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٢٦

التقوى

 Mبني �لديانا Zهنالك �£ا
 gلثال� على �� ْ�ل �لسيد�
بن  عيسى  باملسيح  مرمي 
مرمي عليهما �لسال� كا� قبل ]��جها. 
�ملسيحية  عند  �ساسية   gعقيد  eفهذ
�لوهية   Mلِّها إلثبا� Nغ 	سُتعملت �
�حلمل  ֲדذ�  �ليهو:  يقرُّ  كما  �ملسيح، 
 gلسيد� باִדامهم  ضمنيا  �لز��³  قبل 
�ملستحيل  من  فإنه  لذلك  بالزنا.  مرمي 
 ³��[ بعد  �لد  قد  �ملسيح  يكو�   ��
�لسيدg مرمي، أل� هذ� لو حد� ملا كا� 
�حلقيقة   eهذ لتزييف  م%�  من  هنالك 
هذ�   	  Zلوقو�� �ملسيحيني  قبل  من 
�حلر³ �لكبN �ما� �ليهو:. ¿ لو � يكن 
�ألمر حر³ جدال، �كا� ضر��يا   	
�بن  ليكو�   \�  Nبغ �لد  �نه  �لتأكيد 
�هللا �لدعم �لعقائد �ملسيحية �ملزيفة، فإ� 

هذ� �ال:عا� سيكو� �:عاً� ال ميكن �ثباته 
 gم سيقولو� هي �مر���ليهو:، أل عند 
متز�جة، فال بد �� تكو� قد �لت من 
]�جها! فلو حد� �حلمل بعد �لز��³ 
 Nملسيح من غ� g:ال� �ملا قامت لدعو
 Mنشأ �ملا  �ملسيحية،   �لد قائمة   \�
�ليها  �حتا³  �ملا  مطلقا،  �لزنا  ִדمة 

�ليهو: 	 ֲדتا�م.
حقيقة  ليؤكد  جا�  فقد  �إلسال�  �ما 
�يضع   ،\�  Nغ من  �ملسيح   g:ال�
ُب° على  ما  �ألمو� 	 نصاֲדا، �يبطل 
عند   gفاسد  gعقيد من  �لو�قعة   eهذ
�ملسيحية، �يطهِّر �لسيدg مرمي من ִדمة 
بأ:لة  �ليهو:  �طلقها   Kل� �لباطلة  �لزنا 
مرمي   gلسيد� قو7  �ك%ها  لعل   ،gعديد
نفسها 	 �لقر[� �لكرمي ﴿َلْم َيْمَسْسِني 
 g�ِّ%م (مرمي ٢١)  َبِغيًّا﴾   lُ�َ َ�َلْم  َبَشٌر 

بشر  ها  مسَّ قد  يكو�   �� من  نفسها 
�متها�  من   �� عا�ٍ�  بزنا   �� باعتد�� 
�لبغا� – حاشا هللا؛ ¿ تصديق �لقر[� fا 

يقة. 	 قوfا هذ� حيث �اها صدِّ
��خلالصة �� موقف �ملسيحية ��ليهو:ية، 
يعت%   ،gسا��� تشويه  من  فيه  ما  �غم 
:ليال تا�wيا على حد�� ��قعة �حلمل 
�لقر[�   g:ُتعت% شها �لز��³، كما  قبل 
�لكرمي :ليال �ضافيا حا�ا للمسلم على 
 ،gمبعجز �لز��³  قبل  كا�  �حلمل   ��

�على طها�g �لسيدg مرمي �بر��ִדا. 
 gسو� 	لكرمي، � �لقر[�  �قد جا� 	 
 \�  Nبغ �ملسيح   g:ال� ِ�ْكر  مرمي، 
على  �لتأكيد  مع   â¢  g:بوال مرتبطًة 
�عجا]يتْين.  �لوال:تني  هاتني  كو� 
 Mفزكريا � كا� شيخا هرما خا�
��مر�ته كانت عجو]� عقيما �   ،eقو�

متيم >بو $قة

;g^;3≈;flŸ;;g^;3≈;flŸ;;��;;ÌâË¡;ÎÄˆÂ;;ÌâË¡;ÎÄˆÂ

ÏË›`ÖÕÂ;ÏË⁄÷¡Â;ÏË¨Ñ]h;ÏŒËŒtÏË›`ÖÕÂ;ÏË⁄÷¡Â;ÏË¨Ñ]h;ÏŒËŒt



٢٧

التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد الثاني عشر - جمادى الثانية ورجب  ١٤٣٦هـ  نيسان / ابريل ٢٠١٥ م 

 â¢ g:بوال �تنجب 	 شباֲדا؛ فالبشر
�غم �نعد�� �إلمكانية �ألنثوية ظاهريا عند 
�مه ��لضعف �لشديد للعنصر �لذكو�6 
عند �بيه هو معجزg بال شك. �ما مرمي 
ها بشر  فلم تكن قد مسَّ �لسال�  عليها 
 	 فحمُلها  تز�جت،  قد  تكن   ��
�لعنصر  النعد��   gمعجز �لظر�  هذ� 
�ستعجب  �لذلك  متاما.  �لذكو�6 
�لسال�  عليهما  �مرمي  ]كريا  من  كلٌّ 
من هاتني �لبشا�تني، �جا� �لر: من �هللا 
تعا� �� حد�� هاتني �ملعجزتني هيِّن 

على �هللا تعا�:
﴿َقا7َ َ�\ِّ �َنَّى َيُكوُ� ِلي ُغَالٌ� َ�َكاَنِت 
�ْمَر�َِتي َعاِقًر� َ�َقْد َبَلْغُت ِمَن �ْلِكَبِر ِعِتيًّا 
* َقا7َ َكَذِلَك َقا7َ َ�بَُّك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن 
َشْيًئا﴾  َتُك  َ�َلْم  َقْبُل  ِمْن  َخَلْقُتَك  َ�َقْد 

(مرمي ٩-١٠)
َ�َلْم  ُغَالٌ�  ِلي  َيُكوُ�  �َنَّى  ﴿َقاَلْت 
َقا7َ   * َبِغيًّا   lُ�َ َ�َلْم  َبَشٌر  َيْمَسْسِني 
َكَذِلِك َقا7َ َ�بُِّك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن َ�لَِنْجَعَلُه 
[َيًة لِلنَّاِ� َ�َ�ْحَمًة ِمنَّا َ�َكاَ� َ�ْمًر� َمْقِضيًّا 

﴾ (مرمي ٢١-٢٢)
على  �لكرمي  �لقر[�  بيَّن  فقد  �هكذ� 
عليهما  �مرمي  ]كريا  من  كلٍّ  لسا� 
كلتا  من  جتعل   Kل� �ألسبا\  �لسال� 
 �� يعلن   �� قبل  معجزتني،  �لوال:تني 
عليه  �هو  �لك،  على  قا:�  تعا�  �هللا 
 gلقد�� eليال على هذ: � هيِّن، كما قدَّ
عليهما  لزكريا   â¢ قصة   	 �إلfية 

�لسال� ﴿َ�َقْد َخَلْقُتَك ِمْن َقْبُل َ�َلْم َتُك 
َشْيًئا﴾ (مرمي ١٠) ، ��شا� �� �fد� 
عيسى   g:ال� كانت  �جله  من  �لذ6 
ِمنَّا﴾  َ�َ�ْحَمًة  لِلنَّاِ�  [َيًة  ﴿َ�لَِنْجَعَلُه 

(مرمي ٢٢).
�قد �كد سيدنا �ملسيح �ملوعو: ��إلما� 
 eلسال� على هذ�� gملهد6 عليه �لصال�
�حلقيقة، �بيَّن �:لتها من �لقر[� �لكرمي، 
كما بيَّن �ملغز� ��لغاية من �ال:g �ملسيح 

.\� Nعيسى بن مرمي  �من غ
��لسال�   gلصال� عليه  حضرته  فيقو7 
موضحا �� �لقر[� ينصُّ على �� كلتا 
�مبينا  �fية،   gمبعجز كانتا  �لوال:تني 
منهما  كالًّ  Ñعل  �لقصتني  ��تبا²   ��

دg لألخر� �موضحة fا: معضِّ
”�ِمن عقائدنا �� عيسى �¢â قد ُ�لد� 
على طريق َخْرBِ �لعا:g، �ال �ستبعاَ: 	 
هذe �لوال:g. �قد £ع �هللا تلك �لقصتني 
	 سو�g ��حدg، ليكو� �لقصُة �أل�� 
على �لقصة �ألخر� كالشاهدg. ��بتد� 
لينُقل  مرمي،  �بن  على  �خَتم   â¢ ِمن 
َ�ْمَر خرB �لعا:g من �صغر �� �عظم.“ 

(٤٥ Ò ،مو�هب �لر�ن)
�ملسيح   g:ال�  �� تبيا�   Bسيا  	�
��ستمر��  �ملحمدية  �ألمة   	 �ملوعو: 
 Mل%كا�� Nجو: �خل� �� gٌنسله �شا�
 �� �ألمة   eهذ  	  eستمر���� �:��مه 
 g:د حضرته على �لوال يو� �لقيامة، �كَّ
�إلعجا]ية لعيسى �¢â عليهما �لسال� 

مبعجزتني، :�� ��سطة �لقو� �لبشرية 
لب° �سر�ئيل، ��لك بسبب فسا: تلك 
 �� توفيا  بأ�ما  حضرته  د  ��كَّ �ألمة، 
 M�Nخل� Zيتركا نسال تأكيد� على �نقطا
��ل%كاM 	 ب° �سر�ئيل ��نتقاfا �� 
�ألمة �إلسالمية، حيث يقو7 حضرته:

 �”�كا� تولُُّد ¢â من :�� مّس �لقو
�لبشرية، �كذلك تولُُّد عيسى من :�� 
�أل\ �موُتهما بد�� ترl �لو�ثة عالمًة 
�ملحمد6  �ملسيح  ��ما  �لو�قعة.   eذf
�إلfية،   Mلعنايا� من  �ُ�ْلد   \� فله 
كما ُكتب �نه ”يتز�³ �يولد له“ من 
 ���:  ��  gشا��  eهذ فكانت  �لر�ة، 
�نقطاعها ��  �ملحمدية �عد�  �لسلسلة 
 Ò �لر�ن،  (مو�هب  �لقيامة.“  يو� 

(٤٩
�ملسيح   g:ال�  gمعجز حضرته  �يؤكد 
�منها   ،gNكث مو�ضع   	  \�  ��:

قوله:
يتدّبر�� �� عيسى  �لذين ال  ”سيقو7 
�لكتا\  �هل  من   �ْ��﴿ للساعة:  علم 
�لك   ،(١) موته﴾  قبل  به  لَُيْؤِمَننَّ  �ال 
 eتدّبر� �ما  �آلبا�،  من  �عو�  قو7 
�ملر�:   �� يعلمو�  ما fم ال  كالعقال�. 
من �لعلم توّلدe من غN �ٍ\ على طريق 

(٦٢ Ò ،الستفتا��) “.gملعجز�
�ما ملا�� كانت هذe �ملعجزg؛ �6 خْلق 
��ضح  فقد   ،\�  Nغ من  عيسى  �ِهللا 
حضرته �� هذ� سببه ما قاله �هللا تعا� 
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التقوى

	 �لقر[� �لكرمي:
 ﴾ َتْمَتُر�َّ َفَال  اَعِة  لِلسَّ َلِعْلٌم  ﴿َ��ِنَُّه 

(�لزخر� ٦٢)
��ملقصو: بالساعة �لK جا� �ملسيح عْلما 
 �� �ضافة   ،Mملو� بعد  �لقيامة  هي  fا 
�لنبوg من  �نتقا7  معÇ [خر �هو ساعة 
ب° �سر�ئيل �� ب° ��اعيل �بعثة �لن� 
للقيامة  عْلما  كونه   Òفبخصو  .�
فهذ� ألنه كانت فرقة من �ليهو:، �هم 
�لقيامة،  ينكر��  كانو�  �لصد�قيو�، 
��سطة   ��: عيسى  تعا�  �هللا  فخلق 
�\ ليبني fم �نه قا:� على �لبعث بعد 
 ��: جديد  خلق  هو  ��لذ6  �ملوM؛ 
معر�فة  ��سبا\  �سائط   ��:� تناسل 
:نيوية، �هي [ية مستمرg لكل من ينكر 

�لقيامة. �يقو7 حضرته مبينا �لك:
َلِعْلٌم  ﴿َ��ِنَُّه  قا7:  تعا�  �نه  ”فاعلم 
علًما  سيكو�  �نه  قا7  �ما  اَعِة﴾،  لِلسَّ
للساعة، فاآلية تد7 على �نه علم للساعة 
من �جه كا� حاصل له بالفعل، ال �� 
 .Mأل�قا� من  �قت  بعُد 	  ِمن  يكو� 
 ،\� Nمن غ eلوجه �حلاصل هو تولُّد��
��لتفصيل 	 �لك �� فرقة من �ليهو:.. 
�ع° �لصد�قيني.. كانو� كافرين بوجو: 
�هللا على لسا� بعض  فأخ%هم  �لقيامة، 
 Nيولد من غ قومهم  �بًنا من   �� �نبيائه 
�جو:  على  fم  [يًة  يكو�  �هذ�   ،\�
�لقيامة، فإ� هذ� �شا� 	 [ية: ﴿َ��ِنَُّه َلِعْلٌم 
[ية: ﴿َ�لَِنْجَعَلُه  اَعِة﴾، �كذلك 	  لِلسَّ

(�امة  للصد�قني.“   6� لِلنَّاِ�﴾،  [َيًة 
(١٥٩ Ò ،��لبشر

هو  �لذ6  �لثاW؛   Çباملع يتعلق  فيما  �ما 
�سر�ئيل  ب°  من   gلنبو� �نتقا7  ساعة 

�hي� �لن� �، فيقو7 حضرته: 
�ال  �سر�ئيل  له �\ من ب°  ”�ما كا� 
 \�  Nغ ِمن  �هللا  خَلقه  �كذلك  ُ�ّمه، 
�لك  �كا�  ��مى.  ما   �� فيه  ���مى 
�مٍز   	 fم  ��خباً��  لليهو:  �ِعْلًما  [يًة 
 Nخ نبينا  لظهو�  ���هاًصا  �ختفى،  قد 

(٢٥ Ò ،اميةfخلطبة �إل�) “.��لو�
�يقو7 حضرته �يضا:

خلق  هو   g:إل���  eذf فعل  ما  ”فأ�7ُ 
 .g:ملجر�  gبالقد�  \�  Nغ من  عيسى 
فكا� عيسى ��هاًصا لنبينا �َعَلًما لنقل 
من  �أل\  جهة  من  يكن   � مبا   ،gلنبو�
فكا�   â¢ ��ما  �إلسر�ئيلية.  �لسلسلة 
ما   â¢ فإ� �النتقا7،  على  vفيا  :ليال 
�لبشرية،  �إلسر�ئيلية   ��لقو من  توّلد 
بقي  فما  �لفّعا7.  �هللا   gقد� من  بل 
�ال  َمطَر5ٌ،  للفخر  بعدSا  لليهو: 
ليقطع  كذلك  �كا�  َمسَر5ٌ.  للتك% 
�هللا �ِحلجا³َ، �ينّقص �لتصلَف �يسّكن 

(٤٦ Ò ،مو�هب �لر�ن) “.لَعجا³َ�
 Nغ من  عيسى   g:ال� بأ�  �لقو7  �ما 
ليس  فهذ�  �ملسيح،  �لوهية  تدعم   \�
تكو� حجة  أل�  تصلح  �ال  صحيحا، 
تفر:  �مًر�  ليست  أل�ا  �ملسيحيني،  بيد 
�لقر[�   	 �كر  تعا�  ��هللا  �ملسيح،  به 

�لكرمي �:� على هذe �لعقيدg �� للتولُّد 
من غN �\ مثيال، بل مثيل �قو� �هو 
�ما   !��  ��  \�  ��: تولَّد  �لذ6  [:�؛ 
�لصعو: ��ل7�Y من �لسما� فهو �لذ6 
ثبت  �لو  �هللا،  سنن  من  مثيل  له  ليس 
�ملسيح  به  تفرَّ:  �مًر�  لكا�  حقا  �كا� 
حو7  شبهة  هنالك  ��صبح  :�� شك 
�لوهيته �� � يذكر �هللا تعا� مثيله من 

سننه. �يقو7 حضرته 	 �لك:
�بن  عيسى   ��  ��لنصا� قالت   ���”
به  �كانو�   ،\ٍ�  Nغ من  توّلد  مبا  �هللا 
 َّ��ِ﴿ بقوله:  �هللا  فأجاֲדم  يتمّسكو�، 
َخَلَقُه   �َ:َ] َكَمَثِل  �ِهللا  ِعْنَد  عيَسى  َمَثَل 
ِمْن ُتَر�ٍ\ ُثمَّ َقا7َ َلُه ُكْن َفَيُكوُ�﴾ (١)، 
�فِع  خصوصيِة  جو�َ\   �نر ال  �لكنا 
�ك%  �نه  مع  �لقر[�،  �نز�له 	  عيسى 
�هل  عند  عيسى  �لوهّية  على  �لداليل 
عيسى  صعو:  �مر  كا�  فلو  لبا�.  �لصُّ
�لر�ن،  �ّبنا  �هبوطه صحيًحا 	 علم 
مثيل  �هللا  يذكر   �� �لو�جب  من  لكا� 
عيسى 	 هذe �لصفة 	 �لفرقا�، كما 
�كر [:� ليبطل به ُحّجة �هل �لصلبا�. 
فال شك �� 	 ترl �جلو�\ �شعا� بأ� 
هذe �لقّصة باطلة ال �صل fا �ليس �ال 
منعت  مصلحة   6ّ� �تعلمو�  كاfذيا�. 
حقًّا  كا�  �قد  �جلو�\؟  هذ�  من  �هللا 
 �على �هللا �� Ñيب �Ñيح ]عم �لنصا�

(٦٤ Ò ،الستفتا��) “.\باالستيعا
من  �ملسيح  خْلق   َّ�� حضرته  �يؤكد 
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غN �\ ليس خا�جا من �لسنن �إلfية، 
حيث يقو7 حضرته:

 \� Nقيل �ّ� �ملسيح قد ُخلق من غ �ْ�”
 ...g:لعا� Bهذ� �مر فو� ،gمن يد �لقد�
قلنا �ّ� َخْلق �نساٍ� ِمن غN �\ :�خٌل 
	 عا:g �هللا �لقدير �حلكيم، �ال نسلِّم �نه 
خا�³ من �لعا:g �ال هو حر6ٌّ بالتسليم 
 gفإ� �إلنسا� قد يتوّلد من نطفة �المر�
�ليس   ،gلند�� سبيل  على  �لو  �حدها 
له  بل   ،gلقد�� قانو�  ِمن  Þا�³  هو 
نظائر �قصص 	 كل قو� �قد �كرها 
�ألطّبا� من �هل �لتجربة. نعْم، نقبل �� 
خالفها  ما   �� نسبًة  قليلة  �لو�قعة   eهذ
 eلتوليد... �ال شك �� هذ� من قانو� 
�لو�قعة نا:�g نسبة �� �لطريق �ملتعا�� 
حاشية  �إلfامية،  (�خلطبة  �ملشهو�...“ 

(٢٦ Ò
 Nما �لذ6 يدعي �� خلق �ملسيح من غ�
�نه  فيؤكد حضرته  للسنن  vالف   \�
 eيسي� �� �هللا تعا�، �يريد �� ¢دَّ قو�
فا �إلحاطَة بسننه  �قد��ته، �يدعي تعسُّ

تعا�، فيقو7 حضرته 	 �لك:
باألسبا\  vلوقه   	  Mٌتصّرفا ”�ِهللا 
��لو  �يعلمها  �ألسبا\   ��: �من 
�لنهى. بل هذ� كاللُّب ���l كالقْشر، 
فال تقنع بالقشر كالَقد�ّية، ��طُلْب سرَّ 
يشا�،  ما  يفعل  �هللا   �ّ� لُيْعَطى.   eقد���
�َألْبصا�، �ال حتّدe �آل���،  ُتْد�كه  �ال 
�ال ¢تا³ �� ما:gٍ �َهُيوَلى. ��ّنه قا:ٌ� 

 ،�ٍ��:  Nملرضى من غ� �� يشفي  على 
 Zلق �لُوْلَد ِمْن َغْيِر [باٍ�، �ُيْنِبت �لّز�w�
ِمْن َغْيِر َ�ْ� ُيْسَقى. �ما كا� لد��ٍ� �� 
 Z:يو �َألْعلى.  �ّبنا  َ�ْمر   Nغ من  ينفع 
يشا�،  عما   ZYي� يشا�،  فيما   Nَلتأث�
 Mلسما���� �أل��   	 �ألمر  �له 
�لُعَلى. �من � يؤمن بتصرفه �لّتا�، �� 
 M��ّ� من gٌ�ّ� لذ6 � َيْأَبه� eيعر� �مر
�ألنا�، فما قَد�e حق قد�e، �ما َعرَ� 
َحدَّ  �لذ6   �� �َمن   .��هتد �ما  شأنه 
ِبُسّنته؟  علُمه  �حا²   �� قد�ته،  قو�نَني 
�تعلم �لك �لرجل على �أل�� �� حتت 

(٦ Ò ،مو�هب �لر�ن) “؟��لثر
 �� على  حضرته  توضيح  يقتصر   ��
�ألمر ليس خا�جا من �لسنن نظريا بنا� 
�ملطلقة  تعا�  �هللا   gبقد� �العتقا:  على 
هذ�   �� حضرته  ��ضح  بل  فحسب، 

 Kل�  g�:لنا� �لطبيعية  �ألمو�  من  �ألمر 
�لطب   	  g%خل�� �لعلم  �هل  يعرفها 
 eֲדذ يتمتعن  �لنسا�  فبعض  ��لتا�يخ، 
�خلاصية �لK جتعلهن قا:��M على �نتا³ 
بويضاM ملقحة 	 حاالM نا:�g جد�. 

يقو7 حضرته 	 �لك ما تعريبه:
 ...g�:عيسى � نا g:فكما كانت �ال
أل�   gلند�� كلمة  �ستخدمُت  �لقد 
�ال:g �ملسيح بال �\ �يضا من �ألمو� 
�لطبيعة؛  �لنا:�g �ليست vالفة لقانو� 
أل� �ألطبا� �ليونانيني ��fنو: ��ملصريني 
قد كتبو� نظائر كثgN لوال:g ��ال: من 
:�� �\. فبعُض �لنسا� يتمتعن -yكم 
 gلعاقد� �لقوتني  بكلتا  �ملقتد�-  �لقا:� 
بذ�ִדن   	 توجد   ¿ �من   ،gملنعقد��
خصائص �لَذكر ��ألنثى كليهما. �لقد 
�كر �ليونانيو� نظائر هذe �لوال:g كما 

”إن َخْلق إنساٍن ِمن غ< أب داخٌل s عادة اهللا القدير 
احلكيم، وال نسـلِّم أنه خارج من العـادة وال هو حريٌّ 
بالتسليم فإن اإلنسان قد يتوّلد من نطفة االمرأة وحدها 
ولو على سـبيل الندرة، وليس هـو �ارج ِمن قانون 
القـدرة، بل له نظائر وقصص s كل قوم وقد ذكرها 
األطّباء من أهل التجربة. نعْم، نقبل أن هذه الواقعة قليلة 
نسبًة إk ما خالفها من قانون التوليد...(املسيح املوعود �) 
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التقوى

 eلت هذ قد� �fند�� �يضا �مثلة، �ُسجِّ
�لكتب  �يضا 	   Nكب بتحقيق  �لظو�هر 
 �� مصر.   	 مؤخر�  �ُلفت   Kل� �لطبية 
�"سو�³  بنسي"  "شند�  �لكلمتني 
 Nند�سية �يضا تشf� لكتب� 	بنسي" 
 Zألمو�. فهذ� �لنو� eحلقيقة �� هذ� 	
�لند�g فقط... فال  من �لوال:g يتضمن 
ميكن �لقو7: �� �لوال:g من غN �\ �مر 
 eص عيسى � �حدw g:للعا Bخا�
فقط. فلو كا� �لك ميزg خاصة بعيسى 
 eNلقر[� �لكرمي نظ� 	هللا � � � ملا قدَّ
�ألكثر ند�g، �ملا قا7: ﴿ِ��َّ َمَثَل ِعيَسى 
ِعْنَد �ِهللا َكَمَثِل َ[َ:َ� َخَلَقُه ِمْن ُتَر�ٍ\ ُثمَّ 
َقا7َ َلُه ُكْن َفَيُكوُ�﴾ ([7 عمر��: ٦٠)، 
... خلقه من �لتر�\ �لذ6 هو ُ��ُّ £يع 
�لنا� ¿ قا7 له كن فكا�، �6 صا� حيا 
يقظا. فو�ضح �نه ��� ظهر نظN شي� ما 
فلن يبقى منقطع �لنظN، ���� ُعثر على 
�ا Èصه � �لقو7  يسعه  فال  ميزg ألحد 
 Ò لغر�لوية، حاشية� (�لتحفة   .eحد�

(٧٢
�مسألة �لتو�لد �لعذ�6، �لK �شا� �ليها 
حضرته فيما سبق، هي مسألة �صبحت 
من مسلَّماM �لعلم �حلديث، ��لبحوُ� 
�ملتعلقة بذلك كثgN �معر�فة. �قد ���: 
حضرg �خلليفة �لر�بع ��ه �هللا 	 كتابه 
"�ملسيحية �حلة من �حلقائق �� �خليا7" 
حو7  علمية  �yو�  مر�جع  من  �مثلة 
حيث  �لعلما�.  ��ثَّقها  حدثت  ظو�هر 

يقو7 حضرته:
�لتو�لد �لعذ�6 هو تطو� غN جنسي �� 
 �� يؤ:6  �ألنثى  لبويضة  تز��جي   Nغ
َكر... كما  �نتا³ �لوليد :�� �ساطة �لذَّ
جا� 	 :��ساM حديثة �نه ميكن تنشيط 
عملية تكوين �جّنة بشرية �حياًنا بطريقة 
"�لكالسيو�  باستعما7  �لذ�¯  �لتو�لد 

.gفِّز� g:يونو فو�" كما�
 ��  gفكر تدعم  �ألyا�   eهذ مثل   ��
�ثنا�  �ملبكر  �إلجها�   Mحاال بعض 
 �� بسبب  تكو�  قد  �لبشر6  �حلمل 
�لتو�لد  بطريق  فيها  تشكل  قد  �جلنني 

�لعذ�6.
على �ية حا7، �ثبتت �لبحو� �لتجريبية 
من  ممكنة  �لعذ�ية   g:لوال�  �� �حلديثة 
hلة   	 نشر  حيث  �لعلمية،  �لناحية 
  (Nature Genetics) "لطبيعة� Mمو�ِّثا"
 �١٩٩٥ �أل�7  تشرين  �كتوبر/  عد: 
تقرير يبحث 	 حالة غN عا:ية لطفل 

بويضة  من  نتج  سنو�M؛  ثال�   eعمر
�لباحثو�  فحص  �قد  ملّقحة.   Nغ
 Mكل �لكر�موسوما 	  (DNA ) ترتيب
�جلنسية (X) 	 خاليا جلد �لولد �:مه، 
 	  X  Mكتشفو� �� �لكر�موسوما��
بعضها  متطابقة  كانت   eخاليا £يع 
�ّمه  من  مشتّقة  �£يعها  بعض،  مع 
�لو��ثية   Mملكونا� فإ�  �هكذ�  فقط. 
 ٢٢ �لـ   Mلكر�موسوما�  ³��[� لـ 
متطابقة  �يًضا  كانت  :مه   	  ��ألخر
(�ملسيحية  �ّمه.  من  بكاملها  �مشتقة 

(٧ Ò ،7حلة بني �حلقائق ��خليا�
�بصفة عامة، فإ� �لفا�B بني �جلنسني 
 �� حيث  ��حد؛  كر�موسو�   	 هو 
  XY كر�موسوَمْي  على  ¢تو6  �لذكر 
�ألنثى على كر�موسوَمْي  بينما حتتو6 
لذكو�   Mحاال هنالك  �لكن   ،XX

 lبل �هنا ،XXY نا� ¢تو�� على��
 XXXY لتركيب g�:لنا� Mبعض �حلاال

التوالد العذري هو تطور غ< جنسـي أو غ< تزاوجي 
َكر...  لبويضة األنثى يؤدي إk إنتاج الوليد دون وساطة الذَّ
كما جاء s دراسات حديثة أنه ميكن تنشيط عملية تكوين 
أجّنة بشـرية أحياًنا بطريقة التوالد الذاR باستعمال 
زة." (اخلليفة الرابع ر�ه اهللا) "الكالسيوم أيونو فور" كمادة �فِّ
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 g:عا هؤال�  �لكن   ،XXXXY  � بل 
يكو� لديهم تشوهاM خلقية �مشاكل 
 Mلعضال�  	 كالضعف  عضوية 
فيما  �ما   .Mسرطانا تطوير  ��مكانية 
يتعلق باإلنا� فقد ثبت علميا �� بعض 
 �� ميكن   XXY ¢ملن  �لال¯  �إلنا� 
�ألنوثة، :�� �6   Mنا� كامال� يكنَّ 
 M��:قا� خلقي،   eتشو  �� �ضطر�\ 
على �إلجنا\. �هنالك حاالM مسّجلة 
�موثَّقة إلنا� من هذ� �لنوZ قد �لن 
 XY كو���� Mكامال  XX جننب �ناثا��
كاملني١. �لعل �لسيدg مرمي كانت من 
كاملة  �نثى  كانت  حيث   ،Zلنو� هذ� 
�ֲדذ�  �لكر�موسومي،  �لتركيب  ֲדذ� 
كامَل  َ�َكًر�  منها  �ملسيح  تو�لد  فإ� 
هو   XY ¢مل  عذ�يا  تو�لد�   gلذكو��
�طبيعي  للحد��  قابٌل  ممكٌن  �حتما7ٌ 
جنسيا،  ال  بويضتها  تنشطت  لو  فيما 
�ֲדذe �لصو�g فإ� حقيقة تولُّد �ملسيح   
�آل�  �صبحت  قد  عذ�ية   g:ال��
�نكا�ها،   �� سبيل  ال  علمية  �مكانية 
�حلديثة  �ملكتشفة   gلصو��  eֲדذ سو�� 
من  بغNها   �� �لعذ�6  �لتو�لد  من 

  .��الحتماالM �ألخر

��خ�N، فقد تبيَّن �� �ال:g �ملسيح من 
غN �\ هي حقيقة تا�wية يقرُّها تا�يخ 
�ملسيحية ��ليهو:ية كلٌّ بطريقته، �هي 
�حلديث،  �لعلم  يقبلها  علمية  �مكانية 
د  �هي حقيقة �قرَّها �لقر[� �لكرمي ¿ �كَّ
عليها �ما� �لزما�  ��بيَّن �ملغز� من 
���ئها. �ما �نكا� هذe �حلقيقة من ِقبل 
ببعض  �ملتأثرين  �ملثقفني  �نصا�  بعض 
هو  �منا  �لسا�جة  �إلحلا:ية  �ألفكا� 
vالفة للتا�يخ ��لعقل ��لعلم �حلديث، 
�هللا   gلقد�� �لقر[�   Mلبينا �نكا�  �هو 
تعا� غN �ملحد�:g بالنسبة أل6 مسلم 
�هو  �لكرمي،  بالقر[�  �إلميا�  يدعي 
ملن  �يضا  �لزما�  تكذيب صريح إلما� 

 �� به. �fذ� فال عجب  �إلميا�  يدَّعي 
��ملسيح  �ملهد6  �إلما�   gحضر يقو7 
�ملوعو: عليه �لصالg ��لسال� عن هؤال� 
�ملنكرين، �لذين wالفو� �لقر[� �لكرمي 
�م � بد�ية،  ��لعلم  �لعقل  vالفتهم  مع 
يقو7  حيث  �إلسال�.  من  خا�جو� 

حضرته ما تعريبه:
 - �ملسيح   �� هي  �عقيدتنا  �مياننا  �منا 
�- كا� بد�� �\، ��� �هللا تعا� 
�لطبيعّيو�  ��ما  كلها.   gلقد�� ميلك 
�ملسيح   �� يثبتو�   �� ¢ا�لو�  �لذين 
 ،�Nًكب ��تكبو� خطًأ  فقد   \� له  كا� 
��لُه مثِل هؤال� �له ميت، �ال ميكن �� 
�لذين يظنو� ��  �لقو�  ُيستجا\ :عا� 
�حًد�  �� wلق  على  يقد�  تعا� ال  �هللا 
بد�� �\، ��� هؤال� عندنا خا�جو� 
 ٢٤ ”�َحلكم“   gجريد) �إلسال�.  عن 

يونيو/ حزير�� ١٩٠١)
�ما لو قا7 �لبعض ֲדذe �لعقيدg ظنا منهم 
:ليال  �يبطلو�  �لتوحيد  wدمو�  �م �
قويا بيد �ملسيحيني على �لوهية �ملسيح 
شك  فال  فا:حا.  خطأ  يرتكبو�  فهم 
 g:ال� �Èا�   	 vطئو�  �ملسيحيني   ��
�لوهيته،  على  :ليال   \�  ��: �ملسيح 
�لكن ال يليق بنا �� نقو7 �فحاما fم 
بأ� للمسيح �با، فهذ� ليس بدليل، بل 
لقو7  ��يضا  �لكرمي  للقر[�  vالفة  هو 
عليه  �ملوعو:  �ملسيِح  �لَعْد7  �حلَكم 

�لصالg �لسال�.

ظهر  إذا  أنه  "فواضح 
يبقى  فلن  ما  شيء  نظ< 
ُعثر  وإذا  النظ<،  منقطع 
على ميزة ألحد فال يسعه 
القول إنها ¢صه وحده." 

(املسيح املوعود �) 
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(نقال عن كتا\: �ملسيحية �حلة من �حلقائق �� �خليا7)




