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�لقر� معجز� �إلسال� (٩)٢٢

�لقائل بأنه ال يستطيع �حد  ُتثا' & �لغر$ مز�عم كث�� ضد �لتحد� �لقر�� 
�- يأ> مبثله. 4ُيقا8 �يضا بأنه ليس بالضر4'� من 4حي �هللا تعا0، بل .- ,مًد� 
� كا- طفر� من بني �لبشر. .F يقولو- .نه حسب قانو- �لطفر� ُيمكن �- ُيؤتى فر= من 

�ألفر�= موهبة فائقة �4 قد'� خا'قة، ال مياثله فيها �حد من �لبشر. 
هذ�  يد8  فال  مبثله،  يأ>   -� �حد  يستطع   T فريد�  كتابا  �لقر�-  كا-  فإ-  هذ�..  4على 
بالضر4'� على �- Fلك �لكتا$ من 4حي �هللا تعا0، بل ميكن �لقو8 بأ- ,مد� كا- 'جال 

عبقريا.. 4.نه كا- طفر� من بني �لبشر.
�قر� �لر= على هذ� �لبهتا- �4فحص �لدالئل على �- �لقر�- نز8 من عند �هللا، من خال8 كتا$: 

�لقر�- معجز� �إلسال_ �لذ� سننشر] ع[ حلقا\ & هذ] �لز�4ية.   "�لتقو�"

بقلم: األستاذ: مصطفى ثابت

كاتب من مصر

�لفصل �لثالث 
�لقدسيــة

�لسمة �لثالثة من cا\ �لقر�- �لكرمي 
عن   dنتحد 4حني  �لقدسية.  هي 
�نه  بذلك   eنع فإننا  �لقر�-  قدسية 
تعا0.  �هللا  مصد']  ُمنـّز]  كتا$ 
iمع  �لذ�  �لكتا$  عن  4ُيقا8 
 .jلتو'�� �4إلجنيل .نه �لكتا$ �ملقد�
ال   jمقد بأنه  كتا$   �� 44صف 
 -4= من  ُيعبد  كتا$  �نه  بتاتا   eيع
من   oجز �لكتا$  هذ�   -�  4� �هللا، 
 .oإلله، فحاشا لإلله �- يكو- له جز�
4ُيقا8 عاّمة عن �لكتب �ملنـّزلة من 
مقدسة،  كتب  .rا  تعا0  �هللا  عند 
من  لكتا$  �لتقديس  4صف  4ليس 
 -� على  تأكيد  �نه   sسو �لكتب 
مصد'] هو �هللا تعا0، �4نه ليس من 

بنا\ �فكا' �لبشر.
�لقر�- كتا$   -. نقو8   tملع� 4ֲדذ� 
عند  من   oجا ألنه   ،j4مقد طاهر 
vيع  �ليست  4لكن..  تعا0.  �هللا 
�ملقدسة جاo\ من عند �هللا  �لكتب 
تعا0؟ ال.. .- �لكتا$ �لذ� ال ُيعلن 
�نه   ��  ..jنه كتا$ مقد� صر�حة 
نز8 من عند �هللا، ال يصح �- ُتخلع 
عليه هذ] �لصفة، ح} 4لو �عتقد فيه 

قدسية القرآن الكرمي
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�هللا  �نز8  �لذ�   � �ألعظم  �لرسو8 
بذلك  �4كمل  �ملجيد،  �لقر�-  عليه 
�لنعمة،  �4مت  �لشريعة  4ختم  �لدين 
�لكتا$  Fلك  �فظ  سبحانه  44عد 
�لعظيم .0 يو_ �لقيامة. 4بذلك فإ- 
ملكو\ �هللا �لذ� حتدd عنه �إلجنيل 
 oمبجي �أل'�  على  تأسيسه  مت  قد 

�إلسال_. 
�ملسيح  للسيد  تعا0  �هللا  �4حى  4قد 
 �� �لبشا'�..  هذ]  �لسال_  عليه 
لتالميذ]  �ملسيح  F4كرها  �إلجنيل.. 
غ�هم  �خ[�4   o4هؤال 4حو�'ييه، 
عشر�\   oنقضا� بعد   � 4غ�هم. 
�لناj تد4ين تلك   =�'� �لسنني،  من 
�لوقائع فبد��4 يكتبو- عنها. 4كثر\ 
�لكتابا\.. ح} ُيقا8 .نه كا- هنا� 
كتب  .جنيال..  �لستني  عن  يزيد  ما 
�كثرها �شخا� T يعيشو� مع �لسيد 
�ملسيح، T4 يتعلمو� منه، T4 يتلقو� 
منه شيئا. 4يد8 على Fلك ما سجله 
لوقا �ط قلمه & بد�ية �إلجنيل �لذ� 

.jتباعه �نه كتا$ مقد�
يسمى  ما  Fلك  على  مثال  4لنأخذ 
بكتا$ "�ألقدj" 4هو �لكتا$ �لذ� 
 ،jملقد� كتاֲדم  �لبهائيو-  يعت[] 
4يزعمو- �نه نز8 من عند �هللا. 4لكن 
�لكتا$ نفسه ال يقوF 8لك، 4ليس 
& �� vلة منه.. 4ال & �� كلمة 
فيه.. ما يؤّكد على �نه 4حي من عند 
�ّ=عى  �لذ�  �هللا، 4.منا كتبه ֲדاo �هللا 
�حلا8..  4بطبيعة  �هللا".  "مظهر  �نه 
 jلنا� ُيقنع   -� �هللا   oֲדا  =�'� لقد 
�لذ�   tملع� بنفس  �هللا..  مظهر  بأنه 
شخصية  �ملسيحيني  بعض  به  يفهم 
من   ��لكث  -. �ملسيح، حيث  �لسيد 
�هللا..  هو  �نه  تعت[  �ملسيحية  �لفر� 
�لذ� جتّسد & جسد  �لالهو\   ��
�ملسيح 4صا' هو �لناسو\. 4بنفس 
هذ� �ملعt �'�= ֲדاo �هللا �- يقو8 .نه 
هو �لناسو\ لالهو\، 4ֲדذ] �لصفة 
فإ- �لالهو\ �لذ� حل به هو �لذ� 
يعت[]  �لذ�   "jألقد�" كتا$  �نز8 

 .jلبهائيو- كتاֲדم �ملقد�
�4ّما �ّ=عاo ֲדاo �هللا بأنه "مظهر �هللا" 
فهذ� ال ُغبا' عليه، أل- كل �لوقا\ 
 o��4و� �حلجر  �هللا،  مظهر  هي  �هللا 
 tكلها من مظاهر �هللا. 4مع ..o�4ملا
�ملوصو�   oلشي�  -� هو  �هللا  مظهر 
ُيبني  ألنه  �هللا،  ُيظهر  �لصفة  ֲדذ] 

4جو=] 4ُيثبت كينونته، 4لكن ليس 
معنا] �بد� �- �هللا قد ظهر فيه فصا' 
هو �هللا، مثلما �'�= ֲדاo �هللا �- ُيقنع 
�لناj باستخد�مه �ملعو� �ذ� �للفظ.

 o�'� تفنيد  معر�   & هنا  4لسنا 
�لبهائية �4 �لر= على تعاليمها �ملغلوطة، 
مثاال  نعطي   -� فقط  �'=نا  4لكننا 
�تباعها  يعت[ها  �ل�  �لكتب  لبعض 
كتبا مقدسة.. �� منـّزلة من عند 
�هللا تعا0.. بينما T تّد� تلك �لكتب 
بتاتا �rا من 4حي �هللا. 4على Fلك.. 
�ل�  �لكتب  كل  بأ-  �لقو8  ميكن 
نزلت من عند �هللا هي كتب مقدسة، 
ُتعَت[  �ل�  �لكتب  ليست كل  4لكن 
كتبا مقدسة قد نزلت من عند �هللا. 

�هللا  بأ-  يؤمنو-  عموما  �4ملسلمو- 
تعا0 قد �نز8 �إلجنيل على �ملسيح عليه 
 4� �لبشا'�  معنا]  �4إلجنيل  �لسال_، 
 oً4تتضمن هذ] �لبشا'� �نبا ،sلبشر�
4قد  �هللا.  ملكو\  ظهو'  قر$  عن 
حتققت نبو�o\ هذ] �لبشا'� بظهو' 

أكثرها  كتب  إجنيال..  الستني  يزيد عن  ما  هناك  كان 
يتعلموا   �و املسيح،  السيد  مع  يعيشوا   � أشخاص 
منه، و� يتلقوا منه شيئا. ويدل على ذلك ما سجله 

لوقا =ط قلمه : بداية اإلجنيل الذي 4مل اسمه.. 
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�مل �cه.. �� .جنيل لوقا، فقا8 & 
�إلصحا� �أل84 4& �84 فقر� منه:

".F كا- كث�4- قد �خذ�4 & تأليف 
كما  عندنا  �ملتيقنة  �ألمو'   & قصة 
 oلبد� منذ  كانو�  �لذين  .لينا  سّلمها 
�نا  '�يُت  للكلمة،  4ُخّد�ما  ُمعاينني 
تتبعُت كل شيo من  �يضا.. .F قد 
�أل84 بتدقيق.. �- �كتب على �لتو�� 
لتعر�  ثا4فيُلس  �لعزيز  �يها  .ليك 

صحة �لكال_ �لذ� ُعّلمَت به"
 -�  oبكل جال �لفقر�  هذ]  4تشر� 
كث�ين قد �خذ�4 & تأليف �لقصص 
�لسابقو-  Fكرها  �ل�  �ألمو'  عن 
من �لناj.. �4لئك �ألسال� �لذين 
4هنا  �حد�ثها.  4شاهد�4  عاينوها 
�إلجنيل..  كاتب  لوقا..  يعتر� 
حضر�4  �لذين  �4لئك  من  ليس  �نه 
 �4�' �لذين  من  هو  4ال  �ملشاهد، 
�لذين  ضمن  من  هو  4ال  �لوقائع، 
عاشو� تلك �ألحد�d، 4.منا �4لئك 
�لذين  هم  عاينوها  �لذين  �ألسال� 
سّلمو� .0 من تبعهم تلك �لقصص 
كا-  4ملا  لوقا.   0. 4صلت  ح} 
�لكث�4- قد �خذ�4 يؤلفو- �لقصص 
 -� �يضا  �'�= هو  �ألمو'،  عن هذ] 
يكتب .0 صديقه ثا4فيلس عن تلك 

�ألمو'. 
T يّد� لوقا بتاتا �نه تلقى 4حيا من 

قد  يكتبه  ما   -� �بد�  يّد�   T4 ،هللا�
من  ليس  �نه   4� �هللا  عند  من  �ُنِز8 
 �4oجا من  4لكن  �فكا'].  بنا\ 
بعد].. �عت[�4 �- .جنيل لوقا كتا$ 
�لكنيسة   -. يقا8  ألنه   ،jمقد
 �� تقر'   -�  \=�'� �لر4مانية حني 
�ملقدسة..  �ألناجيل  هي  �ألناجيل 
كانت  �ل�  �ألناجيل  كل  بني  من 
موجو=� 4متد�4لة �4ل� ��= عد=ها 
�لكنيسة  4ضعت  .جنيال..   ٦٠ عن 
منضد�  على  �ألناجيل  تلك  vيع 
�يث  ,و'  على  مثبتة  مستدير� 
4ملا  �4لد4'�-،  �حلركة  حر�  تكو- 
�=�'�4 �ملنضد� بد�\ تلك �ألناجيل 
تتساقط من على �ملنضد� بتأث� قو� 
من  �rا  ظنو�  �ل�  �ملركزية،  �لطر= 
على  4بقيت   ،jلقد�  �4'  �تأث
�ملنضد� �'بعة �ناجيل فقط، فاعت[�4 
�- �هللا هو �لذ� قضى �- تبقى هذ] 
"كتب  ألrا  �ملنضد�  على  �ألناجيل 
مقدسة". 4بطبيعة �حلا8.. كا- من 

بينها .جنيل لوقا �لذ� سبق Fكر].
�حلالية،  �ألناجيل  قد�سة  4إلثبا\ 
بفقر�  �ملسيحـيو-  يستشـهد 
له  'سـالة   &  jبـطر كتبـها 

قا8 فيها:
"T تأ\ نبو� قط مبشيئة .نسا- بل 
تكّلم �ُناj �هللا �لقديسني مسوقني من 

�لر�4 �لقدj" ('سالة بطرj �لثانية، 
�إلصحا� �أل84- فقر�:٢١)

 jبطر كتبه  فيما  ننظر  4حينما 
حو�'يي  �حد  كا-  �لذ�  �لرسو8، 
�ملسيح عليه �لسال_، جند �نه قد بد� 
'سالته �ل� تضمنت �جلملة �لسابقة 

مبا يلي:
�ملسيح  يسو�  عبد   jبطر "cعا- 
.ميانا  معنا  نالو�  �لذين   0. 4'سوله 
�4ملخلص  .�نا،  ب[  لنا  ُمسا4يا  ¦ينا 

يسو� �ملسيح"
بأنه  �لرسو8   jبطر ُيقّر  �يضا  4هنا 
.خوته   0. بقلمه  يكتب  �لذ�  هو 
& �إلميا-. T يقل .- ما يكتبه كا- 
�ل�  �4جلملة  �هللا.  عند  من  4حيا 
Fكرها مؤكد� على �نه T تأ\ نبو� 
قط مبشيئة .نسا-، ال تثبت �بد� �- 
كل ما يكتبه.. هو �4 غ�].. يكو- 
4حيا من عند �هللا، �4 �- ما قر'\ 
�ُنز8  قد  مقدسة  �نه كتٌب  �لكنيسة 
ما  فإ-  كذلك  �هللا.  عند  من  فعال 
Fكر] من �- �ُناj �هللا �لقديسني قد 
 ،jتكلمو� مسوقني من �لر�4 �لقد
ال يعe بتاتا �- كل كال_ �لقديسني 
كا- 4حيا من عند �هللا تعا0. 4من 
4ال  عامة،  vلة  هذ]   -� �لو�ضح 
�لكتابا\  كل  على  تعميمها  يصح 
يضمها   -� �لكنيسة  قر'\  �ل� 
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�لكتا$ �ملقدj بشكله �حلا�.
�ما �لقر�- �ملجيد.. فقد �علن مر�'� 
4تكر�'�، �4ّكد على �نه كتا$ نز8 

من عند �هللا تعا0 كما & قوله:
َعْبِدِ]  َعَلى  �َْنَز8َ  �لَِّذ�  ِهللا  ﴿�ْلَحْمُد 

�ْلِكَتاَ$﴾ (�لكهف:٢)
ِباْلَحقِّ  �ْلِكَتاَ$  �َْنَز8َ  �لَِّذ�  ﴿�هللا 

(١٨:s'لشو�) ﴾-َ�4َْلِميَز�
 ﴾-َ�oَْلُقـْر� َعلََّم   * ﴿�لرَّْحَمـُن 

(�لر°ن: ٢-٣)
 -� �لكرمي  'سوله  تعا0  �هللا  �4مر 
�نز8  �لذ�  بأ- �هللا هو   jللنا ُيعلن 

هذ� �لكتا$، فقا8:
ُقِل  َشَهاَ=ً�،  َ�ْكَبُر   oٍَشْي  ُّ��َ ُقْل   ﴿
4�ُ4َِحَي  4ََبْيَنُكْم،   eَبْي َشِهيٌد  �هللا 
ِبه﴾  ُألْنِذَ'ُكْم   -ُ�oَْلُقْر� َهَذ�  .َِليَّ 

(�ألنعا_:٢٠)
 ِ& رَّ  �لسِّ َيْعَلُم  �لَِّذ�  �َْنَزَلُه  ﴿ُقْل 
َما�4َِ\ �4ََألْ'ِ� .ِنَُّه َكاَ- َغُفوً'�  �لسَّ

'َِّحيًما ﴾ (�لفرقا-:٧)
4َُهَو  َحَكًما  �َبتِغي  �ِهللا  ﴿َ�َفَغْيَر 
ًال،  ُمَفصَّ �ْلِكَتاَ$  .ليكُم  �َْنَز8َ  �لَِّذ� 
َيْعَلُموَ-  �ْلِكَتـاَ$  �oََتْيَناُهُم  �4لَِّذيَن 
ِباْلَحـقِّ  'َّبَِّك  مِّن  ُمَنـز8ٌَّ  �َنَّـُه 
�ْلُمْمَتِريَن﴾  ِمَن  َتُكوَنـنَّ  َفَال 

(�ألنعا_:١١٥)
.- هنا� �لعشر�\ من �آليا\ �لكرمية 
بكل  4تؤكد  4ضو�،  بكل  تعلن 

�ُنز8  كتا$  �لقر�-   -� على   oجال
�4نه تـنـزيل  تعا0،  �هللا  عند  من 
�لعزيز �حلكيم. T يتر� �لقر�- هذ� 
 T4 ،ألمر مغلفا & ستائر من �لشك�
 T4 ،لبشر�� �لعقل  يدعه الستنتا� 
ميكن  عامة..  4حيد�  ¶ملة  يصفه 
 ،��F  4�  tملع� هذ�  على  ُتفهم   -�
�آليا\  من  بعشـر�\  بيَّنه  بـل 

�لبيـنا\.
4'غم كل هذ�.. تظل =عوs �لقر�- 
�4نزله  تعا0  �هللا  �4حا]  كتا$  بأنه 
 sلدعو� هذ]  تظل  عند]..  من  �هللا 
·ر= =عوs خا4ية .- T يكن هنا� 
 -. �4ل[�هني.  �أل=لة  يؤيدها من  ما 
 oشا ما  يدعي  قد  كتابا  يؤلف  من 
تكر�'  ·ر=  4ليس   ،\�oال=عا� من 
�ال=عاo بقضية ما.. هو �لذ� ُيثبت 
قا8  مهما  هذ�..  4على  صدقها. 
�لقر�-.. 4مهما Fُكر فيه �نه كتا$ 
فإنه ال يد8  ُمنـز8 من عند �هللا.. 
 ،sبالضر4'� على صد� هذ] �لدعو
.- T يقد_ �لكتا$ �أل=لة �4ل[�هني 
على �نه فعال منـز8 من عند �هللا، 
�4نه بالفعل 4حي من �هللا تعا0، فإ- 
عشر�\  تكر�']   4�  ..oال=عا� ·ر= 
كتا$  �نه  �بد�  يثبت  ال  �ملر�\.. 

مقدj نز8 من عند �هللا تعا0.
�ما .�F كا- �لكتا$ ال يدعي �صال 

يذكر  4ال  �هللا،  عند  من  نز8  �نه 
بصر�حة 44ضو� �نه من 4حي �هللا، 
فال ينبغي �- نضفي ¸ن �لبشر عليه 
ِعها مؤلف Fلك �لكتا$،  صفة T يدَّ
لصديقه  كتبه  .نه  فيه  يقو8  �لذ� 
�'سلها  'سالة  ·ر=  كا-  .نه   4�
�ما  �إلميا-.   & .خوته   0. �لكاتب 
 4� ��وية،  ·هو8  �ملؤلف  كا-   �F.
كا- �لكاتب غ� معر�4 على 4جه 
�ل�  �لرسائل  بعض  مثل  �لتحديد.. 
�لكتا$  من  �جلديد  �لعهد  �تويها 
¸ن  نصف   -� يصح  فال   ،jملقد�
من  بأrا  �لرسائل   4� �لكتب  هذ] 

4حي �هللا تعا0.
�لكتا$   -. نقو8   sخر� 4مر� 
�لذ� ال يذكر.. بصر�حة 44ضو� 
4جالo.. �نه من 4حي �هللا ال iو� 
�علن   �F. �ما  بالقدسية.  يوصف   -�
�لكتا$ بكل صر�حة 4بّين بوضو� 
4جالo �نه من 4حي �هللا، فإ- عليه 
 -� �لدالئل �4ل[�هني على  ُيقد_   -�
=عو�] صا=قة، �4نه بالفعل من عند 
�هللا.. 4.ال فإ- =عوs �لقدسية تسقط 

عنه 4ال iو� 4صفه ֲדا.
فما هي تلك �لدالئل �4ل[�هني �ل� 
ֲדا  �4ثبت  �لكرمي  �لقر�-  قدمـها 
�هللا  عند  من  ُمنـز8َّ  كتا$  �نـه 

تعا0؟            (ُيتبع)


