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التقوى

Jمو�   Nغ �لتطر¼ 
فالعفو  كاZ؛  حيثما 
ال   Z
  Éيع فيه  �ملبالغ 
���عة  �لعقوبة   Zتكو حني  تعاِقب 
ßثا�  له  "هذ�  �لفسا�،  لد�بر  "قاطعة 
�آلخر  �خلّد   ����{  Zّ
 كما  مدمِّر�. 
 ¬" ��ئما  خد�  على  ضربك  ملن 
�النتحا�  من  ضْر§  هو   jحا كل 
�ملفسدين؛  فسا�  على  "تشجيع 
 ،Zفبعض �لنا� يتسّلط عليهم �لشيطا
"ال حّل }ال باستئصا%م، 
ما �لتسامح 
بكو���   ðفيأ عنهم  "�لعفو  معهم 

على �ملجتمع. 
 � �ملوعو�  �ملسيح  نقض  حني 
فهم   ¬ �خلر�فية  �ملفاهيم  من  عد�� 
�أل-ديني  بعض  لد�  توّلد  �لدين 

–"}Z كاZ �لك Jد"�� جد�- نزعة 
 Z
 ³عنا   òتطر¼، ح فيها  عقالنية 
 jقا علي-  Jمد  –�ملولو�  
حدهم 
}Z �ملسيح � ُ"لد من نطفة يوسف 
�لقرßنية  لآليا�  خالفا  �لنجا�، 
بعضا   Z
 "³عنا  �لقاطعة.  �لو�ضحة 
ßخر يقِصر ßية قطع يد �لسا�� على 
ִדيئة  "جو§   �
 �ملعنو�..  �لقطع 
�لسرقة. "هنا�  ُتقطع   òلظر"¼ ح�
 jحا بأ�  �ً�ا  هنا�   Zّ
 ينكر  من 
}نكا� "جو�  عد� عن   .jألحو�� من 
معجز�  }نكا�  
حيانا "  ،Zلشيطا�
�ملسألة   Zّ
 "مع  شابه.  "ما  �لعصا، 
ليست ظاهر� عامة، بل Jد"�� جد�، 
يتر�جعوZ بفضل  "بإخو� سرعاZ ما 
�هللا تعاz، }ال 
نه ال بد من �لنصيحة. 

�لبساطة  مبنتهى  معرفته  Ýب  �لذ� 

نه لو كاZ ¬ تفسß Nية قرßنية 
مر 
 z{ يسي�  
نه  لد�جة  جد�  خاطئ 
قتل   ¬ يتسبب   "
  zتعا �هللا  توحيد 
 Z
 بد  فال  
عضائهم  قطع   "
 �لنا� 
نّبه  قد   � �ملوعو�  �ملسيح   Zيكو
"هو  }ليه حضرته،  ينّبه   ± فإ��  }ليه؛ 
 Zيكو  Z
 ميكن  فال   ،jلعد� �َحلَكم 

�لتفسN �جلديد صحيحا. 
� حكم  �ملوعو�  �ملسيح  ينِف   ]j
قطع يد �لسا�� ¬ �لشريعة �إلسالمية، 
عن  ��فع  بل  كليًّا،  �لرجم  ينِف   ±"
خصو[  يناقش   Zكا حني  �لك 
�ليو[  
حدنا   jيقو فكيف  �إلسال[، 
قط؟  قطع  ال   "
 مطلقا  �جم  ال  }نه 
"كيف ÝوÅ أل-د� 
Z يصف هذ« 

 هانـي طاهـر
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حاj؟  كل   ¬ قاسية  بأ¾ا  �لعقوبا� 
"هي  حاال�،   ¬ قاسية  هي  نعم،  
"لكنها  حاال�،   ¬ }سالمية  ليست 
حاال�   ¬ "شرعية  "مناسبة  عا�لة 

خر�. فالز�& ال بد من قتله 
حيانا، 
"�لك  �لفاحشة..  ينشر  حني  "�لك 
 Zَمصد�قا لآلية: ﴿لَِئْن َلْم َيْنَتِه �ْلُمَناِفُقو
 Zَْلُمْرِجُفو�"َ Ïٌلَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَر�"َ
َال  ُثمَّ  ِبِهْم  لَُنْغِرَينََّك  �ْلَمِديَنِة  ِفي 
ُيَجـاِ"ُ�"َنَك ِفيَها ِ}الَّ َقِليًال* َمْلُعوِنَني 
َتْقِتيًال﴾  َ"ُقتُِّلو�  
ِخُذ"� ُ ُثِقُفو�  
َْيَنَما 
حْكٌم  فهنا   ..(٦١-٦٢ (�ألحز�§ 
بالتقتيل، "ليس مبجر� �لقتل، "�لرجم 
ِفي  َفالَِّذيَن  تقتيل.  "�لصلب  تقتيل، 
ُقُلوِبِهْم َمَرÏٌ َ"�ْلُمْرِجُفوZَ ِفي �ْلَمِديَنِة 
�لفاحشة   Zيشيعو �لذين  على  تنطبق 
فيها "ينشر"Z �لزنا، ألنه ليس هنالك 
}�جا¼ 
شد من هذ�، كما قد تنطبق 
�%زمية   ï"� إلشاعة  يسعى  من  على 
"نشر �إلشاعا� �لكا�بة لتثبيط �%مم 

خالj �ملعا�� �ملصNية. 
فالتقتيل حكم قرß&، "هو غN �لقتل 
�هللا   jقا ßخر،   &ßقر �لذ� هو حكم 
تعاß ¬ zية 
خر� ﴿}ِنََّما َجَز�ُ� �لَِّذيَن 
ِفي   Zََيْسَعْو"َ َ"َ�ُسوَلُه  �هللا   Zَُبو�ُيَحاِ
 "ْ
�ألْ�Ïِ َفَساً�� َ
Zْ ُيَقتَُّلو� َ
ْ" ُيَصلَُّبو� َ
 "ْ
َع 
َْيِديِهْم َ"َ
ْ�ُجُلُهْم ِمْن ِخالٍ¼ َ ُتَقطَّ
ُينَفْو� ِمْن �َألْ�Ïِ َ�ِلَك َلُهْم ِخْزٌ� ِفي 

نَيا َ"َلُهْم ِفي �آلِخَرِ� َعَذ�ٌ§ َعِظيٌم﴾  �لدُّ
(�ملائد�:٣٤).. فهنا تقتيل "تصليب.. 
 Z
 ميكن  بل  سريع،  }عد�[  
ر�  ال 
ُيصلب �ملجر[ 
ياما حò ميو�.. كما 
ميو�،   òساعا� ح ُيرجم   Z
 ميكن 
"تقطع  عينيه  ُتسمل   Z
  ÅوÝ كما 
 Zكا  Z{ خاصة  ميو�،   òح �جليه 
قد فعل �لك ضد بر��، 
" كاZ قد 
قا[ �رمية �هيبة هّز� �ملجتمع هزًّ�.. 
�لسجن بضع سنني  يوضع ¬   Z
 
ما 
كما هو �حلاj ¬ �لغر§ فهذ« كا�ثة 
"�مر�  
تمعاִדم  }فسا�   ¬ فاقمت 
للدما�  طريقها   ¬ "هي  
سسها 

�لشامل. 
د� ¬ �اعتنا 
Z لآلية  �لذ� ظّل مؤكَّ
"حتمل  عديد�،   ��Nتفس �لقرßنية 
"ْجٍه  نْقَض   َّZفإ لذ�  ¿تلفة،  
"جها 
من "جو« تفاسN �آلية هو حتجيم %ا 

ما }ضافة "جه  قيمتها،  "تنقيص من 
�ألفضل.  �لطريق  فهو  ßخر   �Nتفس

تفسN جديد  ُيستنتج   Z
 بأ�  لذ� ال 
 Z
 Z"� لعصا موسى �، لكن من
حقيقية  عصا  هنا�  كانت  
نه  ننفي 
بد� للنا� حية تسعى 
بطلت سحر 
�لسحر�.. "ال بأ� بتفسN نا� }بر�هيم 
 Z"� لكيد "�لفنت، لكن من� �بنا �
بطريقٍة  منها  "جناته  �ملا�ية  �لنا�  نفي 
ما.. "ال بأ� بتفسN �لشيطاZ بأ"جه 
َنْفي   Z"� من  لكن  
خر�،  عديد� 
�لشيطاZ �لكائن. "ال بأ� بتفسß Nية 
قطع يد �لسا�� بأ"جه جديد�، "لكن 
كليًّا.  �ملا��  �لقطع  نفي   Z"� من 

رَ� �لزنا  Z
"هكذ� �لرجم، فال شك 
عقوبُته هو �جللد فقط، "لكن ما�� عن 
بيو�  فتح   ¬ "�ملسا¶ة  �لزنا  تر"يج 

�عا��؟ هذ� ليس 
ر� Åنا.

سنة �هللا -�ملعجز�< 
ال خال¼ ¬ 
Z معجز�� �ألنبيا� ال 
½الف سنة �هللا، لكن هل عرفنا سنن 

p ينِف املسيح املوعود � حكم قطع يد السارق ! 
الشريعة اإلسالمية، وp ينِف الرجم كليًّا، بل دافع عن 
ذلك حني كان يناقش خصوم اإلسالم، فكيف يقول 

أحدنا اليوم إنه ال رجم مطلقا أو ال قطع قط؟ 
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التقوى


َحْطنا ֲדا؟! لذ� فعلينا  òهللا كلها؟ "م�
ظاهر  حسب  معجز�  بأ�  نؤمن   Z

 Zببطال �لدليل   ��"  ��{ }ال  نّصها، 
 Z
 نؤمن   Z
 علينا  لذ�  �لظاهر..  هذ� 
قليل  ما�  
�خل 
صابعه ¬   �  öلن�"
فيه  }صبعه   jبإ�خا فكّثر«   Zفنجا  ¬
"خيل،  "}بل  جيش  منه  شر§   òح
"مع �لك بقي �ملا� بالقد� نفسه �لذ� 
كاZ عليه من قبل. "قد حد� مر�� 
عديد� 
Zْ "ضع �لنö � يد« �ملبا�كة 
على بضع 
�غفة "مأل ֲדا بطوß Zال¼ 
�ألخر�   Zألحيا� بعض   ¬" �جليا�. 
�حلليب  من  فنجانا  بشفتيه  با�� 

شبع به �اعة من �جليا�. "
حيانا "
ما�  ما�  بئر   ¬ لعابه  مز�  
خر� 
"تا��   .jالÅ" §ما� عذ  z{ "حّوله 
شفى �ملصابني �ر"ï بالغة بوضع يد« 
شفى  
خر�  "تا��  عليهم،  �ملبا�كة 
ب�كة يد« �لعيوZ �ل» خرجت مقلتها 

عماال  
جنز  "كذلك  �حلر"§.   ¬
بقد�ته  �لقبيل  هذ�  من   �Nكث 
خر� 
�هللا  قد��  ��فقتها  �ل»  �لشخصية 

�خلافية". (مر�ß كماال� �إلسال[)
�ملسيح   }حيا�  فهو  ننكر«  �لذ�  
ما 
"خلقه  حقيقيًّا  }حيا�  للموتى   �
�لعصافN خلقا حقيقيًّا، ألZ هذ� يتنا� 
مع �آليا� �لقرßنية �ل» تؤكد 
Z �هللا 
"حد« هو �ملحيي "هو "حد« �خلالق. 

  � �ملوعو�  �ملسيح  فّسر  "حني 
معجز� �إلحيا� "�خللق تفس�N غN ما 
هو معر"¼ تقليديًّا حد� خلط لد� 
�ملسألة   ¬ فتوّسعو�  �أل-ديني  بعض 
معجز��  من  بعضا  
نكر"�   òح
 z{ »لَِلْفت �النتبا jألنبيا�. "هذ� �ملقا�

هذ� �خلطأ. 
"�لذ� ننكر« 
Z يكوZ �ملسيح � 
�آلية ±   Zّضيع، أل�قد حتد� "هو 
تقل �لك، بل حتدثت عن كالمه ¬ 
مرحل» �ملهد "�لكهولة. "�لذ� ننكر« 
سر�  قد   �  Zسليما  Zيكو  Z

 jآلية ال تقو� Zكرسيا من �ليمن، أل
لصوصا.  ليسو�  �ألنبيا�   Zأل" �لك، 
 Zّ
 ُظنَّ  �ألمو�  هذ«  نفي  ّمت  "حني 
�اعتنا تنفي �ملعجز��، "لكن �حلّق 


¾ا تلتز[ بنص �آليا� �لقرßنية. 
"نتج عن ظّن نفي �ملعجز�� 
Zّ �هللا 

تعاz ال ينصر �سله "ال يو�سيهم }ال 
فال  مقّيد�،  Jدّ��  قو�نني   jمن خال
ميكن 
Z يضاعف �لطعا[ 
لف ضعف 
 Z
æلقه طعاما }ضافيا! "لكن ميكنه 

¾م  �لنا�  فيشعر  �لطعا[   ¬ يبا�� 

شبعو� من لقمة! 
نعم،  عليه.  �ليل  ال  �لتحديد  هذ� 
Ëد� 
Zْ يبا�� �هللا ¬ �لطعا[ فيشبع 
�لنا� من �لقليل جد�، "هذ« معجز�، 
"لكن ما �لذ� مينع 
Â Zلق �هللا طعاما 
من �لعد[؟ ملا�� ننفي هذ� �الحتماj؟ 
 ñ �هللا؟  لقد��  تقييد�  �لك   ¬ 
ليس 
حكمته  مع   Ï�يتعا ال   jلقو� هذ� 
مع   Ï�يتعا  Zكا "لو  سبحانه، 
لنفينا«،  قوله سبحانه  مع   "
 حكمته 
�لك،  من  مينع  ا  نصًّ جند  لن  لكننا 
تؤكد«،  �لر"�يا�  من   �Nكث جند  بل 
"كذلك 
قو�j �ملسيح �ملوعو� �. 

أما الذي ننكره فهو إحياء املسـيح  � للموتى إحياء 
حقيقيًّا وخلقـه العصافf خلقـا حقيقيًّا، ألن هذا 
يتنـا¢ مع اآليات القرآنية الـn تؤكد أن اهللا وحده 
هـو احمليي وهو وحده اخلالق. وحني فّسـر املسـيح 
 fا غfاملوعـود �  معجـزة اإلحياء واخللق تفسـ
ا حدث خلـط لدى بعض  ما هـو معـروف تقليديًّ
األ"ديني.... وهذا املقال ِلَلْفت االنتباه إb هذا اخلطأ. 




