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٣٠

التقوى

�هتّز �لعا· لقتل مصر�ٍّ 
لبنانية ��لتمثيل  � قرية 
قابل   � �@هانتها،  �ثته 
�ج;�نه،  �%با¥  %مه  �لصحافيو? 
%نه  مع  قصته..  تفاصيل  �عرفو� 
}جل هامشي ال يعرفه %حد �ليس 
�لوحشي  �لقتل  �لكن  خلق.   ��
�لنا¨  عطف  يث;  �جلثة  تعليق  مع 
��هتمامهم. �� موقع �لعربية.نت 
خ�¥،  على  تعليق   ١٦٠٠ }%يت 
بينما ال يزيد معد� �لتعليقاD على 
�ألخبا} �ألخر¡ عن مائة تعليق. 

 Dتصّو} %? يّدعي %حد بعد سنو�
%? هذ� �لشخص · يكن فالنا، بل 

شبيهه!!!
^عنا نتصو} %يًضا %? هذ� �ملصر� 

كا?  �%نه  عظيم،  خلق   �� }جل 
قد %علن %نه نöّ %� �ملسيح �ملنتظر، 
 ،Dملعجز�� من  بالعديد  %تى   �
�كا? يشفي �ألمر�¸ �ملستعصية، 
�آلفا{،   � صيته  يذيع  مما  �هذ� 
 cمن به عد^ من �لنا¨، � قا± �
 Dلسلطا� مع  بالتعا�?  قريته  %هل 
بتعليقه على �لصليب لساعاD بعد 
من  �لنا¨  �جا�  بتكف;¥،  �حلكم 
كل حد� �صو� ملشاهد! هذ� 
�ملنظر �ملأسا��.. � ظهر %? هذ� 
�لرجل قد ماD على �لصليب، � 
%ُنز� ِمن �لصليب، � ُ%خذ @< ق� 
مثل غرفة، � شوهد ق�¥ خاليا من 

 ..cجسد¥ بعد %يا
لنتخيل %? بعض �لنا¨ بعد سنني 

يكو?   ?% %نكر��  قد   ú^حلا� من 
بل  �لصليب،  �لذ� كا? على  هو 
شبيٌه له!! فأ� سخف سيكو? � 

قو�م هذ�؟! 
من   Dلسنو�� متر  �آل?،  تصو}�� 
شبيه،  عن  %حد   úيتحد  ?%  ?�^
نفسه  �ملسيح  �لنا¨   Dمئا �ير¡ 
معلقا على �لصليب، �· يُقل هذ� 
�ملعلق لست �ملسيح، �· يعلن %� 
 �بد �ملعلَّق  هو  قريبه   ?% شخص 
هذ�  هو  َمن   :�فالسؤ� �ملسيح... 
له  %ليس  �سم؟  له  %ليس  �لشبيه؟ 
%ليس  �لسما�؟  من   �%َنَز عنو�?؟ 
له %قا}�؟ %%علن %حد فقد�? %حد 
%قا}به مثال حÌ نقو� %? �لشبيه قد 

يكو? هو؟ 

�ملهند¨ ها� طاهر
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قد Øعت  كنُت   ،�حا كل  على 
 ?% مفا^ها  سخًفا؛  %كثر  قصة 
يهو��  ضربو�  قد  كانو�  �ليهو^ 
 Ìح م�حا  ضربا  �السخريوطي 
�ملسيح  �جه  يشبه  �جهه  صا} 
�كأ?  �هو�ا!!   Dلضربا� لشد! 
شخص  �جه  يشبه  �ملسيح  �جه 

%�ِسع ضرًبا حÌ تشّو¥!!!
مفيد �  �ملعّلق  �ملصر�  مثا� هذ� 

´ّيل �لقضية. 
قصة �ملسيح � ليست مثل قصة 
�للبنانية، بل هي قصة  �لقرية  قتيل 
تالمذته  سّجلها  قصة  عظيم،   öن
�تالمذ!  عنهم،  �هللا  }ضي   cلعظا�
عن  �هللا  }ضي  نعم،  تالمذته. 
مثل  �تابعيهم،  �ملسيح  صحابة 
�لذين  �يوحنا  �لوقا  �مرقس   Ìم
�لعطر!،  �لس;!  هذ¥  لنا  خّلد�� 
س;! �ملسيح �لذ� ص� على %�¡ 
قومه؛ َصَبر على ±الc �لتعليق على 
 Dالִדاما� على  �ص�  �لصليب، 
�لباطلة بالرّ̂! �ل« كالوها له، �ظّل 

يدعو �م با�د�ية. 
ما %عظم قصة �ملسيح! �ما %عظم 
%عظم  �ما  �لصليب!  على  ص�¥ 
%^عيته هللا %? ينجيه من �ملوD على 
�هللا  �ستجابة  %عظم  �ما  �لصليب! 

أل^عيته! �ما %عظم جناته من هذ¥ 
�مليتة �للعينة! �ما %عظم خر�جه من 
�لق�! �ما %عظم هجرته @< �لقبائل 

�إلسر�ئيلية �ألخر¡! 
 úعابر عن %حد� ä{لو كتب مؤ
لتلقوها  �لسنني  ±ال�  قبل  �قعت 
ال  لكنهم  ��لتعظيم،  بالتبجيل 
%}بعة  كتب  ملا  يأֲדو�   ?% يريد�? 
�تابعيهم!  �ملسيح  صحابة  من 
�عتِبر�هم  �الحتقا}؟  هذ�  فلما�� 
 ?% تريد��   ·  ?@ مؤ}خني   َ̂ Ëرَّ
حتترموهم �تقدِّ}�هم. %ال تستحق 
شها^�ִדم �لتصديق فيما �تفقو� فيه 

على �ألقّل؟ 
�مع �لك، �مع ^عوû �جلميع @< 
%? يقر��� قصة �ملسيح من �ألناجيل 
�أل}بعة، �ل« هي %}بع س; للمسيح، 
@ال %� %قو�: @? �لقر±? �لكرمي هو 
قد   � �ملسيح   ?% يؤكد  �لذ� 
 Dُعلِّق على �لصليب �جنا من �ملو
ليبلغ  منه، �سافر @< بال^ �لشر{ 
�ألناجيل  لكن  �إلسر�ئيلية.  �لقبائل 
تعطي تفصيال ملا ُ%Iل � �لقر±?، 
تر^ �   · %خر¡  تفاصيل  �حتكي 

�لقر±? %يضا. 
%ما �آلية �لكرمية �ل« تؤكد  تعليق 
من  �جناته  �لصليب  على  �ملسيح 

تعا<:  قوله  فهي  عليه،   Dملو�
﴿َ�َقْوِلِهْم @ِنَّا َقَتْلَنا �ْلَمِسيَح ِعيَسى 
�ْبَن َمْرَيَم َ}ُسوَ� �هللا َ�َما َقَتُلوُ¥ َ�َما 
َصَلُبوُ¥ َ�َلِكْن ُشبَِّه َلُهْم َ�ِ@?َّ �لَِّذيَن 
�ْخَتَلُفو� ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه 
نِّ َ�َما َقَتُلوُ¥  ِمْن ِعْلٍم ِ@الَّ �تَِّباَ§ �لظَّ
َيِقيًنا * َبْل َ}َفَعُه �هللا @ِلَْيِه َ�َكاَ? �هللا 

َعِزيًز� َحِكيًما﴾ (�لنسا�)
فاآلية تقر} ما يلي: 

قتلو�  %�م  �ليهو^  يزعم   :١
�ملسيح. 

 ·� ُيقتل،   · %نه  �حلقيقة   :٢
على  ميًتا  يُكن   ·  �% ُيصلب.. 

�لصليب قط. 
٣: عملية �لصلب �شتبهت عليهم، 
�لصليب،  على   Dما قد  فظنو¥ 

 .Dلكنه · يكن قد ما
ظلو�  ��لنصا}¡  �ليهو^   :٤
على   Dملو� هذ�  من  شك   �
ميت   ·  :�قا فبعضهم  �لصليب، 
على �لصليب، �بعضهم قا�: بل 

ماD عليه. 
�لصليب  على  مبوته  �لقائلو?   :٥

يتبعو? �لظّن. 
٦: · ُيقتل �ملسيح قط. 

�هللا  }فع  بل  �ملسيح،  ُيلعن   ·  :٧
^}جته �مكانته.
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التقوى

 �حلكمة من Gير�� هذp �لقصة 
هو  �لتقليد�  �لفكر  مشكلة 
�ملو�ضيع،   �تنا�  � عشو�ئيته 
�جهله باحلكمة كل �جلهل، فهو 
@ير�^  يفكر � سبب   ?% يريد  ال 
معرفة  �كأ?  قر±نية،  قصة   �%
مع   õتتنا منها  جز�   �% �حلكمة 

طاعة �هللا. 
@نه ال بد من معرفة ملا�� ينفي �هللا 
�لصلب عن �ملسيح. �ما �ملشكلة 
�ملا��  �لصليب؟  على   Dما لو 
هذ¥  بنفي  �لكـرمي  �لقر±?  يهتّم 

�مليـتة؟ 
�لنصا}¡   ?% �لك  سبب  @منا 
هذ¥  على  ضخمة  عقيد!  بنو� 
 Dما قد   � @نه  فقالو�:  �مليتة، 
عن  ليكفِّر  ��لك  ملعونة،  ميتة 
 �خطايا �لبشر.. �تطوََّ} هذ� �لقو
 úبالثالو  ��لقو  >� �صل   Ìح
 Dمو ُنفي  فلو  �ملسيح،  �بألوهية 
�للعنة النتهت %سس �لثالوú من 

جذ�}ها. 
قضية  �هي  �لقضية،  هي  هذ¥ 
حكمة  �لك  @ير�^   �� عظيمة، 
جدُّ عظيمة. �كا? ال بد للقر±? 
�خلط;،  �ألمر  هذ�   � Üكم   ?%
ماليني  يتبناها  عقيد!  لينقض 

%�هامها  من  �ينقذهم  �لنا¨، 
�يعيدهم @< }ֲדم �ألحد. 

�ملسلمني  �لقائلني من   >@ بالنسبة 
%? �هللا تعا< قد %صعد عيسى �< 
�لسما�، نقو�: ما فائد! %? يصعد 
 Dلسما�؟ �ما �ملشكلة لو ما� >@
� �أل}¸؟ �ما �لعا} %? ُيستشهد 

�لنö؟ 
�ملسلمني  من   �يقو ملن   ��نقو
�لصلب  حا^ثة  بعد  بوفاته الحقا 
�م:   �نقو ±خر..  ُصلب  حيث 
ما �ملشكلة لو ماD على �لصليب 
حسب تصو}كم؟ �ملا�� ّجنا¥ �هللا 
بعد   Dسيمو c�^ ما  �لصلب  من 
حني من غ; %? يتصل بأحد من 
بعمل   cيقو  ?% غ;  �ِمن  %تباعه، 

صا�؟ 
جاهلو?  متخبِّطو?  %�م  �حلّق 
بو?، �@ال ما �لذ� يضطرهم  متعصِّ
لإلصر�} على %قـو��م �لغبّية بعد 
تغـطي  �ل«  %قو�لنا  علمو�   ?%
�جتيـب  كلها،  �لقضية  جو�نب 
شاملة   Dجـابا@ �ملوضو§  على 
كبـ;!  �ال  صـغ;!  تذ}  ال 
موضـعها   � �تـضعها  @ال 

�نصـاֲדا؟ 
لقد �عد �هللا �ملسيح بأ? ينّجيه من 

ميتة �لصلب، ��عد¥ بأنه سيهاجر 
ليبلغ  �السر�ئيلية  �لقبائل  بقية   >@
^عو! }به، ��عد¥ بأ? ينصر¥ نصر� 
حصل..  ما  �هذ�   ،�{pمؤ عزيز� 
لذلك فقد هاجر �ملسيح �< بال^ 
�لشر{ �بلغ ^عو! }به. يقو� �هللا 
َ��لَِّذيَن  ُ}ُسَلَنا  لََنْنُصُر  ﴿@ِنَّا  تعا< 
 cَُيُقو cَْنَيا َ�َيْو َ±َمُنو� ِفي �ْلَحَياِ! �لدُّ
 �يقو ملن   �فنقو   ..﴾ُ̂ �َألْشَها
 Àبوفاته الحقا �هو ها}� من ب
@سر�ئيل من غ; %? يتصل بأحد: 
%ين �لنصر �لذ� حققه �هللا للمسيح 
ما ^�c قد ظّل ها}با حÌ ماD؟ 
 �نقو كما  نصر؟  �ر�� � هل 
للقائلني بصعو^¥ @< �لسما�: هل 

�ر�� �< �لسما� نصر؟ �
 Dملشكلة %�م ال يعرفو? �إلجابا�
�حلرفّيُة  ñُُّهم  بل  �ملتكاملة، 
�لنتائج..  كانت  مهما  �َجلهولة 
��ملماحـكة  �العتر�¸  ñُُّهم 

��لعَبـث. 
كرتونية  قصة  �لشبيه  قصة   ?@
تتعا}¸ مع عشر�D �لقضايا �ال 
 Dالعتر�ضا�  Dعشر� عن  جتيب 
�}سـوله..  �هللا   >� �تسي� 
 � }��سهم  يضعو?   cَفـحّتا

�لرمـا�؟!


