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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

 � nد �لقا$ياo< 'غال �pمر qحضر 

ا  نالو� حظًّ قد  ��ألبر��  �ألخيا�  من   Nكث كا�   ��"
�لكن  خفي،  بشكل  �سر�ئيل  ب°  �نبيا�  مماثلة  من 
مسيح هذe �ألمة قد ُبِعث مقابل �ملسيح �إلسر�ئيلي 
علًنا بأمر من �هللا ���نه، لُتفهم �ملماثلُة بني �لسلسلة 
ُشبِّه  �ملحمدية. �من �جل �لك  �ملوسوية ��لسلسلة 
هذ� �ملسيح بابن مرمي من كل �لوجوe لد�جة �� �بن 
مرمي هذ� قد تعر� ملا تعر� له �بن مرمي �إلسر�ئيلي 
من �بتال��M. فأ�ال كما ُ�لد عيسى �بن مرمي مبحض 
نفخ �هللا، كذلك ُ�لد هذ� �ملسيح �يًضا مبحض نفخ 
�لتحرمي.   gسو� �ْعد  حسب  مرمي  :�خل  من  �هللا 
�كما �ثMN ضجة كبgN عند �ال:g عيسى �بن مرمي 
�قا7 �ألعد�� �لعميا� ملرمي ﴿لقد جئِت شيًئا َفِريًّا﴾، 
ضجة   MNث�� �يًضا   -Wشأ  	- هنا  قيل  كذلك 
�لقيامة، �كما �� �هللا قد �جا\ �ملخالفني 	 عيسى 
[ية  بقوله ﴿�لنجعله  له  عند �ضع مرمي �إلسر�ئيلية 
للنا� ���ة منا �كا� �مًر� مقضّيا﴾، �ّ: �هللا تعا� 

�لذ6   Wلر�حا� �لوضع  حني   ¡ّ� بالنسبة  �ملخالفني 
تقد���  ال  �نكم  �قا7:   ،gالستعا�� قبيل  من  كا� 
�لر�ة  [ية  للنا�  سأجعله  مبكائدكم،  �فنائه  على 
�كا� �لك مقدً�� منذ �أل]7. ¿ كما �فÌ مشايخ 
�الستفتا�  هذ�  ��عّد   ،� عيسى   Nبتكف �ليهو: 
 Ìح �لكبا�  �آلخر��  به   Ìف�� شرير   Nكب يهو:6ٌ 
كبا�  من   Mمئا  � عيسى   Nتكف على   B:َصا

املماثلُة بني املماثلُة بني 
السلسلة املوسوية السلسلة املوسوية 
والسلسلة احملمديةوالسلسلة احملمدية
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من  معظمهم  كا�  �لذين  �ملقد�  بيت  من  �لعلما� 
�هل �حلديث، فهذ� متاًما ما جر� معي. �كما كا� 
�لتكفN �لذ6 صد� ضدe- قد  حضرته –بعد �لك 
���6 �يذ�ً� شديًد�، �ُسّب سباًبا غليظÎ، ��ُلَِّفْت 	 
معي؛  حصل  متاًما  فهكذ�   ،Mمؤلَّفا �شتمه  هجائه 
�ليهو:  ��لئك  ثانًيا، �كأّ�  ُ�ِلد  نفسه  �ملسيح  فكأ� 
�نفسهم ُ�ِلد�� من جديد بعد �لف �Ïامنئة عا�. �ال 
�يب �� هذ� هو �ملعÇ �ملر�: من نبو�g "غN �ملغضو\ 
من  عليَّ  �تعا�  سبحانه  �هللا  كشفه  �لذ6  عليهم" 
 Ìح �لص%  �يل  تركو�  �لنا�  هؤال�  �لكن  قبُل. 
�هللا  �ضع  �لقد  كاليهو:.  عليهم  �ملغضوَ\  صا��� 
بيدe حجًر� من هذe �ملماثلة �� بعث° مسيًحا لإلسال� 
على ��� �لقر� �لر�بع عشر متاًما كما كا� �ملسيح 
�بن مرمي ُبِعث على ��� �لقر� �لر�بع عشر من بعد 
موسى، �لك لُيريكم من �جلي [ياته �لقاهرg �ال يقد� 
على مقا�متها �حد vالفيَّ من �ملسلمني �� �ليهو: �� 
 ��  Nحق عاجز  إلنساٍ�  فَأّنى  غNهم،   ��  ��لنصا�
Ñابه �هللا؟ �� هذ� fو �حلجر �ألسا� �لذ6 هو من 
عند �هللا. فكل من توّخى حتطيمه لن يستطيعه، �لكن 
حتطيًما  ¢ّطمه  فسو�  �حلجر  هذ�  عليه  سقط  من 
 Wألّ� �حلجَر حجُر �هللا ��ليَد يُد �هللا. ��ما �حلجر �لثا
 Mبتصرفا قامو�   ��  Kُقبال  eضعو�� �عد�ئي  فصنعه 
 ،Mلزمن من تصرفا� l�� 	 :ضد6 مثلما قا� به �ليهو
 Wالكي قضية :ٍ� �يًضا كا� �هللا قد نّبأf ُنسجت Ìح
�ُقيمت ضّد6 كانت   Kل� �لقضية  ֲדا من قبل. ��� 
�شّد من قضية حضرg عيسى �بن مرمي، ��لك أل� 
مبنية  �لK �فعت ضد حضرg عيسى كانت  �لقضية 
على �ختال� :ي° yت، �� يكن �لك �مًر� �� با7ٍ 

ضّد6  �ُقيمت   Kل� �لقضية  �لكن  �حلاكم،  نظر   	
كانت �ّ:عا� ملحا�لة �لقتل. �كما �� مشايخ �ليهو: 
قد �:لو� بشها:g 	 قضية �ملسيح ضدe، كا� ال بّد 
�ملشايخ  من  بعض  �يًضا  �لقضية   eهذ  	 يشهد   ��
ضد6، فاختا� �هللا fذ� �لعمل �ملولو6 �مد حسني 
 ،g:لبطالو6، فجاَ� مرتدًيا جبة فضفاضة إل:ال� �لشها�
�حضر �ملحكمَة كما حضرها �ئيُس �لكَهنة كشاهد 
متوّخًيا َصلب �ملسيح. �� يكن �لفرB �ال �ّ� �ئيس 
�لكهنة كا� قد ُ�عطي كرسًيا 	 �كمة بيالطس أل� 
�فاضل �ليهو: كانو� ُيعَطو� �لكرسيَّ 	 عهد �لد�لة 
�يًضا. فلذلك  �لر�مانية �كا� بعُضهم قضاgَ شرٍ� 
نا7 �ئيُس �لكهنة �لك كرسًيا طبًقا لقو�عد �ملحكمة 
ماثًال بني يدh 6لس �حلكم  �ملسيح هنالك  ��َقف 
كمجر�. ��ما قضيK فكا� �مرها على عكس �لك 
متاًما، �6 �� �لقبطا� :�غال� –�لذ6 كا� 	 منصة 
�ملحكمة مكاَ� بيالطس- �عطاW كرسًيا على عكس 
[ما7 �ألعد��، ��� بيالطس هذ� قد ظهر خلوًقا �كثر 
من بيالطس 	 ]من �ملسيح �بن مرمي. ألنه بقي –

طو�7َ �ملحاكمة- مر�عًيا للعد7 	 �مر �ملحكمة بكل 
 g:لو��� Mشجاعة ��ستقامة �ما �َِبَه مطلًقا للشفاعا
من �جلهاM �لعليا حÌ � ُتحِد� فيه �لنـزعة �لقومية 
قد�  قد  �لك  عكس  على  بل   ،Nتغي  6� ��لدينية 
بتمسكه مبقتضياM �لعد7 �سوgً ��ئعة لد�جة لو ُعدَّ 
شخُصه فخًر� للقو� �قد�g للحكا� فال مبالغة فيه. �� 
�لقيا� بقضا� عا:7 ألمر بالغ �لصعوبة، �ال يستطيع 
�إلنسا� �� يؤ:6 ��جبه حق �لتأ:ية ما � Ñلس على 
كرسي �ملحكمة منقطًعا عن £يع �لعالئق". (سفينة 
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