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التقوى

لو ُعثر على جثة سليمة 
مضى  شهيد   �� لنّ� 
 � �ما�،  �فاته  على 
ع!  تتحّلل   % 'ل&  'جلثة  هذ(   �ّ,
على  ُعرضت  قد  �'لسنني  'لقر�� 

'لفضائيا6، فما5' سيحد4؟ 
سيأ? 'لنا< من كل حد9 �صو9 
5لك   �� 'لنّ�  هذ'  جثة   Bملشاهد
عن  يتحدثو�  �سيظّلو�  'لشهيد، 
5لك �ياًما، �حني َيذكر Jم 'لشيخ 
 M'مصد هو  'جلثة  هذ(   Oبقا  �ّ�
�بو  �خرجه   Rلذ'  Rلنبو' 'حلديث 
ملحٌد  يبقى  فلن  سننه،   W  X�'X
هذ'   �ّ� 5لك   ،YZأل' �جه  على 
كله  'لعاُ%  �سيضطر  ,جلائّي،  Xليل 

لإلميا�، �سيضحكو� مبلO فيهم 
 Mعتنا'  cعد على  �صّر  َمن  على 

 .cإلسال'
 W سر'ئيل, gب Oجثث �نبيا Xُعد
 iآلال' �فلسطني �حدها يتجا�

حسب 'لر�'يا6 'لتالية: 
 ،(٦ / ٢٨٦)  R!لط' u١: تفس
 ،Bبا عبيد� يا   : "قاZ xسوx 'هللا 
قتلْت بنو ,سر'ئيل ثالثة ��Zبعني 
ساعة   W  Zلنها'  x�� من  نبيًّا 

!"Bحد'�
 ،(١٢٨ /  ١)   Zملنثو'  Zلد'  :٢
"�خر{ �بو X�'X 'لطاليسي �'بن 
 :xقا  Xمسعو 'بن  عن  حامت   ��
كانت بنو ,سر'ئيل W 'ليوc تقتل 

ثال�ائة ن�!! � يقيمو� سوM بقلهم 
."Zخر 'لنها� W

مبالغا6  تصديق  ميكن  ال  �نه  �مع 
هذ( 'لر�'يا6، ,ال �نه يستفاX منها 
�� �نبياO بg ,سر'ئيل % يكونو' قلة، 

�هي حجة على 'لقائلني بذلك.  
 �يتجا� فهو   O'لشهد'  Xعد �ما 
ُيقتلو�  'ملؤمنو�  ظّل  فقد  'ملاليني، 
عهد   W�  ،Oألنبيا' تاZيخ  ع! 
'لصحابة �حَدهم كا� ُيقتل 'ملئا6 
'لفر<  مع   �Zملعا'  W  iآلال'�

�'لر�c �'لقبائل 'لعربية 'ملعتدية. 
'للحظة  هذ(  ح�  ُيعثر   % فلما5' 
 Bكثر مع   Oهؤال من   ٍّR� جثة  على 
 �ّ� �مع  'لعا%،  متأل  'ل&  'حلفريا6 

 هانـي طاهـر
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هنا± Xمكانية الكتشا# ما & باطن 
 Hلقد� فمدينة  �تصوير;؟   m�أل�
مثال -�هي /كثر بلٍد ُتوّفي فيها /نبيا� 
فيها  ش�  كل  ُحفر  قد  �شهد��- 
ُيعثر   k �لكن   ،Yعديد /متا�  بعمق 
�ال لشهيد.  ،Øّلن Yحد��على جثة 
/ما   ،kلعا� فضائيا8  لبثَّته  ُعثر  �لو 
�ما  �لنجا�ية  �لزغلولية  �حلكايا8 
شاֲדها حوF مثل هذ; �ملو�ضيع فهي 

/تفُه ِمن /ْ: ُيلَتَفت Xليها.  
من   �Mكث �هللا  بعث   Vإلسال� قْبل 
�ألنبيا�، �هنا± ماليُني �ملؤمنني ֲדم، 
��حد� &  ا  نصًّ نقر/   k�نسمع   k�
/جسا*   :ّX  Fيقو �ملقدسة  كتبهم 
�ال   m�أل� تأكلها  ال  �ألنبيا� 
هذ�  مثل  يتركو:   �Tفلما تتحلل. 

�ألمر �ُيخفونه؟ 
بل �جدنا عكس Tلك، فمثال: 

عظاما،  صا�8  يوسف   جثة   .١
�/خذها موسى � معه gX نابلس، 
 :*�� حيث   ،���خلر ِسفر  حسب 
َمَعُه،  ُيوُسَف   Vَِعَظا ُموَسى  �َ/َخَذ َ"
َألنَُّه َكاَ: َقِد �ْسَتْحَلَف َبِني Xِْسَر�ِئيَل 
َسَيْفَتِقُدُكْم  �َهللا   َّ:Xِ َقاِئًال:  ِبَحْلٍف 
َمَعُكْم".  ُهَنا  ِمْن  ِعَظاِمي   :َ�َفُتْصِعُد

(١٣: ١٩ �ُ�(�َْلُخُر
�كرَّ� هذ� �لكالV يشوُ� & ِسفر;، 
�لَِّتي  ُيوُسَف   Vُِعَظا�َ"  :Fيقو حيث 

ِمْصَر  ِمْن  Xِْسَر�ِئيَل  َبُنو  َ/ْصَعَدَها 
َ*َفُنوَها ِفي َشِكيَم، ِفي ِقْطَعِة �ْلَحْقِل 
�لَِّتي �ْشَتَر�َها َيْعُقو3ُ ِمْن َبِني َحُموَ� 
َفَصاَ�8ْ  َقِسيَطٍة،  ِبِمَئِة  َشِكيَم  /َِبي 
 :٢٤ (َيُشو�  ُمْلًكا".  ُيوُسَف  لَِبِني 

(٣٢
�لرَُّجَل  "َفَطَرُحو�  /َلِيَشع:   Vعظا  .٢
�لرَُّجُل   Fََنَز ا  َفَلمَّ /َلِيَشَع،  َقْبِر  ِفي 
َعَلى   Vََقا�َ َعاَ�  /َلِيَشَع   Vَِعَظا �َمسَّ َ
ِ�ْجَلْيِه". (�َْلُمُلوِ± �لثَّاِني ١٣: ٢١)

�لنَِّبيِّ   Vَِعَظا�َ ِعَظاَمُه  "َفَتَرُكو�   .٣
(�َْلُمُلوِ±   ."Yِاِمَر �لسَّ ِمَن  َجاَ�  �لَِّذ4 

�لثَّاِني ٢٣: ١٨)
 ، ٤. "ِفي Tِلَك �لزََّماِ:، َيُقوFُ �لر3َُّّ
 Vَِعَظا�َ �Tَُمُلوِ± َيُهو Vَُيْخِرُجوَ: ِعَظا
 Vَِعَظا�َ �ْلَكَهَنِة   Vَِعَظا�َ ُ�َ(َساِئِه 
ِمْن  �ُ�َشِليَم /ُ اِ:  ُسكَّ  Vَِعَظا�َ �َألْنِبَياِ� 

ُقُبوِ�ِهْم". (Xِْ�ِمَيا ٨: ١)

 sلنصو� هذ;  لتكذيب  م��  �ال 
�لبّتة، فهي موWَّعة ع� /سفا� �لكتا3 
�قُ� يوسف � موجو*  .Hملقد�
& نابلس �ال Dهله /حد من /هلها 
�ما  .Y��� من �ملد: ��لقرf �ملجا/
ْكِر Xِْ: ُكْنُتْم  مع® ﴿َفاْسَأُلو� َ/ْهَل �لذِّ
َال َتْعَلُموَ:﴾ �TX كانت �لتو��Y كلُّها 

باطلة؟ 
�لو كانت /جسا* �ألنبيا� ��لشهد�� 
ص �لرسوFُ � خطبًة  ال تتحلل خلصَّ
�هذ; �آلية �لعظيمة،  Vֲדذ� �ألمر �=ا
شهد�ئهم  عن  �لصحابة  �لتحد³َّ 
 Fلقا بل  قّط!  يأُسنو�  لن  �لذين 
�لصحابة عند �فاY �لرسوF �: ال 
بل   ،� *فنه   &  Fلالستعجا م�� 
بيننا شهًر�  �لشريف  سُنبقي جسد; 
على �ألقل، لنرf معجزY عدV حتّلل 
�جلثة بأVّ /عيننا �يز*�* Xمياننا، �ُنر4 

فلماذا e ُيعثر حS هذه اللحظة على جثة أيٍّ من 
هؤالء مع كثـرة احلفريات الd متأل العاe، ومع أّن 
هناك إمكانية الكتشاف ما P باطن األرض وتصويره؟ 
فمدينة القدس مثال -وهي أكثر بلٍد ُتوPّ فيها أنبياء 
وشهداء- قد ُحفر كل ش� فيها بعمق أمتار عديدة، 
ولكن e ُيعثر على جثة واحدة لنّ�، وال لشـهيد. 
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٢٤

التقوى

لعلهم  ��ملنافقني  للمشركني  �جلثة 
يتوبو:! 

�د³   k �لنقا�  هذ�  مثل  لكّن 
قط، بل �لذ4 حد³ عكُسه متاما، 
عنه  �هللا  �لعباH �ضي   Yُعو* �هو 
 Fلرسو� جسد  *فن   & للتسريع 
ألنه  يأُسن،   :ْ/ ِمن  خوًفا   �
�ْلَبَشُر،  َيْأُسُن  َكَما  �َيْأُسُن  بشر 
 Fُُسو�َ ُتُوفَِّي   :Fََقا ِعْكِرَمَة  فَعْن 
َبِقيََّة  َفُحِبَس  �ِالْثَنْيِن،   Vََيْو  � �هللا 
لَْيَلَة  ُ*ِفَن  َحتَّى  ��ْلَغَد َ �لَْيَلِتِه َ َيْوِمِه 
�هللا   Fَُسو�َ  َّ:Xِ �َقاُلو�: َ �َألْ�ِبَعاِ�، 
ِبُر�ِحِه  ُعِرَ�  �َلِكْن َ َيُمْت  َلْم   �
 Vََفَقا ُموَسى،   �ِ�ِبُر ُعِرَ�  َكَما 
 � �هللا   Fَُسو�َ  َّ:Xِ  :Fََفَقا ُعَمُر 
ِبُر�ِحِه  ُعِرَ�  �َلِكْن َ َيُمْت،  َلْم 
َكَما ُعِرَ� ِبُر�ِ� ُموَسى، َ��هللا َال 
َيْقَطَع  َيُمو8ُ َ�ُسوFُ �هللا � َحتَّى 
 Fَْيَز َفَلْم  �/َْلِسَنَتُهْم. َ  Vٍْقَو�/َ /َْيِد4َ 
ا  ُعَمُر َيَتَكلَُّم َحتَّى َ/Wَْبَد ِشْدَقاُ; ِممَّ
 :Fََفَقا  Hُْلَعبَّا�  Vََفَقا  ،Fَُيُقو�َ ُيوِعُد 
Sِ�َنَُّه  َماَ�  َقْد   � �هللا   Fَُسو�َ  َّ:Xِ
َيْأُسُن  َكَما  َيْأُسُن  Sِ�َنَُّه  َلَبَشٌر، 
َفاْ*ِفُنو� َصاِحَبُكْم   ،Vَِقْو �ْلَبَشُر.َ/4ْ 
ُيِميَتُه   :ْ/َ ِمْن  �هللا  َعَلى   Vُْكَر/َ َفِإنَُّه 
Xَِماَتًة  َ/َحَدُكْم  /َُيِميُت  Xَِماَتَتْيِن، 
َعَلى   Vُْكَر/َ �ُهَو َ Xَِماَتَتْيِن  �ُيِميُتُه َ
َفاْ*ِفُنو�   Vَِقْو  4ْ/َ Tَِلَك؟  ِمْن  �هللا 

َتُقوُلوَ:  َكَما  َيُك  َفِإْ:  َصاِحَبُكْم، 
َيْبَحَث   :ْ/َ �هللا  َعَلى  ِبَعِزيٍز  َفَلْيَس 
َعْنُه �لتَُّر�Xِ ،3َ:َّ َ�ُسوFَ �هللا � َ��هللا 
 Ûَنْهج ِبيَل  �لسَّ َتَرَ±  َحتَّى  َما8َ  َما 
 Vَََّحر�َ  Fَْلَحَال� َفَأَحلَّ  ��ِضًحا، َ
�ْلَحَر�Vَ. (سنن �لد��مي، ��بن سعد 

& �لطبقا8)
قائال:  /حٌد   Hعبا �بَن  يقاطع   k
ִדني   �Tملا تقوF؟   �Tما ��ك، 
/جسا*   :ّ/ تعلم  /ال  �؟   Fلرسو�

�ألنبيا� ال تأُسن �ال تتحّلل؟ 
�أل*لة  هذ;  ُترفض   :/ ميكن  هل 
من  عدٌ*  /علَّها  بر��ية  كلها 
�ملحدِّثني، �هي نفسها ال تفيد ما 

يذهبو: Xليه كما سنرf؟ 
/صحا3  /خرجها  �لر��ية  هذ; 

�لسنن غM �لترمذ4، �فيها: 
َقاFَ َ�ُسوFُ �هللا �: Xِ:َّ ِمْن َ/ْفَضِل 
 Vُ*َ% ِفيِه ُخِلَق �ْلُجُمَعِة   Vََيْو /َيَّاِمُكْم 
ْعَقُة  �ِفيِه ُقِبَض َ�ِفيِه �لنَّْفَخُة َ�ِفيِه �لصََّ
َفِإ:َّ  ِفيِه   Yَِال �لصَّ ِمْن  َعَليَّ   ��َفَأْكِثُر
َيا  َقاُلو�:   . َمْعُر�َضٌة َعَليَّ َصَالَتُكْم 
َ�ُسوFَ �هللاَِّ، َ�َكْيَف ُتْعَرmُ َصَالُتَنا 
�هللاََّ   َّ:Xِ  :Fََفَقا َ/ِ�ْمَت؟  �َقْد َ َعَلْيَك 
َعزَّ َ�َجلَّ َحرVََّ َعَلى �ْألَْ�mِ َ/ْجَساَ* 
��لنسائي ��بن  *��ْألَْنِبَياِ�. (/بو *�

ماجة �غMهم)
�لر��ية،  هذ;  صّحة   mسنفر

 Øشيٍ� على �لن mُهل َعْر :Fفالسؤ�
� يستلزV /: يكو: جسد; كما هو؟ 
/ليست �لر�� هي �لr حتّس؟ �هل 
 :/ قبل   Hبالنا �ألمو�8  �ّس عامة 
تتحلَّل /جسا*هم؟ هل يفقد �إلنسا: 
 V/ ;بعد حتلل جسد kصلَته ֲדذ� �لعا
 �مبجر* �فاته؟ ��TX ّمت حتنيُط جسٍد /
يظّل  فهل  يتحلَّل،  ال  جتميُد; �يث 
�مبا Dر4 حوله  kبالعا HحساX لديه

�مبا ُيعرm عليه؟
هذ� ال يقوF به /حد. 

TX:، هم يستنبطو: من �لر��ية ما ال 
يؤمنو: به. 

 Fَُسو�َيا َ :� Fفحني سألو� �لرسو
َعَلْيَك  َصَالُتَنا   mُُتْعَر �َكْيَف َ �هللاَِّ، 
قد  يكو:   :/ بدَّ  فال  َ/ِ�ْمَت؟  �َقْد َ
قاF عبا�Y تفيد /ّ: �ألنبيا� �ّسو: مبا 
ُيعرm عليهم من صالY عليهم، فاهللا 
 m�مَنع �أل�تعاg منحهم هذ�، 

 .Hبني �لنا�من /: َتحوF بينهم 
 4��هذ� �لذ4 قاله � َعبَّر عنه �لر�
 �/ �لر��ية،   & �لذ4  �لنص  ֲדذ; 
ֲדذ�.  �لسلسلة   Y��� /حد  عنه  عبَّر 
�هللا   Fَُسو�َ  َّ:/َ  4�� /نه  خصوصا 
� َقاFَ: َما ِمْن َ/َحٍد ُيَسلُِّم َعَليَّ Xِالَّ 
َ�*َّ �هللا  َعَليَّ ُ��ِحي َحتَّى َ/ُ�*َّ َعَلْيِه 
هو  فاملهم   ..(*��* (/بو   .Vََال �لسَّ

�ليس �جلسد. ���لر
 




