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٢٦

التقوى

 هانـي طاهـر

"مناظر�   ¢ �لقر�¶� 
�ملسيح  بني  �%ي" 
"بني   � �ملوعو� 
ممتعة  �لبهوبا&  بش�  Tمد  �لشيخ 
 
يقر من  ينتا�   vلذ� �مللل  �غم 

(سهابا> �لشيخ. 
 ،� �ملسيح  "فا�  هي  �لقضية 
"�حد�  ½ية   Õسو ¸د   ´ "�لشيخ 
قوله  "هي  cلك،  على  ֲדا   fيستد
ِ(الَّ  �ْلِكَتاِ�  
ْهِل َ ِمْن   'ْ)ِ"َ﴿ تعا) 
�ْلِقَياَمِة  َ"َيْوَ�  َمْوِتِه  َقْبَل  ِبِه  لَُيْؤِمَننَّ 
(�لنسا¶  َشِهيًد�﴾  َعَلْيِهْم  َيُكوُ' 
 fتقو هل  �آل':  �نظر"�   ..(١٦٠
�آلية: (' عيسى حي ¢ �لسما¶؟! 

هل فيها كلمة "�لسما¶"، 
" كلمة 
"عو��  عن  شي¶  فيها   "
 "حّي"، 
�ملسيح"؟ كال، ليس فيها شي¶ من 
cلك. "لكن تفس�ها �لقاطع عند 
 � �لكتا/  _هل  �يع   'ّ
 �لشيخ 
قبل  باملسيح   Uسيؤمنو �ملستقبل 
يتضمن  "هذ�  �ملسيح.  ميو9   U_

' �ملسيح حّي، "
نه لن ميو> (ال 
بعد 
' يؤمن به 
هل �لكتا� �لذين 

سيولد"' مستقبال. 

iنقض هذ� �الستدال
عقدها  �ل�  �ملناظر�>  هذ�  ��ئعة 
�ملسيح �ملوعو� � مع �خلصو�، 

عديد�  فرصا  لنا  
تاحت  فقد 
لنطلع على جو�هر حضرته 
فكا�� 
حضرته  نقض  "قد  
سلوبا، "
جو�نب  من  �لشيخ   fستدال�

عديد�، منها: 
١: (قر�� �لقر½' �لكرمي ببقا¶ �ليهو� 
ح� يو� �لقيامة، "عد� �نقر�ضهم، 

َْلَقْيَنا "َ﴿ �ليهو�  عن  تعا)  كقوله 
َيْوِ�  (َِلى  َ"�ْلَبْغَضاَ¶  �ْلَعَد�َ"َ�  َبْيَنُهُم 
�ْلِقَياَمِة﴾ (�ملائد� ٦٥)، "هذ� ينقض 
 vلذ� (ليؤمنن)  آلية  �لشيخ  تفس� 
سيؤمنو'  Iيعا  �ليهو�   '
  Õير

باملسيح. 
�لَِّذيَن  ﴿َ"َجاِعُل  تعا)  قوله   :٢

““È6Ä;ÎÖΩ]fiŸÈ6Ä;ÎÖΩ]fiŸ””;;Â;;~Á]ç∏\;è]Œ›Â;;~Á]ç∏\;è]Œ›

!\;ÿÅeiâÁ;‡^;Åd;ˆ;‡]—

Ã˜}iàˆ\;‡Ê⁄‚�Á;‹ÊŒd;

.`Ωd–W6Xÿ{�Y6·—ƒ
6ÁΩ‚Äà–W6⁄º6
�XådwX_

|̨Ωÿ6€Y6XŸÿXÕ‘^`ƒ6
È·…d–W6

X› Ş̀–‡6ÁΩ‚Äà–W6y‘̇6



٢٧

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد العاشر - ربيع األول والثاني ١٤٣٣هـ  - شباط / فبراير  ٢٠١٢ م

(َِلى  َكَفُر"�  �لَِّذيَن   Uََفْو �تََّبُعوَ} 
 ..(٥٦ عمر�'   f½) �ْلِقَياَمِة﴾  َيْوِ� 
�ملسيح   äتبا
 سيجعل  �هللا   '
  v


عد�ئه ح� يو� �لقيامة. "هذ�  Uفو

حيا¶  
عد�¶� سيظلو'   '
 يتضمن 
 fح� يو� �لقيامة. "هذ� ينقض قو
عند  باملسيح  Iيعا  بإميا²م  �لشيخ 

نز"له قبل �لقيامة. 
قاعد� øوية  �لشيخ على  �تَّكأ   :٣
لتأييد ما cهب (ليه، "هي 
' �لفعل 
�ملضا�ä �ملتصل بنو' �لتوكيد �لثقيلة 
 ..fحلا� يفيد  "ال   fالستقبا� يفيد 
ال  ِبِه)  (لَُيْؤِمَننَّ  تعا)  قوله   '
  v

باملعاصرين،  "ال  بالسابقني  يتعلق 
"قد  مستقبال.  سيأتو'  بأنا�  بل 
هذ�   � �ملوعو�  �ملسيح  نقَض 

بأكثر من مدخل: 

ليست  �لقاعد�  هذ�   '
 _6لـها: 
بآيا> قر½نية  صحيحة، "�ستشهد 
تعا)   قوله  منها  لنقضها،  عديد� 
 ِّfَفَو َتْرَضاَها  ِقْبَلًة  ﴿َفَلُنَولَِّينََّك 
�ْلَحَر�ِ�﴾.  �ْلَمْسِجِد  َشْطَر  َ"ْجَهَك 
 '
 "�ضح  تعليقا:  حضرته   fقا"
�لزمن   v
)  fحلا� هو  هنا  �ملر�� 
�لذv نزلت فيه �آلية "ليس �لزمن 
�لقا��) ألنه مبجر� نز"f �آلية ُ
مر 

 '"� �لكعبة   fباستقبا �ملسلمو' 
�لوجو�   'ّ
 لد�جِة   ªٍتر�  "
 تأخ� 
�لصال�".  
ثنا¶  �لكعبة   () ُ"لَِّيِت 
(َِلى  ﴿َ"�ْنُظْر  تعا)  قوله  "منها 
َعاِكًفا  َعَلْيِه  َظْلَت   vلَِّذ� (َِلِهَك 
تعا)  قوله  "منها  َقنَُّه﴾.  َلُنَحرِّ
َلَنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُد"�  ﴿َ"�لَِّذيَن 
�آل'،  نريهم سبلنا   v
" ُسُبَلَنا﴾.. 
"سنريهم ¢ �ملستقبل 
يضا". "منها 

ََنا  قوله تعا) ﴿َكَتَب �هللا َألَْغِلَبنَّ 
تبني  
يضا  �آلية  "هذ�  َ"ُ�ُسِلي﴾. 
سنة �هللا �ملستمر� "�جلا�ية ¢ كل 
سيكو'  
نه  �ملر��  "ليس  �ما'، 
هنا} 
نبيا¶ ¢ �ملستقبل "سيجعلهم 
بل  �ملستقبل،   ¢ غالبني  تعا)  �هللا 
 '
معنا� 
' سنة �هللا �ملستمر� هي 
��ئما  �لغالبني  هم  يكونو'  �لرسل 

 "
  fحلا� �من  �لزمن  كا'  سو�¶ 
من  "غ�ها  �ملاضي".   "
 �ملستقبل 
�ملوعو�  �ملسيح  ناقش  "قد  ½يا>. 
�لشيخ   fقو "�لسال�  �لصال�  عليه 
بأ' هذ� قاعد� øوية �مع عليها، 
"فّند cلك، "قاf ال قيمة للقو�عد 


ما� �ألمثلة �لقر½نية. 

 '
 فر�  على  
نه  ثانيـها: 
 '
" صحيحة،  �لنحوية  �لقاعد� 

هل  '
�آلية تتحدú عن �ملستقبل 
ال  �آلية  فإ'  سيؤمنو'،  �لكتا� 
بل   ،� بعيسى  سيؤمنو'   fتقو
تعو�   '
 ُيحتمل  فيها  �لضمائر   ')
 òمد �، فيكو' معT سيدنا ()
ِ(الَّ  �ْلِكَتاِ�  
ْهِل َ ِمْن   'ْ)ِ"َ �آلية: 
 '
 َقْبَل   � Tمد  ِبسيدنا  لَُيْؤِمَننَّ 

ْغِلَنبَّ َأَنا َوُرُسـِلي﴾. "هذه اآلية أيضا  ﴿َكَتـَب اهللا َألَ
تبني سـنة اهللا املستمرة واجلارية ! كل زمان، وليس 
املراد أنه سيكون هناك أنبياء ! املستقبل وسيجعلهم 
اهللا تعا� غالبني ! املستقبل، بل معناه أن سنة اهللا 
املسـتمرة هي أن الرسل سيكونون هم الغالبني دائما 
سـواء كان الزمن زمن احلال واملستقبل أو املاضي". 
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التقوى

 ..ëميو> هذ� �لكتا
�ملسيح  به   fيقو ال   òملع� "هذ� 
فر�  على  لكن   ،� �ملوعو� 
باملستقبل  يتعلق  �لفعل  هذ�   '


هل �لكتا�  'ّ
فقط، "على فر� 
فر�  "على  Iيعا،  سيؤمنو' 
½يا>  �لكرمي  �لقر½'   ¢ ليس  
نه 
تتحدú عن بقائهم () يو� �لقيامة، 
 ú²ا تتحد
فإ' هذ� �آلية ُيحتمل 
 fبالرسو �لكتا�  
هل  (ميا'  عن 
�، "هي بالتا& ال عالقة %ا Ðيا� 

�ملسيح قط. 

"�� �ملسيح �ملوعو� �  '
فبعد 
فكيف   :fقا لآلية  عديد�  تفاس� 
صا�> قطعية �لداللة؟ هل �ملر�� من 
قطعية �لداللة 
' ُيرِجع 
حٌد �لضم� 
فيها () �هللا، "يعيد� ½خر () سيدنا 
�ألنبيا¶  خامت   ëلعر�  Íلن� "موالنا 
عيسى   () ثالث  "يصرفه   ،�

' يعيد 
حٌد �لضم� ¢  Ä ؟�
 Jقبل موته" () عيسى "يعيد� �لثا"

() �لكتاëّ؟ (مناظر� �%ي)

هذ�  بصحة   fلقو� ثالثـها: 
�لقاعد� �لنحوية يتضمن جتهيل �بن 
عبا� "غ�� من �لصحابة "�لتابعني 
�لذين فسر"� �آلية باعتبا�ها متعلقة 

"هذ�  "�ملستقبل.   fحلا�" باملاضي 
�لظّن ال يليق ֲדم. فقد قاf �بن عبا� 
¢ تفس�ها: ال ميو> يهو�v ح� 
 .(vبن جرير �لط��) يؤمن بعيسى
"هذ� يع� 
' هذ� �لصحاë "غ�� 

´ يعرفو� هذ� �لقاعد� �لنحوية!!

تتضمن  �لقاعد�  هذ�   '
 ��بعها: 
"قبل  كعب  بن  
َُبي  قر�¶�  بطال' 
موִדم"، 
v (َ"ِ(ْ' ِمْن َ
ْهِل �ْلِكَتاِ� 
ِ(الَّ لَُيْؤِمَننَّ ِبِه َقْبَل َمْوِتِهم)، "بالتا& 
كل   '
 تتضمن  �لقر�¶�  فهذ� 
موته..  عند  باملسيح  يؤمن   ëكتا
 fحلا�" �ملاضي   ¢ حاصل  "هذ� 
�آلية  كانت  فلو  "�ملستقبل.. 
متعلقة باملستقبل فقط فهذ� �لقر�¶� 

باطـلة. 

خامسها: "
' كلمة "
هل �لكتا�" 
�لكرمي  �لقر½'  
طلقت ¢ ُ ما  كث�� 
كانو�  �لذين  �لكتا�  
هل  على 
موجو�ين ¢ �من �لنÍ �.... فأّية 
حجة شرعية يقينية "قطعية �لداللة 
عند �لشيخ على 
' �ملر�� من 
هل 
�من   ¢ �لكتا�  
هل  هم  �لكتا� 
بعيسى  كلهم  فيه  يؤمنو'   fهو�

�"؟ (مناظر� �%ي)
حيا�  عن   úتتحد ال  فاآلية  لذ� 
�ملسيح � ¢ �لسما¶، "ليس فيها 

كلمة حّي "ال Ïا¶ "ال عو��.
 "
 نفسرها   '
 مّنا  مطلوبا  "ليس 

' نقنع �آلخرين بتفس�نا %ا، بل 
�ليل  
²ا  قو%م  نقض  هو  �ملهم 
على حيا� �ملسيح ¢ �لسما¶، "مع 
هذ� فال بأ� 
' ننقل قوf �ملسيح 

”فكيف صارت قطعية الداللة؟ هل املراد من قطعية 
الداللة أن ُيرِجـع أحد الضم� فيها إ� اهللا، ويعيده 
آخر إ� سـيدنا وموالنا الن± العر� خامت األنبياء �، 
ويصرفه ثالث إ� عيسى �؟ � أن يعيد أحٌد الضم� 
! "قبل موته" إ� عيسى ويعيده الثا¨ إ� الكتاّ�؟“ 
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 ¢ "�لسال�  �لصال�  عليه  �ملوعو� 
حضرته:   fيقو حيث  تفس�ها، 
”يبّين �هللا تعا) بأ' �لذين يشّكو' 
ال  فعال،  ُصلب  قد  �ملسيح   '
  ¢
بل  �لصليب،  على  مبوته  يوقنو' 
 Ä ،نه ما> ميتة طبيعية
�ليقني هو 
�فعه �هللا تعا) (ليه كما يرفع عبا�� 
 Uير�" عزيز  �هللا   ') �لصاحلني. 
"هو  له،  يصبحو'  للذين  �لعز� 
�لذين  
"لئك  Ðَِكمه  فيفيد  حكيم 
ما  تعا):   fقا  Ä عليه.  يتوّكلو' 
من 
هل �لكتا� (ال "سيؤمن ببياننا 
�ملذكو� ½نفا - 
v عن 
فكا� 
هل 
يؤمن   '
 قبل   - 
نفسهم  �لكتا� 
موتا  ما>  قد  �ملسيح   '
 Ðقيقة 

نه  قبل  من  بّيّنا  
ننا   vْ
 طبيعيا.. 
ال 
حد من 
هل �لكتا� يؤمن من 

” أْي أننـا بّيّنـا مـن قبـل أنـه ال أحد مـن أهل 
الكتـاب يؤمن مـن أعماقه بـأن املسـيح قد مات 
على الصليـب ! احلقيقـة، بل إن اعتقـاد اليهود 
والنصـارى كلهم مبوتـه على الصليـب مب} على 
الظن والشـك فقط..... فها �ـن ´�هم بذلك“ 

على  ما>  قد  �ملسيح  بأ'  
عماقه 
�لصليب ¢ �حلقيقة، بل (' �عتقا� 
�ليهو� "�لنصا�Õ كلهم مبوته على 
"�لشك  �لظن  على  مب�  �لصليب 
بياننا هذ� صحيح متاما  فقط، "(' 
"ال يسع 
حد� (نكا��. غ� 
²م ال 
فها øن  موته،  موعد  يعرفو' عن 

 '
" ما>،  قد  بأنه  بذلك  ��هم 
بإكر��“.  (لينا  �فعناها  قد  �"حه 

((��لة �أل"ها�)
cكرها   Õخر
 تفاسـ�  "لآلية 
�لصـال�  عليه  �ملوعـو�  �ملسيح 
ال   fملقـا� "لكـن  "�لسال�، 

يتسع لنقلهـا. 

* كن كالنحلة تقف على الزهرة فتأخذ منها رحيقها دون أن تؤذيها.

* إن لم تكن كاتبا تفيد غيرك فكن قارئا تفيد نفسك.




