� �لتضليل 
فأجاֲדم بيالطس: «عندكم حر�®! 
تر�(».  كما   tحرسو�� فا�هبو� 

�لق{،  ]غال�  �,حكمو�  فذهبو� 
�ختمو� �حلجر، �,قامو� حر�سا."

جسد   ), �إلجنيل   X جند  كذلك 
�ملسيح، عندما ,ُنزN من على �لصليب 
� ُتكسر ساقاX ،t حني ,( ساَقْي 
ني �للذين ُعلِّقا معه قد  كّل من �للصَّ
مؤكد.  بشكل  ميوتا  لكي  ُكسرتا 
نقر, X ]جنيل يوحنا �إلصحا� ١٩ 

�لعد! ٣١-٣٣ ما يلي:
�لك   X يتم  �إلعد�!  كا(  "�ملا 
بيالطس  من  �ليهو!  طلب  �ليو�، 
,( تكسر سيقا( �ملصلوبني، فتؤخذ 
جثثهم لئال تبقى معلقة على �لصليب 
�لك  أل(  سيما  �ال  �لسبت،  يو� 
 jفجا عظيما.  يوما  كا(  �لسبت 
�جلنو! �كسر�� ساقي كال �لرجلني 
يسو�،  ,ما  يسو�.  مع  �ملصلوبني 
 ،hما قد   tليه �جد�[ �صلو�  فلما 

فلم يكسر�� ساقيه."
ساقيه،  كسر   )�! عيسى  تر:   )[
على   tساعد قد  يكو(   ), بّد  ال 
صحوته من حالة �لغيبوبة. �ليس من 
�ملستبعد ,( يكو( حّر�® عيسى قد 
ُ,مر�� من ِقبل بعض مبعوثي بيالطس 
,الَّ يكسر�� ساقي �ملسيح، �مبا كا( 
�جلماعته  له  �حتر��   A�!كبا �لك 

�ملسيحية �ل{يئة.
ُطعن  عندما  ,يًضا،  لإلجنيل  �طبًقا 
 .jما�  �! منه  خر  عيسى  جْنب 
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نقر, X ]جنيل يوحّنا �إلصحا� ١٩ 
�لعد! ٣٣-٣٤ ما يلي:

 tما يسو�، فلما �صلو� ]ليه �جد�,"
قد ماh، فلم يكسر�� ساقيه. �]منا 
جنبه،   X eربة  �جلنو!  ,حد  طعنه 

".jما� �! Nحلا� X فخر
قلبه  �توقف   hما قد  كا(  ,نه  فلو 
�ملستحيل  من  لكا(  �لنبض،  عن 
�لفو��  �لنـزيف  هذ�   aد�  ),
�يندفع �لد� ��ملاj من جرحه! �]منا 
�ألكثر -  �ملمكن - على  كا( من 
 tهذ �لكن  متخّثر.   �ٌ! ينسا"   ),
ليست �لصو�A �ل6 يقّدمها لنا �لعهد 
 jفيه: ]( �لد� ��ملا jجلديد، بل جا�
يتعّلق  فيما  �,ما   !Nحلا�  X �ندفعا 
 jفيجب ,الَّ يستغر" �ملر jبذكر �ملا
]� ميكن  من �لك X حالة عيسى، 
�جلنب   hبذ� ,صيب  قد  يكو(   ),
X *(Pleurisy) ساعاh �بتالئه باأل� 
نتجت  �مبا  �لصليب.  على  �لشديد 
بسبب  �لرئة   jغشا من   h�<فر�[
له   Yتعر �لذ�  �لشديد  �إلجها! 
 tلصلب. �يبد� ,( هذ� jملسيح ,ثنا�
�مؤملة   AMخط كوUا  �غم  �حلالة.. 

X �حلاالh �لعا!ية.. قد حتولت ]� 
 X ُطعن  عندما  ألنه  عيسى.   Ðصا
�ملائي ميكن  �لكيس  �لك  فإ(  جنبه 
,( يكو( قد لعب !�� �لوسا!A �ل6 
حفظت ,عضاj �لصد� من ,( ¿ترقها 
 jملا� فاندفع   ،Aمباشر  A�بصو �حلربة 
!ليًال على  بالد� من �جلر�  ممز�ًجا 

.Aلك �لقلب كا( ينبض بقو� ),
حسب  ,نه  �هو  �خر  !ليل  � ة 
تسليم  ّمت   ), بعد  �إلجنيلية،  �لر��ية 
ُنقل  �لر�مّي،  ليوسف  عيسى  جسد 
لتوtِّ ]� مكا( سّر� للدفن. �كا( 
�ملكا( عبا�A عن ق{ ال يسع لعيسى 
معه  �خرين  الثنني  ,يضا  بل  فقط، 
]جنيل   X نقر,  به.   jالعتنا� ألجل 
-١٠ �لعد!   ٢٠ �إلصحا�  يوحنا 

١٢ ما يلي:
  "� �جع �لتلميذ�( ]� بيتهما. ,ما 
مرمي فظلت ��قفة X �خلا� تبكي 
عند �لق{. �فيما هي تبكي، ��نت 
بثيا"  مالكني   h,فر �لق{.   �[

جثما(  كا(  حيث  جالسني  بيض، 
يسو� موضوعا، ��حد� عند �لر,® 

��آلخر عند �لقدمني."
¾{نا  بل   ،jشي كل  �لك  ليس 
,يًضا �لعهد �جلديد ,( مرÀًا - كا( 
لعال  �سُتعمل   - مسبًقا  ُ,ِعدَّ  قد 
جر�� عيسى. (��جع ]جنيل يوحنا 

�إلصحا� ١٩ �لعد! ٣٩-٤٠) 
تالميذ   tعد, �لذ�  �ملرهم  هذ� 
 h�� !عيسى، كا( �تو� على مو�
�مسكنة  للجر��  شافية  خصائص 
�لك  كل  فعالَ�   .Ñ[ لأل�... 
�الهتما� ��لقيا� بذلك �لعمل �لشا� 
 A�!لنا� �ملو�!  من  نوًعا   ١٢ جلمع 

لتحضM مرهٍم ,صال؟!
لعال  �ملستخدمة  �لوصفة   tهذ  )[
جر�� عيسى مسجلة X كثM من 
�لكتب �لطبية �لقدمية �ملوثو� ֲדا مثل 
�لكتا" �لشهM "�لقانو( X �لطب" 
ألÒ علي بن سينا. ]�( فما كانت 
�حلاجة ]� �ستعماN مرهم على جثة 

تو�مه  يسبب  مما  بالرئة  �ملحيط   jلغشا� �لتها"   *

�لرئة.   Nلسو�ئل حو� بعض  ]فر�>  �لك  �يصاحب 
جان�  على  �جلا�بية   Mبتأث  h�<إلفر��  tهذ تتجمع 

�لرئة مكوِّنًة كيًسا مائيًّا على �جلانبني. (�ملترجم)

إن هذه الوصفة املستخدمة لعالج جروح عيسى مسجلة 
j كث� من الكتب الطبية القدمية املوثوق بها مثل الكتاب 
الشه� "القانون j الطب" ألs علي بن سينا. إذن فما 

كانت احلاجة إ استعمال مرهم على جثة هامدة؟! 
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هامدA؟! 
 Íمع  �, �ذ�  يكو(   ), ميكن  �ال 
سبب  �حلو��يني   gلد كا(   ��[ ]ال 
سو�  عيسى  بأ(  لالعتقا!  قو� 
ُينـزN من على �لصليب حًيا �ليس 
ميًتا. �هكذ� فا( �لقديس يوحنا هو 
 jبإعطا غامر  �لذ�  �لوحيد  �لتلميذ 
شر� ي{ِّ� حتضM �ملرهم ��ستعماله 
,يضا  �هذ�  عيسى.  جر��  ملعاجلة 
 Nستعما� عملية  فإ(  �حلقيقة.  يؤيد 
�ملرهم على جثة هامدA، كانت تعت{ 
سلوًكا شاً�� �غM مفهو� لدg ,�لئك 
�لذين كانو� يعتقد�( ,( عيسى كا( 
�ذ� � �ملرهم!   Nستعما� حني  ميًتا 
�لسبب كا( على �لقديس يوحنا ,( 
يقد� شرًحا لذلك. فقاN ]( �لك قد 
شائعة  يهو!ية   A!عا كانت  ألUا  مت 
باملر�هم  ,مو�ִדم  ,جسا!  يدهنو�  بأ( 
�لعطرية ��حلنوU[� .Äا حلقيقة هامة 
 jلعلما� �يع   ), ]ليها   tالنتبا� �ب 
�ملعاصرين �لذين eثو� X هذ� �ألمر 
 � يوحنا  �لقديس   ), على  متفقو( 
برهن  �,نه  يهو!�،  ,صل  من  يكن 
على �لك بشرحه هذ�. فمن �ملعلو� 
��ملؤكد ,( �ليهو! ,� ب� ]سر�ئيل � 
يستعملو� مطلًقا ,ّية مر�هم، ,ّيا كا( 
�عليه  ,مو�ִדم.  ,جسا!  على  نوعها 
�لقديس   ), مقتنعو(   jلعلما� فإ( 
 Mيوحنا ال بد ,( يكو( من ,صل غ

�لتقاليد  �هل  كا(  ملا  �]ال  يهو!� 
بد  ال   )�[ �حلد.  هذ�   �[ �ليهو!ية 
من ,( يكو( هنا: سبب �خر �ذ� 

�ألمر.
بغية  �ملرهم  �لك   Nستعما� ّمت  لقد 
]نقا� عيسى من موh �شيك. �]( 
�لشر� �لوحيد يكمن X حقيقة ]( 
َيتوقعو(  يكونو�   � عيسى  حو��ّيي 
على  فعًال  هو  ميت   � كما  موته، 
�لصليب. �,( �جلسد �لذ� ,ُنزN من 
,ظهر  قد  يكو(   ), بد  ال  �لصليب 
عالماh �حلياA قبل �ستعماN �ملرهم؛ 
�]ال فإ( �ألمر يبد� X حق من قا� 
ֲדذ� �لعمل غاية X �لغباj، �هو عمل 
ال م{� له �ال فائدA منه. ]� ليس من 
�لذين قد  �ملحتمل ,( يكو( ,�لئك 
فعلو�  قد  �ملرهم مسبًقا،  �� هذ�  ,عدُّ
�لك !�( !اللة قوية على ,( عيسى 
 Nعلى �لصليب بل سُينـز hلن ميو
Óر��  �ر�ًحا  �لكن  حّيا،  عنه 

خطرA حتتا ]� !��j ناجع. 
 ),  Nلبا� عن  يغينب  ,ال  �ب  كما 
عيسى،  ُ�ضع  حيث  �لق{،  مكا( 
بقي سرًّ� مكتوًما يعرفه �لقليلو( من 
�لو�ضح X �لك  تالميذt. ��لسبب 
,نه ال >�N حًيا �� يكن قد ¿طى 

�خلطر بعد. 
,ما �لذ� حدX a �لق{ فإنه موضع 
نقا¹ من نو�ٍ� كثAM، �ال ميكن ,( 

تصمد هذt �ألحد�a ,ما� �لفحص 
�النتقا!�، كما ,( هذt �ألحد�a ال 
�لذ�  �لشخص   ), تثبت   ), ميكنها 
خر من �لق{ كا( قد ماh فعًال � 

 .hقا� من �ألمو�
�لدليل �لوحيد �لذ� لدينا هو �عتقا! 
�ملسيحيني ,( عيسى �لذ� خر من 
�لذ�  نفسه  �جلسد  له  كا(  �لق{، 
��جلر��   hلعالما� �عليه  ُصلب، 

نفسها!
من  خا�ًجا  شوهد  قد  كا(  فإ��   
�لق{ باجلسد ��ته، فالنتيجة �ملنطقية 
�لوحيدA �ل6 ميكن �ستخالصها هي 

,نه � ميت ]طالًقا.
�هنا: !ليل �خر يشM ]� �ستمر��ية 

حياA عيسى، هو كما يلي:
,يا�  ثالثة  بعد  �ملسيح  شوهد  لقد 
�لنا®  ِقبل  من  ليس   ،Nليا  aثال�
فقط.  حو��ييه  ِقبل  من  بل  عامة، 
�مبعÍ �خر، من ِقبل ,نا® كا( يثق 
 jضو يتجنب  كا(  ألنه  فقط  ֲדم 
�لنها� �يقابلهم حتت ستر ظال� �لليل 
فحسب! �للمرj هنا ,( يستنتج من 
كا(  عيسى   ), �إلجنيلية،  �لر��ية 
�خلطر  مصد�  من  لالبتعا!  مضطًر� 

بسرعة �سّرية! 
��لسؤ�N هنا هو: ]�� كا( عيسى قد 
ُ,عطي حياA جديدA �,بدية بعد موته 
 iله ,( يعا ��يكن مقّدً �� ،Nأل��
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يتخّفى  فلما�� كا(  ثاٍ(؛   hمن مو
 jكانو� عمال jعن ,عني ,عد�ئه، سو�

�حلكومة ,� عامة �لنا®؟!
كا( ينبغي عليه ,( يظهر على �ليهو! 
�لر�مانية،  �إلم{�طو�ية  �ممثلي 
 Aياe ,حظى   �� ,نا  ها  �م:   Nيقو�
,�!مت،   )[ ثانية  قتلي  ,بدية؛ حاِ�لو� 
لكنه  �لك.  على  تقد���  لن  فإنكم 
أل(  ليس  متخّفًيا،  يظل   ), ل  فضَّ
 Yلنا® � ُتعر� فكرA �لظهو� على 
عليه، بل على �لعكس، فقد كانت 
ُعرضت  قد  بالتحديد   Aلفكر� تلك 
عليه كي ُيظهر نفسه للعاَلم، �لكنه 
منطقة  عن  �البتعا!  ���صل  �فض 
"�ليهو!ية" كي ال يتبعه ,حد. فنقر, 
X ]جنيل يوحنا �إلصحا� ١٤ �لعد! 

٢٢ ما يلي:
�إلسخريوطي:   Mغ يهو��،  "فسأله 
لنا  «يا سيد، ما�� جرg ح± تعلن 

��تك �ال تعلنها للعا�؟»"
كما نقر, X ]جنيل لوقا �لفصل ٢٤ 

�لعد! ٢٨-٢٩ ما يلي: 
كا(  �ل6  �لقرية  من  �قتربو�   �"
�لتلميذ�( يقصد�Uا، �تظاهر هو بأنه 
��هب ]� مكا( ,بعد. فألـّحا عليه 
قائلني: «�نزN عندنا فقد ماN �لنها� 
 Nلينـز فدخل   .«jملسا� ��قتر" 

عندÀا."
هذ� ما ُيظهر بكل قوA حالةََ ]نسا( 

عن   gمبنأ  tجسد يكن   � فاٍ( 
 ), لنا  يبني  �جلر��. كما   �,  hملو�
من  ,نه ¿لص   Íمبع عيسى � ميت 
ظل  بل  فيه،  �لذ�  �لبشر�  �لعنصر 
,يَّة  �لطبيعية متاًما،  نفسه على حالته 
كانت. �� يكن هنا: موhٌ يفصل 
ما بني نفسه �لقدمية ��حلديثة. �هذ� 
ما نسميه حسب �خل{A �لبشرية: بـ 

 ."Aية �حليا�ستمر��"
�خر  عا�  من  شبًحا   �, ��ًحا   )[
تصّر�  مثلما  بالتأكيد  يتصّر�  ال 
حتت  �لسرية  لقا�jته   jثنا, عيسى 
�,صحابه  ,صدقائه  مع  �لليل  ستا� 

�ملقّربني!
 �, شبًحا  عيسى  كو(  مسألة  �,ما 
بنفسه.  عيسى  ,نكرها  فقد  خياًال 
-بعد   tتالميذ لبعض  ظهر  فعندما 
يستطيعو�   � �لصلب-،  من  جناته 
]خفاj خوفهم منه ألUم ظنو� ,نه � 
يكن عيسى ��ته بل شبحه (��حه). 
من  يعانونه  ما  عيسى  فهم  �عندها 
�ا�� �تر!! �بد! �ا�فهم بإنكا� 
,نه  �,ّكد  شبًحا   �, ��ًحا  كونه 
ح±  ُصلب،  �لذ�  ��ته  عيسى  هو 
ما  �ل6  جر�حه  لفحص  !عاهم 
]جنيل   X نقر,  �لعهد.  حديثة  >�لت 
-١٩ �لعد!   ٢٠ �إلصحا�  يوحنا 

٢٧ ما يلي:
�هو  �ليو�،  �لك   jمسا حل  "�ملا 

كا(  �ألسبو�،  من   Nأل�� �ليو� 
,غلقو�  بيت   X �تمعني  �لتالميذ 
,بو�به خوفا من �ليهو!، �]�� يسو� 
�ضر �سطهم قائال: «سال� لكم!» 
�جنبه،  يديه  ,��هم  هذ�،   Nقا  �[�
�لر".  ,بصر��   �[ �لتالميذ  ففر� 
�م يسو�: «سال� لكم. كما  Nفقا
,نا».  ُ,�ِسلكم  ,�سل�،  �آل"   ),
�م:   Nقا� فيهم  �نفخ  هذ�   Nقا
غفرمت  من  �لقد®.  �لر��  «�قبلو� 
�م، �من ,مسكتم  hُخطاياهم غفر
�لكن  ,مسكت!».  خطاياهم، 
عشر،  �الث�  �لتالميذ  ,حد  توما، 
مع  يكن   � بالتو,�،  �ملعر��  �هو 
 Nفقا يسو�.  �لتالميذ، حني حضر 
�,ينا  «]ننا  �آلخر�(:  �لتالميذ  له 
 g�, لر"!» فأجا": «]( كنت ال�
,ثر �ملسامX M يديه، �,ضع ]صبعي 
يد�  �,ضع   ،Mملسام� مكا(   X
 انية  �بعد  ,�من!»  فال  جنبه،   X
,يا�، ]� كا( تالميذt �تمعني ثانية 
حضر  معهم،  �توما  �لبيت  !�خل 
 X مغلقة، ��قف ��ألبو�"  يسو� 
 Nسال� لكم!» � قا» :Nلوسط �قا�
هنا،   �[ ]صبعك   hها» لتـوما: 
 X يد: �ضعها hنظر يد�، �ها��
جن�. �ال تكن غM مؤمن بل كن 

مؤمنا!»" 
]( ظهو� عيسى لتالميذt ال يؤكد، 
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٢٤

بشكل من �ألشكاN قيامه من �ملوتى. 
كل ما يتأكد هو ببساطة جناته من 

كر�" �ملوh على �لصليب. 
�كي يزيل عيسى ,ّ� سوj فهم ,� 
]شكاN قد يكو( عالًقا X ,�هاUم، 
�حني  يأكلو(؟  كانو�  ما��  سأ�م 
Bًكا  يأكلو(  كانو�  ,Uم   t�}خ,
�خبًز� طلب شيًئا من �لك �لطعا�، 
فقد  منه.  �,كل  جائًعا،  كا(  ألنه 
�إلصحا� ٢٤،  لوقا  ]جنيل   X jجا

�لعد! ٤١- ٤٣ ما يلي: 
"�]� ما >�لو� غM مصدقني من �لفر� 
هنا  �م: «,عندكم  Nقا �متعجبني، 
Bك  قطعة   tفنا�لو يؤكل؟»  ما 

مشو�. فأخذها ,مامهم �,كل".
]( هذ� ل{ها( !�حض لعقيدA قيامه 
من �ملوh، ,� ]حياj طبيعة �إلنسا( 
 �[ ُ,عيد   �  Aمر  hما ما  بعد  فيه 
عن  تنشأ  �ل6  �ملشاكل   )[�  .Aحليا�
مثل هذ� �العتقا! �ملتعلق بقيا� عيسى 

من �ملوتى ��hُ شّقني:
نو�  من   Nيز� ال  يسو�  كا(  فإ�� 
كما   ،"hلناسو�"  �, �لبشر"  "�إلله 
يزعمو( عنه قبل �لصلب، فما كا( 
�إلنسا(  من  يتخلص   ),  t�مبقد�
يؤ!�   t�بد� �هذ�  بد�خله.  �لذ� 
 .Nلتعقيد ��إلشكا� X حالة غاية �[
 :�, ֲדما،   �, به   hملو� فعل  ما�� 
�لذ�  ��إلله  يسو�   X لذ�� �لبشر 

فيه؟ 
�إل�ية  �كذلك  �لبشرية  �لُر��  هل 
غا!�تا مًعا، � عا!تا ,يًضا مًعا، ]� 
��h �جلسد �أل�ضي بعد ,( َ!َخلتا 
�جلحيم مًعا! ,� كانت �لر�� �إل�ية 
X عيسى هي �ل6 عا!h ]� �جلسد 
 )[ �لبشرية؟  �لر��  بد�(  �لبشر�، 
�ختفت  ,ين  هو:  �إلنسا(  �ّير  ما 

تلك �لر��؟ 
هل كانت �حلتها ]� �جلحيم �حلة 
فيه  �إل�ية  �لر��  بينما  عو!A؟  بال 
 Nليا  aثال� ,يا�  ثالثة  هنا:  بقيت 
ليسو�  ,ًبا  �هللا،  كا(  �هل  فقط! 
�لبشر؟ ,� ليسو� �البن؟ هذt �ملسألة 
تتضح  كي  Uائًيا  حتل   ), �ب 

 .A�لصو�
ناحية  من  يسو�،  جسد  كا(  هل 
 gخر, ناحية  �من  إلله،  جسًد� 

جسًد� لبشر؟
�لعهد  يقدمه  كما  �إلله  مفهو�   )[
�لقدمي ��لعهد �جلديد هو ,( �هللا ليس 
 A!للما �ماّ!يا، �ال `د�ً!�، �ال !�

X شخصه ,� كيانه مطلًقا.
�نطالًقا من هذ� �لفهم، !عونا ننظر 
لعيسى  �ملختلفة  �لتطو�  مر�حل   �[
 X جنيًنا  كا(  ُمذ  �حلته،   Nخال

َ�حم �لسيدA مرمي. 
]( �ملا!A �ملستخدمة X خلق عيسى، 
�لبشرية،  �أل�  من  �يعها   hjجا

من  منها   A��  ة  تكو(   ),  )�!
على  قا!ً��  �هللا  كا(  طبًعا  �هللا.  قبل 
]عجا>�،  بشكل  عيسى  ¾لق   ),
َيظّل  �لكن - من �جهة نظر� - 
�ملخلو� �لوًقا (ال ]ً�ا) سو�j كا( 
خلقه ]عجا>ًيا، ,� عا!ًيا. �ميكننا ,( 
 "ٌ, هو  ما  شخًصا   ),  Aفكر نقبل 
 A!أل" �ما� A!البٍن ما، ]�� كانت ما
�أل� كلتاÀا قد شا�كتا مًعا �بشكل 
متساٍ� ,� جزئٍي X تكوين هذ� �البن 
eيث تكو( - على �ألقل - بعض 
ما!A �ملولو! قد �شُتقت من ما!A هذ� 

�أل".
يبد� جلًيا للقا�r من هذ� �لتحليل ,نه 
� يكن هللا تعا� ,ّ� !�� ,بو� على 
�إلطال� X عملية �حلمل �ذ� �جلنني 
�لبشر�، �]( كامل جسمه �ملا!�، 
بالقلب،  �ملتعلقة  ,جهزته  Óميع 
��خلاليا،   ،A!�أل��� ��لتنفس، 
ناجتة  كانت  �ملركزية،  ��ألعصا" 

عن �أل� �لبشرية �حدها. 
�لذ�  يسو�   Aُبنّو عنصر   )�[ فأين 
� يكن سوg �عاj لر�� �هللا �ليس 

,كثر من �لك؟ 
بني  للعالقة  �جلديد  �لفهم  هذ�   )[
يوصف..   ), ميكن  �يسو�،  �هللا 
تامة..  �بقناعة  �ملنطق  حيث  من 
�أل"  عالقة   gخر سو�  jبأ� شي

باالبن. 
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i ÍeA‰Ã‰√À  Ë¡ ‰∏ ÍY 

* �خليل �عَر� بفاِ�ِسها.
يوّ�عها  �ال  ِبَبَطر  �لنعمة  يستقبل  ال  �لعاقل   *

%ز#.
* �78 َسِلْمَت من �ألسد فال تطمع + صيد'!

* �78 ? يكن 8ال �ألِسّنُة مركًبا فال ��: للمضطّر 
8ال �كوֲדا!

"َتَعلَُّمو�  عنه:  �هللا  �ضي  جبل  بن  معا7   Iقا  *
�بذله  ،Lعبا� �طلبه  حسنة،  تعلُّمه   Pفإ �لعلم 

�جلنة،  �هل  سبيل  ��لعلم  قربة.  ألهله 
 + ��لصاحب  �لوحشة،   + ��ألنيس 

ُقب[ـٍح   بـكل   �لّسـفيه   ُيخاطبـ^  
ِحْلًمـا فأ`يـُد   َسـفـاَهًة  يزيــُد   

 ،bلدليل على �لسّر��� ،Lخللو� + dِّلغربة، ��ملحد�
�هللا  يرفع   .bألعد�� على   iلسال��
ُتقتفى �ئمة   Lقا� فيجعلهم  قوًما  به 

oثا�هم، �ُيقتدm بفعاlم."

لكل مثل قصة: "�ْعَدْيَت^ فمن َ�ْعد�qِ!؟"
�صل هذ� �P لًصا َتِبَع �جًال معه ماI �هو على 
 rbفتثا �لناقة،  فتثاbبت  �للص   rbفتثا له،  ناقة 
�عد�q ؟   فمن  �ْعَديِتِني  للناقة :    Iَقا  u ��كبها، 

��حسَّ باللص فحذ�' �َ�كَض ناقته ! 

فَأْكــَرُ'  �P �كـوP  لـه  ُمجـيبــا
ِطيبــا  wُإلحـــر��  'ُ�َ� َ̀ َكُعــوٍ�  

�بيا� �ا معا�:

إعداد: جمال أغزول (اململكة املغربية)
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�لقر� معجز� �إلسال� (٨)٢٦

موضو �لنسخ 	 �لقر��

�لدالئل  معر	 �ث   �ننا  �حيث 
� من �لعو�، فإنه من �على خلو �لقر
�ألمو$  من  &مر  )كر  نغفل  &ّال  �جلدير 
 ،��بالقر �لعلما/  &لصقها  �ل3  �جلسا4 
بينما < ُي>; �هللا ֲדا حكما �ال سلطانا، 
��منا كا� �ألمر Bر? �جتها? من علما/ 
&خلصو� نيتهم هللا، �بذلو� جهدهم قد$ 
 طاقتهم، فأصابو�  &مو$ �&خطئو� 
&مو$، فأثاֲדم �هللا &جرين على ما &صابو� 
&خطئو�  ما  على  &جر�  �$Mقهم  فيه، 

فيه.
.��)لك هو موضوP �لنسخ  �لقر

 Sمعنا �لعلما/   Sقصد  Tلذ� ��لنسخ 
� بسبب ��بطا; حكم من &حكا4 �لقر
يبد�   �كا  ..Sبعد �خر  حكم  نز�; 
�أل�;.  �حلكم  مع  يتعا$	  &نه  Zم 
بل  �لعلما/..  بعض  بالنسخ  قا;  �قد 
 ���لكث[ منهم.. حني بد� Zم من �لقر
 _�$?� عن   ��أل)ها فيه  قُصَر`  &مر 
�لتو�فق �خلفي بني �ألحكا4، فلم ير�� 
 �غ[ �لتناقض �لظاهرT. �من هنا كا
 Tحلكم �لذ� ��ملخَر� Zم &� Mعمو� &
Zم  يبد�   �كا  Tلذ�� مؤخر�..  نز; 
 Tلذ� �أل�;  �حلكم  مع  يتعا$	  &نه 
نز; مقّدما.. قد نسخ �حلكم �ملقّد4.. 
&T &بطله. �على )لك.. فعند هؤال/ 
� باطلة، ��لعلما/ �يا` �&حكا4  �لقر

�لقائل بأنه ال يستطيع &حد   k�ُتثا$  �لغرn مز�عم كث[m ضد �لتحدT �لقر
� يأv مبثله. �ُيقا; &يضا بأنه ليس بالضر�$m من �حي �هللا تعاr، بل �� qمًد� &
� كا� طفرm من بني �لبشر. �) يقولو� �نه حسب قانو� �لطفرm ُيمكن &� ُيؤتى فر? من 

�ألفر�? موهبة فائقة &� قد$m خا$قة، ال مياثله فيها &حد من �لبشر. 
هذ�  يد;  فال  مبثله،   vيأ  �& &حد  يستطع   > فريد�  كتابا   ���لقر  �كا  �فإ هذ�..  �على 
بالضر�$m على &� )لك �لكتاn من �حي �هللا تعاr، بل ميكن �لقو; بأ� qمد� كا� $جال 

عبقريا.. ��نه كا� طفرm من بني �لبشر.
 :nنز; من عند �هللا، من خال; كتا ���قر& �لر? على هذ� �لبهتا� ��فحص �لدالئل على &� �لقر

� معجزm �إلسال4 �لذT سننشرS ع| حلقا`  هذS �لز��ية.   "�لتقو�"��لقر

بقلم: األستاذ: مصطفى ثابت

كاتب من مصر

ا َغْ
َ ِذي ِعَوٍج ُقْرَءاًنا َعَرِبيًّ
(�آلية)
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� حكمها باطل، ال يصح.. بل & T&
هنا_   �� حيث  ֲדا،  �لعمل   Mو� ال 
&حكاما &خر� نزلت بعدها فنسختها 

�&بطلتها.
 Pموضو   �لعلما/  بعض  بالغ  �قد 
�جو?  Mعمو�  ��م  ح�  هذ�،  �لنسخ 
ما يقرn من �سمائة �ية من �يا` 
تعطلت   T& باطلة،  &حكامها   ���لقر
 �&خر بأحكا4  �&ُلغيت  &حكامها 
�لعلما/  �ل>�;. ��لبعض من   تلتها 
�لذين �ستطاعو� �لتوفيق بني �لتعا$	 
�ملزعو4  &كثر هذS �آليا`، &�صلو� 
عد? �آليا` �ملنسوخة �r �س �يا` 

فقط. 
 ���لقر   �لنسخ   Pموضو نشأ  �قد 
 عصو$ �الجتها? ��لبحث  &مو$ 
�لشريعة. �مع مر�$ �لعصو$ �تعاقب 
 ���أليا4.. صا$ موضوP �لنسخ  �لقر
من �لعلو4 �ل3 ُتَدّ$�  �ملعاهد �لدينية 
تد$يس    �ملتخصصة  ��جلامعا` 
 ���لعلو4 �لدينية. �صا$ �لنسخ  �لقر
�لقو�عد  من "�لعلو4" �ل3 ُ�ضَعت Zا 

.Pألصو; ��لفر���
�يا`  هنا_   �& Mعم  من  Mعم  �قد 
 T& لفظا"،  �باقية  حكما  "منسوخة 
َبُطل  قد   ���لقر   �يا`  هنا_   �&
حكمها، �ال يصح �لعمل ֲדا، �لكن 
 ..�� �لقر m?لفاظها ال تز�; موجو&
يقر�ها �لنا�  كتاn �هللا �لكن ال 

هنا_   �& Mعمو�  ֲדا. كذلك   �يعملو
�يا` "منسوخة لفظا �باقية حكما"، 
مكتوبة  ليست  �يا`  هنا_   �&  T&
ُنسخت  &لفاظها   �أل  ���لقر  
�بطلت، فال �وM قر�/ִדا، �ال �تويها 
فيه،  ُتكتب   �&  Mو� �ال  �ملصحف، 
�لعمل  ���جب  با�  حكمها  �لكن 
به!! �مثا; )لك ما يزعمو� &نه ُيقر$ 
"�آلية"  حسب  �ملحصن   kلز�� $جم 
�هي:  ��لباقية حكما  لفظا  �ملنسوخة 
فا$�و�ا  Mنيا   �(� ��لشيخة  �لشيخ 

�لبتة.
�لناسخ  "علم   Sو�& فيما  �هم 
��ملنسو�" قد �ختلفو�  عد? �آليا` 
�، فمن �شتط منهم ��ملنسوخة  �لقر
يبلغ  �آليا`..  من  مئا`  &نه  Mعم 
�خلمسمائة بل يزيد، �من �عتد; منهم 
Mعم &نه بضع �يا` فقط. � �ختلفو� 
فزعم   ..���لقر َينسخ  فيما  كذلك 
 Tفقط هو �لذ ���لكث[ منهم &� �لقر
 �& �لبعض  Mعم  بينما   ،���لقر ينسخ 

�حلديث �لصحيح ميكن &يضا &� ينسخ 
�يا` �لكتاn �حلكيم.

 �نسيا �لعله  هؤال/..  نسي  �هكذ� 
�جو?  مع  �لكن  �لبشرية  �لنفو� 
 �& �لنية..  حسن  �تو�فر  �إلخال� 
كتاn �هللا كتاn ال عو� له. �لعلهم 
نسو� &نه كتاn ال يأتيه �لباطل من بني 
يديه �ال من خلفه. �لعلهم &يضا نسو� 
&نه لو كا� من عند غ[ �هللا لوجد�� 
 �& �فيه �ختالفا كث[�، فر�حو� يزعمو
 ظنهم �ختالفا بني &حكا4  �ما كا
�.. هو علم �ب ?$�سته! فقر$�� ��لقر
&نه ال ينبغي لفقيه &� يتصّد� لألحكا4 
  �� ُيف3 �ملفتو& Mلقضائية، �ال �و�
 Sية مبا &�و�$? ��ألمو$ �لشرعية، ?�

علم �لناسخ ��ملنسو�!!
فما هي حقيقة �ألمر �)�؟

 سابق علمه �جليل  ..rهللا تعا� ��
 > &حكامه  &نز;  حينما  حكمته.. 
 rتعا )كر  �قد   .mحد�� ?فعة  ُي>Zا 
� �لة ��حدm، ��منا �&نه < ُي>; �لقر

وهكذا نسي هؤالء.. ولعله نسيان النفوس البشرية ولكن مع 
وجود اإلخالص وتوافر حسن النية.. أن كتاب اهللا كتاب 
ال عوج له. ولعلهم نسوا أنه كتاب ال يأتيه الباطل من بني 
يديه وال من خلفه. ولعلهم أيضا نسوا أنه لو كان من عند 

غ: اهللا لوجدوا فيه اختالفا كث:ا...
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تدّ$� باألحكا4 تيسً[� على �لنا�، 
يأخذ��   �& �تد$يًبا Zم على  �تربيًة 
باألمر �ليس[ �لذT تستطيعه نفوسهم 
 r� تتمكن منه قد$�ִדم. فإ)� �$تقو��
مقا4.. �متكنو� من حسن طاعة &مر 
 r� �هللا.. هد�هم سبحانه  &��مر  من 
�حثهم  �ليه،  �صلو�  مما  &على  مقا4 
سبق.  مما  &جّل  &مر  طاعة  على 
 mهكذ�.. &خذ بيدهم �$ّباهم خطو�
�لشريعة  نز�;  �كتمل  ح�   ،mخطو
�?ّ$بو�  �لنا�  تعّو?  �قد  كلها 
 Pالنصيا�� �لطاعة  على  &نفسهم 
ألمر �هللا، ?�� مشقة ال ِقَبَل Zم ֲדا، 
�بغ[ صعوبة ال يقد$�� عليها، �) ال 

ُيكلف �هللا نفسا �ال ُ�سعها.
هذ�   ُيقّد4   �& ُيمكن  مثا;  �خ[ 
�خلمر.  حترمي    �لتدّ$�  هو   ��لشأ
فقد كا� �لعرn &كثر �ألمم سقوطا 
��م  بل  �خلبيث،  �لد�/  هذ�   mهو  
هذ�    �نغماسا  �ألمم  �يع  فاقو� 
&نفسهم  �كّبلو�  �خلسيس.  �إل� 
فصا$��  �ملقيتة   m?لعا�  Sهذ بسالسل 
 �يشربو كانو�  ��م  ح�  Zا،  عبيد� 
 �يقضو �كانو�  �ملا/،  بد;  �خلمر 
  �لياليهم �&يامهم ُسكا$� ينتشو
 .��Zذيا عا<     ��يعيشو �خليا;، 
 �& �حلكمة  مقتضى  من  يكن   >�
بأمر  �خلمر   nشر  rتعا �هللا  ُيحّر4 
�طاعة  �لنا�  على  فيُشق  ��حد، 

بطبائع  &علم  سبحانه  �هو   .Sمر&
 ��? �ألمر  فر	   �& �يعلم  خلقه، 
�لطاعة   r�  T?ّيؤ ��عد�?..  تد$يب 
 �خلفا/، �ألمر  � �لظاهر ��لعصيا
 ��لعصيا  r� �لنهاية    T?ّيؤ  Tلذ�
 �لعلن.. كلما ��تت �لنا� فرصة 

.�للهرn من سطوm �لقانو
�لنا  �لتجربة �ألمريكية خ[ شاهد 
على فسا? تلك �خلطة.. �) حا�لت 
 nشر متنع   �& �ألمريكية  �حلكومة 
 ��?  ��قانو قر�$  بإصد�$  �خلمر 
� تؤهل له �لرعّية، �بغ[ &� يسبق &
�ألمر توعية �تربية، �بال تد$يب Zم 
على حتمل �لتغي[ �ملنتظر  عا?�ִדم 
 Tمزجتهم، �بغ[ توف[ �لبديل �لذ&�
�ميوZم.  �لنا�  $غبا`  مع  يتو�فق 
�حلكومة  تنفق   �& )لك  ��ستدعى 
بوليسي   Mجها �نشا/  على  �ملاليني 
 PMال بو� �لفر	 �لقانو� بقوm �لقانو
�لضم[، فتحايل �لنا� على �إلفال` 
 �من سطوm �لقانو�، �$�حو� ¢رقو
�لفرصة،  ��تتهم  كلما  �لقو�نني 
 ?�M� ،فترعرعت �لعصابا` �ملجرمة
نتائج  من   ��كا �جلرمية،  �نتشا$ 
قانو� منع �خلمر &� عّم فسا? &كثر 
�&ك| من فسا? �خلمر نفسها، ح� 
لألمر  ¤ضع   �& �حلكومة  �ضطّر` 
  ُعّدته  له  ُتعد   >  Tلذ� �لو�قع، 
 nفأباحت شر ��لتد$يج،  �لتد$يب 

�أل�;   ��لقانو �نسخت  �خلمر، 
�لذT كا� ُيحّر4 شرֲדا.

�خلمر    سو�/  �إلسال4..    �&ّما 
 �كا �ل3  �ألمو$  من  غ[ها     �&
ظر�¥   mمر�عا فيها  �ألمر  يستدعي 
 PMلو�� إلنشا/  �تد$يبهم  �لبشر، 
�خلو¥  Bر?  ال  قلوֲדم    �لنفسي 
�ִדذيبهم  �تعليمهم   ،��لقانو من 
  �لد�خلي  ��لد�فع  �لضم[  خللق 
نفوسهم، �تقوية �لرغبة  �لطاعة ال 
Bر? �Zيبة من عصا �لسلطة �حدها، 
�ملسا/لة   ¦�$ إل)كا/  �تربيتهم 
فُيحاسب  �لنا�،  عند  �لشخصية 
ֲדم  تبطش   �& قبل  &نفسهم  �لنا� 
�حلكيم   Pْلُمشّر�  �كا  ..��لقانو يد 
&حكامه،    بالتد$يج  �لنا�  يأخذ 
�يلفت &نظا$هم �r ما فيه �خل[ Zم 
 ;�& ��r ما فيه ضر$هم. فأشا$ 
فيهما  ��مليسر  �خلمر   �&  r� �ألمر 
�� كب[، كما &� فيهما &يضا منافع 
ال  شي/  �لوجو?    فليس  للنا�. 
نفع فيه �لبّتة، ��منا $غم �جو? بعض 
&ك|  ��مليسر  �خلمر  فإ� ضر$  �لنفع 
�&خطر من نفعهما. لذلك &نز; �هللا 

تعاr قوله:
﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن �ْلَخْمِر َ��ْلَمْيِسِر ُقْل 
ِفيِهَمآ �ِْثٌم َكِبٌ[ َ�َمَناِفُع لِلنَّاِ� َ��ِْثُمُهَمآ 
َماَ)�  َ�َيْسَأُلوَنَك  نَّْفِعِهَما،  ِمْن  َ&ْكَبُر 
�هللا  ُيَبيُِّن  َكَذِلَك  �ْلَعْفَو،  ُقِل   �ُيْنِفُقوَ
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 ِ  �ُر�َ َتَتَفكَّ َلَعلَُّكْم   ِ̀ �آلَيا َلُكُم 
(٢٢٠:mلبقر�) ﴾mِْنيا َ��آلِخَر �لدُّ

 Sنتبا� �حلكيم   Pْلُمشّر� لفت  هكذ� 
فيهما  ��مليسر  �خلمر   �&  r� �لنا� 
من  &يضا  فيهما  ما  $غم  كب[،   ��
&نظا$هم  �ّجه  �لكنه  للنا�.  �ملنافع 
نفعهما،  من  &ك|  �²هما   �&  r�
��ألr�ْ باملؤمنني �لصاحلني &� يربأ�� 
غ[  �إل�.     Pلوقو� عن  بأنفسهم 
&نه تر_ �ألمر Zم لكي يتفكر�� فيه، 
�ُيدّ$بو� &نفسهم على ما فيه خ[هم، 
&مو$هم  صال¦  فيه  فيما  �يتفكر�� 
�آلية  تقو;  �لدنيا ��آلخرm، كما   
ْنَيا   �لدُّ �ُر�َ �لكرمية: ﴿َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ

﴾mَِ��آلِخَر
�لتعليم  &)ها�م،  �ملّا تأّصل )لك 
تأنف من ��   ���عتا?` نفوسهم &
متاما   Pالمتنا� عد4  $غم  �خلمر.. 
¤تا$   �& �ملؤمنة  �لنفس  �تربأ  عنها، 
$غم  نفعه..  من  &ك|  �²ه   �كا ما 
بعض    ينتاֲדا  قد   Tلذ� ضعفها 
�ألحايني، &خذ �ملشرP �حلكيم بيدهم 
خطوm &خر� على �لطريق، فمنعهم 
 �& حد³   �(�  ..mلصال� تأ?ية  من 
شرn &حد منهم �خلمر ح� �لثمالة، 
بني  يقفو�   �& باملؤمنني  يليق  ال   (�
�هم   mلصال� �يؤ?��  موالهم   Tيد

ُسكا$�. �&نز; �هللا تعاr حكمه:
َتْقَرُبو�  َال  َ/�َمُنو�  �لَِّذيَن  &َيَُّها  ﴿َيآ 

َتْعَلُمو�  َحتَّى   �ُسَكاَ$ َ�&َْنُتْم   mََال �لصَّ
َما َتُقوُلوَ�﴾ (�لنسا/:٤٤)

 P$لشا� ُيحّر4   > �ملرحلة   Sهذ  �
�كمته  ضّيق  ��منا  �خلمر،   nُشر
�أل�قا` �ل3 ميكن للمر/ &� يتعاطى 
فيها �خلمر، �� < يكن قد �بتعد عنها 
متاما. فاملؤمنو� �ملخلصو� كانو� قد 
عّو?�� &نفسهم على �ستبد�; Bالس 
 Pباجتما �جللسا/،  �منا?مة  �خلمر 
�لصلو�` �خلمس �مناجاm �هللا �لو?�? 
 .mلصال�� بالذكر  �لرحيم  �لكرمي 
�كا� من �لطبيعي للنفو� �لبشرية.. 
�ل3 حتولت من نفو� &ّما$m بالسو/ 
�r نفو� مطمئنة.. &ّال جتد $�حتها 
من  �لنهل    بل  �لر�¦،   nشر  
عيو� �إلميا� �ل3 فجرها $سو; �هللا 
 قلوֲדم ��جد��م. كا� من طبيعة 
�ألمو$ Zؤال/ �لذين $ّباهم $سو; �هللا 
� يستبدلو� نشوm شرn �خلمر &  �
عن  �يستعيضو�  �هللا،  حب   mبنشو
�لكؤ��  �مقا$عة  �لندما/  Bتمعا` 
 ��ل3 كا  ��لعلم ��لعرفا مبجتمعا` 
فكانو�   .� �هللا  $سو;  يعقدها 
 ��ينصتو شو�،    �ليه   ��لسو
كلمة  كل   �يلتقطو Zفة،    �ليه 
 �مبا$كة ¤ر� من بني شفتيه لتكو
Zم نو$� �ن|�سا. كا� من مسّلما` 
�ألمو$ &� يستبد; �لنا� مو�ئد �خلمر 
 rا �هللا تعاZمليسر مبو�ئد $بانية &نز��

من �لسما/، �ضمتها صحائف كتابه 
غذ�ً/  منها   �يتغذ� فكانو�  �لعزيز، 
منها   ��ينهلو حوال،  عنه   �يبغو ال 
�لعلم   �شر�با غدقا، يفيض من عيو
��حلكمة ��ملعرفة �ل3 فجرها �هللا Zم 

تفج[�.
 ،mنفوسهم $�¦ جديد لقد َسَر` 
�يلة،  مشاعر  قلوֲדم  �غمر` 
نبيلة،  &حاسيس  �صقلت ضمائرهم 
�صا$ حب �هللا �حب $سوله &حب 
�ليهم من �لدنيا �ما فيها. فلما �ستقر 
نا?�هم  �ملقا4،  هذ�  على  �ألمر  ֲדم 

منا?T �لسما/ يقو;:
�ْلَخْمُر  �ِنََّما   �َ/�َمُنو �لَِّذيَن  &َيَُّها  ﴿َيآ 
َ��ْلَمْيِسُر َ��َألْنَصاnُ َ��َألMَْال4ُ ِ$ْجٌس 
َلَعلَُّكْم   Sَُفاْجَتِنُبو  �ْيَطاِ �لشَّ َعَمِل  مِّْن 
 �ْ&َ  �ْيَطاُ �لشَّ ُيِريُد  �ِنََّما   *  �ُتْفِلُحوَ
  َ��ْلَبْغَضآَ/   mَ�َْلَعَد�� َبْيَنُكُم  ُيوِقَع 
ِ)ْكِر  َعْن  ُكْم  َ�َيُصدَّ َ��ْلَمْيَسِر  �ْلَخْمِر 
 * �َالmِ َفَهْل &َْنُتْم مُّْنَتُهوَ �هللا َ�َعِن �لصَّ
َ�َ&ِطيُعو� �هللا َ�َ&ِطيُعو� �لرَُّسوَ; َ��ْحَذُ$�� 
َفِإْ� َتَولَّْيُتْم َفاْعَلُمو� &َنََّما َعَلى َ$ُسولَِنا 

(٩١-٩٣:mملائد�) ﴾ْلُمِبُني� ºُْلَبَال�
من  َ/�َمُنو�﴾...  �لَِّذيَن  &َيَُّها  ﴿َيآ 
 n$ �نه  عليهم..   T?ينا  Tلذ�  �(
�نه  �لرحيم،  �لر«ن  �نه  �لعاملني، 
مالك يو4 �لدين، �نه فاطر �لسمو�` 
 Tلذ� qبوֲדم  �نه  �أل$ضني،  �خالق 
�منو� به �مأل حبه قلوֲדم ��جد��م، 
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�من &جله تركو� &هلهم �هاجر�� من 
&�طا�م، �ضحو�  سبيله بأمو�Zم 
ينا?يهم..  �حلبيب   �� �&$��حهم. 
ينا?T كل فر? منهم.. من �ملؤمنني 
�ملخلصني.. فتصغي لند�ئه &�اعهم، 
له  �تنتشي  &فئدִדم،  له  �تتد�عى 
�ִדتز  نفوسهم،  به  �تسعد  قلوֲדم، 
له &$��حهم، �يستن[ به �جد��م.. 
شوقا لسماP �حي �هللا �لذT يتوّجه 

�ليهم.
 nَُ��َألْنَصا َ��ْلَمْيِسُر  �ْلَخْمُر  ِ﴿نََّما 
 �ْيَطاِ �لشَّ َعَمِل  مِّْن  ِ$ْجٌس  َ��َألMَْال4ُ 
َفاْجَتِنُبوSُ﴾... �بتعد�� عنه �ال تقتربو� 
تفس[�  �ألمر   Pيستد  > بتاتا..  منه 
  &حد  يبحث   >� �ملفسرين،  من 
 ،"Sلقامو� عن مع¼ كلمة "�جتنبو�
��ملجا?ال`  �ملناظر�`  ُتعقد   >�
حو; ما �)� كانت تلك �لكلمة تع½ 
� �خلمر قد صا$` qّرمة &4 &�ا غ[ &
�لقضية.  هي   Sهذ فليست  qّرمة.. 
 Sتنبو�  �بأ يقضي  �ْلُمَنزَّ;  �ألمر   ��

 .Sفيجتنبو
�ستنا$`  �ل3  عقوZم  فهمت  لقد 
&مر  ينـز;  حني  &نه   ��إلميا بنو$ 
هذ�   �يكو شي/،   nباجتنا �هللا 
�لشي/ �ملجتنب qرما بأشد ?$جا` 
�نه ال �وZ Mم Bر?  �لتحرمي، ح� 
�حلم  ��لد4  �مليتة   �� منه.   nالقتر��
�خل>ير قد حرمها �هللا على �ملؤمنني، 

�لكن من �ملمكن مثال �ستعما; جلد 
 >  �� به   m?الستفا�� �مليت   ��حليو�
يكن قد &صابه �لعطب. &ما �خلمر.. 
فال �وM صنعها �ال «لها �ال بيعها 
�ال شر��ها �ال تقدميها �ال �لوجو? 
فهمت  لقد  نعم..  Bالسها.   
 nباجتنا �ألمر   �& �ملؤمنة  عقوZم 
بأشد  حترميهما  يع½  ��مليسر  �خلمر 
&ساليب �لتحرمي.. متاما كما &كد �هللا 
�لز�$، �على  قو;  على حترمي   rتعا
�على   ،��أل�ثا من  �لرجس  حترمي 
�على حترمي  �لطاغو`،   m?عبا حترمي 
كبائر �إل� ��لفو�حش، فاختا$ لفظ 

�الجتناn لكل هذS �ألمو$، فقا;:
�ِإلْثِم  َكَبآِئَر   �َيْجَتِنُبوَ ﴿َ��لَِّذيَن 

(٣٨:�َ��ْلَفَو�ِحَش﴾ (�لشو$
$َُّسوًال  &ُمٍَّة  ُكلِّ    َبَعْثَنا  َ�َلَقْد   ﴿
 ﴾ َ̀ اُغو �لطَّ َ��ْجَتِنُبو�  �هللا  �ْعُبُد��   �ِ&َ

(�لنحل:٣٧)
 ��َألْ�َثاِ ِمَن  �لرِّْجَس  ﴿َفاْجَتِنُبو� 

َ��ْجَتِنُبو� َقْوَ; �لزُّ�ِ$﴾ (�حلج:٣١)
حرما�م  بغر	  ينـز;  ال  ��حلكم 
من  منعهم   �&  ،mحليا� ُمتع  من 
 �فإ  ،nلشر�� بأطايب   Pالستمتا�
Zم  يريد  �ال  �ليسر  Zم  يريد  �هللا 
Zم  ليحل  جا/  �هللا  �$سو;  �لعسر، 
�خلبائث.  عليهم  ��ر4  �لطيبا` 
 nباجتنا �هللا  &مر   vيأ حني  لذلك 
 nألسبا�� �حلكم  مع   vيأ �خلمر.. 

�ستدعت  �ل3  ��حلكمة  ��حليثيا` 
نز�; �ألمر. �� كل هذS �ألمو$ �ل3 
عليهم &� �تنبوها ﴿ِ$ْجٌس مِّْن َعَمِل 
 �ْيَطاُ �لشَّ ُيِريُد  ﴿�نََّما   ،﴾�ْيَطاِ �لشَّ
 � ُيوِقَع َبْيَنكُم �ْلَعَد�mَ�َ َ��ْلَبْغَضآَ/ ِْ&َ
ِ)ْكِر  َعْن  ُكْم  َ�َيُصدَّ َ��ْلَمْيَسِر  �ْلَخْمِر 

 .﴾mَِال �هللا َ�َعِن �لصَّ
حيثيا`  �ملطمئنة  نفوسهم  �تفهم 
�ملؤمنة  قلوֲדم  �تد$_  �حلكم، 
�تعلم  �ألمر،   /�$� من  �حلكمة 
&$��حهم �ملتصلة باهللا &� �هللا قد حّر4 
عمل  من  أل�ا  �ألمو$  تلك  عليهم 
بينهم  يوقع   �& يريد   Tلذ�  ��لشيطا
عن  �يصدهم  ��لبغضا/   mلعد���
�لذين  �هم   .mلصال� �عن  �هللا  )كر 
 ،m?ّلف �هللا بني قلوֲדم باملحبة ��ملو&
 �&  �للشيطا  �يسمحو فكيف 
��لبغضا/؟ �هم   mلعد��� بينهم  يوقع 
�لذين �جد�� حياִדم  مو�ئد )كر 
غذ�/هم  هو  �لذكر  هذ�  فصا$  �هللا، 
بد�نه،   ��يو ال   Tلذ� �لر�حي 
ليسلب   ��لشيطا  �يتركو فكيف 
�هم  ��حلياm؟  �لر�¦  غذ�/  منهم 
 mلصال� �لذين �جد�� قرm &عينهم 
بني   �فيقفو مبحبوֲדم،  تصلهم  �ل3 
 �يديه  جو¥ �لليل يناجونه �يتبّتلو
�ليه، �يعتصر قلوֲדم �لشو� �r لقائه 
��لقرn منه �طلب $ضاS، فتتهد� 
كأ�ا  ضلوعهم،  بني  صد�$هم 
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 Tجتر� �ملرجل،  على  تغلي  �لقد�$ 
�جناִדم  تلسع  ساخنة..  ?موعهم 
 Pتبلل &ماكن سجو?هم، فهي ?مو�
��ا  ��لوصا;..  ��لشو�  �ملحبة 
هللا   ���المتنا ��لشكر  �حلمد   Pمو?
بنفسه،  �عرَّفهم  �ليه  هد�هم   Tلذ�
�جعلهم &�ليا/S، �بعث فيهم &عظم 
 �$سله �خامت &نبيائه، فكيف يسمحو
 mلصال� عن  يصدهم   �&  �للشيطا
�هي عما? حياִדم �قرm عيو�م �نو$ 

بص[ִדم؟
يعلم  �هو  سبحانه  يتسا/;   �
&َْنُتْم  ﴿َفَهْل  يتسا/;:  �جابتهم.. 
�العد�?  بعد  ��إلجابة..  مُّْنَتُهوَ�﴾؟ 
��لتربية، ��لتَعو? على �لبد�ئل �ملحببة 
�r نفوسهم لسنني.. هي  �إلجر�/ 
 ��لعملي �لذT قا4 به &�لئك �ملؤمنو
�ألمر   Pا� مبجّر?  ��للحظ  �لتو   
�أل�عية  بتكس[  قامو�   (� �إلZي.. 
فيها   ��فظو كانو�  �ل3   kأل����
  �خلمو$  سالت  ح�  �خلمر، 
 r�  Tجتر سيو;  كأ�ا  �لطرقا` 
Äافض �أل$	. < يستدP �ألمر جتنيد 
قوm كب[m من �لشرطة، �< يتطلب 
�حلا; &� تضرn عصا �لسلطة على 
&يدT �لنا�، �< تقم �لد�لة بتجهيز 
لفر	  �لشرطة  من  خاصة  قو�` 
 >� �لنا�،  &نو¥  $غم   ��لقانو
 ،��لقانو Äالفة  على  �لنا�  يتحايل 

فليس &حب �ليهم من )كر �هللا �من 
من  لقلوֲדم   nقر& �ليس   ،mلصال�
طاعة �هللا، �ليس &عز على نفوسهم 

من طاعة $سو; �هللا.
كا� هذ� هو �لتدّ$� �حلكيم  فر	 
هذ�   ��كا &حكمه!  �ما  �لشريعة.. 
هو �لتصّر¥ �جلليل  حترمي �خلمر.. 
�ما &�له! �لكن.. &� ُيقا; فيما بعد 
من بعض �لعلما/ &� �آلية �أل�r �ل3 
 حق �خلمر ��مليسر  rا �هللا تعاZنز&
� حكمها & T& ..قد صا$` منسوخة
باطل.. أل� �آلية �لثانية قد نسختها 
 �بأ ُيزَعم   �&� حكمها،  �&بطلت 
�آلية  حكم  &بطلت  قد  �لثالثة  �آلية 
�لعمل  يصح  فال  �َنَسختها..  �لثانية 
 ..��ֲדا $غم �جو? &لفاظها  �لقر
أل�ا من �آليا` �ملنسوخة �ل3 بطل 
حكمها �لكن بقي لفظها.. هذ� هو 
ما ال ُيرضي من �لقو;، �ما < ُي>; 

 .��هللا به من سلطا

 ��لعله من �جلدير &� ننّوS مّرm &خر
 Sهذ  �لعلما/  من  �جتهد  من   �بأ
��خطأ  &مو$     nصا& قد  �ملسألة 
�هللا  $سو;  &�ضح  �كما  &مو$.   
�ملصيب  �ملجتهد   TMُيجا �هللا   ��  �
�ملخطئ  �ملجتهد  �ُيكافئ  بأجرين، 
 �&  �سو منلك  �ال  ��حد.  بأجر 
�لذين  �لعلما/  هؤال/  جلميع  ندعَو 
 nبنو�; �ألجر ��لثو� قبل  خلو� من 
من   mملغفر�� ��لعفو  فيه،  &صابو�  ملا 

�هللا ملا &خطأ�� فيه �سن نّية. 
 هذ� �لعصر.. عصر  ..��لكن �آل
�لتنوير �جتديد �لفكر ��لدين.. تبني 
� �يع &�  ..���لقر   نسخ  ال  &نه 
� قائمة �صحيحة، �ال �&حكا4 �لقر
منها  ينتسخ  �ال  حكم،  منها  يبطل 
 �(� بل  فر	،  منها  ُيلَغى  �ال  &مر، 
�قتضت �لظر�¥ &� يعمل ֲדا �لنا� 
�لعمل  تكو� كلها ��جبة، ���جب 
ֲדا منذ &� &نزZا �هللا تعاr�� r يو4 

وما  الشريعة..  فرض   > احلكيم  التدّرج  هو  هذا  كان 
أحكمه! وكان هذا هو التصّرف اجلليل < حترمي اخلمر.. 
وما أNله! ولكن.. أن ُيقال فيما بعد من بعض العلماء 
أن اآلية األوQ الT أنزRا اهللا تعاQ < حق اخلمر وامليسر 
قد صارت منسوخة.. أي أن حكمها باطل.... هذا هو ما 
ال ُيرضي من القول، وما ^ ُينـزل اهللا به من سلطان. 
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يقو;  ملن  يعد   > �بذلك  �لقيامة. 
بالنسخ حجة يتمّسك ֲדا، ��إلصر�$ 
� �منا هو �على �جو? �لنسخ  �لقر
�لقو;  �صر�$ على منكر، ��ستمر�$ 
بوقوP �لنسخ  كتاn �هللا من بعد 
جلل  &مر  هو  �منا   rتعا �هللا  بّينه  ما 
بعد  للحق   ��كتما عظيم  �خطب 
ما   �كتما  �&  rتعا �يعلن   .S$ظهو
&نزله �هللا من �لبينا` ��Zد� يستتبعه 
�للعنة من �هللا �من �لنا� كما يقو; 

سبحانه:
ِمَن  &َْنَزْلَنا  َما   �َيْكُتُموَ �لَِّذيَن   َّ��﴿ِ
 Sَبيَّنَّا َما  َبْعِد  ِمْن   �َ��ْلُهَد  ِ̀ �ْلَبيَِّنا
َيْلَعُنُهُم �هللا  لِلنَّاِ� ِ �ْلِكَتاnِ ُ&�لَِئَك 

(١٦٠:mلبقر�) ﴾�َ�َيْلَعُنُهُم �لالَِّعُنوَ
� ?$�سة �آليا` �لثال³ �ل3 نزلت �
 �خلمر ُتبّين لنا &� �لتد$يج  نز�; 
&بد� نسخ &T منها  �لتشريع ال يع½ 
&� �بطا; حكمها. فاآلية �أل�r تقر$ 
﴿�ِْثٌم  �خلمر     �& مؤّ?�ها  حقيقة 
َكِبٌ[ َ�َمَناِفُع لِلنَّاِ�﴾. هذS حقيقة.. 
للخمر   4�? قائما ما  سيظل حكمها 
ُينكر   Tلذ� ��مليسر �جو?. �من )� 
للنا�؟  منافع  ��مليسر  �خلمر     �&
�هذ�  كب[،   �� &يضا  فيهما  �لكن 
�ال� �لكب[ &ك| من كل منفعة Zما. 
�حلقيقة   Sلنا� هذ� بعض  &نكر   ���
�لعليم  �خلالق   �فإ عنا?..   �& جلهل 
بكل  ُيقر$  �هو  Çصائصهما،  &علم 

�ضو¦ &� فيهما �²ا �فيهما منافع، 
 Sهذ  �� �ملنافع.  من  &ك|  �إل�   �&�
حقيقة &بدية < ُتنسخ �لن تبطل �لن 

تتغ[.
َتْقَرُبو�  ﴿َال  تقو;:  �لثانية  �آلية   �
َتْعَلُمو�  َحتَّى   �ُسَكاَ$ َ�&َْنُتْم   mََال �لصَّ
 /�?& بعد4  &مر  ��ا   .﴾�َتُقوُلوَ َما 
كر، �ليست &مر�   حالة �لسُّ mلصال�
 .mغ[ �قت �لصال بشرn �خلمر 
 �� للمؤمنني  تقو;  ال  فهي  كذلك 
 T?ال يؤ ��خلمر مباحة ما ?�4 �إلنسا
�لصالm. بل �� �آلية < تتعّر	 بتاتا 
إلباحة �خلمر �ال لتحرميها، فإ� )كر 
�خلمر < يأ`  سياقها باملرm، �منا 
 �هي تأمر بعد4 &?�/ �لصالm �)� كا

كر.   حالة من �لسُّ ��إلنسا
 nشر بسبب   �يكو قد  كر  ��لسُّ
 ��خلمر �قد يكو� بسبب �خر.. �
حالة �لنو4 �لشديد �ل3 ال يكو� فيها 
�إلنسا� يقظا متاما يعي ما يقو; ميكن 

 > Tلذ� � تكو� ُسكًر�. ��ملريض &
يفق متاما من &ثر �ملخد$ بعد �جر�/ 
  ��لعمليا` �جلر�حية ميكن &� يكو
 Pحالة من حاال` �لسكر. ��ملصر�
�لذT يغيب عن �عيه �ال يتنبه متاما 
 حالة  �يكو  �& من غفوته ميكن 
سكر. �كذلك &يضا من غلبه ضعفه 
حالة    صا$  ح�  �خلمر   nشر�
سكر.. �� كل هؤال/ تقو; Zم �آلية 
�حلالة  تلك  &ثنا/   mلصال� يقربو�  &ّال 
 .�من �لسكر، ح� يعلمو� ما يقولو
فاآلية ال تأمر بشرn �خلمر  غ[ 
&�قا` �لصالm، �ال تنص على �باحة 
�لسكر فيما عد� �قت �لصالm، ��منا 
تنص على عد4 &?�/ �لصالm &ثنا/ حالة 
�لسكر.. بصر¥ �لنظر عن مسببا` 
�لسكر. �هذ� �ألمر �لذT تنص عليه 
قائم �مستمر ���جب  �لكرمية  �آلية 
 T& ،¥لعمل به كلما �قتضته �لظر��
سكر  حلالة   ��إلنسا تعّر	  كلما 

فاآلية ال تأمر بشرب اخلمر < غ: أوقات الصالة، وال 
تنص على إباحة السكر فيما عدا وقت الصالة، وإمنا 
تنص على عدم أداء الصالة أثناء حالة السكر.. بصرف 
النظر عن مسببات السكر. وهذا األمر الذي تنص عليه 

اآلية الكرمية قائم ومستمر وواجب العمل به.. 
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 �& �ليها  �ملشا$   nألسبا� من  بسبب 
من غ[ها. فاآلية < يبطل حكمها بل 
�لقيامة.  يو4   r� �لدنيا  بقا/  با�  هو 
�ليس هنا_ تعا$	 بينها �بني �آلية 
�لثالثة،  �آلية  �بني  بينها  �ال   ،rأل��
  منسو�  �ال  ناسخ  هنا_  �ليس 

� �لكرمي.��لقر
�لنسخ   Pموضو بد&  كيف  �لكن.. 
علما/  يكا? �مع  �ملا)�  �؟ ��لقر  

�؟ ��لسلف على �قوعه  �لقر
�ضعف   Tبشر بقصو$  بد&  لقد 
�نساk عجز عن �لتوفيق بني ما ظنه 
&يسر  من   ��كا متعا$ضا.  �لعلما/ 
�لسبل لرفع �لتعا$	 �ملظنو�.. �لقو; 
بأ� �هللا قد &بطل هذ� �حلكم باحلكم 
خاصة  بعد،  فيما  &نزله   Tلذ� �آلخر 
�ية  �لعلما/  كتاn �هللا  �قد �جد 
 (� معناها،  تفس[    بعضهم  &خطأ 

:rيقو; تعا
 ِ̀ َنْأ ُنْنِسَها   �ْ&َ َ/�َيٍة  ِمْن  َنْنَسْخ  ﴿َما 
َتْعَلْم َ&�َّ �هللا  &ََلْم  ِمْثِلَهآ   �ْ&َ ِبَخْيٍر مِّْنَها 
(١٠٧:mلبقر�) ﴾َعَلى ُكلِّ َشْيٍ/ َقِديٌر

�آلية   Sهذ من   ��ملجتهد� فهم  �قد 
﴿َما  بقوله:   rتعا �هللا   Sيذكر ما   �&
�يا`  من  �ية  هو  َ/�َيٍة﴾  ِمْن  َنْنَسْخ 
 ،rهللا تعا� �� �لكرمي، �حيث ���لقر
 ]Ç  �& مبثلها   vيأ فهمهم،  حسب 
منها، فال ض[ �)�. بل لعله، حسب 
ما �شتط �ليه بعض �لعلما/، &مر يدلل 

على قد$m �هللا تعاr �لذT ُيقر$  �آلية 
�لكرمية.

تأ�يل قوله    � لقد &خطأ �ملجتهد�
 �تعاr: ﴿َما َنْنَسْخ ِمْن َ/�َيٍة﴾، فظنو� &
 ���ملقصو? باآلية هو �ية من �يا` �لقر
�لكرمي، مع &� سيا� �آليا` ُيش[ Èال/ 
�لنسخ..  فيها  ُ)كر  �ل3  �آلية   �&  r�
للر? على  �منا هي   ..Sعال&  m$ملذكو��
من  كفر��  �لذين  يتمناها   �كا $غبة 

&هل �لكتاn �من �ملشركني.
َكَفُر��  �لَِّذيَن  َيَو?ُّ  ﴿َما   :rتعا يقو; 
 �ْ&َ �ْلُمْشِرِكَني  َ�َال   nِْلِكَتا� َ&ْهِل  ِمْن 
ُيَنزََّ; َعَلْيُكْم مِّْن َخْيٍر مِّْن َ$بُِّكْم، َ��هللا 
 �(ُ َ��هللا  َيَشآُ/  َمْن  ِبَرْحَمِتِه  َيْخَتصُّ 
�ْلَفْضِل �ْلَعِظيِم * َما َنْنَسْخ ِمْن َ/�َيٍة َ&ْ� 
&َلْم  ِمْثِلَهآ   �ْ&َ مِّْنَها  ِبَخْير   ِ̀ َنْأ ُنْنِسَها 
َقِديٌر﴾  َشْيٍ/  ُكلِّ  َعَلى  �هللا   َّ�&َ َتْعَلْم 

(١٠٦-١٠٧:mلبقر�)
�لنسخ هذS �منا نزلت  معر	  فآية 
 nلر? على �لذين كفر�� من &هل �لكتا�
نز�;  كرهو�  �لذين  �ملشركني  �من 
� على �ملؤمنني، �متنو� لو < ُي>; ��لقر
�هللا تعاr من خ[ على �ملسلمني، ف[? 
�هللا تعاr عليهم بقوله: ﴿َ��هللا َيْخَتصُّ 
ِبَرْحَمِتِه َمْن َيَشآُ/﴾، �هو ¢تص $سوله 
 Tملسلمني ֲדذ� �لدين �جلديد �لذ�� �
ُي>له �هللا تعاr قر�نا �كتابا �تشريعا. 
 ..rية من �هللا تعا��هذ� �لت>يل �منا هو 
�ل3  �لسابقة  �آليا`  �&بطلت  نسخت 

 ،mلغابر� �ألمم  على   rتعا �هللا  &نزZا 
�.. كل تلك �فانتهت.. ب>�; �لقر
نز�Zا،  سبق  �ل3  ��لشر�ئع  �لكتب 
 .�فز�لت ?�لتها، �عَفا عليها �لنسيا
�حلفاظة  عنها  �$تفعت  قد  �كانت 
�نالتها  �لفسا?،  فيها   nّفد �إلZية، 
&يا?T �لعبث ��لتحريف، �قد بطلت 
�يعها �ُنِسَخت �&ُلِغيت. �ليس هذ� 
باألمر �لغريب على �هللا تعاr.. فهو 
�خل[،  يعلم   Tلذ� �حلكيم..  �لعليم 

�هو �لذT يّ>; �لفضل من لدنه. 
�ل3  �لسابقة  �آليا`     �كا  ���
�لسالفة  �ألمم  على   rتعا �هللا  &نزZا 
 �كا  �& �لنا�..  نسيه  خ[   من 
 �فيها من �حلقائق ما غاn عن &)ها
�ألقو�4 �ل3 نزلت �ليها تلك �لكتب.. 
فإ� �هللا �لذT هو ﴿َعَلى ُكلِّ َشْيٍ/ 
َقِديٌر﴾.. قا?$ على &� يأ` مبثلها &� 

Ç[ منها  كتابه �لعزيز �حلكيم.
�يا`  &حكا4  تعا$	   Pموضو &ّما 
 �&خر �يا`  &حكا4  مع   ،���لقر
تلك  به  ُتقر  &مر <  فهو   ،���لقر  
 .���لقر   ��ية &خر Tّ& آلية �ال�
كتاֲדم   �يعت|� بطبعهم  �لنا�   ��
ال  �هو  �هللا،  �يا`  من  �ية  �ملقد� 
�هللا  &نزله  حني  كذلك   �كا شك 
�ملحد�?.  �ألجله  �قته     rتعا
�لكن بعد �نتها/ �ألجل �ملقد$ له.. 
 Tلذ� �مليت  كاجلسد  يص[  فإنه 
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 �& به  فاأل�َلى  $�حه،  عنه  غابت 
 ،��لنسيا �يطويه   nلتر�� عليه  ُيها; 
 rا �هللا تعاZل3 &نز� mآلية �جلديد� �أل
ֲדا  �ستبد;  قد   ���لقر كتابه  ب>�; 
 .mهللا �آليا` �لسابقة ��لكتب �لغابر�
 �ف[مو )لك،   �يريد� ال  ��لنا� 
��لكذn على  باالفتر�/   � �لرسو; 
لكتبهم   �ُيريد� ال  تعاr، أل�م  �هللا 
��نقضا/ �ألجل. �تعب[� عن  �لنهاية 

:rلك يقو; تعا(
ْلَنآ َ/�َيًة مََّكاَ� َ/�َيٍة َ��هللا َ&ْعَلُم  ﴿َ�ِ�َ)� َبدَّ
َبْل  ُمْفَتٍر  &َْنَت  �ِنََّما   �َقاُلو ُيَنزُِّ;  ِبَما 
َنزََّلُه ُ$�ُ¦  ُقْل   * �َيْعَلُموَ َ&ْكَثُرُهْم َال 
�ْلُقُدِ� ِمْن $َّبَِّك ِباْلَحقِّ لُِيَثبَِّت �لَِّذيَن 
لِْلُمْسِلِمَني﴾   �َ�ُبْشَر  �َ�ُهًد ِ/�َمُنو� 

(�لنحل:١٠٣)
مت  قد  �آليا`    �لتبديل  هذ�   ��
�هللا  به  �ستبد;   Tلذ�  ���لقر ب>�; 
تعاr �يع �آليا` �لسابقة  �لكتب 
�لسالفة،  �ألقو�4  على  �هللا  &نزZا  �ل3 
�ملخالفني  &�لئك  حفيظة  &ثا$  مما 
 � �هللا  $سو;  فرمو�  ��ملعا$ضني 

باالفتر�/.
� على &� تبديل �آليا` ��يؤكد �لقر
يتعلق  ال  �آلية   Sهذ   �ليه  �ملشا$ 
�يا`   �فإ �لكرمي،   ���لقر بآيا` 
� ال تتبّد; �ال تتغ[ أل�ا حتت ��لقر
حفاظة خاصة من �هللا تعاr، �لذلك 
على  ير?   �& $سوله  �هللا  &مر  فقد 

ُتْتَلى   �(َ�ِ�َ﴿  :rتعا بقوله  �ملخالفني 
َال  �لَِّذيَن  َقاَ;  َبيَِّنا`  َ/�َياُتَنا  َعَلْيِهْم 
َغْيِر َهَذ�   �ِبُقْرَ/� ِلَقآَ/َنا �ْئِت   �َيْرُجوَ
َلُه ِمْن  ْلُه، ُقْل َما َيُكوُ� ِلي َ&ْ� &َُبدِّ َ&ْ� َبدِّ
ِتْلَقآِ/ َنْفِسي ِ�ْ� &َتَِّبُع ِ�ال َما ُيوَحى �َِليَّ 
 nََعَذ� َ$بِّي  َعَصْيُت   �ْ�ِ َ&َخاُ¥  �ِنِّي 

َيْو4 َعِظيم﴾ (يونس:١٦)
 ��هذ� $ّ? ُمفحم على من ال يرجو
ال   � �هللا  $سو;   �� �هللا..  لقا/ 
تلقا/  من   ���لقر ُيبد;   �& يستطيع 
� ُيعت| عصيانا �نفسه، فإ� تبديل �لقر
هللا تعاr. �قد قضى �هللا تعاr بسابق 
� تبديل �علمه �حكمته &ّال ميس �لقر
�ياته �ال ح�  كلماته. يقو;  

:rتعا
 nِِكَتا ِمْن  �ِلَْيَك  ُ&�ِحَي  َمآ  ﴿َ��ْتُل 
َ; ِلَكِلَماِتِه َ�َلْن َتِجَد ِمْن  َ$بَِّك َال ُمَبدِّ

ُ?�ِنِه ُمْلَتَحًد�﴾ (�لكهف:٢٨)
 ��ֲדذ� يتضح �ألمر متا4 �لوضو¦.. �
�هللا تعاr < يسمح بوقوT& P تبديل 
 ،�� كلما` �هللا �ل3 جا/`  �لقر

 ،��يا` �لفرقا �بالتاÉ فال تبديل 
�ال  نسخ  لألحكا4، �ال  تبديل  �ال 
 Tلعزيز �لذ� nبطا; ألحكا4 �لكتا�
ال يأتيه �لباطل من بني يديه �ال من 
خلفه، �ال ناسخ �ال منسو�. �$حم 
�هللا علما/نا �لكر�4.. �لذين �جتهد�� 
على  خ[�  �هللا  �جز�هم  فأخطأ��، 

قد$ �جتها?هم ��خال� نياִדم.
 Sشبا& من  �ملتفيهقني  بعض   �& غ[ 
 ،� �هللا  $سو;   �&  �يّدعو �لعلما/ 
بعض  نسي  قد  )لك،   Sحاشا�
�ليه،   rتعا �هللا  &�حاها  �ل3  �آليا` 
فنسخها �هللا �&بطلها كأ�ا < تكن. 
كتب  ببعض  �إلسفا¥  بلغ  لقد  بل 
�لتفس[ &� �حتو` $��يا` سا)جة 
&نز;   rتعا �هللا   �& مؤّ?�ها  بلها/، 
�لكرمي بعض �يا` من  على $سوله 
فُكِتبت  ُتكَتب   �& ֲדا  فأمر   ،���لقر
على بعض &�$�� �لشجر، � جا/` 
 ��كا �أل�$��،  تلك  فأكلت   m<ع
�آليا`،  تلك  نسي  قد  �هللا  $سو; 

إن اهللا تعاQ ^ يسمح بوقوع أي تبديل < كلمات 
اهللا الT جاءت < القرآن، وبالتاp فال تبديل < آيات 
إبطال  وال  نسخ  وال  لألحكام،  تبديل  وال  الفرقان، 
ألحكام الكتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني 

يديه وال من خلفه، وال ناسخ وال منسوخ....
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 nفاضطر �هللا،  &نز;  ما)�  يعلم  فلم 
بأنه  طمأنه  �هللا  �لكن  لذلك،  قلبه 
سبحانه قد نسخ تلك �آليا`! �لعل 
 Tخر من �لنسخ �لذ�هذ� كا� نوعا 
ُتنسخ فيه �آلية �حكمها &يضا، فهي 
حكما،  �منسوخة  لفظا  منسوخة 

!!mكأ�ا < ت>; باملر�
�Zر�/،  نقبل هذ�   �& �ننا ال نستطيع 
�ال نرَضى به &بد�، ح� �لو قا; به 
 > �&نه  خاصة  كلها.  �لدنيا  علما/ 
&� حديث  �ية  به &T ?ليل من  يقم 
خر�فية  $��يا`  هي  ��منا  صحيح، 
 ،�برها  T& مصد�قيتها  على  يقم   >
ح� �� �ملستشرقني �لغربيني.. �ح� 
يقيمو�   > لإلسال4..  منهم  �ملعا?ين 
نقدهم    �لر��يا`  لتلك  �Mنا 

لكتاn �هللا �لعزيز.
� �هللا تعاr قد &�صى $سوله قائال:�

َشآَ/  َما  ِ�الَّ   * َتْنَسى  َفَال  ﴿َسُنْقِرُئَك 
�هللا﴾ (�ألعلى:٧-٨)

��الستثنا/  �آلية يعو? على �لفعل 
 ،�﴿َسُنْقِرُئَك﴾ �ال يعو? على �لنسيا
ما  �ّال  سُنقر�_  �آلية:  مع¼   �فيكو
 .Sيا� ُنقر�_  ما  تنسى  فلن  �هللا  شا/ 
حر¥   �أل حقيقة..  تقر$  ��آلية 
"ال"  قوله ﴿َفَال َتْنَسى﴾ هي "ال" 
 ��لنافية، �ليست هي "ال" �لناهية، أل
تنَهى   Tلذ� �لفعل  جتز4  �لناهية  "ال" 
قولـه    "ال"  كانت  �لو  عنه. 

﴿َفَال َتنَسى﴾ هي ال �لناهية لوجب 
 ��تكو �ليا/  �ذ¥  �لفعل  �ز4   �&

�آلية: (فال تنَس). 
  Bز�ما  ليس  �لفعل   �� �حيث 
&�ا  على  يد;  فهذ�  �لكرمية،  �آلية 
"ال" �لنافية، �يكو� �ملقصو? هو نفي 
�لنسيا�. �بذلك فإ� �آلية تؤكد على 
 Sلنبيه لن ينسا rما ُيقرئه �هللا تعا �&
بتاتا، ��منا سيظل ?�ئما �&بد�  عقله 
�لرسو;  &شا$  �قد  ��جد�نه.  �قلبه 
 �� ج|يل عليه �لسال4 كا& r� �
  ��بالقر  ..Sُيذ�كر  T& ُيعا$ضه.. 
 Tلذ� �لعا4    �&نه   ،mمّر عا4  كل 
فيه $سو; �هللا عا$ضه ج|يل  ُتوّفي 
 �يكو ح�  �)لك  مرتني،   ��بالقر
�لرسو; على يقني تا4 من &نه < ينس 
� كلمة �ال حرفا. فكيف �من �لقر
 ��لنا� &� يزعمو� بأ يسوº لبعض 
ما  بعض  نسي  قد   � �هللا  $سو; 
&�حاS �هللا �ليه، �&� هذ� �لذT نسيه 

قد نسخه �هللا تعاr؟
 nال شك &نه ¢طئ ��انب �لصو�
قوله    �الستثنا/   �& يزعم  من 
تعاr: ﴿ِ�الَّ َما َشآَ/ �هللا﴾ يعو? على 
�لنسيا�.. �كأ� �هللا  Mعم هؤال/ 
تنسى  فال  سنقر�_  يقو;:  �لنا� 
�ال ما شا/ �هللا لك &� تنساS. �هذ� 
يليق  ال  ألنه  بالبد�هة  فاسد   T&لر�
ما   �كا فإ)�   .rتعا� سبحانه  باهللا 

&نزله �هللا تعاr على $سوله مما تنطبق 
 rعليه �أل�صا¥ �ل3 �صفها �هللا تعا
ال  كتابا  كونه  من  �لعزيز..  لكتابه 
بني  من  �لباطل  يأتيه  فيه، �ال  $يب 
 ��د� �ال  خلفه،  من  �ال  يديه 
 Sهذ �خر   r� كث[�،  �ختالفا  فيه 
فيما  بعضها  )كرنا  �ل3  �أل�صا¥ 
سبق، فلما)� جعل �هللا $سوَله ينسى 
هذS �آليا` �ل3 &نزZا �هللا تعاr؟ ��)� 
كانت تلك �آليا` �ل3 ُيزَعم &�ا قد 
ُنسيت.. مما ال تنطبق عليه &�صا¥ 
�يأتيها  $يبا،  فيها   �&  T&  ..���لقر
خلفها،  �من  يديها  بني  من  �لباطل 
��د�� فيها �ختالفا كث[�.. فلما)� 
&نز; �هللا مثل هذS �لكلما` �Zابطة 
ُيطلق   �& ح�  يصح  ال  �ل3  �لتافهة 
عليها لفظ "�ية"؟ �هل هذ� &مر يليق 
�كمة �هللا �ُقد$ته �َقْد$S؟ تعاr �هللا 

!�عما يصفو
ينس   >  � �هللا  $سو;   �� ال.. 
 ���ملسلمو �ملجيد،   ���لقر من  شيئا 
حفظو� كتاn $ֲדم  قلوֲדم �بني 
 rضلوعهم،  متاما كما &نزله �هللا تعا

على نبيه �لكرمي.
?�ئما  �هللا   nكتا يظل  �هكذ�.. 
على  �هللا  &نزله  َقيِّما..  كتابا  �&بد�.. 

عبدS، �< �عل له عوجا.
لََّعلَُّهْم  ِعَوٍ�   T(ِ َغْيَر َعَرِبيًّا  ﴿ُقْرَ/�ًنا 

َيتَُّقوَ�﴾ (�لزمر:٢٩)
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تطو� حركة �حو�� �لطفل

ال شك �� �للحظة �ل يقف فيها �لطفل 
على #جليه للمر� �أل�� �ينطلق  ماشيا 
هي حلظة تا#0ية سعيد� + حيا� �ألبوين، 
فاملشي عملية معقد� تتطلب تظافر �نضج 

.�للعديد من �ملر�كز ��ألجهز
يكو�  �لطفل   Hحو�� �ملشي  تطو#   �I
ضمن  آلخر  طفل  من  �0تلف  تد#Vيا 
ُعدَّ    �Iال  \د]   �� بد  ال  طبيعي  _ا^ 

�لطفل متأخر� بالنسبة للتطو# �لطبيعي.
�حلركة ��ملشي: بعمر ثالثة �شهر: يرفع 
 pحلفا� على  قد#ته  مع   #�سه  �لرضيع 

على هذy �لوضعية للحظاv فقط.
�لطفل  نضع   �� �شهر: ميكن  بعمر ستة 

بوضعية �جللوH مع �ملساعد� ��لسند.
بعمر �انية �شهر: Vلس �لطفل ~�� ~عم 

�مساعد� �� سند.
�لطفل  يستطيع  �شهر:  تسعة  بعمر 

�لوقو� لكن مبساعد� �ألبوين.
 ��~� yلوحد �لطفل  يقف  �لسنة:  بعمر 

مساعد� من �حد.

�ما �ملشي فإ� ��� عالماته تكو� بعمر 
خائفا  يكو�  �لطفل  لكن  �شهر.   �عشر
�متر~~� لكو� هذy �لتجربة جديد� عليه، 
�تكتمل  �ألبوين.   �مساعد يتطلب  مما 
�سطًيا.  شهًر�   ١٥ بعمر  �ملشي  �ظيفة 
يتأخر  قد  �ملشي   �� �لتنويه  �لكن Vب 
ح� عمر �لسنة ��لنصف �لن يش� �لك 

�I �ية �فة مرضية.
ميسك  �شهر:   ٣ بعمر  �ألشيا�:  مسك 
حوله   v��~أل�  �� �أللعا�   yبيد �لطفل 

�ينظر Iليها.
بعمر ٧ �شهر: يصبح مبقد�#y �� ينقل 

�لشي� �ملمسك به من يد �I �خر�.
بني  �ألشيا�  يبد� مبسك  �شهر:  بعمر ٩ 
�لسبابة ��إلֲדا� �لكن هذy �لعملية �لدقيقة 

ال تكتمل Iال ببلو� �لسنة من �لعمر.
�لسمع: �I �ظيفة �لسمع �ظيفة حسية 
 �بالقد# �ثيقة  عالقة   v��� جد�  مهمة 
�لقر��   �قر�� �لكال�. �يالحظ من  على 
عن  تكلم  ما  �جل  عز  �هللا   �� �لكرمي 
���ا  �لسمع  �حلو�I Hال �جا�v حاسة 
ترتيبا �+ �لك حكمة بالغة. �I �لطفل 
 vيتعر� على صو� �يسمع منذ �لوال~
�صو�ִדما  يسمع  كا�  �للذين  ��بيه  �مه 
�لطبية  �لناحية  خال^ �حلمل. �ميكن من 
منذ  ��ستقصا£ها  �لسمع  حاسة  فحص 
�ليو� �لثامن للوال~�. �¥تلف �الستجابة 
�تتطو#  �يضا  �لعمر  حسب   vلألصو�
�ملر�حل  باجلفو� +  �لرفيف  تد#Vيا من 
�أل�� �I �لتوجه ملصد# �لصوv ما بني 

عمر ٤ �شهر �٧ �شهر.

�ألسبو©  مر�#  بعد  �لر!ية:   �" �لبصر 
 �I yأل�^ يستطيع �لطفل �� يثبت نظر�

�جتاy معني ~�� �ملتابعة.
بعمر ٢ شهر: يبد� مبتابعة حركة �ألشيا� 
ما   � فقط  �ألفقي  باملستو�  �لكن 
يو�® مستو� نظرy ~�� �لنظر لألعلى 

��ألسفل.
قا~#�  �لطفل  يصبح  �شهر:   ٣ بعمر 
بكافة  حوله  �ألشيا�  حركة  متابعة  على 

.vالجتاها�
�لكال%: �I �لكال� يع¯ عن �لنضج �لعقلي 
�لكال�  تطو#  �يكو�  للطفل.  ��لنفسي 
الهتما�  \تا°  �مر  �هو  �يضا  تد#Vيا 
كب� من �ألهل �منذ �لوال~�، �Vب �� 
�غ�  ��ضحا  �لطفل  مع  �لكال�  يكو� 
�لطفل  لفظ  يستقيم  ح�  �للفظ   yمشو

منذ �لبد�ية.
يبد� �لطفل �للفظ بأصو�v غ� مفهومة 
Vمع   ² �ملفصولة  �ألحر�  بعض   ²
نطق  يستطيع  ثالثة ح�   �� حرفني  بني 
من  �أل��  �لسنة  �بنهاية  كاملة.  كلمة 
�لعمر يكو� �لطفل قا~#� على نطق بضع 
 yخال^ �لسنة �لثانية من عمر� .vكلما
يز~�~ #صيد �ملفر~�v لديه �يبد� بتشكيل 
�جلمل �ل غالبا ما تكو� غ� متر�بطة + 
�جلمل  تصبح  �لثالثة  �لسنة  �عند  �لبد�ية 
قا~#�  عندها  فيصبح  �متر�بطة  صحيحة 

على �لتو�صل مع �آلخرين.

(.�.% �لدكتـو�:  مـسـا,ـة 
�لسـعـو~ية) �لعـربيـة  (�ململكـة 
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Satellite Hotbird 4 Eurobird 1 Asiasat 3S

Position 13' East / 347' West

28.5' East / 

331.5' West

105.5' East

Frequency 10722 MHz 11661 MHz 3760 MHz

Min Dish Size 1 metre 60 Centimeters 1.8 Metres

Polarisation Horizontal Horizontal Horizontal

Symbol Rate 29900 Mbps 27500 Mbps 2600 Mbps

FEC 3 / 4 2 / 3 7 / 8

Video PID 1004 2305 -

Main Audio PID 1204 2306 Auto

Arabic 1604 PID 2310 PID Auto

English/Urdu 1304 PID 2307 PID Auto

French 1404 PID 2308 PID Auto

أ�
	�� ا������� ��أ�
	�� ا����� وا���� ���	
ا� ��ر ��ر	�

Satellite AMC-3 HispaSat 1C NSS 7

Telecom

2C

Position 87' West

330' East / 

30' West

21.5'W

355' East 

/ 5' West

Frequency 0986 MHz 12172 MHz 1095 MHz 3783 MHz 

Min Dish Size 0.95 Metres 1.5 Metres 180 3 Metres

Polarisation Vertical X (Horizontal) 

Right Hand 

Circular

Left Hand 

Circular

Symbol Rate 06.1026 Mbps 27.500 Mbps 

27.500

Mbps

27.500

Mbps

FEC 1/2 3/4 7/8 3 / 4

Video PID 4130  1401 2221  2221

Main Audio   PID 4128 1402 2231  2231

French / 

Arabic

4131 1405 PID 2234 / 2235  2234

Info & EPG Video 

PID

4134 - - -

Info & EPG Audio 

PID

37 - - -
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