


حو� �لكاتب
يستعمل  �هو   ،١٩٥٦ عا�  ��قطا�   �عدنا �لد 
�لثمانيا"  �منذ  يحيى.   �ها�� �لمستعا�  �السم 
من �لقر� �لماضي كتب عد5ً� كبيرً� من �لمؤلفا" 
�سياسية،  �علمية  ;يمانية  مختلفة،  مو�ضيغ  في 
غاية  في  مؤلفا"  للكاتب  يوجد  Bلك  جانب  ;ال 
�تفند  �لتطو�،  نظرية   Dتبا� Fيف  تكشف  �ألهمية 
�5عا�Oتهم، �تفضح �لصال" �لخفية، بين �لد���ينية 

��أليديولوجيا" �لّدموية.
 Dبقا شتى  ;لى  �لكريم   �Rلقر� نو�  ;يصا�  هو  �عماله   O��� من  �لرئيسي  �لمؤلف   Uهد�
�لعالم، �5فع �لناW بذلك ;لى �لتفكير ��لتفّكر في قضايا ;يمانية �ساسية مثل �جو5 �هللا تعالى 
��حد�نيته، ��ليو� �آلخر، �كذلك كشف �ألسس �لمتها�نة لنظم �لجاحدين �سلوكياتهم 
�لمنحرفة. �;لى حّد �آل� ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفًا ;لى ٥٧ لغة مختلفة، �هي تحضى 
 �� �هللا تعالى سوU تكو� كليا" ها��Bبإ� .Oباهتما� بالغ من قبل شريحة ��سعة من �لقّر�
;لى  �لعالم   Oنحا� باإلنسا� في شتى   cللبلو �لو�حد ��لعشرين، �سيلة   ��لقر يحيى خال� 
بها في  �لتعريف   Oلتي جا�  d5لعد� ��لجما� ��لسعا�� eلسكينة ��لسال� ��لصد� مر�تب 

� �لكريم.Rلقر�

 Oلى سو�; Wهللا تعالى لهد�ية �لنا� fعيسى عليه �لسال�، �سو� كريم �صطفا �ّ;
 fلسيدنا عيسى عليه �لسال� خصائص تميز ���لسبيل، شأنه في Bلك شأ� بقية �ألنبياO. بيد 
� �هللا تعالى �� ،�عن غيرf من �ألنبياO. �من بين هذf �لخصائص �نه لم يمت ;لى حد �آل

 .lخر� dمر mينز� ;لى �أل� Uنه سو��فعه ;ليه، �
فعلى عكس ما يعتقد كثير من �لناW، فإ� عيسى عليه �لسال� لم ُيقتل صلبًا �لم 
� �ليهو5 لم يقتلوf �لم �� �لكريم يخبرنا بما ال جد�� فيه Rخر. ��لقرR شكل oيمت بأ

� Rية ��حدd تقو� بأنه ما" �� قتل. Rبل �فعه �هللا ;ليه. �ليس في �لقر fيصلبو
� �لكريم يقد� عن عيسى عليه �لسال� �خبا�� لم تحدp ;لى حد Rلقر� ��كما 
� تتحقق ;ال بعد عوd5 عيسى عليه �لسال� ;لى �أل�m، �ما ��آل�، �ال يمكن لهذf �ألخبا� 

� �لكريم سوU يتحقق في يو� ما. Rما ��5 في �لقر ��من شك في 
� عيسى عليه � �لكريم،   �Rلقر� Rيا"  �عتما�5 على  باأل5لة،  يبين   rلكتا� �هذ� 
Rخر  في   mأل�� ;لى   lخر�  dمر ينز�   Uسو �نه � ;ليه  �فعه  �هللا   ��� يمت،  لم  �لسال� 

   .��لزما
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حو� �ملؤلف
� "يحيى" في �كر� موقر� للنبيين �للذين  "���يتكو� �السم �لمستعا� للكاتب من "ها
جا;ال ضد �لكفر ��إللحا;، بينما يظهر �لخاتم �لنبو5 على �لغال1 �مًز� ال�تبا. �لمعاني �لتي 
� �لكريم Aلقر� �ّD لىE 5يشير هذ� �لخاتم �لنبو�تحتويها هذI �لكتب بمضمو� هذ� �لخاتم. 
� نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم هو خاتم �لنبيين. �قد �تخذ ّD�هو Aخر �لكتب �لسما�ية، 
� �لكريم ��لسنة �لّنبوية ;ليًال �مرشًد�، �في جميع �لمؤلفاD Oخذ �لعهد Aلكاتب لنفسه �لقر�
على نفسه بنسف جميع �ألسس �لتي تقوT عليها �لنظم �إللحا;ية �Eبطا� كل �لمز�عم �لتي 
تقوT عليها �لحركاO �لمناهضة للّدين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذ5 َمهر به كتبه بمثابة Eعالٍ� عن 

    .Iهد�فه هذD
 ،Zسالته لجميع �لنا�� �Aلقر� �� جميع كتب �لمؤلف حو� هد1 �ئيسي هو تبليع نو�تد
�لنظم �إللحا;ية  �حد�نيته ��ليوT �آلخر، �عر^ تهافت ��حثهم على �إليما� بوجو; �هللا 

�فضحها على �لمإل.  
� يحيى بقبو� ��هتماT كبيرين في شتى Dنحاb �لعالم؛ من �لهند Eلى ��تحضى كتب ها
Dمريكا، �من Eنكلتر� Eلى Dند�نيسيا، �من بولونيا Eلى �لبوسنة، �من Eسبانيا Eلى �لبر�cيل، �من 

�سيا.     ��ماليزيا Eلى Eيطاليا، �من فرنسا Eلى بلغا�يا 
ترجمت ُكتب �لمؤّلف Eلى �لعديد من �لّلغاO �ألجنبية، �من بين تلك �للغاO: �إلنكليزية 
�;ية ��لعربية ��أللبانية ��لر�سية ���لفرنسية ��أللمانية ��إليطالية ��إلسبانية ��لبرتغالية ��أل
��لصينية  ��لبلغا�ية  ��لصربية  ��لبنغالية  ��لماال�ية  ��الند�نيسية  ��إل�يغو�ية  ��لبوسنية 
��لسو�حلية (لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشر� في Eفريقيا)، �لغة �لّديولهي 
� هناE jقبا� كبير  .Oغيرها من �للغا�(لغة مستخدمة في مو�يس) ��لد�نما�كية ��لمجرية 

 .Oللغا� Iلكتب بهذ� Iهذ �bعلى قر�
�جدO تقدير كبيًر� في كافة Dنحاb �لعالم. �قد كانت �لقد Dثبتت هذI �لمؤلفاO جد��تها، 
�ساهمت من جانب Aخر في تقوية Eيما� كثير  �سبًبا في هد�ية كثير من �لناE Zلى طريق �إليما
من �لمؤمنين. �كل من يقرD هذI �لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضوo �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 
 ��فيها ��لسهولة �لموجو;� بين ثنايا سطو�ها ��لصدr �لذ5 يميز Dسلوبها ��لعمق في تنا
�لقضايا �لعلمية. �ما يمّيز هذI �لمؤلفاD Oيضا ُسرعة تأثيرها �ضما� نتائجها �عدT �لقد�� على 
نقض ما فيها �;حضه.  �كل من يقرD هذI �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد �لك 
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�لّدفا� عن �لفلسفا� �لما�ية ��آل��� �إللحا�ية ��ألفكا� �لُمنحرفة �ألخر�. 
��34 حد1 �0/ نافح منافح عن تلك �لنظريا� بعد مطالعة هذ" �لمؤلفا� فلن 
يكو/ 3لك سو� عن عناٍ� عاطفي ألّ/ �لّسند �لعلمّي قد تّم �حضه �4بطاله. �ال شك 
0/ هذ" �لخصائص نابعة من قوF حكمة �لقرD/ �ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى 
من ���� عمله هذ� 4لى نيل �لمديح ��لثنا� 4نما هدفه �غايته هد�ية �لناM ��لسير بهم 

   .R�ّبح �0 مكسب ما� Rّ0 في طريق �إليما/، كما 0ّ/ ليس هّمه تحصيل
�على ضو� هذ" �لحقائق، فإ/ �لذين يساهمو/ في نشر هذ" �لكتب �يحثو/ 
�لناM على قر��تها لتكو/ �سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو/ خدمة للدين 

ال تقّد� بثمن.
 Zفإّ/ �لعمل على نشر �لكتب �لتي ثبت بالتجرية 0نها  تشو ،Mعلى هذ� �ألسا�
�أل3ها/ �ُتدخل �لبلبلة على �ألفكا� �تزيد من �لّشكو` ��لترّ�� �ال تملك  تأثيًر�  
قوّيا �حاسًما في طر� �لشبها� من �لقلوc،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد ��لوقت. �من 
�لو�ضح 0/ هذ" �لمؤلفا� لم تكن لتتر` كل هذ� �لتأثير لو كانت تركز على بيا/ 
 .Mلسامي �لمتمثل في هد�ية �لنا� dأل�بية للكاتب 0كثر من تركيزها على �لهد� Fلقو�
�من لديه �0نى شك في 3لك فيمكنه 0/ يتحّقق من 0/ �لغاية �لقصو� هي �حض 

�إللحا� �نشر 0خالi �لقرD/ من خالh تأثير هذ� �لجهد �4خالصه �نجاحه.     
يتعين ���4` حقيقة مهمة، �هي 0/ �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليوj في 0نحا� 
�أل�k �ما يتعرk له �لمسلمو/ من �30 َسببه تحّكم �لفكر �إللحا�R في شؤ�/ 
بالفكر  �لهزيمة   i4لحا هو  كّله  هذ�  من   lلخال� يضمن   Rلذ� ��لطريق  �لعالم. 
 Mلّنا� ُيصبح  بحيث  �لقرDنية   iألخال� 4جال�   � �إليما/  حقائق  �بيا/   Rإللحا��

قا��ين على �لتمسك بها. �بالنظر 4لى حالة �لعالم �ما ُير�� له من مزيد 
جّر" 4لى �لفسا� ��لّشر�� ��لدما� فإنه من �لضر��R �لُمسا�عة 

ُيقضى  فقد  �4ال   ،Rبما هو ضر��  jلقيا� 4لى   ��لمستطا قد� 
�ألمر �الَ� حين مناl.  �خالh �لقر/ �لو�حد ��لعشرين، 
 hتكوُ/ كلّيا� ها��/ يحيى -من خال dبإ3/ �هللا تعالى سو�
نهوضها بهذ" �لمهّمة-  �لوسيلة للوصوh بالّناM 4لى مر�تب 

 Fلسعا���  hلجما�� hلعد�� iلصد�� jلسكينة ��لسال�
�لتي �0ضحها لنا �لقرD/ �لكريم. 
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ها���  يحيى

�لخير ُيتوسم
في كل شي�
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� في جميع كتب �لمؤلف مشر�حة �موضحة في ضو� �آليا� �#" �لمو�ضيع �إليمانية �لموجو
�لنا0 جميًعا #لى فهم هذ( �آليا� ��لعيش �فقا لتعاليمها. لقد  �لقر5نية. �هذ( �لكتب تدعو 
� في 9هن �تم شرE جميع �لمو�ضيع �لمتعلقة بآيا� �هللا بحيث ال تبقى هنا< := شبهة :� تر
ر فهم هذ(  �لقاNO. #" �ألسلوK �لسلس ��لسهل ��لرصين �لمنبعث من �لقلب هو �لذ= يسَّ
�لكتب من ِقبل �لجميع صغا�O �كبا�O، �من كل فئا� �لمجتمع، بسهولة ���" := صعوبة، 
�هو �لذ= جعل هذ( �لكتب كتًبا ال تستطيع :" تتركها قبل #تماW قر��تها. �حتى �لذين �تخذ�� 
� في هذ( �لكتب، �ال يستطيعو" �حض صحة Oضا للدين يتأثر�" بالحقائق �لمذكوOموقفا معا

محتوياتها.
�كما يستطيع �لقر�� قر��� هذ� �لكتاK ��لكتب �ألخر_ للمؤلف على �نفر��، فهم يستطعيو" 
قر��تها بشكل جماعي، :� مناقشتها فيما بينهم ��لتسامر حولها. #" قر��� هذ( �لكتب بشكل 

جماعي �نقل كل فر� O:يه �خبرته #لى �آلخرين :مر مفيد جد�.
عال�� على هذ�، فإ" �لمساهمة في تعريف هذ( �لكتب – �لتي لم تؤلَّف #ال لوجه �هللا تعالى 
�ها Oلتي يو� #يمانية كبير�، أل" �أل�لة ��لبر�هين  ُتَعد خدمة  �لنا0  �لمرضاته – �نشرها بين 
�لمؤلف في هذ( �لكتب قوية جد� �مقنعة، لذ� كا" على كل من يريد خدمة هذ� �لدين تشويق 

� منها.��آلخرين لقر��تها ��الستفا
في  نقدمه  �لذ=  �ألخر_،  �لكتب   fستعر�� على   gلالطال  NOلقا� �قت  يتسع   ": نأمل  #ننا 
نهاية هذ� �لكتاK، ليكو" على علم بوجو� منابع ثرَّ� �مصا�O غنية من �لكتب في �لمو�ضيع 

�إليمانية ��لسياسية، �لتي تعد قر��تها مفيد� �ممتعة للغاية.
ال تر_ في هذ( �لكتب ما تر�( في بعض �لكتب �ألخر_ من lO_ شخصية للمؤلف، �ال تر_ 
 K�شر�حا �#يضاحا� مستند� #لى مصا�O مشبوهة، �ال := نقص :� قصوO في :سلوK �أل
 ���لتوقير �لو�جب �تخا9( تجا( �لمفاهيم ��لمو�ضيع �لمقدَّسة، �ال ما يُجر �لقاNO #لى �لحير

.oلى �ليأ0 ��لقنو# �: ����لتر


لى �لقر�� �لكر��
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�لمقدمة

�ألنبياc، عبد �صطفاF  �هللا عز �جل  باقي  �لسالS شأنه شأ�  �B سيدنا عيسى عليه 
 Lميز�  Sلسال� عليه  عيسى  لسيدنا   �A بيد  �لمستقيم،  �لصر�)  Bلى  �لنا`  بهد�ية   FمرA�
�خصائص تجعله مختلفًا عن باقي �ألنبياA� .cهمها Aنه لم يمت Bلى حد �آل� ��A �هللا تعالى 

�فعه Bليه �Aنه سو+ يعو8 مر
 Aخر� Bلى �أل�^. 
لم يصلب �لم يمت،   Sلسال� �لكثير�� فإ� عيسى عليه   Fيعتقد �لعكس مما  �على 
. كما  Bليه  �هللا  �فعه  ��نما  يقتل  �لم  يصلب  لم  بأنه  قاطع  بشكل  يخبرنا  �لكريم  ��لقر<� 
�لقر<� �لكريم ال يحتو/ على <ية تتحدx عن موته �A قتله. �باإلضافة Bلى �لك فإ�   �A
�لقر<� �لكريم يخبرنا بأمو� لم تتحقق بعد عن عيسى عليه �لسالS، �ال يمكن لهذF �ألمو� 
 sما يخبرنا به �لقر<� �لكريم هو �لصد �A لى �أل�^. �ال شكB ال بعد �جوعهB تتحقق �A

�ال بد �A يتحقق. 
�على �لرغم من هذ�، فإ� �لكثير من �لنا` يعتقد�� �A سيدنا عيسى قد ماL في 
�قت ما �"بشكل من �ألشكاA� "Qنه لن يعوB 8لى �أل�^ مر
 �خر�. �هذ� �العتقا8 خطأ 
فاحصة  بعين  �لقر<�  في  �لنظر  فعند  �لكريم.  �لقر<�  في  بما  �لكثيرين  من جهل  نابع  كبير 

تتجلى �لمعاني �لحقيقية لآلياL �تبد� Aكثر �ضوحا. 
به سيدنا محمد صلى �هللا عليه �سلم  Aمر بشر   Sلسال� نبي �هللا عيسى عليه   
�عو8
 
�Aخبرنا �A قد�مه سو+ يكو� في ”<خر �لزما�“ A/ بين يد/ �لساعة، ��A هذF �لفتر

 .cسو+ تمأل عدال �سالما �طمأنينة ��خا
��لمقصو8 بـ"<خر �لزما�" هي �لفتر
 �لتي تسبق مباشر
 قياS �لساعة. �سو+ تسو8 

Aخالs �لقر<� بحيث تنتشر بين �لنا` جميعهم. 
 ،
لذيذ �مآكل  مناظر جميلة،  �Aفضل.  Aجمل  هو  لما  �8مًا  تحن  �إلنسا�  �مخيلة 

�حيا
 هنيئة خالية من �لمشاكل �الجتماعية، يسو8ها �لجماQ ��لبركة ��لطمأنينة...
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فآخر  �"�ألفضل".  "�ألجمل"  مفاهيم  فيه  تتجسد  �لذ/  �لعصر  هو  �لزما�  �<خر 
 Qلزما� هو �لعصر �لذ/ ستنعم فيه �لبشرية بالبركة ��لخير بدًال من �لضيق ��لمشقة، �بالعد�
بدًال من �لظلم، �باألخالs �لعالية بدًال من �ألخالs �لسافلة، �بالسالS ��لطمأنينة بدًال من 
 ،Sإلسال� sخالA لمبا�كة �لتي سو+ يعيش فيها �لمؤمنو�� 
�لفوضى ��لخو+. �هي �لفتر

هذF �ألخالs  �لتي طالما �نو� Bليها منذ سنين. 
في هذ� �لكتا}، نبحث في موضوu عدS �فا
 سيدنا عيسى عليه �لسالS، ��فعه Bلى 
�هللا تعالى �عو8ته Bلى �أل�^ في <خر �لزما� �عتما�8 على <ياL من �لقر<� �لكريم. لكن، 
�قبل �لخو^ في هذ� �لموضوu، يكو� من �لمفيد �A ُنذكر ببعض �لمعلوماL �ألساسية. 
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�! �لدين عند �هللا �إلسال

على مر �لتا�يخ، �Aسل �هللا عز �جل �لعديد من �ألنبياc ��لرسل Bلى �ألقو�S �لمختلفة، 
�لنا`  �Aغلب  �لمستقيم.  �هللا  �فق صر�)  ��لسير  �لحق  �لدين   uالتبا  Sألقو��  cهؤال فدعو� 
في عصرنا هذ� يعتقد�� �A �لرسل ��ألنبياc جا��� بأ8يا� مختلفة عن بعضها �لبعض. �هذ� 
في  هو  كافة  �لنا`  Bلى  عز �جل  �هللا  �Aسله  �لذ/  �لدين   �A �لك   ،
�لمنتشر  cألخطا� من 
�لتي   Lلمحرما� بعض  �فع   Sلسال� عليه  عيسى  فسيدنا  سبيل،  �على  ��حد.  8ين  حقيقته 
كانت موجو8
 في �لدين �لذ/ سبقه. لكن، �في �ألصل، فإ� �أل8يا� �لتي �Aسلها �هللا عز 
�جل ال تختلف عن بعضها �لبعض. ��لدين �لذ/ �Aحي Bلى �ألنبياc �لسابقين �Bلى سيدنا 
موسى �عيسى �Bلى <خر �ألنبياc محمد صلو�L �هللا عليهم Aجمعين هو �لدين نفسه. �في 

�لك يقوQ �هللا تعالى:
"ُقْل 3َمنَّا ِباهللاَِّ َ'َما 1ُْنِزَ� َعَلْيَنا َ'َما 1ُْنِزَ� َعَلى ِ�ْبَر�ِهيَم َ'ِ�ْسَماِعيَل َ'ِ�ْسَحاَ) َ'َيْعُقوَ# 
ِمْنُهْم  1ََحٍد  َبْيَن  ُنَفرُِّ)  َال  َ:بِِّهْم  ِمْن  َ'�لنَِّبيُّوَ!  َ'ِعيَسى  ُموَسى  1ُ'ِتَي  َ'َما  َ'�ْألَْسَباِ? 
َ'َنْحُن َلُه ُمْسِلُموَ! َ'َمْن َيْبَتِغ َغْيَر �ِإلْسَالِ
 Gِيًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َ'ُهَو ِفي �ْآلِخَرAِ ِمْن 

�ْلَخاِسِريَن" (سو:A �3 عمر�!: ٨٤-٨٥).
�كما تفيد �آلية �لكريمة فإ� �لدين �لحق �لذ/ بعثه �هللا للنا` هو �إلسالS. ��لقر<� 

ينبهنا Bلى �A �ألنبياc ��لرسل بّلغو� Aقو�مهم 8ينًا ��حد�ً. 
 .(٣ :Aلمائد� A:سو) “يًناGِ 
�يقوQ �هللا تعالى في <ية Aخر�: ”َ'َ:ِضيُت َلُكْم �ِإلْسَالَ
فاهللا تعالى �ضي للنا` هذ� �لدين ��ختا�F لهم، �بعث به �لرسل Bلى جميع �ألقو�S لينذ��هم 
على مر �لتا�يخ. �كل Bنسا� بلغته هذF �لرسالة مسؤ�Q عنه �مطالب بأ� يتبع هذ� �لدين 

�لحق �لذ/ جاc به جميع �لرسل.  
�فيما �تبعت بعض �ألقو�S �لرسل �لتي ُبعثت Bليها، AنكرL بعض �ألقو�S �ألخر� ما 
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جاLc به. بيد �A ثمة Aقو�ما Aخر� عتت عن Aمر �بها �حرفت كتبه، �بدلت ما جاc في 
 Lلمعتقد�� uبهذ� �لدين، ثم تركت �لدين �لحق �فضلت �تبا cلنبي �لذ/ جا� 
�لدين بعد �فا

�لمحرفة. ��لقر<� �لكريم يخبرنا بهذF �لحقيقة قائًال: 
يَن ِعْنَد �هللاَِّ �ْإلِْسَالُ
 َ'َما �ْخَتَلَف �لَِّذيَن 1ُ'ُتو� �ْلِكَتاَ# ِ�الَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَ�ُهْم  ”ِ�!َّ �لدِّ
�ْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم َ'َمْن َيْكُفْر ِبآَياِ� �هللاَِّ َفِإ!َّ �هللاََّ َسِريُع �ْلِحَساِ#“ (سو:A �3 عمر�!: 

.(١٩
��لقر<�  Bليها.  �Aسل  �لذ/  �لدين  عن   L8حا �لتي   Sألقو�� من  Bٍسر�ئيل  بنو  �كا� 
�لكريم يخبرنا �A �هللا عز �جل بعث بالكثير من �ألنبياB cلى بني Bسر�ئيل ليدعوهم Bلى �لدين 
 Sنهم بدلو� كالB هم ��سلهم بالعصيا�، بلcنبياA يقابلو� 
�لحق. لكنهم كانو� في كل مر
 
لعبا8 Aنهم �لو� �جوههم  �لكريم  �لقر<�  Bلى معتقد�L غريبة. �يخبرنا   FحالوA� حرفو��
 
�ألصناS حتى عندما كا� سيدنا موسى عليه �لسالS بين ظهر�نيهم، ��لك لما غا�8هم لفتر
قصير
. �لقد �Aسل �هللا عز �جل بكثير من �ألنبياB cلى بني Bسر�ئيل �لذين حرفو� �لدين �لحق 

 .Sعيسى عليه �لسال cألنبيا� cمن بين هؤال� .Sحا��8 عنه بعد موسى عليه �لسال�
�لحق  بالدين   Sلى �اللتز�B بني Bسر�ئيل  كا� عيسى عليه �لسالS طو�Q حياته، يدعو 
�لذ/ جاcهم من عند �هللا �Bلى �A يخلصو� Bيمانهم به. �علمهم �إلنجيل �لذ/ كا� مصدقًا 
�لدين  بتحريف  قامو�  �لذين  �لرهبا�  ��نتقد  �لصحيحة.   
�لتو��  SحكاA من  يديهم  بين  لما 
�لحق �Aحلو� محله تعاليمهم �لجامد
 �لخالية من Aية ��A� .pلغى �لطقو` ��ألحكاS �لتي 
8Aخلوها في �لدين في سبيل تحقيق مآ�بهم. ��جه عيسى عليه �لسالS 8عو
 Bلى �لبشرية 
جمعاc للتوحيد ��إلخال| �لصاs8 ��ألخالs �لحميد
. �في هذ�، يقوQ �هللا عز �جل في 

محكم تنزيله:
ًقا ِلَما َبْيَن َيَدaَّ ِمْن �لتَّْوَ:�Aِ َ'ِألُِحلَّ َلُكْم َبْعَض �لَِّذa ُحرَِّ
 َعَلْيُكْم َ'ِجْئُتُكْم  ”َ'ُمَصدِّ

ِبآَيٍة ِمْن َ:بُِّكْم َفاتَُّقو� �هللاََّ َ'1َِطيُعوِ!“ (سو:A �3 عمر�!: ٥٠). 
قبلو�  �لذين  Aتباعه   Aبد �لدنيا،  من  عيسى  سيدنا  �حيل  من   
قصير  
فتر �بعد  لكن، 
به بتحريف 8ينهم تحت تأثير بعض �لعقائد �لوثنية �8BخاQ عقيد
 "�لتثليث" (�أل}، �البن 
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��لر�p �لقد`) في �لدين على �لرغم من عدS ���8ها في �إلنجيل. �بهذ�، بد��A يعيشو� 
 kهنا �A الختال+ باسم "�لمسيحية". �في عصرنا هذ�، �على �لرغم من� S8ينًا مختلفًا تما
�جهته  له  �يرسم  بل  �لعالم  �بع  يغطي  �لذ/   - �لمسيحي  �لدين  معلم  بأ�   
منتشر قناعة 
Aيضًا– هو سيدنا عيسى، Bال �A هذ� غير صحيح. فالدين �لحق �لذ/ Aتى به سيدنا عيسى 
ُحِر+. ��ألناجيل �لتي �صلت Bلينا حاليًا كتبها Aشخا| مجهولو �لهوية بعد سنين طويلة 
تالية. �نتيجة لذلك فإ� �لمسيحية   Lلمؤ�خو� في فتر�� جد�ً من سيدنا عيسى، �جمعها 

�بتعدL كثير�ً عن �لدين �لحق �لذ/ AنزQ على سيدنا عيسى. 
�بعد سيدنا عيسى عليه �لسالS، بعث �هللا عز �جل برسوQ من شعب <خر إلبالغهم، 
 Qلقيامة. �هذ� �لرسو� Sلى يوB تحريفه Sعليه �لكتا} �لحق �لذ/ �عد بحفظه �عد QنزA�
�لذ/ �صطفاF �هللا إلبال� �لبشرية بالدين �لذ/ �ختا�F للعالمين هو <خر �ألنبياc ��لمرسلين 
سيدنا محمد عليه �لصال
 ��لسالS، ��لكتا} �لذ/ AنزQ عليه هو �لقر<� �لكريم. ��لقر<� 
�لكريم هو �لكتا} �لمرسل Bلى ��لبشرية جميعها، من �لشرB sلى �لغر}، ��لنا` كلهم في 
 Lهذ�، �حد �في عصرنا  �لقيامة.   Sيو عليه  �سيحاسبو�  عنه  مسؤ�لو�  �لعالم   Q�8 كل 
�لتقنية �لحديثة شعو} �لعالم �حولتها Bلى ما يشبه �لقومية �لو�حد
. �لذلك فإنه يند� كثير� 
�A يكو� هناk من لم يسمع بالقر<� �لكريم �بالدين �لذ/ يدعو Bليه هذ� �لكتا}. �على 
�لرغم من هذ�، فإ� فئة قليلة من �لبشرية تؤمن بالقر<�. ��لقسم �ألعظم من �لمؤمنين به ال 

يعرفو� حق �لمعرفة ما �لذ/ يقتضيه منهم هذ� �لدين. 
�لهذ� �لسبب فإ� عيسى عليه �لسالS سو+ يعوB 8لى هذ� �لعالم ليعيدB Fلى طريق 
�لحق �يقّوS ما �نحر+ من �لدين، فيدعو �لنا` Bلى �تباu �لقر<� �لكريم �لذ/ هو �لكتا} 
�لحق. �هذ� ما �عد �لقر<� �لكريم به. فكما سنر� في �لفصوQ �لقا8مة، فإ� �هللا تعالى �فع 
عيسى عليه �لسالB Sليه، �بالتالي فعيسى لم يمت. ��لقر<� �لكريم يخبرنا بأنه سو+ يعو8 
بعد dمن لَيسو8َ �إلسالS على �جه �أل�^. �منذ مئاL �لسنين ��لعالم ينتظر الستقباQ هذ� 
�لضيف �لمبا�k من Aجل �A ال تتكر� �ألخطاc �لتي كانت قد ُ��تكبت بحقه مر
 Aخر�. 
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�ألمم �لتي تعيش
في ضنك تلتمس

”منقذ�“ لها
 

ُتَقاِتُلوَ! ِفي َسِبيِل �هللاَِّ َ'�ْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمْن �لرَِّجاِ� َ'�لنَِّساِ� َ'�ْلِوْلَد�ِ!  ”َ'َما َلُكْم َال 
اِلِم 1َْهُلَها َ'�ْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َ'ِليָדا  �لَِّذيَن َيُقوُلوَ! َ:بََّنا 1َْخِرْجَنا ِمْن َهِذlِ �ْلَقْرَيِة �لظَّ

(٧ :cلنسا� 
َ'�ْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيًر�“ (سو�
عندما نقرA �لقر<� �لكريم، نالحظ �A �ألقو�S �لتي بعث �هللا عز �جل لها �سًال كانت 
تعاني من �لفسا8 ��النحالQ �الجتماعي ��ألخالقي. �عند مجيc �لرسوQ، ينعم Aتباعه في 
 ،Qلرسو�  Sقد� تعقب  �لتي   Lلفتر�� في  Aما  �لدين،  يجلبها  �لتي  ��لطمأنينة  �لبركة  من  جو 
فإ� بعض �لنا` يبطر�� بسبب جو �لبركة هذ� �يبتعد�� عن �لدين �ينحرفو� عن �لصر�) 
�لمستقيم �يظلمو� Aنفسهم باتخا�هم �Aبابًا من ��8 �هللا، �بهذ�، يكو� هؤالc �لمنكر�� قد 

�سمو� مصيرهم �لسّيc بأيديهم. 
�في سو�
 مريم، يخبرنا �هللا عن مد� تمسك �ألنبياc ��لرسل باهللا �مد� Bيمانهم 
عاقبة  �كا�  Bيمانهم  فأضاعو�  خلفوهم  Aقو�ما   kهنا  �A عن  كذلك  �يحدثنا  �Bخالصهم، 
Aمرهم خسر�. �هذF �لمجتمعاL هي �لتي �نساقت ���c شهو�تها �لم ُتعر Aية Aهمية للقيم 

�ألخالقية. �في هذ� يقوQ عز �جل: 
ْن َحَمْلَنا َمَع ُنوmٍ َ'ِمْن  
 َ'ِممََّGَ3 ِّيَِّة:nُ 1ُْ'َلِئَك �لَِّذيَن 1َْنَعَم �هللاَُّ َعَلْيِهْم ِمْن �لنَِّبيِّيَن ِمْن”
ْن َهَدْيَنا َ'�ْجَتَبْيَنا �nَ�ِ ُتْتَلى َعَلْيِهْم 3َياُ� �لرَّْحَماِ! َخرُّ'�  nُ:ِّيَِّة ِ�ْبَر�ِهيَم َ'ِ�ْسَر�ِئيَل َ'ِممَّ
 oََهَو�ِ� َفَسْو َالAَ َ'�تََّبُعو� �لشَّ ًد� َ'ُبِكيָדا َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف 1ََضاُعو� �لصَّ ُسجَّ

َيْلَقْوَ! َغيָדا“ (سو:A مريم: ٥٨-٥٩ ).
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��هللا تعالى ينذ� هؤالc �لذين يشر��8 عن �لدين �ينسو� سبب خلقهم �مسؤ�لياتهم 
�لتي  نعمه  �هللا   Qفيبد بهم.  تحيق  قد  �لتي  �لمصائب  من  بالعديد  �يتوعدهم  خالقهم   Fتجا
Aنعم بها على عباF8 هؤالB cلى ضنك �لعيش ، �هذ� مصد�قا لقوله تعالى: "َ'َمْن 1َْعَرsَ َعْن 

nِْكِرa َفِإ!َّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا"(سو:A طه: ١٢٤). 
��هللا تعالى يجاd/ من يميل Bلى �لكفر بعد �إليما� بشتى Aنو�u "َضنك �لَمِعيَشِة ". 
من قلة �لماQ �شحه �نزu �لبركة منه ��B �جد، ��لضيق �لنفسي �لشديد �لناتج عن فسا8 
�ألخالs ��نحر�فها. �ال شك Aّ�  �لمشاكل �القتصا8ية ��الجتماعية �لتي تولدها �لفوضى 

.Fمثلة على "َضنك �لَمِعيَشِة " هذA لسياسية ليست سو��
 uنو�A لظلمة على بعض �لشعو} يعد من بين� Sلظلم �لذ/ يما�سه �لحكا� �A كما
�لعذ�} �لتي يبتلي بها �هللا  بعض �ألقو�S. �قد حدثنا �لقر<� �لكريم عن فرعو�، �ضر} به 
�لمثل على �لحاكم �لظالم �لجائر. فقد كا� فرعو� يعيش في بذ� عظيم �غنى ُمطغ، �كا� 

يؤ�/ شعبه �يمأل �أل�^ فسا�8. يقوQ �هللا عز �جل: 
”ِ�!َّ ِفْرَعْوَ! َعَال ِفي �ْألَْ:sِ َ'َجَعَل 1َْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم ُيَذبُِّح 1َْبَناَ�ُهْم 

َ'َيْسَتْحِي ِنَساَ�ُهْم ِ�نَُّه َكاَ! ِمْن �ْلُمْفِسِديَن“ (سو:A �لقصص: ٤).
فيها  �يسو8  ��الجتماعية  �القتصا8ية  �لمشاكل  فيها  تعم  �لتي   Lلحاال�  Fهذ �في 
�لظلم، يشعر �لنا` �8ئما بحاجة ملحة Bلى منقذ يخلصهم مما هم فيه. �تكو� مهمة هذ� 
�لمنقذ تقويم �ألخطاc �لموجو8
 �تحقيق �لعدQ ��لسالS ��ألمن �هد�ية �لنا` Bلى �لصر�) 

�لمستقيم. 
لقد عانى بنو Bسر�ئيل �لمشاكل نفسها بعد سيدنا موسى، �جابهو� �لحكاS �لظالمين 
�عانو� من ظلم شديد، حيث Aُخرجو� من �Aطانهم �بيوتهم ��8Aكو� �A <لهتهم �لتي كانو� 
يعبد�نها مع �هللا تعالى لن تخلصهم، �علمو� A �Aمو�لهم �<باcهم لن تغني عنهم من �هللا شيئا. 
�لظالمين.  يعصمهم من حكامهم  Bليهم من  يبعث   �A �هللا عز �جّل  فقد طلبو� من  �لذلك 

فاستجا} لهم �بهم بأ� بعث لهم طالوL. �في هذ� يقوQ �هللا عز �جل: 
”1ََلْم َتَر ِ�َلى �ْلَمَإلِ ِمْن َبِني ِ�ْسَر�ِئيَل ِمْن َبْعِد ُموَسى nْ�ِ َقاُلو� ِلَنِبيٍّ َلُهْم �ْبَعْث َلَنا َمِلًكا 
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ُتَقاِتُلو� َقاُلو� َ'َما  ُنَقاِتْل ِفي َسِبيِل �هللاَِّ َقاَ� َهْل َعَسْيُتْم ِ�ْ! ُكِتَب َعَلْيُكْم �ْلِقَتاُ� 1َالَّ 
ا ُكِتَب َعَلْيِهْم �ْلِقَتاُ�  َلَنا 1َالَّ ُنَقاِتَل ِفي َسِبيِل �هللاَِّ َ'َقْد 1ُْخِرْجَنا ِمْن Gَِياِ:َنا َ'1َْبَناِئَنا َفَلمَّ

 .(٢٤٦ :Aلبقر� A:سو) “اِلِميَن َتَولَّْو� ِ�الَّ َقِليًال ِمْنُهْم َ'�هللاَُّ َعِليٌم ِبالظَّ

”'لن تجد لسّنة �هللا تبديًال “
Aمة  كل  قصة   �A �لكريم  �لقر<�  في  �لسابقين   Sألقو�� قصص  في  نالحظه  ما   �B
�هللا  يبعثهم  �لذين  �لرسل   Qحو�A� �لنا`،  يعيشها  �لتي   Qفاألحو� �ألخر�.  تشبه  �ألمم  من 

إلنذ��هم، ثم هالk هذF �ألمم في <خر �لمطا+، كلها Aمو� قائمة على �لمنطق نفسه. 
�عصرنا هذ�، يشهد �نحالًال �تفسخا كبيرين. �Aمل �لنا` �لذين يعيشو� في �لفقر 
��لتخلف ��لظلم �A ينعمو� في يوS ما بحيا
 تملؤها �ألخالs �لفاضلة، �ينتشر فيها �ألمن 
��لسالS. �ال شك Aنه ال صالp ألحو�Q هذF �لمجتمعاL �ال Aمل في تصحيح �جهة �لعالم 
Bال ��B تم �اللتز�S بهذF �ألخالs �هذF �لمثل �لعالية. �هذ� �إلصالp عملية لن يقد� عليها 

Bال �Aلئك �لذين تشبعو� بهذF �ألخالs �سرL في عر�قهم.
 
�كا� �هللا تعالى، قد بعث بمنقذين يخلصو� �ألقو�S �لغابر
 بعد �A تر��8 في حمأ
�آلية  �تخبرنا  �بصائرهم.  Aبصا�هم   Qلما�� �لغنى  �Aعمى   Qالنحال� فيهم  ��نتشر  �لفسا8، 

�لتالية �A �هللا تعالى يغدs بنعمه على �ألمم �لتي تخشاF �تتقيه: 
َماِ� َ'�ْألَْ:sِ َ'َلِكْن  ”َ'َلْو 1َ!َّ 1َْهَل �ْلُقَر� 3َمُنو� َ'�تََّقْو� َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍ� ِمْن �لسَّ

 .(٩٦ :oألعر�� A:سو) “!َُبو� َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َكاُنو� َيْكِسُبو َكذَّ
�هذF �آلياL ��لعديد من �آلياL �ألخر� تشرp قاعد
 Bلهية في غاية �ألهمية: �لعمل 
بأخالs �إلسالS هو �لطريق �لوحيد للسالS ��لطمأنينة ��لبركة. �هذF �لقاعد
 كانت سا�ية 
 Qمع �ألمم �لسابقة �سو+ تبقى كذلك سا�ية مع �ألمم �لالحقة. فمن غير �لممكن للعد
��ألمن ��الستقر�� �A يسو8 في �لمكا� �لذ/ يخلو من AخالقياL �لقر<�. فهذF سنة �هللا. 

��لقر<� �لكريم يخبرنا �A سنة �هللا ال تتغير: 
ا َجاَ�ُهْم َنِذيٌر َما Gَ��َُهْم ِ�الَّ  " َلِئْن َجاَ�ُهْم َنِذيٌر َلَيُكوُننَّ 1َْهَد� ِمْن ِ�ْحَد� �ْألَُمِم َفَلمَّ
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َفَهْل  ِبَأْهِلِه  ِ�الَّ  يُِّئ  �لسَّ �ْلَمْكُر  َيِحيُق  َ'َال  يِِّئ  �لسَّ َ'َمْكَر   sِ:َْْأل� ِفي  ُنُفوً:� �ْسِتْكَباً:� 
َتْحِويًال."  ِلُسنَِّة �هللاَِّ  َتِجَد  َ'َلْن  َتْبِديًال  ِلُسنَِّة �هللاَِّ  َتِجَد  َفَلْن  ِليَن  َيْنُظُر'َ! ِ�الَّ ُسنََّة �ْألَ'َّ

(سو:A فاطر: ٤٢-٤٣).

�اللتز�
 بأخال) �إلسال
 من 'جهة نظر �لقر3!
كما �كرنا في �لفصل �لسابق، فعند �لنظر في <ياL �لقر<�، نر� �A �هللا تعالى بعث 
�هذ�  �ألخالقي.  ��النحطا)   Qلضال��  Sلظال� في  عاشت  �لتي  �لسابقة  �ألمم  Bلى  "منقذ�ً" 
�لمنقذ يدعو قومه لإليما� باهللا �عدS �إلشر�k به �يحذ�هم عاقبة Aمرهم. Aما A ��Bصر�� على 
عنا8هم �Bنكا�هم فإنه يحذ�هم من سوc �لعذ�}.  �قد Aخبرنا تعالى في �لقر<� �لكريم Aنه 

ال يهلك �لقر� �A ��8 ينذ�ها:
َلَها ُمنِذُ:'َ! nِْكَر� َ'َما ُكنَّا َظاِلِميَن“ (سو:A �لشعر��:  َقْرَيٍة ِ�الَّ  1َْهَلْكَنا ِمْن  ”َ'َما 

.(٢٠٨-٢٠٩
�لما8/  ��النحطا)   Qالنحال�  uنو�A جميع  فيه   Lنتشر� قد  نعيشه  �لذ/  �لزمن   �B
�لغني  بين   
�لهو فيه  �توسعت  ��الجتماعية  �لسياسية  ��لفوضى  ��النحر�+  ��لمعنو/ 
��لفقير. ��لقر<� يعلمنا �A �هللا تعالى ال بد �A �A يكشف لنا مخرجًا بعد عهو8 من �لمشقة 
�لحق  �لّدين   �A� �لعالم   cنحاA في جميع  تسو8  �لقر<� سو+   sخالA  �A يبشرنا  ��لظنك. 

سو+ يظهر على كافة �أل8يا� �لباطلة �ألخر�. 
��هللا تعالى يبشر عباF8 �لمؤمنين بهذF �لحقيقة في سو�
 �لتوبة: 

”ُيِريُد'َ! 1َْ! ُيْطِفُئو� ُنوَ: �هللاَِّ ِبَأْفَو�ِهِهْم َ'َيْأَبى �هللاَُّ ِ�الَّ 1َْ! ُيِتمَّ ُنوَ:lُ َ'َلْو َكِرlَ �ْلَكاِفُر'َ! 
 lََكِر َ'َلْو  ُكلِِّه  يِن  �لدِّ َعَلى   lُِلُيْظِهَر �ْلَحقِّ  َ'Gِيِن  ِباْلُهَد�  َ:ُسوَلُه  1َْ:َسَل   aلَِّذ� ُهَو 

�ْلُمْشِرُكوَ!“ (سو:A �لتوبة: ٣٢-٣٣).
 ،Lلصالحا� يعملو�  �لذين  �لصا8قين  �لمؤمنين  تعالى  �هللا  يبشر  �لتوبة،   
سو� �في 
�ستخلف  �أل�^ كما  في  بأنه سيستخلفهم  في سبيله  ��لعاملين  Aحكامه  �لمحافظين على 
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�لذين من قبلهم  �يمكن لهم فيها: 
َكَما   sِ:َْْأل� ِفي  َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم  اِلَحاِ�  �لصَّ َ'َعِمُلو�  ِمْنُكْم  3َمُنو�  �لَِّذيَن  �هللاَُّ  ”َ'َعَد 
ِمْن  َلنَُّهْم  َ'َلُيَبدِّ َلُهْم  �ْ:َتَضى   aيَنُهْم �لَِّذGِ َلُهْم  َننَّ  َ'َلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف 
َفُأْ'َلِئَك ُهْم  َبْعَد nَِلَك  َيْعُبُد'َنِني َال ُيْشِرُكوَ! ِبي َشْيًئا َ'َمْن َكَفَر  1َْمًنا  َبْعِد َخْوِفِهْم 

�ْلَفاِسُقوَ!“ (سو:A �لنو:: ٥٥).
�عند هذ� �لحّد، يجب �النتباB Fلى Aمر هاS: في �آلية �لسابقة يشتر) �هللا عز �جل 
به  يعبد�نه �ال يشركو�  �لدين في �أل�^؛ A/ �جو8 مؤمنين صالحين   sخالA تنتشر  �A

...Lشيئًا �يعملو� �لصالحا

�لمنقذ �لمنتظر
Bلى هنا نستنتج ما يلي: ال شك �A �هللا تعالى يستجيب 8عو
 عباF8 �لصالحين في 
ما يرجونه منه من مد8 في مجابهة �لظلم في كل عصر من �لعصو�، تماما مثلما حصل مع 
�ألقو�S �لغابر
، ��لمسلمو� يعتقد�� Aنه سو+ ينقذ �لنا` في عصرنا هذ� من ظلم �لال8ينية 

�يهديهم سبل �لسالS �ينعم عليهم بطيب �لعيش �حال�
 �إليما�. 
�B �لمأموQ من �لمؤمنين �لصا8قين �A يسعو� في �أل�^ �يبلغو� �سالة �إلسالB Sلى 
جميع سكا� �أل�^، ��لك بعد ما <لت Bليه Aخالs �لنا` من فسا8 ��نحر�+. �كما هو 
ينقذ  بمنقذ  �هللا عز �جل  يبعث   �A �لمؤمل  فإنه من   ،Sلظال�� �لظلم  �لحاQ في كل عهو8 
�لنا`  �لتي نعيشها، فإ� Aخالs �إلسالS هي �لمنقذ �لذ/ سيخر�   
�لفتر  Fألمة. �في هذ�
Bلى  �لعالم  �لمخلصين �يقو��8  �لمؤمنين  ثلة من  ينطلق  �لنو�". �سو+  Bلى   Lلظلما�" من 
سو�c �لسبيل من خالQ هد�يته Bلى �ألخالs �إلسالمية �لسامية، �سو+ يهزS �هللا تعالى على 

  .
Aيديهم جميع �ألفكا� �لفاسد
 ��أل8يا� �ألخر� �لملحد
�باختصا�، فإ� �هللا يعد عباF8 �لمخلصين �لمتوجهين نحوF ال يريد�� Bال �جهه بأنه 

سينصرهم في �أل�^، مثلما نصر �ألقو�S �لسابقة. �في هذ� يقوQ �هللا عز �جل: 
�لَِّذيَن 1ُْخِرُجو� ِمْن Gَِياِ:ِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِ�الَّ 1َْ! َيُقوُلو� َ:بَُّنا �هللاَُّ َ'َلْوَال Gَْفُع �هللاَِّ �لنَّاَ� َبْعَضُهْم 
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َمْت َصَو�ِمُع َ'ِبَيٌع َ'َصَلَو�ٌ� َ'َمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها �ْسُم �هللاَِّ َكِثيًر� َ'َلَينُصَر!َّ �هللاَُّ  ِبَبْعٍض َلُهدِّ
 Aَ3َتْو� �لزََّكا'َ Aََال نَّاُهْم ِفي �ْألَْ:sِ 1ََقاُمو� �لصَّ َمْن َينُصُرlُ ِ�!َّ �هللاََّ َلَقِوaٌّ َعِزيٌز �لَِّذيَن ِ�ْ! َمكَّ
َ'1ََمُر'� ِباْلَمْعُر'oِ َ'َنَهْو� َعْن �ْلُمْنَكِر َ'ِهللاَِّ َعاِقَبُة �ْألُُموِ: (سو:A �لحج، ٤٠-٤١).
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عيسى بن مريم في �لقر3!
 

 Sسيدنا عيسى عليه �لسال 
هد+ هذ� �لقسم من �لكتا} هو سر8 جميع تفاصيل حيا
�لسابقة ��لقا8مة عند �جوعه Bلى �أل�^، ��لك �عتما�8 على Aكثر �لمصاA �8مانًا �ثقة. �هذ� 
 Qعلى مر �لعصو� ��لذ/ يقو Qلمصد� هو بالتأكيد �لقر<� �لكريم �لذ/ لم يتغير �لم يتبد�
ِلَكِلَماِتِه..."(سو:A �ألنعا
: ١١٥). ��لقر<� هو �لكتا}   �َ ُمَبدِّ فيه �هللا عز �جل :" ...َال 
�لذ/ يمكننا �A نجد فيه جميع �ألخبا� �لقطعية بخصو| �لمستقبل. �Bلى جانب �لقر<� 
�لكريم، فإ� Aحا8يث سيدنا محمد صلى �هللا عليه �سلم تتضمن معلوماL كثير
 حوQ عيسى 
عليه �لسالS �كثير� من تفاصيل حياته، �كذلك معلوماL عن مسألة موته �A �فعه Bلى �هللا 

�عو8ته Bلى �أل�^ مر
 Aخر�، ثم موته �لميتة �لحقيقية.  
عاz سيدنا عيسى عايه �لسالS قبل ما يقا�} من Aلفي عاS، �هو عبد �ختا�F �هللا 
�جعله صفيًا في �لدنيا Bلى يوS �لقيامة. ��لدين �لحق �لذ/ جاc به هذ� �لرسو�B�- Q كا� 
في  عليه  كا�  عما  ��لتغيير  �لتحريف  من  لكثير  تعر^  Aنه  Bال   – باالسم  حاليًا  موجو�8ً 
�لحقيقة. �كذلك، فإ� �لكتا} �لذ/ �Aحي به Bليه موجو8 باالسم Aيضًا، بيد A �Aصله غير 
موجو8. ��لمصا�8 �لمسيحية تعرضت للعديد من �لتغيير ��لتحريف. �لهذ� فإ� �لعثو� على 

�لمعلوماL �لمتعلقة بعيسى عليه �لسالS من هذF �لمصاA �8مر غير ممكن. 
��لمصد� �لوحيد �لذ/ يمكن �A يمدنا بالمعلوماL �لصحيحة عن �لنبي عيسى عليه 
�لسالS هو �لقر<� �لكريم �لذ/ �عد �هللا بحفظه من كل تحريف Bلى يوS �لقيامة. ��لقر<� 
��جهها  �لتي   xألحد��� �لمسيح �حياته  تفاصيل كثير
 عن �ال8
 سيدنا  لنا   Sيقد �لكريم 
طو�Q حياته �Aحو�Q �لنا` من حوله، �عن �لكثير من �ألمو� �ألخر�. كما �A �لعديد من 
<ياL �لقر<� تحدثنا عن �لكثير من Aحو�A Qمه مريم عليها �لسالS قبل �ال8ته، �طريقة حياتها 
 �A يخبرنا �هللا  عز �جل� .
�حملها �لمعجز ��ال8تها ��8�8 �لفعل �لتي جابهتها بعد �لوال8
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سيدنا عيسى سو+ يعوB 8لى �أل�^ في <خر �لزما�. �في هذ� �لقسم من �لكتا}، سو+ 
 .Sعن سيدنا عيسى عليه �لسال xلتي تتحد� Lنستعر^ �آليا

'الAG مريم عليها �لسال
 'نشأتها
 
ُ�ِلدL مريم عليها �لسالS، �لتي �صطفاها �هللا عز �جل لوال8
 سيدنا عيسى، في فتر
�لمسيح   cبمجي <مالهم  جميع  يربطو�   
�لفتر تلك  في  �ليهو8  �كا�   ،Lباالضطر�با مليئة 
(�لمنقذ).  �كا� �هللا قد �ختا� سيدتنا مريم ألc�8 هذF �لمهمة �لعظيمة �لمبا�كة، �Aنشأها 
نشأ
 صالحة لكي تستطيع �لقياS بها على Aحسن �جه. �كانت سيدتنا مريم من نسل كريم 

�صطفاF �هللا ��ختا�F على سائر �لبشر، من عائلة <Q عمر��. 
�كا� <Q عمر�� من عائلة مؤمنة باهللا ��سخة �إليما�، يرجو� �بهم في كل عمٍل 
 Fبهذ قومها  بين  معر�فة  �لعائلة   Fهذ �كانت  �محا�مه،  �هللا  حد�8  �يرعو�  به  يقومو� 
 cجة عمر�� بحملها لمريم توجهت هللا فو��ً في �لدعا�d لخصائص �لفاضلة. �عندما علمت�

�نذ�L حملها له. �يقوQ �هللا في هذ�: 
”nْ�ِ َقاَلْت �ْمَرAُ1َ ِعْمَر�َ! َ:#ِّ ِ�نِّي َنَذْ:ُ� َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرًَّ:� َفَتَقبَّْل ِمنِّي ِ�نََّك 
ِبَما  1َْعَلُم  َ'�هللاَُّ  1ُْنَثى  َ'َضْعُتَها  ِ�نِّي   ِّ#:َ َقاَلْت  َ'َضَعْتَها  ا  َفَلمَّ �ْلَعِليُم  ِميُع  �لسَّ 1َْنَت 
ِمْن  َ'nُ:ِّيََّتَها  ِبَك  1ُِعيُذَها  َ'ِ�نِّي  َمْرَيَم  ْيُتَها  َسمَّ َ'ِ�نِّي  َكاْألُْنَثى  َكُر  �لذَّ َ'َلْيَس  َ'َضَعْت 

ْيَطاِ! �لرَِّجيِم“ (سو:A �3 عمر�!: ٣٥-٣٦).  �لشَّ
سبيل  في  نيتها  توجيه  عمر��  �dجة  موقف  كا�   ،Sلسال� عليها  مريم   
�ال8 �عند 
مرضا
 �هللا عز �جّل. حيث 8عت �بها �A يعيذها هي ���يتها من �لشيطا� �لرجيم، �تقبل 
�يشير  خلق حسن.  على  �لدته  �لذ/  طفلها  جعل  بأ�  �كافأها  عمر��،  �dجة   c8عا �هللا 
�لقر<� �لكريم بشكل خا| Bلى �لتربية �لصالحة �لتي نشأL عليها، فشبهها بالنباL �لجميل 
�ما يحتا� Bليه من �عاية، يقوQ �هللا: ”َفَتَقبََّلَها َ:بَُّها ِبَقُبوٍ� َحَسٍن َ'1َْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا َ'َكفََّلَها 

َ�َكِريَّا...“ (سو:A �3 عمر�!: ٣٧).  
�الحظ dكريا عليه �لسالA ،Sثناc تربيته لها، Aنها مختلفة عن غيرها من �لنساc، �لك 



21

�A �هللا تفضل عليها بالكثير من �لنعم ��أل�s�d. يقوQ تعالى: 
َهَذ�  َلِك  1َنَّى  َياَمْرَيُم  َقاَ�  ِ:ْ�ًقا  ِعْنَدَها  َ'َجَد  �ْلِمْحَر�َ#  َ�َكِريَّا  َعَلْيَها  Gََخَل  ”ُكلََّما 

َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد �هللاَِّ ِ�!َّ �هللاََّ َيْرُ�ُ) َمْن َيَشاُ� ِبَغْيِر ِحَساٍ#“ (سو�
 <Q عمر��:٣٧). 
�لعائلة،   Fفر�8 هذA حدA لعالمين، فإنه �صطفى� �كما �A �هللا �ختا� <Q عمر�� على 
 cنسا على  ��صطفاها  �طهرها  خاّصين،  �تد�يبًا  تعليمًا  تتلقى  �جعلها  مريم،  سيدتنا 

�لعالمين:  
ِنَساِ�  َعَلى  َ'�ْصَطَفاِ�  َ'َطهََّرِ�  �ْصَطَفاِ�  �هللاََّ   َّ!�ِ َياَمْرَيُم  �ْلَمَالِئَكُة  َقاَلْت   nْ�ِ'َ”
�ْلَعاَلِميَن َياَمْرَيُم �ْقُنِتي ِلَربِِّك َ'�ْسُجِدa َ'�ْ:َكِعي َمَع �لرَّ�ِكِعيَن“ (سو�
 <Q عمر��: 

 .(٤٢-٤٣
�في �لمجتمع �لذ/ عاشت فيه، ُعرفت سيدتنا مريم �عائلتها بشد
 توكلهما على �هللا 
�Bخالصهما له. كما Aنها كانت معر�فة بالطها�
 �ألخالقية فكانت تصو� عرضها �تحفظ 

عفتها. �في هذ� يقوQ �هللا في سو�
 �لتحريم: 
َقْت  َ'َصدَّ ُ:'ِحَنا  ِمْن  ِفيِه  َفَنَفْخَنا  َفْرَجَها  1َْحَصَنْت  �لَِّتي  ِعْمَر�َ!  �ْبَنَت  ”َ'َمْرَيَم   

ِبَكِلَماِ� َ:بَِّها َ'ُكُتِبِه َ'َكاَنْت ِمْن �ْلَقاِنِتيَن“ (سو�
 �لتحريم: ١٢).

#1 !'G سيدنا عيسى AGال'
Aكبر  من  بها  حملت  �لتي  ��لكيفية   Sلسال� عليه  بعيسى  مريم  سيدتنا  حمل  �كا� 
�لمعجز�L �لمتعلقة بهذ� �لنبي �لكريم. ��لقر<� �لكريم يخبرنا بكثير من �لتفاصيل بشأ� هذ� 
�لموضوu. �في سو�
 مريم يخبرنا �هللا عن لقائها بجبريل عليه �لسالS، على �لنحو �لتالي: 
"َ'�nُْكْر ِفي �ْلِكَتاِ# َمْرَيَم nْ�ِ �نَتَبَذْ� ِمْن 1َْهِلَها َمَكاًنا َشْرِقيָדا َفاتََّخَذْ� ِمْن Gُ'ِنِهْم 

ِحَجاًبا َفَأْ:َسْلَنا ِ�َلْيَها ُ:'َحَنا َفَتَمثََّل َلَها َبَشًر� َسِويָדا"(سو�
 مريم: ١٦-١٧).
�كما تذكر هذF �آلياL، فإ� مريم �نتبذL لنفسها مكانا شرقيّا �Aمضت جز�cً من 
�لفتر
 من حياتها، تر��c لها جبريل على هيئة Bنسا�   Fلمكا�. �في هذ� حياتها في �لك 
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Q�A كالمها  �تقو�ها، حيث كا�  مريم  عفة  على  تؤكد  Aنها   Lآليا� في  ��لالفت  سو/. 
حين �LA جبريل: 

"َقاَلْت ِ�نِّي 1َُعوnُ ِبالرَّْحَماِ! ِمْنَك ِ�ْ! ُكنَت َتِقيָדا" (سو�
 مريم: ١٨).
Aما جبريل فعر+ نفسه لها، �Aخبرها Aنه �سوQ �بها بعثه Bليها بمهمة خاصة ليبشرها 

ببشر� من عندF. �في �آلية �لكريمة يقوQ جبريل: 
"َقاَ� ِ�نََّما 1ََنا َ:ُسوُ� َ:بِِّك ِألََهَب َلِك ُغَالًما َ�ِكيָדا"(سو�
 مريم: ١٩).

ُرِ� ِبَكِلَمٍة ِمْنُه �ْسُمُه �ْلَمِسيُح ِعيَسى �ْبُن َمْرَيَم  "nْ�ِ َقاَلْت �ْلَمَالِئَكُة َياَمْرَيُم ِ�!َّ �هللاََّ ُيَبشِّ
ِبيَن"(سو�
 <Q عمر��: ٤٥). ْنَيا َ'�ْآلِخَرAِ َ'ِمْن �ْلُمَقرَّ َ'ِجيًها ِفي �لدُّ

 �A ��8 تحمل �A سألت مريم جبريل بعد تلقيها هذ� �لخبر �لمهم، كيف يمكن�
يمسها Aّ/ من �لبشر، فقالت: 

”َقاَلْت 1َنَّى َيُكوُ! ِلي ُغَالٌ
 َ'َلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َ'َلْم 1َُ� َبِغيָדا َقاَ� َكَذِلِك َقاَ� َ:بُِّك 
ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن َ'ِلَنْجَعَلُه 3َيًة ِللنَّاِ� َ'َ:ْحَمًة ِمنَّا َ'َكاَ! 1َْمًر� َمْقِضيָדا َفَحَمَلْتُه َفانَتَبَذْ� 

ِبِه َمَكاًنا َقِصيָדا (سو�
 مريم: ٢٠-٢٢).
 �nَ�ِ �َُقاَلْت َ:#ِّ 1َنَّى َيُكوُ! ِلي َ'َلٌد َ'َلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َقاَ� َكَذِلِك �هللاَُّ َيْخُلُق َما َيَشا

َقَضى 1َْمًر� َفِإنََّما َيُقوُ� َلُه ُكْن َفَيُكوُ! (سو�
 <Q عمر��: ٤٧).
�كما هو ��ضح من هذF �آلياL، فإ� جبريل عليه �لسالS بّشر مريم بأنها حامل �بأ� 
�هللا قا�8 على �لك بقوله ”ُكْن َفَيُكوُ!“. فمريم عليها �لسالS لم يمسسها Aّ/ من �لبشر  �لم 
يتز�جه Aحد. �بمعنى <خر، فإ� عيسى جاB cلى هذF �لدنيا بطريقة مختلفة عما كا� سائد� 
�عما كا� مألوفا. �هذF ليست Bّال ��حد
 من �لمعجز�L �لتي حصلت طو�Q حياته ��لتي 

سو+ تحصل عند �جوعه مر
 Aخر�. 
�لنا`.  �لبشر� بحملها، �عتكفت في مكا� بعيد بمعزQ عن  �بعد �A تلقت مريم 
�في فتر
 �لحمل هذF شد �هللا تعالى من �dAها �Aيدها ما8يا �معنويا، حيث هّيأ لها جميع 
حتى  قصيا  مكانًا  �Aسكنها  �لما8ية.  �لر�حة  �Aسبا}  نفسي   cهد� من  �لحامل  تحتاجه  ما 
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ال يصيبها شيc من �أل�� �لما8/ ��لمعنو/، فالذين ال يفهمو� ما لديها من �ألسر�� قد 
يتعرضو� لها بما ال تحب.

عيسى عليه �لسال
 كلمة �هللا 
يلفت �لقر<� �لكريم Aنظا�نا Bلى �A عيسى عليه �لسالS كا� مختلفًا تماS �الختال+ 
عن بقية �لنا` منذ �ال8ته Bلى �A �فعه �هللا Bليه. فقد ُخِلق سيدنا عيسى بشكل يختلف عن 
AشكاQ �لوال8
 �لعا8ية �لتي نعرفها، �جاB cلى �لدنيا ��8 ��لد. كما �A �هللا تعالى Aخبر Aّمه 
عن طريق مالئكته، �قبل �ال8ته، بالكثير من ميز�ته �خصاله، �من ميز�L هذ� �لرسوA Qنه 

"كلمة �هللا": 
 mٌ':ُ'َ ِ�نََّما �ْلَمِسيُح ِعيَسى �ْبُن َمْرَيَم َ:ُسوُ� �هللاَِّ َ'َكِلَمُتُه 1َْلَقاَها ِ�َلـى َمـْرَيَم ...”

.(١٧١:cلنسا� 
ِمْنُه...“ (سو�
ُرِ� ِبَكِلَمٍة ِمْنُه �ْسُمُه �ْلَمِسيُح ِعيَسى �ْبُن َمْرَيَم  ”nْ�ِ َقاَلْت �ْلَمَالِئَكُة َياَمْرَيُم ِ�!َّ �هللاََّ ُيَبشِّ

ِبيَن“ (سو�
 <Q عمر��: ٤٥).  ْنَيا َ'�ْآلِخَرAِ َ'ِمْن �ْلُمَقرَّ َ'ِجيًها ِفي �لدُّ
�لم ُتستعمل عبا�
 "كلمة �هللا" في �لقر<� �لكريم لوصف A/ من �لبشر سو� سيدنا 
عيسى عليه �لسالS، كما Aخبر �هللا عن �سم سيدنا عيسى حتى قبل �ال8ته. �في �لعا8
، فإ� 
�لعائالL هي �لتي تطلق �ألسماc على Aبنائها. بيد �A �ضع سيدنا عيسى كا� �ضعًا مختلفًا. 
فلقد سمى �هللا عيسى باسم "عيسى �لمسيح" ألنه كا� كلمة من لدنه. �هذ� 8ليل كبير 
على �A سيدنا عيسى خلق خلقا مختلفًا عن باقي �لبشر. Bلى جانب كل هذ�، فإ� �ال8ته 
��لمعجز�L �لتي حدثت في Aثناc حياته، ثم �فعه من قبل �هللا تعالى قبل �A يموL، كلها 

Aمو� تبين  �ختال+ عيسى عليه �لسالS عن باقي �لبشر.


'الAG عيسى عليه �لسال
�من  فائقة.  �عاية  Bلى  �تحتا�  للغاية  صعب  Aمر   
�لوال8 فإ�  معر�+،  هو  كما 

 �A تو�جه هذ� �لموقف ��B لم توجد تحت �لرعاية �لطبية، ���B لم تكن Aلصعب على �مر�
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مرفوقة بمن تساعدها �تشد من �dAها، غير �A سيدتنا مريم �لتي ال تمتلك A/ تجربة في 
هذ� �ألمر- �ستطاعت �A تنجح في �ال8تها بفضل قربها من �هللا تعالى ��عتما8ها �توكلها 

عليه. 
طريق  عن  بالعو�  �هللا  Aمدها  �لمخا^،   Sال> من  تعاني  مريم  سيدتنا  كانت  �فيما 
Aفضل  �في   sلطر� بأسهل  �ال8تها  تتم  حتى  به   Sتقو  �A يجب  بما  Aبلغها  حيث  �لوحي. 
 ،
�لوال8 �قتر�} ساعة  بها على سيدتنا مريم. �عند  �هللا  Aنعم  نعمة Aخر�   Fهذ� .Qألحو��
ساقتها <الS �لمخا^ Bلى جذu نخلة: ”َفَأَجاَ�َها �ْلَمَخاsُ ِ�َلى ِجْذِ� �لنَّْخَلِة َقاَلْت َياَلْيَتِني 
ِمتُّ َقْبَل َهَذ� َ'ُكنُت َنْسًيا َمْنِسيָדا َفَنا�Gََها ِمْن َتْحِتَها 1َالَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل َ:بُِّك َتْحَتِك َسِريָדا 
َ'ُهزaِّ ِ�َلْيِك ِبِجْذِ� �لنَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُ:َطًبا َجِنيָדا َفُكِلي َ'�ْشَرِبي َ'َقرaِّ َعْيًنا َفِإمَّا َتَرِينَّ 
ِمْن �ْلَبَشِر 1ََحًد� َفُقوِلي ِ�نِّي َنَذْ:ُ� ِللرَّْحَماِ! َصْوًما َفَلْن 1َُكلَِّم �ْلَيْوَ
 ِ�نِسيָדا“ (سو�
 مريم: 

.(٢٣-٢٦

عيسى عليه �لسال
 يتكلم في �لمهد
”َ'مْرَيُم �لَِّتي 1َْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفيَها ِمْن ُ:'ِحَنا َ'َجَعْلَناَها َ'�ْبَنَها 3َيًة ِلْلَعاَلِميَن“ 

.(٩١ :cألنبيا� 
(سو�
�لقد كانت �ال8
 سيدنا عيسى، �لتي لم يعتد �لنا` عليها، من بين �لحو�x8 �لتي 
�متحن �هللا بها قوS مريم كما �متحن بها مريم نفسها Aيضًا. �في �لو�قع، فإ� مجيc سيدنا 
�لتي تثبت �جو8 �هللا   Lحد� �لمعجز�B لدنيا بهذ� �لشكل كانت� عيسى عليه �لسالB Sلى 
عز �جّل �تدعو Bلى �إليما� به. لكن قوS مريم لم يفهمو� هذF �ألمو� �ظنو� بها �لظنو�. 

�في هذ� يقوQ �لقر<� �لكريم: 
َما َكاَ!  َفِريָדا َيا1ُْخَت َهاُ:'َ!  َشْيًئا  َلَقْد ِجْئِت  َياَمْرَيُم  َقاُلو�  َتْحِمُلُه  َقْوَمَها  ِبِه  ”َفَأَتْت 

1َُبوِ� �ْمَر1َ َسْوٍ� َ'َما َكاَنْت 1ُمُِّك َبِغيָדا“ (سو�
 مريم: ٢٧-٢٨).
�لنا`  فيه عن  �نعزلت  �لذ/  �لمكا�  مريم  تركت  فعندما   ،Lآليا�  Fتفيد هذ �كما 
 ً���d توضيح ��تهموها /A Sتقد �A لى قومها مع �ليدها، لم يسمح لها قومهاB توجهت�
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بأمو� مشينة �مخجلة. فمع �A قومها كانو�  بأنها قامت  �بهتانا �فقا لظنونهم �تخمينهم 
يعرفونها منذ �ال8تها �يعرفو� نشأتها، �يعرفو� <Q عمر�� �لذين Aنشئوها، �يعرفو� مد� 

حبهم هللا �مد� تدينهم، Bال Aنهم مضو� في غمزهم ��تهاماتهم لها با�تكا} �لفاحشة. 
�بما �A سيدتنا مريم كانت عفيفة �طاهر
، �تتقي �هللا حق تقاته، فإ� �تهامهم لها 
ناحية  من  �هو  �بهتانا،   ���d لتشويه سمعتها  محا�لة  يكن سو�  لم  �لر�يلة  في   uبالوقو
Aخر� �بتالc لها من �هللا تعالى. فمنذ �ال8تها �طو�Q �حلتها في �لحيا
، كانت تعلم �A �هللا 
بها   Lشتد� بل يد�كها كلما   cلهوجا�  
�لحيا لعو�صف  يذ�ها  يتخلى عنها �لن  لن  تعالى 
�لصعا} �ضاقت عليها �لسبل. �كانت كعا8تها �8ئما، تد�k جيد� �A ال شيc يتم خا�� 

مشيئة �هللا �8��Bته، �Aنه ال بد ��A يبرAها مما نسب Bليها ���dً �بهتانًا. 
�في هذF �لمرحلة، لم يتخل �هللا عن مريم عليها �لسالS، فأ�حى Bليها �A تصوS عن 
�لكالS تيسير� ألمرها. �عندما جابهها قومها ��تهموها، �Aعز �هللا لها �A تصمت ��A تشير 
 cيسي �A قد يسبب لها �لضيق cشي /A Qتقو �A لى �لدها. �بهذ�، تكو� مريم قد �جتنبتB
 Fفي هذ Lفضل من يجيب على �التهاماA هو ،Sليها. �لقد كا� سيدنا عيسى، عليه �لسالB
�لمرحلة. �كا� �هللا قد Aعلم مريم مسبقًا عند تبشيرها بوال8
 سيدنا عيسى عليه �لسالS، بأنه 

سيكلم �لنا` في �لمهد: 
اِلِحيَن“ (سو�
 <Q عمر��: ٤٦).  ”َ'ُيَكلُِّم �لنَّاَ� ِفي �ْلَمْهِد َ'َكْهًال َ'ِمْن �لصَّ

�هكذ�، كا� �هللا قد يّسر لمريم �لكثير من �ألمو� �Aنطق كلمة �لحق �لتي كا� قومها 
مريم،  بها  �هللا  Aيد  �لتي   
�لمعجز  Fهذ  SماA�  .Sلسال� عليه  عيسى  سيدنا  فم  من  ينتظر�نها 

فسدL �لمكيد
 �لتي حاكها ضدها قومها. �في هذ�، يقوQ �هللا تعالى: 
ِ�َلْيِه َقاُلو� َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَ! ِفي �ْلَمْهِد َصِبيָדا َقاَ� ِ�نِّي َعْبُد �هللاَِّ 3َتاِني  ”َفَأَشاَ:ْ� 
َالAِ َ'�لزََّكاAِ َما  1َْيَن َما ُكنُت  َ'1َْ'َصاِني ِبالصَّ َنِبيָדا َ'َجَعَلِني ُمَباَ:ًكا  �ْلِكَتاَ# َ'َجَعَلِني 
 
َ'َيْوَ ُ'ِلْدُ�   
َيْوَ َالُ
 َعَليَّ  َيْجَعْلِني َجبَّاً:� َشِقيָדا َ'�لسَّ َ'َلْم  ِبَو�ِلَدِتي  Gُْمُت َحيָדا َ'َبرָד� 

1َُموُ� َ'َيْوَ
 1ُْبَعُث َحيָדا“ (سو�
 مريم: ٢٩-٣٣). 
من  هو   cألخطا� من   Qٍخا سو/   Sبكال �لمهد  في   Q�dما �ليد  نطق   �A شك  �ال 
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�لسالS، فو� �ال8ته، لمعلوماL ال  �لكبر�. كما �A معرفة سيدنا عيسى عليه   Lلمعجز��
يمكن لطفل �A يعرفها Aمر مدهش فعًال. �قد Aثبت هذ� �ألمر لبني Bسر�ئيل بشكل ال لبس 
فيه، Aنهم AماA Sمر غير معقوQ �غير عا8/ بتاتًا. �كل هذF �الحد�x كانت تمثل 8ليًال على 

�A هذ� �لطفل �لذ/ في �لمهد هو �سوQ �هللا حقًا. 
�B �هللا عز �جّل جعل لمريم مخرجًا بفضل Bنابتها هللا �توكلها عليه في كل شأ� �في 
كل Aمر. ��8ّ على Bفك قومها ��فتر��cتهم بشكل قاطع بأ� ��Aهم معجز
 جعلتهم يقفو� 
 Lلكن �هللا توعد �لذين يستمر�� في توجيه �التهاما .cمندهشين ليس في �سعهم فعل شي

على �لرغم من هذF �لمعجز
 �لتي ��Aهم �هللا Bياها: 
�ْبَن  �ْلَمِسيَح ِعيَسى  َقَتْلَنا  ِ�نَّا  َعِظيًما َ'َقْوِلِهْم  ُبْهَتاًنا  َمْرَيَم  َعَلى  َ'َقْوِلِهْم  ”َ'ِبُكْفِرِهْم 
ِفيِه  �ْخَتَلُفو�  �لَِّذيَن   َّ!�ِ'َ َلُهْم  ُشبَِّه  َ'َلِكْن   lَُصَلُبو َ'َما   lَُقَتُلو َ'َما  �هللاَِّ  َ:ُسوَ�  َمْرَيَم 
 :cلنسا� 
َيِقيًنا“ (سو�  lَُقَتُلو نِّ َ'َما  ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِ�الَّ �تَِّباَ� �لظَّ َلُهْم  ِمْنُه َما  َلِفي َشكٍّ 

 .(١٥٦-١٥٧


معجز�� عيسى عليه �لسال
�Aلى معجز�L سيدنا عيسى عليه �لسالS �لتي ��L8 في �لقر<� هي �ال8ته من غير 
A}، ��لثانية هي تكلمه في �لمهد �Bعالنه نبوته. �في �لحقيقة فإ� هاتين �لمعجزتين كافيتا� 
إلثباL تميز عيسى عليه �لسالS �تفرF8 بشكل ال لبس فيه. �لك �A �ال8
 طفل في �لمهد 
�هو مؤمن، �تكّلمه بشكل ��ضح �سوّ/ فو� �ال8ته Aمر ال يتحقق سو� بإعجاd �باني: 
 mِ'1َيَّدتَُّك ِبُر nْ�ِ ُكْر ِنْعَمِتي َعَلْيَك َ'َعلى َ'�ِلَدِتَكnْ� َقاَ� �هللاَُّ َياِعيَسى �ْبَن َمْرَيَم nْ�ِ”
 Aَ�:َلتَّْو�'َ َ'�ْلِحْكَمَة  �ْلِكَتاَ#  َعلَّْمُتَك   nْ�ِ'َ َ'َكْهًال  �ْلَمْهِد  ِفي  �لنَّاَ�  ُتَكلُِّم  �ْلُقُدِ� 

.(١١٠ :Aلمائد� A:سو) “ْإلِنِجيَل�'َ
�من معجز�L عيسى عليه �لسالS �لتي يقصها علينا �لقر<� �لكريم: 

يِن  ”َ'َ:ُسوًال ِ�َلى َبِني ِ�ْسَر�ِئيَل 1َنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َ:بُِّكْم 1َنِّي 1َْخُلُق َلُكْم ِمْن �لطِّ
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ْيِر َفَأنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُ! َطْيًر� ِبِإnِْ! �هللاَِّ َ'1ُْبِرُ� �ْألَْكَمَه َ'�ْألَْبَرَ� َ'1ُْحِي �ْلَمْوَتى  َكَهْيَئِة �لطَّ
ِخُر'َ! ِفي ُبُيوِتُكْم ِ�!َّ ِفي nَِلَك َآلَيًة َلُكْم ِ�ْ!  ِبِإnِْ! �هللاَِّ َ'1َُنبُِّئُكْم ِبَما َتْأُكُلوَ! َ'َما َتدَّ

ُكْنُتْم ُمْؤِمنيَن“ (سو�
 QA عمر��: ٤٩).
من  قسم  �ستمر  فقد  منها،  �لبعض  �كرنا  �لتي   Lلمعجز��  Fهذ من  �لرغم  �على   
�لقوS في عنا8هم �تعنتهم. �قالو� بأ� ما يفعله سيدنا عيسى عليه �لسال�B S هو Bال سحر 

صريح: 
 .(٦ :Lلصافا� 
”َقاُلو� َهَذ� ِسْحٌر ُمِبيٌن“ (سو�

تبليغ عيسى عليه �لسال
 للّدين
'تجّشمه �لصعا#

صا8فت �لفتر
 �لتي بعث فيها سيدنا عيسى عليه �لسال�A S بني Bسر�ئيل كانو� يعيشو� 
في مأsd سياسي ��قتصا8/ ��جتماعي. فمن جهة، كانو� يعانو� من ظلم حاكم �لبال8 �لتي 
�لعقائد/ ��لمذهبي...   sخر� �الختال+ ��لتمزA فيها �بطشه، �من جهة يعيشو�  كانو� 
�كما هو �لحاQ في مثل هذF �ألجو�c من �لفوضى كا� �لنا` يبحثو� عن مخر� ينقذهم 

مما هم فيه. 
�كا� عيسى عليه �لسالS هو �لمنقذ �لمنتظر، �كا� �هللا قد Aنطقه في �لمهد ليعرفه 
جميع بني Bسر�ئيل �يعرفو� Aمه، �بالتالي يعترفو� بنبوته �بأنه هو �لنبي �لمنتظر. كا� �لنا` 

ينظر�� Bليه على Aنه Aمل �لخال|. 
لكن �بالتأكيد، كا� هناk من يبد/ مو�قف �لرفض تجاهه، فقد كا� حما
 Aنظمة 
�لكفر ��إلنكا� ير�� فيه تهديد�ً لهم. �لهذ�، نشطو� لقتله �A �لقضاc عليه فو� �لسماu به، 
�مع Aنهم لم ينجحو� في مسعاهم هذ�، Bال Aنهم لم يتخلو� عنه، �بقو� Aلد Aعد�c سيدنا عيسى 

عليه �لسالS طو�Q �لفتر
 �لتي كا� يدعو فيها Bلى �هللا. 
 
�لكفر  Fمصد� يكن  لم   Sلسال� عليه  لعيسى   cلعد��  �A �ألمر  في  �لغريب   �A بيد 
�لمنكرين هللا فقط، بل �B معظم �جاQ �لدين �ليهو8 في تلك �لفتر
 Aشهر�� �لعد�c له بمجر8 



28

بدئه في تبليغ �سالته، ��لك للعديد من �ألسبا}. �Aهم هذF �ألسبا}، Aنه كا� يدعو �لنا` 
تخريب  Bلى  يسعى  بأنه  �لبد�ية  منذ   Fتهمو� �قد  Bيمانهم هللا.  �يخلصو�  �بهم  يعرفو�  لكي 
 Lفهامهم بأنه لم يأB كا� يجتهد في Sسيدنا عيسى عليه �لسال �A لتها، بيد�dB� عقيدتهم
 .Lئفة �خر�فا�d SحكاA لرهبا� من�� L8خلته فئة �لحاخاماA مما Fلمحا�بة �لدين بل لتطهير
فلقد كا� بنو� Bسر�ئيل قد حرفو� �لدين فحرمو� ما Aحل لهم �حللو� ما حرS عليهم. �لذلك، 
 Qيقو .
8عا عيسى عليه �لسالS التباu �إلنجيل �لذ/ جاc مصدقًا لما بين يديهم من �لتو��

�هللا تعالى في �لك: 
ًقا ِلَما َبْيَن َيَدaَّ ِمْن �لتَّْوَ:�Aِ َ'ِألُِحلَّ َلُكْم َبْعَض �لَِّذa ُحرَِّ
 َعَلْيُكْم َ'ِجْئُتُكْم  ”َ'ُمَصدِّ

ِبآَيٍة ِمْن َ:بُِّكْم َفاتَُّقو� �هللاََّ َ'1َِطيُعوِ!“ (سو�
 <Q عمر��: ٥٠). 
 cجا ،Sعلى عيسى عليه �لسال QنزA /إلنجيل �لذ� �A خر�، يبين �هللا تعالىA في <ية�

مصدقا للتو��
 �لتي Aنزلت من قبله �هد�ية �موعظة لمن �تقى �ّبه: 
 lُ3َتْيَنا'َ  Aِ�:َلتَّْو� ِمْن  َيَدْيِه  َبْيَن  ِلَما  ًقا  ُمَصدِّ َمْرَيَم  �ْبِن  ِبِعيَسى  3َثاِ:ِهْم  َعَلى  ”َ'َقفَّْيَنا 
ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمْن �لتَّْوَ:�Aِ َ'ُهًد� َ'َمْوِعَظًة ِلْلُمتَِّقيَن“  �ْإلِنِجيَل ِفيِه ُهًد� َ'ُنوٌ: َ'ُمَصدِّ

.(٤٦ :
(سو�
 �لمائد
 Sضد عيسى عليه �لسال Lصحا} �لنفو� فيهم يكيلو� �التهاماA� 8ليهو� cعماd كا��
بل كا�  �لدين،  Aسا`  �لتي Aصبحت �كأنها هي  بطقوسهم �عا�8تهم  يبالي  يكن  لم  ألنه 
يدعو لتوحيد �هللا تعالى ��إلخال| له في �إليما� ��لعمل �نشر مشاعر �ألخو
 بين �لنا`. 
�لهذ� �لسبب، كانت لدعوته �قع �لمفاجئة �لشديد
 على �ليهو8 �لذين فوجئو� بمفهوS للدين 

مختلف عما AلفوF. �في هذ� يقوQ �هللا: 
 aلَِّذ� َبْعَض  َلُكْم  َ'ِألَُبيَِّن  ِباْلِحْكَمِة  ِجْئُتُكْم  َقْد  َقاَ�  ِباْلَبيَِّناِ�  ِعيَسى  َجاَ�  ا  ”َ'َلمَّ
ِصَر�ٌ?  َهَذ�   lُ'َفاْعُبُد َ'َ:بُُّكْم  َ:بِّي  ُهَو  �هللاََّ   َّ!�ِ َ'1َِطيُعوِ!  �هللاََّ  َفاتَُّقو�  ِفيِه  َتْخَتِلُفوَ! 
ُمْسَتِقيٌم(٦٤)َفاْخَتَلَف �ْألَْحَز�ُ# ِمْن َبْيِنِهْم َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َظَلُمو� ِمْن َعَذ�ِ# َيْوٍ
 1َِليٍم“ 

(سو�
 �لزخر+: ٦٣-٦٥). 
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�لنا`   Fنتبا� َمَثَا�   Sلسال� عليه  عيسى  سيدنا  به  يتميز  �لذ/   s8لصا� �إليما�  �كا� 
 ،Sلسال� عليه  عيسى  �كا�   .Sيو بعد  يومًا  يز��8�8  به  ��لمؤمنو�  Aتباعه  �كا�  �عجبهم، 
Bلى جانبهم عّما  �لنصر سو+ يكو�   �A� {قتر� �لخال| قد   Sيو بأ�  يقين،  يخبرهم في 

قريب. 

�Gعا� �ليهوG بأنهم قتلو� عيسى عليه �لسال

 .Fكثر �لنا` يعرفو� بالزعم �لر�ئج �لقائل بأ� �لر�ما� صلبو� عيسى �قتلوA �A ال شك
 Sعيسى عليه �لسال Qلدين �ليهو8 قامو� باعتقا� Qفإ� �لر�ما� ��جا ،cحسب هذ� �ال8عا�
�صلبوF ثم قتلوF. ��لعالم �لمسيحي صدs هذF �لر��ية، �هو يؤمن بها Bيمانا ��سخا. لكنه 
يؤمن بأ� سيدنا عيسى عليه �لسالS بعث بعد موته �Aنه �فع Bلى �لسما��L. غير �A �لقر<� 

�لكريم يبين لنا Aّ� �ألمر ليس على هذ� �لنحو:
”َ'َقْوِلِهْم ِ�نَّا َقَتْلَنا �ْلَمِسيَح ِعيَسى �ْبَن َمْرَيَم َ:ُسوَ� �هللاَِّ َ'َما َقَتُلوlُ َ'َما َصَلُبوlُ َ'َلِكْن 
نِّ  ُشبَِّه َلُهْم َ'ِ�!َّ �لَِّذيَن �ْخَتَلُفو� ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِ�الَّ �تَِّباَ� �لظَّ

.(١٥٧ :cلنسا� 
َ'َما َقَتُلوlُ َيِقيًنا“ (سو�
�في �آلية �لتي تليها، يقوQ �هللا عز �جل: 

.(١٥٨ :cلنسا� 
”َبْل َ:َفَعُه �هللاَُّ ِ�َلْيِه َ'َكاَ! �هللاَُّ َعِزيًز� َحِكيًما“ (سو�
��آلية ��ضحة في هذ�، فالر�ما� �لذين حا�لو� قتل عيسى عليه �لسالS بتحريض من 
�ليهوA 8خفقو� في مسعاهم هذ�. �عبا�
 "َ'َلِكْن ُشبَِّه َلُهْم " �لو��8
 في �آلية �لكريمة توضح 
�لحا8ثة بشكل ��ضح. فعيسى عليه �لسالS لم يقتل، بل �فعه �هللا Bليه. ��آلية ��ضحة عندما 
تقوQ بأ� �لذين يزعمو� Aنهم قتلوF شاكو� في Aمرهم ال علم لهم باألمر على �جه �ليقين، 

�Aنهم �B يتبعو� Bال �لظن.

مو� �ألنبيا� كما ':G في �لقر3! �لكريم
عند مقا�نة ما ��8 في �آلياL �لقر<نية، بشأ� موL �ألنبيا�A c �ستشها8هم، بغيرها 
من �آلياL �لتي تتحدx عن موL سيدنا عيسى عليه �لسالS، تبرA dمامنا حقيقة مهمة تتعلق 
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بمسألة موته. �في هذ� �لقسم من �لكتا} سو+ نتأمل في �لكلماL �لعربية �لتي �ستعملت 
للتعبير عن موL �ألنبياc ��لمعنى �لمر�فق لها �كيفية �ستعمالها.

هي   cألنبيا�  Lمو  �A مقتل  لوصف  �ستعملت  �لتي   Lلكلما� �لكريم،  �لقر<�  في 
"�لقتل، �لموL، �لهالk، �لصلب" �A بعض �لكلماL �ألخر�.  �في �لمقابل، فإ� �لقر<� 
�لكريم يؤكد حقيقة مهمة �هي Aنه لم ُيقتل �لم يمت بأّ/ من �ألشكاQ �لمعر�فة: ”َ�َما 
 �A� ،نهم قتلو� شبيهًا لهA آلية تبين بشكل ��ضح� Fَ�َلِكْن ُشبَِّه َلُهم“. فهذ Fَُ�َما َصَلُبو Fَُقَتُلو

�هللا �فعه Bليه. �سو�
 <Q عمر�� تفيد بأ� �هللا سيتوفى عيسى �يرفعه Bليه بعد �لك:  
”nْ�ِ َقاَ� �هللاَُّ َياِعيَسى ِ�نِّي ُمَتَوفِّيَك َ'َ:�ِفُعَك ِ�َليَّ َ'ُمَطهُِّرَ� ِمْن �لَِّذيَن َكَفُر'� َ'َجاِعُل 
َبْيَنُكْم  َفَأْحُكُم  َمْرِجُعُكْم  ِ�َليَّ  ُثمَّ  �ْلِقَياَمِة   
َيْوِ ِ�َلى  َكَفُر'�  �لَِّذيَن  َفْوَ)  �تََّبُعوَ�  �لَِّذيَن 

ِفيَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَ!“. (سو�
 <Q عمر��: ٥٥). 
��آل�، سنر� كيف تستعمل �لكلماL �لتي تعنى �لموL في �لقر<� �لكريم �نقا�نها 

بكلمة ”ُمَتَوفِّيَك “ �لو��8
 في سو�
 <Q عمر��:  

:A١ - �لوفا
لدينا. �لمعر�فة   "Lلمو�" كلمة  معنى  تحمل  ال  �آلية  في   
�لو��8  "Aلوفا�" كلمة 

يمت  لم   Sلسال� عليه  عيسى   �ّA ��ضح  بشكل  لنا  يؤكد   Lآليا� في  �لدقيق  ��لتأّمل 
�لتالي:  بالشكل   Lلمو�  pتشر  
�لمائد  
سو� من   ١١٧ فاآلية  عليه.  �لمتعا�+  بالشكل 
”َما ُقْلُت َلُهْم ِ�الَّ َما 1ََمْرَتِني ِبِه 1َْ! �ْعُبُد'� �هللاََّ َ:بِّي َ'َ:بَُّكْم َ'ُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيًد� َما 
ا َتَوفَّْيَتِني ُكنَت 1َْنَت �لرَِّقيَب َعَلْيِهْم َ'1َْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍ� َشِهيٌد“. Gُْمُت ِفيِهْم َفَلمَّ

�كلمة "َتَوفَّْيَتِني" �لمشتقة من �لجذ� "�ّفى" �لتي تمر في �آلية ال تعني �لموL بل 
تعني "قبض �لر'm". ��لقر<� �لكريم يخبرنا Aيضًا �A قبض �لر�p ال يعني �لموL �8مًا. 
 Lلكلمة ال تعني �لمو� Fهذ �A تبين� 
فعلى سبيل �لمثاQ، هناk <ية تر8 فيها كلمة  �لوفا

بل قبض �لر�p بالّليل: 
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َيْبَعُثُكْم ِفيِه ِلُيْقَضى 1ََجٌل  ”َ'ُهَو �لَِّذa َيَتَوفَّاُكْم ِباللَّْيِل َ'َيْعَلُم َما َجَرْحُتْم ِبالنََّهاِ: ُثمَّ 
 .(٦٠ :Sألنعا� 
ُمَسمָדى ُثمَّ ِ�َلْيِه َمْرِجُعُكْم ُثمَّ ُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَ!“. (سو�

�لتي  نفسها  �لكلمة  هي   ،"
"�لوفا Aنها  على  تفسيرها  يتم  �لتي  �كلمة ”َيَتَوفَّاُكْم“ 
��L8 في �آلية �لخامسة ��لخمسين من سو�
 <Q عمر��. �A /A كلمة "توفى" تر8 في 
 ،Qمن �ألحو� Qبأ/ حا Lلحالة �لتي يكو� فيها �لشخص ليست �لمو� �A كال �آليتين. �بما
فإنه من �لبديهي �A كلمة ”َيَتَوفَّاُكْم“ ال تعني �لموB� Lّنما تعني "قبض �أل���p في �لليل". 

�في �آلية �لكريمة �لتالية تر8 �لكلمة نفسها بالشكل �لتالي: 
”�هللاَُّ َيَتَوفَّى �ْألَْنُفَس ِحيَن َمْوِتَها َ'�لَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها َفُيْمِسُك �لَِّتي َقَضى َعَلْيَها 

�ْلَمْوَ� َ'ُيْرِسُل �ْألُْخَر� ِ�َلى 1ََجٍل ُمَسمָדى“ (سو�
 �لزمر:٤٢).
 Lما من لم يأA ،جلها �هي نائمةA cجا ��B هللا يقبض �ألنفس� �A آلية� Fنفهم من هذ�
Aجلها يدعها Bلى �A يحين Aجلها. �بهذ� �لشكل، ال يكو� �إلنسا� قد ماL بالمعنى �لذ/ 
نفهمه. بل تكو� ��حه قد �نفصلت عن جسمه لمد
 من �لزمن �8خلت بعد�ً <خر. �يتم 

.pلر�� Fليه هذB لى حين يستيقظ، ثم ترجعB Fعن جسد 
Bبقاc ��حه بعيد
�لنحو  على   Fتفسير في  "توفى"  كلمة  <تش  سليما�  �لدكتو�  �لبر�فسو�  �يوضح 

�لتالي: 
�آلية  فإ�  �بناc على �لك  �ألغلبية.   /A� هو� ،Sلنو� بمعنى  "توفى"  تستعمل كلمة 
 Sلسال� عليه  بأ� سيدنا عيسى   Qلقو� بإمكاننا  فإنه  تناS". �هكذ�،  تعني "سأجعلك 
”ُنوSَِّ“ بشكل مشابه للذ/ يحصل في �لمنا�A� ،S هذ� ال يعني �لموL �لذ/ نعرفه، 
بل هو حالة مر�� من ُبْعٍد Bلى <خر، ��هللا Aعلم. (�لبر�فسو� �لدكتو� سليما� <تش، 

�لتفسـير �لمعاصر للقر<� �لكريم، �لمجلد �لثاني، |. ٤٩-٥٠).

٢ - �لَقْتُل
.Lلى لموB 
في �لقر<� �لكريم، تستعمل كلمة ”َقَتَل“ بكثر
 لإلشا�
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 !ْ1َ  'ْ1َ Gِيَنُكْم   �َ ُيَبدِّ  !ْ1َ  oُ1ََخا ِ�نِّي  َ:بَُّه  َ'ْلَيْدُ�  1َْقُتْل ُموَسى  ِفْرَعْوُ! nَُ:'ِني  ”َ'َقاَ� 
ُيْظِهَر ِفي �ْألَْ:sِ �ْلَفَساGَ“ (سو�
 غافر: ٢٦).

في �آلية، ير8 �لفعل " Aَْقُتْل" في عبا�
 " 1َْقُتْل ُموَسى"، �هو مشتق من �لجذ� "قتل". 
�في <ية Aخر�، نجد فعًال <خر من �لجذ� نفسه: 

.(٦٢ :
“ (سو�
 �لبقر ”َ'َيْقُتُلوَ! �لنَِّبيِّيَن ِبَغْيِر �ْلَحقِّ
Bلى  تشير  �آليتين  �كال  نفسه.  ”قتل“  جذ�  من  �آلية  في  �لو��8  "َيْقُتُلوَ!"  �فعل 

�لموB Lشا�
 صريحة ���ضحة. 
تحتها خطٌّ  �لتي �ضع   Qألفعا� فجميع   ،cألنبيا� بمقتل  �لمتعلقة  �لتالية   Lآليا� �في 

مشتقة من �لجذ� قتل: 
 
”َسَنْكُتُب َما َقاُلو� َ'َقْتَلُهْم �ْألَْنِبَياَ� ِبَغْيِر َحقٍّ َ'َنُقوُ� nُ'ُقو� َعَذ�َ# �ْلَحِريِق“ (سو�

<Q عمر��: ١٨١).
ْبُتْم َ'َفِريًقا  ”... 1ََفُكلََّما َجاَ�ُكْم َ:ُسوٌ� ِبَما َال َتْهَو� 1َنُفُسُكْم �ْسَتْكَبْرُتْم َفَفِريًقا َكذَّ

.(٨٧ :
َتْقُتُلوَ!“ (سو�
 �لبقر
.(٩١ :Aلبقر� A:سو) “ُقْل َفِلَم َتْقُتُلوَ! 1َْنِبَياَ� �هللاَِّ ِمْن َقْبُل ِ�ْ! ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن ...”

 Q> 
”َ'َيْقُتُلوَ! �لنَِّبيِّيَن ِبَغْيِر َحقٍّ َ'َيْقُتُلوَ! �لَِّذيَن َيْأُمُر'َ! ِباْلِقْسِط ِمْن �لنَّاِ�“ (سو�
عمر��: ٢١).

”... َ'ِبالَِّذa ُقْلُتْم َفِلَم َقَتْلُتُموُهْم ِ�ْ! ُكْنُتْم َصاGِِقيَن“ (سو:A �3 عمر�!: ١٨٣).
 ،
”... َلِئْن َبَسطَت ِ�َليَّ َيَدَ� ِلَتْقُتَلِني َما 1ََنا ِبَباِسٍط َيِدa ِ�َلْيَك ِألَْقُتَلَك" (سو�
 �لمائد

.(٢٨

”�ْقُتُلو� ُيوُسَف 1َْ' �ْطَرُحوlُ 1َْ:ًضا...“ (سو�
 يوسف: ٩).
”َ'َقاَلْت �ْمَرAُ1َ ِفْرَعْوَ! ُقرAَُّ َعْيٍن ِلي َ'َلَك َال َتْقُتُلوlُ...“ (سو�
 �لقصص: ٩).

ِلَيْقُتُلوَ� َفاْخُرْ� ِ�نِّي َلَك ِمْن �لنَّاِصِحيَن...“  َيْأَتِمُر'َ! ِبَك  ”َقاَ� َياُموَسى ِ�!َّ �ْلَمَألَ 
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(سو�
 �لقصص: ٢).
�لعنكبو�:   A:سو)  “...lَُحرُِّقو  'ْ1َ  lُْقُتُلو� َقاُلو�   !ْ1َ ِ�الَّ  َقْوِمِه  َجَو�َ#  َكاَ!  ”َفَما 

.(٢٤

٣ - �لهال�: 
�هناk في �لقر<� �لكريم فعل <خر يستعمل في �صف �لموL، �هو �لفعل ”هلك“. 

�مثاQ على �لك، 
”...َحتَّى �nَ�ِ َهَلَك ُقْلُتْم َلْن َيْبَعَث �هللاَُّ ِمْن َبْعِدlِ َ:ُسوًال“ (سو�
 غافر: ٣٤). 

.Lلى �لموB تشير FعالA في �آلية �لكريمة L8�� كلمة َهَلَك �لتي �A من �لو�ضح�

٤ -�لمو�: 
 .cألنبيا� Lلكلمة في �لقر<� �لكريم باستمر�� في �صف مو� Fتستعمل هذ�

�في �لحديث عما حصل لسيدنا سليما�، يقوQ �لقر<� �لكريم: 
 ”َما Gَلَُّهْم َعَلى َمْوِتِه ِ�الَّ �Gَبَُّة �ْألَْ:sِ َتْأُكُل ِمنَسَأَتُه...“ (سو�
 سبأ: ١٤). 

�بخصو| سيدنا يحيى: 
”...َ'َسَالٌ
 َعَلْيِه َيْوَ
 ُ'ِلَد َ'َيْوَ
 َيُموُ� َ'َيْوَ
 ُيْبَعُث َحيָדا“ (سو�
 مريم: ١٥).

يعقو}  �آلية جاLc لوصف حالة موL سيدنا  �لتي ��L8 في  �كلمة ”َيُموُ�“ 
 :Sعليه �لسال

.(١٣٣ :

 ُكنُتْم ُشَهَد�َ� nْ�ِ َحَضَر َيْعُقوَ# �ْلَمْوُ�“(سو�
 �لبقرْ1َ”
�فيما يتعلق بسيدنا محمد صلى �هللا عليه �سلم، تستعمل كلمة ”ما�“ �”قتل“ 

بشكل متعاقب: 
ٌد ِ�الَّ َ:ُسوٌ� َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه �لرُُّسُل 1ََفِإْين َماَ� 1َْ' ُقِتَل �ْنَقَلْبُتْم َعَلى  ”َ'َما ُمَحمَّ

1َْعَقاِبُكْم“ (سو�
 <Q عمر��: ١٤٤). 
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 :cألنبيا� Lخر� تتعلق بموA Lتر8 في <يا Lكلمة ما�
َنْسًيا  َ'ُكنُت  َهَذ�  َقْبَل  ِمتُّ  َياَلْيَتِني  َقاَلْت  �لنَّْخَلِة  ِجْذِ�  ِ�َلى   sُْلَمَخا� ”َفَأَجاَ�َها 

َمْنِسيָדا“ (سو�
 مريم: ٢٣).
 :cألنبيا�  
(سو� �ْلَخاِلُد'َ!“  َفُهْم  ِمتَّ  1ََفِإْيْن  �ْلُخْلَد  َقْبِلَك  ِمْن  ِلَبَشٍر  َجَعْلَنا  ”َ'َما 

.(٣٤

.(٨١ :cلشعر�� 
”َ'�لَِّذa ُيِميُتِني ُثمَّ ُيْحِييِن“ (سو�

 :G٥ -�لخلو
 cلبقا�  �A  Lلمو�  Sتعني عد�  ،"Lما"  �A "قتل"  فعل  غير مشتقة من  �لكلمة   Fهذ�

�لد�ئم. �تر8 هذF �لكلمة في سو�
 �ألنبياc على �لشكل �لتالي: 
.(٨ :cألنبيا� 
َعاَ
 َ'َما َكاُنو� َخاِلِديَن“ (سو� ”َ'َما َجَعْلَناُهْم َجَسًد� َال َيْأُكُلوَ! �لطَّ

٦ - �لّصلب: 
 .cلكلمة بشكل متكر� في �لقصص �لمتعلقة باألنبيا� Fفي �لقر<� �لكريم، تر8 هذ�

�هذF بعض �آلياL �لكريمة �لتي ��8 فيها هذ� �لفعل: 
.(١٥٧ :cلنسا� 
”... َ'َما َقَتُلوlُ َ'َما َصَلُبوlُ ...“ (سو�

ْيُر ِمْن َ:1ِْسِه...“ (سو�
 يوسف: ٤١). ”... َ'1َمَّا �ْآلَخُر َفُيْصَلُب َفَتْأُكُل �لطَّ
”ِ�نََّما َجَز�ُ� �لَِّذيَن ُيَحاِ:ُبوَ! �هللاََّ َ'َ:ُسوَلُه َ'َيْسَعْوَ! ِفي �ْألَْ:sِ َفَسا�Gً 1َْ! ُيَقتَُّلو� 1َْ' 

.(٣٣ :
َع 1َْيِديِهْم َ'1َْ:ُجُلُهْم ِمْن ِخَالoٍ“ (سو�
 �لمائد ُيَصلَُّبو� 1َْ' ُتَقطَّ
1َْجَمِعيَن “(سو�
 �العر�+:  َ'1َْ:ُجَلُكْم ِمْن ِخَالoٍ ُثمَّ َألَُصلَِّبنَُّكْم  1َْيِدَيُكْم  َعنَّ  ”َألَُقطِّ

.(١٢٤

 
(سو� �لنَّْخِل“  ُجُذ'ِ�  ِفي  َ'َألَُصلَِّبنَُّكْم   oٍِخَال ِمْن  َ'1َْ:ُجَلُكْم  1َْيِدَيُكْم  َعنَّ  ”َفَألَُقطِّ
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طه: ٧١).
 :cلشعر��  
(سو� 1َْجَمِعين“  َ'َألَُصلَِّبنَُّكْم   oٍِخَال ِمْن  َ'1َْ:ُجَلُكْم  1َْيِدَيُكْم  َعنَّ  ”َألَُقطِّ

.(٤٩
�كما هو ��ضح من �آلياL �لكريمة، فإ� �آلياL �لتي تتحدx عن �فا
 سيدنا عيسى 
عليه �لسالS ��ألنبياc �آلخرين تر8 فيها AفعاQٌ مختلفة عن بعضها �لبعض. �A /A �هللا تعالى 
يقوQ في �لقر<� �لكريم بأ� سيدنا عيسى لم يصلب �لم يقتل، بل Bنه ��A �لنا` شخصًا 
مشابهًا له �Aنه توفاA ،F/ قبض ��حه كما هو �لحاQ في �لنوS، ��فعه Bليه. فبينما تستعمل 
لسيدنا عيسى، تستعمل كلمة  �لر'm" لوصف ما حصل  "قبض  تعني  �لتي  "توفى"  كلمة 
 pلشو�هد كافية لشر� Fهذ� .cلعا8ية لباقي �ألنبيا� Lلتي تصف حالة �لمو� "Lما" �A "ُقِتل"

 .cلوضع غير �لطبيعي �لذ/ يوجد عليه سيدنا عيسى �يتميز به عن باقي �ألنبيا�
�نتيجة لما تقدS، فإنه بإمكاننا �لقوQ بأ� عيسى عليه �لسالS ُ�ضع في �ضع مشابه 
 Lهذ� �لوضع ال يشبه �لمو �A� Sمر مشابه لما يحصل في �لمناA ما حصل له �A� Sلحالة �لنو

�لذ/ نعرفه بل هو �نتقا�A Q عبو� من هذ� �لُبعد Bلى بعد <خر. ��هللا Aعلم. 
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s:لى �أل� 
عوAG عيسى عليه �لسال

Bلى هنا، نفهم بشكل صريح ���ضح �A سيدنا عيسى عليه �لسالS لم يمت، �Aنه 
�فع Bلى �هللا تعالى. لكن �لقر<� �لكريم يشير Bلى نقطة Aخر� مهمة، �هي: �A عيسى عليه 

�لسالS سو+ يعوB 8لى �أل�^ مر
 Aخر�...
��لقر<� �لكريم يشير بشكل صريح ���ضح جد�ً Aيضا Bلى �A سيدنا عيسى سو+ 
يرجع Bلى �أل�^ مرتين. �كثير من �آلياL تشير Bلى هذ� في Aكثر من مكا�. ��آلياL �لتي 

تدQ على هذ� �ألمر هي كاآلتي: 
(١)

�Aلى �لدالئل هي سو�
 <Q عمر��:
”nْ�ِ َقاَ� �هللاَُّ َياِعيَسى ِ�نِّي ُمَتَوفِّيَك َ'َ:�ِفُعَك ِ�َليَّ َ'ُمَطهُِّرَ� ِمْن �لَِّذيَن َكَفُر'� َ'َجاِعُل 
َبْيَنُكْم  َفَأْحُكُم  َمْرِجُعُكْم  ِ�َليَّ  ُثمَّ  �ْلِقَياَمِة   
َيْوِ ِ�َلى  َكَفُر'�  �لَِّذيَن  َفْوَ)  �تََّبُعوَ�  �لَِّذيَن 

ِفيَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَ!“ (سو:A �3 عمر�!، ٥٥).
 .Fلالنتبا 
�عبا�
 "َ'َجاِعُل �لَِّذيَن �تََّبُعوَ� َفْوَ) �لَِّذيَن َكَفُر'� ِ�َلى َيْوِ
 �ْلِقَياَمِة" مثير
فالقر<� �لكريم يتحدx عن مجموعة من �لنا` مّمن سيكونو� مؤمنين حقًا بسيدنا عيسى 
عليه �لسالS، �سو+ يكونو� Aقو� �Aعلى من �لكافرين Bلى �A تقوS �لقيامة. ��Bً، ما هي 
 ،S؟ هل هم �لحو��يو� �لذين عاصر�� سيدنا عيسى عليه �لسالcلجماعة �من هم هؤال� Fهذ

SA هم �لنصا�� �لذين يعيشو� �آل�؟
لقد كا� Aتباu سيدنا عيسى عليه �لسالA Sثناc حياته قليلو� جد�ً. �بعد �حيله عن 
�لدنيا بدLA عملية تحريف ��سعة �سريعة شملت �لدين �لذ/ جاc به. كما �A �ألشخا| 
�الضطها8   Fيملؤ جو  في  للعيش  مضطرين  كانو�  �لحو��يو�  بأنهم  يوصفو�  كانو�  �لذين 
مضطرين  عيسى   uتباA كا�  للمسيح،  �لتاليين  �لقرنين  �في  �لجمة.   
�لشديد ��لمصاعب 
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للحيا
 في جو �الضطها8 نفسه، �لك Aنهم لم يكونو� يمتلكو� Aية قو
 سياسية. �في هذ� 
 �A� على من �لكافرينA� قو�A بأ� �لمسيحيين �لسابقين كانو� Qلوضع، ال يمكن بتاتًا �لقو�

هذF �آلية نزلت فيهم. 
Aما �لنصا�� �لحاليين، فال يمكن �A تكو� �آلية تشير Bليهم بأ/ حاQ، فالمسيحية 
�لذ/  �لحق  �لدين  Bلى شيc مختلف تمامًا عن  �لحالية فقدL جوهرها �ألصلي �تحولت 
جاc به عيسى عليه �لسالS. فالنصا�� �لحاليين يؤمنو� بعقيد
 �لتثليث �لمحرفة (�لتثليث: 
�أل}، �البن ��لر�p �لقد`) �بأ� سيدنا عيسى عليه �لسالS �بن �هللا. �بناcً على هذ� فإنه 
من غير �لمعقوQ �لقبوQ بمسيحيي �ليوS على Aنهم Aتباu عيسى عليه �لسالS �لمقصو��8 في 
�آلية �لكريمة. كما �A �لكثير من �آلياL �لكريمة تخبرنا بأ� �لذين يؤمنو� بعقيد
 �لتثليث 

منكر��: 
 :
”َلَقْد َكَفَر �لَِّذيَن َقاُلو� ِ�!َّ �هللاََّ َثاِلُث َثَالَثٍة َ'َما ِمْن ِ�َلٍه ِ�الَّ ِ�َلٌه َ'�ِحٌد“ (سو�
 �لمائد

. (٧٣
 
َيْوِ ِ�َلى  َكَفُر'�  �لَِّذيَن  َفْوَ)  �تََّبُعوَ�  �لَِّذيَن  "جاِعُل   
عبا� فإ�  �لوضع،  هذ�   SماA�
 Sصريحة. �هي تقتضي �جو8 جماعة تؤمن بسيدنا عيسى عليه �لسال 
�ْلِقَياَمِة" تعتبر Bشا�
�تد�B Sلى �A تقوS �لقيامة �هم على Bيمانهم هذ�. �بالتأكيد، فإ� جماعة من هذ� �لصنف 
سو+  �لجماعة   Fهذ من  �Aتباعه  Aخر�.   
مر �أل�^  Bلى  برجوعه  للوجو8  تظهر  سو+ 

يكونو� فوs �لذين كفر�� Bلى يوS �لقيامة.
(٢)

�Bضافة Bلى �آليتين �لكريمتين (١٥٦-١٥٨) من سو�
 �لنساc �للتين بحثنا فيهما، فإ� 
�هللا تعالى يقوQ في �آلية ١٥٩ من �لسو�
 نفسها: 

”َ'ِ�ْ! ِمْن 1َْهِل �ْلِكَتاِ# ِ�الَّ َلُيْؤِمَننَّ ِبِه َقْبَل َمْوِتِه َ'َيْوَ
 �ْلِقَياَمِة َيُكوُ! َعَلْيِهْم َشِهيًد�“ 
.(١٥٩ :cلنسا� 
(سو�

�عبا�
 "�ال ليؤمنن به قبل موته" تدعو Bلى �لتأمل ��لتفكير. 
�بعض �لمفسرين ُيرِجعو� �لضمير �لمتصل في "به" �هو "�لهاB "cلى �لقر<� �لكريم 
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�يقولو� �B  قسمًا من Aهل �لكتا} ال بد ��A يؤمنو� بالقر<� �لكريم. 
Bلى  يحتا�  ال  Aمر  عيسى  Bلى  ��جع   "cلها�" �لمتصل  �لضمير   �A حقيقة  �لكن، 

 :zنقا
”َ'َقْوِلِهْم ِ�نَّا َقَتْلَنا �ْلَمِسيَح ِعيَسى �ْبَن َمْرَيَم َ:ُسوَ� �هللاَِّ َ'َما َقَتُلوlُ َ'َما َصَلُبوlُ َ'َلِكْن ُشبَِّه َلُهْم َ'ِ�!َّ 

 :cلنسا� 
نِّ َ'َما َقَتُلوlُ َيِقيًنا“ (سو� �لَِّذيَن �ْخَتَلُفو� ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِ�الَّ �تَِّباَ� �لظَّ

.(١٥٧

.(١٥٨ :c لنسا� 
َبْل َ:َفَعُه �هللاَُّ ِ�َلْيِه َ'َكاَ! �هللاَُّ َعِزيًز� َحِكيًما(سو�
”َ'ِ�ْ! ِمْن 1َْهِل �ْلِكَتاِ# ِ�الَّ َلُيْؤِمَننَّ ِبِه َقْبَل َمْوِتِه َ'َيْوَ
 �ْلِقَياَمِة َيُكوُ! َعَلْيِهْم َشِهيًد�“ 

.(١٥٩ :cلنسا� 
(سو�
 Fْلِقَياَمِة َيُكوُ! َعَلْيِهْم َشِهيًد� " تسترعي �النتبا� 
�من جانب <خر، فإ� عبا�
 "َ'َيْوَ
 Sيضا. فالقر<� �لكريم يخبرنا بأ� لسا� �إلنسا� �يديه �قدميه سو+ يشهد�� عليه يوA هي
 
�لكريمة ٢٠-٢٣ من سو�  Lما في �آلياA �لنو�: ٢٤ �سو�
 يس: ٦٥ )،   
�لقيامة (سو�
فصلت فهي تشير Bلى �A سمع �إلنسا� �بصرF �جلدF سو+ يشهد�� عليه Aيضًا. لكن 
�لقر<� يخلو من Aية <ية تقوQ بأنه (A/ �لقر<�) سو+ يكو� شهيد� على �لنا` يوS �لقيامة. 
 Qٍلك خا� �A لى �لقر<� �لكريم في �آلية �أل�لى (�لوB جع�� "cضمير "�لها �A ^على فر�
من A/ 8ليل نحو/ �A منطقي) فيجب �لقبوQ حينذ��A k "�لهاc" في �آلية �لثانية ��جعة Bليه 

Aيضًا، �لكي نقوQ �لك علينا �A نأتي بآية تدQ على �لك. 
فيها  تتم  �لتي   Lآليا�  �A نالحظ  فإننا  �لكريم،  �لقر<�  سو�  لباقي  تفحصنا  �عند 
 /A) بعدها �كر صريح له �A يأتي قبلها �A� لى �لقر<� �لكريم بضمير ما ال بدB 
�إلشا�
�لتكوير:   
�لطا�s: ١٣ �سو�  
�لتالية:  (سو� �لكريمة   Lعلى �لك �آليا Qللقر<�). �مثا
مجاًال   uيد �لقر<� ال  فإ�  �لهذ�،   .(١٩٢-١٩٦ :cلشعر��  
�لنمل: ٧٧ �سو�  
١٩ �سو�
للنقاz فيما يتعلق بهذF �لمسألة. �يكو� من �لخطإ �لقوQ بأ� �لمقصو8 في هذF �آلية هو 
�لقر<� �لكريم �B لم تتم �إلشا�
 Bليه صر�حة قبل �آلية �لمقصو8
 �A بعدها.  �بما �A �آلية ال 
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.Sعن سيدنا عيسى عليه �لسال xنها تتحدA ً��B عن �لقر<� فمن �لبديهي xتتحد
Aما �لموضوu �آلخر �لذ/ سو+ نتنا�له بالبحث فهو �لتفاسير �لمتعلقة بعبا�
 " َقْبَل 
َمْوِتِه" �لو��8
 في �آلية.  بعض �لمفسرين يقولو� بأ� تفسير �لعبا�
 هو �A" 1هل �لكتا# 
سوo يؤمنو! بعيسى قبل موتهم"، مع �A �ليهو8- �هم ممن ينطبق عليهم تعريف Aهل 
سعو�  بل  �سالته،  بإنكا�  يكتفو�  لم   Sلسال� عليه  عيسى  سيدنا  عاصر��  �لذين  �لكتا}- 
�لذين عاشو� بعد عيسى عليه  �ليهو8 ��لنصا��  لقتله ��لتخلص منه. ��لقوQ بأ�  جهدهم 

�لسالS يؤمنو� به –كما جاc في �لقر<� �لكريم- �8عاc غير ��قعي. 
�ما نخلص Bليه، عند تفسير �آلية تفسير�ً صحيحًا: "A �ّAهل �لكتا} سو+ يؤمنو� 

بعيسى عليه �لسالS قبل موته“. 
في  غاية  حقائق   
عد  c�dB نكو�  فسو+  �لحقيقي  معناها  في  �آلية   Qتنا� عند  Aما 

 .pلوضو�
تتحدx عن موL سيدنا  فهي  �لمستقبل،  تتحدx عن  �آلية   �A �لو�ضح  �Aًال، من 
عيسى عليه �لسالS، �هذ� يعنى Aنه لم يمت بعد، بل �فعه �هللا Bليه �سو+ يعوB 8لى أل�^ 
مر
 Aخر�، �يعيش �يموL كما هو �لحاQ مع B /Aنسا�. �ثانيًا، جميع Aهل �لكتا} سو+ 
يؤمنو� به قبل موته، �هو Aمر لم يتحقق بعد Aيضًا. �لهذ�، فإ� �لشخص �لذ/ يرجع Bليه 
�لضمير �لمتصل "�لهاc" في ”قبل موته“ Bنما هو عيسى. �سو+ ير�A Fهل �لكتا} �يؤمنو� 

به، �يطيعونه �هو حي، �سو+ يكو� شاهد�ً عليهم يوS �لقيامة. (��هللا Aعلم).
(٣)

Bلى �أل�^، �هي �آلية   Sلسال� <ية Aخر� تتحدx عن �جوu عيسى عليه   kهنا�
�لو�حد
 ��لستين من سو�
 �لزخر+. �<ياL هذF �لسو�
 �بتد�cً من ٥٧ تتحدx عن هذ� 

�لنبي �لكريم: 
'َ! َ'َقاُلو� 31َِلَهُتَنا َخْيٌر 1َْ
 ُهَو َما  ا ُضِرَ# �ْبُن َمْرَيَم َمَثًال �nَ�ِ َقْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّ ”َ'َلمَّ
 lَُجَعْلَنا'َ َعَلْيِه  1َْنَعْمَنا  َعْبٌد  ِ�الَّ  ُهَو   !ْ�ِ َخِصُموَ!   
َقْوٌ ُهْم  َبْل  َجَدًال  ِ�الَّ  َلَك   lَُضَرُبو
 
(سو� َيْخُلُفوَ!)   sِ:َْْأل� ِفي  َمَالِئَكًة  ِمْنُكْم  َلَجَعْلَنا  َنَشاُ�  َ'َلْو  ِ�ْسَر�ِئيَل  ِلَبِني  َمَثًال 
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�لزخر+: ٥٧-٦٠). 
�في �آلية ٦١ من �لسو�
 نفسها يقوQ �هللا عز �جل Bّ� عيسى سيكو� عالمة على 

قر} �لساعة بنز�له مر
 Aخر�. 
اَعِة َفَال َتْمَتُر!َّ ِبَها َ'�تَِّبُعوِني َهَذ� ِصَر�ٌ? ُمْسَتِقيٌم“ (سو�
 �لزخر+:  ”َ'ِ�نَُّه َلِعْلٌم ِللسَّ

.(٦١
من �لو�ضح �A هذF �آلية تشير Bلى �A عيسى عليه �لسالS سو+ يرجع مر
 Aخر� 
Bلى �أل�^ في <خر �لزما�، فقد عاz قبل ستة قر�� من نز�Q �لقر<� �لكريم. �لهذ�، فال 
يمكننا �لقوQ بأ� حياته �أل�لى هي �لتي سو+ تكو� عالمة على قر} يوS �لقيامة. ��آلية 
 �A� لقيامة� �لتي تسبق   
�لفتر �لزما� في  Bلى �أل�^ في <خر   Qعيسى سينز �A Bلى  تشير 

نز�له هذ� سو+ يكو� عالمة على قر} حد�ثها. (��هللا Aعلم).
ثمة بعض �لمفسرين �لذين يفسر�� ضمير "�لها�" �لمتصل في" َ�ِ�نَُّه" على Aنه ��جع 
�آلية   sسيا يكو�   �A يجب  �لنحو،  هذ�  على  �لتفسير  لنا  يتسنى  لكن، حتى  �لقر<�،  Bلى 
حديث عن �لقر<� �لكريم، �من غير �لمعقو�A Q يشير �لضمير "هاB "cلى �لقر<� فجأ
 بينما 
�لموضوu يد�� حوA Qمر <خر. Bضافة Bلى �لك فإّ� �آلية �لسابقة تتحدx عن عيسى عليه 
�لسالS بشكل ��ضح، ��لضمير "هاc" في "َعَلْيِه َ'َجَعْلَناlُ" في �آلية �لكريمة "ِ�ْ! ُهَو ِ�الَّ َعْبٌد 

1َْنَعْمَنا َعَلْيِه َ'َجَعْلَناlُ َمَثًال ِلَبِني ِ�ْسَر�ِئيَل" يعو8 عليه ال على �لقر<�.
 �Bلى جانب �لك، فإ� بعض �لعلماc �لمسلمين يرجعو� ضمير "�لهاB "cلى عيسى 
 cلعلما� cلى �ألحا8يث �لنبوية �لصحيحة. �من هؤالB � لقر<نية �ألخر�� Lلى �آلياB �8ستنا�

 :Fفي تفسير Qأللمالي �لذ/ يقو� �dحمد/ يا
اَعِة“ 8ليل على �A �لقيامة ال بد <تية، ��A �لموتى  "ال شك �A <ية ”B�َِنَُّه َلِعْلٌم لِلسَّ
سو+ يقومو� بعد موتهم. فعو8
 عيسى عليه �لسالS، �معجزته قبل �لك في Bحياc �لموتى، 

هي من Aشر�) �لساعة كما ��8 �لك في �ألحا8يث �لشريفة".
�هناk <ياA Lخر� تدQ على �A عيسى عليه �لسالS سو+ يظهر مر
 ثانية: 

�ْبُن  ِعيَسى  �ْلَمِسيُح  �ْسُمُه  ِمْنُه  ِبَكِلَمٍة  ُرِ�  ُيَبشِّ �هللاََّ   َّ!�ِ َياَمْرَيُم  �ْلَمَالِئَكُة  َقاَلْت   nْ�ِ”



41

ْنَيا َ'�ْآلِخَرAِ َ'ِمْن �ْلُمَقرَِّبيَن(٤٥)َ'ُيَكلُِّم �لنَّاَ� ِفي �ْلَمْهِد َ'َكْهًال  َمْرَيَم َ'ِجيًها ِفي �لدُّ
اِلِحيَن(٤٦)َقاَلْت َ:#ِّ 1َنَّى َيُكوُ! ِلي َ'َلٌد َ'َلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َقاَ� َكَذِلِك  َ'ِمْن �لصَّ
�ْلِكَتاَ#  َفَيُكوُ!(٤٧)َ'ُيَعلُِّمُه  َلُه ُكْن  َيُقوُ�  َفِإنََّما  1َْمًر�  �nَ�ِ َقَضى  َيَشاُ�  َما  َيْخُلُق  �هللاَُّ 

َ'�ْلِحْكَمَة َ'�لتَّْوَ:�Aَ َ'�ْإلِنِجيَل(٤٨) (سو:A �3 عمر�!: ٤٥-٤٨).
 
�في هذF �آلياL، يخبرنا �هللا تعالى Aنه سو+ يعلم عيسى كتابًا ما، �كذلك �لتو��
��إلنجيل. �ال شك �A معرفة طبيعة هذ� �لكتا} Aمر في غاية �ألهمية. �في �آلية ١١٠ من 

 :
سو�
 �لمائد
 mِ'1َيَّدتَُّك ِبُر nْ�ِ ُكْر ِنْعَمِتي َعَلْيَك َ'َعلى َ'�ِلَدِتَكnْ� َقاَ� �هللاَُّ َياِعيَسى �ْبَن َمْرَيَم nْBِ”
�ْلُقُدِ� ُتَكلُِّم �لنَّاَ� ِفي �ْلَمْهِد َ'َكْهًال َ'nْ�ِ َعلَّْمُتَك �ْلِكَتاَ# َ'�ْلِحْكَمَة َ'�لتَّْوَ:�Aَ َ'�ْإلِنِجيَل 
�ْألَْكَمَه  َ'ُتْبِرُ�  ِبِإnِْني  َطْيًر�  َفَتُكوُ!  ِفيَها  َفَتنُفُخ  ِبِإnِْني  ْيِر  �لطَّ َكَهْيَئِة  يِن  �لطِّ ِمْن  َتْخُلُق   nْ�ِ'َ
َ'�ْألَْبَرَ� ِبِإnِْني َ'nْ�ِ ُتْخِرُ� �ْلَمْوَتى ِبِإnِْني َ'nْ�ِ َكَفْفُت َبِني ِ�ْسَر�ِئيَل َعْنَك nْ�ِ ِجْئَتُهْم ِباْلَبيَِّناِ� 

.(١١٠ :
َفَقاَ� �لَِّذيَن َكَفُر'� ِمْنُهْم ِ�ْ! َهَذ� ِ�الَّ ِسْحٌر ُمِبيٌن“ (سو�
 �لمائد
عند تأملنا في هاتين �آليتين، نر� �A �لمقصو8 "بالكتا#" هو �لقر<� �لكريم. فقبل 
كل شيc، ال يوجد A/ كتا} سما�/ معر�+ Bلى جانب �لتو��
 ��إلنجيل سو� �لقر<� 
�لكريم (�لزبو� �لذ/ AنزQ على 8��8 عليه �لسالS موجو8 في �لعهد �لقديم). �باإلضافة Bلى 
�لك، فإ� �آلية �لثالثة من سو�
 <Q عمر�� �ستخدمت كلمة ”�لكتا}“ للتعبير عن �لقر<� 


 مع �لتو��
 ��إلنجيل:�dبالمو�
َيَدْيِه  َبْيَن  ِلَما  ًقا  ُمَصدِّ ِباْلَحقِّ  �ْلِكَتاَ#  َعَلْيَك  َنزََّ�   
�ْلَقيُّوُ �ْلَحيُّ  ُهَو  ِ�الَّ  ِ�َلَه  َال  ”�هللاَُّ 

َ'1َْنَزَ� �لتَّْوَ:�Aَ َ'�ْإلِْنِجيَل“ (سو�
 <Q عمر��: ٢-٣).
�هناk <ياA Lخر� تتم �إلشا�
 فيها Bلى لقر<� �لكريم على Aنه �لكتا}: 

َيْسَتْفِتُحوَ!  َقْبُل  ِمْن  َ'َكاُنو�  َمَعُهْم  ِلَما   (ٌ ُمَصدِّ �هللاَِّ  ِعْنِد  ِمْن  ِكَتاٌ#  َجاَ�ُهْم  ا  ”َ'َلمَّ
 
(سو� �ْلَكاِفِريَن“  َعَلى  �هللاَِّ   َفَلْعَنُة  ِبِه  َكَفُر'�  َعَرُفو�  َما  َجاَ�ُهْم  ا  َفَلمَّ َكَفُر'�  �لَِّذيَن  َعَلى 

.(٨٩ :
�لبقر
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�ْلِكَتاَ#  َ'ُيَعلُِّمُكْم  يُكْم  َ'ُيَزكِّ 3َياِتَنا  َعَلْيُكْم  َيْتُلو  ِمْنُكْم  َ:ُسوًال  ِفيُكْم  1َْ:َسْلَنا  ”َكَما 
.(١٥١ :
َ'�ْلِحْكَمَة َ'ُيَعلُِّمُكْم َما َلْم َتُكوُنو� َتْعَلُموَ!“ (سو�
 �لبقر

�بما �A �ألمر على هذ� �لنحو، فإ� بإمكاننا �لقوQ بأ� "�لكتا}" �لثالث �لذ/ سيتم 
 Sهذ� �ألمر سو+ يتم عند �جوعه عليه �لسال �A� ،تعليمه لسيدنا عيسى هو �لقر<� �لكريم
Bلى �لدنيا. ثم �B عيسى كا� قد عاz قبل ٦٠٠ عاS من نز�Q �لقر<�، �من �لبديهي �A ال 
يكو� له به علم �هو لم ينزQ بعد. ��B، �ألمر �لمنطقي �لوحيد هو �لقوQ بأنه سو+ يتعلم 
�لقر<� عند ظهو�F مجد�8ً. �عند �لنظر في �ألحا8يث �لنبوية �لشريفة نر� بأ� عيسى عليه 
�لمعنى  يطابق  ما  �هذ�  باإلنجيل.  �ليس  بالقر<�  سيحكم  Aخر�   
مر قد�مه  عند   Sلسال�

�لو��8 في �آلية. (��هللا Aعلم). 
(٥)


 َخَلَقُه ِمْن ُتَر�ٍ# َGَ3 تكو� �آلية:" ِ�!َّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد �هللاَِّ َكَمَثِل �A من �لمحتمل
ُثمَّ َقاَ� َلُه ُكْن َفَيُكوُ!" (سو�
 <Q عمر��: ٥٩) تشير Bلى عو8
 عيسى عليه �لسالS. �كا� 
 Sعيسى عليهما �لسال� S8> لى �لتشابه بين سيدناB آليتين تشير��� �B 
�لمفسر�� يقولو� عا8
في �A كليهما �لد بال �A� ،{A سيدنا <S8 خلق من �لتر�} بأمر "كن فيكو!" ��A عيسى 
(��هللا  <خر،  Aمر  Bلى  تشير  �آلية  تكو�  قد  لكن،  فيكو!".  "كن  بأمر  Aيضًا   {A  ��8 �لد 
Aعلم). �كما ��8 من قبل، فإ� �آلياL �لقر<نية �لتي تشير Bلى عو8
 عيسى ��ضحة �باعثة 
على �لتأمل ��لتفكير. �لم يتم �لحديث على هذ� �لنحو حوA Q/ نبي <خر مثلما هو �ألمر 
مع عيسى عليه �لسالS. كما �لم يتم �صف A/ نبي بأنه علم للساعة (�لقيامة)، �لم ُيشر 
 �A يكو� عالمة على قر} �قوعها. بيد �A نبيا <خر يمكن �A لىB من بعيد �A من قريب
�لحديث في �لقر<� عن سيدنا عيسى عليه �لسالS �حتو� على جميع هذF �لمعاني، �هذ� 

يدعو، بال شك، Bلى �لتأمل ��لتفكير.  
(٦)

هناk <ية Aخر� في سو�
 مريم تشير Bلى عيسى �موته: 
َالُ
 َعَليَّ َيْوَ
 ُ'ِلْدُ� َ'َيْوَ
 1َُموُ� َ'َيْوَ
 1ُْبَعُث َحيָדا“ (سو�
 مريم: ٣٣). ”َ'�لسَّ



43

عند �لتأمل في هذF �آلية بالتو�d/ مع �آلية ٥٥ من سو�
 <Q عمر��، فإننا نالحظ 
حقيقة على �8جة كبير
 من �ألهمية، فاآلية �لخامسة ��لخمسين من سو�
 <Q عمر�� تشير 
Bلى Aنه لم يمت �لم يصلب بل �فعه �هللا Bليه، لكن �آلية ٣٣ من سو�
 مريم تتحدx عن 
يوS يموL فيه. ��ليوS �لذ/ يموL فيه غير ممكن سو� بمجيئه مر
 Aخر� للدنيا ��فاته 

بعد مد
 من �لزمن. (��هللا Aعلم). 
(٧)

��لدليل �آلخر على عو8
 عيسى Bلى �لدنيا مر
 Aخر� �كر كلمة "كهل" في �آلية 
١١٠ من سو�
 �لمائد
، ��آلية ٤٦ من سو�
 <Q عمر��، يقوQ �هللا تعالى: 

اِلِحيَن“ (سو�
 <Q عمر��: ٤٦).  ”َ'ُيَكلُِّم �لنَّاَ� ِفي �ْلَمْهِد َ'َكْهًال َ'ِمْن �لصَّ
 mِ'1َيَّدتَُّك ِبُر nْ�ِ ُكْر ِنْعَمِتي َعَلْيَك َ'َعلى َ'�ِلَدِتَكnْ� َقاَ� �هللاَُّ َياِعيَسى �ْبَن َمْرَيَم nْ�ِ”

.(١١٠ :
�ْلُقُدِ� ُتَكلُِّم �لنَّاَ� ِفي �ْلَمْهِد َ'َكْهًال...“ (سو�
 �لمائد
�لقر<� �لكريم سو� في هاتين �آليتين، �لم تستعمل  �هذF �لكلمة لم تستعمل في 
في �صف Aحد غير عيسى عليه �لسالS. �كلمة "كهل" تعني �لشخص بين عمر �لخامسة 
��لثالثين ��لخمسين، A/ �لذ/ Aنهى مرحلة �لشبا} �8خل في مرحلة متقدمة من �لعمر. 
��لعلماc متفقو� على �A ”�لكهولة“ تعني �لفتر
 �لتي تلي �لخامسة ��لخمسين من �لعمر. 
 cلى �لسماB عيسى �فع �A بن عبا` عن� F��� لى حديثB لمسلمو�� cيستند �لعلما�
كهولة   �A� �أل�^،  Bلى  �جوعه  بعد  عامًا  �Aبعين  يعيش  �Aنه سو+  عامًا  ثالثين   Fعمر�
عيسى ستكو� بعد �جوعه. �لهذ�، يقوQ �لعلما�A c هذF �آلية 8ليل على ظهو�F مر
 Aخر� . 
(محمد خليل حر�|، فصل �لمقاQ في �فع عيسى حيًا �نز�له �قتله �لدجاQ، مكتبة �لسنة، 

 .(١٩٩٠، |. ٢٠ ،
�لقاهر
 cلعلما� يو�8ها  �لتي   Fهذ �لنظر  �جهة  تأييد  بإمكاننا   ،Lآليا�  Fهذ تفحص  �عند 

�لمسلمو�. 
�عند �لتأمل في <ياL �لقر<� �لكريم، نستطيع تبين �A هذF �لعبا�
 لم تستعمل لنبي 
قامو�  �كلهم  �لدين.  Bلى  �لنا`  8عو�  ��لرسل   cألنبيا� فكل   .Sلسال� عليه  عيسى  غير  <خر 
�لشكل سو�  بهذ�  نبي   /A يتم �صف  لم  لكن،  متقدمة،  Aعما�  في   
�لدعو في  بو�جبهم 
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 �A في �لقر<� �لكريم لم تستعمل لغير عيسى ��ضعه �لمعجز. �لك Lلعبا��� Fعيسى. فهذ
عبا��L " ِفي �ْلَمْهِد" َ� "َكْهًال " ��L8 بشكل متتابع لجلب �النتباB Fلى هاتين �لفترتين من 

 .dعجاB عمر �إلنسا� �ما يقتر� بها من
 xتتحد �لقر<نية   Lآليا�� معهو8،  غير  �Aمر   
معجز �لمهد  في  �هو  عيسى  �تكلم 
عنه في Aكثر من مناسبة. �كذ�، فإنه من �لمحتمل �A تكو�  كلمة "َكْهًال"- �لتي تعقبها- 
�كرL بد��ها باعتبا�ها 8ليال على معجز
. فإ�� كانت هذF �لكلمة تشير Bلى حياته �تكلمه 
Aمر غير معجز. �لن يكو� �كر تكلمه كهًال  Bلى �هللا فهو  لرفعه  �لسابقة   
�لفتر للنا` في 
بشكل متعاقب لتكلمه في �لمهد Aمر�ً مناسبًا. �لكا� �هللا �كر تكلمه على شكل "'جعلتك 
 xلى حد�B لكن �آلية تشير .(علمA هللا��) ،"تتكلم في �لمهد بشكل معجز �لى 1! كبر�
�لمهد، ��لثاني تكلمه �قت كهولته.  معجزتين في dمانين مختلفين. �أل�Q هو تكلمه في 

�لهذ�، فإ� �آلية تشير Bلى معجز
 Aخر�، �هي تكلمه في كهولته (��هللا Aعلم). 
�لحقيقي،  لمعناها  مخالف  بمعنى  ”كهل“  كلمة  يفسر��  �لمفسرين  بعض  لكن 
Aشخا|   cألنبيا�  �B  cهؤال  Qيقو حيث  �لكريم،  للقر<�   Sلعا� للمنطق  مخالف  �بشكل 
كامل  في   cألنبيا� تشمل   
�لعبا�  Fهذ  �A� حياتهم،  مر�حل  في جميع  �كاملو�  ناضجو� 
حياتهم. �بالتأكيد، فإ� �ألنبياA cشخا| ناضجو� �كاملو� في جميع مر�حل حياتهم، لكن 

�هللا تعالى يقوQ في سو�
 �ألحقا+ �A سن �لنضو� هو �أل�بعين: 
ْيَنا �ْإلِنَساَ! ِبَو�ِلَدْيِه ِ�ْحَساًنا َحَمَلْتُه 1ُمُُّه ُكْرًها َ'َ'َضَعْتُه ُكْرًها َ'َحْمُلُه َ'ِفَصاُلُه  ”َ'َ'صَّ
1َْشُكَر   !ْ1َ 1َْ'ِ�ْعِني   ِّ#:َ َقاَ�  َسَنًة  1َْ:َبِعيَن  َ'َبَلَغ   lُ 1َُشدَّ َبَلَغ   �nَ�ِ َحتَّى  َشْهًر�  َثَالُثوَ! 
ِنْعَمَتَك �لَِّتي 1َْنَعْمَت َعَليَّ َ'َعَلى َ'�ِلَدaَّ َ'1َْ! 1َْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاlُ َ'1َْصِلْح ِلي ِفي 

nُ:ِّيَِّتي ِ�نِّي ُتْبُت ِ�َلْيَك َ'ِ�نِّي ِمْن �ْلُمْسِلِميَن“ (سـو�
 �ألحقا+: ١٥).
�لهذ�، �بالنظر في هذF �آلية، فإ� كلمة "كهل" تشير Bلى قد�S عيسى مر
 Aخر� 

Bلى أل�^، (��هللا Aعلم). 
 
�في �لقر<� �لكريم Aمثلة على Aشخا| يتوفو� مئاL �لسنين ثم يرجعو� Bلى �لحيا

بعد �لك.



45


�لرجل �لذa بعث بعد مائة عا
”1َْ' َكالَِّذa َمرَّ َعَلى َقْرَيٍة َ'ِهَي َخاِ'َيٌة َعَلى ُعُر'ِشَها َقاَ� 1َنَّى ُيْحِيي َهِذlِ �هللاَُّ َبْعَد 
َمْوِتَها َفَأَماَتُه �هللاَُّ ِماَئَة َعاٍ
 ُثمَّ َبَعَثُه َقاَ� َكْم َلِبْثَت َقاَ� َلِبْثُت َيْوًما 1َْ' َبْعَض َيْوٍ
 َقاَ� َبْل 
َلِبْثَت ِماَئَة َعاٍ
 َفانُظْر ِ�َلى َطَعاِمَك َ'َشَر�ِبَك َلْم َيَتَسنَّْه َ'�نُظْر ِ�َلى ِحَماِ:َ� َ'ِلَنْجَعَلَك 
ا َتَبيََّن َلُه َقاَ� 1َْعَلُم  3َيًة ِللنَّاِ� َ'�نُظْر ِ�َلى �ْلِعَظاِ
 َكْيَف ُننِشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها َلْحًما َفَلمَّ

 .(٢٥٩ :
1َ!َّ �هللاََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍ� َقِديٌر“ (سو�
 �لبقر
في �لصفحاL �لسابقة تحدثنا عن �A �هللا قبض ��p عيسى. �في �آلية AعالF فإ� �هللا 
AماL �لرجل موتًا كامًال. �لهذ�، فإ� �لقر<� �لكريم يخبرنا عن حقيقة �هي �A �هللا يحيي 
Aمثلة  على  يحتو/  �لقر<�  فإ�  �لك،  Bلى جانب  بمشيئته.  موته  بعد   Fبأمر �يبعثه  �إلنسا� 

Aخر� تتعلق بالموضوu نفسه. 

Bيقا� 1هل �لكهف بعد سنين من نومهم
 
بها في سو� �هللا  Aخبرنا  �لتي  �لكهف  Aهل  بالموضوu، قصة  �لمتعلقة  �ألمثلة  �من 
�لكهف.  تسر8 هذF �لسو�
 قصة �لفتية �لذين <��� Bلى �لكهف هربًا من ظلم �لحاكم �لظالم، 

�كيف Aنهم ُنوِّمو� سنين طويلة ثم Aحيو� من جديد: 
1َْمِرَنا  ِمْن  َلَنا  َ'َهيِّْئ  َ:ْحَمًة  َلُدْنَك  ِمْن  َ:بََّنا 3ِتَنا  َفَقاُلو�  �ْلَكْهِف  ِ�َلى  �ْلِفْتَيُة   �'َ1َ  nْ�ِ”

َ:َشًد� َفَضَرْبَنا َعَلى �nَ3ِنِهْم ِفي �ْلَكْهِف ِسِنيَن َعَد�Gً“ (سو�
 �لكهف: ١١). 
َماِ� َ'َكْلُبُهْم َباِسٌط  ”َ'َتْحَسُبُهْم 1َْيَقاًظا َ'ُهْم ُ:ُقوGٌ َ'ُنَقلُِّبُهْم �nََ� �ْلَيِميِن َ'�nََ� �لشِّ
َلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمْنُهْم ِفَر�ً:� َ'َلُمِلْئَت ِمْنُهْم ُ:ْعًبا َ'َكَذِلَك  nَِ:�َعْيِه ِباْلَوِصيِد َلْو �طَّ
 
َيْوٍ َبْعَض   'ْ1َ َيْوًما  َلِبْثَنا  َقاُلو�  َلِبْثُتْم  َكْم  ِمْنُهْم  َقاِئٌل  َقاَ�  َبْيَنُهْم  ِلَيَتَساَ�ُلو�  َبَعْثَناُهْم 
1َيَُّها  َفْلَينُظْر  �ْلَمِديَنِة  ِ�َلى   lَِهِذ ِبَوِ:ِقُكْم  1ََحَدُكْم  َفاْبَعُثو�  َلِبْثُتْم  ِبَما  1َْعَلُم  َ:بُُّكْم  َقاُلو� 
ْف َ'َال ُيْشِعَر!َّ ِبُكْم 1ََحًد�“ (سو�
 �لكهف:  1َْ�َكى َطَعاًما َفْلَيْأِتُكْم ِبِرْ�ٍ) ِمْنُه َ'ْلَيَتَلطَّ

 .(١٨-١٩
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�لسو�
 ال تفصح لنا عن �لمّد
 �لتي Aقامها �لفتية في �لكهف، �تكتفي بالقوQ بأنهم 
 �A Bلى  يذهب  �لبعض   �A �لمد
 كانت طويلة. كما   �A على  8اللة  فيها سنين عد�8  نامو� 

 :Sعو�A لفتية نامو� ٣٠٩� cهؤال
”َ'َلِبُثو� ِفي َكْهِفِهْم َثَالَ� ِماَئٍة ِسِنيَن َ'�Gُ�Gَ�ْ'� ِتْسًعا ُقْل �هللاَُّ 1َْعَلُم ِبَما َلِبُثو� َلُه َغْيُب 
ِفي  ُيْشِرُ�  َ'َال  َ'ِليٍّ  ِمْن  Gُ'ِنِه  ِمْن  َلُهْم  َما  َ'1َْسِمْع  ِبِه  1َْبِصْر   sِ:َْْأل�'َ َماَ'�ِ�  �لسَّ

ُحْكِمِه 1ََحًد�“ (سو�
 �لكـهف: ١٨-١٩).
يجب  بل  �لكهف،  في  Aقاموها  �لتي   
�لمد مقد��  هو  هنا  �لمهم  ليس  �بالتأكيد، 
�لتوقف هنا عند نقطة معينة �هي �A �هللا تعالى يبعد بعض �لنا` عن �لحيا
 �لدنيا عن طريق 
قبض ���Aحهم ثم يبعث فيهم �لر�p مر
 Aخر�. تمامًا كما يرجع �لنا` Bلى �لحيا
 من بعد 
نومهم. �عيسى من هؤالc �ألشخا|، حيث سيرجع Bلى �لدنيا �يؤ8/ �سالته �لمتمثلة في 
نشر �لدين، �بعد �8Aئه لو�جبه سو+ يموL مثلما يموL جميع �لنا` في �لدنيا بمقتضى 

�آلية �لكريمة: "َقاَ� ِفيَها َتْحَيْوَ! َ'ِفيَها َتُموُتوَ! َ'ِمْنَها ُتْخَرُجوَ!" (سو�
 �ألعر�+: ٢٥).
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عيسى عليه �لسال
 في :سائل �لنو:

  ،Sلمنصر� �لقر�  في  �لمسلمين   cلعلما� Aكبر  من  �لنو�سي  سعيد  �لزما�  بديع  يعتبر 
 uللقر<� �لكريم �لمسمى بـ”�سائل �لنو�“ حيز� كبير� لموضو Fقد خصص في تفسير�
 Lلمجتمعا� �A +ثانية. من �لمعر� 
<خر �لزما� ��جوu عيسى عليه �لسالB Sلى �لدنيا مر
�إلسالمية تتبع �تجاهاL مختلفة في �لتفكير، غير �A قسما كبير� من هذF �لمجتمعاL يتفق 
على �A سعيد �لنو�سي هو من Aبرd �لعلماc �لمسلمين خالQ �لقر� �لثالث عشر �لهجر/. 

�لهذ� �لسبب فإ� �لمسلمين يولو� Aهمية خاصة آل��ئه �لمفصلة �لمتعلقة بآخر �لزما�. 
يؤكد بديع �لزما� في كتاباته �لمتعلقة بآخر �لزما� �A تيا�ين فلسفيين سيفسد�� في 
�أل�^ �Aنهما سيبذال� Aقصى �لجهو8 من Aجل نشر �إللحا8 في �أل�^. ��لتيا� �أل�Q من 
هذين �لتيا�ين هو �لتيا� �لذ/ سيحا�Q تخريب Aخالs �إلسالS من �لد�خل. Aما �لتيا� �لثاني، 
فهو �لتيا� �لما8/ �لطبيعي (�لذ/ يرجع كل شيB cلى �لطبيعة) �لذ/ ينكر �جو8 �هللا صر�حة 
�لما8
 dAلية �Aنها سو+ تبقى Bلى �ألبد، ��A �ألحياc خرجت Bلى �لحيا
 من  �يقوQ بأ� 
�لجماL�8 بالمصا8فة. �هذ� �لتيا� يسمى بالتيا� �لما�A /8 �لتيا� �لطبيعيى.  �من �لمعر�+ 

�A �لتيا� �لطبيعي هو �لبعد �لفلسفي للفكر �لد���يني. 
�هذ� �لتعريف، بال شك، يشكل حجر �ألسا` لكافة �لتيا��L �لمنكر
 لوجو8 �هللا. 
�منذ �لعصو� �لقديمة ��لما8يو� يشنو� حربًا شعو�c ضد كافة �أل8يا� �لسما�ية، �تسببو� في 

ظلم �لشعو} �في Bضر�S �لحر�}، �كانو� طو�Q �لتا�يخ معا�Q للهدS ��لتخريب. 
 Lلتيا���  Fلى �أل�^ فإنه سو+ يكافح ضد هذB Sعيسى عليه �لسال uعند �جو�
�لما8ية ��لطبيعية �يتغلب عليها بإ�� �هللا. �في �سائل �لنو�، يلفت بديع �لزما� �ألنظا� Bلى 

هذ� �لتيا� �لطبيعيى قائًال: 
Aما �لتيا� �لثاني، فهو �لتيا� �لقمعي ��لظالم �لذ/ ينتج عن �لفلسفة �لما8ية، �ينتصر في 
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 .(٥٣ .| ،Lلمكتوبا�) .نه ينكر �بوبية �هللا في <خر �ألمرA خر �لزما� لد�جة>
�يبشرنا بديع �لزما� بأ� �جوu عيسى عليه �لسالS سو+ يكو� في �لفتر
 �لتي ينتشر 
فيها �لجحو8 ��إلنكا�. �يقوQ بأ� عيسى، عند ظهو�F مر
 Aخر�، سو+ يحكم بالقر<� 
 Sلمسيحية ستتحد مع �إلسال� �A� .لعالقة بها�  Lنه سيطهر �لمسيحية من كافة �لخر�فاA�
�يشنا� حربًا على �لتيا� �إللحا8/ من خالQ �اللتز�S �لحاSd بأخالs �لقر<� �لكريم. �هذ� 

 :uفي �لرسائل بخصو| هذ� �لموضو cبعض ما جا
”�في �لفتر
 �لتي يظهر فيها هذ� �لتيا� �كأنه في ��A قوته، يظهر �لدين �لمسيحي 
�إللهية،  �لرحمة   cسما من   Qسينز Aنه   /A لعيسى،  �لمعنوية  بالشخصية  �لمتمثل 
�ستنهزS �لمسيحية �لحالية AماS تلك �لحقيقة �تخلع عنها خر�فاتها ��لتحريف �لعالق 
 ....Sلى �إلسالB لمسيحية في جوهرها� Qبها �تتحد مع �لحقائق �إلسالمية �تتحو
�تهتد/ بالقر<� فتكو� �لمسيحية تابعة ��إلسالS في مقاS �لمتبوu.  �سو+ يز8�8 
�للذ�� كانا   Sعزمًا. ��لمسيحية ��إلسال� 
�لتوحد قو �لدين �لحق بفضل هذ�  نفو� 
Bتحا8هما  نتيجة  �إلنكا�  تيا�  على  ينتصر��  سو+  منفصلين،  كانا  عندما  مغلوبين 
�يبد�8نه. �بما �A �هللا تعالى �لصاs8 �لوعد، �لقا�8 على كل شيc كا� قد �عد بأ� 
عيسى عليه �لسالS �لموجو8 في �لسما��L بجسدF سو+ يرجع �يقو8 �إلسالS ضد 
�إلنكا�، �ما كا� �هللا ليخلف �عدF، فإنه سبحانه �لقا�8 على كل شيc سو+ ينجز 

 .(٥٣-٥٤ ،Lلمكتوبا�) “Fعد�
يؤكد  �أل�^،  Bلى  �لمسيح   
عو8 تنا�لت  �لتي  �لزما�  بديع   Lكتابا جميع  �في 
ينتصر��  �لمسلمين سو+   �A� �لهزيمة  بها  تلحق  �إللحا8 سو+  Aنظمة   �A �لكاتب على 
لعيسى عليه �لسالS، �سو+ يظم مساعيه Bلى مساعي Aحد �لرجاQ �لصالحين �لذ/ يقو8 

�ألمة �إلسالمية بأخالs �لقر<�، فيرفعا� معًا ظلم Aنظمة �إللحا8 ��لكفر:
 Qسيف عيسى، �لن يقضي على �لدجا (لى عيسىB نسبة) سيكو� �لرهبا� �لعيسويو�
�لرهبا�  �لما8/ �لال8يني �لشامخ كالتمثاQ �لذ/ Aسسه �لدجاB Qال  �لفكر  �ال على 
 ) بالحقائق  �لمسيحي  �لدين  حقائق  سيمزجو�  �لرهبا�   cهؤال�  .cهؤال �لعيسويو� 
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�إلسالمية �سو+ يهزمو� �لدجاQ �فكرF بشكل كامل، A /Aنهم سيقتلونه معنويًا. 
 Fهذ� له.  تابعًا  �يصبح   ،
�لصال في  بالمهد/  �يقتد/   Sلسال� عليه  عيسى  �يأتي 
�لمهد/  سيتبع  Aنه  Bلى  تشير  كلها  �لقر<نية  ��لحقائق  على صحتها،  �لمتفق  �لر��ية 

 .(٤٩٣ .| ،Lلشعاعا�) .يكو� �لمهد/ حاكمًا�
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كيف نعرo عيسى عليه �لسال
؟

من هم �لذين سوo يعرفو! عيسى عليه �لسال
؟ 
�لسالS لم يمت ��A �هللا �فعه  نبي �هللا عيسى عليه   �A لسابقة شرحنا�  Qلفصو� في 
Bليه، �Aنه سو+ يعو8 ليظهر مر
 Aخر�، ��لك �عتما�8 على <ياL �لقر<� �لكريم.  �لكن 
 
�لسؤ�Q �لمحير �لذ/ يطرp نفسه هو: "كيف نعر+ عيسى عليه �لسالS عندما يظهر مر
ثانية؟ �ما هي صفاته �خصائصه؟". �B �لمصد� �لوحيد �لذ/ يمكن �لرجوB uليه في هذ� 

�لموضوu هو �لقر<� �لكريم. 
من  �لعديد  على  تحتو/  فيه   L8�� �لتي  �لقصص   �A �لكريم  �لقر<�  من خصائص 
 cمن �لممكن جمع �لخصائص �لتي تميز �ألنبيا� .cلخصائص �لمتعلقة باألنبيا�� Lلتوضيحا�
��لمؤمنين �كثير من �لعالماL �لمشتركة بينهم بالنظر في �آلياL. كما يمكن �لعثو� على 
هذF �لخصائص منفر8
 �A مجتمعة من خالQ �آلياL. كما Bنه يمكن �لعثو� على خصائص 
�لصا8قين  �لمؤمنين  بإمكا�  فإ�  �لك،  على   cبنا�  .Lآليا� في  بالنظر   Sلسال� عليه  عيسى 
�لتعر+ عليه من خالQ مز�ياF �لعظيمة. �هنا ينبغي �لتذكير بأ� هناk من ال يتسنى له �لتعر+ 

 :uبديع �لزما� سعيد �لنو�سي في هذ� �لموضو Qيقو� .Sعلى عيسى عليه �لسال
”عند مجيc عيسى عليه �لسالS سو+ لن يعرفه كل شخص، �Bنما يعرفه فقط من 

.(٥٤ .| ،Lلمكتوبا�) “.يملكو� نو� �إليما�
 ،Sلمسيح عليه �لسال� 
�كما يوضح �لك بديع �لزما�، ففي �لسنو�L �أل�لى من عو8
لن يعرفه سو� �لمقربو�، �هؤالc يعرفونه بفضل نو� �إليما�. �بالتأكيد، ينبغي هنا �A نبين 
به  للمؤمنين  �هللا  يمنحه  �لذ/  �لفهم  �إليما� هو  �إليما�". �نو�  �لمقصو8 بـ"نو�  �لمعنى 
�بوحد�نيته �لمتبعين لتعاليمه في �لقر<� �لكريم. �بفضل هذ� �لفهم، بإمكانهم تقييم �ألمو� 
�كما  �ألمو�.  من  كثير  في  �لمبهمة   
�لعسير �لمسائل   k��8B �بإمكانهم  صحيحًا  تقييمًا 
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 ،sيصفهم �لقر<� �لكريم، فإ� �لمؤمنين هم �لذين يتفكر�� في كل ما حولهم بعمق �صد
يستطيعو� تبين خبايا بعض �ألمو� �لتي ال تتسنى لغيرهم ممن عدمو� نو� �إليما�. �تنص 
�آلية �لتالية، بأ� �هللا سيمنح �لمؤمنين �لمتقين �لذين يتفكر�� في عظمة �لخالق �ير�نه في 

كل �لتفاصيل فرقانًا "يفرقو! به بين �لحق '�لباطل": 
َ'َيْغِفْر  َ'ُيَكفِّْر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم  ُفْرَقاًنا  َلُكْم  َيْجَعْل  َتتَُّقو� �هللاََّ   !ْ�ِ �لَِّذيَن 3َمُنو�  ”َيا1َيَُّها 

 .(٢٩ :Qألنفا� 
َلُكْم َ'�هللاَُّ nُ' �ْلَفْضِل �ْلَعِظيِم“ (سو�
�عند �لنظر في هذF �آلية ��لتفكير في مدلوالتها، فإ� �لمؤمنين باهللا ��لمتفكرين في 
خلقه هم  �لذين يمكنهم �لتعر+ عليه �معرفة صفاته حاQ عو8ته Bلى �لدنيا. �يقوQ بديع 

�لزما� سعيد �لنو�سي في هذ� �لخصو|: 
”�نز�Q عيسى عليه �لسالS ��لتعر+ عليه ال يتم Bّال بفضل �لفر�سة �لنابعة من نو� 

 .(٤٨٧ .| ،Lلشعاعا�) .“إليما�؛ �هذ� ليس في �سع كل شخص�

ما هي �لخصائص �لتي تمكننا من معرفة عيسى عليه �لسال
؟
لكي نجيب على هذ� �لسؤ�Q، يبغي �لنظر في �آلياL �لتي تذكر �لخصائص �لمشتركة 
فإ�  �لنبو
. �بالتأكيد  تبين خصائص  �لتي   Lآليا� نتأمل كذلك في   �A �ألنبياc. �علينا  بين 
�لقر<� يحتو/ على مئاL �لميز�L �لتي ينفر8 بها �ألنبياc. لكن هذ� �لقسم ال يحتو/ Bال 

على �لخصائص �لظاهر
 �لتي يمكن أل/ شخص مالحظتها. 

١. تميزl عن غيرl بأخالقه �لرفيعة
 Sلذين بعثهم �هللا، فقد جعل �هللا عيسى عليه �لسال� cمع جميع �ألنبيا Qكما هو �لحا
على خلق عظيم. فهو مختلف تماS �الختال+ عن غيرF من Aفر�8 �لمجتمع �لذ/ يعيش فيه. 
�لنا`،  �لتي لم يألفها   sعلى قد� عظيم من �ألخال Sسو+ يكو� عند نز�له عليه �لسال�
�سو+ يكو� في غاية �لتصميم ��لشجاعة بفضل توكله على �هللا �Bيمانه به، كما سو+ 
�لتي  �لخصائص   Fهذ  Lآليا� �تبين  8ينه.  عن   cشي يزحزحه  ال   Sلعز� ثابت  Bنسانًا  يكو� 
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منحها �هللا لجميع Aنبيائه: 
ُتَنا 3َتْيَناَها ِ�ْبَر�ِهيَم َعَلى َقْوِمِه َنْرَفُع Gََ:َجاٍ� َمْن َنَشاُ� ِ�!َّ َ:بََّك َحِكيٌم  ”َ'ِتْلَك ُحجَّ
 Gَ''ُ�Gَ ِّيَِّتِه:nُ َعِليٌم َ'َ'َهْبَنا َلُه ِ�ْسَحاَ) َ'َيْعُقوَ# ُكالָד َهَدْيَنا َ'ُنوًحا َهَدْيَنا ِمْن َقْبُل َ'ِمْن
َ'َ�َكِريَّا  �ْلُمْحِسِنيَن   aَنْجِز َ'َكَذِلَك  َ'َهاُ:'َ!  َ'ُموَسى  َ'ُيوُسَف  َ'1َيُّوَ#  َ'ُسَلْيَماَ! 
اِلِحيَن َ'ِ�ْسَماِعيَل َ'�ْلَيَسَع َ'ُيوُنَس َ'ُلوًطا َ'ُكالָד  َ'َيْحَيى َ'ِعيَسى َ'ِ�ْلَياَ� ُكلٌّ ِمْن �لصَّ
ِ�َلى  َ'َهَدْيَناُهْم  َ'�ْجَتَبْيَناُهْم  َ'ِ�ْخَو�ِنِهْم  َ'nُ:ِّيَّاِتِهْم  3َباِئِهْم  َ'ِمْن  �ْلَعاَلِميَن  َعَلى  ْلَنا  َفضَّ
ِبِه َمْن َيَشاُ� ِمْن ِعَباlِGِ َ'َلْو 1َْشَرُكو� َلَحِبَط   aِلَك ُهَد� �هللاَِّ َيْهِدnَ ِصَر�ٍ? ُمْسَتِقيٍم

.(٨٣-٨٨ :Sألنعا� 
َعْنُهْم َما َكاُنو� َيْعَمُلوَ! (سو�
��آلياL �لسابقة تبين بوضو�A p �ألنبياc خلقو� بمز�يا �خصائص غير تلك �لتي توجد 
�لك:  على   Qكمثا� نفسه،   uلموضو� في  Aخر�   Lيا> توجد  كما  �لعا8يين.  �لبشر  لد� 
"...ِ�!َّ ِ�ْبَر�ِهيَم َكاَ! 1ُمًَّة".(سو�
 �لنحل، ١٢٠)، "َ'�nُْكْر ِعَباGََنا �ْبَر�ِهيَم َ'ِ�ْسَحاَ) َ'َيْعُقوَ# 
 
1ُْ'ِلي �ْألَْيِدa َ'�ْألَْبَصاِ:".(سو�
 |: ٤٥)، "َ'ِ�نَُّهْم ِعْنَدَنا َلِمْن �ْلُمْصَطَفْيَن �ْألَْخَياِ:". (سو�
َلَنا َعَلى َكِثيٍر ِمْن  |: ٤٥)، "َ'َلَقْد 3َتْيَنا Gَ''ُ�Gَ َ'ُسَلْيَماَ! ِعْلًما َ'َقاَال �ْلَحْمُد ِهللاَِّ �لَِّذa َفضَّ
ِعَباlِGِ �ْلُمْؤِمِنيَن".(سو�
 �لنمل: ١٥). �جميع هذF �آلياL تنبه Bلى �لمز�يا �لعالية �لتي منحها 

�هللا ألنبيائه. �عيسى عليه �لسالS من عباF8 �لمصطفين، يقوQ تعالى: 
ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض ِمْنُهْم َمْن َكلََّم �هللاَُّ َ'َ:َفَع َبْعَضُهْم Gََ:َجاٍ�  ”ِتْلَك �لرُُّسُل َفضَّ

.(٢٥٣ :
َ'3َتْيَنا ِعيَسى �ْبَن َمْرَيَم �ْلَبيَِّناِ� َ'1َيَّْدَناlُ ِبُر'mِ �ْلُقُدِ�..“ (سو�
 �لبقر

٢. تميزl بمالمح 'جهه �لخاصة باألنبيا� 
�لقر<�  في  �هللا   Qيقو �Aجسامهم،  بفكرهم  �لبشر  باقي  عن  يختلفو�   cألنبيا�  �B

�لكريم:
َيَشاُ�  َمْن  ُمْلَكُه  ُيْؤِتي  َ'�هللاَُّ  َ'�ْلِجْسِم  �ْلِعْلِم  ِفي  َبْسَطًة   lُGَ��َ'َ َعَلْيُكْم   lُْصَطَفا� ”�هللاََّ 

 .(٢٤٧ :
َ'�هللاَُّ َ'�ِسٌع َعِليٌم“ (سو�
 �لبقر
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تكو�  �سو+  ��لجسم  ��لعقل  بالعلم  �لنا`  على  يتميز   ،Sلسال� عليه  عيسى   �B
مالمح �جهه شبيهة بمالمح �النبياc. �سو+ يكو� نو� �إليما� ��لتقو� ظاهر� على �جهه، 
حتى Bّ� من ير�F يد�A kنه AماB Sنسا� متميز. لكن، ينبغي �إلشا�
 Bلى �A ثمة من سيكذ} 
Aنفسهم صدقه، �هؤالc سو+   
يعلمو� في قر�� Aنفسهم �هم  به حسد� �حقد� من عند 
يرفضو� �العتر�+ به أل� �لك لن يكو� في مصلحتهم. ��لمؤمنو� Bيمانًا صا8قا خالصا 

 .Fفيقد��نه حق قد� Sير�� هذ� �لتميز في عيسى عليه �لسال
َ'ِمْن   Aِْآلِخَر�'َ ْنَيا  �لدُّ ِفي  "َ'ِجيًها  بأنه   
��آلخر �لدنيا  في  عيسى  �هللا  �يصف 

ِبيَن".(سو�
 <Q عمر��: ٤٥).  �ْلُمَقرَّ
�تفيد هذF �آلية �A عيسى عليه �لسالS، كما هو �لحاQ مع جميع �ألنبياc، سو+ 

يكو� له شأ� عظيم بين �لنا` فيؤمنو� به �يصدقونه.
 

٣. يكو! حكيمًا 'خطيبًا مقتد:�
.(٨٩ :Sألنعا� 
Aَ...“ (سو� ”1ُْ'َلِئَك �لَِّذيَن 3َتْيَناُهْم �ْلِكَتاَ# َ'�ْلُحْكَم َ'�لنُُّبوَّ

AنبياFc �لذين بعثهم Bلى مختلف �ألمم بالحكمة لكي ينذ��هم �يهد�هم  حبى �هللا 
Bلى �لصر�) �لمستقيم.  ��لفصاحة ��لكالS �لسديد ��لقد�
 على �ألمر بالمعر�+ ��لنهي 
عن �لمنكر من خصائص �ألنبياc جميعا. �<ياL �لقر<� �لكريم تشير Bلى حكمة كل نبي. 
 
فسيدنا 8��8 مثًال يوصف بأنه: "َ'َشَدGَْنا ُمْلَكُه َ'3َتْيَناlُ �ْلِحْكَمَة َ'َفْصَل �ْلِخَطاِ#" (سو�
(مريم: ١٢)، �سيدنا موسى:  َصِبيָדا"  �ْلُحْكَم   lُ3َتْيَنا'َ..." يحيى:  |: ٢٠)، �عن سيدنا 
lُ َ'�ْسَتَو� 3َتْيَناlُ ُحْكًما َ'ِعْلًما" (سو�
 قصص: ١٤)، �سيدنا لقما�: "...  ا َبَلَغ 1َُشدَّ "َ'َلمَّ
 :Sبر�هيم عليه �لسالB لقما�: ١٢)، �عن 
َ'َلَقْد 3َتْيَنا ُلْقَماَ! �ْلِحْكَمَة 1َْ! �ْشُكْر ِهللاَِّ..." (سو�

.(٥٤ :cلنسا� 
"... َفَقْد 3َتْيَنا 3َ� ِ�ْبَر�ِهيَم �ْلِكَتاَ# َ'�ْلِحْكَمَة..." (سو�
َفَقْد 1ُ'ِتَي َخْيًر�  ُيْؤَ� �ْلِحْكَمَة  ُيْؤِتي �ْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُ� َ'َمْن  �في �آلية �لكريمة:" 

.(٢٦٩ ،
َكِثيًر�..." (سو�
 �لبقر
�يشير �لقر<� �لكريم Bلى �A عيسى Aُنِعم عليه بالحكمة �Aنه Aبلغ قومه بما Aنعم �هللا 
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عليه من هذF �لحكمة:
 mِ'1َيَّدتَُّك ِبُر nْ�ِ ُكْر ِنْعَمِتي َعَلْيَك َ'َعلى َ'�ِلَدِتَكnْ� َقاَ� �هللاَُّ َياِعيَسى �ْبَن َمْرَيَم nْ�ِ”
 Aَ�:َلتَّْو�'َ َ'�ْلِحْكَمَة  �ْلِكَتاَ#  َعلَّْمُتَك   nْ�ِ'َ َ'َكْهًال  �ْلَمْهِد  ِفي  �لنَّاَ�  ُتَكلُِّم  �ْلُقُدِ� 

 .(١١٠ :
َ'�ْإلِنِجيَل“ (سو�
 �لمائد
 aلَِّذ� َبْعَض  َلُكْم  َ'ِألَُبيَِّن  ِباْلِحْكَمِة  ِجْئُتُكْم  َقْد  َقاَ�  ِباْلَبيَِّناِ�  ِعيَسى  َجاَ�  ا  ”َ'َلمَّ

َتْخَتِلُفوَ! ِفيِه َفاتَُّقو� �هللاََّ َ'1َِطيُعوِني“ (سو�
 �لزخر+: ٦٣).
�لمؤثر"  �لسديد   
'�لكال �لحكيم  "�لخطا#  فإ�  �لكريمة،   Lآليا�  Fلهذ ��فقا 
باقي  Bلى  بالنسبة   Qلحا� هو  �كما  �لنبي.  هذ�  على  للتعر+  Aخر�  طريقة  يكو�  سو+ 
�ألنبياc، فإ� �لخطا} �لحكيم Aحد Aهم ميز�L �ألنبياc �خصائصهم. ��لمؤمنو� �لمخلصو� 
 ،cال لد� �ألنبياB تتوفر �A ال يمكن 
�لذين �تخذ�� �لقر<� 8ليلهم يد�كو� �A تلك �لميز
 
ففي كالS عيسى عليه �لسالS ما يتضمن علما ال يكو� Bال من لد� �هللا تعالى، �في سو�
�لكهف ”َكَذِلَك َ'َقْد 1ََحْطَنا ِبَما َلْديِه ُخْبًر�“ (سو�
 �لكهف: ٩١). ��لحكمة �لتي سو+ 
تميزF عليه �لسالS، �كذلك �لقد�
 على فهم �لو�قع �Bيجا8 �لحلوQ �لمناسبة له سو+ تكو� 
فإ� شخصيته  �هكذ�،  تعالى.  �هللا  قبل  من  فريد  بعلم  �ختص  قد  Aنه  على  فا�قة   Lعالما

.Sحكمته �لبالغة سو+ تذهل لها �ألفها� 
�لمتميز
٤ - تميزl باألمانة

ما من نبي �Aسل Bلى قومه Bال بدA بتعريف نفسه على Aنه "ِ�نِّي َلُكْم َ:ُسوٌ� 1َِميٌن" 
(سو:A �لشعر��: ١٠٧). �صدs �ألنبياA� cمانتهم نابع من �لتز�مهم �لتاS بكتا} �هللا �8ينه 
��لشريعة �لتي جاc بها. �هم ال يحيد�� قيد Aنملة عن صر�) �هللا �لمستقيم مهما كانت 
يحنو�  فهم ال  �لذلك  تعالى،  �هللا   
مرضا على  �لعمل  غايتهم  ��ألحو�Q. كانت  �لظر�+ 
���سهم ألحد قط. ��لقر<� �لكريم يبين �A خصاQ �ألنبياc �ميز�تهم كانت هي نفسها. 

�في هذ�، يقوQ �هللا في تعريف موسى لقومه: 
”َ'َلَقْد َفَتنَّا َقْبَلُهْم َقْوَ
 ِفْرَعْوَ! َ'َجاَ�ُهْم َ:ُسوٌ� َكِريٌم G1َ !ْ1َُّ'� ِ�َليَّ ِعَباGَ �هللاَِّ ِ�نِّي َلُكْم 

َ:ُسوٌ� 1َِميٌن (سو�
 �لدخا�: ١٧-١٨).
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�لذ/  �لتقدير  �8ئما  تلق  لم   cألنبيا� بها   dمتا� �لتي   
�لحميد  Qلخصا� فإ�  �بالتأكيد 
معتقد�تهم  خلع  عليهم  عز  Aنه  �لك  �لظنو�.  بأنبيائهم  يظنو�  كانو�  Aنهم  حتى  تستحقه. 
 Sتبين لها مع �أليا �A صدقت بنبيها بعد Sألقو�� Fبعض هذ �A لدين �لحق. بيد� uلبالية ��تبا�
صدقه �Aمانته. �سيدنا يوسف عليه مثاQ على �لك. فلقد Aُمتِحن يوسف في قومه بالكثير 
 �A هللا تعالى� 
8��B Lcلقي في �لسجن. �شاA لعبيد، ثم� sمن �لصعا}، فقد بيع في سو

يؤمن به قومه �يصدقوF �يعيّن على خز�ئن مصر. 
ا َكلََّمُه َقاَ� ِ�نََّك �ْلَيْوَ
 َلَدْيَنا َمِكيٌن  ”َ'َقاَ� �ْلَمِلُك �ْئُتوِني ِبِه 1َْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسي َفَلمَّ

1َِميٌن“ (سو�
 يوسف:٥٤).
في   
تكو� موجو8 Aنبيائه سو+  بها  �هللا  Aمد  �لتي  ��لمز�يا  فالخصائص  �ال شك، 
�سوQ �هللا عيسى Aيضاًَ. �عند قد�مه مر
 Aخر� Bلى �أل�^، سو+ يكو� صدقه �Aمانته 
من Aكثر ما يشد Bليه �لنا`. �كما �قف �هللا Bلى جانب سيدنا يوسف �باقي Aنبيائه، فهو ال 

شك سو+ ينصر عيسى عليه �لسالS �يظهرF بين �لنا` بصدقه �Aمانته .
٥ - سيكو! في حماية �هللا

َلُهْم  ُجنَدَنا   َّ!�ِ'َ �ْلَمنُصوُ:'َ!  َلُهْم  ِ�نَُّهْم  �ْلُمْرَسِليَن  ِلِعَباGَِنا  َكِلَمُتَنا  َسَبَقْت  ”َ'َلَقْد 
 .(١٧١-١٧٣ :Lلصافا� 
�ْلَغاِلُبوَ!“ (سو�

لقد فضل �هللا تعالى �سله على �لبشر في كل dما�. �جميع �لرسل �لذين بعثو� على 
مر �لتا�يخ، �ستطاعو� �النتصا� على Aعد�ئهم بعو� �هللا، �حماهم من �لمكائد �لتي نصبت 
ضدهم. �كا� �لتوفيق يحالفهم في كل ما يفعلو�، فجهو8هم �8ئما تكلل بالنجاp �تثمر 

�لخير، �كا� �هللا يشد �dAهم �يسد8 خطاهم. 
ستكو�   Sلسال� عليه  عيسى  عليها   Sيقد سو+  �لتي   Qألعما�  pنجا فإ�  �هكذ�، 
من  للمؤمنين  خير  فيه  ما  Bال  يفعل  لن  Aنه  �لك  قد�مه.  ينتظر��  �لذين  للمؤمنين  عالمة 
حوله. �حتى ��B ظهر للنا` �A في ما يفعله بعض �لشر فإ� عاقبة �لك ال تكو� Bال خير�. 
��ألحد�x �لتي ستحصل عند ظهو�F سو+ تثبت بأ� قر��ته هي �ألسلم. فاهللا تعالى �عد 
ينصرهم  �Aنه سو+   ،Qألحو�� كانت  مهما  �ألعلو�  هم  بأنهم  �لكريم  �لقر<�  في   FcنبياA
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�يظهرهم على Aعد�ئهم. 
�بفضل ما �عد �هللا تعالى به، فإ� نجاp عيسى عليه �لسالS في كل Aعماله- مهما 
كبر�A L صغرL- سو+ تشد Bليه �ألنظا�، Aنظا� Aعد�ئه �Aنظا� �لمؤمنين من حوله. Aما 
�ألعد�c، فلن يغفلو� عما يحققه من نجاp �نصر، بيد Aنهم لن يعتبر�� �لك بتوفيق �عو� 
من �هللا تعالى، �لن يستطيعو� Bيجا8 �لمغز� �لحقيقي للنجاp �لذ/ سو+ يحققه، فجهدهم 
�لمبا�k على Aنه  سو+ ينصب على منافسته ��لكيد له، �سو+ ينظر�� Bلى هذ� �لرجل 
ي ُ:ُسَلَنا َ'�لَِّذيَن 3َمُنو�  ليس سو� "بشر منهم". لكن، �كما تفيد �آلية �لكريمة: "ُثمَّ ُنَنجِّ
َكَذِلَك َحقָדا َعَلْيَنا ُنْنِج �ْلُمْؤِمِنيَن " (سو�
 يونس: ١٠٣)، فإ� �هللا سيحبط مكرهم �ينصر 
 pلنجا� يحالفها  لن  �لتي تشن عليه  ��Aلحر�}   Fضد kلتي تحا� �لمكائد  �سوله. �جميع 

�سو+ تنتهي بالخسر��.
 

٦ - ال يريد جز�ً� 'ال شكو:٦�ً - ال يريد جز�ً� 'ال شكو:ً�
 �A مكافئة عما يقومو� به. �لك �A ًجر�A نهم ال يطلبو�A يضاA cمن خصائص �ألنبيا
كل ما يطلبونه لقاc �لخدماL �لجليلة �لتي يقومو� بها هو مرضا
 �هللا �حدF. �لن يطلبو� 
 cألنبيا� بين  �لمشتركة  �لصفة   Fلكريم يذكر هذ� �A مقابل. ��لقر<�  ممن حولهم A /Aجر 

 :Qفيقو
 
”َياَقْوِ
 َال 1َْسَأُلُكْم َعَلْيِه 1َْجًر� ِ�ْ! 1َْجِرa ِ�الَّ َعَلى �لَِّذa َفَطَرِني 1ََفَال َتْعِقُلوَ!“ (سو�

هو8: ٥١).
 Sيحملها عيسى عليه �لسال �A ال بد cلتي تتوفر في �ألنبيا� 
هذF �لخصاQ �لحميد
Aيضًا. �سو+ يدعو �لنا` جميعًا Bلى 8ين �إلسالS ألنه �سوQ �هللا. لكنه لن يطلب A/ نفع 
ما�A /8 غير �لك لقاc ما يفعله. �كما Aخبرنا �لقر<� �لكريم بخصو| جميع �ألنبياc، فإ� 

AجرF عند �هللا، �سو+ يعرفه �لنا` �لذين ير�نه من خالQ هذF �لخاصية �لنبوية Aيضا. 
ما  يقد���  سو+  فقط  �لمؤمنين   �A �هي  مهمة؛  مسالة  ننسى  ال   �A علينا  لكن 
يفعله حق �لتقدير. �حتى ��B عر+ فيه �لمؤمنو� به هذF �لميز
 �لعظيمة، فإ� بعض Aعد�ئه 
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 Fعن 8عوته. �من بين هذ Fجل صدA من cمن �ألنبيا Fسيفتر�� عليه كما �فتر�� على غير
Aيد �هللا  به". �كما   Sما يقو c��� مصلحة ما من �A محا�لته تحقيق غاية ما" :L�cالفتر��
 L�c8عا� فإنه سبحانه سو+ يكشف dيف  Aقو�مهم،  قبل �نصرهم على  AنبياFc من  تعالى 

�لمدعين �يحبط سعيهم. 

٧ - بالمؤمنين :�'o :حيم
من Aهم �لخصائص �لمعر�فة لد� �ألنبياc �لرAفة ��لرحمة. �طو�Q �لتا�يخ كا� هم 
 .Sلسال� عيه  ميز�ته  Bحد�  تكو�  سو+  �لخاصية   Fهذ� �Bسعا8هم.  �لنا`  هد�ية   cألنبيا�

يقوQ �هللا ��صفًا �حمة نبيه: 
ِباْلُمْؤِمِنيَن  َعَلْيُكْم  َحِريٌص  َعِنتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  1َنُفِسُكْم  ِمْن  َ:ُسوٌ�  َجاَ�ُكْم  ”َلَقْد 

َ:ُ�'oٌ َ:ِحيٌم“ (سو�
 �لتوبة: ١٢٨). 
�عيسى عليه �لسالS سو+ يكو� متحليا Aيضا بهذF �لميز
 �لعظيمة تمامًا كما تفيد 
 
هذF �آلية، �سو+ تكو� �حمته ��Aفته 8ليًال على Aنه عيسى �لذ/ نزB Qلى �أل�^ مر

Aخر�.
 من ميز�ته 1نه ال يعرo 1حد 'ال 1هل له 'ال قريب 

ُيعر+ عيسى عليه �لسالS من خالQ صفاL �لنبو
 �لمذكو�
 في �لقر<� �لكريم. �Bلى 
جانب �لك، سو+ تكو� له خصائص Aخر� ��قعية غير متوفر
 في غيرF من �ألشخا|. 
Aهل. �فعًال، عند قد�S عيسى عليه   �A يعرفه  A �Aحد  قريب   /A له لن يكو�  Aنه  �Aهمها 
�لسالB Sلى �أل�^ مر
 Aخر�، لن يكو� هناk من يعرفه، �لن يكو� هناk من يدعي Aنه 
شاهدF من قبل �A سمع صوته �A� �A �جهه �A شكله. �لن يكو� على �جه �أل�^ Bنسا� 
��حد يدعي �يقوA" :Qنا Aعرفه من قبل، كنت قد �Aيته في �قت ما، �هؤالc هم عائلته 
�Aقربا�F". �لك �A كل من يعرفهم من �لنا` عاشو� �ماتو� قبل ٢٠٠٠ عاS تقريبًا. فأمه مريم 
�dكريا �حو��ّييه �لذين Aمضو� حياتهم معه، �كبا� �لقوS من �ليهو8، ��لنا` �لذين Aخذ�� 
8ينهم عنه ماتو� قبل ٢٠٠٠ عاS. �لهذ�، فعند عو8ته مر
 Aخر� لن يكو� هناB kنسا� ��حد 
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شهد �ال8ته �طفولته �شبابه �A نشأته، �لن يكو� هناk من يعر+ A/ شيc يتعلق به. 
�كما ��8 في �ألجز�c �لمتقدمة من �لكتا}، فإ� عيسى عليه �لسالS خلق ��8 ��لد 
 Lقريب له بعد مر�� مئا /A kال يكو� هنا �A ًبأمر �هللا "كن فيكو!". �من �لطبيعي جد�

�لسنين. �يشبه �هللا �ضع عيسى بآS8 قائًال: 
 

 َخَلَقُه ِمْن ُتَر�ٍ# ُثمَّ َقاَ� َلُه ُكْن َفَيُكوُ!“ (سو�َGَ3 َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد �هللاَِّ َكَمَثِل َّ!�ِ”

<Q عمر��: ٥). 
�كما تفيد �آلية فإ� �هللا خلق <S8 بأمر "كن" فـ"كا!". �خلُق عيسى Aيضًا كا� 
 
بمقتضى Aمر "كن". ليس لسيدنا <SA �A {A S8، �عند مجيc عيسى Bلى �أل�^ في �لمر
قيد  على  تكو�  لن  Aمه  فإ�  �لثاني،  مجيئه  عند  Aما  Aمه،  سو�  Aحد  له  يكن  لم  �أل�لى، 

 .
�لحيا
سيدنا   Qنز� فعند   ."Qلدجا� "�لمسيح  خطر  ظهو�  يمنع  �ألمر  هذ�  فإ�  �بالتأكيد 
عيسى  سيدنا  هو  بأنه  ��لشك  للريب  يدعو  Aمر   /A  kهنا يكو�  لن   ،Sلسال� عليه  عيسى 
�لمنتظر، �لن يكو� ممكنا Bيجا8 سبب أل� يقوQ  شخص ما: "من غير �لممكن �A يكو� 
هذ� �لشخص هو سيدنا عيسى عليه �لسالS". �بما �A عيسى عليه �لسالS سيكو� معر�فًا 
بعدS �جوA 8/ قريب له على �جه �أل�^ فإنه باإلمكا� معرفته من خالQ هذF �لخاصية 

�لتي ينفر8 بها من ��8 �لنا`. 
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�لخاتمة

ال شك �A نز�Q سيدنا عيسى عليه �لسالB Sلى �أل�^ يمثل بشر� Bلهية قل نظيرها 
في كل تا�يخ �لبشرية. فهو Bنسا� مبا�k سو+ يرسل "إلنقا�" �لبشرية. �لقد جرL سنة 
�هللا  يد�كهم  لكي  بهم  �لو�قع  �لظلم   �A �لفوضى  من  يعانو�  �لذين  �لنا`  يدعو   �A �لكو� 

برحمته، ��هللا تعالى يجيبهم: 
ُتَقاِتُلوَ! ِفي َسِبيِل �هللاَِّ َ'�ْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمْن �لرَِّجاِ� َ'�لنَِّساِ� َ'�ْلِوْلَد�ِ!  ”َ'َما َلُكْم َال 
اِلِم 1َْهُلَها َ'�ْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َ'ِليָדا  �لَِّذيَن َيُقوُلوَ! َ:بََّنا 1َْخِرْجَنا ِمْن َهِذlِ �ْلَقْرَيِة �لظَّ

.(٧٥:cلنسا� 
َ'�ْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيًر�“ (سو�
هو  �لر�هنة   
�لفتر في  فيه   L8تر مما  �لبشرية  ينقذ  �لذ/  فإ�  قبل،  من  قلنا  �كما 
 Fهذ يجعل  سو+  فإنه  Aخر�،   
مر  Sلسال� عليه  عيسى   Sقد� �عند  �لقر<نية.   sألخال�
 sألخال� Fلنشر هذ �لجهد  �Aتي من  له، �سو+ يحا�Q بذQ ما  نبر�سا  �لقر<نية   sألخال�

بين جميع سكا� �لعالم. 
 Fيؤيد� �A kهذ� �إلنسا� �لمبا� Sخر �لزما�، �قد�> Qلمطلو} ممن ينتظر�� حلو��
�يساعد�F �يآF��d، تماما مثلما سيؤيد هو �لمسلمين �ينصر 8عوتهم، ��لك كما قاQ في 
 ،Qهذ� �لسؤ� Qال نجعله يسأ �A لى �هللا؟ ". �بالتأكيد، علينا� a:من 1نصا" Qقد�مه �أل�
فإ� مصير من يخذله �يتكاسل في نصرته هو �أللم ��لندS في �لحيا
 �لدنيا ��لعذ�} �لمقيم 

في نا� جهنم يوS ال ينفع �لندS. �لقد Aنذ� �هللا �لذين ال يؤمنو� بنبيهم بقوله: 
َبْعًضا  َبْعَضُهْم  َفَأْتَبْعَنا   lُُبو َكذَّ َ:ُسوُلَها  1ُمًَّة  َجاَ�  َما  ُكلَّ  َتْتَر�  ُ:ُسَلَنا  1َْ:َسْلَنا  ”ُثمَّ 

َ'َجَعْلَناُهْم 1ََحاGِيَث َفُبْعًد� ِلَقْوٍ
 َال ُيْؤِمُنوَ!“ (سو�
 �لمؤمنو�: ٤٤). 
 Qعنه بالنفس ��لما uفي �لمقابل، فإ� �لفرحين بقد�مه �لمستعدين لنصرته ��لدفا�
��لسائرين على �لطريق �لذ/ �سمه لهم سو+ ينالو� مرضا
 �هللا ��حمته �جناته خالدين 
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فيها �بد�. هذ� �عد �هللا �لن يخلف �هللا �عد�: 
اِلَحاِ� ِمْن  لصَّ ”َ'ُسوًال َيْتُلو َعَلْيُكْم �َياِ� هللاَِّ ُمَبيَِّناٍ� ِلُيْخِرَ� لَِّذيَن �َمُنو َ�َعِمُلو
ُلَماِ� 7َِلى لنُّوِ' َ�َمْن ُيْؤِمْن ِباهللاَِّ َ�َيْعَمْل َصاِلًحا ُيْدِخْلُه َجنَّاٍ� َتْجِر* ِمْن َتْحِتَها  لظُّ

ْألَْنَهاُ' َخاِلِديَن ِفيَها َ@َبًد َقْد َ@ْحَسَن هللاَُّ َلُه ِ'ْ=ًقا“ (سو�� �لطال�: ١١). 
��لحمد هللا �لذ" ُيشرِّ/ من يشا� من عبا,� بهذ� �لبشر) �لعظيمة، ��لذ" يهي� لهم 

فرصة �خر) من �جل �لفو8 في 7خرتهم. 
��لصال� ��لسال? على عبا,� �لمرسلين. 

 .(١٨١-١٨٢ :Fسو�� �لصافا) “ْلَعاَلِميَن ِّD'َ َِّْلَحْمُد ِهللا”َ�َسَالHٌ َعَلى ْلُمْرَسِليَن(١٨١)َ�

    

0
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�لملح�: �لملح�: 

�نهيا� �لّد���ينية
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�ينية، يعني نظرية 
لتطو� بهد� �فض فكر� 
لخلق، بيد �
لقد ظهر� 
لنظرية 
لّد

عتبر� مجر1 سفسطة خا�جة عن نطا' 
لعلم. �هذ# 
لنظرية ُ�=نها لم تنجح في :لك، 

لكائنا� 
لحية تولد� بطريق 
لمصا1فة من 
لكائنا� غير 
لحية، �قد تم  D= تّدعي

لكائنا� 
لحية تحتوF على =نظمة غاية � Dلكو
 Dّ=  لعلم
�1ها �نقضها بعد =Dّ =ثبت 
�خالق  Dلكو

هللا تعالى هو خالق  D= لعلم كذلك

لنحو =ثبت  
�على هذ .Lإلعجا
في 

جميع 
لكائنا� 
لحية.        
 Fلتي ترتد

ألكا:يب ��هذ# 
لنظرية ال تقوR سوQ على مناقضة 
لحقائق 
لعلمية 

سعة على نطا' 
لعالم لكي تبقى �
لعلم �جملة من 
لتزييفا�، �قد تم 
لقياR بحملة  Uلبا


لحقيقة.   VخفاW لحملة لم تتمكن من
هذ# 
لّنظرية قائمة على =قد
مها، غير =D هذ# 
لقد تعالت 
ألصو
� خال\ 
لثالثين سنة 
لماضية في 1نيا 
لعلم تبّين بأD نظرية 
لتطو� 
 

لتي =جريت بشكل خا_ 
عتباً� bألبحا
تمثل =كبر خديعة في تا�يخ 
لعلم. �قد =ثبتت 
�ينية عا�ية تماما من 
لّصحة، �قد تم 
لتصريح بذلك �

لّد �
Vإل1عا
 Dّ1980 بأ Rمن عا

لكثير  hبشكل خا_، صر �لمتحد
من قبل 
لعديد من كبا� �جا\ 
لعلم.  ففي 
لواليا� 
 Dبأ Qألخر
 Rلعلو

لحيوية �علم 
لحفريا� �غيرها من  Vلكيميا
�
لبيولوجيا  Vمن علما

ليوR تؤكد ��=Dّ =صل 
لكائنا� 
لحية هو 
لخلق.   1��ينية �صلت Wلى طريق مسد�

لد

�جميع 
لكائنا� 
لحية قد ُخلقت من قبل 
هللا تعالى.    Dلكو
 Dلعلمية بأ
 �

لتطّو�
لقد تنا�لنا مسألة 
نهيا� نظرية 
لتطو� �1الئل 
لخلق في مو
ضع كثير� من =عمالنا، 
�لكن بالنظر Wلى 
ألهمية 
لبالغة 
لتي يكتسيها   .Qصل :لك  في =عما\ =خر
�سو� ُنو

�نهيا� �لّد���ينية
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لموضو� ��ينا �نه من 
لفائد� ير
	 ملخص لذلك  
هذ

لموضع �يضا.  
في هذ

      
�النهيا� �لعلمي للنظرية �لد���ينية

بالرغم من �* هذ( 
لنظرية تعو	 في جذ#�ها 
لى 
لتا�يخ 
إلغريقي 
لقديم، ال �نها شهد0 �#سع 

نتشا� لها في 
لقر* 
لتاسع عشر . كا* �هم تطو� 
شهدته 
لنظرية هو صد#� كتاD تشا�لز 	
�#ين "�صل 


لكتاD ينكر 	
�#ين  

لذK صد� عاJ 1859. في هذ "�

ألنو

�#ين 	 Mهللا. يقو

لمختلفة على 
أل�Q قد خلقها  �

ألنو *�

�* جميع 
لكائنا0 
لحية لها جد مشترW #�نها قد تنوعت #
ختلفت بسبب 
ختالفا0 
طا�ئة متد�جة �تت عليها عبر 
ألZما*.

#كما يقر 	
�#ين نفسه، فإ* نظريته ال تقوJ على �K حقيقة علمية ثابتة، بل نها 
 *
مجر	 "فتر
Q". عال#� على aلك، يعتر` 	
�#ين في فصل مطوM من كتاD بعنو

لعديد من 
ألسئلة 
لحرجة. Jما� d#لنظرية تتها

لمصاعب 
لتي تو
جهها 
لنظرية" �* "

عقد 	
�#ين eماله على 
الكتشافا0 
لعلمية 
لتي كا* يظن �نها ستزيل 
لعقبا0 
لتي 
تو
جهها نظريته، ال �* ما �ثبتته هذ( 
الكتشافا0 جاg عكس ما تمنا( 
لرجل.

لعلم 
لحديث من خالM ثالj نقاi �ئيسية: Jين �ما#�
#تظهر هزيمة 	

1-لم تتمكن هذ( 
لنظرية بأK #سيلة من 
لوسائل �* تفسر كيف نشأ0 
لحيا� على 
.Qأل�
#جه 


كتشا` علمي يدM على قد�� "
لتقنيا0 
لتطو�ية" 
لتي تفترضها  K� 2-ال يوجد
.M

لنظرية على 
لتطو� في �K حاM من 
ألحو


لتي تقوJ عليها نظرية 
لتطو�. 0
gعا	ال
3-مايثبته 
لسجل 
إلحاثي  هو عكس 

 شا�لز ����ين
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سنناقش في هذ� �لفصل هذ� �لنقا� �لثال	 �لرئيسية:

�لعقبة �أل�لى �لتي  لم تذلل: 
صل �لحيا�
تقو9 نظرية �لتطو' 01 جميع �لكائنا� �لحية قد تطو'� عن خلية "حيد� ظهر� 
 01 �على سطح �أل'C �لبد�ئية منذ 3.8 ماليين سنة. "لكن كيف يمكن لخلية "حيد
ينشأ  عنها �لماليين من �ألنظمة "�ألنو�L �لحية؟  "�IJ كا0 هذ� �لتطو' قد حد	 فعًال 
فلما�I لم تظهر عالئمه في �لسجال� �إلحاثية ، هذ� سؤ�9 لم تتمكن �لنظرية �إلجابة 
عليه. Jال 01 �لسؤ�9 �أل"9 �لذW بقي يو�جه هذ� �لنظرية، �لتي لم تجد جو�با عليه حتى 

�آل0، هو كيف نشأ� "�لخلية �أل"لى".
تفسر نظرية �لتطو'، �لتي ال تعتر^ بالخلق "ال تقبل بوجو[ خالق، نشو] �لخلية 
�أل"لى على 1نها 1تت عن طريق �لصدفة �لتي تتضمنها قو�نين �لطبيعة. حسب هذ� �لنظرية 
تكو0 �لما[� �لحية قد نشأ� من ما[� غير حية نتيجة للعديد من �لمصا[فا�، "من 

�لمؤكد 01 هذ� �لزعم ال يتو�فق مع 1بسط قو�عد علم �ألحيا].

�لحيا� تنشأ من �لحيا�
في هذ� �لكتاh، لم يتطرg [�'"ين Jلى 1صل �لحيا�. فقد كا0 �لفهم �لبد�ئي لحقيقة 
�لحيا� في عصر� يعتمد على �إلفتر�C بأ0 �لكائنا� �لحية ��I بنيا� بسيطة جد�ً. لقد 
القت نظرية �لنشو] �لتلقائي �لتي �نتشر� في �لقر"0 �لوسطى، "�لتي تقو9 01 �لمو�[ 
غير �لحية تجمعت من تلقا] نفسها لتشكل كائن حي، '"�جًا "�سعًا في Iلك �لزمن. 
 ،jمن �العتقا[�� �لتي نتجت عن هذ� �لنتيجة هي 01 �لحشر�� تنشأ عن بقايا �لطعا
"01 �لجر0�I تأتي من �لقمح. هنا يجد' بنا 01 نتعرC لتجربة مضحكة قاj بها �لبعض، 
 lكا0 �لمنتظر 01 يخر" ،mحيث تم "ضع بعض �لقمح على قطعة "سخة من �لقما
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جر��ً بعد برهة من �لزمن.
(من �لمنطلق ��ته كا� يعتقد �� �لديد�� تخر� من �للحم؛ �ال �نه لم يلبث �لعلم 
�� �ثبت �� �لديد�� ال تخر� من �للحم بشكل تلقائي، (�نما يحملها �لذبا- بشكل 

يرقانا= ال تر> بالعين �لمجر89.
كا� هذ� �العتقا9 سائد�ً في �لزمن �لذG كتب فيه D�9(ين كتا- "�صل �ألنو�@" 
، فقد كا� يعتقد بأ� �لبكتريا جاM= �لى �لوجو9 من ما89 غير حية (كا� هذ� �العتقا9 

مقبو� علميًا.
�لتي  �لكثير8  �لطويلة (�بحاثه  نتائج �D9ساته   Dباستو �علن  �لوقت حتى  لم يطل 
تدحض �ساU نظرية D�9(ين. قاS باستوD في محاضرته �لتي �علن فيها عن �نتصا�Dته 

في �لسوDبو� عا] 1864:
"ال يمكن �� تستفيق نظرية �لنشوM �لتلقائي من �لضربة �لصاعقة �لتي �صابتها بها هذ[ 

�لتجربة �لبسيطة." 1
 �� باستوD لوقت طويل. �ال  �لد�D(ينية �كتشافا=  �لنظرية  �لمد�فعو� عن  قا(] 
ماجاM به باستوD باإلضافة �لى ما كشف عنه �لتقد] �لعلمي من �لبنية �لمعقد8 لخلية 
 cdعن طريق �لصدفة في مأ eDلما89 �لحية، �بقيا فكر8 (جو9 �لحيا8 على سطح �أل�

لم تستطع �لخر(� منه.
�لمحا�ال� �لعاجز في �لقر	 �لعشرين

 Dلمشهو� GDلتطو� �لعشرين كا� �من تبنى موضو@ منشأ �لحيا8 في �لقر S)� ��
�لكسندD �(باDين. تقد] هذ� �لعالم بالعديد من �آلM�D �لعلمية في �لثالثينيا= من �لك 
�لقر�، حا(S من خاللها �ثبا= �مكانية تطوD خلية �لكائن �لحي عن طريق �لصدفة. �ال 

�� �D9ساته لم تنته �ال بالفشل، مما حد� بأ(برين تقديم �العتر�l �لتالي:
 Dسة تطو�D9 غموضًا في mلألسف، بقيت مشكلة منشأ �لخلية �أل(لى  �كثر �لنقا " 

�ألنظمة �لحية".2
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حمل �لتطو#يو	 بعد ��برين مسؤ�لية حل مشكلة منشأ �لحيا�. �كا	 �كثر هذ� 
�لتجا#: شهر� تلك �لتي قا' بها �لكيميائي �ألمريكي ستانلي ميللر عا' 1953. قا' 
هذ� �لعالم بدمج عد? من �لغاD�E �لتي يفترB �نها كانت موجو?� في �لمنا= �لبد�ئي 
لأل#B، ��ضاN Oليها مقد�# من �لطاقة. من خالJ هذ� �لتجربة تمكن ميللر من تركيب 

.Dتينا�لتي تتو�جد في تركيب �لبر� (لعضوية� Dلجزيئا�) ألمينية� Bعد? من �لحمو
 Nال �نه لم تمض عد� سنو�D حتى ثبت بطال	 هذ� �لنظرية، �لتي كانت تعتبر خطو� 
#�ئد� في تقد' نظرية �لتطو#، فالمنا= �لذ` �ستخد' في هذ� �لتجربة كا	 مختلفًا جد�ً 

عن �لظر�O �أل#ضية �لحقيقية.3
�بعد فتر� من �لصمت �عترO ميللر �	 �لمنا= �لذ` �ستخدمه في تجربته كا	 غير 

حقيقيًا.4
�لعشرين  �لقر	  في  نظريتهم   DثباN في  �لتطو#يين   Dال�محا جميع   Ddبا لقد 
بهذ�  ياغو  في سانت  معهد سكريبس  من  با?�  �لجيولوجي  �لعالم   Oيعتر بالفشل. 

�لحقيقة في مقالة نشرتها مجلة "�أل#B" عا' 1998:
"ها نحن �ليو' نغا?# �لقر	 �لعشرين ?�	 �	 نتمكن من حل �لمشكلة �لتي بد�نا �لقر	 

معها �هي : كيف بد�D �لحيا� على �أل#B؟"5

�لبنية �لمعقد� للحيا�
�لسبب �لرئيسي �لذ` ��قع نظرية �لتطو# في مأkE "كيف بد�D �لحيا�" هو �	 
�لكائناD �لحية، حتى �لبسيطة منها، تنطو` على بنياD في غاية �لتعقيد. فالخلية �لو�حد� 
من �لكائن �لحي �كثر تعقيد�ً من �` منتج تقني صنعته يد �لبشر. فحتى يومنا هذ� ال يمكن 
 Jينجح في تركيب خلية حية من خال 	أل` مختبر كيميائي مهما بلغت ?#جة تطو#� �

تجميع عد? من �لمو�? �لعضوية مع بعضها.
 .Bُتعر 	لمطلو: توفرها لتركيب خلية حية هي �كثر بكثير من �� O�لظر� 	N
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فإمكانية تركيب "حد �لبر�تينا� �لتي تعتبر حجر �ألسا� في �لخلية بشكل عشو�ئي هي 
 �1 4لى 10950 �هذ� بالنسبة لبر�تين مكو. من 500 حمض "ميني؛ �في �لرياضيا

يعتبر "@ �حتما? "صغر من 150 مستحيًال!
4. جز@J �لـ DNA �لذ@ يتو�جد في نو�E �لخلية ��لذ@ يخز. �لمعلوما� �لو�Cثية، 
 DNA J@في جز Eلمشفر� �هو في حد �Pته بنك معلوما� معجز. فلو ". �لمعلوما
 �قد "فرغت كتابة فإنها ستشغل مكتبة عمالقة مكونة من 900 مجلد�ً من �لموسوعا

كال منها يتألف من 500 صفحة.
�هنا تنشا مشكلة "خر] مثيرE: فجز@J �لـ DNA ال يمكنه ". يتضاعف 4ال 
بمساعدE بعض �لبر�تينا� �لمختصة (�ألنزيما�)، �هذ[ �ألنزيما� ال يمكن ". تتشكل 
بد�Cها  4ال من خال? �لمعلوما� �لمشفرE في جز@J �لـ DNA. �بما ". كل منهما 
يعتمد على �آلخر ، فمن �لضر�C@ ". يتو�جد� في �لوقت نفسه عند عملية �لتضاعف.�هذ� 
 bقد �عتر� .c�نفسها 4لى طريق مسد Jمن تلقا �يأتي بالنظرية �لقائلة ". �لحياE قد نشأ
�لبر�فسوC ليسلي "�Cجيل ، �هو تطوC@ مشهوC من جامعة سانت ياغو كاليفوCنيا بهذ[ 

:1994 jألمريكية عا� jنشر في مجلة �لعلو kلحقيقة من خال? موضو�
 ،Eمعقد �"من �لمستحيل ". تكو. �لبر�تينا� ��لحموm �آلمينية، �كالهما جزيئا

�� �لطفر�� �لو��ثية ال يمكن بأ� حا� من �ألحو�� �� �� 
تظيف معلوما� جديد& لـ DNA : فاألجز�! �لتي تكو� 

�لمعلوما� �لجينية عندما تنز1 من �ماكنها �ما �� يحد- لها 
خر�? �< تنتقل �لى قسم 6خر من �لـ DNA، فالطفر�� 

�لو��ثية ال يمكن �بد� �� تكسب �لكائن �لحي عضو� جديد� �< 
�� تمنحه خاصية �ضافية. ما يحد- من جر�! �لطفر�� �لو��ثية 
 �Iأل� Jلرجل من �لظهر �<  تخر� Jية كأ� تخرLمو� غير عا�

من �لبطن.      
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قد نشأ$ من تلقا� نفسها في نفس �لوقت �في نفس �لمكا�. �ضف �لى عد	 �مكانية 
تو�جد �حدهما ;�� �آلخر . �هكذ� �من �لنظر0 �أل�لى يجد �حدنا �نه من �لمستحيل 

�� تكو� �لحيا0 قد نشأ$ من خالA عمليا$ كيميائية بحتة"6
ال شك �نه ��I كا� من �لمستحيل �� تنشأ �لحيا0 من �سباG طبيعية، فال بد �نها قد 
"خلقت" بيد خالق. هذQ �لحقيقة تلغي نظرية �لتطوM ، ��لتي تهدN بالدMجة �لرئيسية 

�لى �نكاM �لخلق، من �ساسها.

�ألفكا� �لخيالية لنظرية �لتطو�
�لنقطة �لثانية �لتي تدحض نظرية ;��Mين هي �� كال �لمفهومين �للذين �ضعتهما 

�لنظرية كـ "تقنيا$  تطوMية" ثبت �نها في �لحقيقة ال تملك �V قو0 تطوMية.
لقد �عتمد ;��Mين في خدعة �لتطوM �لتي خر] بها على فكر0 "�إلصطفا� �لطبيعي". 

�قد ضمن هذQ �لفكر0 في كتابه: "�صل �ألنو�\ ، عن طريق �الصطفا� �لطبيعي..."
يقوA قانو� �الصطفا� �لطبيعي �� �لكائنا$ �لحية �لتي تمتلك خصائص قوية فقط 
هي �لتي  يمكن �� تبقى في معركة �لحيا0. على سبيل �لمثاA، عندما تهاجم �لحيو�نا$ 
�لمتوحشة قطيعًا من �لغزال�، فإ� �لغزال� �ألقوb ��لتي يمكنها �� تركض بسرعة 
 ��كبر هي �لتي ستنجو� �تبقى على قيد �لحيا0. �هكذ� يتشكل قطيع جديد من �ألقويا

ليس هنا# "! مكسب حصل لنظرية �لنشو� ��إل�تقا� من 
فكر4 �النتقا� "� �الختيا� �لطبيعي. ,لك أل* هذ) �آللية لم 
تعمل في يو; من �أليا; على تطوير �لمعلوما6 �لجينية "� 

<غنائها لد? "! نو> من �ألنو�>.   <نه ال يمكن أل! نو> "* 
يتغير <لى نو> Gخر مختلف عنه؛ بمعنى "* �لتطو� ال يمكن 
"* يغير نجم �لبحر فيصبح سمكة، "� يغير �ألسما# فتصبح 
ضفاM>، "� يغير �لضفاM> فتصبح تماسيح "� يغير �لتماسيح 

فتصبح طيو��.    
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�ننا سلمنا بهذ
 جدًال، فهل يمكن لهؤال� 
ألقويا� من  �
لسريعين فقط. #لكن، #لنفتر#
قطيع 
لغزال: �: يتطو#8
 بأ5 شكل من 
ألشكا3 ليصبحو
 خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.


8#ين نفسه كا: قلقًا بشأ: هذ= B .تطو8ية لها Eال قو Eلفكر
لذلك نقو3 �: هذ= 

لحقيقة 
لتي #ضعها في كتابه �صل 
ألنو
J حيث قا3:

فرBية   N
تغيير  Oمالم تحد �: يحقق شيئًا  
لطبيعي  لقانو: 
الصطفا�  يمكن  "ال 
Uيجابية".7

تأثير الما��
 3

لسؤ 

8#ين 
إلجابة على هذB 3#ابية"؟ حاYإل
 N
Zلتغ
#لكن كيف حتدO هذ= "

8#ين، B لذ5 عا[ قبل
من خال3 
لفهم 
لبد
ئي للعلوb c dلك 
لوقت. فحسب نظرية الما8^ 
#هذ=   ، 
لتالية  
ألجيا3   fU حياִדا  
كتسبتها خال3   hل
 صفاִדا   O8تو 
حلية   Nلكائنا
 فإ: 

حلية. فحسب الما8^،  Nلكائنا

لصفاN تتر
كم من جيل k fUخر لتشكل �نو
J جديدE من 
 hل

لثما8  fU 3لوصو

لز8
فاN هي كائناN تطوN8 عن 
لظبا� عندما كانت جتاهد من �جل 


لطو3. 

ستقرN على هذ mخر حk fU لعالية، فطالت 8قبتها من جيل
حتملها 
ألشجا8 

ملا� �ثنا�  c لدبب غطست
 :�
8#ين مثاًال مماثًال c كتابه فقا3 B B8#�#باقتفا� �ثر=، 

rثها عن 
لطعاd فتحولت  fU حيتا: على مر 
ألجيا3".8

لقر: 
لعشرين، مما  c 3ماند sلعا
Uال �نه ما لبثت �: ظهرN قو
نني 
لو8
ثة على يد 

لطبيعي كدعامة من  
ألجيا3. #هكذ
 سقط 
الصطفا�  vع Nلصفا
 B

متد E8سطو��حبط 

BعاماN نظرية 
لتطو8.
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�لد���ينية �لجديد	 ��لطفر��
�� ما  تركيبية جديد�"  بتطوير "نظرية  �لد���ينيو�  قا�  �لوصو$ #! حل،  �من �جل 
�لد���ينية  �ضافت  �لعشرين.  �لقر�  من  �لثالثينيا-  4اية  �جلديد�" 5  "�لد���ينية  بـ  يدعى 
�جلديد� نظرية "�لطفر�-"�هي تشوها- جينية تطر� على �لكائن �حلي �حتد< بفعل تأث;�- 
 !# باإلضافة   ،DNA  لـ� تضاعف   5  Kخطا�� �إلشعاعا-   !#  Oلتعر� مثل  خا�جية 

�لطفر�- �لطبيعية.
� �لنموST �لذQ يقف مد�فعP �ليو� عن نظرية �لتطو� هو  �لد���ينية �جلديد�.تقو$ 
هذ\ �لنظرية �جلديد� ـأ� �ملاليني من �ألحياK �ملتو�جد� على سطح �أل�O قد جاK- نتيجة 
لطفر�- طر�- على �ألعضاK �ملعقد�  _ذ\ �لكائنا- مثل �آل��T ��لعيو� ��لرئا- ��ألجنحة، 
 a -فالطفر� .b5 عكس �الجتا\ �ملطلو fضطر�با- ���ثية. #ال �� �حلقيقة �لعلمية تأ# Q�
تكن 5 يو� من �أليا� #kابية تؤQi #! تقوية �تعزيز �لقد�� �حليوية  �لكائن �حلي، �#منا  #! 

#4اكها �#ضعافها..
��لسبب ���K هذ� ببساطة هو �� جزo DNA KQمل بنية معقد� جدQ�� n تغي; 

:sكالتا tجلينا- ��نغاناتا� �ملوضو� aعا uيشر .n;كب nضر� Qiعشو�ئي فيها سيؤ

+ّ� علما$ �ألحيا$ �لذين هم من �نصا� نظرية �لتطو� قد �خذ�� يبحثو� 
للطفر��  �لذبا,  عرَّضو�  حيث  �ألحيائية  للطفر��  مفيد  نمو23  عن 
�ألحيائية منذ بد�ية �لقر�، +ال �نه في نهاية تلك �لمساعي ��لمجهو��4 
لم يتم �لحصوF +ال على 3با, مريض، �عليل، �غير تاA. �يوجد في 
�على  �ألسفل  �في  طبيعية،  فاكهة  لذبابة  �ليسا� صو�	  �على  �ألعلى 
�ليمين توجد 3بابة فاكهة �خرM تعرضت للطفر�� �ألحيائية �خرجت 
سيقانها من ��سها، �ما في �على �ليمين فتوجد 3بابة فاكهة قد خرجت 
�جنحتها بشكل مشوO �3لك بالطبع نتيجة لما تعرضت له من طفر�� 

�حيائية.
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�لطفر��  ثاني�   .�حلد� نا���  �جلينية  �لطفر��  "��ًال، 
' معظمها ضا�� �مهلكة ' بعض �ألحيا! أل�ا تغ��� 
عشو�ئية ، ��8 تغ� غ� منظم، عال�� على �ملنظم ، ' 
�8 كائن حي ��قييتنحد� به Cو �ألسوA �ال ترتقي به => 
�ألفضل. فاMز� �أل�ضية �لK قد تصيب �حد �ألبنية على 
�هذ�  Mا،   Sلعا� �إلطا�   ' تغي�   ' ستتسبب   ،Xملثا� سبيل 

9".Aبالطبع ما لن يكو! حتسين� ' �لبنا
Mذ� ليس غريب� غيا_ �8 �ليل على �جو� طفر� كانت �لسبب ' تغي� �لشفر� �لو��ثية 
 Kلطفر� �ل� !� ab= و �ألفضل. على �لعكس فجميع �لطفر�� كانت ناكسة . �صبح ��ضح�C
 .aمن تقنيا� �لتطو� ال جتلب على �لكائن �حلي =ال �ملزيد من �لضعف �جتعله عاجز �hعت�
( من �لتأثر�� �لشائعة للطفر� ' �لعصر �حلديث مرj �لسرطا!). �طبيعي �! ال تكو! تقنية 
مدمر� من تقنيا� "�لتطو�"، كما ال ميكن لـ "�الصطفاA �لطبيعي "  �! ينجز شيئ� بنفسه. 
�هذ� يعs �نه ال يوجد تقنيا� تطو� ' �لطبيعة. �بانتفاA �جو� هذr �لتقنيا� تنتفي عملية 

�لتطو�.

�لسجال	 �إلحاثية: 
ال �ليل على �جو� �شكا� مرحلية

' �حلقيقة ال يوجد �8 �ليل ' سجل �ملستحاثا� على �كثر �ال�عا��A �ضوح� ' 
سينا�يو نظرية �لتطو�.
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	 �لكائنا�  �
حسب نظرية �لتطو�، فإ	 كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، 
�لسابقة قد حتولت 45 كائنا� 
خر0، )كل �ألنو�- نشأ� ֲדذ* �لطريقة. )حسب �لنظرية، 

فإ	 هذ* �لتحوال� �ستغرقت ماليني �لسنني.
)�J5 كا	 هذ� �الفتر�I حقيقي ، فمن �لضر)�� )جوE عدE كبD من �ألنو�- �ملرحلية 
�لT عاشت R فترQ �لتحوN �لطويلة. على سبيل �ملثاN البد من )جوE كائن نصفه Mكة )نصفه 
سلحفاX Qمل صفا� �لسلحفاQ باإلضافة 45 صفا� �ألMاY �لX Tملها 
صًال. 
) كائنا� 
�لطيو� باإلضافة 45 صفا�  نصفها طD )�لنصف �آلخر _)�حف، 
� حتمل بعض صفا� 
مؤهلة،   Dغ Qفهي كائنا� عاجز �ملرحلي،   ��لطو  R اe
 )مبا  
صًال.  �لT حتملها  �لز)�حف 

)معاقة؛ )يطلق �لتطو�يو	 على هذ* �ألشكاN �خليالية 5سم "�ألشكاN �لتحولية"
لو كا	 هناY حيو�نا� كتلك حقm، فيجب 
	 يكو	 هناY �ملاليني بل �لباليني منها 
 oألحيا� هذ*  بقايا  �ملستحاثا�  حتمل سجال�   	
 Jلك qب  من  )�ألهم  متنو-.  )بشكل 

�)ين R كتابه "
صل �ألنو�-":�E Nلغريبة. يقو�
 Tمن �ألنو�- �ملختلفة �ل tDكب tEعد Eصحيحة، فالبد من )جو Tكانت نظري �J5"

 ،Qحد�( فئة  ضمن  تصنف 
)هذ� �لوجوE ستثبته �لسجال� 

�إلحاثية". 10

�ما� ��
	ين تتبد�
محا)ال�  جميع  من  بالرغم 
�لتطو�يين �لجاQE في 5يجاE مستحاثا� 
تدعم تصو��تهم في )جوE مخلوقا� 

مزيفمزيف
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تحولية في منتصف 	لقر� 	لعشرين  في جميع �نحا� 	لعالم، �ال �نهم لم يجد
	 � يًا منها 
. لقد �ثبتت جميع 	لمستحا0 	لتي 	كتشفت �ثنا� 	لحفريا+ 	لجيولوجية عكس ما 
قالت به 	لنظرية 	لد	?
ينية تمامًا: لقد نشأ+ 	لحيا> فجأ> 
بتشكل تا9 ال 
جو8 أل5 

شكل تحولي.
�قر �حد علما� 	لتطو?، 	لعالم 	إلنجليز5 8يريك Iغر Derek Ager بهذD 	لحقيقة 

:Pعندما قا
 Q	ألنو	 Rعلى مستو �	إلحاثي بالتفصيل سو	لسجل 	لنقطة هي �ننا عندما قمنا بتقصي 	

 	لترتيب 	لزمني 	لمر> تلو 	لمر>، لم نجد تطو? تد?يجي �
 مرحلة 	نتقالية، 
�نما �

11.Rخر� Xلكائنا+ على حسا	ظهو? مفاجئ لمجموعة من 
هذ	 يعني �� 	لسجل 	إلحاثي يبرهن �� جميع 	لكائنا+ 	لحية قد ظهر+ على 	أل?\ 
8
� �5 طو? تحولي، 
هذ	 عكس 	إل8عا� 	لد	?
يني 
بشكل مفاجئ بأشكالها 	لتامة، 
تمامًا 
�ثبا+ قو5 على حقيقة 	لخلق. فالتفسير 	لوحيد لنشو� 	لكائنا+ 	لحية بشكل 
8
� تطو? عن �جد	8 سابقين، �نما يعني 
مفاجئ على سطح 	أل?\ بشكلها 	لكامل 
�� هذD 	ألنو	Q قد خلقت خلقًا. 
يقر هذD 	لحقيقة عالم 	ألحيا� 	لتطو?5 8
غالئس 

فيوتويما:
"	لخلق 
	لتطو?، 
بينهما 	لتفسير	+ 	لمحتملة عن �صل 	لكائنا+ 	لحية. فإما �� تكو� 
	ألنو	Q قد ظهر+ على سطح 	أل?\ بتكوينها 	لكامل، �
 ال تكو�. �f	 لم يكن 	ألمر 

جد+ مسبقًا من خالP بعض عمليا+  Q	يعني �نها قد تطو?+ عن �نو 	كذلك فهذ
	لتحوP. �ما �f	 كانت قد ظهر+ بشكلها 	لكامل ، فالبد �نها قد خلقت خلقًا.12


	لمستحاثا+ تثبت �� 	لكائنا+ 	لحية قد نشأ+ بشكلها 	لمكتمل على سطح 	أل?\، 

هذ	 يعني �� "�صل 	ألنو	Q" ليس كما يدعي 8	?
ين، �نه خلق 
ليس تطو?.
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قصة تطو� �إلنسا�
�لموضو� �لذ$ يحا�" مؤيد�� نظرية �لتطو� �لكال� به ��ئمًا هو موضو� �صل 
�إلنسا1. يدعي �لد���ينيو1 �1 �إلنسا1 �لحالي قد تطو� عن نو� من �شبا) �لقر�&. 
�خال" هذ) �لعملية �لتطو�ية �لمزعومة، �لتي يفتر< �نها �ستغرقت من 4-5 ماليين 
عامًا، ظهرJ "�شكا" تحولية" تفصل بين �إلنسا1 �لحديث ��جد��)، كما يزعمو1. 

:Jحسب هذ) �لصو�& �لخيالية �لبحتة، صنفت هذ) �ألشكا" في ��بعة فئا�
Sستر�لوبيثيكو��-1
2-هومو هابيليس.
S3-هومو ��يكتو
4-هومو سابينس

 Yيعني "قر� جنو� "Sستر�لوبيثيكو�يطلق �لتطو�يو1 على �لجد �أل�" لإلنسا1 " �
_فريقيا".��لحقيقة هو �1 هذ� �لمخلو` ليس _ال نوعا من �لقر�� �لقديمة �لمنقرضة. 
�كرما1 ��لبر�فسو� a لو�سعة �لتي �جر�ها عالما �لتشريح ، �للو�� سولي� dثبتت �ألبحا�
 Sستر�لوبيثيكو�� Jلمتحد&، على مستحاثا� Jلواليا��تشا�لز ��كسنا��، من _نكلتر� 
�1 هذ) �لمستحاثاJ تعو� _لى �نو�� عا�ية من �لقر�&  �لتي �نقرضت ��لتي ال تحمل 

�$ شبه مع �إلنسا13.1
��لفئة �لثانية �لتي يصنفها �لتطو�يو1 هي "هومو" �تعني "�إلنسا1" �حسب نظرية 
�هنا �ختر� �لتطو�يو1  .Sستر�لوبيثيكو��لتطو�، فإ1 ساللة �لهومو �كثر تطو��ً من ساللة �
�ضعها بترتيب معين. _ال �1 � Jمن هذ) �لمخلوقا Jخطة مثير& بتركيبهم لهد& مستحاثا
تلك �لخطة خيالية ألنه لم يثبت �جو� �$ عالقة تطو�ية بين هذ) �لفئاJ �لمختلفة. يقو" 
�حد �هم �لمعلقين على نظرية �لتطو� _يرنست ماير في كتابه "من �لمناظر�J �لطويلة:

 " تعتبر �ألحجية �لتا�يخية �لتي تتكلم عن �صل �لحيا& �� �صل �لهومو سابينس �حجية 
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صعبة حتى �نها تتعا�� مع �الكتشافا� �ألخير�."14
 ،�'من خال3 �لسلسلة �لتي 'ضعها �لتطو�يو* فإ* �لفئا� �أل�بع: �'ستر�لوبيثيكو
هومو هابيليس، هومو ��يكتو�، هومو سابينيس ناشئة عن بعضها �لبعض. 8ال �* 
�الكتشافا� �ألخير� �لتي ظهر� على يد علماG �لمستحاثا� �لبشرية قد �ثبتت �* 
هذJ �لفئا� �أل�بعأ'ستر�لوبيثيكو� ، هومو هابيليس، هومو ��يكتو�، هومو سابينيس 

قد عاشت في بقاO مختلفة من �لعالم 'في Lمن '�حد.15
عال'� على هذ�، فإ* �ألجز�G �لبشرية �لتي صنفت في فئة "هومو ��يكتو�" لم 
تنقر� حتى 'قت قريب جدً�، �ما �لنياند�تاليين '�لهوموسابينيس فقد تعايشو� في Lمن 

'�حد 'في منطقة '�حد�.16
هذ� �الكتشاW يدحض �الVعاG بأ* �حد منهم يمكن �* يكو* جد�ً لآلخر. يفسر 
 Vمن جامعة ها�فا� Stephen  Jay Gould لقديمة ستيفن جا\ غولد� Gعالم �ألحيا

�لنهاية �لمسد'�V �لتي 'صلت 8ليها نظرية �لتطو�، بالرغم من �نه عالم تطو�\:
�لهومو  �b8 كا* هنا` تز�من معيشي لثال_ من فئا�  ما�b سيكو* مصير فكرتنا 
(�إلفريقي '�أل'ستر�لوبيثيكو� �لقو\ '�لهومو هابيليس) 'ثبت �* �حد�ً منهم لم ينشأ 
عن �آلخر؟ �ضف 8لى �* �حد� من هؤالG لم يثبت عليه �\ تحو3 تطو�\ خال3 فتر� 

حياته على سطح �أل��.17
نقو3 باختصا�، �* سينا�يو �لتطو� �لبشر\ �لذ\ ينص على 'جوV مخلوs نصفه 
8نسا* 'نصفه قرV '�لذ\ قاw على �ستخد�w �لعديد من �لصو� �لخيالية �لتي ظهر� في 

�لكتب �لدعائية لنظرية �لتطو�، ليست 8ال قصة ال �سا� لها من �لصحة �لعلمية.
'بالرغم من كو* �لعالم سولي L'كرما*، �ألكثر شهر� في �لمملكة �لمتحد�، عالمًا 
تطو�يًا، 8ال �نه �عترW في نهاية �بحاثه، �لتي �ستغرقت عد� سنو�� '�لتي تنا'لت بشكل 
 Oلمد� 15 عامًا، �نه ال يوجد شجر� بشرية تتفر �خا~ مستحاثا� �'ستر�لوبيثيكو
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عن مخلوقا� شبيهة بالقر��.
صنف *�كرما) �لعلو� ضمن طيف &سما# "طيف �لعلو�" يتد�� من �لعلو� �لتي 
يعتبرها علمية لينتهي في �لعلو� �لتي يعتبرها غير علمية. �حسب طيف *�كرما)، فإ) 
&كثر �لعلو� "علمية" – &? �لتي تقو� على بيانا� �معلوما� ملموسة- هي �لفيزيا8 
��لكيميا8، تليهما �لعلو� �لبيولوجية �في �لد�جة �ألخيرC �لعلو� �الجتماعية. �في نهاية 
�لطيف تأتي �لعلو� "غير �لعلمية" ��لتي يحتل مكانها "�إل���I �لحسي �لمفرG" – �هي 
مفاهيم �لحاسة �لسا�سة ��لتيليباثي (�لتخاطر عن بعد) – �يليها "�لتطو� �لبشر?". 

�يشرV لنا *�كر عمله هذ�:
نحن هنا Z[�ً نتحو\ من �لحقيقة �لمسجلة موضوعيًا  Zلى تلك �لمجاال� �لتي يشغلها 
علم �ألحيا8 �الفتر�ضي، مثل �إل���I �لحسي �لمفرG، &� �لتفسير �لتا�يخي للمستحاثا� 
 ?��إلنسانية، ��لتي يبد� فيها كل شي8 جائز بالنسبة للتطو�?، حيث يكو) �لتطو

مستعد�ً لتصديق �لعديد من �ألمو� �لمتناقضة في �قت ��حد.18
لقد �نحد�� قصة �لتطو� �لبشر? لتصل Zلى مستوe �لتفسير�� �لمتحيزC لبعض 
بشكل  �لنظرية  بهذ#  تعلقو�  �لذين   gألشخا� بعض  �ستخرجها  �لتي  �لمستحاثا� 

&عمى.

�لمعا�لة �لد���ينية
Zلى جانب كل ما تنا�لنا# Zلى �آل) من &�لة تقنية ، نو� &) نوجز ـ Z) شئتم 
ـ �بمثا\ ��ضح بحيث يمكن حتى لألطفا\ &) يفهمو# ، كيف &) �لتطو�يين &�لو 

 . Cخرفا8 فاسد Cعقيد
تزعم نظرية �لتطو� &) �لحياC تشكلت محض صدفة؛ �عليه �طبقًا لهذ� �لزعم فإ) 
�لذ��� �لجامدC �غير �لو�عية �جتمعت �شكلت &�ًال خلية، ثم جا�8 �لذ��� نفسها 
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بطريقة #� بأخر� بالكائنا� �لحية ��لبشر. �لنفكر �آل�: �ننا حينما نجمع عناصر مثل 
�لكيا�  بنية  �لمفر+�� �ألساسية في  �لكربو� ��لفسفو2 ��أل�1� ��لبوتاسيو- �هي 
�لحي، فإنه تتشكل كومة. �مهما مر� كومة �لذ�2� هذ< بأ= من �لعمليا�، فإنها ال 
 Cما شئتم ، �لنتنا� �G� +يمكن #� تشكل كائنا حيا ��حًد�. �لنجر تجربة في هذ� �لصد
بالبحث ��الستقصاN، باسم �لتطو2يين �تحت عنو�� "�لمعا+لة �لد��2ينية"، �لزعم �لذ= 

ينافحو� عنه في �ألصل، �ال #نهم ال يستطيعو� #� يجهر�� به:
�لفسفو2 ��أل�1� ��لكربو�  �لتطو2يو� كميا� �فيرP من عناصر مثل  فليضع 
��أل�كسجين ��لحديد ��لماغنسيو- �هي �لعناصر �لتي تتشكل منها بنية �لكائن �لحي، 
+�خل #عد�+ هائلة من �لبر�ميل �لعظيمة. �ليضيفو� حتى �لى هذ< �لبر�ميل ما ير�� #نه من 
�لضر�2= �جو+< +�خل هذ� �لمزيج من مو�+ ال توجد حتى في �لظر�U �لطبيعية. �ليفعمو� 
 Pتشكل �لوحد Cألمينية، ��لبر�تين (�حتما� Yمن �ألحما ��Zهذ� �لمزيج بقد2 ما يشا
�لو�حدP منه تصا+فيًا بنسبة 10 قوP 950 ). �ليمّد�� هذ� �لمزيج بالحر�P2 ��لرطوبة 
بالنسبة �لتي ير�نها مناسبة، �ليخفقو< ما شا��Z من �ألجهزP �لمتطوP2، �ليقّيضو� على 
e#2 هذ< �لبر�ميل صفوP علماN �لعالم، �لينتظر هؤالN �لخبر�N في مكانهم هذ� �بشكل 
مستمر مليا�2�، بل تريليونا� �لسنين بالتنا�f من �ألf �لى �البن، �من جيل �لى 
جيل، �لتكن لهم مطلق �لحرية في #� يستخدمو� كافة ما يعتقد�� في ضر�P2 �جو+< 
من �لظر�U من #جل تشكل �لكائن �لحي. �ّنهم مهما فعلو�،  ليس بمقد�2هم بالطبع 
 �# �#� ُيخرجو� كائنا حّيا من تلك �لبر�ميل. �ال يتأتى لهم #� يأتو� بو�حدP من �لّز�2فا
�ألسو+ #� �لنحل #� عصافير �لكنا2يا #� �لبالبل #� �لببغا��� #� �لخيل #� حيتا� يونس 
#� �لو�2+ #� 1هو2 �أل�2كيد #� �لزنابق #� 1هو2 �لقرنفل #� �لمو1 #� �لبرتقاC #� �لتمر 
#� �لطماطم #� �لشما- #� �لبطيخ #� �لتين #� �لزيتو� #� �لعنب #� �لخوn #� �لطو��يس 
 .Nلحية من مثل هؤال� qمختلفة �أللو�� �ماليين من �ألنو� �r�2 #� �لفر�شا #� طيو2 �لدُّ
بل ليس بوسعهم #� يأتو� �لو بخلية من هذ< �لكائنا� �لحية �لتي #حصينا عد+�ً منها، 
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ال بو�حد منها كاملة �لخلق. 
جملة ما نبغي قوله هو �� �لذ)�' غير �لو�عية ليس بوسعها �� تجتمع فتشكل خلية 
حية، Aال تستطيع �� تتخذ قر�ً)� جديًد� من بعد فتقسم �لخلية نصفين، ثم تتخذ قر�)�' 
�خرE تباًعا فتأتي بكيا� �لعلماC �لذين �خترعو� �لمجهر �إلليكترAني، ممن ير�قبو� بنية 
� �لخلية تدJ فيها �لحيا فقط بالخلق �لمعجز هللا ّL .تها فيما بعد تحت �لمجهر�N لخلية�
عز Aجل. �ما نظرية �لتطو) �لتي تزعم عكس هذ�، فهي سفسطة تتنافى تماما مع �لعقل 
 Cليظهر بجال ،�� LعماS �لفكر Aلو قليال في �لمز�عم �لتي طرحها �لتطو)يوLA .لمنطق�A

 .Tعال� U(لو�� VNلحقيقة مثلما في �لنمو� Tهذ

�لتقنية �لموجو� في �لعين ��أل��
�ما �لموضو\ �آلخر �لذZ لم تستطع نظرية �لتطو) �� تأتي له بتفسير جاXY، فهو 

 .�Nأل�A في �لعين Uلفائقة �لموجو� `�(Uإل� Uجو
� نجيب بإيجاY عن سؤ�S هو: � Uلى �لموضو\ �لمتعلق بالعين، نوL Vقبل �لولوA

كيف تبصر �لعين ؟ 
 XتقوA ،ألشعة �لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية �لعين� �L
 هنالك بتحويل هذT �ألشعة Lلى Lشا)�' كهربية، تصل Lلى نقطة Uلخاليا �لموجو�
 بالجزC �لخلفي للمخ. AهذT �إلشا)�' �لكهربية، بعد Uتسمى مركز �إلبصا) موجو
مجموعة من �لعمليا' يتم �لتقاطها كصو) في هذ� �لمركز �لكائن في �لمخ. Aبعد 

هذT �لمعلومة فلنفكر: 
 Cال يتأتى للضوA ،مًسا�U خل �لمخ ظالًما�U �� �لمخ محجوJ عن �لضوC، بمعنى �L
� ينفذ Lلى حيث يوجد �لمخ. �Aلموضع �لذZ يسمى مركز �إلبصا) موضع حالك �
 Tنكم في هذ�ال L .فها قطUلعله مظلم بد)جة لم نصاA ،صال�ببالغه  Cلظلمة ليس �لضو�

� عالما مضيئا متوهجا.Aلظلمة �لحالكة تشاهد�



79

فضال عن كونه منظًر� على ��جة من �لنقا� ��لجو�� تعجز حتى تقنية �لقر� �لحا�� 
��لعشرين ـ �غم كل �إلمكانيا5 ـ �3 تأتي بمثلها. �نظر�� مثال +لى �لكتا( �لذ� 
بين 3يديكم �آل�، ��نظر�� +لى 3يديكم �لتي تمسك �لكتا(، ثم ��فعو� �3سكم ��نظر�� 
حولكم. 3�3يتم منظًر� بهذ� �لنقا� ��لجو�� في �3 موضع Hخر؟ +� شاشة 3كثر 3جهز� 
�لتلفاN تطوً�� ��لتي تنتجها شركة 3جهز� �لتلفاN �أل�لى على مستوL �لعالم، ال يمكن �3 
 Qلمهندسين يسعو� للوصو� SالH� Tمن �لنقا�. �منذ مائة عا �تمنحكم صو�� بهذ� �لقد
+لى هذ� �لنقا�، �من ثم ُتشيَّد �لمصانع ��لمؤسسا5 �لعمالقة، �ُتجرL �ألبحاV، �يتم 
تطوير �لخطط ��لتصميما5. �لتنظر�� ثانية +لى شاشة �لتلفاN، �في �للحظة [�تها +لى 
�لكتا( �لذ� بين 3يديكم، فسوS تر�� �3 هنا` فرقًا شاسعًا في �لنقا� ��لجو��. فضال 
�3 شاشة �لتلفاN تبد� لكم صو�� ثنائية �ألبعا�، في حين 3نكم تتابعو� مناظر ثالثية 

�ألبعا� [�5 عمق. 
 Nمن �لمهندسين لتصنيع شاشا5 جها Sيسعى عشر�5 �آلال Qمنذ سنو�5 طو��
تلفاN تعطي صو�� ثالثية �ألبعا�، ��لوصوQ +لى جو�� �eية �لعين. نعم لقد 3مكنهم 
تصميم نظاT تلفاN ثالثي �ألبعا�، غير 3نه ليس في �إلمكا� �eيته ثالثي �ألبعا� ��� ��تد�� 
�لنظا��. �مع �3 هذg �ألبعا� �لثالثة �صطناعية. فالجهة �لخلفية تظل عكر�، 3ما �لجهة 
�ألمامية فتبد� �كأنها صو�� من ��h. �ال يتشكل 3بد� منظر في جو�� �نقا� �لمنظر 

  .Nفي �لكامير� ��لتلفا ���لذ� تر�g �لعين. �يحدV بالطبع �3 تضيع �لصو
�ها هم �لتطو�يو� يزعمو� H �3لية �إلبصا� في �لعين ��لتي تظهر هذ� �لمنظر �لذ� 
يتسم بالجو�� ��لنقا�، +نما تشكلت بمحض �لمصا�فة . ��آل� +[� ما قاQ 3حد لكم +� 
�لتلفاN �لموجو� في حجرتكم، +نما قد تشكل نتيجة مصا�فا5، ��3 �لذ��5 تجمعت 
�جا�5 بالجهاN �لذ� يشكل هذg �لصو��، ما[� تعتقد�� فيه؟! كيف لذ��5 غير ��عية 

�3 تصنع ما لم يتأ5 آلالS �ألشخاm مجتمعين �3 يصنعوg ؟! 
+ّ� �آللة �لتي تشكل منظًر� هو 3كثر بد�ئية مما تر�g �لعين، لو 3نها ال تتشكل مصا�فة، 
فإنه من �لو�ضح للغاية �3 �لعين ��لمنظر �لذ� تر�g بد��هما لن يتشكال محض مصا�فة، 
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"�لحا! كذلك بالنسبة لأل��. فاأل�� �لخا�جية تجمع �ألصو�� �لمحيطة بو�سطة 
صو�� �أل��، "تقو+ بتوصيلها /لى �أل�� �لوسطى، لتقو+ هي �ألخر& بتقوية �لذبذبا� 
�لصوتية "نقلها /لى �أل�� �لد�خلية، لتقو+ بد"�ها بتحويل هذ5 �لذبذبا� /لى /شا��� 
كهربية، "/�سالها /لى �لمخ. "عملية �لسمع Aيضا كما هو �لشأ� في عملية �إلبصا� تتم 

في مركز �لسمع �لموجوC في �لمخ. 
"�لوضع �لذH في �لعين يسرH كذلك على �أل��. بمعنى �A �لمخ محجوF كذلك 
عن �لصو� مثلما هو محجوF عن �لضوQ، فالصو� ال ينفذ، "عليه فإنه مهما بلغت 
شدW �لضجيج خا�U �لمخ، فإ� �Cخله ساكن تما+ �لسكو�. "�غم هذ� فإ� Aنقى 
�ألصو�� ُتلتقط في �لمخ. "لو Aنكم تسمعو� سيمفونيا� A"�كستر� في مخكم �لذH ال 
ينِفذ /ليه �لصو�، فإنكم تشعر"� بكل صخب Aحد �أل"سا[ �لمزCحمة. "/�� ما قيس 
مستو& �لصو� �لذH بد�خل �لمخ باستخد�+ جهاc حساb في تلك �للحظة، فسيتضح 

Aنه ُيطبق عليه �لسكو� �لتا+. 
"على نحو ما �ستخدمت �لتقنية Aمال في �لحصو! على صو�W نقية، فإ� �لمساعي 
"ُتعد AجهزW تسجيل  للصو�.  بالنسبة كذلك  �لسنين  منذ عشر��  تتو�صل  نفسها 
�لصو� "Aشرطة �لكاسيت "كثير من �ألجهزW �إلليكتر"نية، "�ألنظمة �لموسيقية �لتي 
 gالh" ،�تلتقط �لصو�، بعض ثما� هذ5 �لمساعي. "لكن على �لرغم من كل �لتقنيا
�لمهندسين "�لخبر�Q �لعاملين بحقلها، لم يتأ� �لوصو! /لى صو� بنقاQ "جوWC �لصو� 
�لذH تلتقطه �أل��. "تأملو� AجوA Cشرطة �لكاسيت �لتي تنتجها كبر& شركا� �ألنظمة 
�لموسيقية، فحينما يسجل �لصو�، حتما يضيع شطر منه، A" يحدl تشوk بالطبع "لو 
قليال، A "Aنه حينما تقومو� بتشغيل شريط �لكاسيت فإنكم ال بد �A تسمعو� له صريًر� 
قبل �A تبدA �لموسيقى. في حين �A �ألصو�� �لتي من نتاU �لتقنية �لموجوWC بالجسم 
�إلنساني تتسم بأقصى �Cجا� �لنقاQ، "ال تشوبها شائبة. "ال تلتقط ��A /نسا� Aبًد� 
�لصو� بشكل به صرير A" تشويش. "Aيا ما كانت طبيعة �لصو� فإنها تلتقطه بشكل 
كامل "نقي. "هذ� �لوضع ال يز�! على ��� �لكيفية منذ �A ُخلق �إلنسا� "/لى يومنا 
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هذ�. �(لى �آل ليس ثمة جها� بصر� �� صوتي من صنع بني �إلنسا يلتقط �لصو�� 
 .��لصو9 بشكل حسا4 �ناجح مثل �لعين ��أل,

�فيما عد� هذ� كله، فإنه ثمة حقيقة عظيمة للغاية في عملية �إلبصا� ��لسمع. 

لمن تعو� حاسة �إلبصا� 
��لسمع ��خل �لمخ ؟

من ,� �لذ� بد�خل �لمخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، �يسمع �لسيمفونيا9 ��قزقة 
�لتنبيها9 �آلتية من عيني �إلنسا ��,نيه ��نفه   �لو��L؟ ( �لعصافير، �يتنسم عبير 
تمضي (لى �لمخ في صو�� (شا�� كهربية. �(نكم لتطالعو تفصيال9 كثير� في كتب 
علم �ألحياU ��لطبيعة ��لكيمياU �لحيوية، بيد �نكم ال يمكن � تصاLفو� في �� موضع 
 Vبالمخ  يتلقى هذ �قط �هم حقيقة ينطو� عليها هذ� �لموضوX �ال �هي: من ,� �لذ
�ألشا��9 �لكهربية �يد�كها على �نها صو�� �صو9 ���ئحة �(حسا4. ( ثمة حاسة 
 Vهذ Lنف، لمن تعو� ��  حاجة (لى عين �� �,�L توجد بد�خل �لمخ تلتقط هذ� كله
�لحاسة. بالطبع ال تعوL على ما يشكل �لمخ من �عصا[ �طبقاL 9هنية �خاليا عصبية. 
 كل شيU ليس � �هكذ� �لهذ� �لسبب ليس بمقد�� �لماLيين �لد���ينيين ممن يظنو
 يجيبو� على هذV �لتسا_ال9، أل هذV �لحاسة (نما هي �لر�^ �لتي � ،�Lما aسو
خلقها �لمولى عز �جل. فهي ال تحتاb (لى عين حتى ترa �لصو��، �ال �, حتى تسمع 
 cكل �مر �لصو9. �عال�� على هذ� كله، فهي ليست بحاجة (لى مخ كيما تفكر. (
 يطالع هذV �لحقيقة �لعلمية �لجلية، عليه � يفكر في �هللا عز �جل �لذ� جمع بمكا
� بعد� سنتيمتر�9 مكّعبة، �لكائنا9 كافة بصو�� ثالثية  حالك �لظلمة �Lخل �لمخ يقدَّ

�ألبعاL ,�9 �لو� �ظالj �ضياU، �يخشاV �يلو, به.
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عقيد� ما�ية
�� ما تنا�لنا% �لى �آل� بالبحث ��لتدقيق ليظهر �� نظرية �لتطو� ما هي �ال �عم 
يتعا�; بوضو9 مع �الكتشافا4 �لعلمية، �يجافي �عم �لنظرية ـ فيما يتعلق بأصل 
�لحياE ـ �لمنطق �لعلمي. فليس ألية Bلية تطو� قط طرحتها �لنظرية �= تأثير تطو�=. 
�تكشف �لحفريا4 �� �لكائنا4 �لحية لم تمر بمر�حل بينية تلك �لتي تستوجبها �لنظرية. 
�في هذ% �لحالة يتعين تنحية نظرية �لتطو� جانبا باعتبا�ها فكرE مجافية للعلم. ال سيما 
��� كثيًر� من �ألفكا� �لتي ظهر4 على مد�� �لتا�يخ، مثل فكرE �� �أل�; هي مركز 
�لكو�، قد ُحذفت من �جندE �لعلم. في حين �� نظرية �لتطو� ُيتشبث بها �بإصر�� في 
هذ% �ألجندE، حتى �نه من �لنا\ من يسعى إلظها� �= �نتقاY موجه �لى �لنظرية �كأنه 

هجوb على �لعلم ! ِلَم  هذ� �_�؟! 
 cال يمكن �لنكو �جا�مة لنظرية �لتطو Eلسبب في هذ� �لوضع �نما هو تكو� عقيد� ��
�تخلص هذ% �أل�ساg �خالصًا �عمى للفلسفة �لماYية،  .gسا�عنها بالنسبة �لى بعض �أل
�تتبنى �لد���ينية كذلك ألنها �لتفسير �لماY= �لوحيد للطبيعة �لذ= يمكن �إلتيا� به. 

 (Richard Lewontin) لونتين Y�يتشا� zيعتر���حيانا يعترفو� صر�حة بهذ�، 
 =Y، ـ بأنه "ما��= با�في �لوقت _�ته تطو� Yفر�ثة �لشهير بجامعة ها��ـ عالم �لو

في �لمقاb �أل�{، ثم عالم في �لمقاb �لذ= يليه"، �_ يقو{:
"�� لنا �يمانا بالماYية، �هو �يما� �ستباقي (�عُتنق سلفا، ��فترضت صحته). ��لشي~ 
�لذ= يدفعنا �لى �إلتيا� بتفسير ماY= للعالم، ليس هو �صو{ �لعلم �قو�عد%، بل على 
�لعكس من _لك فإننا ـ بسبب من �خالصنا سلفا للماYية ـ نختلق �صو{ �مفاهيم 
بحثية تأتي بتفسير ماY= للعالم. �نظر� �لى كو� �لماYية صحيحة صحة مطلقة، فإننا 

ال يمكن �� نسمح بدخو{ تفسير �لهي �لى �لساحة".19
 cيحيا في سبيل �إلخال Yينية مولو��ُتعد هذ% �لكلما4 �عتر�فا4 صريحة بأ� �لد��
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للفلسفة �لما�ية. 	هذ� �لمولو� يفتر� �نه ما من 	جو� قط سو� �لما�
. 	لهذ� �لسبب 
يعتقد	$ �$ �لما�
 �لجامد
 عديمة �لوعي &نما خلقت �لحيا
. 	يذهبو$ &لى �$ ماليين 
�ألنو�@ �لحية �لمختلفة مثل �لطيو1 	�ألسما; 	�لز�1فا5 	�لنمو1 	�لحشر�5 	�ألشجا1 
	�ألGها1 	حيتا$ �لباE 	�لبشر &نما تشكلت من ��خل �لما�
 �لجامد
 	بالتفاعال5 �لحا�ثة 
��خل �لما�
 �Oتها؛ �M بالمطر �لساقط، 	�لبرK �لخاطف. �ما في حقيقة �ألمر فإ$ هذ� 
يتنافى مع �لعقل 	�لمنطق على �لسو�Q. بيد �$ �لد�1	نيين يستمرئو$ �لمنافحة عن هذ� 

�لر�M ُبغية "عدV �خوE تفسير &لهي &لى �لساحة" على حد تعبيرهم.
 Yمسبق، فسو M�هانهم حكم ماO� في	$ &لى �صل �لكائنا5 �لحية 	ما من ال ينظر�
 
يد1كو$ هذ^ �لحقيقة �لجلية. 	�لكائنا5 �لحية كافة &نما هي من صنع خالق MO قو
	علم 	عقل معجز. &نه �هللا �لذM خلق �لكو$ كله من �لعدV، 	نّظمه بشكل ال تشوبه 

شائبة �	 قصو1، 	خلق �لكائنا5 �لحية كافة 	صّو1ها.
 

�� نظرية �لتطو� هي �شد 
�لسحر تأثيرً� في تا�يخ �لعالم

يتعين هنا �$ نوضح �$ �يما &نسا$ ُيعِمل عقله 	منطقه �	$ �حكاV مسبقة 	�	$ 
�لوقو@ تحت تأثير �M �يديولوجية، سيد1; بسهولة 	يسر �$ نظرية �لتطو1 �لتي تذكرنا 
�لعلم 	�لحضا1
، ليست سو� Gعم  �لتي عاشت بمنأ� عن  بخر�فا5 �لمجتمعا5 

يستحيل تصديقه. 
	على �لنحو �لمتقدV تبيانه، فإ$ من يؤمنو$ بنظرية �لتطو1 يعتقد	$ �$ �ألساتذ
 �لذين 
 Einstein) مثل &ينستين هوبل Qلعلما�	لجامعيين � iلطال�	يخترعو$، 	يعقلو$ 	$ 	يفكر
Hubble)، 	�لفنانين مثل فر�نك سيناتر� (Frank Sinatra) 	تشا1لتو$ هيستو$ 
(Charlton Heston)، يضاY &ليهم كائنا5 مثل �لغزال$ 	�شجا1 �لليمو$ 	Gهو1 
�لقرنفل، سوY يخرجو$ مع مر	1 �لزما$ من مزيج من كثير من �لذ5�1 	�لجزئيا5 
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�	لمو	& غير 	لحية 	لتي تمأل برميال عظيما. ال سيما �� من يؤمنو بهذ	 	لَخَر� هم 
علما> ��ساتذ; ��نا9 على قد3 من 	لثقافة �	لتعليم. �لهذ	 	لسبب فإ 	ستخد	( تعبير 
"�شد 	لسحر تأثيًر	ً في تا3يخ 	لعالم" بالنسبة @لى نظرية 	لتطو3 سيكو 	ستخد	ًما في 
 Fلبشر بمثل هذ	 Iخر سلب عقوK عمL �� &عتقا	لعالم 	نه ليس في تا3يخ @ O@ .محله
	لد3جة �حرمهم من فرصة 	لتفكير بالعقل �	لمنطق، �كأنه �سدI ستا3ً	 �ما( �عينهم، 
 ير�	 	لحقيقة 	لتي كانت �	ضحة بجال>. �@ّ هذ	 لغفلة �عد( بصير; � �& Iحا
ال يستسيغها عقل مثلها كمثل عبا&; بعض 	لقبائل 	إلفريقية للطوطم �عبا&; �هل سبأ 
للشمس �عبا&; قو( @بر	هيم عليه 	لسال( لأل�ثا، 	لتي كانو	 يصنعونها بأيديهم، �عبا&; 
قو( موسى عليه 	لسال( للعجل 	لذb صنعوF من Oهب. �هذ	 	لوضع في حقيقته @نما 
 	لكريم. �ينبئنا 	لمولى عز �جل في كثير من Kلقر	هللا تعالى في 	هو حماقة �شا3 @ليها 
Kياته بأ من 	لنا9 من سيستغلق عليه 	لفهم �يتر&� @لى حاI يعجز� فيه عن f3ية 

	لحقائق. �من بين هذF 	آلياh قوله تعالى:

ُيْؤِمُنوَ�  َال  ُتنِذْ�ُهْم  َلْم   �ْ�َ َ�َ�نَذْ�َتُهْم  َعَلْيِهْم   �ٌ�َسَو  �ْ�َكَفُر �لَِّذيَن   َّ�%ِ﴿
�َلُهْم َ  'ٌ�ِغَشاَ َ�ْبَصاِ�ِهْم  �َعَلى َ َسْمِعِهْم  �َعَلى َ ُقُلوِبهْم  َعَلى  �هللاُّ  َخَتَم 

َعَذ�ٌ= عِظيٌم﴾ [�لبقر': 7-6]
�قوله �يضا :

﴿َلُهْم ُقُلوٌ= الَّ َيْفَقُهوَ� ِبَها َ�َلُهْم َ�ْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر�َ� ِبَها َ�َلُهْم ?َ<�ٌ� الَّ 
َيْسَمُعوَ� ِبَها  ُ�ْ�َلـِئَك َكاَألْنَعاِ� َبْل ُهْم َ�َضلُّ ُ�ْ�َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلوَ�﴾ 

[179 :K��ألعر ]
�ما في سو3; 	لِحْجر فيخبرنا 	هللا عز �جل بأ ��لئك 	لنا9 قد ُسحر�	 بحيث �نهم 

لن يؤمنو	 حتى �لو ��3	 	لمعجز	O@ ،h يقوI سبحانه �تعالى:
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َماِ� َفَظلُّوْ
 ِفيِه َيْعُرُجوَ�  َلَقاُلوْ
 ِ�نََّما  ﴿ َ)َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مَِّن 
لسَّ
َر7ْ 6َْبَصاُ,َنا َبْل َنْحُن َقْوٌ/ مَّْسُحوُ,)َ�﴾ [
لحجر: 15-14] ُسكِّ

'&% �متد�# هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعا� عريضة من �لنا� بهذ� �لقد�، 
'�بتعا# �لنا� عن �لحقائق بهذ- �لد�جة، 'بقا+ هذ� �لسحر منذ 150 عاما، لهو 'ضع 
مثير للحير? '�لدهشة بد�جة ال يمكن شرحها بكلما�، ألنه من �لممكن 6% يستسيغ 
 Aلسينا�يوها� مستحيلة 'مز�عم حافلة بالَخَر Gلعقل �عتقا# شخص 6' عد? 6شخا�
'�لهر�+ '�ألمو� غير �لمنطقية، &ال 6% �عتقا# �لكثيرين من �لبشر في كافة 6نحا+ �لعالم 
بأ% �لذ��� �لال'عية '�لجامد? قد �جتمعت بقر�� فجائي، فأتت بالكو% �لذM نر�- 
يعمل بنظاS ال تشوبه شائبة، 'يكشف عن تنظيم غير عا#M 'نظاS متقن غاية �التقا%، 
'بكوكب �أل�W �لذM يختص بكافة �لسما� �لمناسبة للحيا?، 'بكائنا� حية مز'#? 

بأنظمة معقد? تفو^ �لحصر، ليس له من تفسير سوZ 6نه سحر.
كما 6% �هللا عز 'جل ينبئنا من خال` تلك �لحا#ثة �لتي 'قعت بين موسى عليه 
�لسالS 'فرعو%، بأ% بعض �ألشخاG ممن ينافحو% عن �لفلسفة �إللحا#ية، يؤّثر'% 
على �لنا� بما يصنعونه من �لسحر. فحينما قص موسى عليه �لسالS نبأ �لدين �لحق 
على فرعو%، طلب فرعو% &لى موسى 6% يلتقي بسحرته في موضع يحتشد فيه �لنا�. 
'حينما �لتقى موسى �لسحر? 6مرهم 6% يبا#�'� هم باستعر�W مها��تهم. '�آلية �لتي 

تسر# هذ- �لحا#ثة تقو`:

 
َ)َجا�) 
ْسَتْرَهُبوُهْم (َ 
لنَّاِ=  6َْعُيَن   
َسَحُر)ْ  
6َْلَقْوْ ا  َفَلمَّ  
6َْلُقْوْ َقاَ<   ﴿
[116:@
ِبِسْحٍر َعِظيٍم ﴾ [
ألعر

. 'على نحو ما تبدZ تمكن سحر? فرعو% بما صنعو- من خدj 6% يسحر'� �لنا� 
جميعا باستثنا+ موسى '�لذين lمنو� به. &ال 6% �لبرها% �لذM  6لقا- موسى في مو�جهة 
ما 6لقا- هؤال+ على حد �لتعبير �لو��# بالقرl% �لكريم "َتَلقََّف َما َيْأِفُكوَ%"، M6 6ّنه 6بطل 

تأثير-، يقو` تعالى:
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َيْأِفُكوَ�   َما  َتْلَقُف  ِهَي  َفِإَ��  َعَصاَ�  �ْلِق َ  �ْ�َ ُموَسى  ِ�َلى  �ْ$َحْيَنا َ$َ  ﴿
َفَوَقَع �ْلَحقُّ َ$َبَطَل َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ� َفُغِلُبوْ� ُهَناِلَك َ$�نَقَلُبوْ� َصاِغِريَن﴾ 

[�ألعر�<: 119-117] 
� مع ����� �� ما فعله هؤال� �ألشخا� �لذين  ،��على نحو ما ��� في �آليا
�لئك �لذين ��سحر�� �لنا> من قبل ��ثر�� عليهم �نما هو �فك، با/�� بالذ, ��لضعَّة. 
يؤمنو� بمز�عم خرقا� �لى �قصى ��جة تحت غالC من �لعلم �بتأثير �لسحر في عصرنا 
 Kُيذلو� ما لم يتخلو� عن هذ��لر�هن، �ينذ��� حياتهم للدفاO عنها، فسوC يسقط شأنهم 

�لمز�عم، �Wلك حينما تظهر �لحقيقة بجال� بكامل معانيها، �"يبطل تأثير �لسحر". 
�يشر` مالكو_ موجريد^ (Malcolm Muggeridge) �لذZ ظل ينافح عن 
�كا� فيلسوفًا ملحد�ً، �لكنه ���� �لحقائق  ،Kنظرية �لتطو� حتى ناهز �لستين من عمر

من بعد �لوضع �لذZ ستتر�q �ليه نظرية �لتطو� في �لمستقبل �لقريب قائال: 
 tمو�� �لمز�` �لموجو� qمقتنعا بأ� نظرية �لتطو� ستكو� �حد �"�نني �نا نفسي صر
فيها. �سيتلقى جيل  ُطبقت  �لتي   ��لمجاال في  �لمستقبل ال سيما  تا�يخ  بكتب 
�لمستقبل بالدهشة ��لحيرt �عتنا| فرضية متهرئة يكتنفها �لغموz بسذ�جة ال يصدقها 

عقل" .20
�هذ� �لمستقبل ليس ببعيد، بل على �لعكس من Wلك، فإ� �لبشر في �لمستقبل �لقريب 
للغاية، سيد�كو� �� �لمصا�فا� ليست �لهًا �سوC يتم �العتر�C بأ� نظرية �لتطو� 
�نما هي �كبر خدعة ��شد �نو�O �لسحر في تا�يخ �لعالم. �سرعا� ما بد� هذ� �لسحر 
�با� �لكثير�� ممن �قفو� على سر  ،zلشديد ينحسر عن �لنا> في شتى �نحا� �أل��

خدعة �لتطو�، يتسا�لو� بدهشة �حيرt كيف �نطلت هذK �لخدعة عليهم.
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﴿ َقاُلو�  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا الَّ َما َعلَّْمَتَنا
نََّك َ#ْنَت �لَعِليـُم �َحلِكيـُم ﴾ِ

[ 	لبقر�: ٣٢ ]
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