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التقوى

�ب علينا  لو كنا جا�ين 
نتبني   &' �لدين   f Jث 
�ملسيح  فسر  كيف  جيد� 
 L2من سو Aأل�� 	ملوعو� � �آليا�
�ملؤمنو& تفس�� بر�عة �قمة ما سبقه 
تكوين  مبر�حل  �قا2¢ا  مفسر  (ليه 
مد�2«   J �لصا¼  تطو2  �بني  �جلنني 
 Lملجاهد� (ميانه J 2حم  تكوين طفل 
سمٌّ  �ملعصية   &' �لنفس   qقنا)  Lمعانا�
¤ا �'& �لطاعة شفا�ها ح² يهبه �هللا 
�لذִדا.  كل  متعتها   Lلصال�  J Aتعا
 J  Rحد� �هو  �لسفو�   J �لتفاس� 
 L2صو لنا  يعيد  تفس�  هذ�  �لقمة.. 
.� �مد  يد  على  �لنا¥  تربية  من 

تفس�  قر�ئحنا  تلحظ  ال   `�   .٢
 Iملر�� توضيح   J �لشمس   L2سو
 &' �فيه  ؟..   Iإلسال� تعاليم  �فلسفة 
�لرجل �لصا¼ عا` قائم بذ�ته. يدعو{ 

�ملسيح فيها '& متحو نفسك هللا ليعيد 
بذ�ته،  قائما  عاملا  ��علك  خلقك 
ضحاها،   �تكو&  �لشمس  تكو& 
�تكو&  جالها،   �() �لقمر  �تكو& 
�لليل ()� يغشاها، �تكو& �لسما1 �ما 
طحاها؟  �ما  �أل�2  �تكو&  بناها 
�ليال   � �مد  يكو&   Àبالتا�
�لربوبية  �لصفا	  على  بذ�ته  قائما 
��ملالكية،  ��لرحيمية  ��لرtانية 
خا�مه.  شأ&  يكو&  �هكذ� 
٣.  �كيف يقا5 '& تفاس�R هي هي 
 � بينما كتب  نعرفها   xل� �لسابقة 
 Lمصاغا كوحد &wتفس�� شامال للقر
هو  �حلجم  صغ�  كتا7   J  Lحد��
يكشف  �هو  �إلسالI؟  تعاليم  فلسفة 
بشكل  �هللا  لدين  �لالئق  �لتصو2  عن 
كامل، �'نه كا& هو هو جو�7 �مد 
�فهم �مد � لو جا1 بنفسه ل�� على 

'سئلة مؤمتر �أل�يا& �خلمسة.
 � �ملوعو�  �ملسيح   &'  Iلكال�   .٤
�لقدمية  �لتفاس�  'قو�5  بنفس  يقو5 
�ملوعو�  �ملسيح  فتفس�  غ� صحيح.. 
 J أل�2�kها  �حلر7  لوضع  �ملتكامل 
�حلر7  �نتها1  بسبب  �مد   L2سو
�لفكرية  �حلرية   qشيو� �لدينية 
 Lلس��� �لتا2يخ  مع  تكامله   J فريد 
منه  نعلم  تفس�  �هو  كله.    &wلقر��
�لدين،   J  Rإلكر��  Iعد على   Rتركيز
�2بط هذ� بفهم كامل للس�L �لنبوية 
�يرتبط   qللدفا  � �مد  ��ضطر�2 
�لقرw& عن  بتفس� كل wيا	  عضويا 
تا2يخ   J  aمسبو غ�  تفس�  �لقتا5 
بياناته.. 'خطر  من  �هو  �لتفس� 

عدI �ستقبا5 �إلنسا& ¤ذ� �لبيا& �لفريد 
هو من (�اله للتا2يخ �ضعف بص�ته 
Ãال5 (شر�P �هللا على �ملسا2 �لتا2[ي 

 فتحي عبد �لسال1
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..Lبأكمله كوحد
مر�حل  خال5  �لعنايُة  َعِملت  لقد 
ملسيحه  ميهد  سبحانه  �هو  كاملة 
بتحق� �لكنيسة �لدموية �ترسيخ �ضع 
�حلر7، لتفريغ �خلالفة �لثانية على ¢ج 
باليني   ٧  Çبال)  J ملهامها،    Lلنبو�
(نسا& بسبعني لسانا. من من �ملفسرين 
 xل� �لنبوية  للمهمة  �لر�ية   Rهذ لديه 
 ،Iكتا7 فتح (سال J مهامها 	حتد�
 Éجليو� لتجييش  �ضطر�2  فيه  �ليس 
سيدنا   Çيفر �هللا  أل&  �حلر7  �متا2ين 

.Rمد� �  ثانية ليبلغ �لدين 'قصا�
 Éلر�ئع �لو�ضح للعر� � R٥. تفس�
خلقه  كخلق  ال  قدمية  2بانية  كصفة 
�هللا غُ� مسبوJ a �لتفاس�. �هو هو 
تصو2 �لن¹ �خلامت �مد �، �لذi كا& 

قلبه �نعكاسا لصفة �لعرÉ �لربا�.  
 a2لطا�  L2لسو   �  Rتفس�   .٦
�لتدÀ '2بع مر�	  �شر� مفهوI سر 
تفس�   J يوجد  ال  للتيس�  متتالية 
�ستقبا5   Iعد� هو؟   'ين  سابق.. 
�لفهم سببه ضعف حاسته  هذ�  �ملر1  
�لر�حانية �لدقيقة..(& سر �لتدÀ عند 
 ،Aتعا �هللا  يعلمه  �ملحد�  �لتوقيت 
 §kل�� عا`   J  � �مد�  �بلغه 
 J  Aيتد  Rمر�� سيجعل  'نه  �طمأنه 
خلق عبد من �ملصلني عليه، �كذلك 
�كا&   ،� مرمي  �بن  �هللا  طمأ& 

�ملوعو� � تدليا ¤ما معا.   �ملسيح 

٧.  �تفس�R �  ألحا�يث �لدجا5 
بينها  ��لتوفيق  كلها  �لزما&  �wخر 
تصو2هم   J �لصحابة  خطأ  �تفس� 
 � �مد  �هللا  2سو5  مع  حد�  ملا 
عن �بن صيا� هو تفس� متكامل غ� 

..aمسبو
 Iإلسال�  Lملعجز  �  Rتفس�  .٨
�لك�J d عدL مقدما	 لكتبه �J جنم 
�¤دd �غ�R �قصائدR حني ميد� بركة 
�هللا J �لصحابة بسبب �لنبوL �(شا�ته 
باالنقال7 �مليمو& �ملبا2{ �لذi حد� 
J حياL 'صحا7 �لن¹ �مد � يد5 
�لن¹  بعظمة  مسبوقة  غ�   Lبص� على 
�تفس� �2عة wيا	 wخر سوL2 �لفتح.. 
٩. تفس� �ملسيح �ملوعو� �  للفاحتة 
 ٣٧٠ z ديةtل��هني �أل�  J 1سو�
�لصا�قني  كر�ما	   J  �'  .٤٤٩  –
 J  �' �لكتا7..  wخر   A�  ٤٤  z
كتا7 (عجاk �ملسيح z ٤٤ �w Aخر 
�لتفاس�   J قط  يوجد  ال  �لكتا7.  
يوضح  �لتفس�  هذ�   &) �لسابقة.. 
كيف كا& �لن¹ �لكرمي �مد � يقر' 
�لسوJ L2 �لصالL.. ال بد من �إلفاقة 
J �لصالL  ليعرP �ملر1  كيف يصلي 
�هدنا  �عا1  بنا2  فيها  يصطلي   Lصال
يصلى  ال  من  �ملستقيم..كل  �لصر�© 

 .Pلنا2 فصالته على شفا جر� Rهذ
١٠. �تفس�R �  لعالما	 �لساعة 
J �لتكوير ��لقيامة ��لزلزلة �ما يتعلق 

ֲדا من wيا	 غ� مسبوJ a �لتفاس� ..
�أل�5   ،Iلعلو� مفتا�  �لتناظر    .١١
كتابُة  تتم   &wلقر� فهم  تا2يخ   J  Lمر
�لصعب  �هللا  تيس�  على  بنا1  �لتفس� 
بضر7 �لسهل مثال له، ففي "مكتو7 
 J مع قوله Aد" يتناظر فعل �هللا تعاt'
�جو� �لصعوبة ��جو7 �إلميا& 2غم 
�لصعوبة.. �J كتا7 �خلطبة �إل¤امية 
تتناظر   Pية �الستخالw  J &' يشر�
عليهما  يطبق  ��هللا  �لتا2يخ   J 'متا& 
 ،Pالستخال� �قانو&  �عد  نفس 
 J 'يضا  �ألمتا&  تتناظر  �لفاحتة   J�
�ضاليهما  �مغضوبيهما  منعميهما 
مناظر   Òمع ��ألضحية  �لنسك   J  _
با7  �)fها   L2ألما� �لنفس  لذبح 
بني  تناظر  �هنا{   .Aتعا �هللا  �صطفا1 
�ملالك  �لرحيم  �لرtن  �لر7  خلق �هللا 
��لتناظر   ،Iأل����  Pستخال�� للعو�` 

بني �لعو�` �لر�حية ��لعو�` �ملا�ية. 
�خلطبة   J  � �لر�ئع   Rتفس��  .١٢
 L2إلسر�1 �ضر�� L2إل¤امية أل�5 سو�
�لكرمي  �لن¹  برسالة  �لزما�  �إلسر�1 
قوִדا  كل  لآلية  لتكو&   ،� �مد 
�هو  عظمتها..   »�' �للتسبيحة 
تفس� �مل �لتا2يخ �يلخص �لتغ��	 
�إلنسا&  لتحرير  �هللا  فعلها   xل� �لعاملية 
من  ملزيد  حاليا  �لعا`   Rجتا�  J  Rنر��
�لكاسح   i2لقد� �لتحر2. هذ� �إلسر�1 
من  ليتحر2   Iلإلسال �لفرصة  �هللا  ليتيح 
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التقوى

من  �يتخلص   Iحلر�� �لبيت  مرحلة 
 Éجليو� �جتييش   qلدفا� قيد  2بقة 
للحفاÔ على �حلياL مسلما (A مرحلة 
�لبشر....  Lعو�� لتربية   Iلتا�  Çلتفر�

 :Lلكتا7 آلية �لسجد� J � Rتفس��
(_ يعر« (ليه J يوI كا& مقد�R2 'لف 

سنة مما تعد�&) ال مثيل له..
غ�   L2لضر�� لدليل   Rتفس��  .١٣
كال��هني  كتبه  ش²   J  ..aمسبو
ملن   Lلتبصر��  dد¤��  dد¤� �جنم 
�هو  �غ�ها..   Iأل�ها� �(�kلة   dير
 Pألطر�� �ملتر�مي  �لو�سع  �لدليل 
 Lلنبو� �نتظا2  �لعقل  على  Oتم   iلذ�
'ياI بعث �لرسو5 �مد �،  �Oتم 
 J �ملسيح  بعث  �نتظا2  �لعقل  على 
�لقر& ١٩.. �تقدير   J Lلر�� موجة 
�لدليل Oتا« ملن تبلو2	 J قلبه 'نو�2 
 J R2انية �قد2 �هللا حق قدtصفة �لر
�ستحالة سكوته عند �ستنجا� �لوضع 

'� صر�§ �حلالة (ليه.
 iلذ� �لر�حي  �لسمو  �قائق    .١٤
�عا (ليه �ملسيح �ملوعو� � هي سر 
 Rهذ �خلنا  �لو  �عصبها.  �جلماعة 
�جلماعة أل& �هللا تعاA هو '2شدنا (ليها 
فهو �لدخو5 �حلق. �Õر� �إلعجا7 
�جلماعة.  J �خوال  يع?  ال  بالفكر 

(ليها  �لدخو5  كا&  �جلماعة   ��ئما 
 dعلى مستو Pكشو� 	ياw تصحبه
كل �لعا` ��ا5 '& [دq �هللا تعاA كل 

 .Lمؤيد Lباهر 	ياw ��'2 ألفا2قة �لذين�
فكر  ملجر�  مبعوثا  �ملسيح  يكن   `
  � هو  نبه  �لقد  منطقي،  �يل 
(A '& مو�ضيع مو	 عيسى ما هي 
عا2ضة،  شبهة   ُّ�2� ثانوية  قضيٌَّة  (ال 
ما1  جريا&  فقط  متنع  لعو�ئق  �2فٌع 
��لقضية  �لقلب،   شريا&   J �إلميا& 
�ألساسية هي �ليقني، هي �ملو	 حبا 
�يسمع،  يبصر   iلذ� �ملو	  �هللا،   J
فقط  �لبشر   J حبا  �ملو	  �ليس 
�يصم. يعمي   iلذ� هو  �حلب  فهذ� 

بعُث �  على خطى �مد  لربط 
كما  �إل¤ية  بالذ�	  �إلنسانية  �لذ�	 
بعث �هللا �مد� � لعقد تلك  �لعالقة. 
بعث �هللا �ملسيح لدفع �لنا¥ ليتعلقو� 
�جلماعة  �لبعض  يدخل  قد  برֲדم.. 
أل¢ا تنا�i بأفكا2 عظيمة �'¢ا جتد� 
�حلرية  شرحت  �'¢ا  فكريا   Iإلسال�
�لنسخ  عن  �لقر�&  �نزهت  �لدينية.. 
�نز�له  �ملسيح   Lفا� قضية  �2بطت 
بعالما	 �لساعة.. �لكن �ب على 
�ملر1 بعد �لبيعة '& يقر' كتب �ملؤسس 
قر�L1 تقية �'& ينصت خلطب �خللفا1 
 J يضع iلذ� �ملوعو�  �ملسيح  �بيا& 

 .Aضو2 �هللا تعاf ملقدمة �ليقني�

��لنسخ =�لرجم مثاال
من �ملؤكد �ملحكم عند �ملسيح �ملوعو� 
�لقرw& مطلقا.   J لنسخ�  Iعد �

فيستحيل نسخ wية منه بأخرd. �كل 
قو5 غ� هذ� فمن متشابه �لكالI له 

�هللا   �سؤ�5   iلتر�� Oتا«  تفس� 
��ملناقشة مع �ملتقني ��خلالفة..

��غتصب  �لطريق  قطع  ملن  ��لرجم 
�لنسا1 عد5 ال ظلم..

�لو كا& �ملسيح �ملوعو� � يقو5 
لر'ينا  �لكا)بو&   يزعم  كما  بالنسخ 
.Rمما نشر Lية ��حدw فهم J ظال لذلك

�ملطالبة   AB=ضر  Dلنا� تفهم  كيف 
بترPة �إلعالناM كشرL للتعرK؟ 
�آل& �عونا نتخيل �إلنسا& �لطبيعي..
�هللا.. مسيح   dلدعو يتعر�  �هو 

(& �عوd مسيح �هللا يتم �حلكم فيها 
 J�..لتبليغ� مثال  ��حد  كتا7  من 
ثالثة   �' كتابني   L1لقر� تكفي   Lمد
من  فهل  �لر�ئعة.  �لعربية  مكتبه  من 
�لكتب  بعض   L1قر� بعد  �ملعقو5 
'مر{  'حسم  لن  له  'قو5   &' �لعربية 

�أل�2ية؟   �لكتب  تر�ة  بعد  (ال 
�ملوعو� �  حسب  �ملسيح  ُكُتب 
'�5 صفحا	 كتابه جلة �لنو2 موجهة 
�هللا  [شو&   iلذ� �ملتقني  للصاحلني 
�ليست  �حلقيقة  عن  �للمفتشني 
للمفتشني عن سطر هنا �سطر هنا{ 
يÖعونه من �لسياa. �كث�� ما يقيم 
�ملسيح �ملوعو� على �ملخاطب حجة 

من �عتقا��ته..
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�اللتفا	  كعر7  علينا  �ب 
�ملسيح  كتابا	   J �لعر×   Öللك
على  'لفها   xل��  � �ملوعو� 
�ليال  ��عتبا2ها  كلها  حياته  مد�2 
نقضه  ميكن  ال   aلصد� على  كافيا 
.dخر' لغة   i' من  بتر�ا	 

كتب عربية
�هللا  مسيح  كتب  من  كعر7  لدينا 
تعاA بالعربية �ملستقاL من 'عاÀ قمم 
�لعربية �خلاصة بعر7 �لفطرL:  خطبة 
 Lwمر كتا7   5�'  J ¥لوسا�� ��فع 
منه  جز1   J�  ..Iإلسال� كماال	 
،٩٣ Iمه �هللا كتابة كتا7 �لتبليغ عا¤'

  � كتب  wִדم  مناقشة  �بعد 
 J �لصا�قني  كر�ما	  كتا7 
 &wلقر�� 2سوله   �tد  �هللا  tد 
،٩٣   Iعا �ملكذبني   Iلو�

مطولة  2سالة  كتب  �كذلك 
tامة  كتا7  �هي  منا  عر×   A)
كذلك  �كتب   ،٩٣  Iعا  dلبشر�
،٩٣  Iعا بغد��  حتفة  هو  كتيبا 

�كتب نو2 �حلق ��2 على �لقسا�سة 
�لطاعنني J �السالI �بعد '& كرمه 
�لو��2   Pخلسو��  Pبالكسو �هللا 
Õيئه  على  عالمة  �لقيامة   L2سو  J
 ،٩٤ Iكتب بقية كتا7 نو2 �حلق عا
،٩٤ Iحلجة عا� Iكتب كتيب (متا�

��لشيعة   �لسنة  بني  فيصال  �كتب 

بصحة  [تص  سؤ�5  على   ��2�
سر  كتا7  �لر�شدين  �خللفا1  خالفة 
عظمة   J�  ،٩٤-٩٥  Iعا �خلالفة 
�للغا	   I' �لعربية �'¢ا من �هللا �'¢ا 
 ،٩٥ Iعا �لرtن  منن  كتب كتا7 
�بعد مو	 wִדم كتا7 مكتوt' 7د 
عاI ٩٦،  كي يبني قانو& �لنبو�1	 
�يرفع  �هللا  [ففها  �كيف   L2ملنذ�
بسبب �خلشية ��خلوP ��لتوبة، �)كر 
للعذ�7  �هللا  ¬فيف  �لصد�  هذ�   J
عن 'سرL �ملحمدi بيجم بعد هال{ 
Õموعة منهم �شيوq �خلوP فيهم..

  ٩٧ Iعا �هللا   كتيب حجة  �كتب 
 iلفكر� �لعمل  تفضيل   J �كتب 

للمحاكم   ��للجو1  �لعنف  على 
 ،٩٧  Iعا �ملؤمنني  ترغيب  كتا7 
�هللا  عد�   Iليكهر هال{  �بعد 
،٩٨   Iعا  dد¤� جنم  كتابه  كتب 

 Rســما كتيـبا  �كتـب 
 ،٩٩  Iعا  iملهد� حقيقة 
جد�  �لعبا�2	  بليغ  كتابا  �كتب 
،١٩٠٠ �لنو2  جلة  كتا7  هو 

تفس�   J ثا&  بكتا7  �¤ند   dحتد�
�ملسيح ١٩٠١،   kعجا) هو   �لفاحتة 
فعلها   �2  dير كي  ملصر  �'2سله 
فكا& �2 �مد 2شيد 2ضا صاحب 
متعاليا.. متك��  �ملشهو2  �ملنا2 

 Iعا �إل¤امية  �خلطبة  �'لقى 
كتــا7  �كتـب   ١٩٠٠

،١٩٠٢  Iعا �إل¤امية  �خلطبة 
�كتب يتحدi �مد 2شيد 2ضا كتا7 
،١٩٠٢  dير ملن   Lلتبصر��  dد¤�

 J طويلة   Lقصيد� كتابا  �كتب 
،١٩٠٢   Iعا  iدt'  kعجا)

 Lتذكر من  كل  من  كال  �كتب 
�ألبد�5   Lسـ�� �لشـها�تني 
،١٩٠٣   Iعا �لرحـمن  �مو�هب 

  Iعا �السـتفتا1  كـتا7  �كتب 
.١٩٠٧

�هنا ')كر كل �إلخوL �لقر�1 لكتب 
يلتقطو�   &'  � �ملوعو�  �ملسيح 
 xل�� كتبه   J �لر�حانية  �ملحطة 
فينا  جديد  (نسا&   Lلوال� تؤسس 
يعرP �هللا تعاA �بسبب �ملعرفة يؤكد 
  � �ملوعو�  �ملسيح   aصد له  �هللا 
�يعلمه �هللا كيفية �لتأ�7 مع �لرسل. 

  
�T قبح �بد� Uاله فال يتغP ما ثبت

ليس كالI �ملسيح �ملوعو� � �جه 
 _ عاما  نطالعه  عندما  �يلة  صبية 
.kمن �لبحث لوجه عجوk يتحو5 بعد

كالمه �  �يل يز��� �اال كلما 
ملستويا	  �2تقينا  �كلما   Rتأملنا
سطر  كل  '�ل  ما  �اله.  فهم 
 .aلصا�� �ملسيح  هذ�  كتب   J
خالفة  علينا  �هللا  نعم  'ك�  �من 

صقع.   لكل  �لنو2  تنشر  حا2سة 
ما ثبت �اله فلن يثبت قبحه 'بد�.  


