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�جلز0   Z �كرنا  لقد 
 qملقا� هذ�  من   q/أل�
حيث  �لسابق،  �لعد�   Z
 Xمعجز� عن  �حلديث  صد�   Z كنا 
فيها   Xكر� �ل�   � موسى  سيدنا 
�لعصا، بأE �لعصا ³ تتحوc- q 	فعى 
بشكل حقيقي، /-E ما حد¨ بالفعل 
�و كشف من �هللا عز /جل، ,	� من 
/ملئه،   Eفرعو/  � موسى  خال�ا 
,غم  	فعى،  /كأ©ا  تتحر�  �لعصا   E	

 ³/ كانت  كما  بقيت  بالفعل  	نـها 
 Xآليا�  Eفإ قلنا  تتبدq، كما   /	  
تتغ
�لعصا   qحتو تذكر  ال  نفسها  �لقر�نية 
�لسحر�  مع  �ملبا,��   Z لبتة� 	فعى   c-
على عكس �لتفاس
 �ملتد�/لة بني عامة 

�ملسلمني. 

��� ~خر U �ملبا��O مع �لسحر�
 /لسيدنا مر�� طاهر 	£د ,£ه �هللا �خلليفة 
 Z  j	,  ،� �ملوعو�  للمسيح  �لر�بع 
 qملبا,��، -� يقو� eهذ Z ما جر� 
تفس
به �لسحر�   Cما قا E- حضرته ,£ه �هللا
بتأث
هم على 	عني �لناb، ما هو -ال نو� 
من �لتنومي �ملغناطيسي، حيث -©م قامو� 
�لناb حسب ما  بتأث
 خفي على 	عني 
 bعني �لنا	تقوله �آلية �لكرمية ﴿سحر/� 
/�سترهبوهم﴾، -� 	نه مبفعوq هذ� �لتنومي، 
جعلو� �لناb ير/E �لعصي /�حلباq كأ©ا 
تسعى /تتحر�، /ليس هذ� فحسب، بل 
-E �لقر�E يصر I	E سيدنا موسى � 
قد /قع حتت تأث
 هذ� �لتنومي �ملغناطيسي 
﴿فإ��  �هللا عز /جل   qيقو 	يضا، حيث 
-ليه من سحرهم  حبا�م /عصيهم }يل 
من  لكل  �ملعر/6  /من  تسعى﴾،  	©ا 
 E	 �ملغناطيسي،  �لتنومي   qاY  Z يعمل 
ميكن  ال  مغناطيسيا،   Cَّملنو� �لشخص 
 eبقو� �لتنومي  هذ�  من  نفسه  يفك   E	 له 
يعرفه   jلذ� �لسر  هو  /هذ�  �لشخصية، 
�لسحر� �ملجتمعوE، لذلك عندما 	مر �هللا 

إزالة احلصى... 
عن  معجزات

 موسى عليه السالم  والعصا

(
(�جلز0 �لثا¡ /�ألخ

بقلم : �. �مين فضل عو��

* كاتب 	£دj مقيم ֲדولند�



٣٣

اجمللد العشرون، العدد الرابع -  رجب وشعبان  ١٤٢٨ هـ - آب / أغسطس ٢٠٠٧ م

عز /جل سيدنا موسى � 	E يلقي 
عصاe، /هي �ملؤيد� بر/I �هللا /	بطلت 
 X,ملغناطيسي، /حر� �لتنومي  فعل هذ� 
�حلاضرين  /�يع   � موسى  سيدنا 
�لسحر�  تيقن  �لتنومي،  هذ�  	ثر  من 
 Eيكو  E	 �ملمكن  من  ليس  	نه  حينها 
ال  /-منا  بذ�ته،   � موسى  فعل  هذ� 
بد 	E تكوE هنا� قو� خا,جية تقف 
فعل  	بطلت  �ل�  /هي   ،eتؤيد/ معه 
�لسحر�  فخرَّ  �ملغناطيسي،  �لتنومي  هذ� 
موسى  بر|  �منا  /قالو�  ساجدين 
 Z هنا يكمن /جه �إلعجا�/ ،E/,ها/

هذe �حلا�ثة.

 $جه �إلعجاU O هذk �حلو��� 
 
-ã Eلص سيدنا موسى � من تأث
 qهو من �ملحا jلتنومي �ملغناطيسي، �لذ�
هذ�   Z يعمل  من  كل  معرفة  حسب 
�لسحر�  فعل   qبطا- /كذلك   ،qملجا�
 Z �إلعجا�   eجو/ 	حد  يشكل  كليا 

 .Eملبا,�� مع سحر� فرعو�
�� على �لك ملا كاE �ذe �لكشو6، 
 E	 ,�� �هللا	سلفنا �كرها، تأ/يل 	ل� �
من   �
/ف حظا   Eفإ للر�ئني،  يوصله 
 eهذ حتقق   Z يكمن  فيها،  �إلعجا� 
�ألمو, �لغيبية مع مر �لزمن، متاما كما 
 
حتققت �ملعا¡ �ل� 	شرنا -ليها Z تفس
-سر�ئيل  ب�  تطو,  من   ،�Õلر�  eهذ
�ملوسوية،  �لرسالة  بفضل  حية  	مة   c-

 Z كذ�/ ،Eكانو� عبيد� لفرعو E	 بعد
حتطم قو� فرعوE، /صوال -c نكث ب� 
-سر�ئيل لعهدهم /عبا�ִדم �لعجل عندما 

.E/,تركهم موسى � مع ها
 eهذ Z إلعجا�� E	 Z يضا	ال شك  
�حلو��¨، ميكن 	E ُيؤخذ من حد/¨ 
هذe �ألمو, �لطبيعية، بالذ�Z X �لوقت 
 E	  Z شك  /ال  �ملناسبني،   Eملكا�/
هذ� كله ليس من �لعا��X �ليومية �ل� 
نعيشها، كما 	نه ليس من قبيل �لصدفة، 
 Xملعجز��  eهذ تتابع  يدحضه  ما  /هو 
ֲדذ�  	خذنا  /سو�0  �ألخر�،  تلو  مر� 
�ملدعي   Uصد  Eفإ  ،���  /	 �لوجه 
�ألحد�¨،   eهذ من  ثابـت   Ðلن�  /	
من  هد6  	هم  	سلفـنا  كما  /هو 

.Xملعجـز��

ب� $عبو�  �لبحر   uنشقا�  حقيقة 
 �سر�ئيل

 q/ما بالنسبة للحا�ثة �لر�بعة، �ل� تتنا	
فهي  �لبحر،  -سر�ئيل  ب�  عبو,  قصة 
�ألخر� تأخذ �ا مفاهيم خاطئة 	حيانا 
عند �لكث
 من �لناb ال سيما �ملسلمني، 
/كث
� ما تفهم على 	E سيدنا موسى   
�، قد قسم �لبحر -c قسمني عندما 
 Eلبحر فبد� /كأنه جبال� eضر| بعصا
من �ملا0 على جانÐ ب� -سر�ئيل /قت 
�لعبو,، /هذ� ما �عتp على 	نه معجز� 
موسى  سيدنا   Xمعجز� من  	خر� 

�، /�ل� هي خا,قة للعا�� /�لطبيعة 
ما  	�كر   qملثا� سبيل  فعلى  /قو�نينها. 
قاله �بن كث
 Z هذ� �لصد�، بأE �هللا قد 
بعث �لريح �ل� لفحت �لبحر من 	سفله 
 qفصا, يبسا كوجه �أل,�. /هنا نسأ
-سر�ئيل  لب�  �لتاF: هل ميكن   qلسؤ��
من  �ل�  �لريح   eهذ  0��- يصمد/�   E	
�ملفر/� 	E تبقى طيلة فتر� �لعبو, من 
	جل 	E يبقى �لبحر على حالته، /هي 
ال بد 	E تكوE بقو� هائلة لتحقق هذ� 
�ألمر؟ كال، بل من شأ©ا 	E تلفح 	يضا 
منهم  تبقي  /ال  �يعهم،  -سر�ئيل  ب� 
 qيقا E	 قل ما ميكن	حد� /ال تذ,، /	
بدال  �لعبو,  عملية  تعيق  سو6  بأ©ا 
 eهذ ما  عليكم  باهللا  تسهلها.   E	 من 

�خلر�فاX؟
�حلا�ثة   eهذ  
تفس  Z �خلو�  /قبل   
بعبو,  �ملتعلقة   Xملعلوما� بعض   �,/	
�لناحية  من  �أل£ر  للبحر  -سر�ئيل  ب� 
 q0 �ملؤ,خيـن حو�,� E	 �- ،لتا,}ية�
حيث  من  متضا,بة،  �ملوضو�  هذ� 
فأما  �لعبو,،   Eمكا/ /توقيت  تا,يخ 
عد�  فهنالك  �لعبو,   Eملكا بالنسبة 
 jلذ�  j	لر� هو  /�أل,جح   ،Xيا�/,
يقو q	E ب� -سر�ئيل قد سا,/� بقيا�� 
موسى �، من منطقة تدعى تل 	� 
 Eحيث كانت عاصمة فرعو ،Eسليما
 qاÍ Ëو  /توجهو�  �نذ��،  �حلاكم 
 Z �أل£ر  �لبحر  /صلو�  حيث   Uشر
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منطقة تدعى خليج �لتمساI، /لكنهم 
 Eخللجا� من   
�لكث هنالك  /جد/� 
 c- فتوجهو�  �لعبو,،  عملية  تعيق  �ل� 
�جلنو| /مت �لعبو, بالقر| من مدينة 
 jلسويس، حيث خليج �لسويس �لذ�
هو فر� من �لبحر �أل£ر، /يبلغ عر� 
 Eثلثي ميل. /لذ� فإ Fلبحر هنا� حو��
ليس   Xللحظا� تلك   Z حد¨  ما 
كما يظن �لكث
/E، بأE �لبحر �أل£ر 
/-منا  شاهقني،  قسمني   c- �نقسم  قد 
منطقة   c- -سر�ئيل  بنو  /صل  عندما 
�لعبو, /	شا, سيدنا موسى -c �لبحر 
/ضربه بالعصا، حدثت هنالك عملية 
 Xظهر	من �جلز, للبحر �أل£ر /�ل� 
طريقا من �ليابسة 	تاحت لب� -سر�ئيل 
ֲדم  حلق  عندما  بينما  �لبحر،  عبو, 
�ملد،  من  -c حالة  �لبحر  عا�   Eفرعو
�لطبيعي،  مستو�ها   c-  eمليا�  Xعا�/
/كل  فيها   eجنو�/  Eفرعو  Uفغر
يتعد�  ال  منطقة   Z قد حد¨  �لك 
/�حد�،  كيلومتر�  فيها  �لبحر  عر� 
�ا   
تأث ال  �حلا�ثة،   eهذ  Z فالعصا 
من �لناحية �لفعلية على �لبحر، سو� 
	مر /-,��� �هللا، فهي ³  ُتعّبر عن  	©ا 
 
تكن سببا ملا حد¨ للبحر، /ال تأث
/�لنتيجة.  �لسبب  حيث  من  عليه  �ا 
�نفة  �آلية   Z  Uِفر كلمة   Eفإ /عليه 
�لفريقني  من  -c كل  تعو�  قد  �لذكر 
�إلسر�ئيلي /�ملصر ،j	c- / كل فريق 

 Z نقسامهم� -سر�ئيل، حيث  من ب� 
 xمو�	 c- / -©ا قد تعو�	عبو, �لبحر، 
حد/¨  عند   �
كب  Xبد �ل�  �لبحر 

�جلز,.
 eهذ  Z �إلعجا�  لوجه  بالنسبة  	ما 
 jلتز�من �لذ� Z لظاهر�، فإنه يكمن�
حد¨ بني عملية /صوq ب� -سر�ئيل 
�جلز,  ظاهر�  /حد/¨  �لبحر،   c-
عز  فاهللا   ،Xللحـظا� تلك   Z /�ملد 
�ملد  حد/¨  بزمن  يعلم   jلذ� /جل 
 E	  eتقدير  Z قّد,  قد  /�جلـز,، 
حتد¨ عملية �لعبو, Z نفس /قت �ملد 

/�جلز,. 

حقيقة حا�ثة �الستسقا�
 Eبشأ �خلامسة  باحلا�ثة  يتعلق  /فيما 
�هللا   qلينـز  � موسى  �ستسقا0 
 Cمفهو هو  فكما  -سر�ئيل،  لب�  �ملا0 
من نص �آلية، 	©ا تتحد¨ عما جر� 
 Z تائهني  كانو�  عندما  -سر�ئيل  لب� 
�لصحر�0، حيث 	صاֲדم �لظمأ �لشديد 
موسى  من  طلبو�  كما  �ملا0،  قلة  من 

فاستسقى  �ملا0  �م  vضر   E	  �
 cتعا �هللا   eفأمر /جل،  عز  �هللا   �
 eبامليا فإ��  حجر�   eبعصا يضر|   E	
/تنقسم  تتدفق من حتت هذ� �حلجر، 
مع   C0يتال مبا  جد/ال،  عشر  �ث�   c-
�ل� كانت  عد� 	سباº ب� -سر�ئيل، 
كما يبد/ متنا�عة مع بعضها �لبعض، 
منه  ليشربو�  جد/ال  سبط  كل  فأخذ 

/يسد/� ظمأهم. 
-E هذe �حلا�ثة قد ُفهمت هي �ألخر� 
 X,عند �ملفسرين بطريقة خاطئة، /صو
 �- �لطبيعة،  لقو�نني  خا,قة  	©ا  على 
 ،� موسى  سيدنا   E- قالو�  	©م 
ب�  	صا|  كلما  حجر�  vمل   Eكا
 qفينـز eسـر�ئيل �لظمأ ضربه بعصا-
مما  قومه،  يشر|  لكي  �ملا0  منـه 
iعـل �ألمر خا,قا للـطبيعة حسب 
ֲדذ�  �ملتعلقـة  /�لقصص  �عمـهم. 
فيها   qخلـيا�/  �
كث 	يـضا  �حلجر 

/�سع.
 Z 
 على سبيل �ملثاq، يقوq �بن كث
 E- qتقو  Xلر/�يا� تفس
E- ،e بعض 

فالعصـا � هـذه احلادثـة، ال تأثـ{ �ا مـن الناحية 
الفعليـة علـى البحـر، سـوى أنهـا ُتعـOّ عـن أمر 
وإرادة اهللا، فهـي � تكـن سـببا ملـا حـدث للبحر، 
وال تأثـ{ �ـا عليـه مـن حيـث السـبب والنتيجة. 
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 qهذ� �حلجر من �لطو,، /�ألخر� تقو
/تو�,ثه   �  C�� 	نزله  �جلنة  -نه من 
شعيب   c- /صل   E	  c- �ألنبيا0 
فتختلف  /كذلك  موسى،   c- /منه 
 E- qفيما بينها، فمنها ما يقو Xلر/�يا�
هذ� �حلجر كاE كر	b �لثو,، /	خر� 
تقوq بأنه مثل ,	b �إلنساE /	خر� 
بأنه من ,خاC /	خر� تقوE- q طوله 

(...æ�/ � موسى qعلى طو
 eهذ  Z حد¨  ما   E	  Z شك  فال   
ليس كما  /لكن  معجز�،  �و  �حلا�ثة 
 xصم }ر	من حجر  E/ملفسر� e,يصو
بالعصا Z كل  ملجر� ضربه  منه  �ملا0 
فيها،  �لشر|  -سر�ئيل  بنو   ��,	 مر� 
بل -E ما حد¨ بالفعل هو 	نه عندما 
طلب بنو -سر�ئيل من موسى �ملا0، �له 
صخر�   /	 حجر  على  /جل  عز  �هللا 
ما0 حتتها من  �هللا /جو�  يعلم  عا�ية، 
�ملمكن 	E يتدفق ملجر� ضر| �حلجر 
/-��حته من مكانه، /هذ� �ألمر ظاهر� 
علم   Z يعمل  ملن  معر/فة  طبيعية 
 Eبأ �لصخو,،   Xطبقا/ �جليولوجيا 
هنا� 	ماكن على /جه �أل,� يرتفع 
ֲדا مستو� �ملياe �جلوفية �جلا,ية حتت 
من  قريبا   Eيكو 9يث  �أل,�،  /جه 
 eهذ تتدفق   E	 �ملمكن  /من  �لسطح، 
�ملياe ملجر� ضر| 	/ -��حة �لصخو, 
�ل� عليها، /هذe �لظاهر� �لطبيعية قد 
�لصحا,j، ال سيما   Z بكثر� توجد 

فيها  تكثر  حيث  �لعربية  �جلزير�   Z
�لو�حاX�� X عيوE �ملا0 /�لنخيل. 

�لذj ضر| عليه   Eملكا�  E	 لظاهر�/
فيه  �ملا0   Eكا  ،� موسى  سيدنا 
قريبا جد� من �لسطح. 	ما �ملعجز� فال 
تكمن هنا Z خر/x �ملا0 /تولدe من 
�حلجر، بل  Z	E �هللا بعلمه قد 	/حى 
 Eملكا� هذ�  على  /�له   � ملوسى 
 E	 �ملمكن  من   Eفكا /-ال   ،Xبالذ�
 Z /جوههم  على  -سر�ئيل  بنو  يهيم 
 Eملكا� هذ�  	i Eد/�   E/� �لصحر�0، 

	بد�.

خامتة
�ل�   Xملعجز�� حقيقة   eهذ كانت   
حدثت مع سيدنا موسى �، /قد 
�	بت من خالq هذ� �ملقاq، على -��لة 
تلك �لشو�ئب �ملتعلقة ֲדا، /�ل� علقت 
�ل�  �حلقيقة  /تبيني  �ملسلمني،   Eبأ�ها
/جه  �كر  مع  /,�ئها،  من  تقف 

�إلعجا� فيها، /�لذj يكمن Z �/�يا 
/-منا   ،E/ملفسر� ãيلها  �ل�  تلك   
غ
Z تقدير �هللا //حيه /-,شا�e لسيدنا 
له  /مناصرته  /مؤ��,ته   � موسى 
طبيعية  9و��¨  �ملناسبة،   Xأل/قا�  Z
�لطبيعة،  /سنن  قو�نني  عن   xرã ال 
فهذ� �لتأيـيد /�لتز�من �ملتـناهي بني 
�ملسألة،   Z �إلعجـا�  هو  �حلو��¨ 
قو�نـني  عن   xر{ هنا  شي0  /ال 

�لطبيعة.
/تصوير  -ظها,  على  �لد	|  هذ�   E-
هذe �ملعجز�X بشكل منطقي عقال¡، 
/على 	©ا خاضعة لقو�نني �لطبيعة، �و 
تقريب  	جل  من   ،Eمبكا �ألÄية  من 
 ،bلنا�  Eها�	  c-  j/لسما� �لوحي 
�لتجريبيني،  �لعلما0  	/لئك  سيما  ال 
بالوحي   Eإلميا�/ �إلقر�,   Eيأبو �لذين 
�خلر�فية  للصو,�  نظر�   j/لسما�
 Eأل�يا�  Z �لوحي  ֲדذ�  	لصقت  �ل� 
 ،Xملختلفة، من جر�0 �لقصص /�خلر�فا�

والظاهـر أن املكان الذي ضرب عليه سـيدنا موسـى 
عليـه السـالم، كان املاء فيه قريبا جدا من السـطح. 
أمـا املعجـزة فال تكمـن هنا � خـروج املـاء وتولده 
مـن احلجـر، بـل � أن اهللا بعلمه قد أوحى ملوسـى 
عليـه السـالم ودله علـى هذا املـكان بالـذات.....
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�ل� نسجت حوq �لكث
 من �حلو��¨ 
�لدينية، /�ل� هي نتاx خياالX 	تبا� 
يكن   ³ هذ�   E	 /,غم   .Eأل�يا�  eهذ
 Xلتأ/يال�/  
�لتفاس  0�,/ من  �لسبب 
�ل� عرضناها من خالq هذ� �ملقاq، -ال 
 
	نه ال بد من عر� مثل هذe �لتفاس
على مثل هؤال0 �مللحدين، لدحض كل 
�لربا¡  �لوحي  َتصم  �ل�   Xالعتر�ضا�

باخلر�فة /�لغر�بة /عدC �لعقالنية.
-E 	كثر �ألجوبة �ل� يتشبث ֲדا 	نصا, 
�عتر�ضاتنا  ,�� على  �خلر�فية،   
�لتفاس
�هللا   Eبأ  ،Xملعجز��  eتصويرهم �ذ Z
على كل شي0 قدير. /�ؤال0 نقوq،حقا 
-نه على كل شي0 قدير، /لكن 	ليس 
هو بقا�, على 	E ُيرj �ملعجز�X حتت 
iعلها   E	/ خلقها،  �ل�  �لسنن  -طا, 
	يعجز  �لطبيعية،  �لقو�نني  -طا,  حتت 
سبحانه /تعا c	E يأ  باملعجز�X -ال 
 Uلقو�نني /خر� eضطر لنقض هذ� ��-

�لسنن �ملعر/فة لنا 	/ �إلتياE بغ
ها.
	ال iعل هذ� �لتصوير غ
 �لعقال¡ من 
�لسحر  ضر/|  من  ضربا   Xملعجز��
�لسحر�  ֲדا   Cيقو كما  /�لشعو��، 
	فعا�م   E	 على  �لعامة  /يفهمه  عا��، 
 Xطبيعية. /��� كانت �ملعجز� 
	مو, غ
كذلك 	ال يعطي هذ� �ألمر حقا للكفا, 
بأ©م  �ִדامهم  �ألنبيا0، على  /معا,ضي 
�ملخالفني  عا��  كانت  كما  سحر� 
ملا��  �لكرمي؟   Eلقر�� به   Iيصر/ ��ئما 

³ تكن قد,� �هللا، هي �جلو�| �ألمثل، 
ملن سأq �لرسوq صلى �هللا عليه /سلم 
	E يرقى Z �لسما0، كما جاZ 0 �آلية 

�لكرمية :
 /ْ	َ ُ�ْخُر6ٍ  مِّن  َبْيٌت  َلَك   Eََيُكو  /	﴿
َما0 َ/َلن نُّْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّى  َتْرَقى ِفي �لسَّ
ُتَنزqَِّ َعَلْيَنا ِكَتاب¬ نَّْقَرeُÕُ ُقْل ُسْبَحاEَ َ,بِّي 
َهْل ُكنُت َ-الَّ َبَشر° ,َُّسوًال﴾ (�إلسر�0 

٩٤) بل جا0 �لر� كما جا0.
 -E حد/¨ �ملعجز� بالصو,� �خلر�فية 
�ل� يصو,ها �ملفسر/E بالفعل، ال iعل 
فرقا بني ما يقدمه �هللا للناb، /بني ما 
 E	 E/� ،مامهم	بسط ساحر 	به  Cيقو
عقلي  منطقي   
تفس  j	 لفعله   Eيكو
/هم  عمله  سر   Eيفهمو ال  من  لد� 
 E	 ألعجب من �لك�/ ،bلنا� معظم 
يعر6 سرe ال  ملن  �لسحر Z حقيقته 
ميكن -ال 	E يند,x حتت -طا, �لقو�نني 
فهمه   c- يوصلنا  ما  /هو  �لطبيعية، 
بشكل عقلي منطقي -�� ما �طلعنا على 
 eֲדذ قيامه  /كيفية  �لساحر  عمل  سر 
�ألمو, �لسحرية، فيقتنع �لعقل بإمكانية 
 E/يصر فهم   E/ملفسر� 	ما  حد/ثه. 
 x,خا  Xملعجز��  x�,�- على  ��ئما، 
نطاU �لقو�نني �لطبيعية، إلكساֲדا صفة 
 Z إلعجا�، فهي تتعد� بذلك �لسحر�

 .bمعقوليته، بالنسبة لعامة �لنا Cعد
خرجت   ��-  Xملعجز��  Z حكمة  ال 
�لطبيعية،  /�لقو�نني  �لسنن   Uنطا عن 

بلبلة  �لك  على  يترتب  حينها  ألنه 
لدعم  �هللا  /ظفه   jلذ� �إلنسا¡  �لعقل 
�إلمياE /ترسيخه بكل �,تياZ I �لنفس 
مع®   j	 يبقى  ال  	نه  كما  �إلنسانية، 
على  �ملؤمنني  حتث  �ل�   Xآليا� لكل 
�لتدبر /�لتفكر من 	جل �القتنا� بوجو� 
�هللا، /تصديق �ألنبيا0 /�عو�ִדم، /هي 
 Xمن �يا �
كث
� بل تشكل جز�0 كب
�لقر�E �لكرمي. 	vث �هللا �لعقل ليقتنع 

مبا ال ميكنه فهمه؟
	ما -�� �ند,جت �ملعجز�X حتت �لظو�هر 
 E	 شأ©ا  من   Eفإ �لطبيعية،  /�لقو�نني 
ãدC �لعقل للوصوc- q �حلقيقة بشكل 
 E	 ير� E	 سهل، /عندها ال بد للعقل	
هذe �ألمو, �لطبيعية �ل� يفهمها /يد,� 
بالذ�X من 	جل   Xقد ُسخر كنهها، 
 Xبالذ� معني  /قت   Z �لنبو�،  مدعي 
/Z مكاE معني بالذ�X، /حينها ال بد 
 
يس  jلذ� �لوجو�  بذلك  �إلقر�,  من 
	ال /هو  به،  �لقو�نني /�العتر�6   eهذ

�هللا عز /جل.
 

 �ملصا��:
مر��  لسيدنا  /�حلق  �ملعرفة  �لعقالنية،  �لوحي،   .١
طاهر 	£د ,£ه �هللا �خلليفة �لر�بع للمسيح �ملوعو� 

�


٢. تفس
 �لقر�E البن كث
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�لدين {مو� 	£د �خلليفة �لثا¡   
لسيدنا مر�� بش
للمسيح �ملوعو� �




