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�لقر� معجز� �إلسال� (١٠)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

א�
�	��א�������

�	��א������א��	מ��

حيا� �سو	 �هللا �

لعل �بلغ �لدالئل على قدسية �لقر�- 
فقد  نفسه.  �هللا  'سو8  حيا�  هي 
من   -�  8cأل� منذ  تعا0  �هللا  قضى 
يفتر� على �هللا كذبا.. بأ- يّدعي 
�هللا  من  4حيا  تلقى  قد  �نه  كذبا 
تعا0، فإ- �هللا ُيهلكه �4 ُيسلط عليه 
 fمن يقتله. 4كا- �ملعيا' �لذ� يعر
ُمّدعي  من   h=لصا�  jلن�  kلنا� به 
يؤيد  �هللا   -� هو   $Fلكا� �لنبو� 
 lفقد جا ،$F4ُيهلك �لكا h=لصا�

& �لتو'��:
فيتكلم  يطَغى  �لذ�   jلن� "�4ّما 
باpي كالما T �4صه �- يتكلم به 
 qخر� �rة  باسم  يتكلم  �لذ�   4�
تثنية:  (سفر   "jلن� Fلك  فيمو\ 

.صحاy ١٨: فقر� ٢٠)
"فيمو\  قوله:   -� �لو�ضح  4من 
Fلك �لنj" يع} �- �هللا ُيسلط عليه 
له  عقابا  �هللا  ُيهلكه   4� يقتله،  من 
على كذبه & �=عائه بتلقي �لوحي 
من �هللا تعا0. 4ال تع} هذ] �لفقر� 
�- �ملّدعي �لكاF$ سوf ميو\ & 

 قدسية القرآن الكرمي
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يو_ من �أليا_، 4.ّال فال يكو- rذ] 
�لفقر� مع|. ألنه لو كا- �ملقصو= 
هنا باملو\ هو �ملو\ �لعا=�.. بعد 
عمر طويل.. ملا كا- Fلك من �أل=لة 
�ل{ تساعد على معرفة �لصا=h من 
 lسو� .نسا-..  كل  فإ-   ،$Fلكا�
 0. [�كا- صا=قا �4 كاFبا.. مص

�ملو\.
عليه  �ملسيح  يقو8  �إلجنيل..   &4

�لسال_ مش�� .0 نفس �ملع|:
"كل غرT kٍ يغرسه �� �لسما�4 

ُيقلع" (مّتى ١٥: ١٣)
يغرسه   T �لذ�   kلغر�  -�  ��
 lفتر�� من  يكو-  4.منا  تعا0،  �هللا 
�إلنسا-.. فإ- مص�] هو �- ُيجتث 
قر�'،  من  له  فما  �أل'�   hفو من 

4ُيتر� ليصيبه �ملو\ r�4ال�. 
لذلك نقو8 .- حيا� 'سو8 �هللا � 
هو  �لقر�-   -� على  =ليال  كانت 
فعال من 4حي �هللا تعا0، �4نه باحلق 
�لسما�4\  خالق  لد-  من  ُمنـّز8 
�لقر�-  يكن   T لـو   F. �4أل'�. 
4حيا من عند �هللا بل كا- من صنع 
,مد �، لكا- �هللا تعا0 قد �نز8 
عقابه على ,مد �4هلكه. 4من هنا 
�لقر�- مر�\ 4مر�\،  كا- تأكيد 
�4يا\،  �يا\   & �لتأكيد  4.عا=� 

�إلثبا\..  تلو  �إلثبا\  4تكر�' 
على �- هذ� �لقر�- كتا$ نز8 من 
ُيبني   -� يريد  فاهللا  تعا0.  �هللا  عند 
كا-  لو  �نه  �4لكافرين  للمخالفني 
صنع  4من   qًمفتر �لكتا$  هذ� 
�لبشر، �4- ,مد� قد نسبه .0 �هللا 
4c'� �4فتر�lً عليه، لكا- �هللا تعا0 
قد =ّمر] 4قَضى عليه، 4فضح بذلك 

�فتر�l] 4تز4ير]. يقو8 تعا0:
َكِذًبا  �ِهللا  َعَلى   qْفَتَر� َيُقوُلوَ-   _ْ�َ﴿
َقْلِبَك،  َعَلى  َيْخِتْم  �ُهللا  َيَشِإ  َفِإ- 
�ْلَحقَّ  4َُيِحقُّ  �ْلَباِطَل  �ُهللا  4ََيْمُح 
ُد4ِ'﴾   ِبَذ�ِ\ �لصُّ َعِليٌم  .ِنَُّه  ِبَكِلَماِتِه 

(٢٥:q'لشو�)
�ْفَتَرْيُتُه   -ِ.ِ ُقْل  �ْفَتَر�ُ]،  َيُقوُلوَ-   _ْ�َ﴿
ُهَو  َشْيًئا،  �ِهللا  ِمَن  ِلي  َتْمِلُكوَ-  َفَال 
ِبِه  َكَفى  ِفيِه،  ُتِفيُضوَ-  ِبَما  َ�ْعَلُم 
�ْلَغُفوُ'  4َُهَو  4ََبْيَنُكْم  َبْي}  َشِهيًد� 

(٩:fألحقا�) ﴾لرَِّحيم�
�آليا\  هذ]   & تعا0  �هللا  4ُيبني 
يزعمو-  �لذين  على   �ًّ=' �لكرمية.. 
�- ,مًد� يفتر� على �هللا هذ� �لقر�- 
كذبا.. �نه لو كا- �ألمر كذلك خلتم 
�هللا على قلب �ملّدعي �لكاF$، أل- 
.ليه  ُينَسب  �لذ�  �لباطل  ميحو  �هللا 
بكلماته.  �حلق  �4ق   ،�'4c4 كذبا 
r4ذ� يقو8 تعا0 لنبيه �ألكر_ � �- 

ُيعلن �ما_ �لناk: ﴿َكَفى ِبِه َشِهيًد� 
باهللا  كفى   �� 4ََبْيَنُكْم﴾..  َبْيِ} 
�لصد4'،  بذ�\  عليم  ألنه  شهيد� 
�لذ�  هو  سبحانه  �نه  يعلم  4هو 
�فتريته  فإ-  �لقر�-،  .ّ� هذ�  يوحي 
4ال  شيئا،  �هللا  من   � متلكو-  فال 
عقابه  من  تنقذ�4   -� تستطيعو- 
�لذ� ال بد �- يأخذ �لكذ�$ �لذ� 
يفتر� عليه، 4يّدعي كذبا بأ- �هللا 

قد �4َحى .ليه.
�ألمر  ُيَفصل �هللا  �لتالية..  �آلية   &4

تفصيال حاpا فيقو8:
َال  4ََما   * ُتْبِصُر4َ-  ِبَما  �ُْقِسُم  ﴿َفآل 
ُتْبـِصـُر4َ- * .ِنَُّه َلَقـْو8ُ َ'ُسـو8ٍ 
َكـِرٍمي * 4ََما ُهَو ِبَقْو8ِ َشاِعٍر َقِليًال 
مَّا ُتْؤِمُنوَ- * 4ََال ِبَقْو8ِ َكاِهٍن َقِليـًال 
ُر4َ- * َتْنِزيٌل مِّن 'َّ$ِّ �ْلَعاَلِمَني  مَّا َتَذكَّ
* 4ََلْو َتَقو8ََّ َعَلْيَنا َبْعَض �َألَقا4ِيَل * 
َألَخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِمِني * ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه 
َعْنُه  َ�َحٍد  مِّْن  ِمْنُكْم  َفَما   * �ْلَوِتَني 

َحاِجِزيَن﴾ (�حلاقة:٣٩-٤٨)
.- �هللا تعا0 ُيقسم بكل ما & �لكو-.. 
مبا تبصر4- 4ما ال تبصر4-.. ُيقسم 
على �- �لقر�- لقو8 'سو8 كرمي. 
¥ يستخد_ �هللا تعا0 �لتقرير �إل¤ا� 
�لذ�  �ألمر  لتأكيد   jلسل� �4لتقرير 
�لقر�-  قدسية  4هو  عنه،  يتحّد¦ 
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�لكرمي.. �� �- مصد'] �هللا تعا0. 
�4لتقرير �إل¤ا� هو �- تقر' حقيقة 
 -�  \='�  �F. فمثال  .ثباִדا،  تريد 
.نه  فتقو8  باألمانة  .نسانا  تصف 
�مني، 4هذ� هو �لتقرير �إل¤ا�، ¥ 
تريد �- تؤكد صفة �ألمانة بالتقرير 
�لسلj فتنفي عنه صفة تتعا'� مع 
©و-  ال  .نه  فتقو8  �ملثبتة،  �لصفة 
�لتقرير  من  �4ستخد�_ كلٍّ  �ألمانة. 
�إل¤ا� �4لسلj & »لة �4حد� يد8 
فمثال حينما  �4ليقني،  �لتأكيد  على 
تؤكد باليقني على �مانة شخص ما 

تقو8: .نه �مني ال ©و- �ألمانة. 
 -� �حلاقة  سو'�  �يا\   &  q4نر
�لتقرير  �ستخد_ كال من  تعا0  �هللا 
حق   &  jلسل� �4لتقرير  �إل¤ا� 
�لقر�- �لكرمي فيقـو8: ﴿.ِنَُّه َلَقْو8ُ 
�لتقرير  هو  4هذ�  َكِرٍمي﴾،  َ'ُسو8ٍ 
 jلسل� بالتقرير  ُيتبعه   ¥ �إل¤ا�، 
َشاِعٍر﴾،  ِبَقْو8ِ  ُهَو  ﴿4ََما  فيقو8: 
 jلسل� �لتقرير  �ستخد�_  يكر'   ¥
 ¥ َكاِهٍن﴾،  ِبَقْو8ِ  ﴿4ََال  فيقو8: 
فيقو8:  �إل¤ا�  �لتقرير   0. يعو= 

﴿َتْنِزيٌل مِّن 'َّ$ِّ �ْلَعاَلِمَني﴾.
يّدعي   -� يستطيع  .نسا-   ��  -.
يّدعي   -� بشر  �لنبّو�، 4ميكن أل� 
تعا0،  �هللا  من  �لوحي  يتلقى  بأنه 

4قد يتوهم �4حد من �لناk �نه قد 
�هللا.  عند  من  مبعوثا  'سوال  صا' 
�لقر�-  عن  تعا0  �هللا  يذكر  4حني 
َكِرٍمي﴾،  َ'ُسو8ٍ  َلَقْو8ُ  ﴿.ِنَُّه  قوله: 
 kلنا� بعض   -� يعلم  سبحانه  فإنه 
كا-  ,مًد�   -. يقولو�   -� ميكن 
يتوهم �نه 'سو8، 4على Fلك فإ- 
�الكتفاl بقوله ﴿.ِنَُّه َلَقْو8ُ َ'ُسـو8ٍ 
بالضر4'� على �-  َكِرٍمي﴾ ال يد8 
�لقر�- قد نز8 من عند �هللا، 4لذلك 
جاl �لتقرير �إل¤ا� �لثا� ير= على 
هـؤالl فقا8 عن �لقر�- .نـه: ﴿ 

َتْنِزيٌل مِّن 'َّ$ِّ �ْلَعاَلِمنيََ﴾.
ֲדذ�  4تعا0  سبحانه  يكتفي  ال   ¥
�لتقرير �لسلj �4لتقرير �إل¤ا�، بل 
ُيمكن  �لذ�  �لصائب  �ملعيا'  يذكر 
�لعقل  من   lشي لديه  .نسا-  لكل 
 ،$F�4لكا h=به بني �لصا hُيفّر -�
َعَلْيَنا  َتَقو8ََّ  ﴿4ََلْو  سبحانه:  فيقو8 
سبحانه  يقل   T  .﴾ �َألَقا4ِيلََ َبْعَض 

�ألقا4يل"،  بعض  علينا  تقّو8   �F.4"
بعض  علينا  تقّو8   -.4" يقل   T4
�ألقا4يل"، بل �ستخد_ حرf "لو" 
تقو8  لالستحالة.  يستخد_  �لذ� 
مثال.. لو 4ُلدُ\ ملكا لفعلت كذ� 
مستحيل  �ألمر  هذ�  أل-  4كذ�، 
من  �نه  يعلم  تعا0  �4هللا  �حلد4¦. 
�ملستحيل لرسوله �ألعظم �- يتقّو8 
 fحر يستخد_  لذلك  �هللا،  على 
"لو" للتعب� عن هذ� �لفعل �ملستحيل 
 ¥  ،� �ألكر_  نبيه  من  �لوقو® 
من  كل  ينتظر  �لذ�  �لعقا$  ُيبني 
﴿َألَخْذَنا  فيقو8:  �هللا  على  يتقّو8 
بقو�  ألخذنا]   �� ِباْلَيِمني﴾،  ِمْنُه 
4بعقا$ شديد �خـذ عزيز مقتد'. 
�ْلَوِتنيََ﴾،  ِمْنُه  َلَقَطْعَنا  ﴿ُثمَّ   ..¥
�مل  �لذ�  �لشريا-  هو  �4لوتني 
كناية عن  4قطعه  �لقلب،   0. �لد_ 
 4� �لقتل   -�  �� �rال�.   4� �لقتل 
�rال� ¯ا عقا$ �لذ� يتقّو8 على 

واهللا تعا� يعلم أنه من املستحيل لرسوله األعظم أن 
 �للتعب "لو"  يستخدم حرف  لذلك  اهللا،  على  يتقّول 

عن هذا الفعل املستحيل الوقوع من نبيه األكرم �...
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أنه  املتقّول 6 غّيه، وأصر على  استمر ذلك  إذا  أّما 
يتلقى وحيا من اهللا تعا�، وأعلن ذلك الوحي على 
الناس، ودعاهم إ� اتباعه واإلميان بذلك الوحي، فإن 
اهللا ُينـِزل به عقابه وُيهلكه أو ُيسلط عليه من يقتله، 

كما فعل مع Pيع املّدعني الكذبة بغ� استثناء. 

�هللا �لكذ$.
4هنا �مر جدير بالذكر.. 4هو ُيبني 
عظمة �لقر�- �لكرمي �للغوية 4حرصه 
على توضيح �حلقائق بأ=h �لوسائل، 
مما يؤكد على �- هذ� �لكتا$ هو 
فعال من عند �هللا 4ليس من تأليف 
�لبشر. يقو8 تعا0: ﴿ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه 
�ْلَوِتنيََ﴾، 4حرf "¥" يفيد �لترتيب 
 lجا قلت:   �Fفإ �لتر�خي..  مع 
حسن ¥ حسني، فإ- �لسامع يفهم 

 lحسنا جا -�
مّر   ¥ �4ال، 
�لوقت،  بعض 
¥ جاl حسني 

.0 �حلفل.
�لذ�  �4ألمر 
على  يؤكد 

عند  من  فعال  هو  �لقر�-  هذ�   -�
توضيح  على  �لشديد  �هللا.. حرصه 
�ألساليب.   h=� باستعما8  �حلقائق 
قوله   &  "¥"  fحلر� فاستخد�_ 
�ْلَوِتنيََ﴾،  ِمْنُه  َلَقَطْعَنا  ﴿ُثمَّ  تعا0: 
�ألخذ  بني  ما..  cمن  مر4'  ُيفيد 
 T فلم  �لوتني.  قطع  4بني  باليمني، 
"�لو�4"    fحر تعا0  �هللا  يستخد_ 
بني  للعطف   "lلفا�"  fحر  4�
 fهذين �لفعلني 4.منا �ستخد_ حر

�لعقا$  هذ�   -� ليبني   "¥" �لعطف 
ال يأخذ �ملُتقّو8 فو' تقوله على �هللا، 
يعطي  �نه  سبحانه  '±ته  من  4.منا 
Fلك �إلنسا- فرصة للتوبة �4لند_. 
4تا$  غّيه،  عن  �ملتقّو8  'جع   �Fفإ
.0 �هللا 4َتَوقف عن تقّوله على �هللا، 
�4متنع عن �ّ=عائه بأنه يتلقى �لوحي 
عليه  يتو$  تعا0  �هللا  فإ-  �هللا،  من 
عقا$  به  �ل  4ال  عنه،  4يصفح 
�ّما .�F �ستمر Fلك  �لقتل r�4ال�. 

�نه  على  �4صر  غّيه،   & �ملتقّو8 
�4علن  تعا0،  �هللا  من  4حيا  يتلقى 
4=عاهم   ،kلنا� على  �لوحي  Fلك 
�لوحي،  بذلك  �4إلميا-  �تباعه   0.
فإ- �هللا ُينـِز8 به عقابه 4ُيهلكه �4 
ُيسلط عليه من يقتله، كما فعل مع 
 .lستثنا�  �بغ �لكذبة  �ملّدعني  »يع 
 "¥" fذ� �ستخد_ �هللا تعا0 حرr4
�لعطف   f4للعطف، بدال من حر
فضله  من  �نه  ُيبّين  ح²   ،qألخر�

4'±ته يعطي للمذنب �ملُتقّو8 على 
.yهللا فرصة للتوبة �4إلصال�

 0.  �نش  -� هنا  �ملفيد  من  4لعله 
ال  �أللوهية  يّدعي  من  عقا$   -�
فإ-  �لنبّو�.  يّدعي  مياثل عقا$ من 
يتَوّعد ُمّدعي �أللوهية   T 0هللا تعا�
�لذ�  تَوعد  كما  �لدنيا   & بعقا$ 
�لنبو�  أل-  F4لك  �هللا.  على  يتَقّو8 
يّدعي  فمن  �لبشر،  على  جائز  �مر 
تعا0  �هللا  من  �لوحي  يتلقى  �نه 
يكو- �=عا³] هذ� 
 hمر� �تمل �لصد�
�ما  �لكذ$.   4�
�مر  فهي  �أللوهية 
للبشر،   cو¤ ال 
يّدعي  فمن 
يكو-  �أللوهية 
 �غ �تمل  ال  �مر�  هذ�  �=عا³] 
 hيصد من  فإ-  4بالتا�  �لكذ$، 
�ملسئو8  يكو- هو  �أللوهية  ُمّدعي 
�هللا  Fكر  فقد  r4ذ�  جريرته.  عن 
تعا0 �- عذ�$ ُمّدعي �إللوهية هو 
هنا�  يكو-   -�  -4= فقط،  جهنم 
�لدنيا   & �rال�   4� بالقتل  عذ�$ 
يتقّو8  ملن  بالنسبة  �حلا8  هو  كما 

على �هللا تعا0. يقو8 تعا0:
﴿4ََمْن َيُقْل ِمْنُهْم .ِنِّي .َِلٌه مِّْن ُ=4ِنِه 
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َفَذِلَك َنْجِزيِه َجَهنََّم َكَذِلَك َنْجِز� 
(٣٠:lألنبيا�) ﴾اِلِمَني �لظَّ

لذلك فإننا نرq 'جال مثل ֲדاl �هللا 
�لذ� �=عى �نه مظهر �هللا يعيش �مد� 
طويال، ألنه T يد® �نه تلقى 4حيا 
من �هللا تعا0، بل قا8 .نه هو �لذ� 
�نه  باعتبا'   "kألقد�" كتا$  �نز8 
مظهر �هللا. �ّما �لذ� يفتر� على �هللا 
كذبا 4يّدعي �نه يتلقى منه 4حيا.. 
يوحي  �هللا   -� كذبا  يزعم  �لذ� 

4يّدعي  �ليه 
Fلك  قدسية 
�لوحي.. �لذ� 
يتقّو8 على �هللا 
4�ُحي  4يقو8 
 yيو  T4  �ّ.

هذ�  له  �هللا  فقد جعل   ،  lليه شي.
�لدنيا.   & r�4ال�  بالقتل  �لعذ�$ 
F4لك أل- من ينسب 4حيا .0 �هللا 
تعا0 فإنه ¤عل �هللا َحَكًما 4شهيًد� 
كاFبا  كا-  فإ-   ،kلنا� 4بني  بينه 
فإ- �هللا ُيهلكه 4يقطع =�بر]، 4©زيه 
 lً4©تم على قلبه، 4يقضي عليه قضا
 kلنا� م[ًما، فال يستطيع �حد من 
�- �جز عنه عذ�$ �هللا تعا0، متاما 

كما يقو8 سبحانه: 
﴿ َفَما ِمْنُكْم مِّْن َ�َحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن﴾ 

(�حلاقة:٤٩)
 $Fهذ� 4عد �هللا 44عيد] لكل كا
يفتر� �لكذ$ على �هللا، 4ينسب .ليه 
4حيا �4 كالما �4 قوال �4 كتابا. 4لو 
T يكن �ألمر كذلك.. ملا �ستطا® 
 ،$Fمن �لكا h=معرفة �لصا kلنا�
4ملا متكن �لصاحلو- من �لتفرقة بني 
�حلق �4لباطل. 4لذلك فقد Fكر �هللا 
تعا0 هال� �ملّدعي �لكاF$ & كل 

من �لتو'�� �4إلجنيل �4لقر�-.

'به،  �جتبا]  �لذ�  �إلنسا-  �ّما 
عليه  �4نز8  كلماته،  .ليه  4�4َحى 
على  Fلك  ُيعلن   -� �4مر]  �ياته، 
تعا0  �هللا  �4فظه  جهر�،   kلنا�
 -� يريد4-  �µم  'غم   kلنا� من 
يفتكو� به، 4يتآمر4- للقضاl عليه، 
�لذ�   h=لصا� �إلنسا-  حتًما  فهو 
�هللا  عند  من  فعال  �لوحي  يتلقى 
يقو8  من  فإ-  Fلك  4على  تعا0. 
 h=نه ُمنـّز8 من عند �هللا فهو صا.
تعا0،  �هللا  من   hَّ4ُمصد قوله،   &

 h=4هو حقا 4صدقا �إلنسا- �لصا
من  تعا0  �هللا  طّهر]  �لذ�  �ألمني 
يكن   T ما لدنه  من  4عّلمه  عند]، 
للمخالفني  يعلم. 4بذلك ال يكو- 
به،  يعتذ'4-  عذ'  من  �4ملعا'ضني 
 T  �F. ֲדا،  �تّجو-  حجة  من  4ال 
�ل{  �لعقلية  �مللكا\  يستخدمو� 
�عطاها �هللا .ياهم، 4ما 4ضع �مامهم 
من حقائق لكي ُيفّرقو� ֲדا بني �حلق 

�4لباطل. 
4قد عا· 'سو8 �هللا � ُيعلن 
للناk �نه يتلقى �لوحي من �هللا، 
4عا=�] �لناk 4خالفو] 4لكنه 
�صر على =عوته، �4ستمر & 
.عالنه 4& .صر�'] هذ� على 
عاما..  4عشرين  ثالثة   qمد
بعد  من  �لشريف  عمر]  مد�  هي 
�- نز8 �لوحي عليه .0 �- �ختا'] 
�هللا جلو�']. 4مع Fلك T ُيعاقبه �هللا 
كما  �ملبكر  �rال�   4� بالقتل  تعا0 
ُيبّلغ   -� �مر]  بل  �لكاFبني،  توّعد 
=عوته .0 �لناk »يعا، 44عد] �- 

يعصمه من �لناk، فقا8 له:
﴿َيآ �َيَُّها �لرَُّسو8ُ َبلِّْغ َمآ �ُْنِز8َ .ِلَْيَك 
َبلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل  لَّْم   -.ِ4َ 'َّبَِّك  ِمن 
 ﴾kلنَّا� ِمَن  َيْعِصُمَك  �4َُهللا  ِ'َسالََتُه 

(�ملائد�:٦٨)

كافة  من  الناس  جلميع  نقول  هذا  أجل  من 
والنصارى  اليهود  وخاصة  األخرى،  األديان 
الذين جاءت كتبهم بنفس املعيار الذي ذكره 
القرآن الكرمي للتمييز بني الصادق والكاذب.. 
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عليه  4تآمر  ضد]،  �لدنيا  4قامت 
 kلنا� 4حا84  4عش�ته،  �هله 
4ملا هاجر  تعا0.  �هللا  فنجا]  قتله.. 
4شهر�4  �جليو·  »عو�  �ملدينة   0.
�هللا  4لكن  عليه،   lللقضا  fلسيو�
 ،kتعا0 كا- =�ئما يعصمه من �لنا
4ال  يقتله،  �حد�  عليه  ُيسلط  فلم 
�هلكه هو خال8 بضع سنو�\ من 
بكل  فإننا..  لذلك  =عوته.  .عال- 
�لكتا$  �هل  نسأ8  �4لو=..  �حلب 

�ليهو=  من 
�لذين   q'�4لنصا
 -� يريد4-  ال 
 hبصد يؤمنو� 
 h4صد �لقر�- 
 ،� �لرسو8 

نسأrم.. هل من �ملعقو8 �- يتر� 
بد4-  كذبا  عليه  يتقّو8  �حد�  �هللا 
بذلك  �جلر��  تبلغ  4هل  عقا$؟ 
بأ- �هللا  يّدعي   -� �هللا  �ملتقّو8 على 
 �F.4 �لناk؟  من  يعصمه   -� 4عد] 
�فترضنا جدال �- �فترq .نسا- على 
بأ-  4عد]  �هللا   -� c4عم  كذبا  �هللا 
�هللا  ُيحقق  �لناk، فهل  يعصمه من 
تعا0 كال_ Fلك �لكّذ�$ 4يعصمه 
�لناk، �4فظه من  فعال من بطش 

,ا4الִדم لقتله �4لقضاl عليه؟

من �جل هذ� نقو8 جلميع �لناk من 
كافة �أل=يا- �ألخرq، 4خاصة �ليهو= 
�4لنصا'q �لذين جاl\ كتبهم بنفس 
�لكرمي  �لقر�-  Fكر]  �لذ�  �ملعيا' 
 ..$F�4لكا  h=لصا� بني  للتمييز 
  � �لرسو8  حيا�   -. rم  نقو8 
�4ستمر�'ها ملد� ثالثة 4عشرين عاما 
rي �بلغ =ليل على �- �لقر�- 4حي 
صا=h من عند �هللا تعا0، �4نه كتا$ 
مقدk، جاl من عند �هللا، 4نز8 من 

لد- �لعزيز �حلكيم.
¥ نقو8 للمستشرقني �ملسيحيني �لذين 
�لكرمي، 4ُيشككو-  �لقر�-  يلمز4- 
تصمو-  .نكم  قدسيته..   &  kلنا�
«زية،  بوصمة  �لسال_  عليه  �ملسيح 
4تزعمو-  متدنية،  بفرية  4تتهمونه 
�نه ُقتل بأيد� �عد�ئه على �لصليب، 
�4نه صا' ملعونا �4لعياF باهللا.. ألنه 
& cعمكم قد ±ل لعنة �هللا من على 
�لناk، فصا' ملعونا حسب ما تنص 
عليه �لتو'�� �ل{ تؤمنو- ֲדا. بل .نكم 

بولس  كتبها  �ل{  �لرسالة  تعت[4- 
.0 �هل مدينة غالطية من �ألسفا' 
على  فيها  يؤكد  �نه  'غم  �ملقدسة، 

ملعونية �ملسيح حسب قوله:
 kلنامو� لعنة  من  �فتد�نا  "�ملسيح 
مكتو$  ألنه  لعنة ألجلنا،  .F صا' 
خشبة"  على  ُعّلق  من  كل  ملعو- 
�لثالث:   yإلصحا� غالطية:  (سفر 

فقر� ١٣)
4بزعمكم �- �ملسيح عليه �لسال_ قد 
�عد�ئه  بأيد�  ُقِتل 
�لصليب،   على 
تقّر4- بأنه T يكن 
بالعصمة  يتمتع 
�ل{ جعلها  �لربانية 
�هللا لألنبياl �لعظا_. 
بولس   fعتر�� حسب  .نكم..  بل 
نز8  قد  �ملسيح  بأ-  تقّر4-  نفسه.. 
ُينـزله  ال  �لذ�  �هللا  عقا$  عليه 
�لذين  �4لدجالني  �لكذ�بني  على  .ّال 
يفتر4- على �هللا �لكذ$، فقد 4'= 
�لقتل  �لتو'�� �- يكو- جز�³هم   &
�لقتلة  هذ]   -�4 �لصليب،  بو�سطة 
بالذ�\ تع} �- �ملقتو8 على �لصليب 
قد صا' ملعونا من �هللا تعا0.. �� �نه 
مطر4= من '±ة �هللا، متاما كما لعن 
�للعني. 4'غم  �4لشيطا-  .بليس  �هللا 

نقول bم إن حياة الرسول � واستمرارها ملدة ثالثة 
وعشرين عاما bي أبلغ دليل على أن القرآن وحي 
صادق من عند اهللا تعا�، وأنه كتاب مقدس، جاء 

من عند اهللا، ونزل من لدن العزيز احلكيم.
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هو  �ملسيح   -� تزعمو-  Fلك  كل 
�بن �هللا تعا0، 4كأ- �هللا & cعمكم 
 4� �بنه،  ±اية  عن  عاجز�  صا'  قد 
مثيال  صا'  قد  �بنه  بأ-  ُسّر  قد  �نه 
يرفع  ح²  ملعونا  فصا'  للشيطا- 
�هللا حسـب  4ضعـها  �ل{  �للعنة 
قولكـم على �جلـنـس �لبشـر� 

بأكمـله.
ֲדذ]  �نكم  تد'كو�   T 4لعلكم 
بالظلم،  �آل$  تصمو-  �ألقا4يل 
»يع  على  لعنته  صب  .نه  حيث 
�لناk.. سو�l �خطأT 4� �4 ©طئو�، 
ح²  لعن  قد  cعمكم   & ألنه 
�ألطفا8 �لرضع �لذين T يقترفو� .½ا 
T4 يرتكبو� معصية، 4ماتو� 4هم & 
�ل[يئة، T4 يعو� تلك  سن �لطفولة 
c4عم  بولس،  �لفها  �ل{  �لنظريا\ 
يتو�'ثها   -� ميكن  �خلطيئة   -� فيها 

.نسا- �خر. 
¾لد  4ال  ¾لدكم  يُد'   T 4لعله 
بولس.. �- =�4عي �لعد8 تقتضي �ال 
 �F. َُّيحاَسب �إلنسا- على خطيئة .ال
�'تكبها 4هو يعي 4يعقل �µا خر4¿ 
على �لقو�نني �إلrية 4عصيا- أل�4مر 
ُتد'كو�   T 4لعلكم  4جل.  عز  �هللا 
�- هذ� �لظلم قد 4قع كذلك على 
 �غ من  �لبشر  من  �ملاليني   fال�

�لذين  �لبشر  �4لئك  .سر�ئيل..  ب} 
�أل'بعة  �=_ خال8  بعد  �هللا  خلقهم 
�الf عا_ �ل{ سبقت نز84 �ملسيح، 
4عاشو� 4ماتو� كاألنعا_ ألµم.. & 
cعمكم.. T يتلقو� 4حيا 4ال شريعة 
4ال كتابا، .0 �- جاl �البن لتخليص 
�لناk من هذ] �للعنة، 4كأ- �آل$ قد 
عجز عن �- يغفر للناk خطاياهم 
بوسيلة �خرq غ� �- يضطر �بنه .0 
 kلنا� ليهينه  �أل'�   0. �لنـز84 
4يبصقو� عليه، ¥ يصلبو] 4يسفكو� 
 -� من  �آل$  يتمكن  لكي  =مه، 
هذ]   �4بغ خطاياكم.  لكم  يغفر 
�لتضحية �ل{ تزعمو- �- �ملسيح قد 
قا_ ֲדا، فإ- �آل$ T يكن ليستطيع 
4لكانت  �لبشر،  خطايا  يغفر   -�
عن  ُمعّطلة  تبقى  فيه  �ملغفر�  صفة 
 -� 0. ،��لعمل، 4موقوفة عن �لتأث
يتطو® �البن بتقـدمي نفسـه لكي 
يكو- كبـش �لفد�l. �ال سـاl ما 

حتكمو-!
4على �� �ألحو�8.. .- هذ� ليس 
�4لئك   q4عا= تفنيد  Âا8  هو 
�ملستشرقني، .ّال �- ملزهم 4غمزهم 
=فعنا  �لذ�  هو  �لكرمي  �لقر�-  عن 
.0 بيا- فسا= ما يّدعونه من �للعنة 
�ملسيح  �صابت  .µا  يقولو-  �ل{ 

�لصليب. 4خاصة  بزعم موته على 
كتابه  نشر  �لذ�   hملستشر� Fلك 
& �لنمسا 4طعن & عصمة �لقر�- 
�لكرمي 4& قدسيته. لذلك فإننا نر= 
عليه مبا يستحقه هو �4مثاله. 4لكننا 
�تبا® �ملسيح  �ننا Ãتر_  نؤكد على 
�لصا=قني، Ã4مل rم  �لسال_  عليه 
كل 4= 4كل ,بة، �4لئك �لذين ال 
يؤمنو- بعقيد� �لتثليث، 4ال بألوهية 
�ملسيح، بل يؤمنو- بإله �4حد خالق 
�تبا®  مثل  �4أل'�،  �لسما�4\ 
�4تبا®  �لكريستا=لفيا-،  كنيسة 
كنيسة   �� �ليونيتريا-  كنيسة 
.ننا  بل   .�كث 4غ�هم  �ملوحدين، 
مهما  �ملسيحيني  »يع  �يضا  Ãتر_ 
كانت عقائدهم، ح² 4لو �ختلفت 
�إلسالمية،  �لتعاليم  مع  عقائدهم 
يلمز4-  4ال  يتطا4لو-  ال  =�مو�  ما 
 kلقر�- �لكرمي، فقد خلق �هللا �لنا�
�حر�'� يؤمنو- مبا شا�4l �- يؤمنو� 
به، 4يكفر4- مبا شا�4l �- يكفر�4 

به، فقا8:
َفَمْن  'َّبُِّكْم  ِمن  �ْلَحقُّ  ﴿4َُقِل 
َفْلَيْكُفْر﴾   lََشآ 4ََمْن  َفْلُيْؤِمن   lََشآ

(�لكهف:٣٠)
 ،kلنا� على   l4صيا� لسنا  Ã4ن 
4ال 4كالl عنهم، فمن �من باحلق 
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كفر  4من  تعا0،  �هللا  عند  فجز�³] 
باحلق فحسابه �يضا عند �هللا تعا0، 
.- يشأ ُيعذֲדم 4.- يشأ يغفر rم. 
�إلخو�  Äاطب   -� .ّال  منلك  4ال 
�4مرنا  َعّلمنا  مبا  �لكر�_  �ملسيحيني 

به �هللا تعا0، حيث قا8:
ِباِحلْكَمِة  َ'بَِّك  َسِبيِل  .َِلى   ®ُ=ْ�﴿
4ََجاِ=ْلُهْم  �ْلَحَسَنِة  �4َلـَمْوِعَظِة 
ُهَو  َ'بََّك   َّ-.ِ َ�ْحَسُن،  ِهَي  ِبالَّ{ 
َ�ْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه 4َُهَو َ�ْعَلُم 

ِباْلُمْهَتِديَن﴾ (�لنحل:١٢٦)
ِ.الَّ  �ْلِكَتاِ$  َ�ْهَل  ُتَجاِ=ُلو�  ﴿4ََال 
َظَلُمو�  �لَِّذيَن  َ�ْحَسُن، ِ.الَّ  ِبالَِّ{ ِهَي 
�ُْنِز8َ  ِبالَِّذ�  �َمنَّا  4َُقوُلو�  ِمْنُهْم، 

.ِلَْيَنا �4َُْنِز8َ .ِلَْيُكْم 4َ.َِلُهَنـا 4َ.َِلُهُكْم 
ُمْسِلُموَ-﴾  ُه  لـَ 4ََنْحـُن  �4َِحٌد 

(�لعنكبو\:٤٧)
على  يتطا4لو-  �لذين  �4لئك  �4ّما 
شأ-  من  4ينتقصو-  �إلسال_، 
�يا\  من  4يسخر4-  �لقر�-، 

�لفرقا-، فأ4لئك Ãن rم باملرصا=، 
4نر= عليهم مبا كانو� �هال له، 4ُنفند 
يزهق  �لذ�  باحلق  �كاFيبهم  كل 
�لباطل، 4©رk �لسنة �4لئك �لذين 
بألسنة  �4ملسلمني  �إلسال_  يسلقو- 

حد�=.

وأّما أولئك الذين يتطاولون على اإلسالم، وينتقصون 
من شأن القرآن، ويسخرون من آيات الفرقان، فأولئك 
kن bم باملرصاد، ونرد عليهم مبا كانوا أهال له، وُنفند 
كل أكاذيبهم باحلق الذي يزهق الباطل، وlرس ألسنة 
أولئك الذين يسلقون اإلسالم واملسلمني بألسنة حداد.

* اجلاهل يؤكد، والعاقل يشك، والعالم يجرب.

* ال تكن كقمة اجلبل.. تَرى الناس صغارا ويَراها الناس صغيرة.

* إذا رأيت نياب الليث بارزة.. فال حتسنب أن الليث مبتسم!!

اإلنسـان أيهـا  لسـانك  احفـظ 

لسـانه قتيـل  املقابرمـن  فـي  كـم 

ثعبان إنـــه  ــك  ــن ــدغ ــل ي ال 

الشجعان لــقــاءه  تهاب  كانت 
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