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التقوى

� مثل ضحى هذ� �ليو< من 
عا< ١٩٩٨ قلُت o نفسي: 
 �C#شهد �آل* �* حضر� م�
هو  &�نه   Pٌ9صا 
د � غال< 
حني  _لك  كا*   .bملهد�
 Jملنا� تفس#   o �قر�  كنُت 
�لتالية:   �Jلعبا� Jضا  لرشيد 
 o &موته  �|ند   )+  yJففر�"
ببعيد عقال  ليس  �لبلد  _لك 
 Ã ،ملجلد ٦�) نقال".  &ال 

(٣٦
�ملسيح  بوفا�  قا`   *� فبعد 
�لسما¢   )+  y9صعو &عد< 
&جد هذ� �ملفسر نفسه �ما< 
شبهة بد0 عويصة، &هي: 
"+_� كا* �ملسيح قد جنا من 
خاصة،  +|ية  بعناية  �عد�ئه 
يْقُف   � &ملا_�  _هب؟  فأين 

له �حٌد على عني �& �ثر؟"
� من تلميحه  &� �د Jضا بدًّ
+( +ميانه بإغما¢ �ملسيح على 
�لصليب، &+* كا* _لك من 

خال` نقل �قو�` خرين. 
على  �يب  ال  هذ�  &لكن 
بعد  _هب  "�ين  سؤ�`: 
_لك؟" فما كا* من �ملفّسر 
خاصا  عنو�نا  �فر9   *� +ال 
باملسألة، &هو: "�لقو` ֲדجر� 

َنكر o كشم#"..   bبلد� ِسر  o ند، &موته|�  )+ �ملسيح 
 dحتديد ق o د
&حتت هذ� �لعنو�* _كر قو` م#�C غال< �
عيسى عليه �لسال<، ¶ _كر تفس#y لآلية ﴿َ&َجَعْلَنا �ْبَن َمْرَيَم 
&كا*  َ&َمِعٍني﴾.   Jٍَقَر�  0ِ�_َ Jَْبَوٍ�  +َِلى  َ&َ&ْيَناُهَما  َيًة  َ&ُ�مَُّه 
&�ضحا �نه يؤمن مبا ينقل؛ ليس لدقته &+سهابه o نْقل _لك 

�أل9لة  لنْقله  بل  فحسب، 
�لتفس#،  هذ�  على  �لقرنية 
 ¶ خر.  J�يا  نْقله  &لعد< 
 )+  yJففر�" �لشه#  تعليقه 
�لبلد  _لك   o &موته  �|ند 
ليس ببعيد عقال &ال نقال". 
Jشيد   *� &�ضحا  &كا* 
غال<   �C#م قو`  يتب¿  Jضا 
�خطر  من  مسألة   o 
د �
�ملسائل.. &كا* &�ضحا �نه 
شبهة  على  �لر9ّ  يستطع   �

�لنصاkJ +ال باللجو¢ +ليه.
فإ_� كا* �ملسيح عيسى عليه 
�لسال< قد ما0، &+_� كا* 
كا*   �_+& كشم#،   o  ydق
من  هو  
د � غال<   �C#م
&+_� كا* كب#  بذلك،  قا` 
�لقر*   o  sلعر�  bمفسر
�لر9ّ  عن  عجز  قد  �لعشرين 
على �خطر شبهة +ال باللجو¢ 
�لرسو` �  +ليه، &+_� كا* 
�ملسيح،  بنـز&`  بشر  قد 
�ملسائل   yهذ بني  يوفِّق   �&
فال  
د، � غال<   �C#م غ# 
قاله  ما  كّل  يكو*   *� بّد 
فهو   Éبالتا& صحيحا، 
صاo P9 ما �علنه، ألنه � 
 o خر  �حتما`   cهنا َيُعد 
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كتبه �ألستا_ ها� طاهر
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�ملسألة. 
�ملز9
ة  �للحظة  تلك   o  
ֲדذy �خلو�طر منت باملسيح 
 � �لسال<.  عليه  �ملوعو9 
 *&9 من  �للحظة   yهذ تكن 
كانت  &لكنها  مقدما0، 
مفّصل  لبحٍث  تتويج  حلظة 
o كتب �جلماعة �إلسالمية 

�أل
دية. 
��ث   *�  0ُJقر عندما 
 bملهد� �إلما<  مسألة   o
&�ملسيح �ملوعو9 &ما تؤمن به 
�جلماعة �أل
دية كا* يبد& 
&غريبا.  جديد�  شي¢  كل 
&لكن �جلّد� &�لغر�بة � تكن 
عائقا o طريقي يوًما بفضل 
�هللا؛ فاملهم هو �حلّق &�لدليل 
يأمرنا  &ما  &�لعقل  &�ملنطق 
_لك  &مع  سبحانه.  �هللا  به 
فكيف  صعوبة،  �ألمر  ففي 
 Úر�  �& �ملسيح  ينـز` 
 Úيأجو &�ين  بعد؟  �لدجا` 
ما  &لكن   ...&& &مأجوÚ؟ 
�لدجا`   *� جتد   *�  iسر�
&قد  خر،  شي¢  عندهم 
خرÚ! &سرعا* ما يتبني لك 
 Úلتفس# �ملتد�&` ليأجو� *�
�خلر�فة   )+ هو   Úمأجو&

قد  �أل
ديني   *�&  ،sقر�
�حكموy +حكاما. كما كا* 
�لتساá` �أل&`: كيف يكو* 
&نبيُّنا  نبيًّا  
د � غال<   �C#م
&لكنك  �لنبيني؟  خامت   �
شأنه  من  يرفع  تفس#�  جتد 
 Pلسيا� مع  &ينسجم   �
�لتفس#  تناقض  &يثبت 
 iيقو` برجو bملتد�&` �لذ�
 y#تفس مع  �لسما¢  من  ن� 
�خلامت باآلخر o �آلية. &مع 
 o �لكث#  بقي  فقد  _لك 
�لزمن.  مع   wلُيطر �لذهن 
باجلديد،  نفاَجُأ  &َظَلْلنا 
�لسلسة..  بأ9لته  &لكن 
فاملرتد ال يقتل، &�لقر* ال 
9فاعي،  &�جلها9  فيه،  نسخ 
&ليس  Jجل  �سم  &�|دهد 
&غ#   ،Å&ملعر�  Jلعصفو�
 o حلسم� _لك كث#. كا* 
هذy �ملو�ضيع كلها ال يبد& 
�لعنا9  مع  خصوصا  سهال، 
 o ظّل  فقد  �لظّن،  &سو¢ 
_هننا لفتر�: لعّل هناc �شيا¢ 
�خرk خاطئة، فلننتظر ح° 
نعرÅ كّل شي¢ &نقر� كل 
�إلميا*  كا*  فقد  �لكتب!! 
�نه  تبّين  &لكن  صعًبا، 

�لسخرية   *� &Jغم  لذيذ.. 
كنا  لكنا  تنتظرنا،  كانت 
�لفكر  هذ�  µّو  من  &�ثقني 
�لقسو�  فكر  على   yJنتصا�&

&�خلر�فة.
&+_� كانت عباJ �Jشيد Jضا 
قصمت  �ل�  �لشعر�  هي 
ظهر بع# عد< +ميا� باملسيح 
فإ*  �لسال<،  عليه  �ملوعو9 
�لتالية   b9&9ملو�  �Jعبا
�إلسفني  &ضعت  �ل�  هي 
عنو�*:  َفَتْحَت  فيه..  �أل&` 
�لثالثة  �ألساسية   sألسبا�"
 b9&9ملو� بّين   "iللنـز�
�أل
دية،  معا��9  ��ية 
فكا* سببه �أل&` عندy هو: 
�لنحلة   yهذ  iتبا� "نشا� 
للدعو�  &حتمسهم  �جلديد�، 
+( فكرִדم، &مثابرִדم على 
�ملجا9لة &�ملناظر�، مما جعل 
ُيْحِد�  منهم  Jجل  كل 
صر�عا عنيفا o بيئته &&سطه 
هي  (ما  فيه".  يعيش   bلذ�

.(١٠٧ Ã ،لقا9يانية�
 dك�  �Jعبا  yهذ كانت 
&�خل#  �أل
دية؛  خصو< 
�خلصو<..  به  شهد0  ما 
فتسا¢لُت: هل ميكن لعمال¢ 

يكونو�   *� عميل   iتبا�  &�
نشطا¢ 
سني مثابرين على 
�ملناظر�، &ُيحد� كلٌّ منهم 
�يطه؟ كال  o صر�عا فكريا
�لبحث  من  بّد  ال  كال،   ¶
ليست  فاملسألة  &�لتدقيق، 
كما يلخصو�ا لنا بكلمة. 

5اعة   o �لبحث  &بد� 
كنُت �kJ �* كل ما فيها 
 0Jباطل، &يوما فيوما صا
�لصو�J تضعف على   yهذ
مساحة  توسع   sحسا
بطال* �لفكر �ملقابل.. ح° 
جا¢ كب# �ملفسرين &خصم 
م#�C غال< �
د فشهد له 
بأخطر مسألة &�9ّقها &�ل� 
عليه  �نه  تثبت  &حَدها 
�لسال< هو �ملسيح �ملوعو9، 
عليه  لعيسى  &�نه ال عو�9 

�لسال<. 
جعل   yلذ� �هللا  فسبحا^ 
 Rبد�ية هد�ي� على يد كب
�خلصوh � ��ند، !تّوجها 
 hخلصو�  Rكب يد  على 
هللا  &�حلمد   .Aلعر�
 kلذكر�  yهذ جعل   bلذ�
�ليوبيل  متّر o سنة  �لعطر� 
من  �أل&�خر  �لعشر   o&


