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  ۴۴۷··· يوم يجمع هللا الرسل
  
  

  املقدمة
  بسم هللا الرحمن الرحيم
ة الخاصــة ورســالة الهيــة لكافــة هذا الكراس يحدث لكم عن املسيح من حيــث العبوديــ

املكلف� إىل الرسول محمد ـ صىل هللا عليــه وآلــه وســلم ـ نتحــدث يف هــذا الكتــاب عــن 
الخالفات ب� املسيحي� أنفسهم وبيــنهم و بــ� املســلم� عــىل ضــوء القــرآن و األناجيــل 

بــالوالدة  والنتيجة الحاسمه أن املسيح ـ صلوات هللا عليه ـ عبد من عبــاد هللا اختصــه هللا
من غ� والد معجزًة بدائيًة من هللا بحقه عليه السالم والينبئك مثــل خبــ� والســالم عليــه 

  وعليكم وعىل جميع عباد هللا الصالح� ورحمة هللا وبركاته.
  
  
  
  
  
  

  اصطفاء املرسل�(عليهم السالم)
الئــح يف ســائر هنا ويف سائر القرآن هو الوالد االّول من هذا النسل األخ�، ك� هــو  »آدم«

  ) مرة.۳۵القرآن دون ريب حيث جيء باسمه الخاص هذا (
 -و ترى اصطفاءه يلمح انه كان معه أوادم آخرون، فاصطفاه ّهللا من بينهم رسوال، فلــيس

هو الوالد االّول إذ قد يكون هو من مواليدهم وهذا النسل االنسا� متنسل مقســ�  -إذا
رف الخارف ان هناك كان أوادم آخــرون � يكــن بينهم؟ وليست قضية اصطفاءه ذلك الها

هو والدهم، حيث اإلصطفاء املطلق ويف حقل الرسالة كــ� هنــا ال يقتيضــ املجانســة بــ� 
جمع، بل يعني اصطفاءه من ب� سائر الخليقة ليكون حامــل لــواء الــدعوة الربانيــة بــ� 

ت يف الجن أيضا كفــروع املكلف�! حيث الرسالة اىل العامل� خاصة باإلنس أصالة مه� كان
  للرسالة اإلنسانية اىل قبيلهم قبل اختتام الوحي.

إذا فال بد يف اإلصطفاء الرسايل من اجتباء األصفى ب� عامة املكلف�، حتى يصــلح الرســول 
  املصطفى لحمل الرسالة اىل العامل� أجمع�.

الَْجــانَّ «لجــن حيــث فاّ� اصطفاه من ب� قرينيه زوجه وإبليس وذريته االبالسة وســائر ا
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ُمومِ  ) ومه� كان اإلصــطفاء بحاجــة إىل عديــد، فقــد ۲۷: ۱۵( »َخلَْقناُه ِمْن قَبُْل ِمْن ناِر السَّ
مــن قبيــل  -ســوى زوجــه -يكفي له اثنان يصطفى أحده� عىل اآلخر، فضال عــن آخــرين

  الجن ككل.
ه؟ وا�ا كــان و ليس اصطفاءه ح� خلقه حتى يقال فكيف ذلك اإلصطفاء وملا يخلق زوج

َو َعىص آَدُم َربَُّه فََغوى. ثُمَّ اْجتَباُه َربُُّه فَتاَب «بعد عصيانه وهبوطه وتوبته وتوبة ّهللا عليه: 
) واجتبائه هو اصطفاءه وهو مرحلة تالية لعصيانه فتوبة ّهللا عليه ۱۲۲: ۴۰(»َعلَيِْه َو َهدى

بوال لتوبته ثم هدايته اىل ما قبل عصيانه ليتوب وتوبته اىل ّهللا وتوبة ثانية من ّهللا عليه ق
  .١من طهارته ثم يأ� دور اجتبائه واصطفائه

و هكذا يجاب عن غائلة العصيان يف الرسول املعصــوم، انــه اصــطفي رســوال بعــد توبتــه 
النصوح، الكاملة الكافلة لرتكه عىل طول خط الحياة الرسالية، ك� فصلناه يف طه البقرة، و 

  هنا اإلصطفاء االّول آلدم يعني االولية الزمنية، ال يف الرتبية.
النبي�،  تشمل كافة املرسل�»َعَىل الْعالَِم�َ «املصطف�  »ِهيَم َو آَل ِعْمرانَ نُوحاً َو آَل إِبْرا«ثم 

  اّول من دارت عليه رحى والية العزم الرسالية. -وهو أول اويل العزم -فنوح
تعني ابراهيم وآله االبراهيمي� رسال ونبي�، منذ إس�عيل إىل خاتم النبي�  »َو آَل إِبْراِهيمَ «

ومنــذ إســحاق ويعقــوب وســائر الرســل  ٢وم� صــلوات ّهللا علــيهم أجمعــ�وعرتته املعص
اعتبارا �ريم العذراء الطاهرة املعصومة »آل عمران«، وهنا يختص بالذكر السالم عليهماالرسائيل�  

حيث املرســح هنــا يف ســورة آل عمــران رسد القصــص الفصــل آلل  السـالمعليه�وابنها املسيح  
  عمران.

                                                        
و �� أ��ب �� ��� �� ����  ا������ت ��� ا���ٔ��ن �� أ�� ا���� ا��ـ��م ������ ���ن ا��ٔ���ر �� ���� ا����   ٣٢٨: ١.��ر ا������ ١

ُ� «أ�ـ� ���ـ� �ـ� و�ـ� �ـ� آدم  ا����م �������ل ��� ا����  �� ا���� �� ���� ا��ٔ����ء ���ات ا��ّ� ����� ���� ����  َو َ��ـ� آَدُم َر�ـ�

�ٕ�ن ا��ّ� ���� ��� آدم ��� �� أر�� و����� �� ���ده، �� ����� ����� و���� ا������ �� آدم �� ا���� �� �ـ� ا�ـ�ٔرض  »�ََ��ى

ٕاِن� «�� إ�� ا��ٔرض و��� ��� و����� ��� ����� �� و�� و����� ��� أن ���ن �� ا��ٔرض ���� ���د�� أ�� ا��ّ� �� و��، ���� أ�

 .»ا��َّ� اْ�َ��� ...

��� ا���ٔ��ن �� ���� ا��ٔ����ء ���� ���� و��� ���ل:��ن ذ�� �� آدم ��� ا����ة و�� ���  ا����م ����و ��� �� ��ب ���� آ�� �����  

����� ا��� ���ز ��� ا��ٔ����ء ��� ��ول ا���� ����� ���� ا����ه ا��ّ� ذ�� ���� ���� ا���� �� د��ل ا���ر وإ��� ��ن �� ا������ ا��

و��ل  »َو َ��� آَدُم َر��ُ� �ََ��ى. �ُ�� اْ�َ���ُه َر��ُ� �َ��َب َ��َْ�ِ� َو َ��ى«����� و���� ���� ��ن ������ �� ���� ����ة و�� ����ة ��ل ا��ّ� �����: 

 .»... إِن� ا��َّ� اْ�َ��� آَدمَ «�� و��: 

 
��ل: �� ا�����ن  »َو آَل إِْ��اِ���َ «أ��ج ا�� ���� وا�� ا����ر وا�� أ�� ���� �� ���� ��� �� ا�� ���س �� ����  -١٧: ٢.ا��ر ا�����ر ٢

أ�� ����� ������ ور���� ������ ، و��� �� ���دة ��ل: ذ�� ا��ّ� ٓا�� و ���� ا��� ����� آل إ��ا��� وآل ���ان وآل ����� وآل ����  

 .ا����م ������ ٓال إ��ا���   آ�� و ���� ا��� ��������� ��� ا������� ���ن ����  

 



 5

هنا ترسيحا له عن موقف اإلصطفاء الخاص، ك�  آله و عليه هللا صىلفال يعني عدم الترصيح �حمد 
و� يرصح بإسحاق ويعقوب وموىس وسائر الرســل االرسائيلــ�، ومــوىس هــو رأس الزاويــة 

إمــام النبيــ� آلـه و عليـه هللا صـىل نفــس الســورة الترصــيح بــان محمــدا الرسالية بينهم، وقد يأ� يف
  يف آية امليثاق. -مه� � يكن أمامهم -أجمع�،

»نـُـوٌر َعــىل نـُـورٍ «نشأة الروح القدسية مــع نشــأة الجســم  »بَْعُضها ِمْن بَْعٍض «انتشأ  »ذرية«
١ 

عن جسم بالذي ئول الناشئ للقدسية الروحية التي هــي يف  -فقط -فليست نشأة الجسم
بحاالتهم ومــٔوالتهم فينشــئ الذريــة »عليم«مقاالت السائل� وسواهم  »َو ّهللاُ َسِميعٌ «املنشإ 

  الرسالية عن الرسل.
طفاء هو أخذ صفوة اليشء تخليصــا واىل نظرة تفصيلية يف آية اإلصطفاء نقول: اإلص -هذا

له ع� يكدره، والصفوة الربانية هي العصمة ال محالة للرسل أمن سواهم ممن يخلفهــم 
  يف حمل الدعوة الرسالية املعصومة العاصمة لها عن اإلنزالق واإلنحياق.

املعصــوم� وهــم ورثــة الكتــاب بعــده،  آلـه و عليـه هللا صـىلفقد يشمل اإلصــطفاء هنــا آل محمــد 
  املصطفون يف نص آخر:

قاً لِ� بَْ�َ يََديِْه إِنَّ ّهللاَ ِبِعباِدِه لََخِب�ٌ « بَِصٌ�.  َو الَِّذي أَْوَحيْنا إِلَيَْك ِمَن الِْكتاِب ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّ
ُهْم ُمْقتَِصــٌد َو ِمــنُْهْم ثُمَّ أَْورَثْنَا الِْكتاَب الَِّذيَن اْصطََفيْنا ِمْن ِعباِدنا فَِمنْهُْم ظالٌِم لِنَْفِسِه َو ِمنْ 

  ).۳۰: ۳۵( »ساِبٌق ِبالَْخْ�اِت ِبِإذِْن ّهللاِ ذلَِك ُهَو الَْفْضُل الَْكِب�ُ 
م� يلمــح  -وبعده� آل ابراهيم وآل عمران -و اصطفاء آدم ونوح دون آل آدم وآل نوح

هناك شيث باختصاصه به� دون آله�، إذاً فال نبي من آل آدم ونوح ام ال مصطفى منه�،
  وهابيل وإدريس؟.

قد يعني اإلصطفاء قمته يف كــل دور رســايل، فــآدم نفســه هــو املصــطفى يف الــدور االول 
  الرسايل ككل ثم النبيون بينه وب� نوح كادريس � يكونوا من آله مه� كانوا من ذريته.

يس شخصيا وال من آل ابراهيم، وعدم ذكر إدر آلـه و عليـه هللا صىلولكن إدريس من آله ك� محمد 
َو «ضمنيا يف آل آدم ال يدل عىل خساسة شأنه وله خصاصة النبوة السامية أعىل مــن آدم 

يقاً نَِبي�ا   .»اذْكُْر ِيف الِْكتاِب إِْدِريَس إِنَُّه كاَن ِصدِّ
وسائر النبي� الن املقام مقام ذكر آل عمران  آله و عليه هللا صىلو عّل عدم ذكره ك� � يذكر محمد 

، ولذلك طوي عن ذكر إسحاق ويعقوب ومــوىس  عليه�السالما عريضا لقصة مريم وعيىس  عرض

                                                        
: �� ا����م ������ل �����  ا����م ����أن ����   ا����م ������� ��ه  .ا����ر أ��ج ا�� ��� وا�� أ�� ���� �� ���� �� ���� �� أ��� ١

��ٔ��� ا���س، ��ل: إ�� أ���� أن أ��� وأ�� أراك ������ ��� ��� ���� ����� و�� ��اه ���م ا���� ���� ا��ّ� وأ��� ���� و���� 

 .»�ُّ� َ�ِ��ٌ� َ��ِ��ٌ ُذر���ً� َ�ْ�ُ��� ِ�ْ� �َْ�ٍ� َو ا�« ا����م ������ ��ل ���ل ���  
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  .السالم عليهم
ك� وان اآلل ال يذكر لشخص واحد، فآل آدم ليس ليعني خصوص إدريس ام آدُم إدريس، 

  .السالم عليهمو� يأهل لذلك اإلصطفاء غ� إدريس من ذرية آدم  
ة ليست من وراثة الدم، إ�ا هي وراثة الروح ونــوح هــو وألن وراثة النبوة املصطفا -اجل

  املصطفى يف الدور االّول من والية العزم، و� يرسل احد من ولده الخصوص.
ثم اآلل لغويا ك� يعني أخّصاء الشخص، كذلك شخصه اعتبارا بكونه ع�دا ألخصــائه، ف 

  .»أطرافهآل الجبل «و »الخشب الذي يعمد عليه الخيمة«و »آل كل يشء شخصه«
ه� شخص ابراهيم وعمران عمودين لخيمة األخصاء، و  »آَل إِبْراِهيَم َو آَل ِعْمرانَ «إذاً ف 

آل  -آل يعقوب -آل هارون -آل موىس -قد جاء بجمع املعنى يف الذكر الحكيم كآل ياس�
لوط وآل فرعون، عناية إىل الخيمة بعمودهــا، دون الخيمــة بــال عمــود، وال العمــود بــال 

  .خيمة
هــو مــن آل محمــد  السـالم عليـهثــم وال يخــتص اآلل: اإلخصــاء، باألخصــاء يف النســب، فعــيل  

ه و عليه هللا صىلوأفضلهم وليس يف النسب، وسائر ولد الرسول  سوى الصديقة الطاهرة هــم مــن  آـل
هو من صارم الدليل عــىل عــدم اختصــاص  -و� يكن له ولد -»آل فرعون«و ١آله بواسطتها

  اآلل بأخصاء النسل.
ائر املعصــوم� االبــراهيمي�، حيــث الكــل قد يشمل كافة األنبياء وســ »آل ابراهيم«و هنا 

كانوا من نسل ابراهيم منذ إس�عيل وإسحاق واىل خاتم النبيــ� وعرتتــه املعصــوم�، وال 
املســيح   إّال رسدا طــويال للعمــراني�: مــريم »آل ابــراهيم«بعد  »آل عمران«يعنى اختصاص 

  .عليه�السالم
براهيم بذكر خاص يف أخلص دعاءه و أخصه: من ب� آل ا السـالم عليهمو لقد اختص آل محمد  

َو إِذْ يَرْفَُع إِبْراِهيُم الَْقواِعَد ِمَن الْبَيِْت َو إِْس�ِعيُل ... َربَّنــا َو اْجَعلْنــا ُمْســلَِمْ�ِ لَــَك َو ِمــْن «
ًة ُمْسلَِمًة لََك ... يَّتِنا أُمَّ   ).۱۲۹: ۳( »ذُرِّ

فَِإّمــا يـَـأْتِيَنَُّكْم ِمنِّــي «و»ثـُـمَّ اْجتَبــاُه َربُّــهُ «كــ�  مــن بــراه� رســالته السـالم عليهثم اصطفاء آدم  

                                                        
�� �� أ�� ���ة ا������ �� أ�� ���� ���� �� ���ب ���ل ا���� و���م ا����� �ٕ����ده إ�� ���� �� ا��� ٣٢٩: ١.��ر ا������ ١

����� وا����� أ���� أو�� ا��ّ� �� و�� إ��� أن �� ����  ٓا�� و ���� ا��� ������� ���� ���ل ���: ���� ��� ����   ا����م ������ ��� ا�����  

ا���� وآ��ر ��� ا����ة ��� ��� �� أ��  �� ���� ����� وا������ أ���� ����� ا���� ا��ي ���ك وا�ٕ����ن وا���� ا��ٔ��� و���اث

�ٕ��� �� أ��� ا���� وا�ٕ����ن وا���� ا��ٔ��� و���اث ا���� وآ��ر ��� ا����ة �� ا���� �� ذر��� ��� �� أ����� �� �����ت  ا����م ��������  

َدَم َو �ُ���ً َو آَل إِ�ْ�اِ��َ� َو آَل ِ�ْ��اَن َ��َ� ا�ْ���َِ��َ�. إِن� ا��َّ� اْ�َ��� آ «ذ�� ���� �� و��  ا��ٔ����ء ا���� ����ا ���� و���� و��� أ��� آدم

��ً� �َْ�ُ��� ِ�ْ� �َْ�ٍ� َو ا��ُّ� َ�ِ��ٌ� َ��ِ��ٌ   .»ُذر�
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  تساندان منزلته الرسالية.»ُهدىً 
آل� لعمران�، عمران أ� موىس وعمران أ� مريم؟ قــد ال يعنــي  »آل عمران«و هل يشمل 

مريم ذكر من أ� موىس، ثم وبينه وب� أ�  -وال مرة يتيمة -إال الثا�، إذ � يأت يف القرآن
) سنة، وال تصح عناية الجنس من عمران، الخاص به�، حيث العبارة الصــالحة لــه ۱۸۰۰(
  وإال لشمل آل كل عمران يف العامل�. »آل عمران�«

فــال »إِذْ قالَِت اْمــَرأَُت ِعْمــراَن ..«وال سي� ان اآلية التالية تخص آل عمران أ� مريم:  -هذا
عىل انــه � يرســل احــد مــن ولــد مــوىس وال آلــه إال  آلل عمران أ� موىس هنا، -إذا -دور

  .السالم عليههارون  
هنــا دور خــاص مهــ� كــانوا هــم املــدار يف كــل  السالم عليهمذلك! فلم يكن لذكر محمد وآله  

أم  ١أســقطت عــن اآليــة »آل محمــد«ملختلق األحاديث القائلــة أن  -إذا -األدوار، فال موقع
»آل فرعون«ابدل عنها ب 

 ٣وا�ا الصحيح هو نص اآلية وعىل غرارها وقرارها روايــة ثالثــة ٢

                                                        
و����ا أ���: إن ٓال إ��ا��� �� آل ���� ا���� �� أ���، أ��ل: ا�����  »آل ���� ��� ا������� و«.�� ا����� و�� ��ا�� أ�� ا���� ١

�� أ�� ���و ا�����ي �� أ��  ٣٣١: ١ا������ ���ق ��ٔو�� ا��ٔو�� أ��� ���� ا���ٔو��، دون ����� ا���� �� ��� ا��ٓ��. و�� ��ر ا������ 

� �� ���ب ا��ّ� أن آل ���� �� أ�� ����؟ ��ل: ��ل ا��ّ� ���رك و�����: إن ا��ّ� ا���� آدم ��ل ��� ��: �� ا��� ا����م ������� ا��ّ�  

 ��� ا������� ... أ��ل: �� ���� ��ول ا���ٔو�� دون ا������. -���ا ���� - و���� وآل إ��ا��� وآل ���ان وآل ����

وأ��  ا����م ������ أ��ب ��ل ����� أ�� ��� ا��ّ�   ٢٧٩: ����١ ا�����ن ��ٔ����ا آل ���� �� ا����ب. و�� � ا����م ����وا���� �� ا�����  

���ل ��: وآل ���� ���� ������ و����ا آل إ��ا��� وآل  »إِن� ا��َّ� اْ�َ��� آَدَم َو �ُ���ً َو آَل إِ�ْ�اِ��َ� َو آَل ِ�ْ��اَن َ��َ� ا�ْ���َِ���َ «أ��ء 

 .».. وآل ���� ��� ا�������«� أ�� وا�� ��ل ��أت �� ���� ا�� ����د ���ان. و��� �� ����� ا������ ر��� إ�

 
إِن� ا��َّ� اْ�َ��� آَدَم َو �ُ���ً َو آَل إِْ��اِ��َ� «�� ��ل ا��ّ�:  ا����م ������ ���م �� ���� ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�   ٢٧٨: ١.�� ����� ا�����ن ٢

 ���ل: �� آل إ��ا��� وآل ���� ��� ا������� �����ا ا��� ���ن ا��. »نَ َو آَل ِ�ْ��ا

 
�ـ�  ا��ـ��م ���ـ��ـ�ل �ـ�ل ���ـ� �ـ� أ�ـ�� �ـ� �ـ�� ا���ـ�ي ����ـ��   ا��ـ��م ����.ا����ر �� أ���� ا���وق �ٕ����ده إ�� أ�� ��� ا��ّ�  ٣

��ه ا��ٓ�ـ� إن ا��ّـ� ا�ـ��� آدم و���ـ�  ا��ـ��م �������� ����ك؟ ���� ا�����   آ�� و ���� ا��� �������� أ�� ���� �� �� ر��ل ا��ّ�   ���� ��

و ا��� إن ����ا ��� آل إ��ا��� وا����ة ا���د�� ��� آل ���� «وآل إ��ا��� وآل ���ان ��� ا�������. ذر�� ����� �� ��� .. ��ل: 

...«. 

���� ا���ٔ��ن و�� ا���� إ��� �� �����  ا����م �������� ���� �� ا��ن �� ا���� ��ل: ��� ا����   ٢٧٧: �١ ����� ا�����ن و�

إن ا��ّ� �� و�� أ��ن ���  ا����م ��������� �� أ�� ا���اق و��ا��ن ... ��ل ا���ٔ��ن �� ��� ا����ة ��� ���� ا��ٔ��؟ ���ل أ�� ا����  

إِن� ا��َّ� اْ�َ��� «�� ���� �� و��  ا����م ����� ا���س �� ���� ����� ���ل ا���ٔ��ن وأ�� ذ�� �� ���ب ا��ّ�؟ ���ل ا����  ا����ة ��� ���

ل إ��ا��� ��ٔن ر��ل ا��ّ�  ، ��ل: ���� أن ا����ة دا���ن �� آ»آَدَم َو �ُ���ً َو آَل إِْ��اِ��َ� َو آَل ِ�ْ��اَن َ��َ� ا�ْ���َِ��َ�. ُذر���ً� َ�ْ�ُ��� ِ�ْ� َ�ْ��ٍ 

��� ���م ا�������ل ����ٓ�� ������ و���� رواه ا������ �� ����  ا����م ������ و�� إ��ا��� و�� د��ة إ��ا���، و��� �� ا����   آ�� و ���� ا��� ���

�� أر��� إ���� آل ���� و�� وا�� و����ع ا��ٔ��د�� ا���ا��� ��� ا��ٓ�� ا��ٓ�� أ��ى ��� �����، و -. ��ا������ا����م�� أ�� ����  

 ����� آل ����إ�� إ��ا���، وا��ٔو�� �� ا������ و�� ���� أ�� ��دا��د إ�ّ� �� ���� ا��ٓ�� ��� ا��ٔ�� �� ا���آن ا����ا�� ا�����د. 
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  هي املصّدقة ملوافقة القرآن.
اســقطوا و قد تٔول األوىل بإسقاط التأويل، أن ج�عة مــن املحــرف� الكلــم عــن مواضــعه 

  وهم أفضل آله. آله و عليه هللا صىلتأويل آل ابراهيم عن آل محمد 
ألنهــم املــذكورون هنــا  آلـه و عليـه هللا صـىلو كذلك الثانية انهم فضلوا آل عمــران عــىل آل محمــد 

  دونهم.
و اإلصطفاء عىل العامل� درجات أدناها عاملي زمان املصطفى ك� يف آدم وأوسطها عــاملي 

، وأعالها عــاملي كــل زمــان كــ� يف السـالم عليهم� لنوح وابراهيم وموىس وعيىس  دور رسالته ك
  محمد املصطفى وآله املعصوم� صلوات ّهللا عليهم أجمع�.

الطليقة تشمل كل الكائنــات العاقلــة يف الطــول التــاريخي والعــرض  »العامل�«وألن  -ذلك
، ك� ان اإلصطفاء الخاص بعاملي الجغرايف، فاالصطفاء املحمدي الطليق يحلق عليهم كلهم

  زمن آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران يشمل مثلث اإلنس والجن ومن النعرفهم �اما.
مِ  يُع إِذْ قالَِت اْمَرأَُت ِعْمراَن رَبِّ إِ�ِّ نََذرُْت لََك ما ِيف بَطِْني ُمَحرَّراً فَتََقبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَنَْت السَّ

  ).۳۵الَْعلِيُم (
وبــ� التــوراة إذ تعنيــه أبــا  -حيث يعنيه أبا مــريم -معاكسة النقل ب� القرآن »عمران« يف

) وتبديل امليم بالواو وهو من ۲۰ -۱۸: ۶ابو موىس (الخروج  -موىس: عمرام �عنى قوم ّهللا 
  قضايا التعريب.

و لقد حمل هذا ج�عة مــن املبرشــين الكنســي� اىل تزييــف عمــران القــرآن انــه اخطــأ 
يف تأريخ اإلنسان بــا� مــوىس، فــال  »عمران«) سنة! وما أجهلهم إذ زعموا اختصاص ۱۸۰۰(

  يحق أل� مريم او سواه أن يسمى عمران، ال ليشء إّال أن عمرام التوراة هو ابو موىس.
ها ذكــر إذ زعمت ان ما يف بطن »قالَِت اْمَرأَُت ِعْمراَن رَبِّ إِ�ِّ نََذرُْت لََك ما ِيف بَطِْني ُمَحرَّراً «

او علّها نذرته هكذا إن  ١يصح تحرره لخدمة بيت ّهللا دون خروج عنه وعلها وعدت بذكر
  كان ذكرا ل� يرزقها ّهللا إياه، والظاهر هو االول ملكان اإلطالق وتٔوده الرواية.

و م� يعنيه ذلك التحرر املنذور هو التحرر عن حقوق األم املعيشية، ثم التحرر عن كــل 

                                                                                                                                                         
 
��ل: إن ا��ّ� أو�� إ�� ���ان إ�� وا�� �� ذ��ا ���� ���ر�� ���ئ ا��ٔ���  ا����م ������ ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�   ٣٣٤: ١.��ر ا������ ١

ث ���ان ا��أ�� ��ّ� ���� و�� أم ���� ���� ���� ��ن ����� ا��ٔ��ص و���� ا����� �ٕ�ذن ا��ّ� و����� ر���� إ�� ��� إ��ا��� ���

َو ا��ُّ� ا�ْ��َُ� �ِ�� «��� ����� ���م ���� و����� ���� رب إ�� و����� أ��� و��� ا���� ����ٔ��� و�� ���ن ا���� ر���� ���ل ا��ّ� 

�ٕ�ذا ���� �� ا���� ��� ���� ���ن �� و��ه أم و�� و��ه ���  ���� و�� ا��ّ� ����� ���� ��ن �� ا��ي ��� �� ���ان وو��ه إ��ه، »َوَ�َ��ْ 

 ����وا ذ��.
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لية سوى خدمة بيت ّهللا، م� يدل عىل أن لالم عىل ولدها حّق يجوز التنازل عنه لحق عم
  أوىل بنذر وسواه.

فقضــية التحــرر املطلــق  -مه� كان لالم عليه حــق -و الن األب او الجد ه� االوىل بالولد
هنا أنها كانت منفردة يف هذه الوالية لفقد األب والجد، ام كانت هــي مأذونــة مــن قبــل 

لويل األوىل يف نذرها ملطلق التحرر، ام ال يشرتط يف نذر األم اذن األب مه� اشــرتط عــدم ا
  منعه، ولكنه ال يجوز له منعها ع� يحل وال سي� ذلك الحل الطيب لبيت ّهللا.

فعىل اية حال انها نذرت هكذا م� يدل عىل صحة ونفــاذ هكــذا نــذر بحــق الولــد رشط 
  وكذلك صالح الولد وال أصلح له من خدمة ّهللا. -إن كان -الحفاظ عىل حق الويل األوىل

ــِميعُ «ذلك النذر، تقبال لتحرره لك  »فَتََقبَّْل ِمنِّي« بصــالحيات »العلــيم«الــدعاء »إِنََّك أَنَْت السَّ
  وحاجات العباد.

 -وما ادراك ما ذلك التحرر؟ انه خروج عن رقية الناس إىل رقية إله الناس فهو »محررا«اجل 
  تحرر ع� سوى ّهللا. -إذا

»و املحرر للمسجد ال يخرج منه أبدا«
١.  

و النذر لغويا هو الخوف ك� اإلنذار هو اإلخافة، إذاً فهو الخوف من ّهللا إّما شكرا ّ� أن 
ب عىل نفسك امرا ّ� محبوبا لدى ّهللا استزادة يف العبودية ك� فعلته امــرأة عمــران توج

) حيــث � تشــرتطا ۲۶: ۱۹( »إِ�ِّ نََذرُْت لِلــرَّْحمِن َصــْوماً «دو�ا رشط عىل ّهللا، ومثلها مريم 
  .٣واملوثق املخالف غ� موثق او مأول ٢عىل ّهللا امرا يف نذره� ّ� وتوافقه صحاح عدة

                                                        
 ��ل: إن ا��أة ���ان ��رت �� �� ����� ���را ��ل: وا����ر .. ������ا����م�� أ�� ����   ٣٣٢: ١.��ر ا������ ١

 
 »ن �� ���� ����� ���ه ����� ������ ر��� أو ���� ����� �������� أو ����� ���� �������� ��� ��� ���� أ «. ��� �� ا����� ٢

��� �� «) و�� ���� ٤٥٦: ٧إن ���: ��ّ� ��� ����رة ���� (ا�����  ا����م ����و�� ���� ا����� �� ا���دق   ٣٣٦: ٢ا������ 

: ٧(ا�����  »و �� ����� ��� ����� �� ��«) و�� را�� ٣٣٥: ٢(ا������  »��ء �� ا��� ���� ����� ا���� ���� إ�� ����� �� أن ��� ��

٤٥٨.( 

�� ر�� ��� ��ّ� ��� ���� ��� ر��� ��ٔ��� أ�� أو أ��ج؟ ��ل:  ا����م ������ أ���   ا����م ����و ���� ������ ا������� �� أ�� ��� ا��ّ�  

 ).٣٣٥: ��٢ ا���ط (ا������ إذا ��ن ��� ���ع أ��ء ��� إ�ّ� أن ���ن ���ه ����� 

 
: إ�� ���� ��� ���� ��ّ� ���ا ر����� أ������ �� ا���� وا���� ا����م ����.و �� ���� إ���ق �� ���ر ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�  ٣

ا���� ��� ����، ���� إ�� �� أ�����ـ� ��ـّ� إ��ـ� ��ٔ������ �� ا���� ������ر؟ ���ل: ���، �� ��ل: إ�� ��ٔ��ه ا�ٕ����ب أن ���� 

 ٣٣٣: ٢ا������ ٤٥٥: ����٧ ذ�� ��� ���� أ������ ���ا ��ّ� و�� أو����� ��� ���� أ ��ٔد���� إذا ���؟ ��ل: ��� ا����� 

 ��ٔن ����� ا���ر ��ن ����، و��� ا������ ا����ج �� ��� ��ره. »إ�� ��ٔ��ه«أ��ل: ��� 

��ٔ��� �� ر�� ��� ���� إ����� أن ���� إ�� ا����� أو ���� أو ��را أو ���� إن �� ��� أ��ه أو أ�� أو أ��ه أو زار��  و أ�� ���� �����

أن ��� أو ��� ��ا�� أو ��ٔ��� ���� ���� أو أ��ا �� ���� �� ����؟ ���ل: �� ���� �� ����� ا��ّ� إ��� ا����� ا��ا��� ا��� ����� ������� 
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ام توجبه عىل نفسك رشط ان يستجيبك ّهللا في� تخاف من إقبال محظور أو إدبار محبور 
وأنت ال تستطع بحولك وقوتك أن تحصل عىل بغيتــك فيهــا، حيــث الوصــول اىل املغــزى 

 بد من تقريب قربان اىل ّهللا وهو كل والحصول عليها قد ال يكتفى فيه برصف الدعاء، فال
  محبور لدى ّهللا مندوبا او مفروضا، وهذا هو مرسح النذر وشبهه من عهد او ��.

ثم وال نذر إّال ّ� ك� هنا ويف مريم، ونية القربة هي لزام كون النذر ّ�، فــإذا نــذر لغــ� 
  وال يفرض عليك أمرا. -ذاإ  -ّهللا، ام نذر ّ� دون نية القربة اىل ّهللا، فال نذر

و م� يرشط يف النذر مرشوطا وغ� مرشوط إمكانية متّعلقه واقعيا ورشعيا،و كونه راجحا 
يف رشعة ّهللا دو�ا حرج يف تحقيقه، فغ� الراجح ال يحق ّ�، واملحرج ليس من دين ّهللا ف 

يِن ِمْن َحَرجٍ « دور او املحظور فانــه هــزٌء بــاّ� او فضال عن غ� املق »ما َجَعَل َعلَيُْكْم ِيف الدِّ
مهانة ّ� أن تقدم لــه مــا نهــى عنــه تحــذيرا أو تنزيهــا، بــل ومــا هــو عــوان بــ� الــراجح 

  واملرجوح.
و النذر يف فعل الراجح او الواجب او ترك املرجوح املحرم يعــم املرشــوط وســواه،النتيجة 

تخلّفه دنيويا هي الكفارة اصل الوجوب او ضعفه او اصل الحرمة او ضعفها، وخلفيته يف 
  و أخروياً هي العقاب ان � يثب ويكفر.

و كافة الرشوط يف النذر غ� املرشوط هي مرشوطة يف املرشوط، إّال رجاحة املتوقّع، فإ�ا 
  يكفيه الس�ح الرشعي إباحة أم دونها.

الثــا� إذ ال فالفارق ب� املتعلّق واملتوقع يف الرشوط إ�ا هو رشط الرجاحة يف األّول دون 
نذر إال يف طاعة ّهللا، ثــم االمكانيــة مشــرتكة بيــنه�، ولكــن القــدرة غــ� املحرجــة خاصــة 
باملتعلق دون املتوقّع، حيث املتوقع خارج عن قدرتك مقدورا ّ� غ� مستحيل كونيا و ال 

  رشعيا، ولكن املتعلق رشطه كونه ميسورا عندك دون حرج واقعيا ورشعيا.
  ن ّهللا، ك� املستحيل عىل ّهللا حكمة أم سواها، هو توقع محظور.فتوقع املحظور م

ك� املتعلّق غ� املقدور واقعيا او املحرج او غ� الراجح رشعيا هو محظور او غ� مشكور، 
حيث النذر يف األساس يتبني الخوف من ّهللا ك� يف غ� املرشوط، او الخوف مــ� ترجــوه 

دم الحظر واقعيا وال رشعيا، مه� اختص متعلق النــذر وال تسطع عليه، والكل مرشوط بع

                                                                                                                                                         
�ّ� ���� �� ا���� إن �� ����ه ا��ّ� �� ���� أو ����ه �� أ�� ����� أو رد ���� �� �� أو رده �� ���ه أو رز�� رز�� ���ل: ��ّ� ��� �� ��� �

) أ��ل: إ�� �� ���م ���ن ٤٦: ٤وا�ٕ������ر  ٣٣٥: ���٢ ��ا و��ا ���ا، ���ا ا��ا�� ��� ����� و����� �� أن ��� �� (ا������ 

ات �� ����� ا��ّ�، وأ���ا ���ل ���� ��� ��� ا����� ������� ا����ي �� ��ا و��ا، و��� أذاب ��ن ����� �� ����ن ��ه ا�����

��� ا���ط و��اه وإن ��� �����ط »�� ا����«����ن ا���ر ��� ا����وط ���ن ���ر�� ��ٓ��� وا����ح ا�����دة ا������، ��� وأن 

 �� ا���ر، ���� ��� ا���� ���� ا����� وا���� أ���.»� �����ّ «أ��ل: وا����اق ا������ ا�����م �� 
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  بالراجح امليسور، واملتوقع يكتفى فيه بعدم الحظر.
  ال يشرتط فيه إّال عدم الحظر واقعيا ورشعيا. -ك� يف املرشوط -كان املتوقع

فإذا نذر راجحا او واجبا يف متوقع محظور فهو محظور ال ينعقد، ك� وإذا نذر مرجوحا يف 
محبور � ينعقد، او نذر فعال محرجا فعلّه في� دون حرجه ينعقــد ويف غــ�ه غــ�  متوقع

كــ�  منعقد، ورشط الصحة يف النذر املرشوط عدم تحقق رشطه قبله، فإذاً ال مورد لرشطه
  .١يف الصحيح

إذ ال نذر إّال ّ�،أمــا أن  »عيل«ال سواها، ك  »ّ� عيل«و الصيغة السائغة الصائغة للنذر هي 
يعاهد نفسه عىل أمر دون ان يعاهد ّهللا عليه فال نذر، سواء أ كان يف نذر مرشوط او غ� 

»عيل نذر«مرشوط، وال 
»� عيل نذر«وال  ٢

  فان النذر ليس موردا للنذر. ٣
اجبا، كذلك أال يفّوت حقا مفروضا و ك� يشرتط يف النذر أيا كان أّال يحلل حراما او يحرم و 

كحق الزوج لزوجه وحق الوالدين للولد وحق الولد له�، فان لكّل حقا عــىل اآلخــر لــيس 
ليفّوته نذر مه� كان يف راجح ام واجب هو أد� من واجب الحق الحــارض يف رشعــة ّهللا، 

ام هــي ســفيهة فــإذا  لزوجة إّال بإذن الزوج إال في� ال يفّوت له حقا عليهــا -إذا -فال نذر
فّوت عليه حقا ام هي سفيهة � ينعقد نــذرها إّال باذنــه، وينعقــد فــي� سواها،الصــحيح 

                                                        
أن ���ن �� ���� ���� ��ٔ��� �� ر�� و�� ��� ��ر�� �� ��ر��� ����� و��ف  ������ا����م.و �� ���� ا�� ���� �� أ�����  ١

و ����� و�� �� ����؟ ��ل: ��� ���� ��ء ا���ـ���  ��ّ� ��� ر��� و���� و���� إن �� ���� و�� ���� ا���ر�� ���� ��� ��م أ

 ).١و���� ��� ���� �� ���� (ا����ر ح  ��٢ ���ب ا���ر ح  ٥ب 

 
� ��ل: إذا ��ل ا���� ��� ا���� إ�� ��� ا��ّ� و�� ���م ���� أو �� ا����م ����.��� �� ���� ����ر �� ��زم �� أ�� ��� ا��ّ�  ٢

��ي ��ا و��ا ���� ���ء ��� ���ل: ��ّ� ��� ا���� إ�� ���� أو ���ل: ��ّ� ��� أن أ��م ���� أو ���ل: ��ّ� ��� ��ي ��ا و��ا 

 أ��ل وا����� ���ح ���� ا���ر�� ���وط و��� ���وط. ٣٣٢: ٢وا������  ٤٥٧: ٧إن �� ���� ��ا و��ا ا����� 

��� �� ر�� ���� ���� ��� ا�ٕ����م ��ٔراد أن ��� ���� �� ��وج �� ��،  ا����م �����ا���  ��ا وأ�� ��� إ���ق �� ���ر �� أ�� إ�

 �� �ّ� ���ل: إن ��و�� ��� أن أ�� ������ �� ���وج ��� أن ��� ���ل: أ��� �����، ���� �� ��د ����� و�� ا��ّ�، ���ل: إ�� �� ��ر إ

ا���و�� ���: �ٕ�ن ا��� ���ع؟ ��ل: وإن ��ٔن ����� ��� ���� ��ّ� ���� ��� أ��� ���� ا��ّ� وا��� أ�� �� ا���و�� وأو�� ���� �� 

. أ��ل: ��� ��ا ا���� ����� ������ ����ر و�� ��� ���ك ��ر، إ��� �� ��� ���وط و�� ٣٣٣: ٢وا������  ٤٥٥: �����٧ ا����� 

 ���ر.���� ���� ��ن ���ل: إذا ��ء ز�� ������ ��، ��� ر��ط ������ ���ب ا

 
�� ر�� ��ل: ��� ��ر؟ �ـ�ل: �ـ�� ا��ـ�ر ��ـ� ��ـ�� ��ّـ� �ـ���  ا����م ����.��� �� ���� أ�� ا����ح ا������ ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�  ٣

�ـ�  �ـ��ما� ���ـ�. و �� ��ـ� أ�ـ� ��ـ�� �ـ�ل: �ـ�ٔ�� أ�ـ� ��ـ� ا��ّـ�  ٣٣٣: ٢وا������  ٤٥٥: �����٧ أو ���� أو ���� أو ��� ا����� 

ا���� ���ل: ��� ��ر ��ل: ��� ���ء ��� ���� ا���ر و���ل: ��ّ� ��م ��ّ� أو ����ق أو ���ي ���� وإن �ـ�ل ا���ـ� أن أ�ـ�ي 

 ��ا ا����م ���� ��ا ���ء إ��� ���ي ا���ن (ا����ر).
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  .١املخالف مأّول أو غ� صحيح
و جملة القول يف النذر ان يكون متعلقة محبورا مقدورا دون الحرج، ومرتقبة يف مرشوطه 

  مسموحا غ� مستحيل عىل ّهللا عقليا او يف الحكمة.
و يف الحق إن النذر وال سي� املرشوط منه داخل يف حقل الدعاء، بل وهو أدعى الــدعاء، 

  يبك ّهللا ما تتقاضاه.حيث تفرض عىل نفسك ما يرضاه ّهللا حتى يستج
و ليس النذر ترشيعا، فإ�ا هو س�ح مــن ّهللا أن تفــرض عــىل نفســك راجحــا مهــ� كــان 
مفروضا وتحرم عىل نفسك مرجوحا مه� كان محرما مرفوضا، فهو من العنــاوين الثانويــة 
من نوع ثان محدد من قبل ّهللا موضوعا وحك� ورشوطا، ك� العناوين الثانوية من النوع 

الول مقررة من قبل الرشع كاإلكراه واالضطرار اللذين ه� موضــوعان للســ�ح يف قســم ا
  من املحرمات.

كــ� ال نــذر يف مبــاح فعــال او تركــا وال يف فعــل مرجــوح او تــرك  ٢فال نــذر يف معصــية ّهللا 
  مندوب، اللهم إّال بعنوان ثان يجعلها راجحا.

  ق، أو إرساف أو تبذير.و كذلك ال نذر يف تفويت حق او إفراط أو تفريط يف ح
و ترى ان نذر الوالدين عىل الولد منّجز بحق الولد كأنه هو الذي نذر؟ ام ال ينّجز إال عىل 
الناذر أن يحقق نذره يف ولده وعليه القبول قضية وجوب طاعة الوالدين اللهم إال يف أمر 

الوالــدين  محرج ام مرجوح فضال عن املحظور، وإذا خالف الولد فهو عاص وال يشء عــىل
حيث حققا الواجب علــيه�، ثــم ومخالفــة الولــد يف النــذر املحظــور واجبــة إذ ال طاعــة 

  ملخلوق يف معصية الخالق.
و هنا نعرف مدى عمران قلب امرأة عمران، حيــث تتجــه اىل ربهــا بكامــل اال�ــان بــأعز 

ل عبودية لكل ما�لكه تحريرا لغريرة عينها ّ� ك� وهي محررة يف طاعة ّهللا، تحررا عن ك
أحد، وعن كل اتجاه إىل أي يشء وأي أحد وأية قيمة سوى ّهللا، فقد حررتهــا بنــذرها عــن 

                                                        
(��� ����أة �� زو��� أ�� �� ��� و�� ���� و�� ����� و�� ��� و�� ��ر �� ����� إ�� �ٕ�ذن زو��� إ��  ٣٢٠: ٢.و�� ���� ا������ ١

. أ��ل: ��ّ� ���� ا���أة ا������ ��� إن �������� ا������ ����� �ٕ�ذن و���� زو�� أو أ�� »أو �� وا����� أو ��� ��ا���� �� �� أو ز��ة

أو ������، وأ�� ا��� وا����ة و�� ا��ا���� و��� ا���ا��، ��� ���ورة و��� ���ورة ���� ����� إ�� إذن ��� �� ��� ���ـ� ا��ـ��، 

 ��.و�� ���� ا����وض ��

 
��� �� ��ء �� ���� ��ّ� ����� ا���� ���� إ�ّ� ����� �� أن ��� �� و��� ��  ا����م ����.��� �� ���� ا������ �� أ�� ��� ا��ّ�  ٢

 وا���� ��. ٥٨و��ادر أ��� �� ����  ٣٣٥: ���٢ �� ������ ����� إ�ّ� ����� �� أن ����� إ�� ���� ا��ّ� ا������ ر�� ��� ��ّ� ���� �
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  .١كل تقيّد ج�عي بأية مسئولية حتى تتخىل لخدمة ّهللا يف بيت ّهللا 
فالتوحيد الحق يف مثلث: العقيدة والنية والعملية، هو الصورة املثىل للتحرر املطلق، إنــه 

إل�ان م� ييش بعمق ا -وملّا يولد -يتمثل هنا يف نذر التحرر لقرة الع� وفلذة الكبد: الولد
  وخلوص العمران لقلب امرأة عمران.

و لقد كانت تنتظر لذلك التحرر املنظور املنذور ولدا ذكرا هو املحــور يف نــذرها، والنــذر 
للمعابد � يكن معروفا إّال للذكران ليخدموا الهيكل وينقطعــوا للعبــادة والتبتــل، ولكنهــا 

  هي تجدها أنثى وليس الذكر كاألنثى:
قالَْت رَبِّ إِ�ِّ َوَضْعتُها أُنْثى َو ّهللاُ أَْعلَُم ِ�ا َوَضَعْت َو لـَـيَْس الــذَّكَُر كـَـاْألُنْثى َو  فَلَّ� َوَضَعتْها

يْطاِن الرَِّجيِم( يَّتَها ِمَن الشَّ يْتُها َمْريََم َو إِ�ِّ أُِعيُذها ِبَك َو ذُرِّ   ).۳۶إِ�ِّ َسمَّ
ومعاكســة تقــديرها، وتحزنــت إىل  لقد تتحرس امرأة عمران عىل ما كان من خيبة رجائهــا

ربها إذ كانت ترجو ذكرا تهبه محررا لبيت ّهللا وتقفه عــىل خدمتــه، ولكــن الوليــدة أنثــى 
والبنات ال يصلحن لذلك التحرر الطليق، للزوم مقامهن عند أزواجهن يف زواجهن، و لزوم 

  الخروج عن بيت ّهللا حالة الحيض والطلق عىل اية حال.
بل هــو تحّرســ  »َو ّهللاُ أَْعلَُم ِ�ا َوَضَعْت «ليست اخبارا  »رَبِّ إِ�ِّ َوَضْعتُها أُنْثى.. قالَْت «فهنا 

أنها ال تصلح لذلك التحرر ألنها أنثى، فقد تناجي ربها كمعتذرة عن تحّررها او كئيبة ألنها 
  أنثى، راجية ان تقبلَّها ربها عىل أنوثتها ك� تقبلّها، مشفقة من أّال يقبل نذرها.

كجملة معرتضة، هي ذود عن ساحة الرب ان يعلّم، عىل ذود  »َو ّهللاُ أَْعلَُم ِ�ا َوَضَعْت «هنا 
  عن ساحتها ان تعلّمه، وبيان انها قائلة قولها متحرسة يف ذلك العرض.

و «هي من قولها، والعكس أحرى ألنها وضعتها أنثى فليقل  »َو لَيَْس الذَّكَُر كَاْألُنْثى«و ترى 
! ام هي من قــول ّهللا، والجملــة املعرتضــة بحاجــة اىل برهــان ألنهــا »نثى كالذكرليست األ 

  خالف املتعود من رسد الجمل.
قد تكون هي من قول ّهللا اشعارا يف هذه االذاعة القرآنية ان الــذكر املطلــوب هنــا لــيس 

ر، فانها كاألنثى املوهوبة، بل هي أعىل منه وأوىل، إذ تحمل اضافة اىل ما تطلبته من التحر 
وليســت «تتقبل محررة يف نفسها، ووالدة لعيساها وه� مــن آيــات ّهللا الكــربى، وليســت 

  لتفيد ذلك املعنى. »األنثى كالذكر

                                                        
أن ا�����ة ���� أن  :������ا����م�� ���ب ��� ا���ا�� ���� ���� �� إ������ ا����� ��ل ��� ��ٔ�� ����   ٣٣١: ١.��ر ا������ ١

ا����� ���� ا����ة ��� ���� ا���م ���ل: �� �� �� و��� ا��ّ� إن ا��أة ���ان ����: رب إ�� ��رت �ـ� �ـ� �ـ� ���ـ� ��ـ�را، 

وا����ر �� ���ج ��� أ��ا ���� و��� ���� ���� رب إ�� و����� أ��� و��� ا���� ���ـ�ٔ��� ���ـ� و�ـ���� أد����ـ� ا���ـ�� ���ـ� 

 �� ا����ء أ���� �� ا�����، أ�� ���� ��� أ���� ������ و�� ����� أن ���ن ا���� �� ا�����.���� ��
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ثم هي من قولها عىل هامش قول ّهللا، عناية اىل غ� معناها: ان الذكر ليس معــذورا كــ� 
حقل التحرر هكذا، ألجــل مــا  األنثى، حيث األنثى ال تصلح ملا يصلح له الذكر وال سي� يف

يلحقها من الحيض والنفاس، وما يلزمهــا مــن الصــيانة عــن التــربج للنــاس، فــإذا خالطــت 
الرجال افتتنوا بها واسترضوا �كانها كــ� تفتــ� هــي بهــم، حيــث النســاء أوهــن عقــودا، 

  وأضعف عقلية وصمودا ووساوس الشيطان إليهن أرسع، فأهواءه إليهن أهرع.
  د نفس املعنى ولكن يف األصل رجاحات ليست فيه:ثم العكس يفي

كَُر كَاْألُنْثى ۱ اختصار عن قالت� مختلفتي املعنــى: قــول ّهللا وقولهــا، ولــيس  »ـ (َو لَيَْس الذَّ
  قول ّهللا. -في� يعني -العكس ليعني

  ـ حسن التعب� يف وزن الكالم يقتيض تقديم الذكر عىل األنثى. ۲
  األفضل عىل الفضيل.ـ حسن املعنى يف تقدم  ۳
  تحرساً عىل فقده. -إذا -ـ يتقدم الذكر لتقدمه يف عناية النذر فيذكر ۴

و إنها تتحرس عن فقد الذكر انه ليس كاألنثى، فال يتهم يف خلوة البيت كــ� تــتهم، وهــو 
أقوى من األنثى، وهو خلو من اعذار األنثى، وهو يصلح للنبوة وما أشبهها دون األنثى، و 

فهل من عالج أن تقوم األنثى مقام الذكر وتفي �ا يفــي؟! فمــ� تقــوى »َوَضْعتُها أُنْثىإِ�ِّ «
يْتُها َمْريَمَ «رجاءها يف تحقق بغيتها  تتغلب عىل عراقيل األنوثة  -: املرتفعة الغالبة»َو إِ�ِّ َسمَّ

  ونقائصها وضعفها وما سواها، وترتفع عن كل نقائص االنوثة والرجولة بجنب ّهللا.
يْطاِن الرَِّجيمِ «ال هي فحسب بل  »َو إِ�ِّ أُِعيُذها بَِك «م ث يَّتَها ِمَن الشَّ م� يلمح رصاحاً  »َو ذُرِّ

كقــول الــرب ألهمــت إليهــا بعــد  »لَيَْس الذَّكَُر كـَـاْألُنْثى«انها ألهمت �ستقبل ذريتها، وعّل 
  قالتها نفس القول أم عنده.

لَهــا َزكَِريـّـا كُلَّــ� َدَخــَل َعلَيْهــا َزكَِريَّــا فَتََقبَّلَها َربُّها ِبَقبُوٍل َحسَ  ٍن َو أَنْبَتَهــا نَباتــاً َحَســناً َو كَفَّ
اْلِ◌مْحراَب َوَجَد ِعنَْدها ِرزْقاً قاَل يا َمْريَُم أَّ� لَِك هذا قالَْت ُهَو ِمْن ِعنِْد ّهللاِ إِنَّ ّهللاَ يَْرزُُق 

  ).۳۷َمْن يَشاُء ِبَغْ�ِ ِحساٍب (
قبول عىل تكلف، وإذ ال تكلف يف قبول ربنا فقد يعني هنا منتوج كل تكلــف التقبل هو 

يف القبول، وهو من ربنا يحلق عىل كل الفضائل والفواضل يف القبول، فال رد فيه والافول، 
  بل هو قبول عىل مدار حياة مريم البتول سالم ّهللا عليها.

علها كالذكر، ثم حسن زيادة حسنى فانه تقبّل يف قبول نذرها ان تنوب الذكر، وتقبّل يف ج
  عىل قبولها أن جعلها وابنها آية للعامل�.

و هنا نستوحي من تقبلها منعها عن الزواج، ام وطهارتها عن الدماء، فلتبق كالذكورفوقهم 
  إذ � تحتج لرزقها اىل خروج حيث ضمنه ربها.

  محررة ّ� لخدمة بيت ّهللا.»لَها َربُّها ِبَقبُوٍل َحَسنٍ فَتََقبَّ « »(إِ�ِّ نََذرُْت لََك ما ِيف بَطِْني ُمَحرَّراً  ۱
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يْتُها َمْريََم ... فَتََقبَّلَها َربُّها ِبَقبُوٍل َحَسنٍ  ۲   ان تكون مريم: »(َو إِ�ِّ َسمَّ
عبوديــة،  غالبة متغلبة عىل كل رجس ونقص ونجس يف أنوثه -يف اللغة الرسيانية -مرتفعة

 من أمها علّها تربو عىل أقرانهــا وعــىل الــذكر الــذي كانــت وقد تعني تسميتها مريم تفأال
ترجوه أمها تطبيقا لنذرها، ثم لتحقيق هذا املغزى تعيــذها بــاّ� وذريتهــا مــن الشــيطان 
الرجيم، تعيذها ان ينالها نقص يف سبيلها ك� ينال النساء يف خدمة البيــت، او أن يصــيبها 

أن يعرتضها ضعف يف خدمتها، او تلحقها تهمــة  ما �س عفافها يف خلطها بعبّاد البيت، او
  يف اختالطها بالرجال.

  معاذة باّ�، فهو يعيذها من الشيطان الرجيم. »فتقبلها« »(َو إِ�ِّ أُِعيُذها بَِك  ۳
وهو األصل يف ذلك املرسح حيث يحتل القمة الرسالية واملرتبة  السالم عليهعيىس   »(و ذريتها ۴

  .السالم عليهمب� النبي�   الرابعة من والية العزم
  فذلك قبول حسن يف مربع الدعاء واالستدعاء، أحسن م� إذا كان ذكرا.

يف قــول ّهللا، حيــث فاقــت كــل  »لَيَْس الذَّكَُر كَاْألُنْثى«فرغم ان الذكر ليس كاألنثى يف قالتها
  سلّم). عليه وآلهذكر يف تاريخ الرساالت اللهم إال اولياء العزم وال سي� محمدا (صّىل ّهللا 

منذ والدتها حتــى حملهــا ووضــعها وإىل موتهــا، فقــد  »َو أَنْبَتَها نَباتاً َحَسناً «ثم  »فتقبلها ..«
كانــت ترتعــرع عــىل رقابــة ّهللا الخاصــة وعينــه الحاميــة لتقبلهــا محــررة مــريم معــاذة 

إلنبات، دون تربية با»نَباتاً َحَسناً «بربهاذريتها من الشيطان الرجيم، عصمة ربانية يف وملاذا 
  حسنة؟.

علّه لإلشارة اىل تحليق املراقبة الربانية لها منذ انعقاد نطفتها وتكاملها جنينا ووالدتها واىل 
. فالساللة من مــاء مهــ� هــي »َو ّهللاُ أَنْبَتَُكْم ِمَن اْألَرِْض نَباتاً «موتها، فانها كلها من اإلنبات 

لكي�وية الكامنة يف ماء الرجل واملــرأة هــي صــفوة الصفوة املختارة من املني، ثم املواد ا
العنارص الكي�وية املنتزعة من الدم، الذي هو ايضا بدوره صفوة ما نتناولــه مــن مرشــب 
ومأكل، وكل الحق نابت من سابقه حتى الساللة النطفــة، ثــم العلقــة واملضــغة والعظــام 

  واللحم، كّل نابت من سابقه.
دور عــام يعــم ســائر النســل االنســا�، وآخــر خــاص يخــص و إخراجنا من األرض نباتا له 

  األصفياء املخلص�.
كل هذه املراحل، ول� تصلح لالصطفاء عىل نساء العامل�  »َو أَنْبَتَها نَباتاً َحَسناً «فقد يعني 

، فقد جمع يف اإلنبات نباتا حسنا إىل طهارة الوالدين و طهارتهــا حــ� السـالم عليهوتلد املسيح  
  طهارة الربانية املحلّقة عىل كل مراحل إنباتها عىل طول الخط.بلغت، ال

لَهــا َزكَِريـّـا«و من إنباتهــا النبــات الحســن:  كفالــة النبــات الحســن والرتبيــة الالئقــة  »َو كَفَّ
أمينــا مٔوّنــا عليهــا، مٔونــا  -زوج خالتهــا -الرسالية، فقد جعل ّهللا باقرتاعهم كفالتهــا لزكريــا



 16

يكل اليهودي من ذرية هارون الذين انتقلت إليهم سدانة الهيكل، بشأنها، وكان رئيس اله
 »كفلهــا«فنشأت مباركة مجدودة، يهيئ لها ّهللا من رزقه فيضا متواصال. بعدين اثن�، وعّل 

تعني كفالته إياها بوحي االقرتاع، سكوتا ع� سكت عنه النص وذودا عن ساحة القديس� 
  يا.اختصامهم يف كفالتها بعد وحيها لزكر

هو ّهللا وزكريا املفعــول األّول ومــريم هــي الثــا�، حيــث الكفــل متعــد  »كفلها«هنا فاعل 
بنفسه، فرغم ان الولد يف كفالة األبوين عرفا ورشعا، ولكن مريم النابتة نباتا حسنا بحاجة 
اىل كفالة عاصمة معصومة � يكن يحملها هناك إّال زكريا، مه� تخــرج بالقرعــة الرشــعية 

  القديس� املتنازع� بشأنها.من ب� 
كأصل هو محل الحرب فان عبادة الرحمن محاربــة الشــيطان، والن العبــادة  »املحراب«و 

الخالصة بحاجة اىل االنرساح ع� ســوى ّهللا، فــاملحراب الحــرب. هــو ايضــا مــن الحريــب: 
شــاُء ِمــْن يَْعَملُــوَن لـَـُه مــا يَ «السليب، يعني عن اشغال الدنيا، وهو املقدم يف كــل مرســح 

فاملحراب معنويا هو محل االنرساح عــ� ســوى ّهللا الخــالص عبــادة ّهللا بحــرب  »َمحاِريَب 
الشيطان، وهو مكانيا املقصورة يف مقدم املعبد لها باب يصــعد اليــه بســلّم ذي درجــات 

م� يلمح بهذه الخصوصــية  »كل� دخل«قليلة، ويكون من فيه محجوبا عمن يف املعبد، و
ُروا اْلِ◌مْحــراَب «ك� يرصح به ملحرابها، و  حيــث املعبــد املكشــوف ال يتصــور فيــه »إِذْ تََسوَّ

  التسّور.
هي من املواضيع الرشعية، سواء يف الرتبية والحفاظ بدنيا او معنويــا ام  -ككل -و الكفالة

  ماليا اماهيه م� تصح فيه الكفالة.
د تكفهــا زكريــا يف مســ� و أصلها من الكفل: املركب، يف ركْب الحياة كبعض او ككــل، وقــ

كُلَّ� َدَخَل َعلَيْها َزكَِريَّا اْلِ◌مْحراَب «الحياة كفيال ضامنا عادال معصوما يف مس�ه اىل مص�ه 
يعني، رزقا معيشيا إىل رزق معنوي لتكون متحررة عمن يرزقهــا  »رزقا«و»َوَجَد ِعنَْدها ِرزْقاً 

يعرف مصدره ولذلك نّكر، واحتار زكريــا  جليال ال »رزقا«سوى ّهللا مه� كانت للكفالة اجل 
اي زمان ومن أّي السبل  »قاَل يا َمْريَُم أَّ� لَِك هذا«من ذلك الرزق املكرور دو�ا انقطاع ف 

منقطعة عن قمة املحراب، حيــث ال  -وانا الوسيط الوحيد فيها بظاهر الحال -املألوفة له
  ؟.»أَّ� لَِك هذا«يسمح ألحد غ�ي ان يدخله، ف 

إِنَّ ّهللاَ «بتقطع األسباب املتعودة، وك� تحررت عنها يف ذلك التحرر  »قالَْت ُهَو ِمْن ِعنِْد ّهللاِ «
نحاسبه نحن يف حياتنا املتعــودة، او يحاســبه ّهللا، مهــ� كــان »يَْرُزُق َمْن يَشاُء ِبَغْ�ِ ِحساٍب 

  رزقه بغ� حساب �يزان وحساب.
ة الربانية، احتفاظا بالرس الذي بينها وبينه،التواضع و يا لها من خنوع وخشوع امام العطي

  يف التحدث عن ذلك الرزق الّرس، دون اية مباهاة وتنفج وتبّهج.
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 »ِمْن ِعنِْد ّهللاِ «هنا ال نخوض يف مواصفة ذلك الرزق ونوعيته، ولكننا نعلم حسب النص انه 
ن مــن الجنــة أم خلــق عندية خاصة مباركة طيبة، مختلفة عن سائر الرزق املٔولفــة، فلــيك

  الساعة.
رشب  الجنة ليست محل أكل«فال يرد نقد الجمعية الرسولية االمريكية عىل ذلك الرزق بان 

»بل هي محل التقديس والتسبيح وكل تنع�تها روحية
١.  

ويل أن ّهللا ساكن الجنة فالرزق من عنده ليس ال تخص الجنة إال بتأ  »ِمْن ِعنِْد ّهللاِ «أوالً: أن 
  إال من الجنة.

  ثانياً: ان الجنة حسب القرآن والعهدين فيها تنع�ت مادية اضافة اىل الروحية.
  ثالثاً: ان هذه الجنة علّها جنة آدم والتي صعد إليها املسيح وهي من جنان الدنيا.

ان هللا ســخر «الســبل املتعــودة وكــ�  و رابعاً: ان الرزق من عند ّهللا يعنــي هنــا مــن غــ�
  ).۶و ۴: ۱۷(امل  »الغربان إليليا فكانت تأتيه بلحم صباحا ومساء

هيأ له الكعكعة: (نوع من الخبز) وكوز املاء فنبهه املالك لألكل والرشب حتى سار «ك� و
  ).۹ -۵: ۱۹(امل  »بقوة تلك األكلة أربع� يوما

عنــد ّهللا حــالال طيبــا، فكيــف يســتقربون رشب و إذاً هم يســتغربون رزق الطــاهرة مــن 
 ۲۵: ۱۴ومــرقس  ۲۹: ۲۶يف ملكــوت ّهللا (متــى  -الخمــر -املسيح جديدا من نتاج الكرمــة

) هذه ۳۰: ۲۲) او م� يأكل منه التالميذ عىل مائدة املسيح يف ملكوته (لوقا ۱۸: ۲۲ولوقا 
قطعة عن عباد ّهللا، ثم انظر مريم الطاهرة العذراء تجد عندها رزقا من عند ّهللا، وهي من

بقــول ّهللا آله و عليه هللا صىلاىل فاطمة الزهراء موالة العذراء، حيث تجد عندها رزقا وتتمثل ألبيها  
»ُهَو ِمْن ِعنِْد ّهللاِ إِنَّ ّهللاَ يَْرُزُق َمْن يَشاُء ِبَغْ�ِ ِحساٍب «عن العذراء با أبت 

٢.  

                                                        
  ٦٣: ٢.���ب ا���ا�� ������� ا������� ا��ٔ����� ١

 
أ��م أ���� �� ���� ����� ��ـ� �ـ� ذ�ـ� ���ـ� ��ـ�ف �ـ�  آ�� و ���� ا��� ���� ���� أن ر��ل ا��ّ�  أ��ج أ�� ���� � -٢٠: ٢.ا��ر ا�����ر ٢

���زل أزوا�� ��� ��� ��� وا��ة ���� ���� ��ٔ�� ����� ���ل: �� ���� �� ���ك ��ء آ��� �ٕ��� ����؟ �����: �� وا��ّ�، ���� �ـ�ج 

��� آ�� و ���� ا��� ����ٔ���� ���� ������ �� ���� ��� و���� وا��ّ� ��ٔو��ن ���ا ر��ل ا��ّ�  �� ����� ���� إ���� ��رة ������� و���� ��� �

� و ���ـ� ا��ـ� ������� و�� ���ي و����ا ����� ������� إ�� ���� ���م ����� ���� أو ����� إ�� ر��ل ا��ّ�   ���ـ� إ���ـ� ����ـ� �ـ�:  آـ�

���ل ���� �� ���� ������� ����� �� ا����� �ٕ�ذا �� ���ـ�أة ��ـ�ا و���ـ� ���ـ� ��ـ�ت ��ٔ�� وأ�� �� أ�� ا��ّ� ���ء �� ���ٔ�� �� 

��ّ� ����� و����� إ�� ا����   ���� رآه ��� ا��ّ� و��ل: �ـ� أ�ـ� �ـ� �ـ�ا �ـ�  آ�� و ���� ا��� ���إ���� ���� و���� أ��� ���� �� ا��ّ� ����ت ا

��ل  ������ا����م�� ����� ا������ �� ��� �� ��� �� أ�� ����   ٣٣٣: ١ر ا������ ����؟ ���� �� أ�� �� �� ��� ا��ّ� ... و�� ��

�� ��ن ��ـ� ا��ـ�ب ��ـ�  ا����م ������� ا���� وا����� و ا���� و�� ا���� ���� و��� ��� ���   ������ا����مإن ����� ���� ����  

؟ ���� �� وا��ي ��� ��� �� �ـ�ن ��ـ��� ��ـ� ��ـ�ث إ�ّـ� �ـ�ء ا���� وأن ���ء ������م ���ل ��� ���� �� ����� �� ���ك ��ء

 ����� �� ��ل: أ ��� أ������؟
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ربانية لهــا، تتحــرك عنــده الرغبــة يف ذريــة هنا زكريا املكفل مريم ملا يرى هذه الكرامة ال
  طيبة، حكمة عالية مرغوبة فيها المتداد الرسالة يف نسله.

عاِء ( يًَّة طَيِّبًَة إِنََّك َسِميُع الدُّ   ).۳۸ُهنالَِك َدعا َزكَِريّا َربَُّه قاَل رَبِّ َهْب ِيل ِمْن لَُدنَْك ذُرِّ
يف الدعاء انها عند انقطاع الرجاء،انقطاع  انه � تكن حتى اآلن لزكريا ذرية، وطبيعة الحال

الــذي ربيتنــي »ُهنالَِك َدعــا َزكَِريـّـا َربَّــُه قــاَل رَبِّ «األسباب املتعودة لحصول املدعو له، ف 
يًَّة طَيِّبَةً «بالرتبية الرسالية وهي خارقة العادة    كخارقة أخرى.»َهْب ِيل ِمْن لَُدنَْك ذُرِّ

إِنَّــَك «للدنية الخاصة، ليست كالعادة بأسبابها العادية استيهاب من رحمته ا »من لدنك«و 
عاءِ    تطلّب لخرق األسباب املألوفة يف اإليالد. -إذا -فهو »َسِميُع الدُّ

مظهرا من مظاهر طالقة املشيئة اإللهية، الطليقة عــن املــألوف،  »هنالك«فقد حمل زكريا 
رج عن نطاق هذا القــانون يف كل حادث خا -إذا -رغم ما نحسبه قانونا ال يتخلف فنشك

  املزعوم!.
اللذان � يلدا يف صباه�، هنالك تجــيش يف  -العاقران -فها هو زكريا الشيخ الكب� وزوجه

قلبه الرغبة يف ذرية طيبة هبة من عند ّهللا، وحق له وهو يرى بــ� يديــه مــريم العــذراء 
َذْرِ� فَرْداً َو أَنَْت َخْ�ُ الْوارِثَِ�. فَاْستََجبْنا لَُه َو َزكَِريّا إِذْ نادى َربَُّه رَبِّ ال تَ «الصالحة الرعناء: 

َو َوَهبْنا لَُه يَْحيى َو أَْصلَْحنا لَُه َزْوَجُه إِنَُّهْم كانُوا يُسارُِعوَن ِيف الَْخــْ�اِت َو يـَـْدُعونَنا َرَغبــاً َو 
َعبْــَدُه َزكَِريـّـا. إِذْ نــادى َربَّــُه نِــداًء  (ِذكُْر رَْحَمِت َربِّــَك  -)۹۰: ۲۱(»رََهباً َو كانُوا لَنا خاِشِع�َ 

ِ� َخِفي�ا. قاَل رَبِّ إِ�ِّ َوَهَن الَْعظُْم ِمنِّي َو اْشتََعَل الرَّأُْس َشيْباً ... َو إِ�ِّ ِخْفُت الَْمواِيلَ ِمْن َورا
ُث ِمــْن آِل يَْعُقــوَب َو اْجَعلْــُه رَبِّ َو كانَِت اْمَرأَِ� عاقِراً فََهْب ِيل ِمْن لَُدنَْك َولِي�ا. يَرِثُِني َو يَِر 

ُــَك ِبيَْحيــى ۶: ۱۹( »رَِضي�ا ). فَناَدتُْه الَْمالئَِكُة َو ُهَو قــائٌِم يَُصــيلِّ ِيف اْلِ◌مْحــراِب أَنَّ ّهللاَ يُبَرشِّ
قاً ِبَكلَِمٍة ِمَن ّهللاِ َو َسيِّداً َو َحُصوراً َو نَِبي�ا ِمَن الّصالِِحَ� (   ).۳۹ُمَصدِّ

َُك ِبُغــالٍم اْســُمُه يَْحيــى ...«نادته املالئكة ويف مريم  »اهن« ) وال منافــاة ۷( »يا َزكَِريّا إِنّا نُبَرشِّ
  بينه� فان املالئكة هم وسطاء يف ذلك البالغ املب�.

  و التبش� هنا يحمل مواصفات اربع ليحيى:

                                                                                                                                                         
����� أن أ��ٔ�� ���� ���ل: �� ���ٔ�� ا�� ��� ���� إن ��ءك ���ء ���ا وإ�ّ� ��� ���ٔ���، ��ل ���ج   آ�� و ���� ا��� ������� ��ن ر��ل ا��ّ�  

�را �� أ��� �� و�� أ��� ���� ���اد �� ا��ٔ��د ���ل �����اد: �� أ���� �� ��ه ا�����؟ ��ل: ���� ر��� ������ض ��� د�� ا����م ����

 �ّ�؟ آ�� و ���� ا��� ���: ور��ل ا��ّ�  ������ا����م��ل: ��� ��ٔ�� ����   ا����م ����ا���ع، وا��ي ��� ��� �� أ��� ا������  

 ٓا�� و ���� ا��� ���: ��� أ����� و�� ا������ د���را و��ٔو��ك �� ����� إ��� ��ٔ��� ���� ر��ل ا��ّ�  ��، ��ل ٓا�� و ���� ا��� �����ل: ور��ل ا��ّ�  

 ����� و����� ���� و��� ����� ��ء ���� ���� ���� أ��� ذ�� ا���ء �ٕ�ذا ���� �� ��� و���، ��ل: �� ����� أ�� �� ��ا.
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قاً ِبَكلَِمٍة ِمَن ّهللاِ  ۱ كلمــة ١فانه كلمــة قالهــا مــن قبــلهي املسيح عيىس بن مريم،  »ـ ُمَصدِّ
دالة عىل ّهللا تكوينيا حيث ولد دون أب، وكلمة رسولية حيث تدل عىل ّهللا بربانية اع�له 

 السـالم عليهوفعاله وقاله، وكلمة رسالية تكلم بها املرسل إليهم، مربع الكل�ت يحملها املسيح  
يحملها كلها سائر الخلق أجمع�، فقد ولد دون أب والدة منقطعــة النظــ� يف تــاريخ و� 

  اإلنسان، وآدم � يكن وليدا حتى يكون هو االول يف تلك الوالدة، فا�ا خلق من تراب.
و ليس كونه كلمة آية خارقة للعادة من حيث الوالدة، ليفضله عىل سائر الرســل، إذ إنهــا 

ات املبرصة ألن بني إرسائيل هم أغــوى مــن ســائر األمــم، ثــم آيــة آية أقوى من سائر اآلي
القرآن هي أقوى اآليات الرسولية والرسالية عىل اإلطالق ألنها تحلــق عــىل كافــة املكلفــ� 

  منذ بزوغها اىل يوم الدين.
: عظــي� يف الحقــل الروحــي علــ� وتقــى، �تــاز عــن كثــ� مــن رجــاالت »ـ (و ســيدا ۲

  يف كل حقول السيادة الصالحة. »سيدا«ي� والتقوى، الرسال العلم
فالتصديق بكلمة من ّهللا، والسيادة الّالئقة للقيادة، والحرص عن كل الشهوات، كــل هــذه 

  من الرشوطات األصيلة للنبّوة حيث تجمع القيادت�: الروحية والزمنية.
الراجحة مبالغة الحرص، وهو الحرص عن الشهوات محرمة ومرجوحة، دون  »ـ (و حصوراً  ۳

يف رشعة ّهللا كالنكاح، خالف ما يهرف بشأنه تبجيال له وتخجيال لكل هٔواء الــذين تزوجــوا 
نفســه عــن الشــهوات و اللهــوات »حصــورا«مــن نبيــ� وســواهم مــن الصــالح�، ال! وا�ــا 

ثم حصــور يف  »ال إله«املرجوحات، وحصورا كل وجهه بكل وجوهه إىل ّهللا، فهو حصور يف 
  حرسا ع� سوى ّهللا وحرصا يف ّهللا. »إِالَّ ّهللاُ «

، املحلق للذنب عىل الكل آلـه و عليه هللا صىلو الحديث الخبيث املفرتي عىل الرسول الطاهر األم� 
مرضوب عرض الحائط حيث �س من كرامة  ٢ألن ذكره مثل هدبة الثوب السالم عليهإال يحيى  

                                                        
) و���� ���اه ١وز�� �ّ��ا��ه أ�� ��خ ���� إ�� �� ا����� إت ��� ���ا��� ���� ���� ( ٢ -١: ٣٣.��� �� ا��ٔ�� ا����ا�� �� ١

�� و ��ه ���� ��ر��� ���� ر�� ا��� �« - �ّ���� ��و زارح �ّ���� ���� �� ��� ��� ��ران وآ��ه ����� ��ش �� ����اش دات ����

) و��ل: ا��� �� ����ء ��ء ���� �� �����، ����� �� ��� ��ران وورد �� آ��ف ا������� �� ����� ���ت ١إ��ا��� ��� ���� (

 .»ا������ ا���ر��

و ����ك ا��ي ��� ��� ��ر ����ء ����� �� ���ك ور���� ���� �� ���ان و������ �� ����� «أ��ل: و�� د�� ا����ت: 

 .»��ران ����ات ا������� و���د ا������� ا������ و���ع ا������� ا�������و���رك �� ��� 

 
��ل: �� ��  ٓا�� و ���� ا��� ����� ا����� �� ا����  أ��ج ا�� ���� وا�� ا����ر وا�� أ�� ���� وا�� ����� �� ���و  -٢٢: ٢.ا��ر ا�����ر ٢

�� ��� ���� ا��ّ� إ�ّ� ذا ذ�� إ�ّ� ���� �� ز���� �ٕ�ن ا��ّ� ���ل:���ا و ���را، ��ل ��ن ذ��ه ��� ���� ا���ب وأ��ر ��ٔ�����. أ��ل: و

 .ٓا�� و ���� ا��� ������� �� ا�� ا����� إ�ّ� ���ا ا����ق ���دي ��� ر��ل ا���ى  

أر��� ����ا  آ�� و ���� ا��� ����� إ����� و��� ���ه ����، أ���� ا����ا�� �� أ�� أ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�   »���ر«و ا����ق آ�� ����� ��� 
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  الخالق للعورات والشهوات املحلّلة، ومن كرامة الصالح� الناكح� حّال!.
للــزواج عــىل شــبقه،  -السـالم عليهك� املسيح   -فيه في� تعنيه، تركه »حصورا«اجل! وقد تعني 

تحقيق الشهوة املحلّلة، إذ � تكن ظروفه لتسمح لــه ترجيحا لتقدم الدعوة الرسالية عىل 
حيث اقتضت ظروفه الرسالية آله و عليه هللا صىلبالجمع ب� الزواج وتحقيق الرسالة، معاكسا ملحمد 

زواجا وأك� من األربع املسموح لألمة تحقيقا حقيقا لكرامة الرسالة بضم عوائل كثــ�ة اىل 
  خضّمه.
كل داعية اىل ّهللا تختلــف ظروفــه وطقوســه يف الــبعض مــن املحلق عىل  »حصورا«إذاً ف 

مصاديقه، فك� النكاح راجح ام واجب أحيانا، كذلك هو مرجوح او محرم أحيانــا أخــرى، 
  والحصور هو الذي يتابع صالح الدعوة وفقا لظروفها املواتية املناسبة.

ِمــَن »«نبيــا«حتــى يوصــف هنــا  وترى هناك أنبيــاء غــ� صــالح� »ـ (َو نَِبي�ا ِمَن الّصالِِح�َ  ۴
  ؟»الّصالِِح�َ 

ِمــَن «رفيــع الدرجــة، وألن رفعــة الدرجــة درجــات هنــا يقيــد ب  »نبيــا«كّال، حيــث يعنــي 
يعني املرسل�، حيث املرسلون درجات والنبيون منهم أرفع شأنا وأنبــى مكانــة  »الّصالِِح�َ 

  اىل زكريا. آباء وأمهات منذ آدم »ِمَن الّصالِِح�َ «ويحيى منهم، ك� و
فلقد استجيبت الدعوة الحانية، املنطلقة من القلب الطــاهر الحــا�، الــذي علــق رجــاءه 

لـَـْم «الــذي »يحيــى«بسميع الدعاء، وهو �لك اإلجابة كيف يشاء حيث يشاء، استجيبت يف 
قاً ِبَكلَِمــٍة ِمــَن ّهللاِ « -»نَْجَعــْل لَــُه ِمــْن قَبْــُل َســِمي�ا بــن مــريم  اســمه املســيح عيىســ »ُمَصــدِّ

يحرص نفسه عن الشهوات و�لك زمام نزعات من االنفالت،  »و حصورا«كر�ا  »وسيدا«السالم عليه
  الرسالي�.»ِمَن الّصالِِح�َ «رفيع املنزلة  »و نبيا«

رحمــة  ذلك! ولكننا نسمعه كأنه يستغرب ما استقربه ّهللا، استغرابا عن عقره وزوجه العن
  ّهللا:

من تحقيق البشارة، وليس استفهام انكار واستبعاد عنها! فلم يقــل سٔول عن ز  »أ�«و لكن 
 »َو قَْد بَلََغنَِي الِْكَربُ «ول� ال تتأخر اك� م� تأخرت يعرض حاله  -»أّ� «وا�ا  »اين -او -كيف«

البعيد البعيد عن  »قال كذلك«فأجيب من فوره بتأكيد البشارة  »َو اْمَرأَِ� عاقِرٌ «وحال زوجه 
دون رادع وال مانع، فا�ا امــره »ّهللاُ يَْفَعُل ما يَشاءُ «ناس، العظيم العظيم عند ّهللا حساب ال

                                                                                                                                                         
���ل �� ا����� وا��ٓ��ة وا��� ا������� ر�� ���� ا��ّ� ذ��ا ��ٔ�� ���� و���� ������ء وا��أة ����� ا��ّ� أ��� �����ت و����� ���

�ّ� ���� �� ز����، أ��ل: ذ��ه ���را �� ا���� ا����� د��� أ�� �� �������  وا��ي ��� ا��ٔ��� ر�� ���ر و�� ���� ا��ّ� ���را إ

 ا�����زة ����� إذا ��� و��ذا ����ّ� �� ��ه ا������ ا���دو��!.

 .ا����م ������ أ�� ��� ا��ّ�   �� ��ٔ�� ا����ء و�� ا���وي »و ���را«�� ا�����  ٣٣٥: ١و �� ��ر ا������ 
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إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون ... فال ينسب إىل اي عاقل فضال عن نبي ان يستبعد 
حــ� يــرى أن البشــارة واقعــة  -يف موقعهــا»أ�«من رحمة ّهللا ما رجاه ودعاه ولقد كانــت 

يبتهج بجدارته لها فوزا بحظوتها، حاصال عىل مزيتها، فتطلــب زمــن تحققهــا،  إذ -موقعها
  عاملا انه يورق الهشيم ويستنتج العقيم.

و هذه طبيعة الحال ملن برش �ا يتمناه، وهي غريبة عن حاله عــىل رجــاءه أن يولــد لــه 
دة يف فرط الرسور عند اّول ما يهجم عــىل ســمعه مــا تقاضــاه، اســتئنافا يف املعرفــة وزيــا

  االستبانة، وال اقل من استعالم زمن الهبة املبرشة.
) ۸: ۱۹(»قاَل رَبِّ أَّ� يَُكوُن ِيل ُغالٌم َو كانَِت اْمَرأَِ� عاقِراً َو قَْد بَلَْغُت ِمَن الِْكَربِ ِعتِي�ــا«اجل و

وهــو  »َهْب ِيل ِمْن لـَـُدنَْك «عرضا لحاله البعيدة عن هذه الرحمة الغالية، بعد ان دعا ربه 
الرحمة اللدنية الخاصة، البعيدة عن املألوف تكوينا وترشــيعا، وهــذه شــيمة كر�ــة مــن 
الصالح� يف دعاءهم عرضاً لفقرهم وغناه، واستعراضا لسلب اهليــتهم يف أنفســهم رجــاَء 

  رحمة ّهللا.
و  -تلد وكان عنده أن العاقر ال -ف� اقبحه تأويال عليال قيلة القائل: ان ّهللا ملا برشه بالولد

اعرتضه الشيطان ح� نادته املالئكة ان ما سمعه ا�ا هو منــه ال مــنهم،  -العقيم ال تنسل
  فشك في� بُرشا.

و ذلك جهل عظيم من قائلة وقلة بص�ة �نازل الــوحي، فــإذا كانــت املالئكــة هــي التــي 
و ثلج صدره برشته ك� قال ّهللا، وقد جرت عادته الرسالية باست�ع كالمها، وألف مهابطها، 

  يف ان يعرتضه الريب او يختلجه الشك. -إذا -�ا تٔويه عن ربها، فأي عاذرة له
  ؟!.»رَبِّ أَّ� يَُكوُن ِيل غُالٌم ...«و لو كان مرتابا يف بشارته فكيف ينادي ربه فيها 

 رَْمزاً َو اذْكُْر َربََّك كَِث�اً َو َسبِّْح قاَل رَبِّ اْجَعْل ِيل آيًَة قاَل آيَتَُك أَّال تَُكلَِّم النّاَس ثَالثََة أَيّاٍم إِّال 
  ).۴۱بِالَْعِيشِّ َو اْإلِبْكاِر (

  تتجاوبان يف مجموع الثالث الليايل واألنهار. »ثَالَث لَيالٍ «ويف مريم  »ثَالثََة أَيّامٍ «هنا 
 و اآلية املطلوبة هنا ليست آية ألصل البشارة كأنه شاك فيها، وا�ا يف زمنهــا حتــى يحّرضــ

نفسه يف حالة خاصة وهالة من عبادة راّصة الستقبال تلــك البشــارة والتفصــيل اىل ســورة 
  حيث نفصل في� فصل ّهللا ونجمل في� أجمله ّهللا.عليهاالسالممريم  

  ).۴۲َ� (َو إِذْ قالَِت الَْمالئَِكُة يا َمْريَُم إِنَّ ّهللاَ اْصطَفاِك َو طَهَّرَِك َو اْصطَفاِك َعىل نِساِء الْعالَمِ 
هنا تشافه املالئكة مريم الطاهرة املصطفاة وحيا دون رسالة تحمــل رشعــة رســالية، فلــم 

وحيــان هــ� »أَْوَحيْنــا إِىل أُمِّ ُمــوىس أَْن أَرِْضــِعيهِ «تصيح به مرســلة مــن ّهللا كالرســل، وكــ� 
لَكُــْم ِفيهــا مــا  َو لَُكــْم ِفيهــا مــا تَْشــتَِهي أَنُْفُســُكْم وَ «تقدمتان لــوحي� رســالي� موســوي� 

ُعونَ    ).۳۱ -۳۰: ۴۱(»تَدَّ
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دونها، إذ ال »َعىل نِساِء الْعالَِم�َ «األوىل دون متعلق، قد تعني غ� الثانية فانها  »اصطفاك«و 
  حتى تقبل العطف.»و طهرك عىل نساء العامل�«تصح 

و هــذه العنايــة املختلفــة هــي طبيعــة الحــال يف تكــرار، وال ســي� بوســيط غــ� املكــرر 
فلتكن االوىل اصطفاء غ� التطهــ� املتوســط وغــ� اإلصــطفاء الثــا�، فقــد تعنــي »وطهرك«

اصطفاءها عىل ذكر تطلبته أمها محررا، ك� اصطفاها عىل كل ذكــَر ال ينجــب ولــدا دون 
واىل  ١أنثى وهي أنجبت دون ذكر، ك� واصطفاها من ذريــة األنبيــاء املصــطف� املرســل�

سائر امليزات األنثوية، ولكنها عىل قمتها بحاجة اىل طهــارة قمــة تــذود عنهــا مســتلزمات 
  رجال عىل أية حال، فلذلك:تحررها لخدمة البيت خلطا بال

طهرها من ان يكــون يف والدتهــا «طهارة مطلقة تناسب اإلصطفاء سببا ونتيجة و »و طهرك«
َو اْصطَفاِك «) ومن أن تأ� سفاحا ... ومن ثم اإلصطفاء الثا�: ۲( »من آبائها وأمهاتها سفاح

اختصاصها يف خطاب  اصطفاء يحلق عىل كل صفوة سامية، ومن ذلك »َعىل نِساِء الْعالَِم�َ 
  ).۳( »يا َمْريَُم اقْنُتِي ..«ربها 

مفضــلة عــىل  -إذا -هي عرض املكان وطول الزمــان؟ فهــي »نِساِء الْعالَِم�َ «أ ترى أن سعة 
  !.-وهي خ� نساء العامل� من األول� واآلخرين -الصديقة الطاهرة

كأبيها  -فهي خ� العامل� رجاال ونساء ك� رشحنا عند تفس�ها يف آية التطه� بقول فصل،
رجاال ونساء، فهي مفضلة عىل نوح وابراهيم ومــوىس و عيىســ   -وبعلها وبنيها املعصوم�

  فضال عن مريم سالم ّهللا عليها.السالم عليهم
أفضل نساء العامل� خديجــة وفاطمــة ومــريم وآســية «ان  آلـه و عليه هللا صىلو مايروى عن الرسول 

»امرأة فرعون
ال يعني مساماتهن مع بعض، وا�ا فضلهن عىل النساء، عىل تفاضلهن فــي�  ٢

  بينهن.

                                                        
إِْذ ���َِ� «�� ��ل ا��ّ� �� ا����ب  ������ا����ما������ �� ا���� �� ����� ��ل ��ٔ�� أ�� ����   �� ����� ٣٣٦: ١.��ر ا������ ١

ا������ ����� وإ�ّ� ���ٕ�����ء إ��� �� ��ة وا��ة؟ ��ل: ���ل �� �� ��� إن ���ا ��ٔو��� و�����ا ���� �� ����ه  »ا�َْ����َِ��ُ �� َ�ْ�َ�ُ� ...

 ��� أ���ك ا��ّ� ���ل:

�� َ�ْ��َُ� ا�ُْ��ِ� «�� ا����ه إ���� أو�� �� ذر�� ا��ٔ����ء و����� �� أن ���ن �� و��د��� �� آ����� وأ������ ����� وا������ ���ا ا���آن: ��

....«. 

 
أ��� ...و��� أ��ج ا�� ��دو�� �� أ��  ٓا�� و ���� ا��� ���أ��ج ا����� و���� �� ا�� ���س ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�   - ٢٣: �����٢ر .ا��ر ا٢

أن ا��ّ� ا���� ��� ���ء ا������� أر��� آ��� ��� ��ا�� و���� ��� ���ان و����� ��� �����  ٓا�� و ���� ا��� �����ل ��ل ر��ل ا��ّ�  

، وأ��ج أ��� وا�����ي و���� وا�� ا����ر وا�� ���ن وا����� �� أ�� أن ر��ل ا��ّ�  آ�� و ���� ا��� ���� ����  و����� ��

 ��ل: ���� �� ���ء ا������� ....آ�� و ���� ا��� ���
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»أفضلهن عاملا« -إذا -فهي ١هل الجنة ال مريم البتولذلك ك� وهي سيدة نساء ا
يف الدنيا  ٢

  واآلخرة.
وليس ذكر مريم سالم ّهللا عليها مرات يف الذكر الحكــيم وتطه�هــا واصــطفاءها إّال  -ذلك

مالبساته� من الشبهات التي � يتورع اليهود والنصــارى  عليه�السالميح  ذودا عنها وابنها املس
ان يلصقوها به�، وإال فال دافع لذكر النساء بأســ�ئهن يف القــرآن كــ� � يــذكرن فيــه إال 

  هي.
عاملي زمانها الحارض، ام والغابر اىل حواء، واما املستقبل  »العامل�«أم ان القدر املعلوم من 

إذا ماضــون، فــال يعنــي إّال ماضــيه يف املاضــ� دون  »العامل�«اإلصطفاء ماض ف فال، فألن 
  اآلت� إىل يوم الدين، فالشمول ملن يأ� بحاجة اىل دليل وليس فليس.

يعمهم كلهم ولكنه بقرينة الرب املحلق ربوبيته عىل  »رَبِّ الْعالَِم�َ «صحيح ان العامل� يف 
  ه هي محدودية العامل� إال بدليل.كلهم، واما الخلق فقضية محدوديت

»اآلخرين خ� نساء العامل� من األول�«و اما الصديقة الطاهرة فهي حسب النص 
٣.  

فآيــة التطهــ� ترفــع  -ولــن -و حتى لو دل دليل عىل اصطفاء مريم عىل كل نساء العامل�
مكثت بالبيت تعبد دور فاطمة يف العصمة اىل القمة املحمدية الفائقة عىل كل العامل� و 

ربها متحررة للخدمة، مخلصة يف القيام بالسدانة حتى صــارت مرضــب األمثــال، الن ربهــا 
لَها َزكَِريّا...«   .»أَنْبَتَها نَباتاً َحَسناً َو كَفَّ

                                                        
: أ�� ���ة ���ء أ�� ا���� �� ٓا�� و ���� ا��� ���.ا����ر أ��ج ا�� أ�� ���� وا�� ���� �� ����� ر�� ا��ّ� ���� ���� ��ل �� ر��ل ا��ّ�  ١

 ���� ا����ل.

 
�� ا���� ص �ـ�ل: أر�ـ� ��ـ�ة �ـ�دات �ـ����� �ـ��� ��ـ�  .ا����ر أ��ج ا�� ����� �� ���� ����� �� ا����ك �� ا�� ���س٢

 ���ان و آ��� ��� ��ا�� و ����� ��� ����� و ����� ��� ���� (ص) و أ����� ����� �����.

 
�ـ��ة ��ـ�ء ا��ـ����� و�ـ� �ـ�ل أ�ـ� ���ـ�   آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��.���� ا����ن: أي ��� ��ـ�ء �ـ���� ز���ـ� �ـ�ٔن ����ـ� ��ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ�  ٣

� و ���� ا��� ������ �� أ���� ا���وق �ٕ����ده إ�� ا����  ، و�� ��ر ا��� ������ا����م أ�� ��ل أ��� ا��أة ��� �� ا���م وا����� ��� �ـ��ات  آـ�

 �����ا��ـ��مو���� ��� ر���ن و��� ��� ا��ّ� ا���ام وز�� ����� وأ���� زو��� ووا�� ���� د��� ا���� ������ ا���� ����ـ�  

ذاك ���� ا��� ���ان وأ�� ا���� ����ـ� ��ـ�  آ�� و ���� ا��� ����� ر��ل ا��ّ� �� ���ة ����� ز�����؟ ���ل   وإ��� ����ة ���ء ا�������، ����

���ة ���ء ا������� �� ا��ّٔو��� وا��ٓ���� وإ��� ����م �� ���ا��� ����� ����� ����ن أ�� ��� �� ا������� ا���ـ���� و���دو��ـ� ��ـ� 

 ن �� ����� إن ا��ّ� ا����ك و���ك وا����ك ��� ���ء ا�������.��دت �� ا������� ���� ������

�ة ���ء أ��ل: و��ا ا��� ���ا�� �� ���� ا������� ��ا��ا ������ أ��� أ��� �� ���ء ا������� �� ا��ّٔو��� و ا��ٓ���� دو��� ا�����ء وأ��� ��

) ��� ���ت ا��ٔ��د�� �� ��ق إ��ا��� ١١٥: �١٠٣ٔ�� (و ���ة ���ء ��ه ا� ٩٦ -٦٩: ١٠أ�� ا���� را�� �����ت ا���ق ا��� (

 ��� ���� أ������� ا������ ��� ���ء ا������� �� ا����� وا��ٓ��ة.
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تقبلها ربها محررة للبيت وال يحق لخادمة البيت، واملنذور لتلك الخدمــة، املقبولــة عنــد 
يف زواج وســواه مــا اســتلزم  -إذا -رى، لزوج وسواه، فــال تفكــرربها، ال يحق لها خدمته أخ

الخروج عن البيت، او خدمته داخل البيت، وال تعرضها فكرة الخروج ألية حاجة إذ كانت 
  مكفولة الرب يف كل حاجياتها محررة بالبيت.

و إذا ففكرة الزواج او اختيار خطيب لها نائية عن خلدها، بعيدة عن تحررها، ألنها تنايف 
  نذر أمها وتقبل ربها بقبول حسن.

َم َو ذلَِك ِمْن أَنْباِء الَْغيِْب نُوِحيِه إِلَيَْك َو ما كُنَْت لََديِْهْم إِذْ يُلُْقوَن أَقْالَمُهْم أَيُُّهْم يَْكُفُل َمــْريَ 
  ).۴۳ما كُنَْت لََديِْهْم إِذْ يَْختَِصُموَن (

ومنهــا االقــرتاع بشــأن مــن »َغيِْب نُوِحيِه إِلَيْــَك ِمْن أَنْباِء الْ «الذي أنبأناك من القصص  »ذلك«
وذلك بوحي من ّهللا اىل  »َو ما كُنَْت لََديِْهْم إِذْ يُلُْقوَن أَقْالَمُهْم أَيُّهُْم يَْكُفُل َمْريَمَ «يكفل مريم 

  .»َو ما كُنَْت لََديِْهْم إِذْ يَْختَِصُمونَ «زكريا بشأن هذه الكفالة املختصم فيها ب� القديس� 
فقد كان هناك اختصام بشأن تلك الكفالــة الكافلــة لصــالح مــريم ســالم ّهللا عليهــا، فــألن 
القرعة لكل امر مشكل، أمروا بذلك االقرتاع حس� للموقف �ا يشاء ّهللا فيــه، وعلّــه دون 

  وحي خاص بكفالة زكريا رعاية لذلك الجمع القديس.
تى يف ألسنة أعدائها فال موجــب لــذكرها و ألن فاطمة سالم ّهللا عليها � تذكر بأي سوء ح

  اللّهم إال يف ج�ع الطهارة والعصمة العليا مع أبيها وبعلها وبنيها ك� يف آية التطه�.
  ).۴۳يا َمْريَُم اقْنُتِي لَِربِِّك َو اْسُجِدي َو اْركَِعي َمَع الرّاكِِعَ� (

هــو صــورة ملّاعــة مــن  ذلك التخصص يف خطابها �ثلث القنوت والسجود والركوع لربهــا،
اصطفاءها عىل نساء عاملي زمانها وقبلها، حيث � تخاطب من قبلها كآسية وسواها بذلك 
الخطاب الحنون، فهو خطاب رسايل مه� � تكن هي من الرسل، تدليال عىل القمة البالغة 
فيها مبلغ الرسل، فتخاطب ك� يخاطبون ويوحى إليها ك� يوحى إلــيهم اللّهــم إال وحــي 

  الرسالة.
يف مطلق الطاعة والعبادة، ثم يف خاصتها التي هي عمــود الــدين، املــذكورة  »اقْنُتِي لَِربِّكِ «

  .»َو اْسُجِدي َو اْركَِعي َمَع الرّاكِِع�َ «بأسمى س�تها يف جموع املصل� 
 »مع«فك� السجود والركوع ه� معنيان بعناية الصالة، كذلك اإلتيان به� يف ج�عة ملكان 

لشاملة لكليه�، وليس جمعه� إال يف الصالة، فقد تأ� هذه اآليــة يف عــداد آيــات فــرض ا
و هي سبيل  »ال ُجنُباً إِّال عاِبِري َسِبيلٍ «و »َو اْركَُعوا َمَع الّراكِِع�َ «الج�عة يف فرض الصالة، ك 
  املسجد مكانا لزاما للصالة.

لــيكن يف ج�عــة القــانت�، كشــع�ة فليكن القنوت للــرب، واملتمثــل كأفضــله يف الصــالة، 
تعم مثلث القنوت والسجود و  »َمَع الرّاكِِع�َ «عظيمة جاهرة ليل نهار أمام الناظرين، فان 
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  الركوع.
و كــان رســول هللا  «فلقد �ت مريم وترعرت وشبت واشتد ساعدها وعمر قلبهــا بتقواهــا 

بــ� آلـه و عليـه هللا صـىلواقرتع »خرج اسمها خرج بها إذا أراد سفرا أقرع ب� نسائه فأيتهن آلـه و عليـه هللا صىل
يف غنائم حن�  آله و عليه هللا صىلاهل الصفة لتخرج إىل من يبعثهم اىل غزوة ذات السالسل واقرتع  

وكذلك القرعة »يف الولد الذي كان ب� ثالثة السـالم عليهو اقرتع عيل  «األقرع،  ليخرج سهم عيينه
  .١لتي دخلت ب� الغنم وليست �علومةلتعي� الشاة املوطوئة ا

شاكل وهم اصحاب الوحي فأحرى بنا ان نقرتع استنانا بسنتهم و ح� يقرتع النبيون يف امل
  ك� أمضاها ّهللا تعاىل.

  ف آله و عليه هللا صىلو يف ناصية االقرتاعات الرسالية ما اقرتع رسول ّهللا 
  .٢كان إذا أراد سفرا أقرع ب� نسائه

»ت عليه القرعةصار  -بينهم والحق الولد الذي اصابته آله و عليه هللا صىلفاقرع «ك� 
٣.  

»فاقرع بينهم فضمن الذي أصابته القرعة ثلثي الدية«
٤.  

تبون بهــا، و املصلحة الروحية القمة إّال االقرتاع وهو هنا كان بأقالم الوحي حيث كانوا يك
  .السالم عليهما أنسبها بالنسبة ملن يكفل بالوحي، والدة لصاحب الوحي العظيم املسيح  

و � يكن اختصام هٔواء الكرام عدائيا كاللئام، وا�ا سباقا إىل رحمة ّهللا وهــم رفــاق يف ّهللا 
) كــ� ۶۹: ۳۸(»ذْ يَْختَِصــُمونَ ما كاَن ِيل ِمْن ِعلْــٍم ِبــالَْمَإلِ اْألَْعــىل إِ «وك� اختصم املأل األعىل 

  ).۲۳: ۵۲(»يَتَنازَُعوَن ِفيها كَأْساً ال لَْغٌو فِيها َو ال تَأْثِيمٌ «واهل الجنة 
و لقد جرى يف ذلك املجرى قلم زكريا يف املاء عىل خالف املجرى خرقا للعادة، تبيينــا انــه 

   أراد ّهللا.هو املخصوص هنا بكرامة الكفالة عىل كرامتهم جميعا فقيض األمر ك�
  و ترى ما هي حدود القرعة حكميا وموضوعيا يف رشعة ّهللا؟.

                                                        
�ـ� وردت ز�ـ�ء ��ـ���� �ـ���� �ـ� ا��ـ��م ��ـ���و�ـ� روا�ـ� ���ـ� �ـ� ا��ٔ��ـ� ا����ـ����   ا��ـ��م ������ ا���دق   ٤٢٥: ٢.����� ا����ر ١

 .»ا����� ��� أ�� ����«����� ا��ٔ��اب �� و���� ا����� ���� ���ل �� ����ه 

 
، ���١٥دات  -���٦٤د  -�����١٥ ��: خ ��� ، أ���� ��ٔ���ظ ��ة �����د ا٣٦٧: ٥.ا����� ا�����س ��ٔ���ظ ا����� ا����ي ٢

، ٢٠، أ��ـ�م ٤٧، �ـ� ��ـ�ح ٣٨، ��ـ�ح ٥٦، ���ـ� ٨٨م ������ ا������  -���٩٧ح  -٦، �����٣٤ ��رة  -٥٥، ���٣٤زي  -٣٠

 .٢٦٩، ١٩٧، ١١٤، ٦، �� ٢٦، ���ح ٣٨دى ���د 

 
 .٢٠، �� أ���م ٥٠، ن ���ح ٣٢.ا����ر د ���ق ٣

 
 ، و���: إن ���� ا�����ا �� ا��ٔذان ��ٔ��ع ����� ���.٣٧٣، ٤.ا����ر �� ٤
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ح� نرى ان ّهللا تعاىل يرىض هنا باالقرتاع و� يشكل عليه حكم وال موضوع، وإ�ــا رعايــة 
لجمع القديس�، فبأحرى لنا االقرتاع ح� يشكل لنا أمر يف موضوع وقــد انقطعــت كافــة 

  ضوع.السبل والرباه� لتعي� املو 
ال أقول اننا نستنبط الحكم بالقرعة، حيث األحكام العامة مبينة يف الكتاب والسنة، فا�ــا 

، ثــم عليهاالسـالمذلك هو املوضوع املب� حكمه، املجهــول مصــداقه، كواجــب الكفالــة ملــريم  
املصداق يتب� بالقرعة وّهللا عا� بالحكم واملوضوع، ولكن املصلحة تقتيض تعي� املوضوع 

  لقرعة حس� لالختصام، وتجنبا عن اي ترجيح بال مرجح ظاهر.با
هــو املــورد الصــالح لالقــرتاع إصــالحا للموقــف وإيالفــا  -صــالحا وســواه -إذا فاالختصــام

فَساَهَم فَكاَن «للمختصم�، فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض األمر اىل ّهللا تعاىل لقوله 
  السالم عليه وك� استعلم موىس »ِمَن الُْمْدَحِض�َ 

ُِك ِبَكلَِمٍة ِمنُْه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيَىس ابُْن َمْريََم َوجِ  يهاً إِذْ قالَِت الَْمالئَِكُة يا َمْريَُم إِنَّ ّهللاَ يُبَرشِّ
ِبَ� ( نْيا َو اآلِْخرَِة َو ِمَن الُْمَقرَّ لّصــالِِحَ� ) َو يَُكلُِّم النّاَس ِيف الَْمْهــِد َو كَْهــالً َو ِمــَن ا۴۵ِيف الدُّ

) قالَْت رَبِّ أَّ� يَُكوُن ِيل َولٌَد َو لَْم َ�َْسْسِني بََرشٌ قاَل كَذلِِك ّهللاُ يَْخلُُق ما يَشاُء إِذا قَىض ۴۶(
ا يَُقوُل لَُه كُْن فَيَُكوُن ( ) َو ۴۸) َو يَُعلُِّمُه الِْكتاَب َو الِْحْكَمَة َو التَّْوراَة َو اْإلِنِْجيَل (۴۷أَْمراً فَإِ�َّ

الطَّــْ�ِ رَُسوالً إِىل بَِني إِْرسائِيَل أَ�ِّ قَْد ِجئْتُُكْم بآيٍَة ِمْن َربُِّكْم أَ�ِّ أَْخلُُق لَُكْم ِمَن الطِِّ� كََهيْئَِة 
ِن ّهللاِ َو أُنَبِّئُُكْم فَأَنُْفُخ ِفيِه فَيَُكوُن طَْ�اً ِبِإذِْن ّهللاِ َو أُبِْرئُ اْألَكَْمَه َو اْألَبْرََص َو أُْحِي الَْمْو� ِبِإذْ 

ِخُروَن ِيف بُيُوتُِكْم إِنَّ ِيف ذلَِك آلَيًَة لَُكْم إِْن كُنْــتُْم ُمــٔوِمِنَ� ( قاً ۴۹ِ�ا تَأْكُلُوَن َو ما تَدَّ )َو ُمَصــدِّ
ْم بآيـَـٍة ِمــْن َربُِّكــْم لِ� بَْ�َ يََديَّ ِمَن التَّْوراِة َو ِألُِحلَّ لَُكْم بَْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعلَــيُْكْم َو ِجئْــتُكُ 

ــُدوُه هــذا ِرصاٌط ُمْســتَِقيٌم (۵۰فَاتَُّقوا ّهللاَ َو أَِطيُعوِن ( ) فَلـَـّ� ۵۱) إِنَّ ّهللاَ َر�ِّ َو َربُُّكْم فَاْعبُ
نّا ِباّ�ِ َو أََحسَّ ِعيىس ِمنُْهُم الْكُْفَر قاَل َمْن أَنْصاِري إَِىل ّهللاِ قاَل الَْحواِريُّوَن نَْحُن أَنْصاُر ّهللاِ آمَ 

) َو ۵۳) َربَّنا آَمنّا ِ�ا أَنْزَلَْت َو اتَّبَْعنَا الرَُّسوَل فَاكْتُبْنا َمَع الّشاِهِديَن (۵۲اْشَهْد ِبأَنّا ُمْسلُِموَن (
ِفُعــَك إَِيلَّ َو )إِذْ قاَل ّهللاُ يا ِعيىس إِ�ِّ ُمتََوفِّيَك َو را۵۴َمَكُروا َو َمَكَر ّهللاُ َو ّهللاُ َخْ�ُ الْ�كِِريَن (

َيلَّ ُمطَهِّرَُك ِمَن الَِّذيَن كََفُروا َو جاِعُل الَِّذيَن اتَّبَُعوَك فَْوَق الَِّذيَن كََفرُوا إِىل يَْوِم الِْقياَمِة ثـُـمَّ إِ 
ا الَِّذيَن كََفــُروا فَأُ ۵۵َمرِْجُعُكْم فَأَْحُكُم بَيْنَُكْم ِفي� كُنْتُْم ِفيِه تَْختَلُِفوَن ( بُُهْم َعــذاباً ) فَأَمَّ َعــذِّ

يَن ( نْيا َو اآلِْخرَِة َو ما لَُهْم ِمْن ناِرصِ ا الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت ۵۶َشِديداً ِيف الدُّ ) َو أَمَّ
كِْر ) ذلِــَك نَتْلُــوُه َعلَيْــَك ِمــَن اآلْيــاِت َو الــذِّ ۵۷أُُجورَُهْم َو ّهللاُ ال يُِحــبُّ الظـّـالِِمَ� ( فَيَُوفِّيِهمْ 
ُِك ِبَكلَِمٍة ِمنُْه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيَىس ابُْن ۵۸الَْحِكيِم ( )إِذْ قالَِت الَْمالئَِكُة يا َمْريَُم إِنَّ ّهللاَ يُبَرشِّ

ِبَ� ( نْيا َو اآلِْخرَِة َو ِمَن الُْمَقرَّ   ).۳:۴۵َمْريََم َوِجيهاً ِيف الدُّ
مولدا السالم عليهأوحى ّهللا، تحمل البشارة باملسيح  هنا قاالت مالئكية ملريم سالم ّهللا عليها �ا 

ورسالة عالية بآيات لها، قرا لعينها وقرارا لقلبها، وتخفيفــا عــن وطئتهــا بحملهــا ووضــعها 
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ُِك ِبَكلَِمٍة ِمنْهُ «دون بعل،    .»يا َمْريَُم إِنَّ ّهللاَ يُبَرشِّ
ربت نفسها فجأة وداخلتها لقد تهّدرت األيام وتهدلت، ففي يوم ّما وهي يف محرابها اضط

رهبة � تعهدها من ذي قبل إذ تظهر أمامها مــالك الــرب يبرشــونها بوليــد لهــا وجيــه يف 
  الدارين، وال وجه لوجيه وغ� وجيه من عذراء � �سسها برش و� تك بغيا!.

ّهللاَ أَنَّ «ثانيتهــا:  »كلمــة«ب  عليه�السـالميف سائر القرآن آيات ثالث تواصف املسيح بــن مــريم  
قاً ِبَكلَِمٍة ِمَن ّهللاِ  َُك ِبيَْحيى ُمَصدِّ َا الَْمِسيُح ِعيَىس ابُْن َمْريََم رَُسوُل «) وثالثتها: ۳۹: ۳( »يُبَرشِّ إِ�َّ

و� السالم عليه) ف� ذا تعني كلمة ّهللا بحقه  ۱۷۱: ۴( »ّهللاِ َو كَلَِمتُُه أَلْقاها إِىل َمْريََم َو ُروٌح ِمنْهُ 
  ؟.»كلمة«ي وال خاتم النبي� ب يوصف اي نب

الكلمة لغويا هي ما تدل عىل معنى، شاملة لأللفاظ املوضوعة عــىل معانيها،املوضــوعات 
الدالة عىل واضعيها، واألفعال الدالة عىل فاعليها وكيانهم فيها، أماذا من دالالت يف داالت 

  وضعية ام ذاتية ام قصدية أماهيه.
بوصف الكلمة يزيد عىل تلك الداللة األســ�ئية �ــا  السـالم ليهعإّال ان اختصاص املسيح   -ذلك

  يخصصه بالكلمة.
 »كــن«وان كان كل مولود يكون عند قولــه تعــاىل:  »اْسُمُه الَْمِسيحُ «و »كن«فهو نتيجة كلمة 

عىل طريق العلوق مــن الرجــال، ووســيط اللقــاح  »كن«فإن كل مولود سواه إ�ا يكون ب 
 »كــن«لخاصــة »كلمــة«فليخــتص بخاصــة  السـالم عليـهكذلك املســيح   املتعود من الرجال، وليس
  الخارقة يف بعد ثان بحقه.

فالروح هو روحه وعّل  »َو كَلَِمتُُه أَلْقاها إِىل َمْريََم َو ُروٌح ِمنْهُ «فهو الكلمة امللقاة اىل مريم: 
مــن  هو جسمه: النطفة الرجوليــة امللقــاة إليهــا دون وســيط رجــل، ألقيــت -إذا -الكلمة

املجرى التناسيل بدفع عرب عنه هنا باإللقاء ويف غ�ها بــالنفخ، وهــ� مشــرتكان يف معنــى 
  الدفع.

كرور ذكره يف منزالت كتب الس�ء املتقدمة مليالده  -في� عنت -و قد تعني كلمة املسيح
 -التي هي كلمة -و رسالته، فل� خلقه ّهللا قال: هذه كلمتي املتقدمة، فقد كانت البشارة

  ابتداء معرفته بواقعه، واملطرقة ب� يدي مورده.
  الدالة عليه، الهادية اليه. -إضافة إىل تكوينية -و كذلك كلمته الترشيعية

الخارقة »كن«و مه� شاركت املسيح سائر الكل�ت تكوينية وترشيعية، � يكن ليشاركه يف 
لعدم  »الكلمة«يستحق كرامة هذه ال  -مع ذلك - ولكنهالسالم عليهوالدة دون أب، اللهم إّال آدم  

والدته هكذا وإ�ا خلق من تراب ولعدم جمعه سائر معــا� الكلمــة، إال يف بعضــها ِعــّدة 
َوِجيهاً «وُعّدة ضئيلة. الخارجة عن املألوف، وقد ألقيت اىل مريم لقاحا رجوليا دو�ا رجل!. 

ِب�َ  نْيا َو اآلِْخرَِة َو ِمَن الُْمَقرَّ   .»ِيف الدُّ
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ِب�َ «عند ّهللا، وعند املخصوص� باّ�، واملقــرب� إىل ّهللا  »اوجيه« وهــم أفضــل »َو ِمــَن الُْمَقــرَّ
َو الّساِبُقوَن الّساِبُقوَن «الوجهاء عند ّهللا، وهم السابقون كل الخلق يف معرفة ّهللا وعبادته: 

بُونَ    ).۱۱: ۵۵( »أُولِئَك الُْمَقرَّ
يه �ا تقربوا إليه سعيا ألعىل قممه، فــأتم ّهللا تقــربهم و املقربون هم الذين قربهم ّهللا إل

  إليه �ا قربهم، فعصمهم من كل زلة وضلة.
ُِك ِبَكلَِمٍة ِمنْهُ «أجل  اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيَىس «ليس من صلب رجل وإ�ا بنفخ منه  »إِنَّ ّهللاَ يُبَرشِّ

كلمــة  -فقــط -ّمى، وأنها ال تعنيهنا واقع ذكورة املس »كلمة«وقد تعني تذك�  »ابُْن َمْريَمَ 
  لفظية، بل وتكوينية هي واقع تكوينه املنقطع النظ�.

و ذلك من غرائب القرآن وبدايعه وعجائبه، حيث يذكّر الكلمــة يف الضــم� الراجــع إليهــا 
أللــبس اللفــظ إذ � يتقــدم هنــا ذكــر املســيح  »اســمها املســيح«رجعا اىل معناها، فلو قال 

  االلتباس. ما ئونالسالم عليه
حيــث »َو كَلَِمتُــُه أَلْقاهــا إِىل َمــْريََم َو ُروٌح ِمنْــهُ «ثم نراها مٔوثة الضم� في� أمن االلتبــاس 

  تقدمت هناك أس�ء املسيح وتعريفاته التي تٔون اإللباس.
مرة وتذك�ه أخرى دليل الجواز للصورت� اعتبــارا  »كلمة«او يقال تأنيث الضم� الراجع اىل 

  أنيث.ملجاز الت
، وقد جاء املســيح إحــدى السـالم عليههو أجمع اسم وأشمله له   »الَْمِسيُح ِعيَىس ابُْن َمْريَمَ «ثم 

عرش مرة، وعيىس بن مريم خمسة وعرشون مرة يف القرآن كله، م� يــدل عــىل ان عيىســ 
  بن مريم هو اسمه األصيل، وعّل املسيح لقب له يصفه.

قاَل إِ�ِّ َعبُْد ّهللاِ «ففي املهد ملا أشارت إليه  »ِد َو كَْهًال َو ِمَن الّصالِِح�َ َو يَُكلُِّم النّاَس ِيف الَْمهْ «
  .»آتاِ�َ الِْكتاَب َو َجَعلَنِي نَِبي�ا ...

وهو منذ ثالثة وثالث� من سني عمره الرشــيف او العرشــين حيــث ابتــدأ واقــع  »و كهال«
رساليا، وإ�ا يف املهد رسوليا ذودا عن  نبوته ودعوته، وهو ب� مهده وكهله � يكلم الناس

  .السالم عليهساحته وأمه وك� كان يبّرش به بلسان يحيى  
ابتدأت منذ كهولته، مه� كان نبيا ينبأ بالوحي غ� الرسايل ب�  -وهي بعد رسالته -فنبوته

  ١.»قبل بعثته آله و عليه هللا صىلاملرحلت�، ك� كان محمد 

                                                        
� ���ب ���ل ا���� و���م ا����� �ٕ����ده إ�� ���� �� إ������ ا����� ��� ���� �� إ������ �ـ� أ�ـ� � ٣٤٦: ١.��ر ا������ ١

: إن ������ �ـ�ل ��ـ� ���ـ�ب ��ـ� ��ـ� ��ـ�ك ا�ـ�ٔرض و��ـ� �ـ� ��ـ� ���ـ� �ـ� ا��ٔ���ـ�ء آ�ـ� و ���� ا��� ���را�� �� أ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  

���ن و��ن ���� ا���� و�� ��ن ��� ��ٔ�� و��� و���� ��� ��� ��� إ��ى و ����� : ��� ��� أ�� �� أ -إ�� أن ��ل -وا����

���� ���م ا��ٔ����ء ���� وزاده ا�ٕ����� و���ـ� إ�ـ�  وا���د�� ا���ر وا���� وا����� ا����م ������ ���� ��� ا��ّ� �� و�� ���� �� ����  

�� ا�ٕ����ن ����ّ� و������ ��ٔ�� أ����� إ�ّ� ������ و���ا ���� �� ����ا �� د�� ��� ا����س إ�� ��� إ��ا��� ������ إ�� ����� و����� وإ 
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و يكلــم النــاس «فلو أنه كان يكلم الناس رساليا بينه� ك� فيه� لكان صحيح العبارة عنه 
ك� يقال مرجعنــا مرجــع  »ِيف الَْمْهِد َو كَهًْال «ولكنه  »منذ مهده إىل صعوده -او -طول عمره

 للتقليد يف ايران ويف باكستان، حيث ال يعني أنه كذلك مرجع يف البالد الفاصلة بينه� فان
  يف ايران اىل باكستان. -إذا -حق تعب�ه

صــمة  بشارة �هيدية لرســالته كهــال، وذودا عــن مــيالده »ِيف الَْمْهدِ «فقد كان تكليمه الناس 
الرجس، فهو يحمل خارقة حالية يف أصل تكليمه وهو وليد ســويعات، وأخــرى اســتقبالية 

  .»كهال«حيث يكلمهم رساليا 
سه خارقة، تحقيقا لكالمه يف املهد، نور عىل نــور يهــدي وهو يف نف »كهال«ك� وأن تكليمه 

  ّهللا لنوره من يشاء.
و نرى كهال يحض فقط السنّي الثالث لرسالته الظاهرة؟ وهي ثابتة منذ بعثه اىل ابتعــاث 

  !.آله و عليه هللا صىلمحمد 
يمــه ينقسم إىل التكليم الرسايل منذ بعثه اىل صــعوده جــاهرا ظاهرا،تكل »كهال«إن تكليمه 

                                                                                                                                                         
�ّ� ���������ا ��ٔ�� ��� ا����س ���� ������ و������ ����  �� ������وا ��� ��د�� ذ�� إ ر�� و��م ���� ���� ���� ������ ������ آ

����� ود���� �� ا��ٔرض ��� واد�� ����� أ��� ����ه و����ه و�� ��ن ا��ّ� ��� ا��ّ� ����� و������ ��� ��� ����� ا����د واد�� أ��� 

�َـ�� َو «����� ��� ���� ������ وإ��� ��� ��� و�� ��روا ��� ��ا�� ود��� و�� ��� ���� و���� ����� �� و��  إِ��ـ� ُ�َ�َ����ـَ� َو راِ�ُ�ـَ� إِ

َ�ُ�وا �َُك ِ�َ� ا��ِ��َ� �َ ��� ���� و���� ��ٔ��� �� ��روا ��� ذ�� ���ن ������ ����� و��� ر��� ا��ّ� ��ـ� أن ���ـ�ه ���ـ� ��� ���روا  »ُ�َ���

 أراد أن ����� أو�� إ��� أن ����دع ��ر ا��ّ� و����� و��� ����� �� ����ن ا�� ���ن ا���� ������ ��� ا������ ���� ذ��.

 ا����م ������ل: إن ا��ّ� ا��� �����   ا����م �������   ������٢٥٧ و�� ا�� ���ث ����، و���  ما���� ������ ��م ����   ا����م ����و��� �� ا����  

 و�� ا�� �����.

���ا��ن  ا����م ������ ا����� ا����� �� ���� �� ا����ا�� �� أ��� ��ل ��� وا��� ��� ��ي أ�� ا����   ٢٥٦: ١٤و�� ���ر ا��ٔ��ار 

���ل أ�� ا����   ������ا����م�ن ��ن �ٕ��� ��؟ ��ل: إ�� أ�� ���� ا���، ���ٔن ا����� ا����� �� أ�� ����  ���ل �� ����: �� ���ي إن �

 ر���� ���� ���� ����� ����أة �� أ��� �� ا��� ا��ي ��� أ�� ����. ������ا����م����� ��� ���� �� ����   : إن ا��ّ� ���ركا����م ����

و��� �� ا����ر  ا����م ����� أ�� ��� ���ه، ����� ��ن ��� ��� أو ���ن ��� ا���� ا��� ��ن ����� أ�� ����  ��� �� »أ���«أ��ل: �� ��ل 

��� ���� �� ا���� ��� ا��ّ�  ������ا����م��ن ���� �� ����  ا����م ������ ا����� �� ���� ا������ ��ل: ��ٔ�� أ�� ����   ٢٥٥: ١٤

 ��� أ�� ز����؟

 ؟ ���:»إِ��� َ�ْ�ُ� ا��ّ�ِ «�� ���� ��� ا��ّ� ��� ���� أ�� ���� ����� ��� ��ل: ���ل: ��ن ���

�� ��� ا���ل و�� �� ا����؟ ���ل: ��ن ���� �� ��� ا���ل آ�� ����س ور��� ا��ّ� ��  ا����م �������ن ����� ��� ا��ّ� ��� ز����  

�� ��� ��� �� ��� ����� �� ��� ا���ل، �� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� ���� ���ّ� ���� و��ن �� �����ا����ما��ّ� �����  

��ر�� ا��� ����  ا����م ���������� �� ��ت ز����   ا����م ��������ن و��ن ز���� ا���� ��ّ� �� و�� ��� ا���س ��� ��� ����  

ٍة َو آ�َْ���ُه ا�ُْ�ْ�َ� َ��ِ����� َ�ْ��� ُ�ِ� ا�ْ�ِ «ا����� و�� ��� ���� أ�� ���� ����� �� و��:  ا����ب ، ���� ��� ���� ��� ���� »��َب �ُِ���

���� ������ة وا������ ��� أو�� إ��� ���ن ���� ا���� ��� ���� و��� ا���س أ����� و��� ���� ا��ٔرض �� أ�� ���� ���� وا��ا ���� 

 وأ���� ا��ٔرض. ا����م ������� ��� ا���س ��� ��� ا��ّ� آدم  
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ســلم)، ثــم وتكلمــه  برسالته منذ صعوده حتى مبعث الرسول محمد (صىل ّهللا عليه وآلــه
، فإنــه منــذ الرســالة السـالم عليـهبغ� الرسالة الفعلية ح� ينزل ويصيل خلــف اإلمــام املهــدي  

دون عزل عاضل قاحل، وإ�ا هــو انعــزال فعــيل بشــأن آلـه و عليه هللا صىلاملحمدية أصبح من أمته 
�م �ن هو أفضل منه، عىل عصمته وقداســته الرســالية الســامية، حيــث العصــمة ال االئت

تختص بالرسول واإلمام معه أو بعده، فقد حمل العصمة الثالثة بعد األوىل وهــي نفســها 
  إال الرسالة.

أنه بدأ بالدعوة الرسالية منذ العرشين، إّال إذا دل دليل قاطع عىل أك� منــه، وقــد يــروى 
ان سني دعوته الرسالية بشخصه كانت ثالث و ثالث� سنة، إذا فقــد  آلـه و عليه هللا ىلصعن الرسول 

يكون صعوده يف ثالث وخمس� من عمره الرشيف، ورسالته منذ كهولتــه كــ� تلمحناهــا 
  .١ويدل عليه اإلنجيل »و كهال«من 

ِب�َ «هنا، بعد  »َو ِمَن الّصالِِح�َ «و ترى ما هو دور  نْيا َو اآلِْخــرَِة َو ِمــَن الُْمَقــرَّ  »َوِجيهاً ِيف الدُّ
  هناك؟

نبوة العليا، دون مطلق الصالح الصلوح لتلك الرسالة العظمى وال »ِمَن الّصالِِح�َ «قد تعني 
  الشامل ملطلق الوجهاء واملقرب�.

) و ۱۹: ۲۷(»َو أَدِْخلْنِــي بِرَْحَمتِــَك ِيف ِعبــاِدَك الّصــالِِح�َ «وك� يلتمسه سلي�ن النبي  -ذلك
ا (َو َوَهبْنــ -)۸۳: ۲۶(»رَبِّ َهْب ِيل ُحْك�ً َو أَلِْحْقِني ِبالّصالِِح�َ «أفضل منه ابراهيم من قبل 

نْيا َو إِنَّــ َة َو الِْكتاَب َو آتَيْناُه أَْجرَُه ِيف الــدُّ يَّتِِه النُّبُوَّ ُه ِيف لَُه إِْسحاَق َو يَْعُقوَب َو َجَعلْنا ِيف ذُرِّ
  ).۲۷: ۲۹( »اآلِْخرَِة لَِمَن الّصالِِح�َ 

طقــة في� عنت تحليق الصالح عىل كل كيانــه، كعبــارة نا »ِمَن الّصالِِح�َ «وقد تعني  -هذا
  عن كل نبَوة الصالح وحلقاته بعد ما ذكر قسم منها عظيم، فهو إذا تعميم بعد تخصيص.

قالَْت رَبِّ أَّ� يَُكوُن ِيل َولٌَد َو لَْم َ�َْسْسنِي بََرشٌ قاَل كَذلِِك ّهللاُ يَْخلُُق ما يَشاُء إِذا قَىض أَْمــراً 
ا يَُقوُل لَُه كُْن فَيَُكوُن    .۴۷فَِإ�َّ

الــذي ربيتنــي تكوينيــا ال أنــتج ولــدا إال بأســبابه  »رب«ارة من بشارة الــوالدة محت »قالت«
                                                        

��� و��و��� ����ٔ��ه �� أ��؟ �����ف و�� ���� : و��ه ���دة ����� ��� أر�� ا����د �� أور���� �٢٧: ١٩: ١.�� إ���� ����� ١

 وأ�� أ�� ��� أ�� ا����� ���ٔ��ه إذا ��ذا؟ إ���� أ��؟ ���ل:

��� أ��، ا���� أ��؟ ��ٔ��ب ��، �����ا �� أ�� ����� ��ا�� ����� أر����� ��ذا ���ل �� ����؟ ��ل: أ�� ��ت ��رخ �� ا�����، 

� و��ن ا������ن �� ا�������� ���ٔ��ه و����ا �� �� ���� ���� إن ��� ��� ا����� و�� إ���� و�� �ّ���ا ���� ا��ب ��� ��ل أ����ء ا���

ا���� أ����� ����� �����: أ�� أ��� ���ء و��� و���� ���� ا��ي ���� ������� �� ا��ي ��ٔ�� ���ي ا��ي ��ر ��ا�� ا��ي ��� 

 .»������ أن أ�� ���ر ��ا��

 ���� ����� و�� �� ������� �������� ا������ و��� ���م ����� و�� �� ا���� ����.أ��ل: ��� ��ن ا����� �
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أَّ� «باإلمكــان عاديــا »أ�«املقررة عندك، وترشيعيا إذ طهرتني عــن كــل ســوء وفحشــاء ف 
ْم أَّ� يَكُــوُن ِيل غُــالٌم َو لـَـ«حرامــا:  -عوذا بك -ال حال وال »يَُكوُن ِيل َولٌَد َو لَْم َ�َْسْسِني بََرشٌ 

  ).۱۹:۲۰(»َ�َْسْسِني بََرشٌ َو لَْم أَُك بَِغي�ا
 »يَْخلُُق ما يَشــاءُ «البعيد يف حساب الخلق، العظيم الكريم يف تكريم من يشاء  »قاَل كَذلِكِ «

ليكون أيا كان، فليس يحتاج إىل تقدمات  »إِذا قَىض أَْمراً «�شيئة طليقة دو�ا رادع أو مانع 
ا يَُقوُل لَُه كُنْ «عّود التكوين هو مقّررها ومقّدرها يف مت وهو قــول اإلرادة الربانيــة وال »فَِإ�َّ

دو�ــا نظــرة  »كُْن فَيَُكــونُ «مخاطب له إال التكوين دون الكائن به فانه من تكوين الكائن 
  آلمر آخر او أمر آخر.

  .۴۸َو يَُعلُِّمُه الِْكتاَب َو الِْحْكَمَة َو التَّْوراَة َو اْإلِنِْجيَل 
كل كتابات الس�ء النازلة قبله، وذلك من رشوطــات كــل  -وهو جنسه -هنا »الكتاب«عّل 

رسالة الحقة أن يعلّم رسولها سابقتها بسابغتها، حيث الرساالت ككل هي سلسلة موصولة 
بعضها ببعض، صادرة عن مصدر واحد، واردة إىل امــة واحــدة، مهــ� اختلفــت شــكليات 

  وطقوس ظاهرية فيها.
  ساراً لبعضه ببعض، واستيحاًء في� يحتاج اىل تفس�ه من ّهللا.او معناه، استف

اإللهيــة  و ذلك بعد تحكيم فطرته وعقليته وكل إدراكاتــه وإحساســاته بالعصــمة البرشــيه
تحكي� عن كل انفراط وانحطاط ليكون حكي� يف حمل رسالة الس�ء والــدعوة الرســالية 

  اىل ّهللا.
قبــل القــرآن، وأ�هــا رباطــا بالرســالة  »الكتــاب«صــاديق ه� أهــم م »التورية واإلنجيل«ثم 

  العيسوية، حيث التوراة تحمل رشيعة الناموس التي � تبدل يف اإلنجيل إّال نذرا.
وحدة كّل منه�، دون ك�ة مختلقــة وال ســي� يف  »التورية واإلنجيل«و م� يلمح له إفراد 

  اإلنجيل.
 قَْد ِجئْتُُكْم بآيٍَة ِمْن َربُِّكْم أَ�ِّ أَْخلُــُق لَُكــْم ِمــَن الطِّــِ� كََهيْئَــِة َو رَُسوًال إِىل بَِني إِْرسائِيَل أَ�ِّ 

ِن ّهللاِ َو الطَّْ�ِ فَأَنُْفُخ ِفيِه فَيَُكوُن طَْ�اً بِِإذِْن ّهللاِ َو أُبِْرئُ اْألَكَْمَه َو اْألَبْرََص َو أُْحِي الَْمْو� ِبــِإذْ 
ِخرُوَن ِيف بُيُوتُِكْم إِنَّ ِيف ذلَِك آلَيًَة لَُكْم إِْن كُنْتُْم ُمٔوِمِنَ� أُنَبِّئُُكْم ِ�ا تَأْكُلُو    .۴۹َن َو ما تَدَّ

ووالية العزم يف رسالة  ١دون كافة املكلف�؟ وك� يروى »رَُسوًال إِىل بَِني إِْرسائِيَل «أ تراه فقط 
  يحملها املسيح تقتيض طليق الرسالة والدعوة دون اختصاص!.

                                                        
�� ���ة ا������ �� أ�� ���� ���� �� �� ���ب ���ل ا���� و���م ا����� �ٕ����ده إ�� ���� �� ا���� �� أ  ٣٤٣: ١.��ر ا������ ١

إ�� ��� إ��ا��� ���� ����� ����� ����  ا����م �������� ���� ���ل ���: �� إن ا��ّ� �� و�� أر�� ����   ������ا����م��� ا�����  

 ا����س.
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كمبدء الدعوة ومنطلقها كــ� كانــت ملــوىس وابــراهيم ونــوح   »وًال إِىل بَِني إِْرسائِيَل رَسُ «إنه 
  الذي بدأت رسالته يف العرب ثم اىل الناس كافة. آله و عليه هللا صىل، وكذلك هذا النبي السالم عليهم

 و هذه طبيعة الحال لكل داعية ان يتبنى يف البداية كتلة خاصة هم اقرب اليه وأحوج اىل
َو «الدعوة ام وأحرى لحملها اىل سائر املدعوين، وقد بلغت عامة الرسالة العيســوية لحــد 

َو لََقــْد «) وهي كالرسالة املوســوية: ۱۵۹: ۴( »إِْن ِمْن أَْهِل الِْكتاِب إِّال لَئُوِمنَنَّ ِبِه قَبَْل َمْوتِهِ 
اْألُوىل بَصائَِر لِلنّاِس َو ُهدًى َو رَْحَمًة لََعلَُّهْم  آتَيْنا ُموَىس الِْكتاَب ِمْن بَْعِد ما أَْهلَْكنَا الُْقُرونَ 

  ).۴۳: ۲۸( »يَتََذكَُّرونَ 
ذلك! مع تصاريح عدة يف آيات ان الرسول� أرسال إىل بني إرسائيل كــأم الــدعوة يف قراهــا 

ها َر «توحيدا وتوطيدا لعراها:    ).۵۹: ۲۸(»ُسوًال َو ما كاَن َربَُّك ُمْهلَِك الُْقرى َحتّى يَبَْعَث ِيف أُمِّ
ثم وطبيعة الحال يف رسالة ناسخة ملا قبلها وإن يف حكم واحد، أن تشمل كافــة املكلفــ�، 
ذوداً عن اي ترجيح بال مرجح، وتوحيدا للرشعة الحاكمــة عــىل العــامل� يف كــل دور مــن 

يِن ما َوّىص ِبِه نُوحاً َو الَّــِذي«أدوار الرشايع الخمس  َع لَُكْم ِمَن الدِّ أَْوَحيْنــا إِلَيْــَك َو مــا  َرشَ
يَن َو ال تَتََفرَّقُوا ِفيهِ  يْنا ِبِه إِبْراِهيَم َو ُموىس َو ِعيىس أَْن أَقِيُموا الدِّ ) إذا فكيف ۱۳: ۴۲( »َوصَّ

َو ال يَزالُوَن ُمْختَلِِفَ� إِّال َمْن رَِحَم َربُّــَك «باإلمكان تفرق رشعة ّهللا يف دور واحد وبإذن ّهللا: 
) وحاكمية اك� من رشعة واحــدة يف دور واحــد هــي حاكميــة ۱۱۹: ۱۱( »َك َخلََقُهمْ َو لِذلِ 

  االختالف القاصد وهو خالف الرحمة.
و اما واقع اتباع رشائع عدة يف طائل الزمن الرسايل، فليس اال من واقع التخلف عن رشعة 

يَن َو ال«ّهللا ما � يأذن به ّهللا، حيث أمرنا    !.»تَتََفرَّقُوا فِيهِ  أَْن أَقِيُموا الدِّ
ربانية عىل ما أدعيه من رســالة، آيــة قاطعــة قاصــعة أننــي رســول مــن ّهللا،  »ِجئْتُُكْم بآيَةٍ «

كوســيط يف »أَ�ِّ أَْخلُــُق لَُكــمْ «إّال خارقة ربانية ال يستطيع عليها أحــد إال ّهللا:  -إذا -فليست
) فنســبة الخالقيــة إىل املســيح  ۳: ۳۵( »َهــْل ِمــْن خــالٍِق َغــْ�ُ ّهللاِ «تحقيق اآليــة الرســالية و

ليست إّال بوساطة فيها والخالق هو ّهللا، ك� الوالد والد أصالة وقد يعرب عنه بالخالق السالم عليه
ٍء ال إِلَه إِّال ُهوَ «وسيطا لخلق ّهللا    ).۶۲: ۴۰(»ذلُِكُم ّهللاُ َربُُّكْم خالُِق كُلِّ َيشْ

فهنــا إذنــان  »طِّــِ� كََهيْئَــِة الطَّــْ�ِ فَــأَنُْفُخ ِفيــِه فَيَُكــوُن طـَـْ�اً ِبــِإذِْن ّهللاِ أَ�ِّ أَْخلُُق لَُكْم ِمَن ال«
تكوينيان: خلقا كهيئة الط� وهي الهيئة الجسدانية للط� باألجزاء الحيوانية عظ� ولح� 

  و عروقا ودما وريشا، ثم نفخا فيه تكوينا لروح الط�:
  »ِ� كََهيْئَِة الطَّْ�ِ ِبإِذِْ� فَتَنُْفُخ ِفيها فَتَُكوُن طَْ�اً ِبِإذِْ� ...... َو إِذْ تَْخلُُق ِمَن الطِّ «
  تحلقان عىل كال الخلق�: خلق جسم الط� ثم خلق روحها. »بإذ� .... بإذ�«) ف ۱۱۰: ۵(

إال اختالق صورة طينية من الط�، وأمــا تحــّول الهيئــة  »اخلق«إذا فال دور للمسيح هنا يف 
  نية هيئة جسدانية للط�، ثم نفخ الروح فيها فتكون ط�ا، أما ه� فليسا إّال بإذن ّهللا.الطي
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و دور املسيح هنا، املمتاز عمن سواه، أنه يحمل آية ربانية دالة عىل رسالته، أن ّهللا يأذن 
ملا صنعه أن يكون كهيئة الط�، ويأذن �ا نفخ فيها أن تكون ط�ا، تدليال عىل اختصاصــه 

  ّ�، وما هو هنا إّال رسالة ّهللا.با
فال دور للمسيح يف خلق كرشيك ّ�! أو مخّول من عند ّهللا، وعوذا باّ�! فإ�ا يحمــل آيــة 
ربانية عىل اختصاصه بكرامة الرسالة، دون أن يحيط عل� أو قدرة بآيــة ّهللا، وإال � تكــن 

  آية خاصة باّ�، ليعرف من خاللها رسالة ّهللا.
ّهللا، فإ�ا هم رسل ّهللا في� يأتون به من آية رسولية أو رسالية، ليس لهم مــن األمــر آيات 

يشء تكوينا وال ترشيعا، فا�ا هم حملة رشعة ّهللا بعصمة ربانية تعصمهم عــن الخطــإ يف 
  البالغ بأبعاده تحمال للوحي وإبالغا وتطبيقا شخصيا وج�عيا.

  ن آيات رسولية او رسالية:ذلك! وكذلك الثالثة األخرى بأرضابها م
و «وهو املولود مطموس الع�، أو أعم منه ومن الرضير بعد كونه بصــ�ا  »َو أُبِْرئُ اْألَكَْمهَ «

وكل ذلك ك� »َو أُْحِي الَْمْو�«األبيض الجلد بعضا، وهو داء معروف يصيب الجلد  »األبرص
 »اْألَكَْمَه َو اْألَبْرََص ِبِإذِْ� َو إِذْ تُْخِرُج الَْمْو� ِبِإذِْ� َو تُْربِئُ «ال سواه:  »ِبِإذِْن ّهللاِ «الط� يف بعدية 

ُكمْ «) كذلك ۱۱۰: ۵( ِخُروَن ِيف بُيُوتِ بإنبا�، آيات اربع تتجاوب »َو أُنَبِّئُُكْم ِ�ا تَأْكُلُوَن َو ما تَدَّ
  .»تُْم ُمٔوِمِن�َ إِنَّ ِيف ذلَِك آلَيًَة لَُكْم إِْن كُنْ «يف كونها آية للرسالة العيسوية 

هذه خطوة أوىل لهذه الرسالة السامية تثبت نفسها، ومن ثم كتصديق لها وبيــان ملادتهــا 
قاً لِ� بَْ�َ يََديَّ ِمَن التَّْوراِة َو ِألُِحلَّ لَُكْم بَْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعلَيُْكْم َو ِجئْــتُكُ  ْم األصيلة: َو ُمَصدِّ

  .۵۰وا ّهللاَ َو أَِطيُعوِن بآيٍَة ِمْن َربُِّكْم فَاتَّقُ 
فتصديق ما ب� يديه من التوراة تصديق لرسالة اإلنجيل فإن رساالت الســ�ء تتجــاوب يف 
جذورها مه� اختلفت يف بعض شواكلها، إال أن رســالة اإلنجيــل هــي هــي رســالة التــوراة 

الَِّذيَن هــاُدوا َحرَّْمنــا فَبِظُلٍْم ِمَن «اللهم إال يف تحليل بعض املحرمات االبتالئية او العقابية: 
َحرَّْمنا َعلَيِْهْم ُشُحوَمُه� إِّال ما َحَملَْت ظُُهورُُه� «الْبََقِر َو الَْغنَِم  »َعلَيِْهْم طَيِّباٍت أُِحلَّْت لَهُْم ..

  ).۱۴۶ :۶( »أَِو الَْحوايا أَْو َما اْختَلََط ِبَعظٍْم ذلَِك َجَزيْناُهْم ِببَْغِيِهْم َو إِنّا لَصاِدقُونَ 
ــبِْت إِذْ تـَـأْتِيِهْم «و منها:  َو ْسئَلُْهْم َعِن الَْقْريَِة الَّتِي كانَْت حــاِرضََة الْبَْحــِر إِذْ يَْعــُدوَن ِيف السَّ

ــانُوا  ــا ك ــوُهْم ِ� ــذلَِك نَبْلُ ــأْتِيِهْم كَ ــِبتُوَن ال تَ ــْوَم ال يَْس ــاً َو يَ ــبْتِِهْم ُرشَّع ــْوَم َس ــانُُهْم يَ ِحيت
  ).۷:۱۶۳(»يَْفُسُقونَ 

فقد تكفي يف والية العزم بعض االختالف ب� أحكام الرشعت� نسخا او تكميال، توسيعا او 
  تضييقا، ورشيعة اإلنجيل تابعة لرشيعة التوراة إال يف تحليل البعض م� حرم يف التوراة.

قالُوا يا قَْوَمنــا «لذلك ترى رسل الجن يعتربون رشعة القرآن بعد التوراة دون ذكر لإلنجيل: 
  ).۲۹: ۴۶(»نّا َسِمْعنا كِتاباً أُنْزَِل ِمْن بَْعِد ُموىس ...إِ 
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فإ�ا الدعوة الرسالية املسيحية تركز عىل التصليحات الخلقية يف الجو اليهودي القــايس، و 
  .١تخليص التوراة ع� تدّخل فيها من تحريفات وتجديفات، رفعا ألعالم رشيعة الناموس

ال تظنوا أ� جئت ألنقض الناموس أو «: السـالم عليهوقد يصدقه اإلنجيل نقال عن املسيح   -ذلك
ل ألكمل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلّــم النــاس األنبياء. ما جئت ألنقض ب

هكذا يدعى أصغر يف ملكوت الس�وات. وأمــا مــن عمــل وعلــم فهــذا يــدعى عظــي� يف 
  .٢)۱۹ -۱۷: ۵(متى  »ملكوت الس�وات

  نجيل تكملَة وإحياء لروح التوراة، ولروح الدين املطموسة يف قلوب بني إرسائيل.فاإل 
فالتوراة هي قاعدة اإلنجيل، حيث تحمل الرشــعة التــي يقــوم عليهــا نظــام املجتمــع و� 
يعدل فيها اإلنجيل إال القليل، فإ�ا هو نفخة إحياء وتجديد لروح الدين، وتهذيب وتليــ� 

  ييل.للضم� القايس اإلرسائ
تعني اآلية الرسالية وعديدها ومديدها كوحيدها ألنها تتجه  »َو ِجئْتُُكْم بآيٍَة ِمْن َربُِّكمْ «ثم 

  إىل جهة واحدة مه� توحدت أو ك�ت.
عــن »فَاتَُّقوا ّهللاَ «فل� اكتملت االدلة الرسولية والرسالية وتب� القصد من هذه الرسالة، إذا 

  ليه:في� أدعوا ا »و أطيعون«خاليف 
  .۵۱إِنَّ ّهللاَ َر�ِّ َو َربُُّكْم فَاْعبُُدوُه هذا ِرصاٌط ُمْستَِقيٌم 

  ):۲۹: ۱۲ذلك هو أول األحكام العقائدية املسيحية وك� يف (مرقس 
ان الحيــاة االبديــة معرفــة هللا بالوحدانيــة وان «و »أول األحكام أن نعرف أن إلهنــا واحــد«

  ).۳: ۱۷(يوحنا  »املسيح رسوله
 »أول مواليده«) و۱۷: ۳(متى »ابن ّهللا «الهرطقات الدخيلة الكنسية االنجيلية يف انه ذلك! ف
 »ّهللا «)مثــل يهــوه: ۱۴: ۹(وعــب ») (األزيل۱: ۱(يوحنــا »هو هللا والكلمــة«) وانه ۹: ۱(رعب 
) وما أشبه، هذه الخرافات املتخلفة عــن رشعــة ّهللا هــي مــن ۴۹: ۱۱ولوقا  ۳۴: ۲۳(متى 

املترسبة املرتسبة يف األناجيل! أم مٔوّلة، فقد تعني الكلمة التــي هــو ّهللا  الدخائل الرشكية

                                                        
��ل: ��ن ��� داود و���ـ� �ـ� �ـ��� أر���ـ�ٔة  ا��ـ��م �������� �� ���� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�  �� ����� ا�� ٣٤٤: ١.��ر ا������ ١

أ�� ��� �������� وا�ٕ����ص و��� أو�� �� ��ح وإ�ـ�ا��� و���ـ� وأ�ـ�ل ���ـ� ا�ٕ����ـ� وأ�ـ� ���ـ�  ا����م ������� و��ن ����� ����  

إ��م ا����ة �� ا���� وا��ٔ�� ������وف وا���� �ـ� ا����ـ� و��ـ��� ا��ـ�ام و����ـ� ��ع �� �� ا����ب  ا�����ق ا��ي أ�� ��� ا������

ا����ل وأ��ل ���� �� ا�ٕ����� ��ا�� وأ���ل و��وداً ��� ���� ���ص و�� أ���م ��ود و�� �ـ�ض ��ار�ـ� وأ�ـ�ل ���ـ� ����ـ� �ـ� 

َم َ��َْ�ُ��ْ «���� إ��ا����  ��ن ��ل ��� ���� �� ا���راة و�� ��ل ا��ّ� �� ا��ي ��ل ���� ا�� ���� �ِ��� �َُ�ْ� َ�ْ�َ� ا��ِ�ي ُ��� وأ��  »َو �ِ�

 ���� �� ��� ��� ا���� ا������ أن ����ا ������ ا���راة وا�ٕ�����.

 
 ��� �ّ�م ����� ����� ا�����س و�� ���� و����ه ا�����. ا����م ����.و �� ���� ��� ا���� ا�����  ٢
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كلمة القدرة الذاتية، والتي عند ّهللا كلمة القدرة الفعلية ومــن مظاهرهــا الســيد املســيح 
  وسائر الخليقة.

ِريُّوَن نَْحُن أَنْصاُر ّهللاِ آَمنّــا فَلَّ� أََحسَّ ِعيىس ِمنُْهُم الُْكْفَر قاَل َمْن أَنْصاِري إَِىل ّهللاِ قاَل الَْحوا
  .۵۲بِاّ�ِ َو اْشَهْد ِبأَنّا ُمْسلُِموَن 

َو إِنَّ ّهللاَ َر�ِّ َو «بقاالته الرسالية الخمس وأهمها خامستها:  »أََحسَّ ِعيىس ِمنْهُُم الُْكْفرَ «لقد 
اه أنه وليد السفاح، بل و� يكن الكفر فقط من اليهود الناكرين لرسالته، املتهم� إي »َربُُّكمْ 

وممن صدقه ولكنه غاىل فيه أنه ابن ّهللا أو ّهللا، فقد هلك فيه اثنان محب غال ومــبغض 
قال، معركة مص�ية صاخبة ال بد من عالجها الصارم، ليس يقوم به وحده فليطلب أنصارا 

  ؟»قاَل َمْن أَنْصاِري إَِىل ّهللاِ «إىل ّهللا، ف: 
خالف ما قد يهرف �ا ال يعــرف مــن مــداليل الكــالم  »أنصاري مع هللا«ال  »أَنْصارِي إَِىل ّهللاِ «

تحويال علــيال لداللتــه املزعومــة »مع املرافق«يف آية الوضوء لتكون  »إَِىل الَْمراِفقِ «توجيها ل 
إَِىل «الكائنــة »اغســلوا أيــديكم«عىل غايــة الغســل يف اليــدين وهــي تعنــي غايــة املغســول 

  .»الَْمراِفقِ 
إذ ال معية يف نرصة ّهللا أن يستنرص املسيح كتلة مع ّهللا، رشكاء ثالث  »نْصاِري إَِىل ّهللاِ أَ «أجل 

  في� يريده ّهللا! وال معنى للمعية هنا فان ّهللا غاية يف مرسح التوحيد وليس سبيال.
وا كُونُوا أَنْصاَر ّهللاِ ... يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ «هنا ما تعنيه يف الصف:  »أَنْصاِري إَِىل ّهللاِ «فإ�ا تعني 

  قاَل الَْحواِريُّوَن نَْحُن أَنْصاُر ّهللاِ فَآَمنَْت طائَِفٌة ِمْن بَِني إِْرسائِيل
  .١أن يتنارصوا يف سبيل ّهللا والحفاظ عىل دين ّهللا، ال أن يشاركوا ّهللا يف النرصة اىل ّهللا 

َو مــا «نرصة ّهللا ال تعني إّال نرصة دين ّهللا، وأما النرصة مع ّهللا فهــو مــن االرشاك بــاّ�! إن 
: ۴(») (َو كَفى ِباّ�ِ َولِي�ــا َو كَفــى ِبــاّ�ِ نَِصــ�اً ۲۲: ۲۹( »لَُكْم ِمْن ُدوِن ّهللاِ ِمْن َوِيلٍّ َو ال نَِص�ٍ 

۴۵.(  
أصبحوا أنصــار املســيح إىل  -ملرسح الحاسميف ذلك ا -و ا�ا سميت النصارى نصارى ألنهم

  أنصار ّهللا بنفس املعنى ال أنهم أنصاره مع ّهللا!. -إذا -ّهللا فهم
هم أنصار اىل ّهللا ويف ّهللا، وليسوا أنصار املسيح أمن سواه مع ّهللا، فتقــدير  »أَنْصاُر ّهللاِ «ف 

األوسط هــو املعنــي هنــا »يف -اىل -من«غ� وارد يف االضافة بتاتا، فا�ا املقدر فيه ب�  »مع«
  .»يف«مه� صحت  السالم عليهك� تطلبه املسيح  

فهــل »آَمنّا ِباّ�ِ َو اْشَهْد ِبأَنـّـا ُمْســلُِمونَ «أنصارا اىل ّهللا، كذلك تعنيه  »أَنْصاُر ّهللاِ «و ك� تعني 
أَنْصــارِي إَِىل «يح واألنصار؟!انهم بعد أنصار مع ّهللا، ا�انا مع ّهللا باّ�؟ فبمن ئون ّهللا واملس

                                                        
 .٣٢١ -٣١٩: ٢٨.را�� ����� ا��ٓ�� �� ا�����ن ١
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منهم يف هذه املعركة  السالم عليهتعب�ات ثالث ع� تطلبه املسيح   »آَمنّا ِباّ�ِ «و »أَنْصاُر ّهللاِ «و »ّهللاِ 
  الصاخبة.

فلقــد كانــت رضورة رســولية ورســالية ذلــك االستنصــار يف بــزوغ الــدعوة حيــث ابتليــت 
كل دعوة أنها إذا بزغت عارضته النكران و بإحساس الكفر وهو ظهوره، وهذه هي قضية 

املعارضة، فال بد للداعية أن يستخلص من الجموع كتلة مٔونة صامدة ليميض معهم قُدماً 
يف بيعــة آلـه و عليـه هللا صىليف دعوته، فال تذهب ُهمالً وسدًى منذ بدايته، وك� فعله رسول الهدى 

  ت الستقامة امر الدعوة.العقبة والرضوان، تركيزا للطاقات وتجميعا للقوا
  .۵۳َربَّنا آَمنّا ِ�ا أَنْزَلَْت َو اتَّبَْعنَا الرَُّسوَل فَاكْتُبْنا َمَع الّشاِهِديَن 

ا�انا �ا  و تلك هي غاية اال�ان بالرسول ان يكونوا معه أنصارا اىل ّهللا، ا�انا باّ� إسالما ّ� 
ان الصامد ايحاًء لهم من ّهللا اضــافة اىل ا�ــانهم انزل ّهللا وبرسول ّهللا، وقد يكون ذلك اال�

َو إِذْ أَْوَحيْــُت إَِىل الَْحــواِريَِّ� أَْن آِمنُــوا ِ� َو ِبرَُســوِيل قــالُوا آَمنّــا َو اْشــَهْد ِبأَنَّنــا «سلفا باّ�: 
أصــبحوا رســال  -إذاً  -) م� يدل عىل قمة اإل�ان واإلسالم بالوحي، فهــم۱۱۱: ۵( »ُمْسلُِمونَ 

ع املسيح تحت ظله، وال تجد تنديدا بهم يف الذكر الحكــيم إّال تبجــيال و تجلــيال �ثلــث م
  الوحي واإل�ان واإلسالم.

تعني شهادة األع�ل يوم يقوم األشهاد، علّه هو مه� عنت  »فَاكْتُبْنا َمَع الّشاِهِدينَ «و ترى 
 »تُبْنــا َمــَع الّشــاِهِدينَ فَاكْ«معه سواه، فك� املسيح شاهد من الشهود يــوم يقــوم األشــهاد 

  هناك، ومنهم السيد املسيح إذ نحن معه أنصار اىل ّهللا.
الشهادة عىل تبليغ الرسالة بعد ما شهدوا عىل حقيقتها، فهــذه  -مع ما عنت -و قد تعني

 »مع«وتختص »من الشاهدين«معية مثلثة �ثلث الشهادات، بفارق ان العبارة عن األخري� 
  باألوىل.

هي شهود ّهللا ببص�ة القلــب وحقيقــة اليقــ� وكــ� يــروى عــن رســول الهــدى  و خامسة 
  : اعبد ربك كأنك تراه فان � تكن تراه فانه يراك.آله و عليه هللا صىل

و سادسة هي شهود العراقيل، وتحّملها يف سبيل الدعوة، أماهيه من شهادات البقة الئقة 
  �ن هو من أنصار ّهللا.

  .۵۴ّهللاُ َو ّهللاُ َخْ�ُ الْ�كِِريَن  َو َمَكرُوا َو َمَكرَ 
إذ  -وعــوذا بــاّ�  -هٔواء الذين كفروا وأحس عيىس منهم الكفر، دون الحــواري� »و مكروا«

هم حقا آمنوا باّ� ك� وصدقهم ّهللا، فا�ا املاكرون هم الكافرون من اليهود حيــث رشوه 
الصليب، وك� ينّدد بهم يف اآلية اىل  -في� زعموه -بثمن بخمس دراهم معدودة وسلموه

َو جاِعُل الَِّذيَن اتَّبَُعوَك فَْوَق «ويعظم موقف الحواري�  »َو ُمطَهِّرَُك ِمَن الَِّذيَن كََفُروا«التالية 
  .»الَِّذيَن كََفُروا إِىل يَْوِم الِْقياَمِة ...
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َو مــا «: »ّهللاُ َخــْ�ُ الْ�كِــِرينَ  َو َمَكَر ّهللاُ وَ «لقد اغتالته اليهود ليقتلوه ويصلبوه �كر مكروه 
 قَتَلُوُه َو ما َصلَبُوُه َو لِكْن ُشبَِّه لَُهْم َو إِنَّ الَِّذيَن اْختَلَُفوا ِفيِه لَِفي َشكٍّ ِمنُْه ما لَُهــْم ِبــِه ِمــنْ 

َن ّهللاُ َعِزيــزاً َحِكــي�ً. َو إِْن ِمــْن ِعلٍْم إِالَّ اتِّباَع الظَّنِّ َو ما قَتَلُوُه يَِقيناً بَْل رَفََعُه ّهللاُ إِلَيِْه َو كا
ِه َو يَْوَم الِْقياَمِة يَُكوُن َعلَيِْهْم َشِهيداً    ).۱۵۹: ۴( »أَْهِل الِْكتاِب إِّال لَئُوِمنَنَّ ِبِه قَبَْل َمْوتِ

  و تراهم كيف مكروا؟ وليس القتل والصلب مكرا إال تخفيا واغتياال!؟.
أنه ألقي صورة املسيح عىل  »َو َمَكَر ّهللاُ «قدر املعلوم م� تعنيه تب� يف ال »َو لِكْن ُشبَِّه لَُهمْ «

ما كره فصلب بديال عنه ورفعه ّهللا، فليس الرفع الجاهر مكرا، ا�ا هو بعــد إلقــاء صــورة 
ما لهــم بــه مــن علــم «املسيح عىل ما كره ورفعه ُخفيًة ان املصلوب هو املسيح �ا مكروا 

  غيلة. تلمح انهم دلوا عليه حيله»َو لِكْن ُشبَِّه لَُهمْ «كيف مكروا؟ ! واما »االتباع الظن ..
و املكر يف أصله سعي بالفساد يف خفية ومداجاة، وهو هو يف املاكرين الضال� من الخلق، 

  وهو املقابلة بعملية خافية عدال وجزاًء وفاقا من ّهللا إصالحا ملا أفسد املاكرون.
ذه كانوا يف غرفة منعزلة عن بأس اليهود املرتبص� به دائرة و قد يروى ان املسيح مع تالمي

»يهودا أسخر يوطي«السوء فدلهم واحد منهم او من اليهود وهو 
عىل مكانــه فــالقى ّهللا  ١
يــة النســاء،عندها قــول شبهه عليه فصلب بديال عنه، ورواية الصلب املفصلة عائــدة اىل آ 

  .السالم عليهفصل حول تلك املحاولة املاكرة وما مكرهم ّهللا ذودا عن ساحة املسيح  
 »شــبه«لئال يخيل إلينا انه مجرد شبهتهم يف قتله او صلبه، بل »عليهم«دون  »شبه لهم«هنا 

املسيح ان  هٔواء الذين أرادوا قتله، واما الحواريون فقد برشهم »لهم«غ� املسيح كاملسيح 
  :»ايدي اليهود � �سه«ّهللا رافعه اليه وان 

فأرسل الفريسيون ورٔواء الكهنة خداما ليمسكوه. فقال لهم يسوع انا معكم زمانا يســ�ا «
بعد ثم اميض اىل الذي أرسلني ستطلبونني وال تجدونني وحيث أكون انا ال تقدرون أنتم 

  ).۳۴ -۳۲: ۷(يوحنا »ان تأتوا
تدفعها صيانة الحواري� حسب القرآن، وأن  السالم عليهعىل بعض حواري املسيح  و فرية املكر 

                                                        
�� أرض  »����ت«و��ن ر��� ����� �� ���ة  ا����م ����.ا���� ا����رى ��� أن ���ذا ا��ٔ��� ���� �� ا��ي دل ��� ���ع ا�����  ١

�� ��اص أ����� و��ار��� ا����� ��� و�� ا����� أ�� ��ن ���� ا����� �� ���� ��� ��� ��رج ����  ���ذا، ��� ا����� و��ر

ا�ٕ������ي �� ������ ����آن ���� ���� ��� ��رة آل ���ان، ��� و��ى ��ا ا���ل إ�� (ا��������� وا�������ا����) �� أ��م ��ق 

 ا��ي ��� �� ���ذا ا��ي ��ن ����� ���� ����.ا����رى ا���� أ���وا ��� ا����� و�ّ���ا ��ٔن 

���، ��� ان ا���ار��� ���و��ن �� ا���آن و���� إ���� ��  ا����م ����أ��ل: �� ��ن ���ذا �� ا���ار��� وأ�� ��ن ���� ا�����  

����� ��  »��� ���«�ى.�� ا�ٕ����ن ������� ��� ر�� ا����� �� ��� ا��ّ� �� ����ق إ���� أي ���ق ���� �� ��� ا������ ا���

 ��وث ��� ا�����، ������ ���� ����� ����.

 ������� أ�� ��ن �� ا����د ا���� د���ا ��� ا������ ��� ا���ار���، ���� ���ه و��� ا��ّ� وا��ّ� ��� ا�������.
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مه� تقدم واحد منهم لتحقيق مكرهم أن  »الذين كفروا«راجع اىل  »مكروا«ضم� الجمع يف 
دلهم عىل مكانه مكرا �ا اشرتوه منه بثمن بخس دراهم معــدودة ليحققــوا مكــر القتــل 

ان حسب الظاهر من حوارييه منافقا يف مظهره فدل عــىل والصلب بحقه، او وان يهوذا ك
  مكانه.

إِذْ قاَل ّهللاُ يا ِعيىس إِ�ِّ ُمتََوفِّيَك َو راِفُعَك إَِيلَّ َو ُمطَهِّرَُك ِمَن الَِّذيَن كََفــُروا َو جاِعــُل الَّــِذيَن 
َمرِْجُعُكْم فَأَْحُكُم بَيْنَُكْم ِفــي� كُنْــتُْم ِفيــِه  اتَّبَُعوَك فَْوَق الَِّذيَن كََفُروا إِىل يَْوِم الِْقياَمِة ثُمَّ إَِيلَّ 

  .۵۵تَْختَلُِفوَن 
رفعــه هــ� مــن السـالم عليـهفاملكران ه� متقارنان، وتوفّيه   »َو َمَكرُوا َو َمَكَر ّهللاُ ... إِذْ قاَل ّهللاُ «

  أوال ورفعه أخ�ا فنجاه من بأسهم وبٔوهم. »شبه لهم«تتمة مكر ّهللا حيث 
تعني تويف املوت؟ وهو حسب اللغة ومصطلح القرآن أعم من املوت!  »إِ�ِّ ُمتََوفِّيَك « و ترى

قُْل يَتََوفّاكُْم َملَُك الَْمْوِت «فهو لغويا األخذ وافيا، سواء كان توفيا يحلق عىل اإلنسان إماتة: 
فــال تضــل عنــه ) حيث يأخذ األرواح واألجساد يف قبضة الصيانة ۱۱: ۳۲( »الَِّذي وُكَِّل بُِكمْ 

 »ّهللاُ يَتََوىفَّ اْألَنُْفَس ِحَ� َمْوتِها َو الَّتِي لَْم َ�ُْت ِيف َمناِمهــا«مه� ضلت عمن سواه، ام إنامة: 
) حيث تضم النوم اىل خضّم التويف وهو أخذ الروح الحيوانية باقية بقية للحيــاة، ۴۲: ۳۹(

  ة.وه� يتشاركان يف أخذ الروح االنسانية عن البدن كامل
ذلك، ومن التويف أخذ اإلنسان بكال جزئيه عن مرســح الحيــاة االرضــية اىل حيــاة ســ�وية 

، فلــيس السـالم عليـهدون إماتة موتا ام نوما وهذا هو املستفاد من ج�ع اآليات بحق املسيح  
َحتّى فَأَْمِسُكوُهنَّ ِيف الْبُيُوِت «التويف هو اإلماتة بعينها مه� كانت منها حيث يتوىف املوت: 

) واملوت ال �يت وا�ا يأخذ اإلنسان وافيا طليقا ك� يأخذه النوم ۱۵: ۴( »يَتََوفّاُهنَّ الَْمْوتُ 
  ال إنامة. نسبيا غ� طليق، وثالث يأخذه وافيا دون إماته

أمن عن لعنــة الصــلب  »و مطهرك«تعني مرسح األمن عن بأس الكفار  »َو راِفُعَك إَِيلَّ «فهنا 
وقد يكفي رفعه اىل س�ءه تطه�ا له عــن بأســه يف بعــدي الصــلب، قــتال  املختلقة بينهم،

مكانــا ّ�، ولكنــه قــد يعنــي »راِفُعَك إَِيلَّ «ولعنا ... صحيح ان ّهللا ليس له مكان حتى تعني 
 -ايضــا -)كــ� تعنيــه۵۷: ۱۹(»َو رَفَْعناُه َمكاناً َعلِي�ا«: السالم عليهمكانا عليا ك� تعنيه يف إدريس  

والرحمة لــدى ّهللا، إذا »بَْل أَْحياٌء ِعنَْد َربِِّهْم يُْرزَقُونَ «ت الرجوع اىل ّهللا، والحياة عند ّهللا آيا
رفع له اىل مكان األمن ومكانــة الرحمــة غــ� الخليطــة بأيــة زحمــة وكــ�  »راِفُعَك إَِيلَّ «ف 

  .»ظَْمٔوا ِفيها َو ال تَْضحىإِنَّ لََك أَّال تَُجوَع فِيها َو ال تَْعرى. َو أَنََّك ال تَ «وصفت 
... َو ما قَتَلُوُه يَِقيناً. بَْل رَفََعُه ّهللاُ إِلَيِْه ... َو إِْن ِمْن أَْهــِل «ذلك، وتزيده وضوحا آية النساء: 

  ).۱۵۹(»الِْكتاِب إِّال لَئُوِمنَنَّ ِبِه قَبَْل َمْوتِِه َو يَْوَم الِْقياَمِة يَُكوُن َعلَيِْهْم َشِهيداً 
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»لليهود إن عيىس � �ت وانه راجع إليكم قبل يوم القيامة آله و عليه هللا صىلقال رسول هللا « وك�
١.  

 -نوما -موتا -صلبا -ثم التحول من مرسح الحياة األرضية ال يخرج عن خمس تحوالت: قتال
آدم وقد رفع إليها  قد تكون هي جنة ٢وانتقاال اىل حياة فوق االرضية يف جنة من الكواكب

  .السالم عليهاملسيح  
وكّل من النوم واملــوت لــه صــيغته  »َو ما قَتَلُوُه َو ما َصلَبُوهُ «و األوالن منفيان بآية النساء: 

إّال رفعه عــن ذلــك املرســح النكــد  -ك� هنا ويف آية النساء -الخاصة، فال يعني رفعه اليه
، وذودا عن س�حته لعنة الصلب، املزعومــة البائس، تطه�ا لساحته عن مكر الذين كفروا

لدى الكنسي� البولسي�، فقد توفــاه ّهللا أخــذا وافيــا ســلي� عــن بأســهم ثــم رفعــه اليــه 
  استمرارا لتوفيِّه.

رفعا معنويا إذ كان رفيعا يف معنــاه ومغــزاه، كــ� ال يعنــي  -فقط -فليس رفعه اليه تعاىل
رضية اىل حيــاة ســ�وية ســامية عاشــها أبوانــا رفعه عن الحياة، بل هو رفع عن الحياة األ 

                                                        
��� �� ���� ���ٔ�� ا����ج ��  ٥٧١: �����١د ... و�� ��ر ا������  آ�� و ���� ا��� �����ل ا���� ��ل ر��ل ا��ّ�   ٣٦: ٢.ا��ر ا�����ر ١

وا��ّـ� إ�ـ�  »َو إِْن ِ�ْ� ا�ْ�ِ� ا�ِْ���ِب إِ�ّ� �َُ��ِ��َ�� �ِِ� �َْ�َ� َ�ْ��ِ�ِ «ل: أ��� ا��ٔ��� أ�� آ�� ��؟ ���ل ����: ���! آ�� �� ���ب ا��ّ� �� أ�����، ��

ـ� ��ٔو�ـ�  ��ّٔ�� ������دي وا����ا�� ����ب ���� �� أر��� ����� ��� أراه ���ك ����� ��� ���� ���� أ��� ا��ّ� ا��ٔ��� ��� ��ـ� �

�ّ� آ�� �� ��� ���� و���� ��� ��ل: ��� ��؟ � ��: إن ���� ���ل ��� ��م ا������ إ�� ا����� ��� ���� أ�� ��� ���دي و�� ���ه إ

��ل: و��� أ�� �� ��ا و�� أ�� ��� ��؟ ����: ����� �� ���� �� ��� �� ا����� �� ��� �ـ� أ�ـ� ���ـ�   ا����م ����ا����ي  

 �� ��� �����.، ���ل: ��� وا��ّ� ��� ا����م �����

 
� ا���س �� ��ه ��م ا���� ����� ���ل: أ�� ا����م ������: �ٕ����ده �� ���� �� ��� ��ل: ��� ���� أ��� ا������   - ٣٣٥: ١٤.ا����ر ٢

 .������ا����ما����� ر�� ���� �� ����  

��ل: إن ���� و�� أ����� ���� ر��� ا��ّ� إ��� �������ا إ��� ��� ا����ء و��  ������ا����م�� ���ان �� أ��� �� أ�� ����   ٣٣٦و��� 

�� ا���ء ���ل: إن ا��ّ� أو�� إ�� أ�� را��� إ��� إ��� ��� ر��� ��ٔد���� ���� �� ��ج ����� �� ��� �� زاو�� ا���� و�� ���� رأ�� 

 ا����� و����ي �� ا����د ...

������ه ������ أ��ه ������  ا����م ������ل: ��� ا����� ا����د ��� ����   آ�� و ���� ا��� ������� �� ���� �� آ���� �� ا����   ٣٣٧و��� 

 � ����ب �� ���ح ������:����ه ������ و��� ���� ����ه �ٕ�ذا � ا����م ����

ا���� إ�� أد��ك ����� ا��ا�� ا��ٔ�� وأد��ك ا���� ����� ا���� وأد��ك ا���� ����� ا����� ا���� وأد��ك ا���� ����� ا����� «

������: أو�� ا��ّ� ����� إ��  ا����م �������� د�� �� ����   »ا�����ل ا��ي ��� أر���� ���� أن ���� ��� �� أ���� وأ���� ���

�� ��� ��� ا����� ���ا ر��� ���اء ا�����ت �� ا��ي ���� ���ه �� د�� ��� ��� �ٕ����ص  آ�� و ���� ا��� ���ار��� ���ي �� ��ل ر��ل ا��ّ�  

��ّ� ��������: ا���وا أ�� ا����� �� ��� وأ����� ��ه �� ���� د���ه وآ�� آ���� ��  ���ش وإ�ّ� ��ل ا ��ل ��ٔ�����: د��� إ�ّ� ا����� ا

 ���ا ��� و�� �������ا ا�ٕ�����.

���ر�� ��ف �� ��ل ���� و�� ��� ���� و�� ����� ����   ������ا����م��ل: ر�� ���� �� ����   ا����م ������ أ�� ��� ا��ّ�   ٣٣٨و��� 

 ���� ا���� إ�� ا����ء ��دي: �� ���� أ�� ��� ز��� ا�����. �����ا����م
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قرونا طائلــة حتــى ينــزل اىل األرض زمــن  السالم عليهاألوالن سويعات، ويعيشها السيد املسيح  
  . تلك هي امليزة العيسوية، ومن ثم للذين اتبعوه:السالم عليهاملهدي  

الفوقية هنا اىل يوم القيامة قد  »يَْوِم الِْقياَمةِ َو جاِعُل الَِّذيَن اتَّبَُعوَك فَْوَق الَِّذيَن كََفُروا إِىل «
فوقية تناسب الحياة الدنيا ترشــيعيا وتكوينيــا، فــاألول  -إذا -ال تشمل نفس القيامة فهي

يحلق عىل كافة الكرامات واالختصاصات يف حقل األحكام الرشعية، والثا� قد يعني تفوقا 
  ة الربانية.بالحجة، ثم تفوقا زمنيا إن قاموا برشوط النرص 

املســيحيون الحقيقيــون  -إذا -هم املٔونون به ك� آمن الحواريون، فهم »الَِّذيَن اتَّبَُعوَك «و 
املتبعون للسيد املسيح عقيديا وخلقيا وعمليا عىل مختلف درجاتهم، ما دامت رســالته و 

ه و عليه هللا صىلرشعته محكمة، وملّا جاء رسول الهدى  سواهم، حيــث  فهم املسلمون منهم ومن آـل
ـعة اإلنجيــل،ك� يــروى عــن النبــي  ـعة القــرآن هــو مــن قضــايا اال�ــان برشـ اال�ــان برشـ

قوله: إنها لن تربح عصابة من امتي يقاتلون عىل الحق ظاهرين عىل الناس حتــى آله و عليه هللا صىل
  .١يأ� امر ّهللا وهم عىل ذلك ثم قرأ هذه اآلية

فوقية املسيحي� امللتزم� عىل الكافرين باملسيح،  -�ا عنت -ذلك وقد تعني هذه الفوقية
  .آله و عليه هللا صىلوهو محمد   السالم عليهمه� � يسلموا، رشط إال يعاندوا من آمن به املسيح  

د نرى تفوق املسيحي� عىل اليهود قبــل اإلســالم وبعــده حتــى اآلن، مهــ� اختلقــت و لق
  دويلة العصابات الصهيونية منذ زمن قريب، فانها من عمالء االستع�ر املسيحي.

و النقطة الرئيسية يف ذلك التفوق املوعود توفية أجور املٔون� والعذاب الشديد للكافرين 
 تب� اآليتــان التاليتــان، املفّرعتــان هــذه التوفيــة عــىل ذلــك منذ الدنيا اىل يوم الدين ك�

  التفوق، �ا انه من أهم درجاته وأعظم مكرماته.
فهذه فوقية روحية مضمونة للذين آمنوا وخالفها عىل الذين كفروا عىل طول خط الحياة 

يرتكوهــا  �يف األوىل واألخرى، وقد تجاوبها الفوقية الزمنية إن قاموا برشائط اال�ــان كمــال 
ــونَ «همالً وك� قال ّهللا  وكُْم إِّال أَذًى َو إِْن يُقــاتِلُوكُْم يَُولُّــوكُُم اْألَْدبــاَر ثـُـمَّ ال يُنَْرصُ . »لَْن يَُرضُّ

  .٢حيث املخاطبون هم املعنيون بآيات سابقة يف خطابات لتحقيق حيويّات اإل�ان
وهي الدولة العاقبة كل الدول بقيادة املهدى من آل محمــد   »الْعاقِبَُة لِلُْمتَِّق�َ «و أخ�ا ف 

  ك� تعدنا آيات وروايات متواترات. السالم عليهم

                                                        
 ���ل: ...آ�� و ���� ا��� ����� ���و�� �� أ�� ����ن ��ل ���� ر��ل ا��ّ�  أ��ج ا�� �����  -٣٧: ٢.ا��ر ا�����ر ١

 
�ّ� �����ا ا������� و������ا ����ّ� و����ا ا٢ ��ّ� �� ����� و������ا ���� ا��ّ� ����� دون ���ق و��� ���� أ�� دا��� إ�� ا���� .و �� أ

 أ�����؟. -آ��ة �����
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َو إِذْ «ى يقرر ربّنا سوم العذاب عىل كفرة اليهود عىل طول خط الحيــاة: و من ناحية أخر 
يُع ا لِْعقاِب تَأَذََّن َربَُّك لَيَبَْعَ�َّ َعلَيِْهْم إِىل يَْوِم الِْقياَمِة َمْن يَُسوُمُهْم ُسوَء الَْعذاِب إِنَّ َربََّك لََرسِ

  ).۱۶۷: ۷( »َو إِنَُّه لََغُفوٌر رَِحيمٌ 
فـَـِإذا جــاَء َوْعــُد اآلِْخــرَِة لِيَُســؤوا «ة سحقا ماحقا لهم يف تلك الدولة الكر�ة: و يقرر بالنهاي

ُوا ما َعلَْوا تَتِْب�اً  َل َمرٍَّة َو لِيُتَربِّ   ).۹: ۱۷(»ُوُجوَهُكْم َو لِيَْدُخلُوا الَْمْسِجَد كَ� دََخلُوُه أَوَّ
لَُّة أَيَْن ما ثُِقُفوا«و قد  بَْت َعلَيِْهُم الذِّ إِّال ِبَحبٍْل ِمَن ّهللاِ َو َحبٍْل ِمَن النّاِس َو بأو ِبَغَضــٍب  ُرضِ

بَْت َعلَيِْهُم الَْمْسكَنَُة ذلَِك ِبأَنَُّهْم كانُوا يَْكُفُروَن بآيــاِت ّهللاِ َو يَْقتُلُــوَن اْألَنْبِيــ اَء ِمَن ّهللاِ َو ُرضِ
  ).۱۰۹: ۳( »بَِغْ�ِ َحقٍّ ذلَِك ِ�ا َعَصْوا َو كانُوا يَْعتَُدونَ 

ذلك، ولدرجات اال�ان مدخل عظيم يف ذلك التفوق يف األوىل واألخرى، فهــٔواء هــم فــوق 
الذين كفروا اىل يوم القيامة يف ميزان ّهللا، ك� انهم كــذلك يف واقــع الحيــاة كلــ� واجهــوا 

عثــه منــذ مبآله و عليه هللا صىلبحقيقة اال�ان، والذين يتبعون محمدا  -بكل حقوله -معسكر الكفر
  .السالم عليههم يف الوقت ذاته اتبعوا مواكب الرسل ومنهم املسيح  

  :»ثُمَّ إَِيلَّ َمرِْجُعُكْم فَأَْحُكُم بَيْنَُكْم ِفي� كُنْتُْم ِفيِه تَْختَلُِفونَ «
نْيا َو اآلِْخرَِة َو ما لَُهْم  بُُهْم َعذاباً َشِديداً ِيف الدُّ ا الَِّذيَن كََفُروا فَأَُعذِّ يَن فَأَمَّ ا  ۵۶ِمْن ناِرصِ َو أَمَّ

  .۵۷الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت فَيَُوفِّيِهْم أُُجورَُهْم َو ّهللاُ ال يُِحبُّ الظّالِِمَ� 
هنا اال�ان والكفر طليقان، ا�انا باملسيح وسواه وكفرا به وسواه، وإ�ا األصل هو اال�ان و 

  خرى، ثم الكفر لتوفية العذاب فيها.عمل الصالحات لتوفية األجور يف األ 
كِْر الَْحِكيِم    .۵۸ذلَِك نَتْلُوُه َعلَيَْك ِمَن اآلْياِت َو الذِّ

الباهرة من »ِمَن اآلْياِت «يا رسول الهدى  »نَتْلُوُه َعلَيَْك «العميقة املدى الظاهرة الهدى  »ذلك«
  وهو القرآن العظيم.»َو الذِّكِْر الَْحِكيمِ «كتابات الس�ء 

خصوص »َو الذِّكِْر الَْحِكيمِ «اآليات هنا تعم اآليات الرسولية والرسالية، تكوينية وترشيعية،  و
بعد عموم يعني القرآن الكريم فانه راية ب� اآليات وهو غاية الغايــات إذ تحملــه خا�ــة 

  الرساالت.
) الَْحــقُّ ِمــْن ۵۹قاَل لَُه كُْن فَيَُكــوُن ( إِنَّ َمثََل ِعيىس ِعنَْد ّهللاِ كََمثَِل آَدَم َخلََقُه ِمْن تُراٍب ثُمَّ 

َك ِفيِه ِمْن بَْعِد ما جاَءَك ِمَن الِْعلِْم فَُقْل تَعالَْوا ۶۰َربَِّك فَال تَُكْن ِمَن الُْمْمَرتِيَن ( ) فََمْن َحاجَّ
ثُمَّ نَبْتَِهْل فَنَْجَعْل لَْعنََت ّهللاِ نَْدُع أَبْناَءنا َو أَبْناءَكُْم َو نِساَءنا َو نِساءَكُْم َو أَنُْفَسنا َو أَنُْفَسُكْم 

) إِنَّ هذا لَُهَو الَْقَصُص الَْحقُّ َو مــا ِمــْن إِلــٍه إِالَّ ّهللاُ َو إِنَّ ّهللاَ لَُهــَو الَْعِزيــُز ۶۱َعَىل الْكاِذبَِ� (
أَْهَل الِْكتاِب تَعالَْوا إِىل كَلَِمٍة ) قُْل يا ۶۳) فَِإْن تََولَّْوا فَِإنَّ ّهللاَ َعلِيٌم ِبالُْمْفِسِديَن (۶۲الَْحِكيُم (

ابــاً ِمــْن َسواٍء بَيْنَنا َو بَيْنَُكْم أَالّ نَْعبَُد إِالَّ ّهللاَ َو ال نُْرشَِك بِِه َشيْئاً َو ال يَتَِّخَذ بَْعُضنا بَْعضــاً أَْرب
وَن ِيف ) يــا أَ ۶۴ُدوِن ّهللاِ فَِإْن تََولَّْوا فَُقولُوا اْشــَهُدوا ِبأَنـّـا ُمْســلُِموَن ( ْهــَل الِْكتــاِب لِــَم تَُحــاجُّ
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) هــا أَنْــتُْم هــٔوالِء ۶۵إِبْراِهيَم َو ما أُنْزِلَِت التَّْوراُة َو اْإلِنِْجيُل إِالّ ِمْن بَْعِدِه أَ فَــال تَْعِقلُــوَن (
وَن ِفي� لـَـيَْس لَُكــْم ِبــِه ِعلْــٌم َو ّهللاُ  يَْعلَــُم َو أَنـْـتُْم ال حاَجْجتُْم ِفي� لَُكْم ِبِه ِعلٌْم فَلَِم تَُحاجُّ

) ما كاَن إِبْراِهيُم يَُهوِدي�ا َو ال نَْرصانِي�ا َو لِكْن كاَن َحِنيفاً ُمْسلِ�ً َو ما كــاَن ِمــَن ۶۶تَْعلَُموَن (
وا َو ّهللاُ ) إِنَّ أَْوَىل النّاِس ِبِإبْراِهيَم لَ�لَِّذيَن اتَّبَُعوُه َو هَذا النَِّبــيُّ َو الَّــِذيَن آَمنُــ۶۷الُْمْرشِكَِ� (

) َودَّْت طائَِفٌة ِمْن أَْهِل الِْكتاِب لَْو يُِضلُّونَُكْم َو ما يُِضلُّوَن إِالّ أَنُْفَســُهْم َو ۶۸َوِيلُّ الُْمٔوِمنَِ� (
) يــا أَْهــَل ۷۰) يا أَْهَل الِْكتاِب لَِم تَْكُفــُروَن بآيــاِت ّهللاِ َو أَنـْـتُْم تَْشــَهُدوَن (۶۹ما يَْشُعُروَن (

) َو قالـَـْت طائَِفــٌة ۷۱اِب لَِم تَلِْبُسوَن الَْحقَّ ِبالْباِطِل َو تَْكتُُموَن الَْحقَّ َو أَنْتُْم تَْعلَُموَن (الِْكت
ِمْن أَْهِل الِْكتاِب آِمنُوا ِبالَِّذي أُنْزَِل َعَىل الَّــِذيَن آَمنُــوا َوْجــَه النَّهــاِر َو اكُْفــُروا آِخــرَُه لََعلَُّهــْم 

ال تُٔوِمنُوا إِالّ لَِمْن تَِبَع ِدينَُكْم قُْل إِنَّ الُْهدى ُهَدى ّهللاِ أَْن ئُو� أََحٌد ِمثَْل ما  ) وَ ۷۲يَرِْجُعوَن (
َد َربُِّكْم قُْل إِنَّ الَْفْضَل ِبيَِد ّهللاِ ئُوتِيــِه َمــْن يَشــاُء َو ّهللاُ واِســٌع َعلِــي وكُْم ِعنْ ٌم أُوتِيتُْم أَْو يُحاجُّ

  ) ۳:۷۴تِِه َمْن يَشاُء َو ّهللاُ ذُو الَْفْضِل الَْعِظيِم () يَْختَصُّ ِبرَْحمَ ۷۳(
ُكوُن    .۵۹إِنَّ َمثََل ِعيىس ِعنَْد ّهللاِ كََمثَِل آَدَم َخلََقُه ِمْن تُراٍب ثُمَّ قاَل لَُه كُْن فَيَ

فإذا كان خلق املسيح خارقة أن � يكن له والد، فخلق آدم خارقتان أن � يكن له والدان، 
إنســانا يف »ثـُـمَّ قــاَل لـَـُه كُــنْ «يف جث�نه هيكال ترابيا مثــال اإلنســان  »لََقُه ِمْن تُراٍب خَ «وا�ا 

 »َخلََقُه ِمْن تـُـراٍب «ما كونه ّهللا آدم وسواه ك� قال ّهللا، وقد يعني  »فيكون«الجسم والروح 
و تكــوين قوال تكوينيا موجها اىل جســمه أن كــن إنســانا فهــ »ثُمَّ قاَل لَُه كُنْ «خلق جسمه 

  يف تخليق بنيه. »ثُمَّ أَنَْشأْناُه َخلْقاً آَخرَ «روحه من جسمه، وهذه عبارة اخرى عن 
إشارة اىل استمرارية هذه الكينونة الخارقة لل�لوف،  »فكان«بديال عن  »فيكون«و قد تكون 

  ، ومن ثم يف كافة اآليات املعجزات.السالم عليهدون اختصاص بآدم، حيث ثنّي باملسيح  
ان كان املسيح لخلقه دون أب ابنا ّ� فليكن آدم املخلوق دون أبوين أخا ّ�، وان كــان ف

املسيح لذلك هو ّهللا فليكن آدم أبا ّ�، سبحانه وتعاىل ع� يرشكون، ثم وان كان املســيح 
  يستحق الوالدة مجازيا ترشيفيا، فليّرشف آدم بسمة األخوة ّ�.

 -�كن حقيقته، وإذ ليس باإلمكان ابن او أخ ّ�، فال ترشيف ذلك! وال يصح املجاز إال في�
�جاز وسواه، حيث املجاز هو الحقيقــة الُمجــاز إذ يجــوز اللفــظ ويعــرب منــه اىل مــا  -إذا

  يشابهه.
هل رأيت مثــل عيىســ أو أنبئــت «تنزل هذه اآلية جوابا ع� سأله ج�عة من اهل نجران 

»به؟
فقد تحمل اجابة وافية قاطعة ألعذار مٔوهي املسيح ومتبنّيه، ومختلقي انتسال آدم  ١

                                                        
و��ن  آ�� و ���� ا��� ������� وا�� أ�� ���� �� ���� ا����� �� ا�� ���س �� أ�� ���ان ����ا ��� ا����   أ��ج ا�� - ٣٧: ٢.ا��ر ا�����ر ١

 ���� ا���� وا����� �����ا: �� ��ٔ�� ���� ������ ��ل:

�� إذا أ��ك: إن ��� ���� �� ��؟ ����ا: ���� ���� أ�� ��� ا��ّ� ��ل: أ�� إ�� ��� ا��ّ� ����ا ��� رأ�� ... ���ء ������ ���ل: �� �
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  يوان!.من إنسان ام ارتقاء من ح
اىل اهــل نجــران يــدعوهم فيــه اىل  آلـه و عليـه هللا صـىلو ذلك التساءل حدث بعد ما كتــب النبــي 

  .١اإلسالم
ثم يختص آدم بفقــد األم ليست إّال يف فقد األب،  عليه�السـالمو هنا امل�ثلة ب� آدم واملسيح  

ايضا وخلقه رأسا من تراب، وقد نابت النطفــة الرجوليــة يف خلــق املســيح منــاب اللقــاح 
الرجويل، ان خلقها ّهللا تعاىل دون صلب وألقاها نفخا اىل رحم البتولة العذراءك� فصــلناه 

  يف سورة مريم.
  

  ِبْسِم ّهللاِ الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 
) قــاَل رَبِّ ۳) إِذْ نــادى َربَّــُه نِــداًء َخِفي�ــا (۲ِت َربِّــَك َعبْــَدُه َزكَِريـّـا () ِذكُْر رَْحمَ ۱كهيعص (

) َو إِ�ِّ ِخْفــُت ۴إِنِّيَوَهَن الَْعظُْم ِمنِّي َو اْشتََعَل الرَّأُْس َشيْباً َو لَْم أَكُــْن ِبــُدعائَِك رَبِّ َشــِقي�ا (
) يَرِثُِنــي َو يـَـرُِث ِمــْن آِل ۵راً فََهْب ِيل ِمْن لَُدنَْك َولِي�ــا (الَْمواِيلَ ِمْن َوراِ� َو كانَِت اْمَرأَِ� عاقِ 

َُك ِبُغالٍم اْسُمُه يَْحيى لَْم نَْجَعْل لَُه ِمْن قَبُْل ۶يَْعُقوَب َو اْجَعلُْه رَبِّ رَِضي�ا ( ) يا َزكَِريّا إِنّا نُبَرشِّ
) ۸ِت اْمَرأَِ� عاقِراً َو قَْد بَلَْغُت ِمَن الِْكــَربِ ِعتِي�ــا () قاَل رَبِّ أَّ� يَُكوُن ِيل ُغالٌم َو كانَ ۷َسِمي�ا (

ٌ َو قَْد َخلَْقتَُك ِمْن قَبُْل َو لَْم تَُك َشيْئاً( ) قاَل رَبِّ اْجَعــْل ۹قاَل كَذلَِك قاَل َربَُّك ُهَو َعَيلَّ َه�ِّ
) فََخَرَج َعىل قَْوِمــِه ِمــَن اْلِ◌مْحــراِب ۱۰ا (ِيل آيًَة قاَل آيَتَُك أَالّ تَُكلَِّم النّاَس ثَالَث لَياٍل َسِوي� 

ٍة َو آتَيْناُه الُْحْكَم َصِبي�ا ۱۱فَأَْوحى إِلَيِْهْم أَْن َسبُِّحوا بُكْرًَة َو َعِشي�ا ( ) يا يَْحيى ُخِذ الِْكتاَب ِبُقوَّ

                                                                                                                                                         
� ��� ا��ّ� ���� آدم ... و��� �� ���دة أ���� ���� ��� ا��ّ� ���ٔ��ه �� ���� �����: �� آد�� �� أب ��� ��ٔن ���� �� أب �� ��ٔ��ل ا��ّ 

 ��� ��ه ا��ٓ��.

����� ����ا ��: و���� �� ا��ّ� ��ل ��  ��ّ� ورو������ أر��� �� ���ر�� ���ٔ��ه �� ���ل �� ���� ��ل: �� ��� ا آ�� و ���� ا��� ���و��� أ��ه  

 ���� ���� �� ��ف ���� �� ��ج ���� ��ٔرا�� ��ر�� وأ��ه ��� رأ�� إ����� ��� �� ��� أب ��ٔ��ل ا��ّ� ��ه ا��ٓ��.

 
��� إ�ـ� أ�ـ� ��ـ�ان ��ـ� أن آ�� و ���� ا��� ���.أ��ج ا������ �� ا������ �� ���� ���� �� ��� ���ع �� أ��� �� ��ه أن ر��ل ا��ّ�  ١

�� إ�� �ـ��� ���ل ���� �� �����ن: ��� إ ا��� وإ���ق و����ب �� ���� ر��ل ا��ّ� إ�� أ��� ���ان إن أ����� �ٕ��� أ��� ا��ّـ� إ

�� ��� إ�� إ��ا��� وإ���ق و����ب أ�� ��� �ٕ��� أد���� إ�� ���دة ا��ّ� �� ���دة ا����د، أد���� إ�� و���� ا��ّ� �� و���� ا����د �ٕ�ن أ��

��ب ��� �� وذ�� ذ��ا ����ا ���� إ�� ر�� �� أ�� ���ان ���ل �� ������ �� ودا�� أذ��� ���ب وا����م، ���� ��ء ا��ٔ��� ا��

��ّ� ����� إ��ا��� �� ذر��  آ�� و ���� ا��� ������� إ��� ���ب ر��ل ا��ّ�   ���أه ���ل �� ا��ٔ��� �� رأ��؟ ���ل ������: �� ���� �� و�� ا

��� و��� �� �� ا����ة رأي �� ��ن أ�� �� أ�� ا����� أ��ت ���� ��� و��ـ�ت �ـ� إ������ �� ا����ة ��� ��ن أن ���ن ��ا ا���� �

���� ا��ٔ��� إ�� وا�� ��� وا�� �� أ�� ���ان ������ ��ل ��� ��ل ������ ������ رأ��� ��� أن �����ا ������ و��� ا��ّ� ا��� 

��ـ�ٔ��� و�ـ�ٔ��ه ��ـ� �ـ�ل �ـ� و��ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��� ���� ا���� ��� أ��ا ر��ل ا��ّ�  ����� آ�� و ���� ا��� ���و���ر �� ��� ���ٔ���� ���� ر��ل ا��ّ�  

 �� ���ي ��� ��ء ���� ��ا آ�� و ���� ا��� ���ا����ٔ�� ��� ����ا: �� ���ل �� ���� �� ����؟ ���ل ر��ل ا��ّ�  

 



 44

) َو ۱۴ِه َو لَْم يَُكْن َجبّاراً َعِصي�ا () َو بَر�ا ِبوالَِديْ ۱۳) َو َحناناً ِمْن لَُدنّا َو َزكاًة َو كاَن تَِقي�ا (۱۲(
  )۱۹:۱۵َسالٌم َعلَيِْه يَْوَم ُولَِد َو يَْوَم َ�ُوُت َو يَْوَم يُبَْعُث َحي�ا (

سورة تسمت �ريم، وال تجد يف سائر القــرآن امــرأة اخــرى وحتــى أفضــل منهــا كفاطمــة  
آتية يف أربع وثالث� آية وخامسة  تسمت باسمها سورة أو ئوى باسمها يف آية، ومريمعليهاالسالم
! أ ترى ذلك لفضلها عىل نســاء العــامل�؟ وفاطمــة أفضــل منهــا حســب »سورة مريم«هي 

وذكر االسم يف القرآن ال يدل عــىل فضــيلة، فزيــد يــذكر يف القــرآن وال  ١النصوص اإلسالمية
وال احد من خلفاء الرسول املعصوم� وال مــن صــحبه  يذكر االك�ية الساحقة من النبي�،

الكرام امليام�! ورغم ان القرآن ليس من دأبه ذكر النساء بأس�ئهم حفاظا علــيهن حتــى 
يف أس�ءهن، نراه يدأب يف ذكر مريم مرات عــّدة لــيس إال ذوداً عنهــا مــا مســته اليهــود 

فكان من الواجب الرسايل يف الوحي  والنصارى من كرامتها ونسبتها اىل غ� الالئق بحرمتها،
األخ� ذكرها يف مذكرات شأنها بعصمتها وطهارتها، ك� و يف سائر القرآن مــذكرات لعصــم 
املرسل� حيث تعرضت يف محرفات مــن كتابــات الــوحي ملــا ال يليــق بســاحة الرســالة وال 

صمة الرسالة اال�ان بل وال أي إنسان! وآي الذكر الحكيم عاصمة عصم الوحي، ك� هي عا
  والوحي.

  ).۱كهيعص (
ــي، ففــي الشــورى  ــة يف العــدد الرتكيب ــدة يف الحــروف املقطعــة القرآني ــا الفري حــم «إنه

خمســة يف تــركيب� اثنــ�، وهنــا خمســة يف تركيــب واحــد، ثــم ال خمســة يف ســائر »عسق
ئر دون ســا»صــاد -عــ� -يا -ها -ك «القرآن،املتبع من قراءتها هي املتواترة يف كتب القرآن 

  .٢القراآت
و ال بد هنا من رباط بينها ومغزى السورة، ك� يف ســائر الحــروف املقطعــة مهــ� كانــت 

ة، فإنها مفاتيح كنوز القرآن وبرقيات رمزية إىل نبي هنالك إشارات أخرى ال تحويها السور 
  القرآن! روايات من الفريق� تدلنا أنها حروف من أس�ء ّهللا عىل اختالفها يف

                                                        
 ٣٠.را�� ��رة ا����� �� ا�����ن ج ١

 
.�� ��� ا���ء و��� ا���ء و�� ��اءة أ�� ���و وا�� ���در او ��ـ�ذر وا����ـ� �ـ� أ�ـ�ب و�ـ� ���ـ�� و�ـ� �ـ�اءة ��ـ�ة وا�ـ�ٔ��� ٢

و���� وا����ك �� ����، و�� ا������� ���ا ����� و�� ��اءة ا������ وا����� و���ـ� �ـ� ���ـ� وا����ـ� �ـ� ا�ـ�� �ـ� ا�ـ� 

�،�� �� ا���ء و��� ا���ء و�� ��اءة ا���� و��وى ��� ����� ا��ـ� وروى �ـ��� ا���ـ�ف ��ـ� �ـ���، ���� وا����ي وا�� ���

 )٧٨: ٢١وا������� ���� �� ا���� (����� ا���� ا��ازي ج 
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»ما هي تلك األس�ء«
١  

و هذه األس�ء املرموز بها ال تختص بهذه السورة، فقد تأ� بألفاظها أو معانيها يف الســور 
 ٢كلها! ويروى عن القائم املهدي (عجل ّهللا فرجه الرشيف) أنها إشارات اىل رزية العاشــور

ِذكُْر «هي  »كهيعص«يحيى، و السالم عليهوليس بذلك البعيد، ملكان املشابهة التامة ب� الحس�  
وقد تعنيه� هذه الخمس في� تعنيه من إشــارات، مــا وصــلتنا  »رَْحَمِت َربَِّك َعبَْدُه َزكَِريّا

  منها إال هذه وتلك.
س�ء ّ� او حروفا من أس�ء ّ�، وبضمنها إشارات اخرى منها و ماذا �نع أن تكون هذه أ 

عملــه  وهو اسم مــن أســ�ء ّهللا وقــد حقــق كفايــة الكــايف وهدايتــه السـالم عليهرزية الحس�  
لـَـْم «وصدقه ويده وواليته يف جهاده وجهوده، وهو صنو عظيم مــن يحيــى بــن زكريــا يف 

  استشهاده اما ذا من امره املرير.ويف  »نَْجَعْل لَُه ِمْن قَبُْل َسِمي�ا
                                                        

��ـ�ث �ـ� أ�ـ� �ـ��� �ـ� ام �ـ��� �ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ�  »��ـ���«ا��ج ا�� ��دو�� �� ا����� ا�� ��� ��  -٣٥٨: ٤.ا��ر ا�����ر ١

�ـ�ل:  ا��ـ��م ���ـ�أ��ل: �� ���� ��� ا��رة ا���ء و�� ذ��ت ���� رواه ا���� �� أ�ـ� ��ـ� ا��ّـ�   »��ل: ��ف ��د ���� ��دق آ�� و ���� ا��� ���

�� ذو ا����دي �� ا��� ��� ر»«��ل: ا��ّ� �� ا����� ا���دي ا����� ا���دق ذو ا����دي ا����م»�����«��ه ا���ء ا��ّ� ����� وا�� ���� 

�ـ��� ���ـ� ر�ـ� ��ـ�ٔ�� �ـ� ������ا��ـ��ما���ء و�� ����� ا�����ر �����ده ا�� ���� �ـ� ��ـ�رة �ـ�ل: ��ـ�ت ��ـ� ���ـ� �ـ� ���ـ�  

��دق ��ـ� و�ـ�ه ��ـ�  »��د«���� ���� ������  »���«و�� ���  »��«��د ���  »��«��ف �������  »��ف«: ا����م �������ل   »�����«

و�ـ��� ا���ـ�رة  »ذو ا����دي«�� �����  »و��«أ��ل: و��ا ����� �� ا��رة ا���ء  »و���� إ���� �� ���� ا���آن���� ��� ا������ ا��� 

ا�� ان ��ل ا������ ا�� ذي ا���. و�� ا����� روي �ـ�  »و��«���� ا�� ا���ء ا��ّ� ����� �� ا���ف ا��ول، ��و ا����دي ���� ��� 

 ل �� د����: ا��ٔ�� �� �����.ا�� �� ا����م ����ا��� ا������  

 
ه ا�� ��� �� ��� ا��ّ� ا���� �� ا���� ا����� ���� ���� و��� �� ���ب ���ل ا���� و���م ا����� �����د ٣١٩: ٣.��ر ا������ ٢

: ��ه ا���وف �� أ���ء ا����، ا��� ا��ّ� ا����م ����؟ ��ل  »�����«���، �� ��ٔو��  ���: ������� �� �� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ��«

��ٔل ر�� ان ����� ا���ء ا����� ����� ا��ّ� ���� ������   ا����م ������  وذ�� ان ز�� ٓا�� و ���� ا��� ������ه ز���� ����� �� ���� ��� ���� 

��ى ��� ��� وا���� ���� ا����م ����وا����   �����ا����مو�����   ا����م ����و����  آ�� و ���� ا��� �������� إ���� ���ن ز���� إذا ذ�� ����  ا����م ����

�����  ا����م ���������ة وو��� ���� ا����ة ���ل ذات ��م: إ��� �� ���� إذا ذ��ت أر��� ����  ����� ا ا����م ����وإذا ذ�� ا�����  

�����ف ا��  »�����«���� ���� و���ر ز����؟ ��ٔ���ٔه ���رك و����� �� ���� ���ل:  ا����م ������ٔ������ �� ����� وإذا ذ��ت ا�����  

 ا����م ����وا���� ���� وا���د ���ه، ���� ��� ���� ز����   ا����م ������ ا��ّ� و�� ���� ا�����  �����ء وا���ء ���ك ا����ة. وا���ء ���� ��

�� ���رق ����ه ����� ا��م و��� ���� ا���س �� ا����ل ���� وا��� ��� ا����ء وا����� و���� �����: ا��� أ ���� ��� ���� ����ه؟ 

���� و����� ���ب ��ه ا������ ا��� أ ��� ���� ��ه ا������ ��������؟ �� ��ن ���ل: ا���  أ ���ل ���ى ��ه ا��ز�� ����ءه؟ أ ����

�ٕ�ذا رز����� ������ ���� وا����� �� ا����م ����ارز��� و��ا ��� �� ���� ��� ا����، و ا���� وار�� وو��� وا��� ���� ��� ��� ا�����  

 ا����م ����و���� �� و��ن ��� ���� ��� أ��� و��� ا�����  ا����م ��������ه، ��ز�� ا��ّ� ����  ٓا�� و ���� ا��� ������ ���� ����ا �����  

.���� 

���� ��اء. أ��ل: �� ��و ان ذ�� ا������ ا�� وا�� او  ا����م ����و �� ����� ا�� ��� آ��ب �� إ���ق ا�����ي �� ا���� ا�����  

 إ��رات ا�� ���� ا��ّ� و��ٔره.ا���ء �� ا��ّ� ����� ���� �� ��و��� 
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َدُه َزكَِريّا (   ).۳) إِذْ نادى َربَُّه نِداًء َخِفي�ا (۲ِذكُْر رَْحَمِت َربَِّك َعبْ
امــا ذا؟ واألول أوىل لــذكر مــا يصــلح كونــه املبتــدء،  »هذا«ام  »كهيعص«خرب ل:  »ذكر«كأن 

والعلــم وصــدق الوعــد،  ويناسبه بعض التأويل، فرحمة الكفايــة والهدايــة واليــد الواليــة
رح�ت خمس إلهية لعبده زكريا، وكلها رح�ت ربانيــة لعبــاد ّهللا املخلصــ�، امــا ذا مــن 

ــريم   ــذه الســورة مل ــذكر يف ه ــي  عليهاالســالمرحــ�ت ت ــد يعن ــرم� .. وق ــن املك ــا م وارضابه
إِذْ نادى «و »كهيعص«ف  »رحمة«إذا عطف بيان ل  »زكريا«ف  آله و عليه هللا صىلالرسول محمد »عبده«

ــهُ  ــا لعبــده محمــد »َربَّ او املعنيــان معنيــان، ف  آلــه و عليــه هللا صــىل، هــي ذكــر رحمــة ربــك زكري
  يشمله� عىل البدل وهو أجمل.»عبده«

َو َزكَِريّا إِذْ نادى َربَّــُه رَبِّ ال « -»إِذْ نادى َربَُّه نِداًء َخِفي�ا«و من رحمته استجابة دعوة عبده 
َو أَنَْت َخْ�ُ الْواِرثَِ�. فَاْستََجبْنا لَُه َو َوَهبْنا لَُه يَْحيى َو أَْصلَْحنا لـَـُه َزْوَجــُه إِنَُّهــْم  تََذْرِ� فَرْداً 

  ).۹۰: ۲۱(»كانُوا يُسارُِعوَن ِيف الَْخْ�اِت َو يَْدُعونَنا َرَغباً َو رََهباً َو كانُوا لَنا خاِشِع�َ 
نادى َربَُّك ُمــوىس «ت خفية عن اآلخرين وك� و النداء هي الدعوة جهرا للمدعو مه� كان

ِس طُوىً «) و۱۰: ۲۶( »أَِن ائِْت الَْقْوَم الظّالِِم�َ  ) فال تنايف ۱۶: ۷۹(»إِذْ ناداُه َربُُّه ِبالْواِد الُْمَقدَّ
ك� الوحي اىل موىس جيل ملوىس وخفي عمــن ســواه، وال ســي� بــالواد »خفيا«كونها  »نداء«

أحد حتى أخيه هارون املشارك له يف وحــي النبــوة أحيانــا.و مــن  املقدس إذ � يكن معه
إِْن «) ابتعــادا عــن الرئــاء، و۵۵:) ۷(»اْدُعوا َربَُّكْم تََرضُّعاً َو ُخْفيَةً «آداب الدعاء كونها خفية: 

ــ َو أَْخفــى َّ رئــاء؟!. ) فلــ� ذا الجهــر إذا وان � تكــن ۷:) ۲۰( »تَْجَهْر ِبالَْقْوِل فَِإنَُّه يَْعلَُم الرسِّ
تخضعا، رغم ان الدعاء حالة القرب حتى للبعيدين عن ساحة القرب فضال عــن املقــرب�! 
انه يناجي ربه بعيدا عن أس�ع وعيون الناس، إخالصا لربه وكشفا ع� يثقل كاهله وتجنبا 
عن مقالة هازئة: زكريا يطلب ولدا وقد اشتعل رأسه شيبا وكانت امرأته عاقرا، يــدعوه يف 

وان كان ربه يسمع دون دعاء ويرى دون رئــاء ولكــن� املكــروب يســرتيح اىل  رس مسترس
  الدعاء وقد أمره ربه بالدعاء:

  حيث الدعاء الت�س والتجاء وهو مخ العبادة: »َو قاَل َربُُّكُم اْدُعوِ� أَْستَِجْب لَُكمْ 
  ).۴َو لَْم أَكُْن ِبُدعائَِك رَبِّ َشِقي�ا ( قاَل رَبِّ إِ�ِّ َوَهَن الَْعظُْم ِمنِّي َو اْشتََعَل الرَّأُْس َشيْباً 

عرض مت� من نبّي أم� لرشوط الستجابة الدعاء ومقتضيات وعــدم املوانــع فــي� لديــه: 
ا� وهــن «لنداء البعيــد!  »يا«لتكون اقرب لفظيا ك� هو قريب معنويا فان  »يا«دون  »رب«

البدن أو هــن ورسعــة الفنــاء إليــه وإذا وهن العظم وهو امل� املك� فسائر  »العظم مني
شعلة النور والبيضاء حتى ال تبقــي ســوادا، فانــه بتعبــ� مــا  »َو اْشتََعَل الرَّأُْس َشيْباً «أهون 

ألطفه عن تكاثر الشيب يف الرأس كأنــه مشــتعل يقهــر بياضــه وينصــل ســواده، رسعــة يف 
ر كاشــتعال النــار، تضاعف الشيب وتزايده وتالحق ُمدده حتــى يصــ� يف اإلرساع واالنتشــا
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  يعجز مطفيه ويغلب متالفيه.
َو لـَـْم أَكُــْن «و ترى الشيب من رشوط استجابة الدعاء وقد يشيب اإلنســان عــىل الشــقاء؟ 

� تسبق يل منذ التكليف لحد املشيب شقوة يف دعائك: دعــاءك إيــاي  »بُِدعائَِك رَبِّ َشِقي�ا
ْعَهــْد إِلـَـيُْكْم يــا بَِنــي آَدَم أَْن ال تَْعبُــُدوا أَ لَْم أَ «في� امرتني ونهيت حيث أطعت الخالصة: 

يْطاَن إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌ�. َو أَِن اْعبُُدوِ� هــذا ِرصاٌط ُمْســتَِقيمٌ  ) ومــن عهــدكم ۶۱: ۳۶(»الشَّ
إيــاي وهــو العهــد  »بدعائك«في� مىض  »َو لَْم أَكُنْ « »اْدُعوِ� أَْستَِجْب لَُكمْ «استجابة الدعاء 

فــان دعــاء »رَبِّ َشِقي�ا«وعىل ضوءه، و� أكن بدعا� إياك وهو العهد الثا� »رَبِّ َشِقي�ا«ول األ 
  .١األشقياء ال تستجاب، وإذ � أكن شقيا بدعائك إياي � أكن شقيا بدعا� إياك

أرحــم  هذه سابقتي املرشقة يف بعدين قبل املشيب، أ فبعد املشيب وانا أحرى باالستجابه
  أنت ال تستجيب؟.

فرحمتــك »اْشتََعَل الرَّأُْس َشــيْباً «فال يهن العزم منك، ومع أنه  » وهن العظم منيإ�«و رغم 
لـَـْم أَكُــْن «مشتعلة للشيب اك� م� قبل املشــيب، فحــايل الضــعيفة ومــاّيض مــن حــايل إذ 

تقتيض رعاية حايل واستقبايل، وك� � أكن يف حال بدعائك رب شقيا فال  »بُِدعائَِك رَبِّ َشِقي�ا
بدعا� رّب إال حفيا، فقد عودتني االستجابة يف فتو� وقو� ف� أحــوجني يف هرمــي تكن 

وكرب�! ثم وليست هذه االستجابة لصالحي شخصيا، بل والحفاظ عــىل مســتقبل الرســالة 
  وراثة الدعوة:

  ).۵َو إِ�ِّ ِخْفُت الَْمواِيلَ ِمْن َوراِ� َو كانَِت اْمَرأَِ� عاقِراً (
ي رضيّا، وإ� خفت من يليني من ورا� ان يصبحوا أخالفا متخلفــ�، فــال ليس يل ولد يرثن

يقوموا عىل تراث النبوة ماال وحاال، تضييعا لل�ل يف غ� موضعه، وتحويال للحال اىل غــ� 
  حال.

و رغم ان حايل وماّيض واستقبايل تقتيض إجابة دعا� لصالحي وصالح اســتمرارية الــدعوة 
َو كانَــِت اْمــَرأَِ� «ك�نع أّول لإليالد  »و هن العظم مني«، ولكني والحفاظ عىل بيت النبوة

و «ك�نع ثان للوالدة، ولكنك ال �نعــك أّي مــانع وال يقــف دون مشــيتك اي رادع،  »عاقِراً 
 -تلمح لكونها عاقرا منذ ماض بعيد وهي اآلن شيخة فأصبحت ذات عقرين! فهذه »كانت

) يَرِثُِني َو يَرُِث ِمــْن آِل يَْعُقــوَب َو اْجَعلْــُه رَبِّ رَِضــي�ا ۵َك َولِي�ا (ثالث! فََهْب ِيل ِمْن لَُدنْ  -إذا
)۶.(  

                                                        
�� ا�ـ���� ا�ـ� ا����ـ�ل  »���ي«���� ا������� ��� ا������ �� ا��ٔدب ا����� ������ ا����ر ا�� ا����� ��� ��  »د����«.ف ١

��� �� �����، و��� �� ا������ ا�����ي ان ا������ ا����ء �� ����ـ�ت ا�ـ����� ا���ـ� د�ـ�ء ر�ـ� و�ـ� ا���ـ� ���ـ� ���ـ� ����ـ� 

 و������.
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عاءِ « يًَّة طَيِّبًَة إِنَّــَك َســِميُع الــدُّ ) ۳:۳۸(»ُهنالَِك َدعا َزكَِريّا َربَُّه قاَل رَبِّ َهْب ِيل ِمْن لَُدنَْك ذُرِّ
  ).۸۹: ۲۱( »واِرثِ�َ رَبِّ ال تََذْرِ� فَرْداً َو أَنَْت َخْ�ُ الْ «

يدعو ربه بكل رضاعة آيسا من نفسه، وهنا لعظمه وعقرا لزوجه، راجيا ربــه أنــه ســميع 
 »من لدنك«الدعاء وهو خ� الوارث�، فهب يل وليا يرثني خ�ا وأنت خ� الوارث�، وقد تش� 

عقــر إىل أن مطلوبه يحمل رحمة لدنية رح�نية حيث األســباب العاديــة قــارصة ملكــان ال
فََهْب «والشيخوخة ورحمة لدنية رحيمية هي النبوة وه� من خوارق العادة يف الرحمت� 

  !»ِيل ِمْن لَُدنَْك ..
عن وراثة النبوة، او تعمها »يَرِثُِني َو يَرُِث ِمْن آِل يَْعُقوَب «ترصف  »َو اْجَعلُْه رَبِّ رَِضي�ا«و هنا 

مختصة بوراثة النبوة وهي تتطلب يف أصلها  »يرثني«فلو كانت  ١لكل وراثة من مال ونبوة
طلبــا لتحصــيل الحاصــل، أو أن ّهللا  »ُه رَبِّ رَِضي�اَو اْجَعلْ «وفرعها كون الوارث رضيا، لكانت 

  !.»َو اْجَعلُْه رَبِّ رَِضي�ا«يورث النبوة لغ� املريض فيدعوه زكريا 
و ك�  »َو اْجَعلُْه رَبِّ رَِضي�ا»«فََهْب ِيل ِمْن لَُدنَْك َولِي�ا يَرِثُِني ..«فلقد كانت دعائه ذات بعدين 

ًة ..رَبِّ َهْب ِيل «يف آل عمران:  يًَّة طَيِّبَ تلميحــة يف  ) كترصيحه ثانيــة، ثــم۳۸( » ِمْن لَُدنَْك ذُرِّ
  ).۸۹(»رَبِّ ال تََذْرِ� فَرْداً َو أَنَْت َخْ�ُ الْوارِثِ�َ «األنبياء 

فال يطلب ويستوهب وليا غ� ريض، وال رضيا غ� ويل، وا�ا يطلب وليا رضــيا يرثــه و هــو 
ال يختص بذرية وارثــة، كــ� وهــذا اإلرث ال  -عىل مجازها -الولد من صلبه فم�اث النبوة

يقتيض كون الوارث رضيا. فقد يدعو زكريا ربه أن يهبــه ولــدا هــو مجمــع الــوارث�، ولــو 
عن  »و اجعله رضيا«اختصت بوارثة النبوة أصبحت مجازا ال محسن له وال دليل، وسقطت 

َو «، وب »َو يَرُِث ِمْن آِل يَْعُقوَب «واألعم بقرينة م�اث املال »َولِي�ا يَرِثُنِي«الفائدة. فليعِن ب 
النبوة املجعولة يف وارث املال، وعىل أية حال فارث املال أصل قــاطع يف  »اْجَعلُْه رَبِّ رَِضي�ا

  !.»َو اْجَعلُْه رَبِّ رَِضي�ا«ول� ينضبط  »يرثني«
، مصلحيَة عليهاالسالمك البتولة الزهراء  هض� لفد  آله و عليه هللا صىلفهنا الحديث املختلق عىل الرسول 

يــرّد اىل قائلــه  »نحن معارش األنبياء ال نورث ما تركنــا صــدقة«الحفاظ عىل الخالفة البرتاء 
وحيث ال تختص بإرث النبوة،  »يَرِثُِني َو يَرُِث ِمْن آِل يَْعُقوَب ..«ملخالفته نصا من كتاب ّهللا 

جعال الهيــا  »َو اْجَعلُْه رَبِّ رَِضي�ا«، وإ�ا هي املستفادة من ٢بل ال تورث النبوة حتى تشملها

                                                        
وا��ج ا������� �� ا�� ���س ��ل ��ن ز���� �� ���� �� ���ٔل ر�� ���ل: رب �� �� �� ���� و��� ����� و��ث  ٢٥٩: ٤.ا��ر ا�����ر ١

 �� آل ����ب ��ل: ����� ���� و��ث �� آل ����ب ا����ة.

 
�را�� �� و�� ��م ���� �����ل ��� ����� ���� ا��� ا�� ا��ر��، ���� ا���� وا����،ا������ وا��ا��� �� ا������ ا������� ��� .���٢

و��  ��رث ��� ا���ل، ا���� إ�� ���زا، ان ا��� ���� ا����ة �� و�� ا���� ����� ��� ����ر�� ��������� ورا�� ا���ل ر�� ا���ارق ������،
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  ثانيا باصطفاء بعد جعل الوالدة.
فــال تخصــيص فيــه إّال »معــارش األنبيــاء«م الحكم يف هذا املختلق معلل بالنبوة و الن عمو 

تعاميا عن العلة فتغاضيا عن أصل الحكم، فال يقبل تخصيصا بالكتاب أن وراثة املال يف آل 
يُوِصــيكُُم ّهللاُ ِيف «يعقوب تستثنى من عموم الحكم رغــم عمــوم الــنص ونــص العمــوم يف 

خصوصه؟  ) أ فعىل عمد يرتك كتاب ّهللا يف عمومه۱۱: ۴( »ِمثُْل َحظِّ اْألُنْثَيَْ�ِ أَْوالِدكُْم لِلذَّكَِر 
او ان الصديقة الزهراء � تكن من أوالد الرسول (صّىل ّهللا عليه وآلــه و ســلم) ام � تكــن 

  مسلمة ترث أباها اماهيه؟!.
 ونبــذ�وه وراء أ فعــىل عمــد تــركتم كتــاب ّهللا «تقول في� يروى عنها (ســالم ّهللا عليهــا): 

وقال عز وجل في� اقــتص مــن  »َو َورَِث ُسلَيْ�ُن داُودَ «ظهوركم إذ يقول ّهللا تبارك وتعاىل: 
خرب يحيى بن زكريا: فََهْب ِيل ِمْن لَُدنَْك َولِي�ا يَرِثُِني َو يـَـرُِث ِمــْن آِل يَْعُقــوَب َو اْجَعلْــُه رَبِّ 

يُوِصيُكُم ّهللاُ «وقال: »ْألَرْحاِم بَْعُضُهْم أَْوىل ِببَْعٍض ِيف كِتاِب ّهللاِ َو أُولُوا ا«وقال عز ذكره:  »رَِضي�ا
إِْن تـَـرََك َخــْ�اً الَْوِصــيَُّة لِلْوالـِـَديِْن َو اْألَقـْـَربَِ� «وقــال: »ِيف أَْوالِدكُْم لِلذَّكَِر ِمثْــُل َحــظِّ اْألُنْثَيَــْ�ِ 

ا َعَىل الُْمتَِّقــ�َ  مــتم ان ال حظــوة يل وال ارث مــن أ� وال رحــم بيننــا! أ وزع»بِالَْمْعُروِف َحق�
فخصكم ّهللا بآية أخرج نبيه منها؟! ام تقولون أهل ملت� ال يتوارثان؟! أو لســت وأ� مــن 

؟ أَ فَُحْكــَم آلـه و عليـه هللا صـىلأهل ملة واحدة؟! أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من النبــي 
؟ أأغلب عىل إر� ظل� وجــورا »أَْحَسُن ِمَن ّهللاِ ُحْك�ً لَِقْوٍم يُوقِنُونَ  الْجاِهلِيَِّة يَبُْغوَن َو َمنْ 

»َو َسيَْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمنَْقلٍَب يَنَْقلِبُوَن ..«
١.  

  ؟»َو يَرُِث ِمْن آِل يَْعُقوَب «يعم اإلرث� او يخص ارث املال. ف� ذا يعني  »يرثني«هنا 
قد يعني يعقوب بن ماثان أخا عمران ابن ماثان أ� مريم، وكانت امرأة زكريا اخت مريم، 

عنها إرث من آل يعقوب، ولكنه بعيد يف عرف القرآن حيث ال فألنها من آل يعقوب فإرثه 
يذكر فيه يعقوب إال ابن إسحاق، إذا فآل يعقوب هم بنو إرسائيل فامل�اث إذا يعم النبوة 

َُك ِبُغالٍم اْسُمُه يَْحيى لَْم نَْجَعْل لَُه ِمْن قَبُْل َسِمي�ا (   ).۷واملال: يا َزكَِريّا إِنّا نُبَرشِّ
قاً ِبَكلَِمٍة ِمَن  فَناَدتْهُ « َُك ِبيَْحيى ُمَصدِّ الَْمالئَِكُة َو ُهَو قائٌِم يَُصيلِّ ِيف اْلِ◌مْحراِب أَنَّ ّهللاَ يُبَرشِّ

) (فَاْســتََجبْنا لـَـُه َو َوَهبْنــا لـَـُه يَْحيــى َو ۳۹: ۳( »ّهللاِ َو َسيِّداً َو َحُصوراً َو نَِبي�ا ِمَن الّصــالِِح�َ 

                                                                                                                                                         
َو «��� ا����ا��� وا���ر ا����� ورا�� ا���ل، ��� ا����ة ����رة ��  »����� ..«� ��ه ا��ٓ�� ���ا ا����ز، ا���� ا�� ان ���� �� ���ل �

 .»اْ�َ��ُْ� َرب� َرِ����

 
��� ��� ���ر ا��ٔ��ار، ���ل ���� ا����ر ��ه ا����� �� ا�����رات ��� ا������� �� ��� ا������ف �� ��� ا��ٔ���ظ و��� ٦.ج ١

 ���� ا���� ا��� �� أ�� ����. »�����ت ا����ء«�� ���ب 
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إِنَُّهْم كــانُوا يُســارُِعوَن ِيف الَْخــْ�اِت َو يـَـْدُعونَنا َرَغبــاً َو رََهبــاً َو كــانُوا لَنــا  أَْصلَْحنا لَُه َزْوَجهُ 
  ).۹۰:: ۲۱( »خاِشِع�َ 

لقد تحققت االستجابة لتوفر رشوطها، مسارعة يف سابق الخ�ات وســابغها والــدعاء رغبــا 
  .»ئَِك رَبِّ َشِقي�اَو لَْم أَكُْن ِبُدعا«ورهبا والخشوع ّ� وقد جمعها يف إج�ل 

إصالحها عن عقرها لتلد، وإصالحها إليالد صــالح ليصــلح  »َو أَْصلَْحنا لَُه َزْوَجهُ «و قد تعني 
  !.»إِنَُّهْم كانُوا يُساِرُعوَن ِيف الَْخْ�اِت ..«رضيا، مه� كانت صالحة 

يعني رفيعا ف »نبيا«ف  ١فال تلمح لنبوة غ� صالحة ملكان الوص »َو نَِبي�ا ِمَن الّصالِِح�َ «ك� 
تعني رفيعا من الصالح�، ال رضيا كســائر الصــالح�، فهــي اســتجابة فــوق  »ِمَن الّصالِِح�َ «

ــلْنا «املستدعى! حيث النبي يصــطفى بــ� الصــالح� وهــم املرســلون ف  تِلْــَك الرُُّســُل فَضَّ
ء عىل ج�عة من الصالح� �ــن فــيهم وقد فضل يحيى يف هذه الدعا »بَْعَضُهْم َعىل بَْعٍض 

  رسل غ� أنبياء.
تنفي غالما قبله اسمه يحيى، وقد تنفي معه من كانت من  »لَْم نَْجَعْل لَُه ِمْن قَبُْل َسِمي�ا«و 

تشمل االسم والسمة، وهكذا كان يحيى ثم من بعده نجــد  »سميّا«قبل سمته كيحيى، ف 
  .عليه�السالملحس� بن عيل  له أسمياء يف االسم، ال يف السمة إال ا

دليل أن ّهللا هو الذي س�ه يحيى وقد سمى من قبل بعض عباده بأس�ئهم،  »لَْم نَْجَعْل ..«
ال يخص االسم إذ ليس بخصوصه كثــ� االهميــة، وإ�ــا هــو مــع الســمة وامليــزة  »و سميّا«

) حيــث االســم ۶۵: ۱۹(»ْعلَــُم لـَـُه َســِمي�افَاْعبُْدُه َو اْصطَِربْ لِِعباَدتِِه َهْل تَ «الخاصة و ك� ّهللا 
�جرده ليس لــيخص العبــادة واالصــطبار لهــا باملســمى ألن التســمي بــاي األســ�ء هــ�، 
فالسمي هو املِثل يف االسم والسمة وهي اوىل وطاملا املسيح كــان ســميه يف ســ�ت عــدة 

اصة، وكــ� � يجعــل خالسالم عليهتنقصه سمة الشهادة الخاصة وهي لإلمام الحس�   فهو بعده
من قبل سمي يف االسم وال الشهادة، اللهم إال يحيى يف سمة الشهادة! فهو أسمى السالم عليهله  

  .عليه�السالموبعده املسيح   ٢االسمياء ليحيى بعده

                                                        
��� ������ ��� ا����، ��� ��� ذ�� ا���� ��� �� ا������� ���� �� ���� �� ا������، و���  »َو اْ�َ��ُْ� َرب� َرِ����«.��� ���س ب ١

�«ا������� ���� ��� و���� ��� ��� وز���� ��� ��� ����� ��   !.»ا�ّ���ِِ���َ  َو �َ�ِ��� ِ��َ «��اده ا��ّ� ����� ���ة  »َو اْ�َ��ُْ� َرب� رَِ���

 
�� ��ـ� �ـ� �ـ� ��ـ� �ـ�� و�ـ� ا��ـ��م ������ ا��ٓ�� و���� ا�����   ا����م ������ ���� ا����ن �� أ�� ��� ا��ّ�   ٢٢٤: ٣.��ر ا������ ٢

�ّ� ������ أر���� �����، ��� ��: و�� ��ن ���ء��؟ ��ل: ���� ���� ���اء و���ـ� ��ـ�اء و�ـ�ن ���ـ� ���ـ� و�ـ� ز�ـ� ��� ا ����ء إ

�ـ�ل: ����ـ� �ـ�  ا��ـ��م ���ـ�و���� ا����� و�� ز�� و�� ار��د ا����� روى ����ن �ـ� ����ـ� �ـ� ��ـ� �ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ� �ـ� ا���ـ��  

��� ���ل ���� و�� ر�� ��� ا�� ذ�� ���� �� ز���� و���� و��ل: و�� �� ان ا����� ��� ا��ّ� أن رأس ����  ������ا����ما����� �� ���  

 �� ز���� ا��ي ا�� ��� �� ����� ��� إ��ا���.
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وسيط املالئكــة ؟ ام ب»يا َزكَِريّا .. لَْم نَْجَعْل لَُه ..«و ترى ان ّهللا برشه دون وسيط ك� تلوح 
؟ وكيف الجمع بينه�! .. إن قول مالئكة الوحي املرسل� اىل الرســل هــو »فَناَدتُْه الَْمالئَِكةُ «

أو أنه نداآن، بواســطة املالئكــة  »فَناَدتُْه الَْمالئَِكةُ «و »قاَل َربَُّك ..«قول ّهللا، فال فرق إذا ب� 
ل ثانيا! قاَل رَبِّ أَّ� يَُكوُن ِيل ُغالٌم أوال، ثم دون وسيط ام بوسيط ملك الوحي الخاص جربي

  ).۸َو كانَِت اْمَرأَِ� عاقِراً َو قَْد بَلَْغُت ِمَن الِْكَربِ ِعتِي�ا (
و ترى كيف يختار زكريا في� يدعو ويختار، فلو كان بعيدا عن رحمة ّهللا أو مســتحيال يف 

معرض دعائه مانعــا منــه فيــه  قدرة ّهللا ملا كان يختاره بكل رضاعة وإرصار؟ وقد عرض يف
  ويف زوجه، عقرا وكربا عتيا، رجاء من ّهللا أن يزيله فيهب له غالما رضيا زكيا!

ســٔوال عــن »أَّ� يَُكــونُ «استبعادا ألصل الوالدة او كيفيتها، وإ�ا  »كَيَْف يَُكونُ «إنه ال يتساءل 
فليكن قريبا ل� »لَْغُت ِمَن الِْكَربِ ِعتِي�ااْمَرأَِ� عاقِراً َو قَْد بَ «زمانها، أ قريب أم بعيد، رغم أن 

تكون يل وألمه حظوة، وال فرق عندك ب� تعجيله وتأجيله حيث الكــرب والعقــر قــائم وال 
  سي� يف تأجيله.

ٌ ..«و ان كان الجواب يلوح باستبعاد لزكريا يف االستجابة  فا�ــا هــو »قاَل َربَُّك ُهَو َعَيلَّ َه�ِّ
وجه، وال أنه كان يستبعد القدرة اإللهية، أو أنه كان يستبعد اإلجابــة من قصور فيه ويف ز 

! إذ � يت�لكه يف عجاب »أ�«ألنها خارقة، فأخذته الح�ة ملا برش بيحيى فانفلت من لسانه 
البرشى واستفسار خصوصياتها، استغرابا من األسباب، ال من هبة مسبب األسباب، ك� وال 

إِنَّــَك َســِميُع «عتيَّاً لنفسه دون يشء مــن ربــه إال ماســبق يف دعائــه يذكر إّال عقرا المرأته و 
عاءِ    !.»َو لَْم أَكُْن ِبُدعائَِك رَبِّ َشِقي�ا« »الدُّ

هنا يذكر من قصوراته يف موانعه: المرأته عقرا وشيخوخة، فلو � تكــن عــاقرا � تلــد اآلن 
نخــ�د الشــهوة عتــوة: للشيخوخة وهي عاقر شيخة! ولنفسه اشتعال الرأس شــيخوخة وا

يبسا وجفافا لنبعة النطفة، ضعف عىل ضعف وعقــر عــىل عقــر فاســتعجاب مــن بشــارة 
زمنها وكيفيتها، ال أصلها املستجاب في� تطلّبه بكل رغبة  »أّ� «الوالدة جانبيا، يستوضح ب 

ٌ َو قَْد َخلَْقتَُك ِمْن قَبُْل  ّهللا  »قــال«). ۹َو لَْم تـَـُك َشــيْئاً (و: قاَل كَذلَِك قاَل َربَُّك ُهَو َعَيلَّ َه�ِّ
ُهَو َعــَيلَّ «: »كَذلَِك قاَل َربَُّك «الذي برشت هو واقع دون منعة مانع وال دفعة دافع »كذلك«

 ٌ   أفعيّا بعد عن خلق غالم من أبوين؟. »َو قَْد َخلَْقتَُك ِمْن قَبُْل َو لَْم تَُك َشيْئاً «كيف ال  »َه�ِّ
أبوين عاقرين وال اولوية يف هــذا القيــاس! ام يعنــي خلــق فهو أهون من خلق يحيى من 

اإلنسان االول دون أبوين، املنتهي خلق زكريا إليه؟ والصحيح الفصيح هو اإلفصاح عنه ب 
  !.»و قد خلقت آدم و� يك شيئا«

ال مــن يشء، وهــو اولويــة  -وهو منهــا -اىل خلق املادة األولية »َو لَْم تَُك َشيْئاً «و قد يلمح 
بالنسبة لكل خارقة، حيث الخلق من يشء أهون من الخلق ال من يشءينتهي خلق  قاطعة
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  .»ال من يشء«كل يشء اىل 
أو أنه ليس قياسا وإ�ا تسوية يف الخلق الهّ� ب� خلقه مــن صــالح� وبــ� خلــق يحيــى 

ٌ «منه� �وانعه ف  بة عّيل يف خارقة وكان هينا، دو�ا صعو »قَْد َخلَْقتَُك ..«ك�  »ُهَو َعَيلَّ َه�ِّ
العادة، وهذا هو الواقع يف حساب ّهللا ان لــيس يف خلقــه عــىل مختلــف املراتــب ســهولة 

ُهــَو الَّــِذي «َو «وأسهل وصعوبة وأصعب، وا�ا ذلك يف حسابنا وك� يحدثنا بهذا الحساب: 
  عيي ولكن ّهللا ال يعيى:) فالصعب ي۲۷: ۳۰( »يَبَْدٔوا الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه َو ُهَو أَْهَوُن َعلَيْهِ 

�واِت َو اْألَرَْض َو لَْم يَْعَي ِبَخلِْقِهنَّ ِبقاِدٍر َعىل أَْن يُْحيِ « َي أَ َو لَْم يََرْوا أَنَّ ّهللاَ الَِّذي َخلََق السَّ
االولوية!  جمعا ب� برها� قياس املساوات »َو لَْم تَُك َشيْئاً «)! وقد يعنيه� ۳۳: ۴۶( »الَْمْو�
  ).۱۰بِّ اْجَعْل ِيل آيًَة قاَل آيَتَُك أَّال تَُكلَِّم النّاَس ثَالَث لَياٍل َسِوي�ا (قاَل َر 

  ).۴۱: ۳(»... أَّال تَُكلَِّم النّاَس ثَالثََة أَيّاٍم إِّال رَْمزاً َو اذْكُْر َربََّك كَِث�اً َو َسبِّْح ِبالَْعِيشِّ َو اْإلِبْكارِ «
ارة ّهللا وقد ط�نه ثانيا وعد ّهللا؟ .. انــه � يطلــب ترى وكيف يطلب آية وهو مطمنئ ببش

آية لتدله عىل صدق الوعد! وما هي الصلة ب� آيــة خارقــة وبــ� صــدق الوعــد؟ ونفــس 
الوحي آية هي أقوى من كل آية! وليست إال لتدل املرسل إليهم اىل آيــة الــوحي املــدعى 

  للرسول!.
تتــوق اليــه نفســه وال يعلمــه بأصــل إنه يطلب آية لتدله عىل زمن تحقق البشارة حيــث 

آية مرتبطة به إلعالمه الوقت، ال مرتبطة باّ� ل�  »اْجَعْل ِيل آيًَة قاَل آيَتَُك «البشارة. والنص 
رَبِّ أَّ� يَُكــوُن «يصّدق يف البشارة، ام ليتأكد أن البشارة هي من ّهللا وليس من سواه! فــان 

 ١انهــا بشــارة ربانيــة، فروايــة هــذه القيلــة مطروحــةبرهان ال مرد له عىل تأكده  »ِيل غُالمٌ 
واألنبياء معصومون يف مثلث زاويته األوىل تلقي الوحي، إذ ال يشتبه علــيهم غــ� الــوحي 

) وها أنت تكون صامتا وال تقدر أن تتكلم اىل اليوم الذي ۲۱: ۱لوقا «ل بالوحي! ويف إنجي
) وكــان الشــعب منتظــرين ۱۹يكون فيه هذا ألنك � تصدق كالمي الذي سيتم يف وقتــه (

                                                        
��ل: ان ز���� ��� د�� ر�� ان ��� �� ذ��ا ���د�� ا������� ��� ��د�� أ��  ا����م ����.�� ����� ا������ �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا���  ١

��م ��ل: ��� ا��� ����� و�� ����� ��� ا�� ان ���� ان ذ�� ا���ت �� ا��� او�� ا��� ان آ�� ذ�� ان ���� ����� �� ا����م ����� ا

 �� ���ر ��� ذ�� ا�� ا���.

ا�� ����: ���ل: َرب� ا��ّ� َ�ُ��ُن �ِ� ُ���مٌ َو  -ا��ج إ���ق �� ���� وا�� ����� �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ٢٦١: ٤و �� ا��ر ا�����ر 

�� ز���� �� ��� ��� و�� ����� �� ��� ان أ�� �� ���� و�� �� ���� ��ف ا��� �� ��� ��ل: ���� ��ل ر��  »���َِ� اْ�َ�ا��ِ� ���ِ�اً 

و���� ا��ر ان ا��� �� ا����� وا����� وذ�� ان إ���� أ��ه ���ل: �� ز���� د��ؤ ��ن ���� ��ٔ��� ���ت ر��� و���ت ���ت ��ل 

ن ��ه ا����ى ���. ��ل: آ��� .. أ��ل ذ�� ا���ت �� ا�����ن ��� �� ����� و�� �� ر�� ��ل: رب ا��� �� آ�� ��� ا��ف ا

��ذا ��ل ��� ان ا�ٕ����� ���� ���ت ���، و�� ����� آ�� ����ة أ��ى �� ا���� ����؟! ��������ن ���و��ن دون ر�� ������� 

 ا���آن.
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يستطع أن يكلمهم ففهموا أنه قد  ) فل� خرج �۲۰زكريا ومعجب� من إبطائه يف الهيكل (
  ).۲۱(»وبقي صامتا رأى رٔوا يف الهيكل فكان ئوي إليهم

و قد اقحم يف هذه اآليات ما �س من كرامة الرسالة فتعرض عــرض الحــائط ويصــدق مــا 
  يصدقه القرآن وسائر الربهان.

آية تامة الهية تدله عىل ما يروم،  »ثالث ليال او ثالثة ايام سويا إال رمزا -أال تكلم الناس«و 
: حــال أنــك »ســويا«ض كان، وهو يقــول فقد يكون ترك الكالم لعقدة يف اللسان ام ألي مر 

فقــد  »أَّال تَُكلِّــَم النّــاَس «سليم ولو كان ملرض �نع � يقتسم ب� ناس وسواهم وهو يقــول 
 »إال رمــزا«يكلم ّهللا ويكلم مالئكة ّهللا ك� كان، لكنه يعجز يف وقته املحّدد أن يكلّم الناس 

  !.»َو َسبِّْح ِبالَْعِيشِّ َو اْإلِبْكارِ َو اذْكُْر َربََّك كَِث�اً «ويومر أن يذكر ربه 
و ترى كيف الجمع ب� ثالث ليال، تجمع مع نهارين، وثالثة أنهار، وثالثة ايام أليســت إال 

  ثالثة انهار بلياليهن ام ليلت�؟ و� يكن الحد الزمني آليته إال إحداه�!.
ظاهر يف  نص يف لياليها الثالثثالثة ايام نص يف ثالثة انهار ظاهر يف ثالث ليال. وثالث ليال 

ثالثة انهار، ونتيجة الجمع ب� النص� والظاهرين هي ثالثة ايام �جموع أنهارها ولياليها، 
واستع�ل ثالث ليال يف املجموع سنة مستمرة، وقد يعني اإلتيان بالليايل إبــرازا ألهميتهــا 

  .»الَْعِيشِّ َو اْإلِبْكارِ َو اذْكُْر َربََّك كَِث�اً َو َسبِّْح بِ «يف هذا املجال ل 
  س�ح له أو أمر لتوجيه الناس اىل تسبيح ّهللا: »إال رمزا«ثم 

تعني يف مجموعة ثالثة ايام صباَح مساٍء، وقــد يعنــي  »بُْكرًَة َو َعِشي�ا«و شكرا عىل العّدة، و
ألنهــ� ذكره� أنه� كانا أصل� ألوقات العبادة يف رشعة التورات، أم ه� أفضل األوقات، 

  البداية والنهاية يف اليقظة او الشغل، فليبكروا بتسبيح ّهللا وليعشوا به.
كــ� »وحــي اإلشــارة«هو الرمز املسموح له يف تكلم الناس أيا كــان فهــو  »فَأَْوحى إِلَيِْهمْ «ثم 

السالم عليهيروى عن ام� املٔون�  
١.  

ٍة َو آتَيْناُه الُْحْكَم َصِبي�ا«   ).۱۲( »يا يَْحيى ُخِذ الِْكتاَب ِبُقوَّ
طيا لصفحة زكريا  »متى ولد يحيى؟ وكيف ولد؟ وماذا حصل بهذه الوالدة؟«هنا يطوى عن 

مخترصــة غــ�  جديــده يف صمته بتسبيحه، وسدال لستار عليه وعىل الوالدة، فتحا لصــفحة
حيث ليس كتاب القصة إال ما يقص منها للنبهة والتذكرة، إبرازا  السالم عليهمحترصة عن يحيى  

  ألهم الحلقات وطيا لسائرها حيث ال تعني ما يعنيه القرآن من قصته.

                                                        
��� ��ٔ��ه �� ���� ا���� ���ل: ��� و�ـ� ا���ـ�ة  ا��ـ��م ������ل ا��� ا������  ��ل  ا����م ����.�� ����� ا������� �����ده �� ا���دق  ١

ُ��ا ُ�ْ�ـَ�ًة َو َ�ِ�ـ���«و��� و�� ا�ٕ����م و��� و�� ا����رة �����  اي أ�ـ�ر إ�ـ���  »�ََ�َ�َج َ��� �َْ�ِ�ِ� ِ�َ� اْلِ◌�ْ��اِب �َ��ْو�� إِ�َْ�ِ�ْ� ا�ْن َ�ـ��

 َ����َُ� �ّ� �ّ� َرْ��اً  ����� �����: ا�  .»ا��ّ�َس �َ���ََ� ا��ّ�ٍم إِ
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وهــو قبــل بلــوغ الحلــم،  »صــبيا«ئور يحيى أن يأخذ الكتاب بقوة، حاك� به وداعيا إليــه 
»أعطي الفهم والعبادة وهو ابن سبع سن�«انه  آله و عليه هللا صىلالنبي ويروى عن 

قال الغل�ن «و ١
لقنا اذهبوا نصيل فهو قول ّهللا: ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب فقال يحيى: ما للعب خ

»َو آتَيْناُه الُْحْكَم َصِبي�ا«
٢.  
  هو الفهم والعبادة من دون وحي ونبوة؟ -فقط -أ ترى ان ذلك الحكم

نظائر من الصبيان عل� وعمال! وهكذا حكم ليس لزامه أخــذ الكتــاب بقــوة، حيــث و له 
البالغ املٔون العادل يأخذ كتاب الرشعة بقوة ودون قوة ويحيى كان نبيا دو�ا ريبة! أم إنه 

تجمع ب� الكتاب والحكم والنبــوة، مــ� يــدل  ٣النبوة وقد عطفت بالكتاب يف آيات عدة
ـ فقــد يــٔوى الكتــاب دون حكــم وال وحــي وال نبــوة،  ۱عىل أن الحكم ليس لزامه النبوة، 

ـ او ئوى كتابــا بــوحي الرســالة بحكــم الواليــة الرشــعية  ۲كاملرسل إليهم بكتاب الرشعة، 
ـ او يضاف اىل وحي الرسالة  ۴ عليه�السالموحكم امللك كداود وسلي�ن   ـ ام ۳كسائر املرسل� 

ـ أو ئوى حكم الوالية الرشعية دون  ۵بحكميها أو أحده� النبوة وهي الرفعة يف الرسالة، 
ـ او والية امللك فقط عىل غرار الرشعة دون وحي وال واليــة  ۶وحي كسائر والت الرشع، 
كائن يف الخمسة االخ�ة فليس لزامه خصوص  -أيا كان -الحكمرشعية ك� لطالوت امللك! ف

  وحي الرسالة فضال عن النبوة!
فهل يعني حكم يحيى الذي أوتيه صبيا حكم املُلك؟ و� يكن ِملكاً وإ�ا ذبحه ك� الحس�  

 ملك ظا�! أم حكم والية الرسالة او النبوة؟ وال دليل عليه ح� كان صبيا مه� بلــغ السالم عليه
بعد صباه اىل رسالة ام نبوة! ام حكم الوالية الرشعية وملــا يبلــغ أشــده؟ او حكــم العقــل 
والفهم بصورة خارقة للعادة وهو مادة الوالية الرشعية؟ وهو القدر املتيقن مــن حكمــه، 
كخارقة إلهية ملن � يبلغ أشده، مه� أبلغه ّهللا شدا واحدا وهــو العقــل الــرزين واإلدراك 

ُه َو «فال نبي فيمن نعرف أو� حك� قبل ان يبلغ أشده وك� موىس:  ٤املت� َو لَّ� بَلََغ أَُشدَّ
                                                        

 �� ا��ٓ�� ��ل: ا��� ...ٓا�� و ���� ا��� ���ا��ج ا�� ���� وا�� ��دو�� وا������ �� ا�� ���س �� ا����  - ٣٦٠: ٤. ا��ر ا�����ر ١

 
 : ...آ�� و ���� ا��� ���ا��ج ا����� �� ��ر��� �� ���� ��� �� ���� �� ا����ك �� ا�� ���س ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  ٣٦١.ا����ر ٢

 
َة .. ( .(�� ��َن �َِ�َ�ٍ� ا�ْن �ُ��َِ�ُ� ا��ُّ� ا�ِْ���َب َو ا�ُْ�ْ��َ ٣ (َو �ََ�ْ� آ�َْ���  ٨٩: ٦ ») (ا�و�ِ�َ� ا��ِ��َ� آ�َْ���ُ�ُ� ا�ِْ���َب َو ا�ُْ��َْ� َو ا���ُ���ةَ ٧٩: ٣َو ا���ُ���

ةَ   ).٥٤: ٤( »ْ���ُ�ْ� ُ��ْ��ً َ�ِ����ً ) (�ََ�ْ� آ�َْ��� آَل إِ�ْ�اِ��َ� ا�ِْ���َب َو ا�ِْ�ْ�َ�َ� َو آ�َ ١٦: ٤٥( »َ�ِ�� إِْ��ا�ِ�َ� ا�ِْ���َب َو ا�ُْ�ْ�َ� َو ا���ُ���

 
�� أ��� �� آ���� �� ا����� �� ���  ا����م ������ ���ب ا������ج ������� وروي �� ���� �� ����   ٣٤ح  ٣٢٥: ٣ا������  .��ر٤

���ا ���� �� ز���� ���ل: ا�� او�� ا���� ���� و ا����  ا����م ������ل: ان ���د�� �� ���د ا���م وأ���ر�� ��ل ��ٔ��� ا������   ا����م �����

ا��� أ��� �� ��ا آ�� و ���� ا��� ���: ��� ��ن ���� و���� ا����م ����وا�� ��ن ���� �� ��� ذ�� و��ن ��ا�� ا���م؟ ��ل ���   وا����
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ُه آتَيْنــاُه ُحْكــ�ً َو ِعلْــ�ً «) ويف يوسف ۱۴: ۲۸( »ْك�ً َو ِعلْ�ً اْستَوى آتَيْناُه حُ   »َو لَّ� بَلََغ أَُشدَّ
). و� يكن عيىس نبيا يف املهد مه� تكلم بوحي النبوة، ذودا عن أمه املعصــومة، ۲۲: ۱۲(

) فلــم يكلــم ۴۶: ۳(»لِِح�َ َو يَُكلُِّم النّاَس ِيف الَْمْهِد َو كَْهًال َو ِمَن الّصــا«وتبش�ا برسالته كهال 
الناس كرسول ب� مهده وكهله! هذا، ومن أ�تنا املعصوم� من بلغ االمامة والوالية الكربى 
االسالمية قبل أشده إال شدا يف عقله كاإلمام محمد بــن الحســن املهــدي عجــل ّهللا تعــاىل 

 السالم عليهمد اال�ة  فرجه حيث تقلَّد إمامة األمة يف الخامسة من عمره الرشيف، ثم قبله جوا
  .١يف الثامنة او التاسعة من عمره

ةٍ «ثم وما تعني  ؟ أنه أخذ التوراة بقوة العلم والعمــل والحكــم بهــ� بــ� »ُخِذ الِْكتاَب ِبُقوَّ
  .٢لغ أشدهالناس بالوالية الرشعية ملّا يب

                                                                                                                                                         
او�� ا���� وا���� ���� ��� ���ة ا��ٔو��ن و��ب ا�����ن  آ�� و ���� ا��� ���ان ���� �� ز���� ��ن �� ��� �� أو��ن ��� و�� ������ و���� 

��ب �� و��ن أ���� ��و�� ����� و��ن ��ا�� ��م ا��ٔ���ع آ�� و ���� ا��� ������� ��� �� ��� �� و�� ���� ��ٔ���د�� و�� �� ��� ��� 

��� ����  ٓا�� و ���� ا��� ���وا��ٔ�� وا��ٔ��� ����ل �� �� ذ�� ����ل: ا�� ��� ��ٔ���� ا�� أ�� ��� ر�� ������ و����� و��ن ���� 

 ا��ّ� �� و�� �� ��� ��م.����ه ���� �� 

 ���� ���� د��� ��� ان ا���� ����� ��� ا����ة وا��� ا����� ا������ة �����ة ا��ٓ���. آ�� و ���� ا��� ���أ��ل: ����� ��� ���� 

 
و�� ��ج ��ـّ� ��ٔ�ـ�ت  ا����م ����ا����� �� ���� �� ���� �� ���� �� ��� �� أ���ط ��ل: رأ�� أ�� ����   -٣٢.ا����ر ح ١

�� ���: ان ا��ّ� ا��� �� ا������  ا���� ا��� و���� ا��� ا�� رأ�� ور���� ��ٔ�� ����� ��ٔ������ ���� ����� ا�� ���� ��� ��� ���ل

��� ���ز ان ��ى ا����� و�� ��� و���ز  »و��� ��� ا��ه و��� أر���� ��� »وآ����ه ا���� ����«���� �� ا��� �� �� ا����ة ���ل: 

ْ�َ��«أ��ل: ا��ٓ�� ا������ ��� ������ ������ة ��ن ��ا����  »ان ��ى ا����� و�� ا�� أر���� ��� �ْ�ـ�َن �ِ�ا�َِ�ْ�ـِ� إِْ��ـ���ً .. َ��ّـ� إِذا  َو َو�� ا�ْٕ�ِ

ُه .. �َْ�َ� َو إِ��� ِ�َ� ا�ُْ�ْ��ِِ���َ  »َ��ََ� ا�ُ��� ����� ���� ���� ا��رة ا�� ا����ة ا���� ا�� ا�����ن ا�ٕ����م و�� أ��، ��  »ا�� ����: إِ��� �ُْ�ُ� إِ

��� ��� ا����ة، إذا ���ه ا��وا�� ���� او ���و�� ��دودة ا�� �� ��ـ��� ا�ـ� ا��ٓ�� ا��و�� ��� ���� ا�� ا���� و�� ��� �����ه �� 

 .ا����م ����ا����م  

���ل: �� أ�� ا���� ���� �� ���� ��ل: و���  ا����م ������ ا������ ���� �� إ���ق ���ٕ����د ��ء ا�� ����ن ا�� ���   ٣٥و��� 

� ان ���� ��� ���ا و���� ��� ����� ���ل: �� أ�� ����ن ��� ��� �� ر��ل ا��ّ� �����؟ ��ل: ���� ��� ا�� ا�� ��� ���� ����ٔ�

�� وراء ا���� وا���� ��رج ��� ����� و�� ��� �� أ���ء  �����ا����م���) ���ا �� ���� ��� ا��ا و���� �����   (��ّ� ا��ّ� ���� وآ��

���� �� ��ه ����د ������ ا���ب وا���� ��ٔ��� ا���� ا�� أ�� ����ن ار��� ��� ���ا ���ل ���: �� ��� ���� ���� ���ا ا���� 

ا����ى ��� ����� �� أ���� ا��ّ� �� و�� ��ٔن ��ل: �� أ�� ����ن ��: �� ا�� ا�� ا��ّ� ���� ر��ل ا��ّ�  و��ب ا��ى ���� ��� ا���

أ��ل: و�� »آ�َْ���ُه ا�ُْ�ْ�َ� َ��ِ���«�� ا������ ���� ���� �� ز���� ��� أ��ن ����� ���ل: ا���� ��ّ� ا��ي ��� �� ذر�� ��آ�� و ���� ا��� ���

 ����اك ا����ا��� او�� ����: ���� و����. ا����م ������� ا����  

 
�� �ـ��� ���ـ� ��ـ�ل ��ـ�: �ـ�ت ز���ـ� ��ر�ـ� ا��ـ�  ا����م ������ ا��ل ا����� �����ده �� أ�� ����   ٢١ح  ٢٢٥: ٣.��ر ا������ ٢

ٍة َو آ�َْ���ُه ا�ُْ��َْ� َ��ِ��� ���ُ �ـ� ���ـ�  ���ـ� � »���� ا����ب وا����� و�� ��� ���� ا�� ���� ����� �� و��: �� َ�ْ��� ُ�ِ� ا�ِْ���َب �ِ

 ��� ���� ���� ������ة وا������ ��� او�� ا��ّ� ا��� ���ن ���� ا���� ��� ���� و��� ا���س أ�����. ا����م ����
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) َو َســالٌم ۱۴) َو بَر�ا بِوالَِديِْه َو لَْم يَُكْن َجبّاراً َعِصي�ا (۳َو َحناناً ِمْن لَُدنّا َو َزكاًة َو كاَن تَِقي�ا (
  ).۱۵ْوَم ُولَِد َو يَْوَم َ�ُوُت َو يَْوَم يُبَْعُث َحي�ا (َعلَيِْه يَ 

قبلهــا وبعــدها  »و كــان«إيتاءات وعطيات إلهيــة  »آتيناه حنانا من لدنا وبرا بوالديه .. »و«
يف  »َو كــاَن تَِقي�ــا«مــن لدنــه  »زكــاة«فلم تكن تلك املوهبات اللدنية دون يشء. فا�ــا  »تقيا«

كانــت مــن  »زكاة«دنية تنزل حسب القابليات والفاعليات فقابلية زكاته، حيث الغايات الل
  نسخة طبق األصل!. السالم عليهمنه   »َو كاَن تَِقي�ا«لدنه، وفاعلية 

َسالٌم َعلَيِْه يَْوَم ُولَِد َو «هنالك حنان وزكاة وبر، وبينها تقًى منذ ولد حتى امل�ت إذاً فكله 
  !.»َحي�ايَْوَم َ�ُوُت َو يَْوَم يُبَْعُث 

تجعلــه خارقــا  »مــن لــدنا«و الحنان هو اإلشفاق املتضمن للصوت الــدال عــىل الشــفقة. و
ــة  ـ حنــان مــن ّهللا وعطــف �ــا يحملــه وحيــه  ۱للعــادة املألوفــة ويف مربــع مــن الحنّ

١كان إذا قال يا رب قال ّهللا عز وجل: لبيك يا يحيى«رحمته الحنون  الحنون
وحنان له  -۲، »

نه اىل عباد ّهللا، يــد وحنان م -۳من لدنه جعله يحن اليه ليل نهار بحن� وأنينه وعبادته، 
َوأَلَْقيْــُت َعلَيْــَك َمَحبَّــًة «وحنان من الناس إليه وك� يف مــوىس  -۴آب يف دعوتهم إىل ربهم 

! فهو إذا محبط الحنان ومصدره ب� ّهللا وخلقه، ورأس الزاوية مــن حنانــه انجذابــه »ِمنِّي
لح� محمــد (صــّىل ّهللا الخاص اىل ربه لحّد ال ئوف يف سواه اللهم إال االخصــ� مــن الصــا

  .السالم عليهمآله و سلم) وعرتته الطاهرين   عليه
هنالك حنان �ازجه ضيق ببكاء دائــب إشــفاقا مــن ربــه واشــتياقا إليــه، صــوت املشــتاق 

ســلم)  املفتاق اىل ربه مثل� كان ألستوانة الحنّانة حن� بفراق الرسول (صّىل ّهللا عليه وآله
طهارة ع� يــدنس ســاحة اإلنســانية واإل�ــان  -: آتيناه زكاة»ةو زكا«ولذلك سميت حنانة! 

) فل� كــان تقيــا ۱۷:) ۴۷(»الَِّذيَن اْهتََدْوا زاَدُهْم ُهدىً «ف  »كاَن تَِقي�ا«الحال انه  »و«اإلسالم 
فســوق وعصــيان فأصــبح زكيــا  يتقي املوبقات، آتيناه زكاة ع� يتقى من جهل وسوء خلق

وحية متعالية، متزكيا يف نفسه مزكيا لغ�ه، زاكيــا زكيــا ذكيــا يف دون عيب يف �اٍء وربوة ر 
  كل الحقول محلقا عىل كل العقول.

وترى إن بر الوالدين من ميزّات الرح�ت اللّدنية الربانية؟ و� يذكر  »بَر�ا ِبوالَِديْهِ «آتيناه  »و«
فإنه من صفات املــٔون� يف عدادها لسائر املرسل�! وال من دونهم من أولياء ّهللا املكرم�! 

ليحيــى  -فقــط -قبل هذه الدرجات العليا! فكيف يذكر يف سائر القرآن ب� سائر املرســل�
  ؟!.عليه�السالموعيىس  

                                                        
؟ ��ل: ���� »َو َ�����ً ِ�ْ� �َُ��ّ� َو َز��ةً «��ل: ���: ��� ��� ����� �� ����:  ا����م ������ة �� أ�� ����  .�� ا����� �����ده �� أ�� �١

 ���: ��� ��� �� ���� ا��ّ� ����؟ ��ل: ��ن إذا ��ل: �� رب ... - ا��ّ�
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  ).۱۴َو بَر�ا ِبوالَِدِ� َو لَْم يَْجَعلْنِي َجبّاراً َشِقي�ا (
ن جبارا عليها عصــيا، إن السيد املسيح ك� يأ� قد افرتي عليه بخالف الّرب لوالدته وأنه كا

فدافع عنه القرآن هنا، والن يحيى الرسول كان مبرشا باملســيح، وكانــت مهمتــه الرســالية 
قاً ِبَكلَِمٍة ِمــَن ّهللاِ َو َســيِّداً َو َحُصــوراً َو نَبِي�ــا ِمــَن «ذلك التبش�:  َُك بِيَْحيى ُمَصدِّ أَنَّ ّهللاَ يُبَرشِّ

  ).۳۹: ۳( »الّصالِِح�َ 
نه ايضا تلك الوصمة كإعداد ألصله املبّرش به، فإذا كان يحيى املبرش باملسيح لذلك يذود ع

: مستعليا مســتكربا يحمــل »َو لَْم يَُكْن َجبّاراً «برا بوالديه فأحرى باملسيح كونه برا بوالدته! 
  : كث� العصيان.»عصيا«غ�ه عىل ما أراد وال يتحمل عن غ�ه ما يراد 

سه وما آتاه ربه، وأمام الخالق واملخلوق، زوايا ثــالث مــن هذه جوامع أحوال يحيى يف نف
حياته منذ ميالده حتى موته: حاك� حكي� حنونا زكيا تقيا وبــرا بوالديــه و� يكــن جبــارا 

  عصيا، فهو جملة وتفصيال سالم يف سالم اىل سالم.
  )۱۵ا (َو َسالٌم َعلَيِْه يَْوَم ُولَِد َو يَْوَم َ�ُوُت َو يَْوَم يُبَْعُث َحي� 

) جملــة وســالم علــيهم تفصــيال، إّال أّن يحيــى ۱۸۱: ۳۷( »َسالٌم َعــَىل الُْمرَْســلِ�َ «صحيح أن 
وأحرى منه عيىس قيل فيه� أقاويل �س من كرامة الرسالة والدة وموتا وبعثا لذلك نجد 

َو «: السالم عليهمثلث السالم له� يف سائر القرآن ب� سائر املرسل�، هذا ليحيى ومن ثم املسيح  
الُم َعَيلَّ يَْوَم ُولِْدُت َو يَْوَم أَُموُت َو يَْوَم أُبَْعُث َحي�ا   ).۳۳(»السَّ

ان أوحش ما يكون يف هذا الخلق يف ثالثة مواطن، يوم يولد ويخــرج مــن بطــن امــه «ف 
ف�ى الدنيا، ويوم �وت فيعاين اآلخرة وأهلها، ويوم يبعث فــ�ى أحكامــا � يرهــا يف دار 

َو َسالٌم َعلَيِْه يَْوَم ُولَِد «يا وقد سلم ّهللا عز وجل عىل الثالثة املواطن وآمن روعته فقال الدن
»وقد سلّم عيىس بن مريم عىل نفسه فيها »َو يَْوَم َ�ُوُت َو يَْوَم يُبَْعُث َحي�ا

١  
فسالم الوالدة واملوت سالم طول حياة التكليف، وسالم البعث حيــا هــو ســالم الخلــود يف 

اك� م� يعنيه يف يحيى ذودا عــن  السالم عليهعطاء غ� مجذوذ ويعني مثلث السالم للمسيح  
  .٢ساحته فيها ال مزيدا لسالمه فيها

يف إرساله يعم كّل سالم من كل مسلِّم: من ّهللا يف رحمتيه، ومــن املالئكــة طلــب  »سالم«و 
الرحمة ك� يف سائر املرسل� والصالح�، ومنه نفسه كلّ� يقدمه لكــل ســالم منــذ الحكــم 

تكوينــا  حتى املوت، ومن سائر الناس ان يعتقدوا فيه كل سالم. إذا فهو يف مربــع الســالم

                                                        
 ���ل: ان أو��. ا����م ������ ا����  ���ن ا�����ر �����ده ا�� ���� ا���دم ��ل: ���� أ�� ا�� ٣٨ح  ٣٢٧: ٣.��ر ا������ ١

 
 ا����� ��� ����. .��ٔ�� ������ �� �����ت٢
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! وهل يوجد ب� األتقياء أتقى من يحيــى؟ »سالم«وترشيعا ال يجوز ألحد ان يقول فيه غ� 
علّه نعم فانه � يكن من أويل العزم مه� بلغ من تقــاه، ثــم القــرآن يرصــح بــان الرســول 

ق سائر اويل العزم يف مه� سب آله و عليه هللا صىلاّول العابدين! او علّه ال إال محمد  آله و عليه هللا صىلمحمدا 
، فســالم آلـه و عليه هللا صىلام هم عىل سواء إال خا�هم  ١سائر عزمهم عىل يحيى، ولكنه اتقى منهم

من ّهللا ليحيى قد يلمح لكونه اتقى مــن عيىســ مهــ� كــان »َو َسالٌم َعلَيْهِ «عليه من عيىس 
  .٢لهم إال يف تقاهااملسيح أفضل منه يف والية العزم ال

عن حال حياته، »سالم«وهو ميت حال نزول آية السالم؟ ألنه ينقل  »يَْوَم َ�ُوتُ «و ترى ملاذا 
والبعــث  »يـَـْوَم يُبَْعــُث «بعد »حيا«استشهاده حال نزول آية السالم! وملاذا بعد  »سالم«ال أنه 

ليس إال بعث الحياة؟ قد يعني أنه ال �وت عن حياة الربزخ اىل حياة اآلخرة، وإ�ا يــزداد 
وِر فََصِعَق َمــْن ِيف «حياتها اىل حياته، ألنه واملسيح ممن استثنى من الصعقة  َو نُِفَخ ِيف الصُّ

� : ۳۹(»واِت َو َمْن ِيف اْألَرِْض إِّال َمْن شاَء ّهللاُ ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُْخرى فَِإذا ُهْم قِيــاٌم يَنْظـُـُرونَ السَّ
) فه� ممن شاء ّهللا أال تأخذهم الصعقة �وت أم غشوة، وإ�ا انتقاال من برزخ الحياة ۶۸

                                                        
�� ��� ���� ��� ا��ر ا�����ر  آ�� و ���� ا��� ���و�� �����ت ا��وا�� �� ا����ل   ا����م ����ا�� ���� ا�������ن   آ�� و ���� ا��� ���. و���� ����ا ١

�� ����� وا��ار ���� �� ا����اد وا�� ��� ا�����ي �� ا������ وا����ا�� �� ا��ج ا�� ا����ر وا�� أ�� ���� وا�� ��دو�� وا -٢٦٢: ٤

���ا�� ����� ا��ٔ����ء، ������ ���� و��ل ���د�� وذ���� ا��ا��� و���� و����  آ�� و ���� ا��� ���ا�� ���س ��ل ��� ���� �� ���� ا���� 

���ل: �� ��ا��ون ����� ������ �� ���ل: ا�� ا�� �� ����� ان ���ن ا�� ���ا آ�� و ���� ا��� ��� ���ج ����� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���ور��ل ا��ّ� 

�� ���� ���� �� و�� ���  -َو ��َن �َِ���� -ا�� ���� -�� َ�ْ��� ُ�ِ� ا�ِْ���َب �ُِ���ةٍ «�� ���� �� ز���� ا�� ����� ا��ّ� ��� و��� �� ا���آن 

ُل ا�ْ���ِِ���َ «����� �����  ٓا�� و ���� ا��� �������ا  ��� أ��ل: ���� ��� ا�� و��ٓ�� ا������ وأ������� �� اد�� �����  »�ُْ� إِْن ��َن �ِ���ْ��ِ� َو�ٌَ� �َ���َ� ا�و�

�� ��� ا������� أ����� و��� ا��ج ا�� ����� �� ا�� ���ب ان ا����  آ�� و ���� ا��� �������  ��� أ����� ���� و��  ��ج آ�� و ���� ا��� ���وآ

��� ا�� ا����� ا�� ا����� ���� ا���� و��ٔ�� ا���� ������ ا���� ����  ���ل ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� -وذ�� ���� �� ����ه -���ا��ون

��ل: �� �� ا��  ٓا�� و ���� ا��� ����� ز���� و��� ا��ج ا��� وا����� ا�����ي �� ��ادر ا��ٔ��ل وا����� وا�� ��دو�� �� ا�� ���س ان ا���� 

��ل ������ �� ��� ا������ ���� ا�������  �� و�� آدم ا�� و�� ا���ٔ أو �� ������ إ�� ���� �� ز���� �� ��� ������ و�� ������ وأ

��� ا�����د��  ا��� أ��ل ��� �� ���«�� ا���� ا����� «: »و���� ا��������، و�� ا��� �������� ا����� ا��ٔ��� ���� و�� إ���� ���

 »�� ا����ء أ��� �� ����� ا�����ان ..

 و �� ا�� ��ن ����� ��� ا�ٕ�����.

 
ا��ج ��� ا��زاق وا��� �� ا���� و��� �� ���� وا�ـ� ���ـ� وا�ـ� أ�ـ� �ـ��� �ـ� ا���ـ� �ـ�ل: ان ���ـ�  -٢٦٢: ٤.ا��ر ا�����ر ٢

و���� ا����� ���ل ���� ����� ا����� �� أ�� ��� ��� ���ل �� ���� �� أ�� ��� ��� ��� ا��ّ� ���� و���� ا�� ��� ���� و��� 

آ�ـ� و �ـ��) ا���ـ�  � وا�� ���� وا�� ���ن وا����ا�� وا����� وا����ء �� أ�� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� (�ـ�ّ� ا��ّـ� ���ـ�ا��ج ا��

وا����� ���ا ���ب ا�� ا���� ا�� ا��� ا����� ���� �� ���� و���� �� ز���� وأ��ل �� ���� ���� �� ��ت ���� ��� ���� ا����م 

ا�� ا����م ا���اد ��� ���� �� ا����ب ��� ا�� ��ـ� ا���ـ��� ا������ـ� �ـٕ���� �ـ� ا��ر�ـ� ا����ـ� �ـ� ا���ـ�� �ـ� ��آ و ���� ا��� ���ا����ي 

 ��ا���� ا�� ��� ��ل آ�� ا������ وروا����!.
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فــي� تعنــي  »حيا«تلمح اىل أخراها ببعث لبدن والروح حّي يزداد حياتا بهذا البعث! وقد 
ومــا ألطفــه »يُبَْعُث َحي�ــا«أنه حي يف الربزخ بحياة الشهادة، حياتا يف حياة التسلبان عنه إذ 

»حيا«جمعا ب� الحيات� في� تعنيه 
»يبعث«حال عن يحيى املضمر يف  -إذا -وهو ١

٢.  
بالحياة الربزخيــة وحيــاة الشــهادة، وال نجــد  »حيا«للحياة اآلخرة حالكونه  »يَْوَم يُبَْعثُ «ف 

بعث أرضابه� من أولياء ّهللا الكرام أحياء، مه� ي عليه�السالمالبعث حيا إّال يف يحيى واملسيح  
بحياة إن ماتوا أم حيات� ان استشهدوا، فغ�هم ال يبعثون أحياء، وإ�ا عن موت برزخــي 

  مه� كان الشهداء أحياء قبل البعث اك� من سائر االحياء!.
  
  

  زكريا ويحيى يف القرآن والعهدين
كل تبجيل وتجليل، ومن ميزات يحيى أنه يذكر زكريا سبعا ويحيى خمسا يف سائر القرآن ب

إىل انه يحيى حياة »يحيى«ولد خارقة العادة وس�ه ّهللا يحيى وآتاه الحكم صبيا، وقد تش� 
  طيبة، وأنه تستمر حياته الربزخية إىل بعثة:

دون موت يف الربزخ! ومــ� يلمــح يف رســالة يحيــى انهــا رســالة التبشــ�  »يَْوَم يُبَْعُث َحي�ا«
قاً ِبَكلَِمٍة ِمَن ّهللاِ َو َسيِّداً َو َحُصوراً َو نَِبي�ا ِمَن «و السـالم عليهح  باملسي َُك ِبيَْحيى ُمَصدِّ أَنَّ ّهللاَ يُبَرشِّ

  ) فرسالة التبش� هذه هي رأس الزاوية من رسالته املباركة.۳۹:) ۳( »الّصالِِح�َ 
نتظرون املسيح، ظنوا يحيى و و ألن شعب إرسائيل حسب البشارة يف العهد العتيق كانوا ي

لوقــا «فنفى ملرات عن نفسه أنــه املســيح وكــ� يف  السـالم عليههو يوحنا املعمدان أنه املسيح  
  :»االصحاح الثالث

 ۱۵السـالم عليـهو إذا كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون ىف قلوبهم عن يوحنا لعله املســيح  «

                                                        
�  �� ا����� �� �� ا����م ����وا��ج ا�� ����� �� ���� ��� �� ز�� �� ����ن �� ��� �� ا�����   ٣٦٣: ٤.ا��ر ا�����ر ١

��ل: ��ن ��� ��ت و��ك ا��أ�� وا���� ��رث ���� ا��ه ��ٔراد ان ���وج ا��أة أ��� ������ر ���� �� ز���� �� ذ�� و����  ا����م ����

ا����ك �� ذ�� ا����ن �����ن ��ٔ�� ا��ٔ����ء ���ل ��: �� ���و��� ����� ��� ���� ا���أة ذ�� ����� ������ ���� او ������ �� ���� 

ا�� ا����� ������� �� ����: اذ��� ا�� ��� ��� ا����ء ���� إذا رآك �����ك و����� �� ���ه و���ل: ����� �� ���  ����ت

���� �� ���ٔ���� ���� ا�� أ����� �ٕ�ذا ��ل �� ����: �� ا��ٔ�� ���� ا�� رأس ���� و���� ا����ك إذا ���� أ���� ���ء ��� رءوس 

��� ��ٔ��� ا���ت �� ��و�� �� ���� �����ر ����  ��� ����� ذ�� ���� ��ٔ��� ا���ت �� ��� ����ا����ء �� �� ��� �� ��ع �� �

 .»�����، ����� ��ٔ��� ا��ٔرض ..

 
������� ��� ����ى  ��� إذا ��ي ا���� ا��»����«.ا�� ��ل �� ����ل ��ن ا���� ����ى �����ل وا�� و�� ��� ���� ا����� �� ٢

�ّ� ���� ا����ة ا����� ب  »���«ا�� ��ن ��   و�� ��ل �����!. »���«��ٔ�� ����� ����ة �����، ا���� إ
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لكن يأ� من هو أقوى مني الذي لست أهال أجاب يوحنا الجميع قائال: أنا أعمدكم �اء و 
) الــذي رفشــه يف يــده ۱۶أن أحّل سيور حذائــه وهــو ســيعمدكم بــالروح القــدس ونــار (

: (و هــذه شــهادة ۲۷ -۱۹: ۱) ويف يوحنــا ۱۷وسينقي بيدره ويجمــع القمــح اىل مخزنــه (
ينكــر  يوحنا ح� أرسل اليهود من أورشليم كهنة والوي� ليســألوه مــن أنــت؟ فــاعرتف و�
  وأقّر: إ� لست أنا املسيح، فسألوه إذا ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست انا! النبي أنت؟

فأجاب: ال! فقالوا: من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا ماذا تقول عــن نفســك قــال: أنــا 
وكــان املرســلون مــن  -قّوموا طريق الــرب كــ� قــال اشــعيا النبــي -صوت صارخ يف الربية

ه وقالوا له ما بالك تعّمد؟ إن كنت لســت املســيح وال إيليــا وال النبــي؟ الفريسي�، فسألو 
أجابهم يوحنا قائال: أنا أعمد �اء ولكن وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الــذي يــأ� 

  .»بعدي الذي صار قدامي الذي لست �ستحق أن أحل سيور حذائه
  بعد يحيى:هذه اآليات ترسم الجّو اإلرسائييل بانتظار ثالثة اشخاص 

إال »النبــي«! وقد صــدقهم يحيــى هكــذا كــ� الفريســيون، ولــيس »إيليا والنبي -املسيح -«
الجديد، وقد كان معروفا  الذي برشت به كتابات العهدين العتيق آلـه و عليه هللا صىلالرسول محمد 

إليــاس «هو عيل دون »إيليا«نبي ال سواه، و -فقط -لديهم لحد الغنى عن ذكر اسمه وكأنه
  .١الختالف االسم وسبقه عىل يحيى بزمن،قد أ� إيليا لعيل يف بشارات اخرى »النبي

  
  والدة املسيح العجيبة

ِهْم ِحجاباً ) فَاتََّخَذْت ِمْن ُدونِ ۱۶َو اذْكُْر ِيف الِْكتاِب َمْريََم إِِذ انْتَبََذْت ِمْن أَْهلِها َمكاناً َرشْقِي�ا (
) قالَْت إِ�ِّ أَُعوذُ ِبالرَّْحمِن ِمنَْك إِْن كُنَْت تَِقي�ا ۱۷فَأَرَْسلْنا إِلَيْها ُروَحنا فَتََمثََّل لَها بََرشاً َسِوي�ا (

ا أَنَا رَُسوُل َربِِّك ِألََهَب لـَـِك ُغالمــاً َزكِي�ــا (۱۸( لـَـْم  ) قالـَـْت أَّ� يَُكــوُن ِيل ُغــالٌم وَ ۱۹) قاَل إِ�َّ
ٌ َو لِنَْجَعلَُه آيًَة لِلنّاِس َو ۲۰َ�َْسْسِني بََرشٌ َو لَْم أَُك بَِغي�ا ( ) قاَل كَذلِِك قاَل َربُِّك ُهَو َعَيلَّ َه�ِّ

) فَأَجاَءَهــا ۲۲) فََحَملَتْــُه فَانْتَبَــَذْت ِبــِه َمكانــاً قَِصــي�ا (۲۱رَْحَمــًة ِمنـّـا َو كــاَن أَْمــراً َمْقِضــي�ا (
) فَناداها ۲۳إِىل ِجْذِع النَّْخلَِة قالَْت يا لَيْتَِني ِمتُّ قَبَْل هذا َو كُنُْت نَْسياً َمنِْسي�ا (اْلَ◌مخاُض 

ي�ا ( ) َو ُهزِّي إِلَيِْك ِبِجــْذِع النَّْخلَــِة تُســاقِْط ۲۴ِمْن تَْحتِها أَالّ تَْحَزِ� قَْد َجَعَل َربُِّك تَْحتَِك َرسِ
ــ أََحــداً فَُقــوِيل إِ�ِّ  )۲۵َعلَيِْك رُطَباً َجِني�ا ( ِ� َو قَرِّي َعيْناً فَِإّمــا تـَـَريِنَّ ِمــَن الْبََرشِ فَُكِيل َو اْرشَ

) فَأَتَْت بِِه قَْوَمها تَْحِملُُه قالُوا يا َمْريَُم لََقْد ۲۶نََذرُْت لِلرَّْحمِن َصْوماً فَلَْن أُكَلَِّم الْيَْوَم إِنِْسي�ا (
ــِك بَِغي�ــا ( )۲۷ِجئِْت َشيْئاً فَِري�ا ( ) ۲۸يا أُْخَت هاُروَن ما كاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء َو مــا كانَــْت أُمُّ

) قاَل إِ�ِّ َعبُْد ّهللاِ آتاِ�َ الِْكتاَب َو ۲۹فَأَشارَْت إِلَيِْه قالُوا كَيَْف نَُكلُِّم َمْن كاَن ِيف الَْمْهِد َصِبي�ا (
                                                        

 .»ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و��«.را�� ���ب ١
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كــاِة مــا دُْمــُت َحي�ــا )َو َجَعلَنِي ُمباَر ۳۰َجَعلَنِي نَِبي�ا ( الِة َو الزَّ كاً أَيَْن ما كُنُْت َو أَْوصاِ� ِبالصَّ
الُم َعَيلَّ يَْوَم ُولِْدُت َو يَْوَم أَُموُت َو ۳۲) َو بَر�ا ِبوالَِدِ� َو لَْم يَْجَعلْنِي َجبّاراً َشِقي�ا (۳۱( ) َو السَّ

ِ أَْن ۳۴َم قَْوَل الَْحقِّ الَِّذي ِفيِه َ�َْرتُوَن () ذلَِك ِعيَىس ابُْن َمْريَ ۳۳يَْوَم أُبَْعُث َحي�ا ( ) ما كاَن ِ�ّ
ا يَُقوُل لـَـُه كُــْن فَيَُكــوُن( )َو إِنَّ ّهللاَ َر�ِّ َو َربُُّكــْم ۳۵يَتَِّخَذ ِمْن َولٍَد ُسبْحانَُه إِذا قَىض أَْمراً فَِإ�َّ

ْحزاُب ِمْن بَيِْنِهْم فََويـْـٌل لِلَّــِذيَن كََفــُروا ِمــْن ) فَاْختَلََف اْألَ ۳۶فَاْعبُُدوُه هذا ِرصاٌط ُمْستَِقيٌم (
) أَْسِمْع ِبِهْم َو أَبِْرصْ يَْوَم يَأْتُونَنا لِكِن الظّالُِموَن الْيَْوَم ِيف َضالٍل ُمِبٍ� ۳۷َمْشَهِد يَْوٍم َعِظيٍم (

) إِنّا نَْحــُن ۳۹َغْفلٍَة َو ُهْم ال ئُوِمنُوَن () َو أَنِْذرُْهْم يَْوَم الَْحْرسَِة إِذْ قُِيضَ اْألَْمُر َو ُهْم ِيف ۳۸(
  )۱۹:۴۰نَرُِث اْألَرَْض َو َمْن َعلَيْها َو إِلَيْنا يُرَْجُعوَن (

عرض عريض لقصة الوالدة والنبوة العجيبة لعيىس تلــو يحيــى ملــا بيــنه� مــن مشــابهات 
م تتلوهــا قصــة ثــ -فيه�. فقصته مخترصة عابرة للمبرش تتقدم لتقدمه يف رسالة البشــارة

املسيح بداية من أمها يف حملها وحملها ووالدتها، وهي أعجب من قصة يحيى، فإذا ولــد 
من عاقر وشيخ قد اشتعل رأسه شيبا فهنا الوالدة دون بعل من طاهرة عذراء كأعجب ما 

  يشهده تاريخ اإلنسان إال ما � يشهده من خلق آدم مه� عرف بوحي القرآن.
 أوليتها دون أب ليهتدي أوالء وهٔواء فال يخيّل إليهم أصل األنــواع ك� أن هذه داللة عىل

وال البنوة اإللهية، وهذه الوالدة بجنب ذلك خارقة لبيت إرسائيل الخارفة التي التحن إىل 
آية الهية خارقة، اللهم إّال جديــدة محــ�ة كهــذه، رغــم ان طائفــة مــنهم اتخــذوها فريــة 

َو لِنَْجَعلَــُه آيـَـًة «ّال أهواء مضــللة! يولــد املســيح هكــذا واخرى بنوة إلهية دون أية حجة إ 
مثاال للخلق األّول وخارقة لآلخرين، تدليال عىل حرية وطالقة القــدرة اإللهيــة دون  »لِلنّاِس 

 »ّهللاُ غالٌِب َعىل أَْمرِِه َو لِكــنَّ أَكْــَ�َ النـّـاِس ال يَْعلَُمــونَ «احتباس يف النواميس التي قررها ف 
ول� تبقى معل� بارزا آله و عليه هللا صىلحدة لن تتكرر حيث انقطعت النبوة بعد محمد حادثة وا

  أمام البرشية عىل حرية املشية اإللهية!.
  ) .۱۶َو اذْكُْر ِيف الِْكتاِب َمْريََم إِِذ انْتَبََذْت ِمْن أَْهلِها َمكاناً َرشْقِي�ا (

ها ألنها غلبــت شــهوتها وأحصــنت فرجهــا لغة رسيانية تعني الغالبة املرتفعة، وعلّ  »مريم«
رغم ج�لها وك�ة الراغب� إليها، وغلبت عىل الولد الذي هوته أمها يف قداســتهاإنتاجها. و 
ارتفعت ع� افرتوا عليها، وعن أقرانها من نساء العامل� وقبل كل ذلك هي موهوبة الرب 

  يم ك� تسمت �ا تعنيه من معانيها!.) تقبلها مر۳۷: ۳( »تقبلها َربُّها ِبَقبُوٍل َحَسنٍ «وقد 
و يف ح� تذكر مريم خمسا وثالث� مرة يف القرآن بكل تبجيل وتجليل، ال تذكر يف اإلنجيل 

  .١إّال خمسا بكل مهانة وتخجيل
                                                        

 ١٩: ٨ و���� ٣١: ٣) و���� ٤٦: ١٢: إذ أرادت ان ���� ا���� و�� ���� ������ه و(��� ٢ ٣: ٢: ��� ���� ا����� ����� ١.و �� ١
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هنا ئور الرسول أن يذكر يف الكتاب مريم وما هو ذلك الكتــاب؟  »َو اذْكُْر ِيف الِْكتاِب َمْريَمَ «
أهو القرآن وذاكر مريم وسواها م� يذكر فيه ليس إّال ّهللا، فانه كالم ّهللا والرسول وســيط 

فالقرآن هو كالم ّهللا يف األصل، وهــو كــالم  لنقله اىل العامل�! إنه ذكرها يف القرآن بالوحي،
ٍة ِعنَْد ِذي الَْعرِْش َمِك�ٍ «الرسول كرسول  اذْكُْر «) ف ۲۰: ۸۱( »إِنَُّه لََقْوُل رَُسوٍل كَِريٍم. ِذي قُوَّ
ابراهيم وموىس وإس�عيل «ذكر بالوحي يف بعدي اللفظ واملعنى ك� يف  »ِيف الِْكتاِب َمْريَمَ 

»وإدريس
  وذكري الخمسة كلها يف هذه السورة!.. ١

م� أوحي إليه ليلة القدر وهنا التفصيل، فالكتاب إذا هو  آله و عليه هللا صىلاو انه ذكرها يف نفسه 
  القرآن املحكم، أو أنه يعنيه� جملة وتفصيال.

ا التي تتبنــى طهارتهــا وطهــارة املســيح  و ذكر مريم يف سورتها وسواها ذكر لواجب قصته
، ال رسدها عىل طولها ك� تقص يف كتب القصص! ان مريم هي فتاة عذراء، قديسة عليه�السالم

فَتََقبَّلَها َربُّها ِبَقبُوٍل َحَســٍن َو أَنْبَتَهــا نَباتــاً َحَســناً َو «حوراء، تستوهبها أمها من ربها فيهبها 
لَها َزكَِريّا كُلَّ�   ) ...۳۷: ۳(»َدَخَل َعلَيْها َزكَِريَّا اْلِ◌مْحراَب َوَجَد ِعنَْدها ِرزْقاً .. كَفَّ

وهي حليفة املحراب، تأخذها انتباذات وهزات تنبض لها والبنها املسيح بآية  -هذه الفتاة
  دائبة وحياة! وهي بعد ما اهتزت بالبشارة املالئكية من قبلها.

فَأَرَْسلْنا إِلَيْهــا ُروَحنــا فَتََمثَّــَل لَهــا «ثم هزة  »ْهلِها َمكاناً َرشْقِي�ا ..إِِذ انْتَبََذْت ِمْن أَ «نبذة أوىل: 
  .»بََرشاً َسِوي�ا. قالَْت إِ�ِّ أَُعوذُ ِبالرَّْحمِن ِمنَْك إِْن كُنَْت تَِقي�ا

  . »ِألََهَب لَِك ُغالماً َزكِي�ا قالَْت أَّ� يَُكوُن ِيل ُغالٌم ..«و هزة ثانية: 
  .»فَانْتَبََذْت ِبِه َمكاناً قَِصي�ا«وهنا نبذة ثانية  »فحملته«ثالثة:  و هزة

فَأَجاَءَها اْلَ◌مخاُض إِىل ِجْذِع النَّْخلَِة قالَْت يا لَيْتَِني ِمتُّ قَبَْل هــذا َو كُنْــُت «و هزة رابعة: 
تَْحَزِ� قـَـْد َجَعــَل َربُّــِك  فَناداها ِمْن تَْحتِها أَّال «وهنا بشارة تخفف عنها هزاتها  »نَْسياً َمنِْسي�ا
ي�ا   .»تَْحتَِك َرسِ

ولكنهــا تســكن اىل  »يا أُْخَت هاُروَن ما كاَن أَبُوِك اْمــَرأَ َســْوءٍ «ثم هزة خامسة: هي االخ�ة 
  !.»ذلَِك ِعيَىس ابُْن َمْريََم قَْوَل الَْحقِّ الَِّذي ِفيِه َ�َْرتُونَ »«قاَل إِ�ِّ َعبُْد ّهللاِ ...«رياحة ورحمة: 

والنبذ هو الطرح املضّمن معنى الرفض امتهانا أحيانــا:  »إِِذ انْتَبََذْت ِمْن أَْهلِها َمكاناً َرشْقِي�ا«
فَنَبَــْذناُه «) وامتحانا أخــرى ۱۸۷: ۳( ») (فَنَبَُذوُه َوراَء ظُُهورِِهمْ ۴۰: ۲۸( »فَنَبَْذناُهْم ِيف الْيَمِّ «
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 ����� ��� �� ��ه ا��ٓ��ت.وا����� و��ٔ�� ����� ��ارد ا�

 
 .٥٦ -٥٤ -٥١ -٤١ -١٦: ��١٩ ا������ �� .و �� �١

 



 63

لَْو ال أَْن تَداَركَُه نِْعَمٌة ِمْن َربِِّه لَنُبَِذ بِالَْعراِء «فمنه مذموم  )۱۴۵:) ۳۷( »ِبالَْعراِء َو ُهَو َسِقيمٌ 
) ومنه غــ� مــذموم وإن تــرا� انــه مــذموم، كالتكــاليف النســائية ۴۹: ۶۸( »َو ُهَو َمْذُمومٌ 

الواجبة من غسل وأمثاله. حيضها، حيث يقتيض االحتجاب عنهم مكانا رشقيا ترشق عليها 
  برودة املاء. الشمس تخفيفا عن

و ألنها كانت دائبة املقام يف محرابها ك� نذرت لذلك فلم تكن عند أهلها إال أيام عذرها. 
فانتباذها إذا من أهلها مكانا رشقيا واتخاذها من دونهم حجابا، ليس انعزاال يف عبادتها و 

  ا�ا في� يستحى منه وإّال فل� ذا االنتباذ والحجاب واملكان الرشقي؟!.
هي ذي يف شأنها الخاص حيث توارث حتى عن أهلها وهي عارية عن مالبسها تفاجــأ  فها

  مفاجأة عنيفة تهز أركانها وتفز مذعورة منتفضة ألول مرة يف حياتها:
  ).۱۷فَاتََّخَذْت ِمْن دُونِِهْم ِحجاباً فَأَرَْسلْنا إِلَيْها ُروَحنا فَتََمثََّل لَها بََرشاً َسِوي�ا (

ن أهلها وحتى عن أمها، مشغولة بشأنها يف غسلها مطمئنة اىل انفرادها ها هي محتجبة ع
وهي عريانة بكامل جســدها، فــإذا برشــ ســوي أمامهــا يفجأهــا يف خلوتهــا وعراهــا رغــم 
حجابها! فتداخلها رهبة تفجئها رغم أهبتها �ا برشت يف األوىل، إذ ترى أمامها برشا ســويا 

انْتَبََذْت ِمْن أَْهلِهــا َمكانــاً َرشْقِي�ــا «منهم، فانها  وليس هنالك سوي وال غ� سوي ليكون هو
ف� لها وبرشا أمامها، إال اختالسا عليها إذ يحرض عندها وهي  »فَاتََّخَذْت ِمْن دُونِِهْم ِحجاباً 

عارية يف شأنها الخاص دون أهبة وال استئذان.كأنه من أقرب املحارم، بل هو زوج ال يكاد 
الَّتِي أَْحَصنَْت فَرَْجها فَنََفْخنا « »لَها بََرشاً َسِوي�ا«املتمثل  »روحنا«هو  يستأذن زوجه! وترى من

) أن الــنفخ مــن ۹۱: ۲۱( »فَنََفْخنــا ِفيهــا ِمــْن ُروِحنــا«) وهي تفرس ۱۲: ۶۶(»ِفيِه ِمْن ُروِحنا
اإللهيــة فــيه� ال تعنــي إال ترشــيفا للنــافخ  »نــا«وإضــافة  ١روحنا فيها � يكن إّال يف فرجها

يْتُُه َو نََفْخــُت « السالم عليهواملنفوخ أنه� من األرواح املرشفة التي خلقها، ك� يف آدم   فَِإذا َســوَّ
َل نَْسلَُه ِمْن ... َو بََدأَ َخلَْق اْإلِنْساِن ِمْن ِطٍ�، ثُمَّ َجعَ «) ثم يف بنيه: ۷۲: ۳۸( »ِفيِه ِمْن ُروِحي

ــْمَع َو اْألَبْصــاَر َو  ُساللٍَة ِمْن ماٍء َمِهٍ�، ثُمَّ َسّواُه َو نََفَخ ِفيــِه ِمــْن ُروِحــِه َو َجَعــَل لَُكــُم السَّ
كلهــا  »من روحه»«من روحي»«من روحنا« -»روحنا«) وهذه األرواح االربعة: ۹: ۳۲( »اْألَفِْئَدةَ 

) فانها تفرس ۸۵: ۱۷( »لُونََك َعِن الرُّوحِ قُِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َر�ِّ َو يَْسئَ «من أمر ّهللا ال من ذاته 
األرواح كلها أنها من أمر ّهللا، وليس أمر ّهللا ذاته او من ذاته، وإ�ا هو فعله املختلف عن 

  ذاته بكل بينونة ذاتية وصفاتية، مه� كان مفضال عىل سائر األرواح أماذا؟.
نـَـزََل ِبــِه الــرُّوُح اْألَِمــُ� «ك النفخ ليس إال الروح األم� النازل بالوحي املرسل لذل »و روحنا«

يُنَزُِّل الَْمالئَِكَة ِبالرُّوحِ ِمْن «) والنازل بروح النبوة عىل رجاالت الوحي: ۱۹۳: ۲۶( »َعىل قَلِْبَك 
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 »ىل َمــْريََم َو ُروٌح ِمنْــهُ َو كَلَِمتُُه أَلْقاها إِ «) فهو النازل بروح املسيح وجسمه ۲: ۱۶( »أَْمرِِه ..
  ).۱۲: ۶۶( »فَنََفْخنا ِفيِه ِمْن ُروِحنا«) مه� كان النافخ يف الحق هو ّهللا ۱۷۱: ۴(

و مه� كانت هذه األرواح املضافة اىل ّهللا مفضلة عىل سائر األرواح جملة، ففيها التفاضل 
�تــاز عــن »روحــي« كــ� »روحــي«�تــاز عــن  »روحنــا«بينهــا كــ� بينهــا وبــ� ســائرها، ف 

حضورا لجمعيته الصفات يف أّولها، وحضورا دونها يف ثانيها، وغيابا مفردا يف ثالثهــا، »روحه«
مفّضل عىل روح آدم، وهو مفضل عىل بنيه كمجموعة، اللهم  السالم عليهك� وأن روح املسيح  

حيــث الــتجيل إال املفضل� عليه كبعض النبي� وأكابر املعصوم�! وإ�ــا �ثــل لهــا برشــا، 
َو لَْو َجَعلْناُه َملَكاً لََجَعلْناُه «بالصورة امللكية ليس إّال أحيانا لرجاالت الوحي دون اآلخرين: 

فان غ� السوي ال يناسب �ثل  »سويا«) .. ومن ثم ۹: ۶( »رَُجًال َو لَ�لَبَْسنا َعلَيِْهْم ما يَلِْبُسونَ 
خافة لها ومهانة يف الرسالة إليهــا، ثــم ويف برشــ فإنه إزراء به، وال املتمثل لها فانه إ »روحنا«

  سوي هزة صادقة لها تهيئة لتحّمل َحمل هو ِحمل لها يف ظاهر حالها!.
  هذه هزة اوىل تأخذها، عضة عىل أركان طهارتها وهي الطاهرة الزكية الربيئة.

  ).۱۸قالَْت إِ�ِّ أَُعوذُ ِبالرَّْحمِن ِمنَْك إِْن كُنَْت تَِقي�ا (
لهرب مستعيذة باّ� إذ تظنه معتديا أثي�، او فاجرا زنــي�، وهــي التقيــة املٔونــة، تحاول ا

العفيفة الطاهرة، وتستعيذ بالرح�ن خالقها منه إن كان تقيا يتقي بــأس الــرح�ن، فغــ� 
التقي ال يستعاذ منه حيث ال يتقي عىل أية حال إال �عجــزة ينجيهــا ّهللا بهــا منــه، وهــي 

ه إن كان تقيا، استيقاظا لروح التقوى فيه واستجاشته لكيال يقــر بهــا تستعيذ بالرحمن من
الخــاص، وعــوذة  »الرحيم«العام، دون »الرحمن«مخافة الرحمن! ثم ملاذا العوذة بخصوص 

  التقى تناسب الرحيم؟
أعــوذ «هنالك عوذة خالصة باّ� من الشيطان وحزبه ال يخاطب فيها الشــيطان وا�ــا ّهللا: 

ومن ثم عوذة بالرحمن ممن ئون به وهي ذات بعدين، اصيل  »طان الرجيمبا� من الشي
»لقد علمت مــريم ان التقــي ذو نهيــة«هي بالرحمن، وفرع هي �ن كان 

التقــي ينــتفض ١
ع عن دفعة الشهوة ونزعة الشــيطان وقــد كانــت مالمــح وجدانه عند ذكر الرحمن ويرج

به عند اإلياس عن كل دافــع  -فقط -يستعاذ »ّهللا «التقى ظاهرة فاملٔون ينظر بنور ّهللا! ف 
يستعاذ به في� تكون للرحمة الخاصة موقع كأن يكون املستعاذ  »الرحيم«عن الشيطان، و

! بشــفاعة »أعــوذ بــك منــك« منــه منه ذو رحمة خاصة تدفعه ع� يخاف، وك� نعوذ باّ� 
رحمته الخاصة، ثم الرح�ن يستعاذ به ممن غلبته الشهوة وهو تقي، والشهوة الغالبة ال 
تعرف رحمة، وا�ا التقوى من الرحمن، تذكر بتلك الرحمة الشاملة التي تنفذ يف كل يشء، 
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 الــرحمن ف وأنا الطاهرة مريم يشء، وأنت البرش السوي يشء. وهنا ليس احــد يــدفع إال
  »إِ�ِّ أَُعوذُ ِبالرَّْحمِن ِمنَْك إِْن كُنَْت تَِقي�ا«

  .. ولكنه يعيد ط�نينتها ويسكن روعتها إذ:
ا أَنَا رَُسوُل َربِِّك ِألََهَب لَِك ُغالماً َزكِي�ا (   ).۱۹قاَل إِ�َّ

ا أَنَا رَُسوُل َربِّــكِ «انا فوق التقي الذي يتحول عند الشهوة اىل شقي  ينحرصــ كونيكيــا�  »إِ�َّ
و�ثيل عندك برسالة ربك، رسالة تربوية معصومة من ربك الذي ربّاك حتى اآلن ويربيــك 
ما دمت حيا، أما تستقبل� رسول ربك حيث يحمل لك هبة ربانية منقطعــة النظــ�، هــو 

الم؟ وكــل بكل طهارة وس »ُغالماً َزكِي�ا«يف هذه الرسالة بإذن ربك  »ِألََهَب لَكِ «البش� النذير 
  نضارة ووئام.

بعيد عن الشهوة الجنسية فــال حاجــة  »أَنَا رَُسوُل َربِّكِ «فلقد ط�نها يف هذا اللقاء بأمرين: 
من دون وقاع مه� كــان حــال فضــال عــن الحــرام، وا�ــا  »ِألََهَب لَِك ُغالماً َزكِي�ا«إىل عوذة! 

  احمل هبة ربانية هي خارقة.
ة فاتك يستغل طيبتها، وكيف تهــب يل غالمــا زكيــا و و لكن كيف تصدقه وقد تكون حيل

أنت رسول وأنا ما عرفت رجال، وهي اآلن يف هذه الهزة الثانية تســأل يف رصاحــة تغاضــيا 
عن احت�ل الحيلة، كأنها ال هي مصدقة برسالته فتطمنئ اىل هبة ربها، وال مكذبة فتجانبه 

سحابة الحزن من أخرى، وتطوف بهــا فورا، فرغم أنها اط�نت باألمان من ناحيته تغشيها 
موجة من األىس، إّال ان هول املوقف ليس ليعقد لسانها، حيث تذكر هذه البرشى قبلئــذ 

إذ هي عــىل أرشاف تحققهــا دون بعــل،  -عىل إج�لها من مالك ربها، ولكن هول البرشى
  إنه يبعثها لسٔولها حائرة ذعرة. -وقد تخلف تهم الجاهل�

ا (قالَْت أَّ� يَُكو    ).۲۰ُن ِيل ُغالٌم َو لَْم َ�َْسْسنِي بََرشٌ َو لَْم أَُك بَِغي�
 »أَّ� يَكُوُن ِيل ُغــالمٌ «هبة الغالم لها وسيلة تكوينية من نكاح أم سفاح وال أعرف ثالثة، ف 

  بسفاح؟ »َو لَْم أَُك بَِغي�ا«بنكاح »َو لَْم َ�َْسْسِني بََرشٌ «اي زمن وأيان؟ 
يف خلدها وسيلة مستقبلة لهذه الهبة الربانية بهــذه البشــارة؟ كــال!  و ترى أ� تكن هناك

تقاطع كل وسيلة مستقبلة، وترصف مثلــث زمــن الهبــة اىل الحال،بواســطة  »ألهب«حيث 
رسول الرب! فال وسيلة ألصل الهبة حيث تتحقق اآلن إال ماضية من نكاح او سفاح وهــي 

معنــى إال البشــارة بغــالم ز�  -اربتــه. تغاضــيا عــن مق»ألهب«منتفية، فال تعرف هي من 
انعقد قبل البشارة وهي نافية لكل انعقاد ماض! وملّا يخلد بخلــدها أنهــا بشــارة بخارقــة 
ربانية دون اي لقاح من نكاح ام ســفاح! اللهــم اال مــا برشــته املالئكــة بــاج�ل ... فيــأ� 

  الجواب الحاسم هنا ك� أتاها من ذي قبل:
ٌ َو لِنَْجَعلَُه آيًَة لِلنّاِس َو رَْحَمًة ِمنّا َو كاَن أَْمراً َمْقِضي�ا(قاَل كَذلِِك قاَل َربُّ    ).۲۱ِك ُهَو َعَيلَّ َه�ِّ
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ٌ «ربك    أن تلدي دون زوج، وملا ذا؟ لحكم شتى .. »قاَل َربُِّك ُهَو َعَيلَّ َه�ِّ
إللهيــة، وعــىل صــدق برهانا ســاطعا قاطعــا عــىل القــدرة الخارقــة ا »َو لِنَْجَعلَُه آيًَة لِلنّاِس «

 »َو رَْحَمــًة ِمنّــا«الرسالة العيسوية، لهٔواء الذين ال تكفيهم آيات مضت يف الرسالة املوسوية 
عليك خاصة وعىل الناس عامة، فهو إذا آية ورحمة، مه� كان عليك حمــال وزحمــة، فانــه 

حــول بإبــاء وال دعــاء! ال يت »َو كاَن أَْمراً َمْقِضــي�ا«من األلطاف الخفية االلهية عىل صعوباته 
فأستعّدي لهذه اآلية الرحمة مه� بلغت بك الصعوبة! هنالك تنتهي الحوار بينه� حيث 
استسلمت لحكم ربها يف هذه الهبة الزكيــة، ونــرى يف آل عمــران حــوارا بيــنه� وبــ� ّهللا 

  واملالئكة، ف� هو التالحم بينه�؟:
ُِك ِبَكلَِمٍة ِمنُْه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيَىس ابُْن َمْريََم َوِجيهاً  إِذْ قالَِت الَْمالئَِكُة يا َمْريَُم إِنَّ « ّهللاَ يُبَرشِّ

ِبَ�. َو يَُكلُِّم النّاَس ِيف الَْمهِْد َو كَْهًال َو ِمَن الّصــالِِحَ�. قالـَـ نْيا َو اآلِْخرَِة َو ِمَن الُْمَقرَّ ْت ِيف الدُّ
ــا  رَبِّ أَّ� يَُكوُن ِيل َولٌَد َو لَمْ  َ�َْسْسِني بََرشٌ قاَل كَذلِِك ّهللاُ يَْخلُُق ما يَشاُء إِذا قَىض أَْمــراً فَِإ�َّ

  ).۳:۴۷( »يَُقوُل لَُه كُْن فَيَُكونُ 
تستوحش من هذا البشــارة املالئكيــة، وحــق لهــا إذ ال تــرى لنفســها ضــجيعا، و� تعــرض 

تقبل قريــب ال تال�ــة بخلدها حتى اآلن قصة الزواج، وهي عارفة أن البشارة محققة ملســ
جمعــا يف واحــد؟  »روحنــا«هــم  »املالئكــة«الوالدة كالعادة: ان تتزوج وتلد من فوره! وهل 

! إنها عرض »روحنا«وهي هنا تحاور ربها يف استعجابها أن يكون لها ولد وهناك الحوار مع 
لبرشى، سائلة برشا سويا، تعبيدا هذه الكلمة ا »روحنا«لبشارتها باملالئكة قبل ان يتمثل لها 

فطويت الحوار هنا طيا وهــي بانتظــار كيــف تتحقــق البرشــى،  »أَّ� يَُكوُن ِيل َولٌَد ..«ربها 
ِألََهَب لَِك ُغالماً «ال للبرشى إذ تقدمت باملالئكة وا�ا لتحقيق البرشى:  »فَأَرَْسلْنا إِلَيْها ُروَحنا«

أن البشــارة تتحقــق ببرشــ ســوي، ولكنها ذعرت إذ فوجئت �ا � تحسب له حسابا  »َزكِي�ا
ا أَنـَـا «فحق لها ان تحتار مرتددة هل إنه الذي يحقق البرشى، وما ط�نت له حتى  قاَل إِ�َّ

�ا سبقت لك فيه البرشى، فاط�نت لحّدّما، ولكنها بعد متح�ة ول� تطمنئ »رَُسوُل َربِِّك ..
قاَل «يغة املاضية من املالئكة يف برشاها فل� سمعت نفس الص »قالَْت أَّ� يَُكوُن ِيل ُغالٌم ..«

... ٌ   انتهت الحوار وأصبحت كأنها يف قرار! مستسلمة لتحقيق البرشى: »َربُِّك ُهَو َعَيلَّ َه�ِّ
  ).۲۲فََحَملَتُْه فَانْتَبََذْت بِِه َمكاناً قَِصي�ا (

. هنــا »لمتــهك«وإلقــاء »روحنــا«فقد حملت الغالم الز� املوهوب بنفخ ربا� وإلقــاء: نفــخ 
فَنََفْخنا ِفيِه «) ويف ثالثة ۱۷۱: ۴( »َو كَلَِمتُُه أَلْقاها إِىل َمْريََم َو ُروٌح ِمنْهُ «ويف اخرى  »فحملته«

املحمول هنا هــو الغــالم، »روحنا«) فالحامل للغالم الز� املوهوب هو ۱۲: ۶۶( »ِمْن ُروِحنا
والحاملة هــي مــريم، وهــل هنــا »ُروٌح ِمنْهُ كَلَِمتُُه .. َو «وامللقى »من روحنا«ثم املنفوخ هو 

  فرق ب� الغالم الز� وروح منه ومن روحنا وكلمته امللقاة اىل مريم؟
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  .السالم عليهتعب�ات اربع يف سائر القرآن عن تكوين املسيح  
جســمه،  فليكن هو املحمول بروحــه »ُغالماً َزكِي�ا«راجع اىل  »حملته«و ألن ضم� الغائب يف 

ه هو الكلمة امللقاة وروحه هو املنفوح، فتحققت إذا ازدواجية ذلــك الحمــل وعّل جسم
تلميح بذلك القرن يف حملها، وكال النفخ فلقد كان  »روح منه«ب  »كلمته«املبارك، ويف قرن 

حمال بإلقاء الكلمة يف الفرج وهي النطفة الرجولية التي تشكل جسم املسيح، إلقاء بدفع 
فة األنثى لتكّون الجن�،بنفخ الروح تباعا يف الجسم الكلمة ومن يف قعر الرحم لتتزاوج نط

 »فحملتــه«ثم الوالدة! وترى إن مكوث الحمل كأصله كان خارقا للعادة؟ كأنــه هــو حيــث 
تطوى زمن حلول الروح يف الجسم طيا كأنه� مقارفتان ام مقارنتان بان البويضة يف هــذه 

ا العاديــة، بــل اخترصــت مراحلهــا اختصــارا، الخارقة ما سارت بعد النفخة س�ها كســ�ته
  .١وأعقبه� تكّون الجن� و�ّوه واكت�له يف فرتة وجيزة!

داللة ثانية عىل هــذا الطــي، حيــث الفــاء لتفريــع القريــب،  »فَانْتَبََذْت ِبِه َمكاناً قَِصي�ا«ثم 
فاالنتباذ كان تلو الحمل، وال داعي اىل االنتبــاذ فــور الحمــل إّال طيــا لــدور الحمــل، فقــد 

  اقتلعت عن مكان الحمل اىل مكان قيص لوضع الحمل.
؟ ٢كان الحمل كامال مــن ســاعته أم تســع ســاعات ام أيــة ســويعات، او ســتة أشــهرترى أ 

  الندري إال ما تلمح لنا آية الحمل االنتباذ املخاض، قدر ما يحتاجه انتباذها اىل مكان قيص!
كان؟ ال ندري! وقد يكون انتباذهــا بنبــذة الهبــة و كيف انتبذت مكانا قصيا واين ذلك امل

خارقة وال سي� ان املنتبذ إليه مكان قيص، أو أنها لشدة هزتها بهذه الوشيكة املواجهة بها 
أهلها بالفضيحة، لذلك انتبذت مكانا قصيا بعيدا عنهم خلوا عمن يعرفها! وهذه االنتباذة 

وتلك الخارقــة تناســب الفــرات كــ�  السالم يهعلتناسب بيت اللحم املعروف أنه مولد املسيح  
إِنَّ َمثََل ِعيىس ِعنَْد ّهللاِ كََمثَِل آَدَم َخلََقُه ِمْن «! وم� يلمح بأقرص الحمل ٣وردت بها روايات
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و�� ��� أ���  ا����م �������ت ��و��� �� أ�� ��� ا��ّ�  ا���� �� ا���� �� ����� ��� ���� �� أر��م ا����ء ���� أ���، و�� ��� �

وروا�� ������ا����م���� أ��� ا�� ���� �� ���� وا����� �� ���   -و�� ��� - و �� ����«روا�� �� ا���� وا����� �� أ�� ��� ا��ّ� و����� 

ا�� ا���م ا��ي ���� ��� ���� ��� ��م ا����� ���وال ... �� ����� �� ���ا�� ... و ا����م ����را��� �� ا����� �� أ�� ا���� ����  

 وا�� ا���م ا��ي و��ت ��� ���� ��� ��م ا�����ء ��ٔر�� ����ت و��� �� ا����ر...

 
�� ����� ����ا�� ... وا���� ا��ي و��ت ���� ����  ا����م ������ ا��ل ا����� �� أ�� ا���� ����   ٢٩ح  ٣٢٦: ٣.��ر ا������ ٣

��ء ����وم وا���� ... و�� ����� ���� �� �����؟ ��ل: �� ��ل: �� ا���ات و���� ��� ا���� وا���م و��� ���وى �����ات 
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) ومطلق امل�ثلة يقتيض الوالدة فور الحمل او بفصل ۵۹: ۳( »تُراٍب ثُمَّ قاَل لَُه كُْن فَيَُكونُ 
  يكن يف خلق آدم! حل ك� �تٔوده اال تدرج يف هذا ال »ثُمَّ قاَل لَُه كُْن فَيَكُونُ «قريب، و

فَأَجاَءَها اْلَ◌مخاُض إِىل ِجْذِع النَّْخلَِة قالَْت يا لَيْتَِني ِمتُّ قَبْــَل هــذا َو كُنْــُت نَْســياً َمنِْســي�ا 
)۲۳.(  

اىل جــذع النخلــة لتجعلــه لبأســها ســنادا ولظهرهــا  -ان جاء بها -فاجأها املخاض فأجاءها
راء يف اّول مخاض، دون ان تعرف منه شيئا او يعينها ع�دا. فانها وحيدة تعا� ح�ة العذ

  احد يف يشء فلجئت اىل جذع النخلة كقابلة تسندها.
معاناة املخاض مــن ناحيــة وغربتهــا مــن اخــرى وهزتهــا مــن والدة دون بعــل مــن ثالثــة 
تسقطها يف يديها وتح�ها يف أمرها وتشــد حزنهــا وتغــيل مرجــل غيظهــا فتقــول متأوهــة 

! ترى وكيف قالت قولتهــا هــذه وهــي »تَِني ِمتُّ قَبَْل هذا َو كُنُْت نَْسياً َمنِْسي�ايا لَيْ «حائرة: 
عارفة بأن هذه الوالدة هي من ّهللا آية للناس ورحمة للعامل�؟ علّها لكربتها وغربتهاشدة 

»ألنها � تر يف قومها رشيدا ذا فراسة ينزهها عن السوء«وطئتها نسيت اآلية الرحمة، و
١  

قــد يعنــي قبــل حملهــا، او يعنــي قبــل وضــعها ام  »ِمتُّ قَبَْل هذا«مه� دافع عنها أهلها 
ما يحق ان ينىس لدناءته كخرقة  »َو كُنُْت نَْسياً «ذا املأزق املزلق، يعنيه� حتى ال تقع يف ه

يعني نسيانا عىل نسيان! أال يتذاكرو� يف يشء وأنــا منــذ اآلن  »منسيا«حيض او علقته، ثم 
  علقة األلسن تتداولني يف نقاض ونقاش!

وســتها أن بقــي لهــا جــذع ؟ عله لالشــارة اىل يب»النخلة«دون  »إِىل ِجْذِع النَّْخلَةِ «أ ترى ملاذا 
خشبة تلتجئ به! حيث الجذع هو القطع فهو إذا مقطوع النخل منفصــال عنــه ام قطعــا 
عن حياته وما أنسبه لجوء العذراء التي ليست لتلد دون بعل اىل جذع النخلة اليابسة عن 

ي�ــا  وليد الثمر، وليتشابها ح� أ�ر! فَناداها ِمْن تَْحتِها أَّال تَْحزَِ� قَْد َجَعــَل  َربُّــِك تَْحتَــِك َرسِ
)۲۴.(  

                                                                                                                                                         
�� ر��� �� ا����م ����ا��ٔ���م �� ��� �� ا����� �� ا��ٓ�� ��ل: ���� �� د��� ��� أ�� ����� ����� �� ���� ��� ا�����  

� ا����� ������ ����� ����� ا����م ���������� وح م د �� رو�� ا����� �� �����ن �� داود ا�����ي �� ��� ��ل: رأ�� أ�� ��� ا��ّ�  

ا�� ���� �����ٔ ����� �� ر�� و ��� ��ٔ���� �� ���ة ������� ������ �� ا���� ا�� ا����� ���� ����ات �� ��ل: �� ��� 

���ْ��َِ� �ُ���ِْ� َ��َْ�ِ� ُرَ���ً �َ « �����ا����ما��� وا��ّ� ا����� ا��� ��ل ا��ّ� �� ذ��ه �����    .»ِ����َو ُ���ي إِ�َْ�ِ� �ِِ�ْ�ِع ا

 
ا���ت ا�ـ����ء �ـ� ا��ـ�س ان ���ـ�ا ��ـ� �ـ�ء �ـ� ا��ـ�ي  �����ا����م���� ا����ن �� ا��ٓ�� ا��� ����   ٤٦ح  ٢٢٠: ٣ا������ .��ر ١

 : ا��� ...ا����م ����وروي �� ا���دق  
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 ٢أم مــاذا ١هكذا إىل جذع النخلة ويف حديث أنه كان يوم العاشور السـالم عليهلقد ولد املسيح  
ما ندري إّال أنه ولد فيا ّ�! طفل هو ِحمل لفرتة قص�ة ووليــد اللحظــة، ينــادي أمــه مــن 

حتها، يطمئنها يف حالها الغريبة املضطربة، ونفس نــداءه تطمئنهــا دون ان تحمــل هــذه ت
قَْد َجَعــَل َربُّــِك تَْحتَــِك «لكربتك عىل غربتك، لوحدتك ح� وهدتك  »أَّال تَْحَزِ� «البشارات: 

ي�ا ، ٣من الرّفعة، وهو املسيح الرفيع، او من الرسي: الرسيان: نهــرا رسيــا خلــق الســاعة »َرسِ
ووليدا رسيا يرسى صيته ويجري صوته يف مشارق األرض ومغاربهــا، ناداهــا املســيح فانــه 

 ٤يل أم ملــك ســواه إذ لــيس تحتهــامحور الكالم وحاصل املخاض فهو من تحتها، دون جرب
رفيع وسار منيــع، ويــا ورسيّها هو نهرها الساري تحتهاوليدها الخارج من تحتها فانه رسو 

للرسي� هذين من رفعة و مناعة فإنه� صنيعا ربه� ك� وصنع لها رطبا جنيا، مثلثا مــن 
  خارق العادة رأس زاويته رسي املسيح.

) فألنهــا اهتــزت ملــا ولــدت دون ۲۵َو ُهزِّي إِلَيِْك ِبِجْذِع النَّْخلَِة تُساقِْط َعلَيِْك رُطَباً َجِني�ا (
النخلة اليابسة فتهتز بالحياة دون سبب ظاهر فتحمل وتســاقط عليهــا  بعل، فلتهز جذع

رطبا جنيا دون لقاح باهر ودون مكــوث لفــرتة اإليــراق واإل�ــار واإلينــاع ونحســبها علهــا 
اندهشت يف حظوة وبهتت عىل أهبة كيف �تد يدها اىل جذع النخلة اليابســة لتســاقط 

مرة املونعة تساقط عليها وْدقــا مــن رطــب جنــي عليها رطبا جنيا فإذا بالنخلة املورقة املث
  طري!.

                                                        
و��ا ا���م ا��ي و�� ��� ���� ��  - ا�� ��ل و�� ذ�� ��م ����راء ا����م ������ ����� ا��ٔ���م �� أ�� ���� ا�����   ٢٢: ٣.��ر ا������ ١

 ... �ما��� ��������  

 
وو�� ����  ا����م ������ل: ���� ��� و���ون �� ذي ا����ة و�� ���� ا��ا���   ا����م ����.ا����ر �� �� �� ����ه ا����� �� ا����  ٢

 .ا����م �������� �� ����  

 
���ل: ان ا���ي ا��ي ��ل  آ�� و ���� ا��� ���وا��ج ا����ا�� وا�� ��دو�� وا�� ا����ر �� ا�� ��� ���� ر��ل ا��ّ�  ٢٦٨: ��٤ر ا�����ر .ا٣

ا���اء �� ��زب ��� أ���� ا��ّ� ��� ����ب ��� وا��ج ���� ا����ا�� �� ا����� وا�� ��دو�� ��  »�َْ� َ�َ�َ� َر��ِ� �َْ��َِ� َ�ِ����«ا��ّ� ����� 

 : ��ب ������ ����� ���� ��ء ��ب ���ي.ا����م ����و�� روي �� ا����� �� أ�� ���� ا�����  آ�� و ���� ا��� ����� ا���� 

 
.ا����� �� آ�� ا���ا�� ا������ ����� ا����� �� ��دا�� ا���� ا�� �� ذ�� �� ا���� وا��� �� ���� ����� ا�� ��ه ا������ �� ٤

 ������ ا���ر�� ا�� ����� ا������ و�� ا�����.
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 ١و يا لها من طاهرة عذراء تحمل دون بعل، فأجاءها املخاض اىل جذع نخلة يابســة بــرتاء
وبعد موتها، ك� أن العذراء تلد فور وهبة ربها دون  -وال لقاح -فإذا هي تثمر دون وقتها

كــ� هــي  وقتها وال لقاح، ويجري يف لحظتها ينبوع طعام ورشاب محرضان بخارقــة الــرب
  وابنها آية للعامل�:

ِ� َو قَرِّي َعيْناً فَِإّما تََريِنَّ ِمَن الْبََرشِ أََحداً فَُقوِيل إِ�ِّ نََذرُْت لِلرَّْحمِن َصْوماً فَ  لَــْن فَُكِيل َو اْرشَ
  ).۲۶أُكَلَِّم الْيَْوَم إِنِْسي�ا (

اء رطــب جنــي ف كيل من رطب جني وارش� من الرسي، وما أحسنه وأسلمه اكال للنفســ
ليس من الشــجر السالم عليهأكرموا عمتكم النخلة فانها خلقت من الط� الذي خلق منه آدم  «

أطعموا نساءكم الرطب فان � يكن رطــب فتمــر فلــيس مــن الشــجر  -شجرة تلقح غ�ها
»شجرة أكرم من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران

و لو علم هللا طعاما هــو خــ� لهــا « ٢
»من التمر ألطعمها إياه

٣.  

                                                        
��اد ���ب ���ءه ��� �� ��ج ����  ا����م ������ ���ب ا������ ��� ا��ّ� �� ���� ��ل: ��ل ا�� ����   ٥٥ح  ٣٣١: ٣.��ر ا������ ١

� ا�� ���� ����� ���� ا��ّ� ����� �� ���� ����م �� ا��� ����� �� ��ل: أ���� ا����� أ������ �� ��� ا��ّ� ��� ������� ��� ا���

���� ا����� ������� ر��� ��  ��.ر��� ا���ا��� ��ٔ�� و��� ا�� ا��� ا�����ري ���ل: �� أ�� ا��� ��ه ا��ٓ�� ���� ����ٓ�� �� ���� ان ��ت إ

��ل: أ���� ا����� ا������ ا����� ا������ ����� أ������ ��� ��� ا��ّ� ���  ا����م ������� ا��ر��ت روى ���� �� أ�� ��� ا��ّ�  أ��ل و�� ��

��ل:  ��ما�� ����و��� �� أ�� ��� ا���   �����ا����م: إ���� ��� ���� ����  ا����م ���������� ����� ر��� ������ أ��ا�� ��ٔ���� ��� ������ ���ل  

�� ��� ���ه و��� ر�� �� و�� ا����� ��ن ���ل �ٕ������ ��ل: �����ا �� ���ل �� ���  ا����م ������ج ا���� �� ��� �� أ�� ����  

ا����زل ��� ��� ���� �� ��� �� ا���� ��ل: ���ش ����� ��� ���� و������ي ���اه ��� ���� ا��ى ��ل ���ل ا�����ي ور�� 

��ه ا��  ا����م ����وا�� ������ ا����؟ ��ل: ��� ���� ا����   ا����م ������ ��ا ا���� ر�� ��ٔ���� ��� ���ل ا����  رأ��: �� ��ن 

ا����ء ود�� ����م �� ����� ا�����ي �����ت ا����� �� ��رت ا�� ����� ��ٔور�� و���� ر��� ��ل ���ل ا����ل ا��ي ا���وا ���: 

: و��� ��� ���� و��� د��ة ا�� ��� �����! ��ل: ����وا ا�� ا����� ��� �����ا �� ��ن ���� ا����م ������� وا���! ���ل ا����  

.�����ٔ�� 

 
� ���� وا�� ا���� وا�� ���� ��� �� ا��� ا����ي وا������ وا�� ��ي وا�� ��دو�� وا�� ا��ج ا�� ���� وا�� أ� -٢٦٩: ٤.ا��ر ا�����ر ٢

... و��� ا��ج ا�� ����� �� أ�� ���� ا���ري ��ل ��ٔ��� ر��ل ا���   ٓا�� و ���� ا��� �����ل ��ل ر��ل ا���   ا����م ��������� �� ���  

 .ا����م ������� ا����� وا����ن وا���� �� ��� ���� آدم  ��� ذا ���� ا�����؟ ��ل: �آ�� و ���� ا��� ���

 
: أ����ا ���ء�� �ـ� ����ـ�� ا���ـ� ���ـ� �ـ� �ـ�ن �����ـ� �ـ� آ�� و ���� ا��� ���.ا��ج ا�� ����� �� ���� �� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٣

�ـ� ��ـ�ب  ٥٠ح  ٣٣٠: �٣ا ����� ���� ��ن ���م ���� ��� و��ت ���� و�� ��� ا��ّـ� .. و�ـ� �ـ�ر ا����ـ�� ������ ا���� ��ج و�

أ����� �� ا��ٔر����ٔة ��ب ��� ���� ������ �� د��� ود���ه �ـ� ��ٔ�ـ� ا����ـ� �ـ� �ـ�ء و�ـ� ا����م ����ا����ل ���� ��� ا��� ا������  

���ْ��َِ� �ُ���ِْ� َ��َْ�ِ� ُرَ���ً َ�ِ���� ..«� �����: ���اوى �� أ��� �� ا���� ��ل ا��ّ� ���� ي إِ�َْ�ِ� �ِِ�ْ�ِع ا  َو ُ���

���� اّول �� ��ٔ��  آ�� و ���� ا��� �����ل ��ل ر��ل ا��ّ�  ا����م ������ ا����� ���   ٥١أ��ل: ��ل ا����� ����اك و��� �� �� ��ل ا��ّ� و�� 

.. ��� �� ر��ل ا��ّ� ��ن �� ��� ا��ن ا����؟ ��ل: ��� ���ات �� ��� ا������ ��ن �� ��� ���� ا�����ء ا���� ��ن ا��ّ� �� و�� .
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نا اط�نت نفسها وعاد إليها ما عزب من لبها واستجمعت قوتها، ومع الدستور الصــارم ه
ال تكلمــي برشــا يواجهــك إال  »فَِإّما تََريِنَّ ِمَن الْبََرشِ أََحداً فَُقوِيل ...«تخفيفا لوضعها العارم: 

ــَم « للصــمت ال عــن األكــل والرشــب »إِ�ِّ نَــَذرُْت لِلــرَّْحمِن َصــْوماً «قولــة اإلشــارة:  فَلَــْن أُكَلِّ
مه� أكلم ر� وغ� االنس من ملــك امــن ذا، وألن االنيســ هــو  »إنسيا«واليوم فقط »الْيَْومَ 

الذي يعارضني يف ولدي دون بعل، وّهللا �الئكته ئوسني غ� مليم! هذا طــرف مــن قصــة 
عارضها، مــ� وهنالك هرطقات إنجيلية تالسالم عليهالوالدة املباركة العجيبة للمسيح بن مريم  

يجعل الجمعية الرسولية االمريكية تعرتض عىل جوانب من هــذه القصــة حســب القــرآن 
انها هي (ان القرآن مشتبه يف قصة مريم إذ ينسب إليها قصة هاجر أم إس�عيل، ف ١قائلة:

التي كانت يف الربية وهــزت إليهــا بجــذع النخلــة ومــريم كانــت يف بيــت لحــم اليهوديــة 
وهذه كلها مأخوذة مــن خرافــات املســيحي� دون ســناد عــن  ٢واملسيح � يتكلم يف املهد

  كتابات الوحي.
يف يخطئون يف قصة هاجر وهي يف برية ال ماء فيها وال كالء والنخلة و عجب من هٔواء ك

أماذا؟ ثم أ� لهم أن املكان القيص الذي انتبذته مريم كانت برية قفرا فال شجرة فيها و ال 
نخلة، فهل القيص يف قاموسهم هو القيص عن املاء والكالء؟ وليس إال البعيد القــايص عــن 

يرونها تضع حملها فال يسارعونها يف اإلتهام، و ليست النخلــة أهلها وعن مالء الناس لكيال 
قيص ع� يــرام! فهــل ان القيصــ الطــري املعمــور بالنخلــة  -إذا -إال يف املعمورة، فقصيهم

ورطبها الجني أحرى بهذه الوالدة املباركة للعذراء الطاهرة أم اآلخور معلف الحيوان ك� 
  ينقله اإلنجيل؟

ان «لية أن مكانها القيص خلو من النخل فإنجيل يوحنا يرصــح: فان زعمت الجمعية الرسو 
) وبيــت ۱۳ -۱۲: ۱۳(»الكث�ين يف أورشليم أخذوا سعوف النخــل وخرجــوا للقــاء املســيح

  .٣اللحم من ضواحي أورشليم

                                                                                                                                                         
 ���ات �� ��� أ���ر�� ��ن ا��ّ� �� و�� ���ل:

 و ���� و����� و����� وار���ع ����� �� ��ٔ�� ا�����ء ��م ��� ا���� ����ن ����� ا�� ��ن ����� وان ���� ��ر�� ���� �����.

 
 و�� ����� و����� ����� ����� ���رن ����� ��� ا���آن و ا�ٕ�����. ٥٠٣ -٥٠٠ص  »�������«.را�� ������ ١

 
 �� ا���ا�� ������� ا������� ا�������� ���� �������. ٩٣ - ٩٢ص  ٢.ج ٢

 
�����ده ا�ـ� .��� ان �� ا������ �� ا����ن ا���� ��� ��� ا���� �� ا����� و������ �� ����� ا���� ��� �� رو�� ا����� ٣

��� ��ل: رأ�� أ�� ��� ا��ّ� ����� ������ ا����� ������ ا�� ���� �����ٔ ����� �� ر�ـ� و�ـ�� ��ٔ��ـ�� �ـ� �ـ��ة ���ـ���� 
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و ح� ال تسمح هذه الجمعية ملريم الطاهرة كرامة الرطب الجني تدنس ساحتها وتصدق 
انها جاعت فانفتحت الس�ء ونزل عليهــا إنــاء فيــه كــل دواب «الخرافة الهاتكة االنجيلية 

ذ بحي وكيل فقالت: يــا رب! ا� � آكــل قــط شــيئا األرض والزحافات والطيور وقيل لها: إ 
) فهل إن ّهللا ينزل عىل مــريم ۱۶ -۱۱۰(يوحنا:  »نجسا؟ فقيل لها: ما ظهره هللا فال تدنيسه

شيئا نجسا ويأمرها بأكله أن طهره أمره، ام كيف تعــارض الطــاهرة املتعبــدة أمــر ربهــا، أ 
فتدي البرشــية عــن لعنــة النــاموس تريد ابطال حكم إلهي تعبيدا لطريقة املسيح الذي ي

  ابطاال لرشيعة التوراة؟
و ح� تحيل الجمعية الرسولية اخرضار النخلة وا�رارها من ساعتها بأمر ّهللا، فلتحل مثل 

وضعها يف خيمة الشهادة ويف الغد وجدها قد أفرخت فروخــا، «ذلك يف عىص موىس حيث 
 »)! (... فَإِّما تََريِنَّ ِمَن الْبََرشِ أََحداً ۴: ۹وعب  ۱۱ -۷: ۱۷(عد  »وأزهرت زهرا وأنضجت لوزا

فَُقــوِيل إِ�ِّ «جنس البرشــ واحــدا او اكــ� »أحدا« -»إّما«إذا حصلت  »ترين«رٔوة حتمية لبرش 
وكيف تقول مقالتها و هي حسبها صا�ة عن أيــة قولــة »نََذرُْت لِلرَّْحمِن َصْوماً فَلَْن أُكَلَِّم ..

  .-لبرش؟
) إلــه القــرآن يــأمر مر�ــه تقــول كــذبا: إنهــا نــذرت ۵۲: ۲ية الرســولية: (هنا تقول الجمع

للرحمن صوما فلن تكلم اليوم إنسيا، وهي � تكن صا�ة بدليل أمره إياهــا ان تهــز إليهــا 
ِ� َو قَرِّي َعيْناً .. »بجذع النخلة .. .. ثم أمره إياها أن تقول إنها صا�ة التتكلم  »فَُكِيل َو اْرشَ

  .»إِ�ِّ نََذرُْت لِلرَّْحمِن َصْوماً ..«ث أمرت ان تقول: متناقض حي
دليل انه »فَلَْن أُكَلَِّم ..«و عجب من هٔواء االغفال كيف جمعوا ب� صوم الصمت والطعام، و

ال يختص بقول الكالم، حيث اإلشــارة املفهمــة قــول كــ� الكــالم:  »قويل«صوم الصمت! ثم 
وحتى لو قالــت ف »قالت«و� يقل  »نُكَلُِّم َمْن كاَن ِيف الَْمْهِد َصِبي�ا فَأَشارَْت إِلَيِْه قالُوا كَيَْف «
  ال يحدد بداية الصوم ولعلها بعد هذه القولة إن كانت لفظة و� تكن.!. »إِ�ِّ نََذرُْت ...«

و يا لها من كرامة للعذراء تعتذر بعذر رشعي رشعه لها ربها حتى ال تواجــه برشــا برشــط 
 ١، وعلّه فقط صوم الصمت»إِ�ِّ نََذرُْت لِلرَّْحمِن َصْوماً «اد عنها بخارقة الهية كلمة قبل ان يذ

                                                                                                                                                         
�َ�ْ «. �����ا����م������ �� ا���� ا�� ا����� ���� ����ات �� ��ل: �� ���! إ��� وا��ّ� ا����� ا��� ��ل ا��ّ� �� ذ��ه �����   ي إِ ِ� َو ُ���

ْ�ِ� ُرَ���ً َ�ِ���� َ��َ �ِْ���ُ� �ِ  .»�ِِ�ْ�ِع ا���ْ��َ

 
��  ا����م ����و ��ٔل ��ووس ا������ أ�� ����  ا����م ������ ���ب ا������ ���� ��� آ��ب �� ����� أ�� ���� ا�����   ٦٠.ا����ر ح ١

 : ا�� ��رت ������ ����.��م �� ���� �� أ�� و��ب؟ ���ل: ا���م �� ���� �����
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ام صوم يعم الصمت و� يكن أكلها ورشبها إال قبل ان تواجه برشا فلم يشمله صومها إن 
عّم الطعام ك� الكالم، ولكنه الصمت فقط حيث النفاس من حاالت منعة ســائر الصــيام، 

�نع في� �نع عن مــا ســوى ! فآيات الصوم »فَلَْن أُكَلَِّم الْيَْوَم إِنِْسي�ا«وتفريعها عىل صومها: 
الصمت، اللهم إّال صمتا عن الكذب عىل ّهللا ورسوله حيث يبطل الصوم، ام مطلق الكذب 

  واما الصمت املطلق فال صوم فيه إسالميا! ١حيث ينتقصه، وك� ثبت بالسنة الثابتة
  ).۲۹كيف نَُكلُِّم َمْن كاَن ِيف الَْمْهِد َصِبي�ا (

دون ان »فَأَتَْت .. تَْحِملُهُ «القيص � يكن بذلك البعيد كالكوفة أن مكانها  -»فَأَتَْت ِبِه قَْوَمها«
قالُوا يا «ترتكه مخافة العار حيث اط�نت أنه عطية ربانية فهو ذائد عنها ما �س كرامتها 

تأكيــد ان »لقد«: موضعا لفرية، بالغة املدى ام عظي� بديعا ف »َمْريَُم لََقْد ِجئِْت َشيْئاً فَِري�ا
مبالغة الفرية تشكل عليها ثالوث الفرية ومن ثم التأنيــب كأنهــا ثابتــة ال حــول ك »فريا«و

  !»يا أُْخَت هاُروَن ما كاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء ...«عنها: 
  :-مع الغض عن احت�ل معجزة الهية -و هنالك مندوحة للعذراء الوالدة

، وحالة املٔون، فعلــه علها اجتذبت نطفة الرجولة دون لقاح أن جلست مكانا فيه النطفة
ــاذرة  ــراب، ت ــة املح ــي عائش ــا وه ــا ا�انه ــس قومه ــم يلم ــحة، أ فل ــىل الص ــة ع محمول

  اإلياب، فالحة يف حراب الشهوات؟!. الذهاب
وهو أخو موىس وبينه� قرون خلت؟ كــ� اعرتضــته الجمعيــة  »يا أُْخَت هاُرونَ «ثم وملاذا 

وكــأنهم يخصــون اســم » باخي مريم!): (خلط هارون أخا موىس۳۱: ۳الرسولية االمريكان (
  هارون باخي موىس ثم ال يحق ملن بعده ان يتسمى بهارون!

»أال أخربتهم أنهم كانوا يسمون باألنبياء والصالح� قبلهم«
  ؟!.٢

و ملاذا يتقدم هارون أخوها عىل أبيها ومن ثم أمها؟ علّه ألن هارون كان اقدس أنســبائها 
و أشهر يف قدسيته من أبيها لحد يتعاىل حتى عن أن ينفى عنه السوء، ثم أبوهــا مــا كــان 
امرء سوء، ثم أمها ما كانت بغيا! ومثلث النسبة هذه والرعايــة العاليــة الطــاهرة يف ظلــه 

لبنت طاهرة بعيدة عن هذه الفعلة العاهرة، فيا للمفارقة بــ� هــذه النســبة يجعل من ا

                                                        
�� ��ل: ��ل: ان ا����م ��� �� ا����م وا���اب و��ه  ا����م ������ ا����� �����ده �� أ�� ��� ا��ّ�   ٥٨ح  ٣٣٢: ٣.��ر ا������ ١

 �ٕ�ذا ���� ������ا أ������ و���ا ا���ر�� و�� ���ز��ا و�� �����وا. - ���� - أي ���� ���� -���� ����: ا�� ��رت ������ ����

 
��ن ا��ج ا�� أ�� ���� وا��� و��� �� ���� و���� وا�����ي وا������ و ا�� ا����ر وا�� أ�� ���� وا�� � -٢٧٠: ٤.ا��ر ا�����ر ٢

ا�ـ� ا�ـ� ��ـ�ان ��ـ���ا أ رأ�ـ� �ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��وا����ا�� وا�� ��دو�� وا������ �� ا������ �� ا�����ة �� ���� ��ل ����� ر��ل ا��ّ� 

�� أ������ ..آ�� و ���� ا��� ���و���� ��� ���� ���ا و��ا ����� ����ت ذ�� ����ل ا��ّ� »�� ا�ْ�َ� ��ُرونَ «���ؤن   ���ل: أ
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  تلك املقارفة النكدة الدنيئة التي ال تأتيها إال بنات بغايا واآلباء السوء!. املباركه
و القول إن هارون هذا � يكن أخاها وإ�ــا مثيلهــا يف التقــوى مشــهورا بهــا، غــ� فصــيح 

ف اىل مجاز إال بقرينة، وأنهم كــانوا يف تقريعهــا وتأنيبهــا والصحيح، حيث الحقيقة ال ترص 
  وال حقها: »لََقْد ِجئِْت َشيْئاً فَِري�ا«سابق الجملة: 

  .١واالخوة املثيلة بهارون، لها مدحة بالغة! »ما كاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء ..«
واسألوه فانه املجيب عــ� تســألون! أم  »إِ�ِّ نََذرُْت لِلرَّْحمِن َصْوماً «أشارت إليه إشارة قائلة 

قالت لهم نذرها قبل بدايته وقبل أن يكلموها، ثم أشارت إليه إجابة ع� افرتوا عليها، هنا 
خر مــن متســائليها، صــامتة يبهرهم العجاب عىل الغيظ الذي ساورهم، كيف تتجح فتســ

قالوا جوابــا عــن إشــارتها الهازئــة الفالتــة يف حســبانهم  »َمْن كاَن ِيف الَْمْهِد َصِبي�ا«مش�ة اىل 
  ؟!.»كَيَْف نَُكلُِّم َمْن كاَن ِيف الَْمْهِد َصِبي�ا«

هنا وكل أحد كان يف املهد صبيا مه� كــان اآلن ايضــا صــبيا ام  »كان«و ترى ما هي مكانة 
  با او شائبا هرما؟شا

هنا تامة وصبيا حال، كيف نكلم طفل املهد حال صــباه ولــيس يأهــل لكــالم او  »كان«عّل 
تركز صباه انه بعُد طفل املهد وملا يخرج منه حتى ئول  »كان«حوار ما كان يف املهد، إذا ف 

  .٢م ماذاهذا كارضابها يف سائر القرآن تدليال عىل �ّكن مدلولها يف حال ا »كان«لكالم، و
هنا زائد زائد من القول إذ ال يليق بفصيح الكالم كسائر القول هنا إال ما  »كان«و القول ان 

  !.»كان«نبهنا عليه وّهللا اعلم �ا 
) َو َجَعلَِني ُمباَركاً أَيَْن ما كُنُْت َو أَْوصــاِ� ۳۰قاَل إِ�ِّ َعبُْد ّهللاِ آتاِ�َ الِْكتاَب َو َجَعلَِني نَِبي�ا (

كاِة ما دُْمُت َحي�ا ( الِة َو الزَّ المُ ۳۲) َو بَر�ا ِبوالَِدِ� َو لَْم يَْجَعلِْني َجبّاراً َشِقي�ا (۳۱بِالصَّ  ) َو السَّ
) ذلَِك ِعيَىس ابُْن َمْريََم قَْوَل الَْحقِّ الَِّذي ۳۳َعَيلَّ يَْوَم ُولِْدُت َو يَْوَم أَُموُت َو يَْوَم أُبَْعُث َحي�ا (

  ).۳۴ِفيِه َ�َْرتُوَن (
تنزيهات سبع تخصه، تغلق عليه السبع أبواب جحيم االفرتائــات املوجهــة اليــه، املفتحــة 

َو «هامة تكرس حياته الطاهرة وحياة امه الزاهرة العذراء: عليه، وثامنة هي تقديسة تامة 
                                                        

��� �� ��� إ��ا��� ���� ا��� �� �� ��ف ������ح .���� ا����ن: �� ا�� ��رون ��� ا��ال: أ���� ان ��رون ��ا ��ن ر��� ��١

أ��ل و��ا ا�����ع ا��� ����ع ��� �� ا����� ���  آ�ـ� و ���� ا��� ����� ا�� ���س و���دة و��� وا�� ز�� وا�����ة �� ���� ����� ا�� ا���� 

 ا���آن ����� ا������. . وا��اوي ��� �� ���� ا�����ر��� وا�������آ�� و ���� ا��� ������� و��� ���  

 
و����  -ان ا������ وا������ ������ �� ��� ا��� �� ����� ر�� ٩٣: ١٧ »�ُْ� ُ�ْ���َن َر��� َ�ْ� �ُْ�ُ� إِ�ّ� �ََ��اً َرُ��ً��«.��� ���� �����: ٢

ِ� ُ��ْ����ً �َ�� �ُْ�ِ�ْف ِ�� ا�َْ�ْ�ِ� إِ���ُ «�����:  ��� ا����ة ��ام ا���� ا�����ل ..  ٣٦: ١٧ »��َن َ�ْ�ُ��راً  َو َ�ْ� �ُ�َِ� َ�ْ��ُ���ً �ََ�ْ� َ�َ��ْ�� �َِ��ِ��

 ��� ا���� ��� ��ا�� و��� ���ج �� ���ه!. »َ�ْ� ��َن ِ�� ا�َْ�ْ�ِ� َ��ِ���«و���� 
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الُم َعَيلَّ  ! والحق أقول إنه بيان صارم عىل اختصــاره يجــرف عنهــا كــل هرطقــة عارمــة »السَّ
  تهرف او كلمة تحرف يف كتابات مزورة!.

  قاَل إِ�ِّ َعبُْد ّهللاِ ..؟ ۱
ركة يذود عنه تفريط املفرط�: انه إن كالمه وهو يف املهد صبي رضيع، وبهذه البداية املبا

ولد زنا. وإفراط املفرط� انه ّهللا او ابن ّهللا، فكيف ينطق ولد زنا بخارقة الهيــة اللهــم إّال 
  من اصطفاه ّهللا، وكيف يعرتف ّهللا او ابن ّهللا ام اقنوم االلوهية انه عبد ّهللا؟!.

المه يف بعدية أنه الطاهر املصطفى ففي ح� أنه � يرصح هنا بالطهارة عن الزنا استلزم ك
ُه آيَةً «آية ّ�:  ) وهنا يتهدم رصح كل مفرط ومفرّط بحق ۵۰: ۲۳( »َو َجَعلْنَا ابَْن َمْريََم َو أُمَّ

، حيث األقاويل فيه� وال سي� فيه متشابكة متشاكسة ال يكاد تخمد عليه�السالماملسيح وأمه  
فسه وهو يف املهد صبي! نجد قرابة �ان� موضــعا يف ن�انها إال برصاح القول من املسيح ن

ورغم تحرّفها ال نجــد فيهــا وال  ١األناجيل أن املسيح يعرتف بعبوديته ّ� وأنه ابن اإلنسان
واآلب باللغــة »روح القــدس اآلب واالبــن«ترصيحة واحــدة مــن وحــي اإلنجيــل أنــه ّهللا إال 

قا للخالق وهو ابن اإلنسان، وروح القدس هو اليونانية تعني الخالق، فاالبن ليس إال مخلو 
الوسيط ب� الخالق واالبن. ولكنهم رغم الحفاظ عىل الصيغة اليونانيــة يفرســونها بــاألب 
كأنها عربية مع الغض عن مّدها، تحريفا خارفا مجازفا جارفا � يتنبه لــه إّال القليــل ممــن 

  ويف لرعاية الحق من العارف�.
فهو  ٢حاله ومقاله وسمة أفعاله طول حياته، مه� اختلق عليه مقاالت اخرى »إِ�ِّ َعبُْد ّهللاِ «

و إذا واحــد تقــدم «ال يعرف لنفسه صالحا بجنب ربه فكيف يجعل نفســه ِعــدال لربــه؟: 
  وقال له: أيها املعلم الصالح .. فقال له:

: ۱۰) و(مرقس ۱۹ -۱۶: ۱۹(متى  »ملاذا تدعو� صالحا؟ ليس أحد صالحا إال واحد وهو هللا
حاشــاك يــا رب! «ف، املتطــرق لــه لقــب الــرب: ) ويندد ببطرس املتطــر ۱۹: ۱۸) (لوقا ۱۸

فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان! أنت مع�ة يل ألنك التهــتم �ــا � لكــن �ــا 

                                                        
 ١٦: ٧و ٤٤و ٢٩و ٢٨و ١٤: ٦و  ٤٤و ٣٠، و٢٤و ١٩: ٥و ٤٤و ١٩و ٣٤: ٤و ٢٤و ٢٦: ٣و ٦: ٤و ٥١: ١.��� �� إ���� ����� ١

 ��� ا��ّ�.��  ٢٧: ١٢و ٤١: ١١و ٢٨و ٢٦و ٨و ٤٠و ٣٣و ٢٨و ١٨و

 ا�� ا�� ا�ٕ����ن. -٢٠و ١٨: ٢٠و ٢٨: ١٩و ١١: ١٨و ٢٢و ١٢و ٩: ١٧و ٢٧و ١٣: ١٦و ٦: ٩و ٢٠: ٨و �� ��� 

 
) وا������ ا�� �� ا��ّ� وا�����: (����� ٦١: ١٤) وا�� ا��ّ� ا����رك (���� ٩: ١وأول ��ا���ه (��  ١٧: ٣.�������� ا�� ا�� ا��ّ�: ��� ٢

) و���ر��� ا�������ت ا������ن �� ٢٣: ��١: ا��ّ� ���� (��� ) وا��ب و�� ��ر �� ا��ٔ����� و ا�� ������١٤: ٩) ا��ز�� (�� ١: ١

) و���ه �� رب ا������ ����ر�� ا������ ��� ٤٩: ١١) و(���� ٣٤: ٢٣ا��ّ�: ���� أ����ء و����ء و���� (���  - ) و���: ���ه١ا���� (

 ).٢٠: ٢٢و����  ٢٤ :١٤و����  ٢٨: ٢٦) و���ه ���� ���ا �� ا���� (��� ٢١: ����٥س ���� و����� (��� 
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  ).۲۳ -۲۲: ۱۶(متى  »للناس
و يندد �ن اختاله معادال لربه: آ� يعمل وأنا أعمل فمن أجل هذا قالوا: إنه كرس السبت 

  .١)۱۷ف (يوحنا  »و جعل نفسه معادال ّ� 
  ـ آتاِ�َ الِْكتاَب .. ۲

ان ليس له كتاب رشعة، وإ�ا الحواريون ومن اتباعهم هم  السالم عليهفرية أخرى عىل املسيح  
نرى عندهم إنجــيال ينســب اىل املســيح إال مــا  الكاتبون س�ته وسموها اإلنجيل، لذلك ال

  تطرق له التاريخ وأصبح منسيا مع الزمن وهو انجيل برنابا.
)! وج�عــة مــن ۴۶:) ۵( »َو آتَيْناُه اْإلِنِْجيــَل فِيــِه ُهــدًى َو نـُـورٌ «إن القرآن يثبت له إنجيال: 

و: او مــيم  ٢املسيحي� ينكرون هذه الحقيقة الناصعة، ك: القــس وت. جردنــر اإلنجليــزي
بعد «املسيح وك� يف اإلنجيل الحايل نفسه:  رغم اعرتاف ج�عة آخرين منهم بإنجيل ٣ميلر

بإنجيل ملكوت هللا ويقــول: قــد كمــل  -يبرش -ما أسلم يوحنا جاء يسوع إىل الجليل يكرز
(و كان يسوع يطوف  ٤)۱۵: ۱(مرقس  »الزمان و اقرتب ملكوت ّهللا فتوبوا وآمنوا باإلنجيل

) ويعــرف بــه ۳۵: ۹و ۴:۲۳(متــى  »كل الجليل يعلم يف مجامعهم ويكرز بإنجيل امللكــوت
                                                        

 ��� ��� ������ وا��� �� ��ا�� ا������� وا����ة ������ و�������. -١٤٥ -٦٥.را�� ������: ������� ص ١

 
��� ������ ا���� ا�������  -.�� �����: ���ورة ا���� ������ر ا���راة وا�ٕ����� وا���آن، ��ر �� ا������ ا������� �����ق ���٢

 ���ل ���: -���٣٧رع ا����خ ���ة 

و���  -اي: ا���� ا������� ����ف ا�������ن �ٕ����� ��� ا�ٕ����� ا�����  آ�� و ���� ا��� ����� ا���ون ا��� ��� ��� ا����� و���� «

���ك ا�� ���� ��ل ��� ا�� ��ن ��ى ا�������� ���ب آ�� ��� ا����ب ا����� او ا�ٕ����� ا������ او ان ا������ ��� ��� ز�� ا����ة 

��: ان .. ان ا�ٕ����� ا����� �� إذا ا�ٕ����� ا������، وان ز�� و��د ���ب ٓا�� ا��ل ��� ���� �� و�� و ���ٔ، ����� ان ���ل �

 .»����� ا���ر ا�ٕ����� أ����ا ان ��و���� ���ق ������ وو���� ������ و���� ����� ���� �� دو��ه ���� ��

 
ان ر��� ���� ا����� �� ��� �� ����� «.�� ا����� ا����� ا������� �� �����: ا����ن ا����� �� ��ب ������ ا�����، ���ل ���: ٣

��ر ����� ا���راة، ا�� ���� ا��ّ� ا�����ة و��ن ���ه ��ا�� ��� ا��ّ� و����� ��� ��� �� ا���زم ان ���ل ���� ���ب،  �����، ا���

وا�����ن ا��ٔو��ن ا��� ����ا �������ن �� ������ ا����ة، ��ٔ�� ��وم ���ب ���ل ����؟ ��ن ا����� و������ ���� ������ ��� ����� 

�����ا إذا ����� ا�� ���ب ����� إذ ���� ������ ����� ا���راة، و�� ���ب ��� ����� أ������ ��ٔن ا����� ���ب ا���ار���، ��� 

و��� ا�������� ��� �� ��وا ا����� �� ا���� ��� ا��ٔ���، ��� ����� ا�� �����ت ������  -��ن ذ�� ا����ب ��ٔ����� وأ��ا��

رأوا  -� ا����ن، ���� رأى ����ا ا��ٔ����� ا���� ����ا �����ن ���ة ا����� ����ن و����ة�����ات ا����� و����� ��� ������ ا����ن �

�� ا����وض ����� ��ٔ��� ��ه ا��ٔ����� و�����ا ���� أ��ا�� و أ��ا�� و����ا�� و��ه ا���� �� ا���ا�� ا������ ا������� ��� ا����� 

 .»و������ه

 
 ��� ���� ��� ���ل ا����ق ا����� ا��ى..��ه ا��ٓ�� ���� ��ٔ��� �� ����ا ������ا إ����� إذ ��ن ���� و���� �����، ٤
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أوال أشكر الهي يسوع املسيح من جهة جميعكم أن ا�انكم ينادي به يف كل «بولس قائال: 
(روم: »نه شاهد يل كيف بال انقطاع اذكرهمالعا� فإن هللا الذي أعبده بروحي يف إنجيل اب

و لقد قال يل صدق يا برنابا ا� اعرف كل نبي وكل نبوة وكل ما أقوله إ�ــا «) ويف: برنابا: ۱
»جاء من ذلك الكتاب

(و أنتم شهداء عىل هذا كيف أنكر عىل هٔواء األرشار الــذين بعــد  ١
ــل  ــأعود قب ــي س ــيطان، ولكنن ــل الش ــق إنجــييل بعم ــيبطلون ح ــا� س ــن الع ـايف ع انرصـ

) (... مع أنني اآلن أب� شفقة عىل الجنس البرشــي ألطــيلن يف ۱۵ -۱۴: ۵۲(برنابا »نهايةال
ذلك اليوم عدال بدون رحمة لهٔواء الذين يحتقرون كالمي وال سي� أولئك الذين ينجسون 

إ� «) وك� يشهد بولس بهذه الخيانة الفاضــحة إذ ينــدد بهــم: ۲۲ -۲۱: ۵۸(برنابا »إنجييل
قلون هكذا رسيعا من الذي دعاكم بنعمة املسيح إىل إنجيل آخر؛ لــيس أتعجب أنكم تنت

  )!۷ -۶(اغال:»هو آخر. غ� أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون ان يحولوا إنجيل املسيح
و هنالك يف األناجيل الالحقة لهذه األصول االنجيلية عندهم ترصيحات تتجاوب معها، ك 

أول «) وإنجيــل الــرب ۱۳: ۱( »نجيــل الخــالصإ «) و۱۵: ۶ف  ۱( »إنجيــل الســالم للمســيح«
  ).۹: ۲(»تسلو

حيــث ينقــل عــن  »نــارتن«و كذلك ترصيحات اخــرى مــن علــ�ء املســيحية ومــٔوفيهم، ك 
يف عداد خمسة و عرشين  السـالم عليـهوتذكر دائرة املعارف اإلنجليزية إنجيل املسيح   »اكهارن«

وكث� من متــأخري علــ�ء النمســا، ومــال إليــه  »اكهارن«و ٣وئوده كتاب اكسهوموا ٢إنجيال
»نيم�مارش -ليسنك -ميكايلس -كوب -ليكلرك«املحققون: 

٤.  
الرسالة  ترى كيف تأخرت النبوة عن إتيان الكتاب الذي يضم النبوءه »(َو َجَعلَِني نَِبي�ا .. -۳

كلتيه�؟ ألن النبّوة للرسول هي الرفعة يف رسالته. فهناك نبوءة ثم رسالة ثــم نبــّوة، فمــن 

                                                        
ا���ر�� ا��ّ� .����� ��ل ا�������: ��� ان ا��ّ� ���� ��� ����� ��ٔ�� �� ����� ا���ن �� ��� �����؟ أ��ب ���ع: ������: ا�� ��� ١

������� ا�� ��� إ��ا��� أ����� ����� ���� ��آة ���� ���� ا�� ���� ��� ان �� �� أ��ل ���ر �� ��ا ا����ب و��� ا���� ��ور 

ذ�� ا����ب �� ��� ا��� �� ا�����، أ��ب ���س: �� ����! �� �� ����� ا��ٓن �� ����ب �� ذ�� ا����ب؟ أ��ب ���ع: ان �� 

���� ا��ّ� و����� ا��ّ� و������ ا�ٕ����ن و����ص ا���� ا����ي ا��� �� ����� ��در �� ذ�� ا����ب ا��ي �� ا����� ������ �� أ���� ��

٥ -١: ١٦٨. 

 
 � ����� ������: ��ا��ت ا��د���ت.��� ���ان: ا� ١٨٠ -١٧٩ص  ١٣.�� ا������� ٢

 
��� ���� ��و������ ����ه �� ا���ب ٣  م �� ���ن.  ��١٨١٣ ����� ا�����ع  ٥.أ

 
 ��� ��� ������ ا��ٔ�����. ٦٠ -٩ص  »ا������ وا������� ��� ا���� ا����و�� ا����ر��ت«.را�� ������ ٤
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ليس برسول ومن رسول ليس بنبّي، وك� تتأخر النبوة الجامعة مع الرســالة عنهــا يف  نبيءٍ 
َو اذْكُْر ِيف الِْكتاِب ُموىس إِنَُّه كاَن ُمْخلَصاً َو «سائر القرآن، تدليال عىل أنها أخص من الرسالة: 

ُه كاَن صاِدَق الَْوْعِد َو كاَن رَُسوًال ) (َو اذْكُْر ِيف الِْكتاِب إِْس�ِعيَل إِنَّ ۵۱:) ۱۹( »كاَن رَُسوًال نَبِي�ا
) (الَِّذيَن يَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّبِيَّ اْألُمِّيَّ الَِّذي يَِجُدونَُه َمْكتُوباً ِعنَْدُهْم ِيف التَّْوراِة ۵۴: ۱۹( »نَبِي�ا

) (َو ما أَرَْسلْنا ِمــْن قَبْلِــَك ۱۵۸: ۷(».. فَآِمنُوا ِباّ�ِ َو رَُسولِِه النَِّبيِّ اْألُمِّيِّ «) ۱۵۷: ۷(»َو اْإلِنِْجيلِ 
) فهــذه النبــوة الســامية كســائر النبــوات متدرجــة مــن ۵۲: ۲۲( »ِمــْن رَُســوٍل َو ال نَِبــيٍّ ..

 »َو َجَعلَِنــي نَِبي�ــا«ثــم نبــّوة »آتاِ�َ الِْكتاَب «اىل نبوءة وحي ثم رسالة:  »إِ�ِّ َعبُْد ّهللاِ «العبودية 
ة متوسط الرســالة، وكــل مــن هــذه الــرحالت درجــات حســب درجــات فب� النبوة والنبو 

  النبوات.
تحرص كيانه ككل يف النبوة رفضا ملا سواها من الوهية او بنوة حقيقية  »َو َجَعلَنِي نَبِي�ا«ثم 

من وراثة االلوهيــة او  السالم عليهاو ترشيفية اماهيه م� يهرفه الخارفون حول السيد املسيح  
لَِني ُمباَركاً أَيَْن ما كُنُْت بركة شاملة تكرس كيانه ككل، تسلب عن ساحته كل النبوة! َو َجعَ 

ترضب إىل أعــ�ق »أَيَْن ما كُنُْت «املثالب واملآلب التي اختلقته أيدي الدس والتجديف، ف 
املايض يف أصالب شامخة وأرحام مطهرة حيث تنقل من كل اىل اخــرى واىل امــه الطــاهرة 

مستقبله ك� يشملها مثلث السالم، فلــم  حته يف ماضيه وبأحرى حالهالعذراء، ما يطهر سا
تكن يف هذا الب� مقاربة محرمة عىل أية حال، وال مقارفة لها يف كــل حــّل وترحــال ومــن 

  مستقبله املجيد.
إنه � يخلد بخلد مريم الطاهرة إال رجاء الذود عن ساحة هذه الــوالدة، فــإذا هــي تجــد 

  وليدها:
»لناس أين اتجهتجعلني نفاعا ل«

  .٢ومعل� ومٔوبا ١
  ة األصالب واألرحام التي تنقال بينها.يف بركة كاملة كافلة لكاف

و ذلك تعريض عريض عىل كل التقوالت الكتابية يف عهدي القديم والجديد، مــ� تــدنّس 
هذه الساحة املباركة �ن قبلها من ساحات النبوات وسواها من أصالب وأرحــام! وصــحة 

  .السالم عليههذه األناجيل خطر عىل قدسية املسيح  

                                                        
ا��ج ا��������� �� ����� وا�� ���� �� ا����� وا�� ��ٓل �� ���رم ا��ٔ���ق وا�� ��دو�� وا�� ا����ر ��  -٢٧٠: ٤.ا��ر ا�����ر ١

��ـ� �ـ� ��ـ��� و����� ���ر�� أ���� ��� ��ل: ����ـ� .. وروى �ا����م ������ل ����   آ�� و ���� ا��� �����ر��� �� أ�� ����ة ��ل ��ل ا���� 

 ��ل: �����،��ا ����� ������اق ا����. ا����م ����ا�����ر �����ده ا�� ��� ا��ّ� �� ���� �� ر�� �� أ�� ��� ا��ّ�  

 
 �� ا��ٓ�� ... آ�� و ���� ا��� ���.ا����ر ا��ج ا�� ��ي وا�� ����� �� ا�� ����د �� ا���� ٢
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عــن حــزب ّهللا وال يســمحان لــه الــدخول يف  السـالم عليـهتبعيد املســيح   العهدان يتنارصان يف
 -وعوذا باّ�! مــوآب -جمعية الرب إذ يفرتيان عليه أنه من جدود أربعة هم من أوالد زنا

  سلي�ن: -بن عمي -فارص
هٔواء األربعة من أجداد املسيح حسب اإلنجيل، تجد كلهم من أوالد الزنا حسب الكتابات 

  :املقدسة!
) وهي من نسل موآب،املسيح من ۶ -۵: ۱(متى  »: عوبيد جد داود النبي أمه روث»موآب«

  ) فموآب أحد أجداد املسيح وداودسلي�ن.۱: ۱نسل داود من سلي�ن (متى 
) امــه مــن نســل بــن عمــي ۷: ۱: رحبعام بن سلي�ن من أجداد املسيح (متــى »بن عمي«

  ).۲۱: ۱۴(املوك 
) ونحــن نجــد هــٔواء الثالثــة ۴ -۱: ۱لة أجــداد املســيح (متــى : وهو ايضا يف سلســ»فارص«

وسلي�ن يف التوراة من ولد الزنا! فموآب وبن عمي ه� ابنا لوط حيث ز� ببنتيه سكرانا 
فولد من الكربى موآب، ومن الصغرى بن عمي، وه� يرأسان سلسلتي موآب و بن عمــي 

لة ابن يهودا حيث ز� بها فولــدت حلي»تامار«: وفارص او برص ولد من زنا من ۱۹(تكوين 
امرأة او ريـّـا حيــث  »بت شبع«) وسلي�ن من ولد ۳۰ -۶: ۳۸فارص وزارح توام� (تكوين 

  ) وحاشاه.۶: ۱ز� بها داود النبي (متى 
من املحارم، نتيجة تجــاوب العهــدين  -وعوذا باّ�  -فداود وسلي�ن واملسيح هم أوالد زنا

� بترصيحات تخرج املسيح وهٔواء من حزب ّهللا وال تــأذن يف عرض نسبهم، ثم التورات تأ 
  لهم الدخول يف جمعية الرب!.

ال يدخل ابن ز� يف ج�عة الرب، حتى الجليل العارش ال يــدخل منــه أحــد يف ج�عــة «... 
الرب. ال يدخل عمو� وال موآ� يف ج�عة الرب حتى الجيل العارش. ال يدخل منهم أحــد 

 - ۲: ۲۳(تثنية »األبد ... ال تلتمس سالمهم وال خ�هم كل أيامك إىل األبديف ج�عة الرب اىل 
ال  -)! إذا فال خ� يف مسيح اإلنجيل وال يدخل يف ج�عة الرب فضال عــن أن يرأســهم۶و ۳

هو وكل ولد ز� وال سي� املوآب� وبن عم� وهــو مــنه�! فكيــف  -يدخل: نهيا او إخبارا
عزم أو ابنا ّ� ام إلها متجسدا يف الناسوت، هذا االفك والبهت يعترب نبيا عظي� من اويل ال

. َو أَْوصــاِ� »َو َجَعلَنِي ُمباَركاً أَيـْـَن مــا كُنْــُت «الزور يف العهدين تجتثه مقالة مسيح القرآن. 
كاِة ما دُْمُت َحي�ا ( الِة َو الزَّ   ).۳۱ِبالصَّ

ا بنفســه وإقامــة يف أمتــه وكــ� يف تلك هي وصية خاصة رابية عىل أمته، بالصالة: أداء لهــ
ــالَة لـِـِذكِْري«موىس:  رَبِّ «) وابــراهيم: ۱۴: ۲۰( »إِنَِّني أَنَا ّهللاُ ال إِلَه إِّال أَنَا فَاْعبُْدِ� َو أَقِِم الصَّ

يَّتِــي الِة َو ِمْن ذُرِّ ــالةِ «) وإســ�عيل ۴۰: ۱۴( »اْجَعلِْني ُمِقيَم الصَّ َو  َو كــاَن يـَـأُْمُر أَْهلَــُه ِبالصَّ
كاةِ  الِة َو اْصطَِربْ َعلَيْها«) وهذا النبي والذين معه: ۵۵: ۱۹( »الزَّ ) ۱۳۲: ۲۰(»َو أُْمْر أَْهلََك ِبالصَّ
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الةَ    ).۴۵: ۲۹( »(اتُْل ما أُوِحَي إِلَيَْك ِمَن الِْكتاِب َو أَقِِم الصَّ
ه ما كان إال عبــد ّهللا، إضافة إىل ما يعم املرسل� ان السالم عليهيف املسيح   »و اوصا�«و قد تدل 

ال إلها او ابنه وإّال فلمن كان يصيل؟! َو بَر�ا ِبوالَِدِ� .. جعلني برا بوالد� ويــا للعجــاب أن 
يصبح الرب بالوالدة من امليزات الرسالية وهو من النواميس العامة، والرســالة تتخطــى بــرا 

ارك فيها األمة أم أد� من القمة بوالد� أما ذا من قبيله، وتختص بامليزة القمة التي ال تش
كإقام الصالة وإيتاء الزكاة، دون الرب بالوالدة، وال نجد يف سائر القرآن، يعتربه ميزة رسالية 

) ويف ۲۸: ۵۲(»إِنّا كُنّا ِمْن قَبْــُل نـَـْدُعوُه إِنَّــُه ُهــَو الـْـَربُّ الــرَِّحيمُ «اللهم إال بر الرحمة االلهية: 
) ثم وآيات اإلحســان بالوالــدين تعــم ۱۴: ۱۹(»يِْه َو لَْم يَُكْن َجبّاراً َعِصي�اَو بَر�ا ِبوالِدَ «يحيى 

يف املسيح تعني ايجابية الــرب بهــا التــي ال اثــر عنهــا يف الكتابــات »بَر�ا بِوالَِدِ� «األمم! ولكن 
مست منه  ). تعني الذود عن ساحته ما۳۲اإلنجيلية، وك� أن: َو لَْم يَْجَعلْنِي َجبّاراً عِصي�ا (

  هذه الكتابات إنه كان بها جبارا شقيا!.
  
  

  املسيح وأمه حسب اإلنجيل:
نبدأ هنا بقصة قانا الجليل ما أسوءها ملريم وعيساها إذ تنسب اىل املسيح معجزة صناعة 
الخمر كاوىل معجزاته التي دعت تالميذه إىل اال�ان به، وذلك باستدعاء مريم وهو يهتكها 

ومن فوره يأ� ساعته قائال: امأل و األجران  -و ساعتي بعد«نه يطبّقها: يف استدعائها رغم أ 
  .»ماء .. فل� ذاق رئيس املتكأ املاء املتحول خمرا ...

 -۲! (يوحنا: »هذه بداية اآليات فعلها يسوع يف قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تالميذه
رغــم إجابتهــا مــن »ولك يا امــرأةما يل «) .. فمسيح القصة يهتك أمه يف كلمة الذعة ۱۱: ۱

  فورها ملأمورها كمعجزة أوىل!.
إذ كان يكلم تالميذه فجاءت «وفتك ثان بها يف قصة ثانية يتهمها فيها بعدم اإل�ان:  -هذا

حينئذ إخوته وأمه ووقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه وكان الجمع جالســا حولــه فقــالوا: 
بهم قائال: من امي وإخو�؟ ثــم نظــر حولــه اىل هوذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك. فأجا

الجالس� وقال: ها أمي وإخو� ألن من يصنع مشيئة ّهللا هو أخي وأختي وأمــي (مــرقس 
) (متــى ۲۱ -۱۹: ۸(لوقا  ») (امي واخو� هم الذين يسمعون كالم هللا ويعملون بها۳۱: ۳

۱۲ :۴۶- ۵۰.(  
�نُّعا عن مكاملتها فرية عليهــا أنهــا تاركــة فيا لها من نسبة فاسقة كافرة اىل مريم واخوته 

للصالحات، ويف ح� أنه ئود بالغ التوكيد بــاحرتام األمهــات وانــه مــن النــواميس العرشــة 
) (لوقا ۱۹: ۱۰) (مرقس ۱۹: ۱۹التوراتية دون رشط اإل�ان وهي الطاهرة املعصومة (متى 
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املثابة. وتذليل األبوين يخلّف  ) أ فنقضا للنواميس وتناقضا ب� القول والعمل بهذه۱۰: ۱۸
ملعون من يستخف بأبيــه أو أمــه ويقــول جميــع الشــعب «لعنة إلهية بتأم� شعب ّهللا: 

  ).۱۶: ۲۷(تثنية  »آم�
ثم هو يف قصة ثالثة وهي عند صلبه! ينعزل عن بنّوته لها ويهبها ملن يحبه من تالميــذه: 

 »كلوبــا«ع أمه واخت مريم زوجــه (يوحنا) لتكون له اما: وكانت واقفات عند صليب يسو 
. فل� رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال ألمه: يا امــرأة! »مريم املجدلية«و

 »هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هوذا أمك. ومــن تلــك الســاعة أخــذها التلميــذ إىل خاصــته
  )!.۲۷ -۲۵: ۱۹(يوحنا 

ل انجبار حالــة مســيح اإلنجيــل الجبــار ثم املخترص يف علم الالهوت العقائدي يحاو  -هذا
  !.١العصبي

ومسيح الجبار العيص تجاهها حسب اإلنجيل، ثم نجــده وامــه حســب  هاالسالمعليهذه مريم  
  القرآن يف ارفع مقامات العصمة والطهارة.

  
  مريم يف القرآن

مِ « يُع إِذْ قالَِت اْمَرأَُت ِعْمراَن رَبِّ إِ�ِّ نََذرُْت لََك ما ِيف بَطِْني ُمَحرَّراً فَتََقبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَنَْت السَّ
يُم. فَلَّ� َوَضَعتْها قالَْت رَبِّ إِ�ِّ َوَضْعتُها أُنْثــى َو ّهللاُ أَْعلَــُم ِ�ــا َوَضــَعْت َو لـَـيَْس الــذَّكَُر الَْعلِ 

يْطاِن الرَِّجيِم. فَتََقبَّلَه يَّتَها ِمَن الشَّ يْتُها َمْريََم َو إِ�ِّ أُِعيُذها بَِك َو ذُرِّ ا َربُّهــا كَاْألُنْثى َو إِ�ِّ َسمَّ
لَها َزكَِريّا كُلَّ� َدَخَل َعلَيْها َزكَِريَّــا اْلِ◌مْحــراَب َوَجــَد ِبَقبُ  وٍل َحَسٍن َو أَنْبَتَها نَباتاً َحَسناً َو كَفَّ

ِعنَْدها ِرزْقاً قاَل يا َمْريَُم أَّ� لَِك هذا قالَْت ُهَو ِمْن ِعنِْد ّهللاِ إِنَّ ّهللاَ يـَـْرزُُق َمــْن يَشــاُء ِبَغــْ�ِ 
َكُة يا َمْريَُم إِنَّ ّهللاَ اْصطَفاِك َو طَهَّرَِك َو اْصطَفاِك « -).۳۷ -۳۵: ۳( »ِحساٍب  َو إِذْ قالَِت الَْمالئِ

) (َو َمــْريََم ۳:۴۳(»َعىل نِساِء الْعالَِمَ� يا َمْريَُم اقْنُتِي لَِربِِّك َو اْسُجِدي َو اْركَِعي َمَع الّراكِِع�َ 

                                                        
���ل ���: .. و���� �� ا����� ا�������ت وا��ة �� ������� �� ا����ـ�ت ا���ـ�� �ـ�  -١١٨ -١١٢ص  ٢.��ٔ��� ��د�� اوث ج ١

��� ���� �� أ���ء ��� ا����� .. ���� �� ٣: ٢٧/ ٣ا�����: ا��� ا����� ����  -ا���ا�� -������� ��ّ� و�������� ا����ى: ا�����ن

أ��� ���ت ا����ات ���� ا���� �� ���� ��ـ�� �����ـ�، أ�ـ� �ـ�ن ا���ـ� �����ـ�� ��ـ� أ��ـ�ت ا��ـ��ات إ��ـ�دا ���ـ� ان 

�� �� «) ... أ��� ا����� ا����������: ٣: ٢٧/ ٣ا���ى ا����� ��رت ����� �� ا����ع ����دة ا����: (ا��� ا����� ����س 

���� ان ������ �� ا������ ��� ا������ ا�� ������ز ��ص �� ا��ّ� ��� ����� ا������ ا�� ا���ل �� ا�����و��  ��ر ������ ��ة �����

��ٔ��� ���� �� ���� �� �� ����� ����� او ورا��� «) و�� ��ل ا��������س ا����� ��� �� ر����� �� ا���راء ام ا��ّ�: ٨٣٣ا���راء.(

 -») (ا����م ���� �� ������ ���� ...٢٨: ��١ �� ���� () ��ه ا����� �� ������ ٢٢٩١(

��ن ا��ٓ��ء ا������ �����ن ����� ���� �� ا������ ����ّ� ا����� او ������س: ان �� ����� ����� ��� ان ����� �� ا���راء 

 .٣وا����� ا��ام ��� ���� ا������ �� ا���� �� ���م ا����� ا���:  -����
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قَْت ِبَكلِ�ِت َربِّها َو كُتُبِِه َو ابْنََت ِعْمراَن الَّتِي أَْحَصنَْت فَْر  َجها فَنََفْخنا ِفيِه ِمْن ُروِحنا َو َصدَّ
  مرة تذكر يف سائر القرآن!. ۳۵) وهكذا اىل: ۱۲: ۶۶( »كانَْت ِمَن الْقانِتِ�َ 

  
  املسيح يف القرآن

: ۱۹ة (جعله مباركا أين� كان عرب األصالب واألرحام وعــرب حياتــه النــ�  -إنه عبد ّهللا ونبيه
) وا�ــا مقالتــه وحالتــه طــول ۱۷۲: ۴(») َولَْن يَْستَنِْكَف الَْمِسيُح أَْن يَُكوَن َعبْــداً ِ�ِّ ۳۲ -۳۰

إِنَّ َمثََل ِعيىس ِعنَْد ّهللاِ «) و۵۱: ۳( »إِنَّ ّهللاَ َر�ِّ َو َربُُّكْم فَاْعبُُدوُه هذا ِرصاٌط ُمْستَِقيمٌ «حياته 
ٌد أَنَْعْمنــا َعلَيْــِه َو ۵۹: ۳(»تُراٍب ثُمَّ قاَل لَُه كُْن فَيَُكونُ كََمثَِل آَدَم َخلََقُه ِمْن  ) (إِْن ُهَو إِّال َعبْ

) (َو إِذْ قاَل ّهللاُ يا ِعيَىس ابَْن َمْريََم أَ أَنَْت قُلَْت لِلنـّـاِس ۵۹: ۴۳( »َجَعلْناُه َمثًَال لِبَِني إِْرسائِيَل 
ّهللاِ قاَل ُسبْحانََك ما يَُكوُن ِيل أَْن أَقُوَل ما لـَـيَْس ِيل ِبَحــقٍّ إِْن  اتَِّخُذوِ� َو أُمِّي إِلَهْ�ِ ِمْن ُدونِ 

  كُنُْت قُلْتُُه فََقْد َعلِْمتَُه تَْعلَُم ما ِيف نَْفِيس َو ال أَْعلَم.
يِن ما َوّىص ِبِه نُوحاً َو الَِّذي أَْوَحيْنا «و هو واحد من اويل العزم الخمس:  َع لَُكْم ِمَن الدِّ َرشَ

يَن َو ال تَتََفرَّقُــوا ِفيــِه .. يْنا ِبِه إِبْراِهيَم َو ُموىس َو ِعيىس أَْن أَقِيُموا الدِّ : ۴۲( »إِلَيَْك َو ما َوصَّ
َو كَلَِمتُُه أَلْقاها إِىل َمْريََم «) وقد س�ه ّهللا باملسيح ۴۶: ۵و ۴۸و ۳: ۳) وكتابه اإلنجيل: (۱۲

) (َوِجيهاً ۱۸۷: ۵) و (۱۵۹: ۴(»األع�ل يوم القيامة ) وهو من شهداء۱۷۱: ۴( »َو ُروٌح ِمنْهُ 
ِب�َ  نْيا َو اآلِْخرَِة َو ِمَن الُْمَقرَّ : ۶و ۳:۳۳( ») ومن املصطف� املجتبــ� الصــالح�۴۵: ۳(»ِيف الدُّ

) وكــان مبرشــا برســول ۴۸: ۳(») وقد علمه هللا الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل۸۷ -۸۶
) (َو ما قَتَلُوُه َو ما َصلَبُوُه َو لِكْن ُشبَِّه لَُهْم َو إِنَّ ۴۸: ۳( آله و عليه هللا صىليأ� من بعده اسمه أحمد 

بـَـْل الَِّذيَن اْختَلَُفوا ِفيِه لَِفي َشكٍّ ِمنُْه ما لَُهْم ِبِه ِمْن ِعلٍْم إِالَّ اتِّباَع الظَّنِّ َو ما قَتَلُــوُه يَِقينــاً. 
ِه ..   ) وسئون به أهل الكتاب قاطبة قبل موته:۱۵۸ -۱۵۷: ۴(»رَفََعُه ّهللاُ إِلَيْ

) مرة ۲۵) مرة عيىس(۱۱) واىل (۱۵۹: ۴( »َو إِْن ِمْن أَْهِل الِْكتاِب إِّال لَئُوِمنَنَّ ِبِه قَبَْل َمْوتِِه ..«
  !.عليهاالسالماملسيح املذكورة يف سائر القرآن، وتربوا مرة واحدة عىل امه الطاهرة مريم  

المُ «   ).۳۳( »َعَيلَّ يَْوَم ُولِْدُت َو يَْوَم أَُموُت َو يَْوَم أُبَْعُث َحي�ا َو السَّ
هنا يف مثلث الوالدة واملوت وبعثه حيا بعد املوت داللة شاملة عىل كيانه اإلنسا� فالرب 

داللة عىل نكران صلبه فإنه قتل وليس  »يَْوَم أَُموتُ «ال يولد وال �وت حتى يبعث حيا، ويف 
  اللة ثانية أنه �وت وال يبقى حيا ك� ّهللا خالف ما يهرفونه!.موتا، ود 

وسالم يوم �وت عن أية وصمة او لعنة، خالف ما اختلقه عليه ج�عات من املســيحي�: 
أنه صلب وبصلبه لعن تحمال عن لعنة رسيعــة النــاموس، مــا يتقولونــه عليــه أنــه أبطــل 

، وما لعنة الصليب عندهم إال فــداء رشيعة العمل وحرص الرشيعة يف عدة عقائد خرافية
عــن كــل »يـَـْوَم أُبَْعــُث َحي�ــا«ع� اقرتفه املذنبون من أمته هتكا لرشيعة الناموس! .. وسالم 
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يف »يُبَْعــُث َحي�ــا«ك  السـالم عليـهيف عيىس   »أُبَْعُث َحي�ا«وصمة إال سمة العصمة والطهارة القمة! 
ذه الصعقة املــوت حــ� البعــث كــ� قــدمناه يف يحيى يدل عىل أنه ممن شاء ّهللا أال تأخ

  .السالم عليهيحيى  
كتقدمــه »و برا بوالدي«ك�  السالم عليهو من قبل كان مثلث السالم عىل يحيى املبرش باملسيح  

  للمسيح أن ليس هو املسيح فقط برا بوالدته بل واملبرش به بر بوالديه!.
نفسه، فيتفضــل يحيــى عليــه إذ ّهللا هــو  يف ذلك املثلث من املسيح عىل »سالم«و ترى إن 

املسلم عليه؟ كال! حيث املسيح وهو يف املهد صبي ليس كالمه الخارق إال وحيا مــن ربــه 
يعني سالم ّهللا عيل وك� اوحى ّهللا ايل، ان ّهللا سلمني ويسلمني يف مثلــث  »سالم عيل«ف 

عــىل املســيح  »الســالم«مــن  »ســالم«الزمان من كل ما ال يناسب ســاحة رســالة ســامية. ف 
إِ�ِّ َعبُْد ّهللاِ آتاِ�َ الِْكتاَب َو َجَعلَِني نَِبي�ــا َو َجَعلَِنــي «دو�ا قيد او رشط إّال:  السـالم عليه  »السالم«

كاِة ما ُدْمُت َحي�ا َو بَــر�ا ِبوالـِـَدِ� َو لـَـْم يَْجعَ  الِة َو الزَّ لِْنــي ُمباَركاً أَيَْن ما كُنُْت َو أَْوصاِ� بِالصَّ
  ).۳۴!. ذلَِك ِعيَىس ابُْن َمْريََم قَْوَل الَْحقِّ الَِّذي ِفيِه َ�َْرتُوَن (»َجبّاراً َشِقي�ا

ال ذاك، فرغم أن املسيح واحد كونا، هو  »الَِّذي ِفيِه َ�َْرتُونَ «فيه ال نفسه  »قَْوَل الَْحقِّ «اعني 
  متناقض كيانا حسب القرآن والعهدين واين مسيح من مسيح!.

ا يَُقوُل لَُه كُْن فَيَُكوُن ( ِ أَْن يَتَِّخَذ ِمْن َولٍَد ُسبْحانَُه إِذا قَىض أَْمراً فَِإ�َّ ) َو إِنَّ ّهللاَ ۳۵ما كاَن ِ�ّ
  ).۳۶َر�ِّ َو َربُُّكْم فَاْعبُُدوُه هذا ِرصاٌط ُمْستَِقيٌم (

ِ ..«و »ذلَِك ِعيَىس ابُْن َمْريََم ..« رتضتان تبعد كيان املسيح ع� تقولوا جملتان مع »ما كاَن ِ�ّ
  يف املهد صبيا. السالم عليههو البند التاسع من كالم املسيح   »َو إِنَّ ّهللاَ َر�ِّ ..«عليه ثم 

يف سائر القرآن نفي يرضب إىل اع�ق املايض تكوينا او ترشيعا كإحالة  »فَ� كاَن لَهُ «نجده 
يف ذاتــه »ســبحانه«ه حتى ولو أمكن وهــو محــال؟ ملدخولها، وملاذا ّهللا يتخذ من ولد لنفس

مــا «جــنس و»مــن«والدة ذاتية ام ترشيفية اماهيه، ف  »أَْن يَتَِّخَذ ِمْن َولَدٍ «وصفاته وأفعاله 
ــا «عاديا ام خارقــا العــادة  »إِذا قَىض أَْمراً «ينفي ذلك الجنس أيا كان وملاذا؟ حيث  »كان فَِإ�َّ

له هنا فعله بإرادته، واملخاطب تكوينا قد يكون شيئا يتحول اىل وقو  »يَُقوُل لَُه كُْن فَيَُكونُ 
املسيح، ام ال يكون شيئا فعليا  يشء أخر عاديا كسائر الوالدات، ام خارق العادة ك� يف آدم

كاملادة األولية وأول ما خلق ّهللا فهنا املخاطب غ�ه هناك، حيث التكــوين هنــا إيجــاد ال 
نه هناك ايحاد من يشء، واألشياء بجنــب اإلرادة التكوينيــة من يشء، ال من ال يشء، ك� أ 

  ثالثة:
  ال يشء بالفعل، وباإلمكان أن يوجد شيئا، فبعالقة األول يسمى قبل شيئه شيئا. -۱
يشء يجوز تحويله اىل غ� شــيئه عاديــا ام خــارق العــادة وهــو اليشــء حقيقــة، وأمــا  -۳

ءٍ «لقدرة واملستحيل ذاتيا فليس يسمى شيئا حتى تتعلق به ا من تلكم »إِنَّ ّهللاَ َعىل كُلِّ َيشْ
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  .١ال عىل الاليشء الذي ال يستحق الشيئية وال �كن فيه الشيئية ذاتيا! »قدير«الثالث 
ســيح دون فكل� أن ّهللا تعاىل قىض خلق آدم من تراب دون أب وأم، كذلك قىض خلق امل

إِنَّ َمثََل ِعيىس ِعنَْد ّهللاِ كََمثَِل آَدَم َخلََقُه ِمْن تُراٍب ثُمَّ قاَل لَُه «أب مع ام وهو أهون عليه و
  ).۵۹: ۳(»كُْن فَيَُكونُ 

إن الحاجة اىل الولد تنسيال من الوالد مستحيلة عىل ّهللا إذ ال أجزاء له، وإىل اتخــاذ الولــد 
الوحشة مستحيلة لعدم الحاجة، فل� ذا يتخذ ولدا سبحانه  خروجا عن الوحدة، وسندا يف

ــا يَُقــوُل لـَـُه كُــْن «وهو مستحيل عىل ساحته ذاتيا ويف صفاته وفعالــه؟  إِذا قَىضــ أَْمــراً فَِإ�َّ
  !.»فَيَُكونُ 

خالقكم، : خالقي»ا� ذاهب اىل آ� وأبيكم ..«تشبه اآلية اإلنجيلية  »َو إِنَّ ّهللاَ َر�ِّ َو َربُُّكْم ..«
فرســوه بــاألب، وقــد  ولكنهم تغامضوا عن مد اآلب حيث يعني الخالق يف لغته اليونانيــه

وااليتان قبلها »إِ�ِّ َعبُْد ّهللاِ ..«جيئت بنصها يف آل عمران والزخرف!. إذا فهي معطوفة عىل 
ــُد ّهللاِ «معرتضتان، وأصبحت البنود التسعة مــن كالمــه اعرتافــا بعبوديتــه بدايــة   » ..إِ�ِّ َعبْ

أ تــرى  »متى أرسل باإلنجيل وصار نبيا؟«خ� ختام  خ� بدايه »َو إِنَّ ّهللاَ َر�ِّ َو َربُُّكمْ «ونهاية 
آتاه ّهللا اإلنجيل وجعله نبيا وهو يف املهد صبيا؟ و� تنقــل السالم عليهبعد ذلك كله ان املسيح  

ملعرفة لكيانه الرسايل والذائــدة عنه وال شطر كلمة رسالية ح� صباه اىل كهولته إال هذه ا
ومــن ثــم منــذ الكهولــة حتــى  -عن امه الطاهرة؟ ان تكليمه الرسايل بداية وهو يف املهــد

) (إِذْ أَيَّْدتَُك بُِروحِ الُْقُدِس ۴۶: ۳( »َو يَُكلُِّم النّاَس ِيف الَْمْهِد َو كَْهًال َو ِمَن الّصالِِح�َ «صعوده 
  ).۱۱۰: ۵(»ِد َو كَْهًال ..تَُكلُِّم النّاَس ِيف الَْمهْ 

فقد كان مٔودا بروح القدس إذ يكلم الناس يف املهد وكهال، و� يقل من املهد اىل الكهولــة، 
م� يختص تكليمه يف الحال� دون ما بينه�، فتكليمــه يف املهــد  »ِيف الَْمْهِد َو كَهًْال ..«وا�ا 

فــ� «آله و سلم)  ل (صّىل ّهللا عليهيكرس أنباء رسالته كهال ويذود عن امه وقد سئل الرسو 
شأنك � تتكلم بالحكمة ح� خرجت من بطن أمك ك� تكلم عيىس بن مريم عىل زعمك 

: إنه ليس أمري كــأمر عيىســ بــن مــريم ان آلـه و عليه هللا صىلوقد كنت نبيا قبل ذلك؟ فقال النبي 
ن غــ� أب وال أم عيىس بن مريم خلقه ّهللا عز وجل من أم ليس له أب ك� خلــق آدم مــ

ولو ان عيىس ح� خرج من امه � ينطق بالحكمة � يكن المه عذر عند الناس وقد أتــت 
به من غ� أب وكانوا يأخذونها ك� ئوذ مثلها من املحصنات فجعل ّهللا عز وجــل منطقــه 

                                                        
 ���م �� ا���رة �� اّول ��رة ا����. -�� ا�����ن ٢٩.را�� ج ١
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»عذرا ألمه
١.  

»كان يومئذ نبيا حجة � غ� مرسل«فقد 
٢  

 حيث تنبأ بنبإ الوحي وملا أرسل بكتاب، وما كالمه عن كتابه ووصيته بالصــالة والزكــاة مــا
دام حيا وبرا بوالديه، إال انباء ملستقبل أمره، فكتابه الرسايل هــو منــذ كهولتــه، وصــالته و 

  زكاته وبره منذ بلوغه او غلمته واما عبوديته ّ� فمنذ والدته.
و لو كان رسوال حجة عىل الخلق أجمع� منذ تكلّمه يف املهد لكان حجة عىل زكريايحيى، 

 ورحمة من هللا ملريم ح� يكلم فعرب عنها و كان نبيا حجة كان يف تلك الحال آية �«وإ�ا 
) دون الخلــق أجمعــ� فضــال عــن زكريــا ويحيــى! ۲( »عىل من سمع كالمه يف تلك الحــال

وهذه الكرامة االلهية للمسيح تفسح مجاال لتصديق كرامات اخرى آلخــرين مــن أوليــاءه 
وان كان كلهم اصحاب هذه  ٣رهمالصالح� ك� للبعض من أ�تنا املعصوم� يف مظاهر أم

                                                        
���ل: �� ����! ���  آ�� و ���� ا��� ���د�� ��ٔل ا����  �� ���ب ��� ا���ا�� �� و�� ا������ ��ل: ان ��� ٧٦ح  ٣٣٦: ٣.��ر ا������ ١

��ل:  -��ل: و��اء أ����� ا�����ن �����ن ��� ��� ان �����ا؟ ��ل: ��� -؟ ��ل: ���ا����م ������ ام ا����ب ���� ��� ان ���� آدم  

ـ� »��� ��ٔ�� .. ��ّ� و�ـ� ا����ـ�ن �ـ� �ـ� ا���� � ا��ـ� ��ـ� ان ���ـ� و���ـ�، ���ـ� �ـ�ه ا��ـ���� أ��ل ���� �� ���ت ا����ة �� ��� ا

���ءة و���ة ��� ����ة ا���ـ���، �ـ� �ـ�ر ��ـ� ��ـ� »ا����«ا������ ا������� ا����� ��� ��ٔ�� .. و�� ����� �� ���ء�� ��� ر����� �� 

 ا��ٔر���� ��� �� ��ح ا��� ا���آن ����.

 
أ ��ن ���ـ� �ـ� �ـ��� �ـ��  ا����م ������ ا��ل ا����� �����ده ا�� أ�� ���� ا������ ��ل: ��ٔ�� أ�� ����   ٦٦ح  ٣٣٣.ا����ر ٢

���� �� ا���� ��� ا��ّ� ��� ا�� ز����؟ ���ل: ��ن ����� ���� ��� ��ّ� ��� ���� ا�� ���� ����� �ـ�� �ـ�ل: ا�ـ� ��ـ� ا��ّـ� آ�ـ��� 

���: ���ن ����� ��� ا��ّ� ��� ز���ـ� �ـ�  »���ر�� أ���� ��� واو���� ������ة وا����ة �� د�� ���ا����ب و����� ���� و ����� 

��� ا���ل و�� �� ا����؟ ���ل: ��ن ���� �� ��� ا���ل آ�� ��ّ� ور��� �� ا��ّ� ����� ��� ���� ���� ���� و��ن ���� ��� ��� 

�� ��� �ـ� �ـ���ن و�ـ�ن ز���ـ� ا���ـ� ��ّـ� �ـ� و�ـ� ��ـ� �ـ�� ���ـ� �� ��� ����� �� ��� ا���ل، �� ��� ��� ����� �

�َْ���ُه «������ �� ��ت ز���� ��ر�� ا��� ���� ا����ب وا����� و�� ��� ���� ا�� ���� ����� �� و��  ٍة َو آ �� َ�ْ��� ُ�ِ� ا�ِْ���َب �ُِ���

او�� ا��ّ� ا��� ���ن ���� ا���� ��� ���� و��� ا���س أ����� و���  ���� ��� ��� ���� ���� ������ة وا������ ��� »ا�ُْ��َْ� َ��ِ���

 .»وا���� ا��ٔرض ا����م �������� ا��ٔرض �� أ�� ���� ���� وا��ا ���� ��� ��ّ� ��� ا���س ��� ��م ��� ا��ّ� آدم  

 
�� ��� ���ٔ�� ��� ان ��� ا��ّ� �� أ�� ا����م ���������   �� ا��ل ا����� �� ���ان �� ���� ��ل ��� - ٦٧ح  ٣٣٤: ٣.��ر ا������ ٣

 ���� ���� ���ل: ��� ا��ّ� �� �����، ��� و�� ا��ّ� �� ��� ������ ��� أرا�� ا��ّ� ���� ��ن ��ن ��ن ���� ���؟ ����ر ���ه ا�� أ��

و�� ���� ��� ���� ����: ���� ��اك ��ا ا�� ���ث ����! ��ل: و�� ���ه �� ذ�� ��ء �� ��م ����   ا����م ����  ����

: ان ا��ّ� ���رك و����� ��� ���� ا�� ���� ر���� ���� ���� ����� ا����م ���������� و�� ا�� ���ث ���� و�� ��� آ�� ���  ا����م ����

 .ا����م ����ا��ي ��� ا�� ����  ����أة �� أ��� �� ا��� 

�� آ���� ���� ���ر���،  »����«��� ���ث �� ���ه �� ������ ��ر�� ر����� و�� ا���آن، �� و ا����م ����أ��ل: ا������ ا������ ������  

 �� ����� وا��ّ� ا���. ا���� ا�� ا����� ا����� ��� ��ء ر����� �� ا����، ��� ���ق �� ��ه ا��وا��ت ا�� �� ����� ا���آن او
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  الكرامات منذ والدتهم!
  ).۳۷فَاْختَلََف اْألَْحزاُب ِمْن بَيِْنِهْم فََويٌْل لِلَِّذيَن كََفُروا ِمْن َمْشَهِد يَْوٍم َعِظيٍم (

و  -۴ -ونبوتــه -۳ -وكتابــه -۲ -عبوديتــه -۱ -اختلفوا يف كل من هذه البنــود الث�نيــة، يف
  السالم عليه.-۸ -وان � يكن جبارا شقيا! -۷وبره بوالدته  -۶ -وصالته وزكاته -۵ -ركتهب

 ٣او مثلثــ� ٢ومر�ي� ثنوية ١ففي كونه عبدا وهو أهم كونه اختلفوا من بينهم ب� مثلث�
وكــ�  ٥قليــل مــا هــم  وموحدين حقيقي�، غضا عن الوهية ّهللا ٤ومٔوهي املسيح كإله واحد

  اختلفوا يف والدته وحياته وموته، ويف كتابه ورشيعته أما ذا من كيانه وامه!.
اّولــه يــوم  »ِمْن َمْشَهِد يَْوٍم َعِظــيمٍ « السـالم عليهملسيح  عن القول الحق يف ا »فََويٌْل لِلَِّذيَن كََفُروا«

وثانيه يوم املوت، وثالثه يوم القيامة و هي ايام ّهللا وان  السالم عليهالرجعة حيث ينزل املسيح  
  :-كان األخ� أعظمها!

  ).۳۸الٍل ُمِبٍ� (أَْسِمْع ِبِهْم َو أَبِْرصْ يَْوَم يَأْتُونَنا لِكِن الظّالُِموَن الْيَْوَم ِيف ضَ 
أَْســِمْع ِبِهــْم َو «ج�عات يومي املوت والقيامــة الكــربى  »يَْوَم يَأْتُونَنا«فرادى و »يَْوَم يَأْتُونَنا«

: ما أسمعهم وأبرصهم بالحق فيه� بعد مــا عاشــوا صــ� وبكــ� يف الظلــ�ت يــوم »أَبِْرصْ 
األمــر والت حــ� منــاص، الدنيا، فال ينفعهم ما يسمعون من الحق وما يبرصــون إذ قىضــ 

) (لِكــِن ۱۲: ۳۲(»َربَّنا أَبَْرصْنا َو َسِمْعنا فَارِْجْعنا نَْعَمْل صالِحاً إِنّا ُموقِنُونَ «فليقولوا حارسين 
يف ضــالل هنــاك  »الْيَْوَم ِيف َضالٍل ُمِبــ�ٍ «إذ ظلموا يف صممهم وع� هم عامدين  »الظّالُِمونَ 

قد تناسوا يف اليوم األول غده ثم ليس لليوم اآلخر غد نتيجَة ضاللهم هنا عن رحمة ّهللا، ف
  يقدمون له!.

ثم الحق الذي يسمعونه ويبرصون هو كل الحق، ما تركوه وكذبوا به، وما خلّفه تكذيبهم، 

                                                        
ُ� ا��ْ���� إِ�� َ�ْ��ََ� َو ُروٌح ِ�ْ�ُ� فَ ١ �ُ�ا �ِ���ِّ� َو ُرُ��ِِ� َو �� �َُ���ُ�ا �َ���َ�ٌ ا�ْ�َُ��ا َ�ْ��اً �َُ�ْ� إِ��َ�� آ�ِ  .(إِ��َ�� ا�َْ�ِ��ُ� ِ��َ�� اْ�ُ� َ�ْ�َ�َ� َرُ��ُل ا��ِّ� َو �َ�َِ��ُ

��واِت َو �� ِ�� اْ���ْرِض َو �َ�� �ِ���ِّ� َوِ��ً�� �ٌَ� �َُ� �� ِ�� ا���  ).١٧١: ٤( »ا��ُّ� إِ�ٌ� واِ�ٌ� ُ�ْ����َُ� ا�ْن َ�ُ��َن �َُ� َو

 
� إِ�َ�ْ�ِ� ِ�ْ� ُدوِن ا��ِّ� ....(َو إِْذ ��َل ا٢  ).١١٦: ٥(»��ُّ� �� ِ��َ�� ا�َْ� َ�ْ��ََ� ا� ا��َْ� �ُ�َْ� �ِ��ّ�ِس ا��ِ�ُ�و�ِ� َو ا���

 
 ان ���� �� ��� ام ا��ّ� ���ل ا������ �� ����ن ا���� ��ن ا�� ا��ّ� و�� ��«����� ��د�� اوث  ١٠٨ص  ٢.�� ا�����ت ا������ي ج ٣

 ���� ا���راء ��� ام ا��ّ� �� ��� �� ام ا�� ا��ّ�.

 
َ�ْ� �ََ�َ� ا��ِ��َ� ���ُ�ا إِن� ا��َّ� ���ُِ� �َ���َ�ٍ ٧٢: ٥( ».(�ََ�ْ� �ََ�َ� ا��ِ��َ� ���ُ�ا إِن� ا��َّ� ُ�َ� ا�َْ�ِ��ُ� اْ�ُ� َ�ْ�َ�َ� ..٤ َ�) (« )٧٣: ٥.( 

 
 .�� ا�����ن �� أ���ء ����� ا�����ون ��� ا����وا ������ ��� ا������� و��ٔ�� ������ ����ت آ����.٥
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لََقْد كُنَْت ِيف َغْفلٍَة ِمــْن هــذا فَكََشــْفنا َعنْــَك ِغطــاَءَك «حيث السمع والبرص هنالك حديد: 
ْومَ    ).۳۲: ۵۰(»َحِديدٌ  فَبََرصَُك الْيَ

جامعة هنا ب� األمر وأفعل التعجب، وال يعني  »اسمع«حالة هٔواء الظامل� النكدة، إذا ف 
  العجاب هنا إال أنه موضعه ملن يعجب دون ّهللا سبحانه فانه ليس ليعجب!.

  ).۳۹ال ئُوِمنُوَن ( َو أَنِْذرُْهْم يَْوَم الَْحْرسَِة إِذْ قُِيضَ اْألَْمُر َو ُهْم ِيف َغْفلٍَة َو ُهمْ 
أَْن تَُقــوَل نَْفــٌس يــا «هو يوما املوت والقيامة الكــربى حرســة عــىل الظــامل�:  »يَْوَم الَْحْرسَةِ «

� َعىل ما فَرَّطُْت ِيف َجنِْب ّهللاِ  ) (كَذلَِك يُِريِهُم ّهللاُ أَْع�لَُهْم َحَرساٍت َعلَيِْهْم َو ۵۶: ۳۹( »َحْرسَ
) (َحتّى إِذا جاَءتُْهُم الّساَعُة بَْغتًَة قالُوا يا َحْرسَتَنا َعىل ما ۱۶۷: ۲( »النّارِ  ما ُهْم ِبخارِِجَ� ِمنَ 

أمر التكليف ومجال التوبة  »يَْوَم الَْحْرسَِة إِذْ قُِيضَ اْألَْمرُ «) لذلك فهو لهم ۳۱: ۶( »فَرَّطْنا ِفيها
  ا يأ�.ع� أترفوا فيه، فال حرسة ع� مىض إن كان هنالك انجبار يصلح م

حيث الربزخ »َو ُهْم ِيف َغْفلٍَة َو ُهْم ال ئُوِمنُونَ «و قد يعني يوم الحرسة هنا فقط يوم املوت 
ليس يوم الغفلة وال يوم اال�ان حتى ينّددوا بعدم اال�ان، اللهم اال ملن يجمع يوميه ظاملا 

ع الظــامل� وهو الذي �وت بالنفخــة االوىل ويحيــى بالثانيــة وهــم قلــة قليلــة امــام جمــ
َو ُهْم ِيف َغْفلٍَة «املحشورين، فمه� كان يوم القيامة الكربى هو يوم الحرسة الكربى ولكن 

يَْوَم «يختصه هنا بالقيامة الصغرى، اللهم إّال ان يعترب اليومان واحدا ه�  »َو ُهْم ال ئُوِمنُونَ 
يعني بدايــة يــوم الحرســة وهــو »ْم ال ئُوِمنُونَ ُهْم ِيف َغْفلٍَة َو هُ «ف  »الَْحْرسَِة إِذْ قُِيضَ اْألَْمرُ 

  ١قضاء امر املوت -في� يعني -»إِذْ قُِيضَ اْألَْمرُ «القيامة الصغرى، وقد يعني 
  ألهل الجنة �اما، وألهل النار ما داموا هم يف النار.

                                                        
ا�����ي وا������ وا�� ���� وا�ـ� ا���ـ�ر وا�ـ�  ا��ج ���� �� ����ر وا��� و��� �� ���� وا����ر�� ���� -٣٧١: ٤.ا��ر ا�����ر ١

: إذا د�ـ� ا�ـ� ا���ـ� ا���ـ� وا�ـ� ا��ـ�ر ا��ـ�ر آ�ـ� و ���� ا��� �����ن وا�� ��دو�� �� أ�� ���� ا���ري ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� أ�� ���� وا�� �

 ���ء �����ت ��ٔ�� ��� أ��� ����� ��� ا���� وا���ر ����ل:

���ل �� ا�� ا���ر �� �����ن ��ا ������ن �� ا�� ا����! �� �����ن ��ا؟ ������ن و����ون و�����ن: ��� ��ا ا���ت و���� �� رآه �� 

و����ون و�����ن ��� ��ا ا���ت و���� �� رآه ���ر �� ����� ����ل �� ا�� ا���� ���د ��� ��ت و�� ا�� ا���ر ���د ��� ��ت �� ��أ 

�ْ�ُ� وَ « ٓا�� و ���� ا��� ���ر��ل ا��ّ�   و�� ����� ا���� ا�� »��ل: ا�� ا����� �� ���� وأ��ر ���ه »ُ�ْ� �ِ� َ�ْ��َ�ٍ  َو ا��ِْ�ْرُ�ْ� َ�ْ�َم ا�َْ�ْ�َ�ِة إِْذ �ُِ�َ� اْ��

وذ�� ���� ا�� ����: �� ���ل: �� ا�� ا����  -��ل: »َو ا��ِْ�ْرُ�ْ� َ�ْ�َم ا�َْ�ْ�َ�ةِ «��ل: ��� �� ����  ا����م ����و��د ا����ط �� أ�� ��� ا��ّ�  

�ْ��ُ َو ُ�ْ� �ِ� َ�ْ��َ�ٍ «��� ��ت ا��ا و�� ���� �� و��: ���د ��� ��ت ا��ا و�� ا�� ا���ر ���د  اي: ���  »َو ا��ِْ�ْرُ�ْ� َ�ْ�َم ا�َْ�ْ�َ�ِة إِْذ �ُِ�َ� اْ��

 ��� ا�� ا���� ������د ���� و��� ��� ا�� ا���ر ������د ����.

وا�����ون  »َ���ءً َ�ْ�َ� َ�ْ�ُ�وذٍ «����ن ا��ا ����� أ��ل: ����� ا����دان وا��ٔ��ان �� ا����د�� �� ا�������، �������ون �� ا���� �� �

�ء �� ا���ر ���� �� ���ج ا�� ا���� ��� ���ت ����� ا�� ا����، و���� �� ��� �� ا���ر �� دا�� ا���ر ��� ��ت إذا �� ا���ر، وا�� ا���

����� ���� �����  ٣٠را�� ج  -��ر ا�� ا���ر ��� ا���� ����������ء ا���ر ��� ����� ا����د و�� أ��ه �� ا���ر، ��ٔ�� ا����د �� ا���ر ���ر �

 و��رة ا����اء �� ��ا ا������ ���� ��� ��� ��ل ا������� �� ا���ر. »���ِِ��َ� ِ���� ا�ْ�����ً «
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  ).۴۰إِلَيْنا يُرَْجُعوَن (إِنّا نَْحُن نَرُِث اْألَرَْض َو َمْن َعلَيْها َو 
تدليال صارما عىل وراثة األرض ومــن عليهــا ّ� الواحــد  »نرث -نحن -نا -ان«تأكيدات اربع 

  .»َو إِلَيْنا يُرَْجُعونَ «القهار، ومن ثم 
  

  بشارة من املسيح(ع) بأحمد(ص)
قاً لـِـ� بـَـْ�َ يـَـَديَّ ِمــَن َو إِذْ قاَل ِعيَىس ابُْن َمْريََم يا بَِني إِْرسائِيَل إِ�ِّ رَُسوُل ّهللاِ   إِلَيُْكْم ُمَصــدِّ

اً ِبرَُسوٍل يَأِْ� ِمْن بَْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد فَلَّ� جاَءُهْم ِبالْبَيِّناِت قالُوا هذا ِســْحٌر  التَّْوراِة َو ُمبَرشِّ
  ُمِبٌ�:

يد آية بينة عد�ة النظ� يف القرآن مــن حيــث البشــارة الرصــيحة التــي تحملهــا عــن الســ
، تٔودها عرشات من آيــات البشــارات العامــة يف القــرآن، ويف ســائر كتابــات السالم عليهاملسيح  

  .١الوحي، تنقبنا عنها يف مٔوفنا الخاص بها
و م� يجلب النظر يف هذه اآلية أنها تحرص رسالة السيد املسيح يف مهمت� اثنت� أو أنه� 
من أهمها: تصديق التوراة، التبش� بخــاتم النبيــ�، ويف الحــق � تكــن الرســالة اإلنجيليــة 

التوراة، وك� يرصــح يف آيــات أنــه بعــث برشــيعة التــوراة وزيــادات  مستقلة عن رشيعة
التي يلمح لهــا يف  -ثم البشارة األحمدية ٢أخالقية وتحليل بعض ما حرّم عىل اليهود تأديبا

الثانية، طاملا هي االوىل يف الدعوات الرســالية ألنهــا  هي املهمة -اإلنجيل ببشارة امللكوت
  األساس يف الرساالت اإللهية من آدم إىل السيد املسيح ومن بينه�.

و �ا ان التبش� هو االخبار الساّر، وليس مجيء رسول بذهاب آخر برشى سارة إال إذا كان 
ــ، أفضل منه، ورشيعته أكمل من رشيعته، فآية البشارة هذه تفضل امل برشَّ به عــىل املبرشِّ

من قبلــه مــن  يف نص البشارة تدل عىل ذلك: انه أحمد وأفضل َمن املسيح »أحمد«وك� ان 
  حملة الرساالت.

إِذْ قاَل «أذكر ب� ذكريات الرساالت املعرقلة من قبل املناوئ�، والبشارات املكذوبة بهم  »و«
يذكرون بنسبة اآلباء واألمهــات يف القــرآن، ألن وطاملا النبيون وغ�هم ال  »ِعيَىس ابُْن َمْريَمَ 

بناء شخصية اإلنسان ما يتبناه هو ال سواه، نرى السيد املسيح ينسب إىل امــه، ال إلثبــات 
شخصية روحانية له من قبلها، وإ�ا إلثبات آية خارقة إلهية هي والدته دون أب، وللذود 

                                                        
.ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و�� و�� ��� ���� و����� ���رة �� ا���� ا����و�� ���رة ا������ة �� ���ـ�ء أ�ـ� ا���ـ�ب، ١

 ��� ذ�� ����ه و����� ود���� و���� ���ا��.»��وس -���� ��� -���� -أ���« و��� ��� ���� ب:

 
 .»إِ�ّ� َ�ِ�ْ��� ِ�����ً ا��ِْ�َل ِ�ْ� �َْ�ِ� ُ����«.را�� ��رة ا��� �� ا��ٓ�� ٢
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املسيح ابن رجل ال حالال وال حراما، إ�ــا  إذ نسبت إىل الزنا، فليس السالم عليهعن ساحة مريم  
ابن باكرة طاهرة! إِذْ قاَل ِعيَىس ابُْن َمْريََم يا بَنِي إِْرسائِيَل إِ�ِّ رَُســوُل ّهللاِ إِلـَـيُْكْم وال تعنــي 

تخصيص الرسالة اإلنجيلية ببني إرسائيل، وإ�ا هــم املحــور واملنطــق األول لهــذه  »إليكم«
م إىل العا� كله، ك� تنارصت بذلك اآليات القرآنيــة واإلنجيليــة الرسالة، يجب أن تتخطاه

قاً لِ� بَْ�َ يََديَّ ِمَن التَّْوراةِ «سواء  فأين ما ب� أيديهم مــن التــوراة  »ما بَْ�َ أَيِْديُكمْ «ال  »ُمَصدِّ
هذا ِمْن ِعنِْد ّهللاِ لِيَْشَرتُوا ِبِه َ�َناً فََويٌْل لِلَِّذيَن يَْكتُبُوَن الِْكتاَب ِبأَيِْديِهْم ثُمَّ يَُقولُوَن «املحرفة: 

)، أين هو م� ب� يدي ۷۹: ۲( »قَلِيًال فََويٌْل لَُهْم ِمّ� كَتَبَْت أَيِْديِهْم َو َويٌْل لَُهْم ِمّ� يَْكِسبُونَ 
َهــا النَِّبيُّــوَن إِنّا أَنْزَلْنَا التَّْوراَة ِفيهــا ُهــدًى َو نـُـوٌر يَْحُكــُم بِ «املسيح من خالص وحي التوراة: 

بّانِيُّوَن َو اْألَْحباُر ِ�َا اْستُْحِفظُوا ِمْن كِتاِب ّهللاِ  ) وإن ۴۴: ۵( »الَِّذيَن أَْسلَُموا لِلَِّذيَن هاُدوا َو الرَّ
كان في� ب� أيديهم اليشء الكث� م� بــ� أيــدي الســيد املســيح، وبــذلك يحــتج علــيهم، 

  وبذلك يستقر بهم اىل دعوته.
اً بِرَُسوٍل يَأِْ� ِمْن بَْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد:َو ُمبَ    رشِّ

األفعل واملفّعل من مادة الحمد، أو أية مادة، يفرسان �عنى واحد رغم اختالف الصيغة، و 
إن كان أحمد أفضل بحكم (أفعل) ومن القريــب ان اســم املبرشــ بــه عــىل لســان الســيد 

للغة اليونانية، ترجمه إىل ما يفيد معناه املسيح كان (أحمد) ثم يوحنا الذي ألف انجيله با
  يف لغة (ب�كلتوس).

وإن كان املحرفــون الكنســيون حرفــوا (ب�كلتــوس) أيضــا إىل (بــاراكلتوس) ليحولــوا  -هذا
محمدا إىل املسّيل، ولكن� ألفاظ البشارة نفسها تنأ� إال أن تكون بشارة برسول بعد السيد 

ك� وأن البشارة لغويا تلمح بأنه أكمل منــه وممــن  -ملهو أعظم منه وأكالسـالم عليهاملسيح  
قبله أيضا، فهو إذا رسول، ال روح القدس الذي كــان معــه، وهــاكم نــص البشــارة حســب 

  األصل الرسيا� املرتجم عن األصل اليونا�:
  (و أنا بت طال� من ببي وخ� پارقليطا بت يبل لو خون هل أبد). ۱۶: ۱۴يف يوحنا 

روح  -اآلب (الخالق) فيعطيكم (ب�كلتوس) آخر ليمكث معكم إىل األبــد(و أنا أطلب من 
الحق الذي ال يستطيع العا� أن يقبله ألنه ال يــراه وال يعرفــه وأمــا أنــتم فتعرفونــه ألنــه 

  ماكث معكم ويكون فيكم).
(إين إ�ن دأ� پارقليطا هود أنا شادو رون لكسلو خون من لكس ببّي  ۲۶: ۱۵و يف يوحنا 

  رس ستوتا هود من لكس ببّي پالت هو بت يبل سهدوت بس ديّى).روخاد 
(و متى جاء (ب�كلتوس) الذي سأرسله أنا إليكم من اآلب (الخــالق) روح الحــق مــن عنــد 

  اآلب ينبثق فهو يشهد يل وتشهدون أنتم أيضا ألنكم معي من االبتداء).
ال قتوخون دأن ال أزن سبب (إال أن رس ستوتا �رون إلّو خون وصپاي ۱۵ -۷: ۱۶و يف يوحنا 
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لكني أقول لكم الحــق إنــه خــ� لكــم أن انطلــق. ألنــه إن � «د أن ال أزن پارقليطا يل أ� 
انطلق ال يأتيكم (الب�كلتوس)، ولكني ان ذهبت أرسله إليكم، ومتى جاء يبكت العا� عىل 

بر فأل� ذاهب  خطية وعىل بر وعىل دينونة. أما عىل خطية فألنهم ال ئونون �. وأما عىل
إىل خالقي وال ترونني أيضا. وأما عىل دينونة فألن رئيس هذا العا� قد ديــن: ان يل أمــورا 
كث�ة أيضا ألقول لكم ولكن ال تستطيعون أن تحتملوا اآلن. وأما متى جاء ذاك روح الحق 

م فهو يرشدكم إىل جميع الحق ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخربك
بأمور آتية و�جد� ألنه يأخذ م� يل ويخربكم. كل ما لألب هو يل، لهذا قلــت انــه يأخــذ 

»م� يل ويخربكم
١.  

عــىل الرســول األقــدس (أحمــد) ان (ب�كلتوس) هنا وهناك، نصا ومواصفات، ال تنطبق إال 
مهــ� حــاول املحولــون املحرفــون الكلــم عــن مواضــعه، ان  آلـه و عليـه هللا صىلمحمد بن عبد ّهللا  

  فالحق يتجىل كالشمس ب� ظل�ت األباطيل وزخرفات األقاويل. آله و عليه هللا صىليحرفوها عنه  
ومعهم بعض الكتاب املسيحي�  ٢و لقد رصح بعض الخرباء باللغة اليونانية من املسترشق�

محمد)، مه� حاول  -ان (ب�كلتوس) اليونانية تعني: الذي له حمد كث�: (أحمد ٣املبرشين
اآلخرون أن يجعلوها (باركلتوس) ل� تعنى املســيل حتــى يتخلصــوا عــن محمــد الرســول  

ويتسلوا إىل روح القدس املزعوم الذي يوحي لهم ك� يشتهون، فيصبحوا أنبيــاء  لـهآ  و عليه هللا صىل
يوحي الكنيسة من الروح، إال أن تواجــد االوىل يف الــرتج�ت اإلنجيليــة قبــل اإلســالم، ثــم 
تحرّفها إىل الثانية بعد اإلسالم م� يكشف عن مدى ميدهم عــن حــق البشــارة إىل باطــل 

  إىل غلطات. يهوونه، غلطة عامدة تجرهم
و م� يدلنا تاريخيا ان املبرش به هنا نبي بعد السيد املسيح ال روح القدس املسيل دعوى 

                                                        
و��� ������� ��� ����� إ�� ����� ا���ر �����، وا������ ��� ���� �ـ�  -ا����ب ا����س -١٩٠٦.��� ا������ �� ا���� ا�������� ��� ١

ب  »ا�ـ�ٓب«وإ�ـ� ����ٔ�ـ� ا�ـ�ٔو�� ���ـ���، و�ـ� �����ـ�  »�ـ�ر ����ـ�«� ا��ٔ�ـ� ا�ٕ��ـ�رة إ�ـ� �ـ� ا��ٔ�� ا�������، إذ ا�����د �� ��ـ

 ��� �� ����� �� ا���� ا�������� ���ف ا������ت ا�ٕ������� ا��� ���� �� ا��ٓب أن ���ن (ا��ٔب) ��� ���� ا����� ا���.»ا�����«

 
) ��� ��: �� ���٣٤٨ �� ����� (�� ا����� �� ا��ٔ����� ا��ٔر��� ص  -�������ر ��ر������� ا������ق ا������� إذ ���ٔ�� ���� ����ن.٢

���� �������س؟ ��ٔ����� �����: ان ا���� �����ن ������ ا����ي، ����: إ�� ا��ٔل ا�����ر (��ر�������) ا����� ��� ���دة 

 -�� ا�������� ا������، ���ل: ان ����ه: ا��ي �� ��� ����، ����: �� ذ�� ��ا�� أ��� ا������ ���؟ ���ل: ���ا�����راه �� آداب ا��

 ���� ان ر��ل ا�ٕ����م �� أ����� ا���!

 
�������س و���� �� ��ر ا�����س، ��� ���ل: ز�� ا���ب ان ��ر ����� ���ب � ١٥٢.���� ا����� �� ������ ا�ٕ����م ص ٣

 و�������ذ ا���اد �� ����� ���� إ�� ا���ار ا�ٕ������ ا������.

 



 91

  .١ج�عة من املسيحي� انهم (ب�كلتوس) املوعود املنتظر
: و من ثم مواصفات املبرش به يف آياتها تحيــل أن يكــون هــو روح القــدس املســيل، فإنــه

) وروح القدس واحد ليس معه وال بعده آخــر، فا�ــا هــو ۱۶: ۱۴(ب�كلتوس آخر) (يوحنا 
نبي آخر، حيث الحمد الكث� يحمله النبيون أجمع فهم كلهم معنويا: (ب�كلتوس): أحمد، 
وإن كانوا يف ذلك درجات، ثم النبي اآلخر له من معناه النصيب األوفر، لحّد خص باسمه 

  ) مه� شاركوه يف درجات أد� من معناه: الحمد الكث�!محمد -دونهم (أحمد
و لنئ سئلنا ملاذا برش بأحمد؟ ومحمد أشهر! فالجواب: ان (ب�كلتوس) اسم وصفي عني به 
محمد وصفا يف: (ب�كلتوس آخر): نبي آخر، فان النبي� كلهم محّمدون أوصافا إذ يحملون 

(و كولــو  السالم عليهصفا وك� يف نص سلي�ن  الحمد الكث�، مه� حمله محمد األخ� اس� وو 
عنــي بــه أحمــد يف  م، ثــ٢محّمد يم): وكله محمد: اس� ووصفا وخلقا ودينــا ويف كــل يشء

إذ قصد تفضيله عىل السيد املسيح وسواه ك� يف النص الثالث اآل� رشحه، فأحمد  ٣سواه
  هو األفضل إطالقا يف حمل الحمد، وك� هو حامل لواء الحمد يوم القيامة.

فيعطيكم «و م� يفضل به هذا املحمد اآلخر انه األخ� من مواكب الرساالت اإللهية أيضا: 
ومحــال أن  -) ف (كم) هنا ال يعني۱۶: ۱۴(يوحنا »ليمكث معكم إىل األبد ب�كلتوس آخر

الج�عة املخاطب� زمن املسيح فقــط، إذ � يكونــوا مــٔودين بأشخاصــهم، وكــ� أن  -يعني
  أبدية املحمد اآلخر هي أبدية الشخصية الرسالية ال الشخص، فهو خاتم النبي�.

انه خ� لكم أن أنطلق ألنه ان � انطلــق «) و سمة أخرى ل (ب�كلتوس) يعنى فيها (أحمد
فهل ان روح القدس خ� مــن الســيد املســيح حتــى يصــبح ذهابــه  »ال يأتيكم (ب�كلتوس)

                                                        
�ـ��ى ����� ا������ ا��ي ��ن ر��� ���� ���� ا������ اد�� �ـ� آ�ـ�� ا�«ان  -١٨٤٨.���ل و��� ���ر �� ����� �� ا���ر�� ط ١

ا�� ��ر���� ����د ا����� ا��ي �����و�� ��ٓ�� �� ����� �ـ���، و��ـ�ل أ��ـ�: ان ا���ـ�د وا���ـ�رى ز�ـ� ���ـ� �ـ���ا �����ـ�ر ا���ـ� 

 ا�����د ��ر ����� �����ه ���� ���� ����� ���د��ء ا�� أ�� ��ر ����� ����د ا�����.

���ب ا����ة إ�� ا�ٕ����م �������، ا�� ��� و��� ا����ب ��ل: أ���  آ�� و ���� ا��� ���و �� ا���ار�� وا��ٓ��ر: ا�� ��� ��� ا����ل ����  

 .ٓا�� و ���� ا��� �������ّ� ا�� �� ا���� ا��ي �����ه أ�� ا����ب و��� �� ��ا��: أ��� ا�� ر��ل ا��ّ� 

 
(��� ������ و���� ���� �� زه دودي وزه ر�� ��� ������م، أي: ��� ��� و��� ���� ��ا ������  ١٥: ٥.�� ���� ا��ٔ����� ٢

 و��ا ����ي ا��ي ������ �� ���ت أور����.

 
ر�� �� ������ ا��ٔ���ذ ��اد �� ���� إ�� ا���ار ا������� ا������ �����: ا�� ا���� ا����� �� ا���آن ��  »ا���«.إذا ��� ��� �� ٣

ا��ا�� ) ���� ��روده ���� ا��� ��ة ����� ����ه و�� ����� ٢٩: ٤٨) (٢: ٤٧) (٤٠: ٣٣) (١٤٤: ����٣ ��� ��د �� أر�� آ��ت: (

 ا���ر���.

 



 92

ملجيء الروح خ�ا لهم؟ أم وإذا كان خ�ا منه، أ ينفصل عنه ولحد استحالة الجمع بينه�؟ 
مستحيل االتصال بالســيد  وهذه ترصيحة بينة ان املبرش به كائن »إن � انطلق ال يأتيكم«

املسيح، وإذا كان هو روح القدس املتصل بالنبي� أجمع، استحالت نبــوة الســيد املســيح، 
فالذين يحاولون يف تحويل أحمد إىل روح القدس، انهم يحيلــون نبــوة الســيد املســيح يف 
الوقت ذاته، إذ أحال املسيح مجيء (ب�كلتوس) لو � يذهب هــو، وجنّــد ذهابــه ملجــيء 

ب�كلتوس) فهل هو إذا روح القدس مالزم النبي�، ومالزم السيد املسيح طــوال رســالته؟! (
إنه أفضل من السيد املسيح إذ اعترب ذهابه خ�ا لغايــة مجــيء (ب�كلتوس)ألنــه (أحمــد) 
أفضل منه محامد وممن سواه، فليكن من أفضل أوىل العزم من الرسل، ومن شهود هــذه 

) ۱۳: ۱۶(يوحنا  »ذاك روح الحق فهو يرشدكم إىل جميع الحق و لكن متى جاء«األحمدية: 
م� يوحي أن السيد املسيح � يرشد إىل جميع الحق، وألن حامــل هــذا اإلرشــاد الشــامل، 

  رشطه أن يحمل الحمد الشامل:
أن يكون (أحمد) ل�شد العا� مع األبد إىل كل خ�، ك� وأن لفظ البشارة (أحمد) يــوحي 

  ألحمدية.بهذه األفضلية ا
لذلك، وأن املبرش به يحمل الرسالة األخ�ة التي هي الرساالت كلهــا وزيــادة نــرى الســيد 

 »اآلن قلت لكم قبل أن يكون حتى متى كان تٔونــون«املسيح يردد تأكيده به يف توصيات: 
  ).۲۹: ۱۴(يوحنا 

 إن كنــتم تحبــونني فــاحفظوا«و أنه يعترب حفظ وصاياه مــن رشوط مجــيء (ب�كلتــوس): 
(يوحنا »وصاياي. وأنا أطلب من الخالق فيعطيكم (ب�كلتوس) آخر ليمكث معكم إىل األبد

۱۴ :۱۵- ۱۶.(  
  ):۱۴: ۳و لقد عرب عن أحمد يف نص يونا� آخر ب (ايودكيا) ك� يف (لوقا 

و ظهر بغتة مع املالك جمهور من الجند الس�وي� يسبحون ّهللا ويقولون: الحمــد ّ� يف «
  األرض (إسالم) وللناس (احمد)، رغم ان الرتاجم تقول: األعايل وعىل

وك� هو دأبهم يف تحريف الــرتج�ت عــن  »و عىل األرض الّسالم للناس الذين بهم املرسة«
  البشارات املحمدية.

  (إسالم واحمد) حسب األصل اليونا� واقعيا ولغويا.
  لعقائد واألحكام.واقعيا ألن األرض ال تحمل الّسالم التام ما دام فيها تضارب ا

ما جئت أللقي سالما عىل األرض بل «يقول عن سالم األرض:  السالم عليهفهذا هو السيد املسيح  
) (جئت أللقي نارا عىل األرض أ تظنون أ� جئت أللقــي ســالما؟ كــال! ۳۴: ۱۰(متى  »سيفا

  ).۵۳: ۱۲(لوقا »أقول لكم بل انقساما
إ�ا هو إسالمها الذي سوف ينتهــي إىل ســالمها إذا ف (ايريني) عىل األرض ليس سالمها، و 
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: ملكوت ّهللا الذي يلتمسه املسيحيون يف صلواتهم ليل السالم عليهالتام يف دولة القائم املنتظر  
نهار، واملالئكة تعني بهذا الهتاف ان (أحمد) سوف ئوس اإلسالم عىل األرض فيشملها ك� 

  الحمد ّ� شامل يف األعايل.
دكيا) ايو �عنى: حسن، جيد، صالح، مرحــي،  -ق ان (ايودكيا) مركبة من (ايوو لغويا: الح

و(دوكيــا) � نجــدها هكــذا يف كتــب اللغــة وإ�ــا (دو كوئــه) أي:  -حقيقي، حسن مالحة
الحمد، االشتهاء، الشوق، الرغبة، البيان، الفكر، ثم الصفات املشتقة من (دوكســا): وهــي، 

مرغــوب، مجيــد، واملركــب مــن هــذين هــو  حمــد، محمــود، ممــدوح، نفــيس، مشــتهي،
  .»محمدأحمد«

ك� وان األصل العربا� (شلم حمد) هو اإلسالم وأحمد، ال الّسالم واملرسة، وإن كان اإلسالم 
  .١وأحمد سالما ومرسة للمٔون�

هذان األحمدان طرف من البشارات اإلنجيلية بجنب العديد من البشــارات املحمديــة يف 
 تعاىل ومنها مــا يف كتــاب أشــعياء التوراة واإلنجيل نتحدث عنها يف طيات آياتها إنشاء ّهللا 

») (يسبحون الرب تسبيحا جديدا ويبقى أثر سلطانه بعده واسمه (أحمد)۱۰: ۴۲(
٢.  

هكذا يرتجم اآلية القسيس أو سكان األرمني، بعــد اآليــات الســابقة لهــا، املبرشــة برســالة 
  من ولده. آله و عليه هللا ىلصعاملية من نسل قيدار بن إس�عيل، وأحمد  

و هكذا يبرش السيد املسيح بني إرسائيل والحواري� بالرسالة األحمدية املحمدية، مفضال 
  له عىل نفسه وسواه، وانه يستقل برشيعة عاملية خالدة فيها تبيان كل يشء:

  ك� برش به النبيون من قبل:
ُمِبــٌ�: بينــات فــي� برشــ بــه مــن اســمه وســ�ته فَلَّ� جاَءُهْم ِبالْبَيِّناِت قالُوا هــذا ِســْحٌر 

وصفاته،آيات بينات يف كتابه تب� بوضوح انــه مــن عنــد ّهللا العزيــز الحكــيم، وبينــات يف 
قالُوا هذا ِسْحٌر «ترشيعاته وترصفاته، بحيث أصبح كله بينات، ولكنهم لحقدهم العصيب 

ة ســحرا؟! ان صــيغ البشــارة ترى كيف تكون الحقيقــة إذا كانــت البينــات األحمديــ »ُمِب�ٌ 
بالنبي اآل�، التي نعهدها من حملة الرساالت اإللهية، تصور لنا حلقات الرسالة املرتابطــة، 
يسلم بعضها إىل بعــض، وهــي وحــدة مت�ســكة يف أصــلها واتجاههــا، مهــ� اختلفــت يف 

ثابتة  شكلياتها حسب املقتضيات، انها ممتدة من الس�ء إىل األرض، وبشارة السيد املسيح

                                                        
، ����ـ� �ـ� ا�ـ�ٔب ��ـ� »ا����ـ� ا��د��ـ�»«������ـ�س«.را�� ������ (ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و��) ��� ��� ����� ا���ل ��ل ١

 ، ���� �� ا������ إ�� ا������ ���� ��ا��.١٣٥١ط ا�����ة  »ا����� ا�ٕ�����«ا��ٔ�� ا��ٓ��ري ا���ا�� �� ����� 

 
 .٦١ -٥٨.را�� ر��ل ا�ٕ����م ص ٢
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بهذا النص، سواء تواجدت يف األناجيل الحالية أم ال، ولكنها موجودة ك� عرفناه وإن كان 
  عليها سمة التحريف فإن نور ّهللا ال يطفئ مه� حاول الكافرون يف إطفائه.

و بشارة السيد املســيح ال تخــتص باســم (أحمــد) وإن كانــت أفضــلها إذ يحمــل تفضــيله  
حتى تدل عىل  »إذ كان يقول«م� يدل عىل انه من بشاراته، ال  »و إذ قال«النص .. فآله و عليه هللا صىل

  انه كان (أحمد) دا�ا، بل و(محمد) أيضا.
هنا نلفت أنظار الذين يقولون: اننا مسيحيون، ثم ال ئونون �حمد صّىل ّهللا عليه وآلــه و 

  .آله و عليه هللا صىليف محمد  سلّم انهم ليسوا �سيحي� أيضا إذ رفضوا بشارته وتركوا وصيته 
و أما الذين آمنوا به فهم حقا مسيحيون ومســلمون إذ آمنــوا بــه تطبيقــا لوصــية الســيد 

  .السالم عليهاملسيح  
ِن افَْرتى َعَىل ّهللاِ الَْكــِذَب َو ُهــَو يـُـْدعى إَِىل اْإلِْســالِم َو ّهللاُ ال يَْهــِدي الَْقــْوَم  َو َمْن أَظْلَُم ِممَّ

  َ�:الظّالِمِ 
املفرتون عىل ّهللا الكذب فرق شتى، ب� مفرت ال يعلم، ومتجاهل يعلم، وعا� ال يجهل بــل 
يتجاهل، وإ�ا يفرتي عل� وعنادا فال أظلــم منــه، ومــنهم مــن يــدعى إىل اإلســالم، بحجــة 
البشارات الصادقة لرسول اإلسالم، وبسائر الحجج القاطعة لألعذار، ورغم كل ذلك يفــرتي 

الكذب، يف تكذيب رسوله املبرش به من قبل، وتكذيب رسالته التي تحمــل كافــة عىل ّهللا 
إذ ال يريــدون الهدايــة  »َو ّهللاُ ال يَْهــِدي الَْقــْوَم الظـّـالِِم�َ «بينات الصدق، فمن أظلــم منــه 

  ويرفضون الهداة.
  لَْو كَرَِه الْكاِفرُوَن: يُِريُدوَن لِيُطِْفٔوا نُوَر ّهللاِ ِبأَفْواِهِهْم َو ّهللاُ ُمتِمُّ نُورِِه وَ 

  ، فإنه نور األنوار الرسالية، وهو القرآن:آله و عليه هللا صىلنور ّهللا هنا هو الرسول محمد  
ــُم « ــَك ُه ــُه أُولِئ ــزَِل َمَع ــِذي أُنْ ــوَر الَّ ــوا النُّ ــوُه َو اتَّبَُع ــزَُّروُه َو نََرصُ ــِه َو َع ــوا ِب ــِذيَن آَمنُ فَالَّ

(يُِريُدوَن أَْن يُطِْفٔوا نُوَر ّهللاِ ِبأَفْواِهِهْم َو يَأَْ� ّهللاُ إِّال أَْن يُتِمَّ نُورَُه َو لـَـْو ) ۱۵۷: ۷(»الُْمْفلُِحونَ 
  ).۳۲: ۹( »كَرَِه الْكاِفُرونَ 
أن يف األول اإلرادة واجهة ألمر يتوصلون به إىل إطفاء  »أن يطفئوا«و »ليطفئوا«و الفرق ب� 

ح� املعجزات، ول� يطفأ النور املحمدي، ويف الثا� القصد نور ّهللا، كنكران البشارات، وتس
  إىل إطفاء نور ّهللا بالقضاء عىل النبي ودعوته قصدا بالذات.

إبقاء نوره وإ�امه، وك� نرى البشارات املحرّفة بأيدي الدس والتحريــف، انهــا تــدّل عــىل 
وتفضح آله و عليه هللا صىلة محمد  تحرّفها، وتدّل من خالله دالالت بيّنة عىل صاحب الرسالة السامي

إىل (بــاركلتوس): املســيل، لــ� يحّولــوه عــن  -املحرف�، فالذين حّولوا (ب�كلتوس): أحمــد
أحمد الرسول إىل مسيل الروح، فهل باستطاعتهم تحويل صفاته وس�ته إىل غ�ها؟ لــذلك 

يف! وهــي ظلّت هذه البشارة األحمدية مرشقة دائبة خارقة ظلــ�ت التحريــف والتجــد
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اإلرادة ليطفئوا نور ّهللا، وكذلك إطفاءه بالقضاء عىل الدعوة اإلسالمية، فإنهــا مطلّــة عــىل 
  غربت، ال تطفئ نوره وال ذاته وصفاته. العا� أجمع وطالعة ما طلعت الشمس

إشــارة اىل  »هــذا ِســْحٌر ُمِبــ�ٌ «إنه نص ير� الكافرين مستهزئا بهم، فــ� قــولهم بــأفواههم 
لتامة الكافلة، إال كمن يحاول إطفاء نور الشمس بنفخة مــن فيــه، فــ� أفضــحه املعجزة ا

  وأعجزه من هٔواء الضعاف املهازيل!.
فالنار هي التي تطفأ مه� طالت زبانيتها، ولكن� النور، املستمدة مــن نــور ّهللا وإرادتــه، 

ة الجاهلــة، مهــ� إنها ليست بالتي تطفأ، وإ�ا تزداد إرشاقا رغم تطاول اإلطفائيات الطائل
الصــهاينة  يخيّــل للطغــاة الجبــارين، ولألبطــال املصــطنع� بأيــدي وعــىل أعــ� الصــليبي�

  املجرم�، أنهم بالغوا هذا الهدف البعيد.
ترى ان ّهللا تطفأ ذاته النورية بإطفاء الكافرين؟ فكذلك نوره، فإنه طالع من مطلــع لــيس 

�واِت َو اْألَرِْض َمثَُل نُورِِه كَِمْشكاٍة ِفيها ِمْصباٌح  ّهللاُ نُورُ «له أفول وهو الحرضة اإللهية:  السَّ
َو الِْمْصباُح ِيف زُجاَجٍة الزُّجاَجُة كَأَنَّها كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ يُوقَُد ِمْن َشَجرٍَة ُمباَركٍَة َزيْتُونٍَة ال َرشْقِيَّــٍة 

ناٌر نُوٌر َعىل نُوٍر يَْهِدي ّهللاُ لِنُــورِِه َمــْن يَشــاُء َو  ال َغْرِبيٍَّة يَكاُد َزيْتُها يُِيضُء َو لَْو لَْم َ�َْسْسهُ 
ٍء َعلِــيٌم. ِيف بُيُــوٍت أَِذَن ّهللاُ أَْن تُرْفَــَع َو يـُـْذكََر فِ  يَهــا يَْرضُِب ّهللاُ اْألَْمثاَل لِلنّاِس َو ّهللاُ ِبُكلِّ َيشْ

ال تُلِْهيِهْم تِجارٌَة َو ال بَيٌْع َعْن ِذكِْر ّهللاِ َو إِقــاِم اْسُمُه يَُسبُِّح لَُه ِفيها بِالُْغُدوِّ َو اآلْصاِل. رِجاٌل 
كاِة يَخافُوَن يَْوماً تَتََقلَُّب ِفيِه الُْقلُوُب َو اْألَبْصارُ  الِة َو إِيتاِء الزَّ   ).۳۷: ۲۴(»الصَّ

  
  متواتر اآلثار

عــن إنــه لــيس إ�ــام النــور املحمــدي بإبقــاء شخصــه حيّــا، وال ببقــاء دينــه حينــا ســلي� 
الــنقض، وإ�ــا هــو إظهــاره عــىل الــدين كلــه: أن يحكــم العــا� أجمــع ولــو كــره  الــنقص

  املرشكون: الكافرون
ـكُونَ  يِن كُلِِّه َو لـَـْو كَــرَِه الُْمْرشِـ  ُهَو الَِّذي أَرَْسَل رَُسولَُه ِبالُْهدى َو ِديِن الَْحقِّ لِيُظِْهرَُه َعَىل الدِّ

  ).۲۸: ۴۸( »ِهيداً ُهَو الَِّذي ... َو كَفى ِباّ�ِ شَ «
: كأنه الرسول ال سواه، فمن هكذا إضــافة يســتفاد الحرصــ، وألنــه »ُهَو الَِّذي أَرَْسَل رَُسولَهُ «

: كل الهدى التي تتطلبها وتحتاجها الحيــاة »ِبالُْهدى«يحمل الرساالت اإللهية وزيادة خالدة 
: ديــن للحــق: »َحــقِّ َو ِديــِن الْ «العقالنية وأرضابها عىل طــول الخــط، دون نقــص أو نســخ 

هــو  »ديــن الحــق«ألن رسل ّهللا كلهم مرسلون بالدين الحــق، ف  »الدين الحق«ال  -الثابت
الثابت من الدين الذي ليس له دور خاص وال ج�عة خاصة، فدوره شامل ما دامت هذه 
الحياة قا�ة، وج�عته هــم املكلفــون أجمعــون، حــق بكافــة معانيــه: ثبوتــا وجــاه زالزل 

ات والتمزيقات والتحريفات، وثبوتا تجاه النســخ برشــيعة اخــرى إلهيــة، فإنــه ال التشويه
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  رشيعة بعده، فهو حق يجري يف مجاري الحياة جري الشمس.
فلقد حرفت الكتب اإللهامية االخرى، وانتهت لحال ال تصلح معها ليشء من قيادة الحياة، 

ألدوارها املحــددة لهــا، ال وحتى لو ظلت سليمة عن التحريفات، فهي نسخة سابقة مٔوتة 
 »ديــن الحــق«تشمل كافة طلبات الحياة املرتامية األطراف، املتجددة دائبة، فليســت هــي 

  .»الدين الحق«مه� كانت 
  هكذا يستحق الظهور عىل الدين كله، وك� جعل غاية لحقه: »دين الحق«و 

، إذ ينسخ الرشائع كلها، ويكّملها، فال يبقى دين إال دين ١الشيطان، وعىل الدين الحق كله
الذي بــه  السـالم عليهاإلسالم، وك� وعدناه يف دولة القائم املهدي محمد بن الحسن العسكري  

  األرض قسطا وعدال بعد ما ملئت ظل� وجورا. �أل ّهللا 
إن جذور ومٔوالت هذه الغاية متواجدة يف رشيعة اإلسالم، مهــ� � تتحقــق زمــن الرســول  

وخلفائه حتى اآلن ظهورا عىل األديان، ولكنها سوف تتحقق يف الدولة املحمدية  آلـه و عليه هللا صىل
يِن كُلِّــهِ «السـالم عليهدي املنتظر  األخ�ة التي يبتدء بها مٔوسا لها حفيده امله : »لِيُظِْهــرَُه َعــَىل الــدِّ

ظهورا وغلبا شامال بدينه وكتابه،بشخصيته الرسالية، مهــ� قىضــ شخصــه نحبــه، وانقىضــ 
دوره كشخص، ولكنه مستمر يف دعوتــه، يف كتابــه وكيانــه، يف خلفائــه األوصــياء األوفيــاء، 

  .٢ات الس�ءفيمن تخضع له األمم ك� برشنا به يف كتاب
إن الديانات االخرى، من حق وباطل، ليست لها مٔوالت الغلبــة الشــاملة، وتأســيس دولــة 

ية فيه� معــا، موحدة عاملية، ال يف ذواتها، وال يف زعاماتها، ولكن� اإلسالم �لك هذه األهل
فدستوره العاملي هو قرآنه الكامل، الحافل لكافة متطلبات الحياة، وقيادته العامليــة هــي 

: »َو لَْو كَرَِه الُْمْرشِكُونَ «السـالم عليهالظاهرة يف رسوله وأوصيائه، والباهرة أخ�ا يف القائم املهدي  
حكم دين ّهللا وحــده، ظــاهرا الذين يرشكون باّ� يف طاعته وعبادته، يف دينه وحكمه، فلي

إذ يشهد يف كتاباته ببشارات تتالحق بحق هذا الــدين »َو كَفى ِباّ�ِ َشِهيداً «عىل الدين كله 
وهذا الظهور، وإذ يشــهد �ــا يــٔود أهــل هــذا الــدين فــي� يــأملون، مــن كــانوا يعلمــون 

  .»َو أَْن لَيَْس لِْإلِنْساِن إِّال ما َسعى«ويعملون، 
س فكرا أو نظرية يف بطون الكتب، ترتسمها األجيال فيعيشوا الخيــال بعيــدا إن اإلسالم لي

عن الواقع، إ�ا هو دين الحياة الواقعة، حقيقة يف عــا� الواقــع، مــا تــزال هــذه الحقيقــة 

                                                        
�� ا��ٓ�� ��ل: ����ه ��� ���� ا��ٔد��ن ��� ���م ا�����   ا����م ������� �� أ�� ا���� ا�����  �� أ�� ا�� -٣٣٠: ٤.����� ا�����ن ١

 .ا����م ����

 
 .ا����م ����.را�� (ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و��) ��� ��� ���رات ��ة ���ٔن ا����� ا����ي  ٢
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تنبعث ب� ح� وآخر، وتنبض وتنتفض قا�ة عىل جذورها املجردة عن األباطيل، رغم كل 
من كيد وحرب وتنكيل، وظهرت قوة وحقيقة ونظاما عــىل  ما جّرد عىل اإلسالم واملسلم�

سائر الدين قدر ما أظهرتها ج�عتها، فدانت لها معظم الرقعة العــامرة مــدى قــرون مــن 
الزمن .. وإىل أن يدين لها كل املعمورة طوعا أو كرها بقوة النور والنــار، طــوع األبراركــره 

  .»كُونَ َو لَْو كَرَِه الْكافُِروَن الُْمْرشِ «األرشار 
إن إ�ام نور اإلسالم ليس إال يف زمن يشمل العا� كله، ف�تفع فيه علم اإلسالم مرفرفا ال نّد 

  يقول تفس�ا لهذه اآلية: السالم عليهله وال ضد، وك� سمع عيل  
(كال والذي نفيس بيده حتى ال يبقى قرية إال وينادى فيهــا بشــهادة أن ال إلــه إال ّهللا وأن 

  .١ّهللا بكرة وعشيا)محمدا رسول 
ِه َو يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َهْل أَُدلُُّكْم َعىل تِجارٍَة تُنِْجيُكْم ِمْن َعذاٍب أَلِيٍم. تُٔوِمنُوَن بِاّ�ِ َو رَُسولِ 

  أَنُْفِسُكْم ذلُِكْم َخْ�ٌ لَُكْم إِْن كُنْتُْم تَْعلَُموَن:تُجاِهُدوَن ِيف َسِبيِل ّهللاِ بِأَْموالُِكْم َو 
هنا إ�ان أول هو رسمه وصورته قبل أن يتعرّق يف القلوب، وهو اإل�ان التقليدي، فهو ال 

من عذاب أليم، إ�ا هو رأس مال يتجر به، والتجارة ترصف يف رأس املــال  -�جرده -ينجي
الجهــاد يف  هو رأس مال لربح اإل�ان العريق باّ� ورســولهطلبا للربح، وهذا اإل�ان األول 

ربحها النجاة من عذاب  سبيله باألموال واألنفس، ثم هذا الربح أيضا رأس مال لتجارة ثانيه
أليم، تجارة متسلسلة ترجع آلخر املطاف اىل نجاة قاطعة عن حيــاة بئيســة يف الــدنيا ويف 

  يف اآلخرة أتّم وأوىل. اآلخرة، دون اختصاص باألوىل، مه� كانت
إِنَّ ّهللاَ اْشــَرتى ِمــَن «: -وهــي مــن ّهللا  -إنها تجارة من رأس مالهــا أنفــس املــٔون� وأمــوالهم

وَن ... الُْمٔوِمِنَ� أَنُْفَسُهْم َو أَْموالَُهْم ِبأَنَّ لَُهُم الَْجنََّة يُقــاتِلُوَن ِيف َســِبيِل ّهللاِ فَيَْقتُلُــوَن َو يُْقتَلُــ
وا ِببَيِْعُكُم الَِّذي بايَْعتُْم ِبهِ فَاْستَبْ    ).۱۱۱: ۹( »ِرشُ

فبأنفسهم ئونون باّ� ورسوله ثانيا، ويفتــدون بهــ� يف ســبيل ّهللا مجاهــدين، وبــأموالهم 
ســبيال ّ�  كذلك يجاهدون رصفا لها يف سبيل ّهللا، ول� تصبح حيــاتهم املٔونــة كلهــا قنطــره

  دون أن يكون لغ� ّهللا فيها نصيب.

                                                        
���ل �� ا��ٓ��: أ��ـ� ذ�ـ� ��ـ�؟ �ـ���ا: ��ـ�.  ا����م ����.����� ا������ ���ٕ����د �� ���ان �� ���� �� ����� ا�� ��� أ��� ا������  ١

 ��ل: ��� ...

��م، ��� ��ٔ�� ا���ة و �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل: �� ���ن ذ�� ��� �� ���� ���دي و�� ���ا�� و�� ���� ��� إ�� ��ر ا�� ا�ٕ��

وا���� وا����ة وا��ٔ�� وا�ٕ����ن وا����، ��� �� ���ض ��رة ��ا�� و��� ���� ا����� و���� ا����� و���� ا������، و�� ���� �����: 

» ِ���ُ� �ِ�  .ا����م ����وذ�� ���ن ��� ���م ا�����   »�ُِ�ْ�ِ�َ�ُه َ��َ� ا���

 .٣٣٠: ��٤ ا��ٓ�� ��ل: ����ه ا��ّ� �� و�� �� ا����� ����� ا�����ن  ا����م ����و �� ���� �� ���� �� أ�� ����  
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يف آية التجارة تقّدم األموال لتقّدمها يف تقديم املجاهدين بالعدد املكافحة، ثم إذا نفدت 
األموال أو ما كفت أو ما أفادت لحسم جذور الفساد، فلتقّدم األنفس فداء بعد األموال يف 

م سبيل ّهللا، ويف اآلية الثانية تقّدم األنفس ألنها األصل يف الجهاد، وإذا قّدم األصــل فتقــدي
  سهل. -وهو املال -الفرع

و من عوائد هذه التجارة غفر الذنوب ودخــول الجنــة، إيجابــا للرحمــة بعــد البعــد عــن 
  العذاب:

يَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َو يُْدِخلُْكْم َجنّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اْألَنْهــاُر َو َمســاكَِن طَيِّبَــًة ِيف َجنّــاِت 
  ِظيُم:َعْدٍن ذلَِك الَْفْوُز الْعَ 

يِّئاِت « إِْن تَْجتَِنبُوا كَبائَِر ما تُنَْهْوَن «) وكبائر املعايص تركا: ۱۱۴: ۱۱( »إِنَّ الَْحَسناِت يُْذِهْ�َ السَّ
ْر َعنُْكْم َسيِّئاتِكُْم َو نُْدِخلُْكْم ُمْدَخًال كَِر�اً  )، ثم بقية حارضة بجنب أمثالها ۳۱: ۴( »َعنُْه نَُكفِّ

  واملستقبلة:
ِ الُْمٔوِمنَِ�:َو أُْخر    ى تُِحبُّونَها نَْرصٌ ِمَن ّهللاِ َو فَتٌْح قَِريٌب َو بَرشِّ

: فــتح »َو فَتٌْح قَِريــٌب «إذ تنرصون دينه  »نَْرصٌ ِمَن ّهللاِ «و تجارة وعائدة أخرى، تحبونها هنا 
السـالم عليهمكة املكرمة وهو فتح الفتوح في� مىض، وفتح القائم املهدي  

، وهــو أشــمل، وإن ١
  كان متأخرا بزمن، فكل آت قريب.

ِ الُْمٔوِمِن�َ «فقد تربحكم هذه التجارة يف الحيات�  بهذه الفتوحات واألرباح الدائبة،  »َو بَرشِّ
  جاهدين بكل ما لديهم من إمكانيات، ال القاعدين.وإ�ا املٔون� امل

 يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُونُوا أَنْصاَر ّهللاِ كَ� قاَل ِعيَىس ابُْن َمْريََم لِلَْحواِريَِّ� َمْن أَنْصاِري إَِىل ّهللاِ 
ائِيــَل َو كََفــرَْت طائَِفــٌة فَأَيَّــْدنَا قاَل الَْحواِريُّوَن نَْحُن أَنْصاُر ّهللاِ فَآَمنَْت طائَِفٌة ِمــْن بَِنــي إِْرس 

ِهْم فَأَْصبَُحوا ظاِهِريَن:   الَِّذيَن آَمنُوا َعىل َعُدوِّ
فل� أحّس عيىس مــنهم الكفــر «هذه املقالة من السيد املسيح هي ملا أحّس منهم الكفر: 

ا مسلمون. ربنا قال من أنصاري اىل ّهللا قال الحواريون نحن أنصار ّهللا آمنّا باّ� واشهد بأنّ 
  آمنّا �ا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

  ).۵۴: ۳َو َمَكرُوا َو َمَكَر ّهللاُ َو ّهللاُ َخْ�ُ الْ�كِِريَن (
كون اإلنسان من أنصار ّهللا واألنصار إىل ّهللا ال يعنــي أن ّهللا بحاجــة إىل نرصــة يف ذاتــه أو 

اء املهازيل، وإ�ا يعني نرصة اإلنســان نفســه يف صــالحه صفاته أو أفعاله إىل عباده الضعف
الحيوي بكافة مجاالتها، الذي ال يصلح إال بإرادة ّهللا وداللته، فلــيس بإمكــان اإلنســان أيــا 
كان أن ينرص نفسه إال عىل ضــوء رشيعــة ّهللا املســنونة لصــالح اإلنســان، وتوفيقــه الــذي 
                                                        

 ، وأ��� ��� ���.ا����م ������ ا��ٓ��: ���� �� ا����� ���� ا�����   ا����م ������رود �� أ�� ����  .ا���� أ�� ا�١
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بَُل فَتََفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيلِهِ َو أَنَّ هذا ِرصاِطي ُمْستَقِ «يرافقه فيه:   »ي�ً فَاتَِّبُعوُه َو ال تَتَِّبُعوا السُّ
)۶ :۱۵۳.(  

قُْل هِذِه َسبِيِيل أَدُْعوا إَِىل ّهللاِ َعىل «و من نرصة ّهللا نرصة رسوله الدال عليه، السالك سبيله: 
كَ� قاَل ِعيَىس ابُْن َمْريََم لِلَْحواِريَِّ� َمْن «) ك� والتنظ�: ۱۰۸: ۱۲( »بَِص�ٍَة أَنَا َو َمِن اتَّبََعنِي

يوحي بأصــالة هــذه النرصــة يف نرصــة ّهللا، فكونــوا أنصــارا لرســول ّهللا يف  »أَنْصاِري إَِىل ّهللاِ 
الدعوة واالتجاه اىل ّهللا، وتطبيق ونرش رشيعة ّهللا، يف صفوف مرتاّصة رزينة رصينة صامدة 

وُه َو اتَّبَُعوا النُّوَر الَِّذي أُنْزَِل َمَعُه أُولِئــَك ُهــُم فَالَِّذيَن آمَ «ال تنفصم:  نُوا ِبِه َو َعزَُّروُه َو نََرصُ
) وتعاكس نرصة ّهللا هكذا أن ينرص نارصيه، م� يدّل عىل أن نرصــته ۱۵۷: ۷( »الُْمْفلُِحونَ 

وا ّهللاَ يَنُْرصْكُْم َو يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا «تعاىل هي نرصتهم أنفسهم بداللته وتوفيقه:  إِْن تَنُْرصُ
  ).۴۰: ۲۲( ») (َو لَيَنُْرصَنَّ ّهللاُ َمْن يَنُْرصُُه إِنَّ ّهللاَ لََقِويٌّ َعِزيزٌ ۷: ۴۷( »يُثَبِّْت أَقْداَمُكمْ 

و الحواريون األنصار هم تالميــذ الســيد املســيح، األخصــاء، منطلــق دعوتــه الــذين كــانوا 
قاَل الَْحواِريُّوَن نَْحــُن أَنْصــاُر «قطع� عمن سواه من معلم� يلوذون به ويأخذون عنه، من

آَمنَــْت طائَِفــٌة ِمــْن بَِنــي  َف «أنصارك اىل ّهللا، �ا أنك وسيط يف هذه السبيل، ال أصــيل  »ّهللاِ 
َعــىل  فَأَيَّــْدنَا الَّــِذيَن آَمنُــوا«كــذلك »َو كََفــرَْت طائَِفــةٌ «باملســيح أو بنرصــته اىل ّهللا  »إِْرسائِيَل 
ِهمْ   »ظــاهرين«بإ�انهم باّ� ومن ثم بتأييــد ّهللا »فأصبحوا«الكافرين والتارك� لنرصته  »َعُدوِّ

يف محاولــة  »َمَكــُروا َو َمَكــَر ّهللاُ َو ّهللاُ َخــْ�ُ الْ�كِــِرينَ «غالب� عىل عدوهم، ومن ذلك أنهم 
هكذا يكون دور اإل�ان صلبه إذ صلب من ألقي عليه شبهه ورفع هو اىل س�ء رحمة ّهللا،

  واملنارصة يف ّهللا، عاليا ظاهرا عىل األعداء مه� كانت جولة الباطل، فإن للحق دولة!.
و العربة املستفادة عرب نرصة الحواري� والذين حذوا حذوهم، هي استنهاض هّمة املٔون� 

ا قومة رجل واحد بالرشيعة األخ�ة من دين ّهللا، املختارين لهذه املهمة الكربى، أن يقومو 
لنرصة صاحب الرسالة السامية األخ�ة، لئوّوا هذه ولعمر ّهللا إن نرصة املٔون� بهذه الرسالة 

، خــالف مــا ١يف مختلف األخطــار الحاســمة آله و عليه هللا صىلكانت عالية غالية، إذ نرصوا الرسول  
  قلة وهم � ينرصوه إال قليال حتى رفعه ّهللا!.نبّئنا عن أنصار السيد املسيح، إذ كانوا 

  

                                                        
���� وإن ������ ��ار��� و�� ��ن ��اري ���� ��ٔ��ع �� �� ��ل: إن ��اري ���� ����ا � ا����م ����.ا��ل ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�  ١

����� ��ار��� ���، وإ��� ��ل ���� ����ار��� �� أ���ري ا�� ا��ّ� ��ل ا���ار��ن ��� أ���ر ا��ّ�، ��� وا��ّ� �� ���وه �� ا����د و�� ��

����ن دو��� و�����ن و�����ن و���دون �� ا����ان، ��ا�� ا��� دو��، و������ وا��ّ� �� ��ا��ن ��� ��� ا��ّ� �� و�� ر���� ����و��� و��

: وا��ّ� �� ���� ����م ������ ������ �� أ������، وا��ّ� �� آو�� ������ أو ���ت ��� �� ا����م ������� ���ا. و�� ��ل أ��� ا������  

 ا���ل �� أ�����.
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  خلقة آدم(ع) مثل لخلقة املسيح(ع)

وَن ( ُه يَِصــدُّ ) َو قــالُوا أَ آلَِهتُنــا َخــْ�ٌ أَْم ُهــَو مــا ۵۷َو لَّ� ُرضَِب ابُْن َمْريََم َمثًَال إِذا قَْوُمَك ِمنْ
بُوُه لََك إِّال َجَدًال بَْل ُهْم قَْوٌم َخِصُموَن ( ِه َو َجَعلْناُه َمثًَال ۵۸َرضَ ) إِْن ُهَو إِّال َعبٌْد أَنَْعْمنا َعلَيْ

) ترى من هنا ضارب املثل وما هو هذا املثل الذي فاجأ صدا من هــٔواء ۵۹لِبَنِي إِْرسائِيَل (
إِْن ُهــَو إِّال َعبْــٌد «ثم احتجوا �ا احتجوا جدال وخصومة، فجــاءت اإلجابــة  ١ضّجا وضحكا؟!

  .؟»أَنَْعْمنا َعلَيِْه.
فإنها املكية الوحيدة التــي أتــت  عليهاالسالمة مريم  هل هو املثل املرضوب بابن مريم يف سور 

بذكر عيىس بن مريم، حيث يذكر مع جموع مــن النبيــ� مــن ذريــة آدم، وتخــتم قصــته 
  معهم بأنه عبد أنعم عليه ك� هم:

ْن َحمَ « يَِّة آَدَم َو ِممَّ يَِّة أُولئَِك الَِّذيَن أَنَْعَم ّهللاُ َعلَيِْهْم ِمَن النَِّبيَِّ� ِمْن ذُرِّ لْنا َمَع نُوحٍ َو ِمْن ذُرِّ
ْن َهَديْنا َو اْجتَبَيْنا .. ) ثم وفيها رد عىل الذين تبنّوا املســيح ۵۸( »إِبْراِهيَم َو إِْرسائِيَل َو ِممَّ

ِ أَْن يَتَِّخــَذ ِمــْن َولـَـٍد ُســبْحانَُه .. َو إِنَّ ّهللاَ َر�ِّ َو َربُُّكــْم فَاْعبُــُدوُه هــذا«ّ�  ِرصاٌط  ما كاَن ِ�ّ
  ).۳۶ُمْستَِقيٌم (

ونَ «فهنالك  : ضجة وضحكة، فضجة وإنكارا ملا رضب أنه عبدليس إلها وال »قَْوُمَك ِمنُْه يَِصدُّ
ابنه فال يعبد، وإ�ا هو حسب النصارى وهم أهل كتاب، إله أو ابن إله. يعبــد، ومــن ثــم 

وهٔواء الكتابيون: يعبدون برشا  ٢ضحكا: كيف أنت تصدنا ع� نعبد من مالئكة وهم آلهتنا
بُوُه لََك إِّال «طبعا آلهتنا املالئكة! فأنت تصّدنا ونحن منك نّصد!  »ُهوَ أَ آلَِهتُنا َخْ�ٌ أَْم « ما َرضَ

فالقرآن يرضب ابن مريم مثال للتوحيد، وهــم يحولونــه إىل مزعمــة النصــارى مــثال  »َجَدًال 
أَ آلَِهتُنا َخْ�ٌ «ضحكة من تحّوله:  للرشك، فمثل الحق يحّول إىل مثل الباطل، ضجة يف تحويله

  خ� من ابن مريم يف زعم النصارى. -يف زعمهم -! وطبعا آلهتهم»وَ أَْم هُ 
و هذا تربير كتــا� يف جــدلهم الخصــوم أن يعبــدوا آلهــتهم املالئكــة مــن دون ّهللا! فيــأ� 

  !»إِْن ُهَو إِّال َعبٌْد أَنَْعْمنا َعلَيِْه.«الجواب ك� ملح له يف مريم 
 »ُكْم َو ما تَْعبُُدوَن ِمــْن ُدوِن ّهللاِ َحَصــُب َجَهــنَّمَ إِنَّ «أم إن ضارب املثل هو من هٔواء ملا نزل 

                                                        
ا���ود �� ا������ ا�ّ���، « آ�� و��� .ا��ّ� ������ �� ا��� ا����� وا���� و�� ��وى ���� �� ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ����١

 ا��ج ا�� ��دو�� -٣٠: ٦و�� ا��ر ا�����ر ٓا�� و ���� ا��� �������� ا�����ر ����وق ���� ���� ��� 

 
�َْ����َِ�َ� «و���� ���  »َو �َْ� �َ��ءُ �ََ�َ��ْ�� ِ�ْ�ُ�ْ� َ����ِ�َ�ً «ان ��اء ا���م ����ا ���ة ا������� ��� ���� ���� ���  .ا����� ���٢ :: ١٩َو َ�َ��ُ�ا ا

 ).٢٠( »َو ���ُ�ا �َْ� ��َء ا���ْ��ُ� �� َ�َ�ْ���ُ��ْ 
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  :آله و عليه هللا صىلقال قائلهم للرسول 
خاصة لنا وآللهتنا أم لجميع األمم؟ فقال (صىل ّهللا عليه وآله): بــل لجميــع األمــم! فقــال 

و خصمتك ورب الكعبة أ لست تزعم أن عيىس بن مريم نبي وتثني عليه خ�ا وعىل أمــه 
قد علمت أن النصارى يعبدونه� واليهود يعبدون عزيرا واملالئكة يعبدون فإذا كان هٔواء 

آله) و فــرح  يف النار فقد رضينا نحن وآلهتنا أن نكون معهم، فسكت النبي (صىل ّهللا عليه
ولِئــَك َعنْهــا إِنَّ الَِّذيَن َسبََقْت لَُهــْم ِمنَّــا الُْحْســنى أُ «القوم وضحكوا وضجوا فأنزل ّهللا تعاىل 

  !»ُمبَْعُدونَ 
»َو لَّ� ُرضَِب ابُْن َمْريََم:«و نزلت هذه اآلية ايضا 

١.  
لعله هو! فإذا هو يف الجحيم  »أَ آلَِهتُنا َخْ�ٌ أَْم ُهوَ «كس ما مضت و هنالك تنقلب الحجة ع

فنحن وآلهتنا نرىض ذلك الجحيم! أو أن ضارب املثل رسول ّهللا (صىل ّهللا عليه وآله) حيث 
قال: جئت إىل النبي السالم عليهبابن مريم ك� رواه سادة أهل البيت عن عيل   السالم عليهشبه عليا  
 عليه وآله) يوما فوجدته يف مالء من قريش فنظر اّيل ثم قال: يا عيل! إ�ا مثلــك (صىل ّهللا 

أحبه قوم فأفرطوا يف حبه فهلكوا وأبغضه قوم  عليه�السالميف هذه األمة كمثل عيىس بن مريم  
فأفرطوا يف بغضه فهلكوا واقتصد فيه قــوم فنجــوا فعظــم ذلــك علــيهم وضــحكوا وقــالوا 

»رسل فنزلت هذه اآليةيشبهه باألنبياء وال
٢.  

                                                        
��ل ����� ا�ـ�  آ�� و ���� ا��� ���ا��ج ا��� وا�� أ�� ���� وا����ا�� وأ�� ��دو�� �� ا�� ���س ان ر��ل ا��ّ�  -٢٠: ٦.و�� ا��ر ا�����ر ١

: ا��� ���� أن ���� ��ن ���� و���ا �� ���د ا��ّ� ����� و�� ����� ا����رى ��ن ��ـ� ��� ا�� ���� �� دون ا��ّ� ��� ��� �����ا

ا�� ���� ������ ��ل: ��وج ���� ��  ��ل ����ن »َو �َّ�� ُ�ِ�َب اْ�ُ� َ�ْ�َ�َ� َ��ًَ�� إِذا �َْ�ُ�َ� ِ�ْ�ُ� َ�ِ���ونَ «��د�� ���� ��ٓ����� ����ل ا��ّ� 

�����ا �� أ رأ�� �� ���ـ� �ـ� دون  آ�ـ� و ���� ا��� ���ا��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ���س ان ا������� أ��ا ر��ل ا��ّ� ���� ��� ��م ا������، و��� 

�ّ� َ�ْ�ٌ� ا��َْ�ْ��� َ��َْ�ِ� َو «ا��ّ� ا�� ��؟ ��ل: �� ا���ر ����ا، وا���� وا���� ��ل: وا���� وا����، ����ا ����� �� ���� ��ٔ��ل ا��ّ�  إِْن ُ�َ� إِ

 .»َ�َ��ْ��ُه َ��ًَ�� �َِ�ِ�� إِْ��ا�ِ��َ 

رد ���� ��� ذ�� ����� ���� آ�� و ���� ا��� ���و�� �����: ان ا����ل  ٢٢١ص  ٢٧أ��ل: و�� ذ����ه �� ا���� ���ه �� ����� ا��ازي ج 

�� ا��ٔ����ء وا������� وا������� ��� �� ����، و���� ��� ��� ��� ا���� ا����� ا����ر آ���  »��«�� أ���� ���� ����، «ا�����ي 

إِن� «��� ��� ذوي ا����ل ��� ������ ا�� ����� و »�� �َْ�ُ�ُ�وَن ِ�ْ� ُدوِن ا��ّ�ِ «��  »��«وا��� ��� �� ا��ٔ���م ا��� ���و�� ، �� أ��ل: ان 

 ������ ا�������!. »ا��ِ��َ� َ�َ�َ�ْ� �َُ�ْ� ِ���� ا�ُْ�ْ���

 
ذات  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ���� رو�� ا����� ���� ���� �� أ�� ���� ��ل: ���� ر��ل ا��ّـ�  ٦٠٩: ٤.رواه �� ���� ا����ن و�� ��ر ا������ ٢

�� ان ���ل ��� ��ا�� �� : ان ��� ���� �� ���� �� ���� ��ا��ـ��م �������ل �� ر��ل ا��ّ�   ا����م ������م ����� إذ ا��� ا��� ا������  

ا��� �� ���� ا����رى �� ���� �� ���� ���� ��� ���� �� ��� ���ٕ� �� ا���س ا�� أ��وا ا���اب �� ��� ����� ������ن ���� 

 ا����� ��ل: ���� ا��ٔ��ا���ن وا�����ة �� ���� و ��ة �� ���� ���� �����ا: �� ر�� ان ���ب ���� ��� ���� ا�� ���� �� ����

 : و��� ��ب ا�� ���� ���� إذا ���� ��� ���ون ..آ�� و ���� ا��� �������ل ا��ّ� ��� ���� 

��� ا���س ��م ا���رى ��ل: ��ل: ������ ����ّ� �� ���� ا�� ��ل �� ر��ل ا��ّ�  ا����م ����و �� ���ب ا����ل �� ا����ج ���  
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عىل هامش  فالوجهان األوالن موّجهان بالقرآن أوال فاألول وثانيا فالثا�، وهذا األخ� موّجه
ال أنه املقصود فقط أم باألصالة، وا�ا تأويال يالئم القرآن حيث الجواب عن  ١القرآن بالسنة

ال يناسب نصا إّال األول�، واألخ� يناسب التأويل بتأويل الــدليل!  »إِْن ُهَو إِّال َعبْدٌ «صدهم 
بُوُه لََك إِّال َجَدًال « حقــا وأنــت، وهــم : إن املثل الذي رضب بابن مريم نحن رضبناه »ما َرضَ

  .»بَْل ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ «رضبوه لك جدال 
وإن كان »َو جاِدلُْهْم ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ «فلو كان الجدال بحق وإىل حق فبالتي هي أحسن: 

بباطل وإىل باطل فهي أسوء الجدال، أم بباطل إىل حق أو حق إىل باطل فهو سيئ ولــيس 
  .٢إّال خصومة للحق

                                                                                                                                                         
 آ�� و ���� ا��� ������ ��ورو��� ��� ��ٔذن ��ٔ�� ���ء ��� ��دد�� ���ث ��ات وأ����� ان ر��ل ا��ّ� ا��� ا���ب ��ن زوارا �� ا���� آ�� و ���� ا��� ���

! ا�� ���� ���ث ��ات ��� ��ة و�� آ�� و ���� ا��� �������� و���ه زوار �� ا������� و�ّ���� ��ا و��ا �� اذن ���� ���ل �� ر��ل ا��ّ� 

����� و���ه زوار �� ا������� و����� ��ا و��ا ���� ��� �����ة، أ������! ���ل:  آ�� و ���� ا��� ��� ذ�� ��د�� ������ل: ان ر��ل ا��ّ�

���� ��ن ��� ����  آ�� و ���� ا��� ����� ���! ��� ���� ������؟ ���: ا����� ��� ا�����ت و���� ا��ٔ��ات ��ٔ���� ا���د ��ل 

���ي؟  »َو �َّ�� ُ��َِب ا�ُْ� َ�ْ�َ�َ� َ��ًَ�� إِذا �َْ�ُ�َ� ِ��ُْ� �َِ���وَن.«���� ���� ��ٔ��ل ا��ّ�  �� ا�� ���� ���ج ��� و�� ���ل: ���� ����

 ����ا: ا���� ��.

�����ا �� ��ا  ا����م �������� �� ��ا ا���ب ر�� أ��� ا���� ����� ���� ���   آ�� و ���� ا��� ���و �� ����� ا�� ��� آ��ب، ��ل ا���� 

 ����� ��ه ا��ٓ��:ا���ل 

 
��� �� ���� ٕا��ا��� وا������ �� ����� و��� رواه �� ٕا��ا��� ا����� ا�� ����  ١٣.أ��ج �� ����� ا����م ���ا ا���د ����� ����� ١

ا��� ���� �� ��ٔ��، و���� �� ا����س ����ه �� ا��  ا����م ������ ����� ��ول ا���آن �� ��� �� ر���� �� ���� �� ���  ا�������� 

و���� �� ���� ����ه �� ر���� �� ���� �� ���   ا����م ������� ا��ّ� �� ا��� �� ���� ����ه �� ا����� و����ه �� ���   ���س

و��� ا����  ٣٩وا������ �� ا������  ١٧٢ورواه ا��� �� ���� �� ����� ا������  ٣٩٨: ٣إ���ق ا��� ، و�� �����ت ا����م ����

وا�� ���  ٩٥وا�� ��دو�� �� ا������ ��� �� ��� ا����  ١٩٤وا�� ��� ر�� ا������� �� ��� ا�����:  ٩٢ا����ي �� ذ���� ا����� 

وا����  ٣٤: ٥وا����� ا����ي �� ����� ��� ا����ل ����� ا�����  ��١١٧ء وا������ �� ��ر�� ا��� ١٢١ا������ �� ا���ا�� 

، و���� ���� �� ا����� و����ن �� و��� ١٠٩وا����وزى �� ������ ا���دة  ����٥٨ ���� ا����� ا�����ي �� ����� �����ي 

 .٦٢ - ٦٠: �٩ر وا�� ���ة و��� ا��ّ� �� ا��� وا�� ا���� وا����� وا��� �� ا����� ��� �� ا���

 
ا��ج ���� �� ����ر وا��� و��� �� ���� وا�����ي و���� وا�� ���� وا�� ���� وا�� ا����ر وا����ا��  -٢١: ٦.ا��ر ا�����ر ٢

ـ���ا آ�� و ���� ا��� ���وا����� و���� وا�� ��دو�� وا������ �� ��� ا�����ن �� أ�� ا���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  : �� �� ��م ��� ��ى �

�ّ� َ�َ��ً� َ�ْ� ُ�ْ� �َْ�مٌ َ�ِ�ُ��نَ « ���� ا�� أو��ا ا���ل �� ��أ  و��� ا��ج ���� �� ����ر �� أ�� إدر�� ا����ـ��� �ـ�ل  »�� َ�َ��ُ�ُه �ََ� إِ

 �� ��ر ��م ���� إ�ّ� أو��ا ��� ���� و�� ��ر آ�� و ���� ا��� �����ل ر��ل ا��ّ� 

: ان آ�� و ���� ا��� ����وي ا��ٔ���ق �� أ�� ا���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��م �� ���� ا�� ����ا ��� ��زا، و��� ا��ج ا�� ��ي وا���ا��� �� ��

 ا���ب ��ب �� أ��اب ا����ق وان آ�� ا����ق ان ���ن ا���� ���� ����.

� و ���� ا��� ���و��وي ا�� ���� ا����ي �� ���� ا����ن ���� ���� �� أ�� ا���� ��ل: ان ر��ل ا��ّ�  �ن �� ��ج ��� ا���س و�� ����ز�آ�

� و ���� ا��� ���ا���آن ���� ���� ����ا ��� ��ٔ��� �� ��� و��� ا��� �� ��ل  : �� �����ا ���ب ا��ّ� ���� ���� ���� �� �� ��م آ�
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ال إلــه او  ») (إِْن ُهــَو إِّال َعبْــدٌ ۵۷َعبٌْد أَنَْعْمنا َعلَيِْه َو َجَعلْناُه َمثًَال لِبَِني إِْرسائِيَل (إِْن ُهَو إِّال 
�ا أنعمنا، ك� »أَنَْعْمنا َعلَيْهِ «ابن إله حتى يقاس بآلهتكم أيه� خ� فليس العبد إال ابن عبد 

لد دون أب، وآية برسالته وآياتها، مثال إلهيا آية بنفسه حيث و  »َو َجَعلْناُه َمثًَال «بّ� يف مريم 
�واِت َو اْألَرِْض «ف  َمثًَال لِبَِنــي «واملسيح من املثل األعىل يف األرض  »لَُه الَْمثَُل اْألَْعىل ِيف السَّ

كحجر األساس يف رسالته ودعوته ثم وللعامل� أجمع�، فنحن جعلناه مثال لنا، ثم  »إِْرسائِيَل 
  ِمثال فنسوا املَثل وضلوا يف املِثل!:ج�عة جعلوه لنا 

) َو إِنَُّه لَِعلٌْم لِلّساَعِة فَال َ�َْرتُنَّ ِبها َو ۶۰َو لَْو نَشاُء لََجَعلْنا ِمنُْكْم َمالئَِكًة ِيف اْألَرِْض يَْخلُُفوَن (
يْطاُن إِنَُّه لَكُ ۶۱اتَِّبُعوِن هذا ِرصاٌط ُمْستَِقيٌم ( نَُّكُم الشَّ   ).۶۲ْم َعُدوٌّ ُمِبٌ� () (َو ال يَُصدَّ

أن »لََجَعلْنــا ِمــنُْكْم َمالئَِكــةً «ولــن  »َو لَْو نَشاءُ «أنتم البرش تعبدون املالئكة لكونهم مالئكة؟ 
كــونهم »ِيف اْألَرِْض يَْخلُُفــونَ «نبدلكم مالئكة، أو نجعلكم يف عصــمتهم وطهــارتهم كمالئكــة 

  أنايس من قبل، ويخلف بعضهم بعضا بالتناسل!
  تم تعبدون أمثالكم، ومن باإلمكان تبديلكم بهم.إذا فأن

يف السـالم عليـه؟ هــل هــو املســيح  »إنــه«وما هو املرجع لضم� الغائب يف  »َو إِنَُّه لَِعلٌْم لِلّساَعةِ «
خارقة والدته علم للساعة الخارقة عندكم، وكذلك يف سائر خوارقه وال سي� إحياء املــو�؟ 

؟ وهو كذلك يف كل ذلك! أو أن القرآن ١ه من أرشاط الساعةأو أنه يف نزوله آخر الزمان فإن
الوحي يف آخر الزمان لعلم للســاعة؟ وهــو كــذلك! أو أن نــزول املالئكــة إىل �ا هو خا�ة 

لَْو ما تَأْتِينا ِبالَْمالئَِكِة إِْن كُنْــَت ِمــَن الّصــاِدقَِ� مــا نُنَــزُِّل الَْمالئَِكــَة إِّال «األرض علم للساعة 
  )؟۸:) ۱۵( »بِالَْحقِّ َو ما كانُوا إِذاً ُمنْظَِرينَ 

                                                                                                                                                         
 .»�� َ�َ�ُ��ُه �ََ� إِ�ّ� َ�َ��ً� �َْ� ُ�ْ� �َْ�مٌ َ�ِ�ُ��نَ «ٓا�� و ���� ا��� ����� ا�� أو��ا ا���ل �� ��� 

 
��ل: «أ���� ا������� و���� �� ����ر و���د و��� �� ���� وا�� أ�� ���� وا����ا�� �� ��ق ا�� ���س  - ٣٠: ٦.ا��ر ا�����ر ١

و ا��ج ��� �� ���� �� أ�� ����ة �� ا��ٓ�� ��ل: ��وج ���� ���� �� ا��ٔرض أر���� ��� ���ن «��وج ���� ��� ��م ا������ 

���ن ار�� ���� ��� و�����، وا��ج ��� �� ���� وا�� ���� �� ����� ��ل: آ�� ������ ��وج ���� �� ���� ��� ��م ��� ا��ٔر

 ا������ وأ���� ��� �� ���� وا�� ���� �� ا���� ����.

���ل: ���ل ���� ا��  ٓا�� و ���� ا��� ���و�� ���� ا����ن ��ل ا�� ���� ا����� ا�� ا����� ا�� ��� ���� �� ��� ا��ّ� ���ل ���� ر��ل ا��ّ� 

أورده ���� �� ا����� و�� ����  -���� ����ل أ����� ���ل �� ��� ����ل ان ����� ��� ��� أ��اء ����� �� ا��ّ� ���ه ا����

 آ��: ��� أ��� إذا ��ل ���� ا�� ���� وإ����� ����؟

: و ا��ي ���� ���ه ������ أن ���ل ���� ا�� ���� آ�� و ���� ا��� ���ل ا��ّ� وا��ج ���� وا�����ن وا�� داود �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��

���� ����� ����� ا����� و���� ا������ و ��� ا����� و���� ا���ل ��� �� ����� ا�� ��� ���ن ا����ة ا��ا��ة ���ا �� ا����� 

َو إِْن ِ�ْ� «و�� ���� �����: ا����م ����������� وا�� ���� ��� ا����ي  ��ا�� �� ���� ا ا����م ����و�� ����، أ��ل: و���� ��ول ا�����  

ْ�ِ� ا�ِْ���ِب إِ�ّ� �َُ��ِ�َ��� �ِِ� �َْ�َ� َ�ْ��ِِ� َو َ�ْ�مَ ا�ِْ���َ�ِ� َ�ُ��ُن َ��َْ�ِ�ْ� َ�ِ���اً   د���� ���� ��� ��ا ا���ول. »ا�
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فَال َ�َْرتُنَّ «محتمل والجمع أجمل عىل درجات لهذه املحتمالت  كل ذلك علم للساعة فكل
! إنه لعلم للساعة، ال إله الساعة او الدنيا أّمــا ذا، وا�ــا »بِها َو اتَِّبُعوِن هذا ِرصاٌط ُمْستَِقيمٌ 

يْطاُن إِنَُّه «مثل للعامل� يوم الدنيا وعلم للساعة فال �رتن بها!  نَُّكُم الشَّ لَُكْم َعــُدوٌّ َو ال يَُصدَّ
  .»ُمِب�ٌ 

إِنَُّه لَُكْم «وعداء متأكدة له عليكم يبينه لكم  »ال يصدنكم«صد متأكد للشيطان عليكم ف 
  .»َعُدوٌّ ُمِب�ٌ 

َ لَُكْم بَْعَض الَِّذي تَْختَلُِفوَن ِفيــهِ   َو لَّ� جاَء ِعيىس ِبالْبَيِّناِت قاَل قَْد ِجئْتُُكْم ِبالِْحْكَمِة َو ِألُبَ�ِّ
). ۶۴) إِنَّ ّهللاَ ُهَو َر�ِّ َو َربُُّكــْم فَاْعبُــُدوُه هــذا ِرصاٌط ُمْســتَِقيٌم (۶۳اتَُّقوا ّهللاَ َو أَِطيُعوِن (فَ 

  ).۶۵فَاْختَلََف اْألَْحزاُب ِمْن بَيِْنِهْم فََويٌْل لِلَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن َعذاِب يَْوٍم أَلِيٍم (
جزة البينــة وآيــات اإلنجيــل وآيــات مــن نفســه بينات عيىس التي جاء بها هي اآليات املع

قــاَل قـَـْد «املقدسة حيث الرتبية والعناية اإللهية بيّنة يف هذه الثالث وإن كانت درجــات، 
وهذه كلها حكمة والرسالة كلها حكمة عقلية وعلمية وعملية، تحكم ما  »ِجئْتُُكْم ِبالِْحْكَمةِ 

َ لَُكْم بَْعــَض الَّــِذي «ن املشككات انفصل وفصل ب� الناس، أو ب� اإلنسان ونفسه م َو ِألُبَ�ِّ
فالكل موكول اىل خا�ة الرساالت محمد (صىل ّهللا عليه وآله) ك� ينطق به  »تَْختَلُِفوَن ِفيهِ 

ءٍ «القرآن:  اإلنجيل ك� يف يوحنــا  وينطق به ١)۸۹: ۱۶(»َو نَزَّلْنا َعلَيَْك الِْكتاَب تِبْياناً لُِكلِّ َيشْ
) ۱۲و ان عندي كث�ا أقوله لكم ولكــنكم ال تطيقــون حملــه اآلن («) وم� فيه ۱۵ -۷: ۱۶

»ولكن متى جاء روح الحق فهو يرشدكم إىل جميع الحق.
٢!  

من الناحية السلبية التي »و ألب�:«ثم الحكمة هي الناحية اإليجابية من الرشعة االنجيلية 
 »أَِطيُعــونِ  وَ «: يف سلبياته »فَاتَُّقوا ّهللاَ «تتكلف بيان جذور من الخالفات واالنشقاقات بينهم 

                                                        
�� إ������ �� ���� �� ���وا����ت �� ��� ا��ّ� ا�� و��� ��ل ��ل �� ا�� ��� ا��ّ�   �� ����� ا��ر��ت ��� ٦١١: ٤.��ر ا������ ١

���: �����ن ان ���� و���� أ��� �� ا��� ا������   ا����م ����: اي ��ء ���ل ا����� �� ���� و���� و ا��� ا������  ا����م ����

و��� �� �����ن ��� او�� ا���م �� ا���� أ��ا  - ���: ���ٓا�� و ���� ا��� ����� ��� ر��ل ا��ّ� ��ل: أ �����ن ان ا��� ا������ �� ���  ا����م ����

َو �ََ�ْ��� �َُ� ِ�� «������� ����ب ا��ّ� ���: و�� اي ���� ��� أ������؟ ��ل: ��ل ا��ّ� ���رك و����� �����  ا����م ������ل ا�� ��� ا��ّ�  

َ� �َ�ُْ� �َْ�َ� ا��ِ�ي �َْ�َ��ُِ��َن �ِ��ِ «����� ا�� �� ���� ����� �� ��ء و��ل ا��ّ� ���رك و����� �����:  »اْ����ْ�اِح ِ�ْ� �ُ�� َ�ْ�ءٍ  ���َ� و��ل  »َو �ِ�

�ْ�� َ��َْ�َ� ا�ِْ���َب �ِْ�����ً �ِ «���رك و����� ����� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و ���:   .»ُ��� َ�ْ�ءٍ َو ِ�ْ��� �َِ� َ�ِ���اً َ��� ����ِء َو �َ��

�� ��� ����ّ� ����ا، ���� ا����م ��������ل ���� ����: و��ل ������� ا��� ا������   ا����م ����و�� ا������ج ������� �� ا���دق  

 و��� ��ا ا����ب ���ه. »َو �� َرْ�ٍ� َو �� ���ٍِ� إِ�ّ� ِ�� �ِ��ٍب ُ��ِ��ٍ «و����� و�� ���ه ��� ا����ب، و

 
ـ� ا�١٥ -٧: ١٦: ١٥و ١٦: ١٤.اورد�� �� ������ ر�ـ�ل ا�ٕ��ـ��م �ـ� ا���ـ� ا��ـ��و�� ��ـ�رات ��ـ�ث �ـ� ����ـ� ٢ ��ـ�� : ���ـ� ���

 .١٥٧ -١٤٦را�� ص  -و�� ����� ا�� ������ ا�� ���� ا��� »ا��� -����«����ء ��������س 
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سواء وال أمتاز عنكم بربوبيته، فأنا وأنتم »إِنَّ ّهللاَ ُهَو َر�ِّ َو َربُُّكمْ «يف حَكمه اإليجابية ومنها 
  لكن. ال سواه »هذا ِرصاٌط ُمْستَِقيمٌ «ال سواه  »فاعبدوه«عبيد رب واحد 

الحق، كان من ب� هٔواء  أحزاب مذهبية متخلفة عن رشعة »فَاْختَلََف اْألَْحزاُب ِمْن بَيِْنِهمْ «
فََويـْـٌل لِلَّــِذيَن ظَلَُمــوا ِمــْن «اختلفوا يف البينات والحكم والبيان التي جاء بها املسيح ظلــ� 

ب� قائل إنه ّهللا، وقائل إنــه ابــن ّهللا، وقائــل بالثــالوث، وقائــل بألوهيــة  »َعذاِب يَْوٍم أَلِيمٍ 
  .١طقوس تأ� يف طيات آياتها املفصالتاملسيح وأمه، وآخرين يف أخريات من العقائد وال

جاء املسيح برصاح التوحيد والتسامح الروحــي والُخلقــي قبــل الشــكليات الخاويــة التــي 
تخلت عن هذه الروح فحاربه املحرتفون الناكرون له وج�عة من املعرتف� إيــاه، تفريطــا 

اء وإفراطا من أوالء، فأصبح ب� من يلعنونه ومن ئوّهونه عىل مختلف مــذاهبهم من هؤ 
الفلسفية وسواها، وبقي القليل ممن وىف لرعاية الحق وهم املوحدون املخلصــون حيــث 

  اتبعوه وتعرضوا ألنواع العقوبات من قبل األحزاب!
  .۲۵۲لَِمَن الُْمرَْسلَِ� تِلَْك آياُت ّهللاِ نَتْلُوها َعلَيَْك بِالَْحقِّ َو إِنََّك 

يــا حامــل الرســالة  »نَتْلُوهــا َعلَيْــَك «تكوينية وترشــيعية  »آياُت ّهللاِ «العظيمة العز�ة  »تلك«
آيات بالحق، نتلوها عليك بالحق، بســبب الهــدف  »بالحق«األخ�ة، وحامل الرساالت كلها 

انية �كافحة دائبــة ضــد الحق، ومصاحبة الحق، ول� تهدي العامل� اىل صالح الحياة اإل�
الظلم والطغيان، جهادا دائبا يف فسيح الزمان ووسيع املكــان، حفاظــا عــىل صــالح الحيــاة 

بهذه الرســالة الســامية، التــي تحقــق كــل الرســاالت »َو إِنََّك لَِمَن الُْمرَْسلِ�َ «طردا لفاسدها 
  اإللهية.

واملكان ما عاش إنــس او جــان، الســي� آيــة عربة الويل األلباب َعْرب الزمان  »تِلَْك آياُت ّهللاِ «

                                                        
: و�ـ� �ـ�اء ا�ـ�ٔ��اب ����ـ� ا��ـ�و���� ا��ـ� »ر��ل ا�ٕ����م �� ا���ـ� ا��ـ��و�� -ا����ر��ت -�������«.������� �� ����� ا������ ١

�ع و�ـ� ���� ا������ �� ��� داود و�����ن و�� ��ـ� ا��ـ�ا��� �ـ���ا ���ـ�د�� �ـ� �ـ����ت ا���ـ�دات و����ـ�� و���ـ�ون ا��ـ

 ������ن �� ���ذ ا����ة ����ون �������.

و ����� ا�������� و����ا ��� ���ق �� ا���و���� ����ون ذ�� ا����د و����� �������،ا���� ا������ ����� �� ا���� وا����ف 

 و�� ����� ا���ار ������ وا������ وا����� ���� ����� ��� ا�����ء وا������.

����ا ����� �� ا����د وا��ٓ��ر��� ���� ������ ا����� �� ا���� ا����� ا����و�� ������ ا������� و���� �� و ����� ا�������� و

 ��ا�� �� ا������ت إ����.

و ����� ا��ٓ��� او ا��ٔ������ و����ا ���ٔ���� ���� ا���ا�� ا������� �����ن ���� �� ���� ��ا�� ا����د و��ٔ��ون أ����� �����ة 

����� �� ا������دات وا������� ��� ��� إ��ا��� ا��ا���� ���� ا�����ا��ر��  و���ك ��� ��ه ا���ا�� ��� ��د�� ���وا�����: 

 و���ف �� ا�� ا��ٔرض ا����ء وا���ق. - ا��و����� ا���� �����ون ا����ص ��� �� ا����� ا������ �� ا�����. ا�� �����

 ��ل: ان ا��ّ� ����� �� ا����� ����� ����� �����ن ����. ا����م �����ء �� ��� �� أ�� ����  و��� ا��ج ا����ل �� ���ب ��ا��ت ا��ٔو��
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الدفع، ول� تصغي إليها آذان صاغية من هذه األمة املرحومة، فتعيش كل حياتهــا دفاعــا 
عن الحق، فال تتأسن الحياة وتتعفن بالتكاســل والتخــاذل مــن هــٔواء الــذين حّملــوا رايــة 

وأما الذين قبلــه فلــيس  الصالح واإلصالح، وال يظنوا ان اإلصالح ا�ا هو بيد صاحب األمر،
  لهم أمر إال السكوت والخنوع أمام السلطات الكافرة.

و من دفــع ّهللا النــاس بعضــهم بــبعض ان يــدفع بعــض النــاس بــبعض اىل صــالح الحيــاة 
الج�عية وك� تعنيه آية السخري: َو رَفَْعنا بَْعَضُهْم فَــْوَق بَْعــٍض دَرَجــاٍت لِيَتَِّخــَذ بَْعُضــُهْم 

  ).۳۲: ۴۳ي�ا َو رَْحَمُت َربَِّك َخْ�ٌ ِمّ� يَْجَمُعوَن (بَْعضاً ُسْخرِ 
فإن يف تسخ� الفاقد ليشء الواجــد لــه اكــت�ال لنفســه فــي� فقــده وإكــ�ال لغــ�ه فــي� 
يحتاجه، إن يف ذلك تجاوبا يف الحصول عىل حاجيات الحياة، إذ اليتمكن اي أحد مه� بلغ 

يف الحيــاة عــن ســواه، مســتقال فيهــا، اللّهــم اال من القوة و العبقرية أن يكــون مســتغنيا 
  مستِغال ومستَغال تكافئا يف مختلف الحاجيات الحيوية.

: دفعا عن املحاظ�، او »عن«املقدرة، ويف األول� ب  »اىل«ولكن الدفع هنا معّدى ب  -هذا
ق دفعا إىل املصلح، الجامعان لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، مه� شــمل النهــي إخفــا

  أثر املنكر بواقع املعروف من الصالح� ك� يف ثا� املحتمل� األول�.
  

  بينات للمسيح وتأييده بروح القدس
لْنا بَْعَضُهْم َعىل بَْعٍض ِمنُْهْم َمــْن كَلَّــَم ّهللاُ َو رَفَــَع بَْعَضــُهْم َدرَجــاٍت َو آتَيْنــا  تِلَْك الرُُّسُل فَضَّ

َو أَيَّْدناُه ِبُروحِ الُْقُدِس َو لَْو شاَء ّهللاُ َما اقْتَتََل الَِّذيَن ِمــْن بَْعــِدِهْم  ِعيَىس ابَْن َمْريََم الْبَيِّناِت 
 ِمْن بَْعِد ما جاَءتُْهُم الْبَيِّناُت َو لِكِن اْختَلَُفوا فَِمنْهُْم َمْن آَمَن َو ِمنُْهْم َمْن كََفَر َو لَْو شــاَء ّهللاُ 

  .۲۵۳ْفَعُل ما يُِريُد َما اقْتَتَلُوا َو لِكنَّ ّهللاَ يَ 
إذ قد تخيّل أن  »َو إِنََّك لَِمَن الُْمرَْسلِ�َ «الصلة البارزة ب� هذه اآلية وما قبلها قد تكون ب 

ــلْنا بَْعَضــُهْم «الرسل عىل سواء يف فضائل الرسالة وأنت منهم، ولكنه ال، بل:  تِلَْك الرُُّسُل فَضَّ
يــة وروحيــة معرفيــة، يف الفضــائل الدعائيــة و مــا يف الفضائل الذاتيــة علم »َعىل بَْعٍض ...

لوه من رشعة ّهللا، فليسوا هم عىل سواء ألنهم رسل ّهللا، بل فيهم تفاضــل كــ�  -ككل -ُحمِّ
يف سائر الناس، وكل ذلك �ا فضل ّهللا، تفضيال فضيال بحكمة بارعــة ربانيــة دو�ــا فــوىض 

العملية بسناد وحي  األبعاد الروحيهالبعيدون عن اآلفاق البرشية يف كل  »تلك«جزاف، ف: 
بيــنه� -آلـه و عليـه هللا صـىلوخا�ة اىل خــاتم الرســل محمــد  السالم عليهالعصمة عصمة الوحي من آدم  

لْنا بَْعَضُهْم َعىل بَْعٍض « -متوسطون ضابطة اج�لية يف ذلك التفضيل الفضيل »تِلَْك الرُُّسُل فَضَّ
نها يف فضائل الرسالة، وال ذكر ملن حملها، وا�ــا كــل مــا دو�ا ذكر ملادة الفضيلة إال ملحة ا

لْنا بَْعَضُهْم َعىل بَْعٍض «هنا    ليذهب إىل َخلَد السامع� كل مذهب يف مفّضل بفضله. »فَضَّ
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، كــّل يحمــل عليه�السـالمثم يذكر امثلة ثالثة لذلك التفضيل، منها مثــاالن يف مــوىس واملســيح  
 »َو كَلَّــَم ّهللاُ ُمــوىس تَْكلِــي�ً «: -»ِمنُْهْم َمْن كَلَّــَم ّهللاُ «وىس فضيلة واحدة عىل من يفقدها، فم

َو «دو�ا وسيط ملك الوحي، مه� كان يحمله وسيط نار النور يف الشجرة إماهيه واملسيح 
من بينة الوالدة العجيبة وتكلمه يف املهد صبيا، ثم البينات  »آتَيْنا ِعيَىس ابَْن َمْريََم الْبَيِّناِت 

  الرسالية األخرى ك� الرسولية، وهو منقطع النظ� يف هذه املجموعة ب� كل بش� ونذير.
ثم املثال األجل األمثل واألفضل، الــذي ال يــدا�، وال يســاوى او يســامى يف حقــل الرســالة 

َو «: »البينــات -و -كلــم هللا«اإللهية، من ال تحمل فضائله هذه القص�ات من الكل�ت، من 
وال عــىل بعــض السـالم علـيهمال درجة واحدة كموىس واملسيح وارضابهــ�   »َضُهْم َدرَجاٍت رَفََع بَعْ 

عىل الكل  »َو رَفََع بَْعَضُهمْ «دون بعض، وك� إلبراهيم فضل عليه� يف غ� ما ذكر له�، بل 
الرسالية مادة ومدة، ِعدة وُعدة، فضائل ذاتيــة  يف كل األبعاد الرسوليه »درجات«دون إبقاء 

لْنا بَْعَضُهْم َعىل بَْعٍض «رسالية وكتابية ويف الرشعة القرآنية ف و   -تجمع بعض التفضيل »فَضَّ
كتفضيل لبعض عىل بعض، ك� يف املذكورين وغ�ه� اىل كل التفضيل عىل الكل ك� هنــا 

 رفعــا »رفــع«وليس درجة ك� فيه�، او عىل بعض ك� هــ�، وا�ــا »َو رَفََع بَْعَضُهْم َدرَجاٍت «
ُل الْعاِبِدينَ «شامال � يعرب عنه  ُل الْعاِبــِديَن (»أَوَّ )، ۸۱: ۴۳: قُْل إِْن كاَن لِلرَّْحمِن َولٌَد فَأَنـَـا أَوَّ

: َو ما أَرَْســلْناَك إِّال »رَْحَمًة لِلْعالَِم�َ «إذا فكل املرسل� هم يف الرتبة التالية ألول العابدين، و
 نجد هذه الرحمة العاملية يف الذكر الحكيم ملن ســواه مــن ) وال۱۰۷: ۲۱رَْحَمًة لِلْعالَِمَ� (

ما «سلم):  ال فحسب بل هو أفضل الخلق أجمع� وك� قال (صىل ّهللا عليه وآله ١املرسل�!
أفضل ام جربئيل؟  : أ فأنتالسـالم عليهفقال عيل  »خلق هللا خلقا أفضل مني وال أكرم عليه مني

فقال: يا عيل ان ّهللا تعاىل فضل أنبياءه املرسل� والفضل بعــدي لــك يــا عــيل ولال�ــة مــن 
ورسوال اىل النبيــ� أجمعــ�: َو إِذْ أََخــَذ ّهللاُ  ٢بعدك وان املالئكة لخدامنا وخدام محبينا ...

ٌق لِ� َمَعُكْم لَتُٔوِمنُنَّ بِ  ِه ِميثاَق النَِّبيَِّ� لَ� آتَيْتُُكْم ِمْن كِتاٍب َو ِحْكَمٍة ثُمَّ جاءَكُْم رَُسوٌل ُمَصدِّ
ي قالُوا أَقَْررْنا قاَل فَاْشَهُدوا َو أَنـَـا َمَعُكــْم َو لَتَنُْرصُنَُّه قاَل أَ أَقَْررْتُْم َو أََخْذتُْم َعىل ذلُِكْم إِْرصِ 

كنت نبيا «و »آدم ومن دونه تحت لوا�«: آلـه و عليه هللا صىل) وك� يروى عنه ۸۱: ۳ِمَن الّشاِهِديَن (
                                                        

ا��� أ��ل ان �� ��� ��� ��ء إ��� ���� ��ٔ�� وا��ة ��� ����� ر���  ���١٣ل:  ٣١ -١٣: ٤٣.�� إ���� ا����� ������ ا���ارى ١

) �١٦ ��� ��ء ����� ا��ّ� �� �� ������ ���� ���ه () و��� ر��ل ا��ّ ١٥) و���� �� ����وز ������ ا���� ا��ي أر���ا ا��� (١٤ا��ّ� (

) و���� ا��ٔ���م ���� ���ي ا�����ن ١٩) و���ٔ�� ���ة ��� ا������� (�����١٧ ����� ور��� ��ٔ�� ا��ٔرض ا���� �����ن ������ (

ا��ا��� ا��ٔ���م ������ ���ا �����  ) ��ٔ�� ���ا و�� ا��ّ� ا��ا��� �����: ا��� �ٕ��� ����� أ��رك �� ����� ا��ٔرض و��� ���� ��١٩(

 . »ان ا���� ��� �ٕ������� �� �ٕ����ق«) ������ ��ٔ�� أ��ل ��� ا���: ����٣١ ... (

 
 ... :ٓا�� و ���� ا��� �����ل ��ل ر��ل ا��ّ�  ������ا����م�� ���ن ا��ٔ���ر �����ده ا�� ��� �� ����   ٢٥٤: ١.��ر ا������ ٢
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ا يُِريُد ّهللاُ لِيُْذِهَب َعنُْكُم الرِّْجَس أَْهَل الْبَ »وآدم ب� املاء والط� يْــِت َو وأطهر املطهرين: إِ�َّ
)، وان كتابه خالد مهيمن ملا ب� يديــه فهــو كــذلك مهــيمن عــىل ۲۲: ۲۲يُطَهِّرَكُْم تَطِْه�اً (

قاً لِ� بَْ�َ يََديـْـِه ِمــَن الِْكتــاِب َو ُمَهيِْمنــاً  الرسل ب� يديه َو أَنْزَلْنا إِلَيَْك الِْكتاَب ِبالَْحقِّ ُمَصدِّ
  ).۴۸: ۵َعلَيِْه (

ال يصّدق نبي إّال بختمه وتصديقه ك� ال يبعث نبي وال رسول بعــده: و أنه خاتم النبي�، 
ٌد أَبا أََحٍد ِمْن رِجالُِكْم َو لِكْن رَُسوَل ّهللاِ َو خاتََم النَِّبيَِّ� (   ).۴۰: ۳۳ما كاَن ُمَحمَّ

و ان معجزته الخالدة تفوق معجزاتهم يف كمها وكيفها، فأما كمها فقرابة ألف� ومــأت� يف 
نفسه إذ تحدى بسورة من مثله واقرص سورة منه وهي الكوثر تحمل آيات ثــالث،  القرآن

فكل ثالث معجزة خارقة، ثم وكيفها انه دائم دوام رشعته اىل يــوم القيامــة غــ� فاشــل يف 
  حجته وال منسوخ، بل يزداد بهورا وظهورا عىل تقدم العقل والعلم.

ار من الشجرة املباركة عىل الطور، فقد كلم و لنئ كلم ّهللا موىس تكلي� يف حجاب النور الن
ِعنَْدها َجنَُّة الـْـَ�ْوى. فَــأَْوحى إِىل «بال اي حجاب عند السدرة املنتهى  آلـه و عليه هللا صىلّهللا محمدا 

  .»َعبِْدِه ما أَْوحى
فقــد رآه محمــد  »لـَـْن تـَـراِ� «و لنئ � يستطع موىس ان يــرى ربــه بقمــة املعرفــة إذ قــال: 

فَكاَن قاَب « -»َو لََقْد رَآُه نَزْلًَة أُْخرى. ِعنَْد ِسْدرَِة الُْمنْتَهى«عند السدرة بنور اليق�: آلـه و عليه هللا صىل
  .»قَْوَسْ�ِ أَْو أَْد�

ه و عليه هللا صىلوقد يروى عنه  أال وانــا حبيــب ّهللا وال «قولــه:  -يف معرتك اآلراء فيمن هو أفضــل آـل
يوم القيامة وال فخــر، وأنــا اّول شــافع وأنــا اّول مشــفع يــوم  فخر، وانا حامل لواء الحمد

القيامة، وال فخر وأنا اّول حلقة الجنة فيفتح يل فأدخلها ومعي فقراء املٔون� وال فخر، وأنا 
»أكرم األول� واآلخرين وال فخر

١.  
ال يدخل الجنة احد من النبي� حتــى أدخلهــا «: انا سيد ولد آدم وال فخر، وآله و عليه هللا صىلوقال 

واء انا، وقال: انا أول الناس خروجا إذا بعثوا وانا خطيبهم إذا وفدواانا مبرشهم إذا أيسوا، ل
»الحمد بيدي وانا أكرم ولد آدم عىل ر� وال فخر

٢.  

                                                        
�ـ����� ��ـ�ل  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��ل ا��ّـ� �� ا�� ���س ��ل ��� �ـ�س �ـ� ا��ـ���� ��ـ�ا��ون ��ـ�� ر�ـ� ١٩٧: ٦.����� ا���� ا��ازي ١

����� ���� ان ا��ّ� ا��� ا��ا��� �������ل آ��: ��ذا ��ٔ��� �� ���م ���� ���� ������، و�ـ�ل آ�ـ�: ����ـ� ���ـ� ا��ّـ� ورو�ـ� 

�� ���ـ� ا��ّـ� و�ـ� �ـ��� وآدم ����� إن ا�ـ�ا� و��ل: �� ���� ������ آ�� و ���� ا��� ���و��ل آ��: آدم ا����ه ا��ّ�، ���ج ر��ل ا��ّ� 

 ا����ه ا��ّ� و�� ����، أ�� وا�� ���� ا��ّ� ...

 
 .١٩٧: ٦.����� ا���� ا��ازي ٢
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و لقــد تطــامن عيىســ ابــن مــريم صــاحب البينــات واملــٔود بــروح القــدس أمــام محمــد 
وك� ينقله عنــه القــديس برنابــا الحــواري يف انجيلــه بكــل تبجيلــه:مع أ� لســت آله و عليه هللا صىل

) فأجــاب حينئــذ ۲حذائــه قــد نلــت نعمــة ورحمــة مــن ّهللا ألراه (مستحقا أن أحل س� 
  الكاهن مع الوايل وامللك قائل�:

) ألننا ۳ال تزعج نفسك يا يسوع قدوس ّهللا فإّن هذه الفتنة ال تحدث يف زمننا مرة اخرى (
سنكتب إىل مجلس الشيوخ الروما� املقدس بإصدار أمر مل� أن ال احد يدعوك في� بعد 

) فقال حينئذ يسوع ان كالمكم ال يعزيني ألنه يأ� ظالم حيــث ترجــون ۴او ابن ّهللا (ّهللا 
) ولكن يعوز� يف مجيء الرسول الذي ســيبيد كــل رأى كــاذب يفّ وســيمتد دينــه ۵النور (

) وان مــا يعزينــي هــو أن ال نهايــة ۶ويعم العا� بأرسه ألنه هكذا وعد ّهللا أبانا إبراهيم (
) أجاب الكاهن: أ يأ� رسل آخرون بعد مجيء رســول ۷يحفظه صحيحا (لدينه ألن ّهللا س

) ولكــن يــأ� عــدد ۹) فأجاب يسوع ال يأ� بعده أنبياء صادقون مرسلون من ّهللا (۸ّهللا (
) ألن الشيطان ســيث�هم بحكــم ّهللا العــادل ۱۰غف� من األنبياء الكذبة وهو ما يحزنني (

ل الكاهن ماذا يسمى مسيّا ومــا هــي العالمــة التــي ) فقا۱۳فيتسرتون بدعوى انجييل ...(
) أجاب يسوع ان اسم مسيا عجيب ألن ّهللا نفسه س�ه ملا خلــق نفســه ۱۴تعلن مجيئه (

) قال ّهللا: اصرب يا محمــد أل� ألجلــك أريــد أن اخلــق الجنــة ۱۵ووضعها يف بهاء س�وي (
باركــك يكــون مباركــا، ومــن والعا� وج� غف�ا من الخالئق التي أهبها لك حتى أن مــن ي

) ومتى أرسلتك إىل العا� أجعلك رسويل للخالص وتكون كلمتــك ۱۶يلعنك يكون ملعونا (
) ان اســمه املبــارك ۱۷صادقة حتى ان الس�ء واألرض تهنان ولكــن إ�انــك ال يهــن ابــدا (

 ١)۱۸ -۱: ۹۷) حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائل�: يا هللا أرسل لنــا رســولك (۱۸( »محّمد«
هذه بركة باركها موىس رجــل «ذلك، و كث� أمثاله، ك� يقول موىس الذي كلمه ّهللا تكلي�: 

) وقال: هللا من سيناء جاء، تجىل من ساع�، تلعلع من جبل ۱هللا بني إرسائيل عند موته (
  ).۲ -۱: ۳۳(التثنية »املقديس�، من �ينه ظهرت الرشيعة النارية فاران وورد مع آالف

فهذه ظهورات ثالث ربانية رسالية، من سيناء موىس ومن ساع� عيىس ومن فاران محمــد 
صلوات ّهللا عليهم أجمع�، ويف األخ�ة ميزة التلعلــع ترشــيفا لــه بــآالف املقديســ�، وان 

  ).۲هية (رشيعته نارية قوية أقوى من كل رشعة إل
عىل من كلم ّهللا وأو� البينات وأيد بروح القدس، حيــث  »رَفََع بَْعَضُهْم َدرَجاٍت «اجل فقد 

أو� ما أوتينا وأتوا وزيادة خالدة تحلق عىل كافة الدرجات الرســولية والرســالية، بهيمنــة 
قــط، عالية متعالية عليها، لحّد يعرب عنه بالرسول دون سائر الرســل، كأنــه هــو الرســول ف

                                                        
 .»ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و��«�����ع ا��� را�� ������  ٢، ١.١
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َع لَُكــْم «ح� يعرب عن سائر الوحي بالوصية:  »َو الَِّذي أَْوَحيْنا إِلَيَْك «ويعرب عن وحيه ب  َرشَ
يْنا ِبِه إِبْراِهيَم َو ُمــوىس َو ِعيىســ  يِن ما َوّىص ِبِه نُوحاً َو الَِّذي أَْوَحيْنا إِلَيَْك َو ما َوصَّ ِمَن الدِّ

يَن َو ال تَتََفرَّ    !.»قُوا ِفيِه ...أَْن أَقِيُموا الدِّ
و يعرب عنه ب� الشهود الرسالي� بشهيد الشهداء وبكتابه تبيانا لكل يشء: َو يَْوَم نَبَْعُث ِيف 

ٍة َشِهيداً َعلَيِْهْم ِمْن أَنُْفِسِهْم َو ِجئْنا ِبَك َشِهيداً َعىل هٔوالِء َو نَزَّلْنا َعلَيَْك الِْكتاَب تِبْ  ياناً كُلِّ أُمَّ
ءٍ  )، ك� وهو رسول إىل النبيــ�: ثـُـمَّ ۸۹: ۱۶َو ُهدًى َو رَْحَمًة َو بُْرشى لِلُْمْسلِِمَ� ( لُِكلِّ َيشْ

ٌق لـِـ� َمَعُكــْم ... ( )، وحــ� يقســم ّهللا بعمــر اليقســم بيــنهم اال ۸۱: ۳جاءَكُْم رَُسوٌل ُمَصدِّ
  ).۷۲: ۱۵بعمره: لََعْمرَُك إِنَّهُْم لَِفي َسْكرَتِِهْم يَْعَمُهوَن (

وقد ارتسمت للبرشية يف هذه الرسالة الطليقة، الحقيقة بالخلود، هندسة البناء لكل ذلك! 
ما يتبناه ما طلعت الشمس وغربت، إعالنا صارحا صارخا بذلك املنهج الواسع الذي يســع 

َو لـَـْو «املقبلة، إماما لها عىل طول خطها إىل يــوم الــدين،  -أماهيه -كل النشاطات البرشية
  »اقْتَتََل الَِّذيَن ِمْن بَْعِدِهْم ِمْن بَْعِد ما جاَءتُْهُم الْبَيِّناُت ...شاَء ّهللاُ َما 

هنا تحيل مصلحيا تلك املشية التكوينية املس�ة لرتك االقتتال من بعد الرسل، فالرسالة  »لو«
  اإللهية هي رمز الوحدة الدينية القاضية عىل كل الخالفات الضارية، املنتهية إىل االقتتال.

و� ترتك هذه الرشعة اىل سواها  »َو َما اْختَلََف ِفيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوتُوهُ «تختلف يف رشعة ّهللا � 
من مختلفات مختلقات، ولكنها اختلفت فيها بعد ما رشعت إ�انا وكفرا، ثم الذين أوتــوه 

ِن اْختَلَُفوا َو لكِ «اختلفوا فيها بغيا بينهم، فنشبت يف هذه الخالفات واالختالفات اقتتاالت: 
كفرا بأصل الرسالة، ام كفرا جانبيا �ادة الرسالة تحريفــا  »فَِمنُْهْم َمْن آَمَن َو ِمنُْهْم َمْن كََفرَ 

  لها وتجديفا، ام صمودا عىل رسالة منسوخة بأخرى.
رشعــة واحــدة، ثــم يحملهــم عليهــا إزالــة  -ككل -بان يجعل لهم »َو لَْو شاَء ّهللاُ َما اقْتَتَلُوا«
لُِكــلٍّ َجَعلْنــا ِمــنُْكْم ِرشَْعــًة َو ِمنْهاجــاً ... «ختيارهم، ولكن الرشعة الواحدة قليلة االبتالء: ال 

  ).۴۸: ۵( »لِيَبْلُوَكُْم ِيف ما آتاكُْم فَاْستَِبُقوا الَْخْ�اِت إَِىل ّهللاِ َمرِْجُعُكْم َجِميعاً 
َو لِكــنَّ ّهللاَ «ار التكليف واالبــتالء: و ك� والرشعة املسّ� إليها فاقدة االبتالء، والدنيا هي د

من صالح العباد يف اصل الرشــعة وعديــدها، ويف عــدم التســي� عــىل تــرك  »يَْفَعُل ما يُِريدُ 
  القتال.

ال  يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَنِْفُقوا ِمّ� َرزَقْناكُْم ِمْن قَبْــِل أَْن يـَـأِْ�َ يـَـْوٌم ال بَيْــٌع ِفيــِه َو ال ُخلَّــٌة وَ «
  .۲۵۴ »َشفاَعٌة َو الْكاِفُروَن ُهُم الظّالُِمونَ 

تعم كلّ� �كن إنفاقه ويحل من  »ِمّ� َرزَقْناكُمْ «ان اإلنفاق من رزق ّهللا هو قضية اإل�ان، و
  مال او حال: إرشادا عقليا او علميا، أم أي انفاق صالح دون افراط وال تفريط.

وهــو يــوم انقطــاع حيــاة »ِ�َ يَْوٌم ال بَيٌْع فِيِه َو ال ُخلٌَّة َو ال َشفاَعةٌ أَنِْفُقوا ... ِمْن قَبِْل أَْن يَأْ «
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َو الْكــاِفرُوَن ُهــُم «التكليف موتا فرديا اىل الربزخ، ام موتا ج�عيا اىل القيامة الكــربى، ثــم 
مه� كان كفر العقيدة كمن يكفر باإل�ان، ام كفر العمــل كمــن ال ينفــق مــن  »الظّالُِمونَ 
  .رزق ّهللا 

  
  النصارى اقرب مودة للمؤمن�

ُهْم َو لَْو كانُوا ئُوِمنُوَن ِباّ�ِ َو النَِّبيِّ َو ما أُنْزَِل إِلَيْــِه َمــا اتََّخــُذوُهْم أَْولِيــاَء َو لِكــنَّ كَِثــ�اً ِمــنْ 
  ):۸۱فاِسُقوَن (

ة املٔون� بــه هنا هو نبينا؟ والقضية األوىل لإل�ان به وما أنزل إليه هي والي »النبي«و ترى 
عىل  -الذي به يعتقدون»النبي«! أم هو »الُْمٔوِمنُوَن َو الُْمٔوِمناُت بَْعُضهُْم أَْولِياُء بَْعٍض «حيث 

عن اتخاذ املرشك� أولياء فإنــه القضــية  -ألقل تقدير -؟ واإل�ان به يصونهم-حّد دعواهم
  األوىل لإل�ان الكتا�!.

هٔواء الكفار الذين اتخذوهم هٔواء أوليــاء  »لو كانوا«ني إىل ذلك املع »لو كانوا«و قد يعني 
 »َما اتََّخُذوُهْم أَْولِياءَ «ك� املسلمون  »َو ما أُنْزَِل إِلَيْهِ «محمد  »لَْو كانُوا ئُوِمنُوَن ِباّ�ِ َو النَِّبيِّ «

العارم  النطباعهم عىل الكفر، فهم يحيدون عن اإل�ان واملٔون� باّ�، وتصديق ذلك العداء
  عىل املٔون� املسلم�:

ًة لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النّاِس َعداَوًة لِلَِّذيَن آَمنُوا الْيَُهــوَد َو الَّــِذيَن أَْرشَكُــوا َو لَتَِجــَدنَّ أَقـْـَربَُهْم َمــَودَّ 
يِسَ� َو رُْهباناً  َو أَنَُّهْم ال يَْســتَْكِربُوَن  لِلَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن قالُوا إِنّا نَصارى ذلَِك ِبأَنَّ ِمنُْهْم قِسِّ

)۸۲:(  
أََشــدَّ النـّـاِس َعــداَوًة «هنا يقتسم الناس وجاه الذين آمنوا إىل ثالث، فالنسناس مــنهم هــم 

يا «من اليهود واملرشك�، إخوان اثنان يف ذلك األشد بأشّده، والناس منهم هم  »لِلَِّذيَن آَمنُوا
َر ّهللاِ كَ� قاَل عيَىس ابُْن َمْريََم لِلَْحــواِريَِّ� َمــْن أَنْصــاري إَِىل ّهللاِ أَيَّها الّذيَن آَمنُوا كُونُوا أَنْصا

آَمنَْت طائَِفٌة ِمْن بَني إِْرسائيــَل َو كََفــرَْت طائَِفــٌة فَأَيـّـْدنَا  قاَل الَْحواِريّوَن نَْحُن أَنْصاُر ّهللاِ َف 
ِهْم فَأَْصبَُحوا ظاِهرينَ    ).۱۴: ۶۱( »الّذيَن آَمنُوا َعىل َعُدوِّ

من الحواري� الصادق� يف إ�انهم ومن تبعهم بإحسان،  »قالُوا إِنّا نَصارى«فهم أوالء الذين 
وهم املوحدون القلة ب� املثلث� الك�ة، مٔون� بالرسالة العيسوية ك� يصــح، و مــن أهــم 

  .آله و عليه هللا صىلقضاياه البشارة بالرسالة املحمدية  
الصادق مصّدق باإل�ان القرآ� الّالحق وهو بارز يف جمــع مــن النصــارى، فاإل�ان الكتا� 

إذ � ئونوا بالرسالة املوسوية إّال نفاقا  »لِلَِّذيَن آَمنُوا«ولكن اليهود العنود هم أعدى األعداء 
  عارما أو كفرا صارما، اللّهم إّال القليل ممن وىف لرعاية الحق منهم.

حدث  -أو -ما خال يهودي �سلم إال هم بقتله«قوله:  آله و عليه هللا صىلذلك، وقد يروى عن النبي  
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»نفسه بقتله
رون ينتظعليه�السالمأولئك كانوا قوما ب� عيىس ومحمد  «وأما هٔواء النصارى ف  ١

آله و عليه هللا صىلمجيء محمد  
  وأرضابهم من املٔون� بالحق. ٢

ذلك، ولكنه هل ترى املودة النرصانية غ� املحلّقة عىل كلهم للذين آمنوا، كيف تجعلهــم 
  أقرب مودة لهم، دون اليهود واملرشك� وقد آمن منه� جموع ك� آمن من النصارى؟.

نجد جمعــا هكــذا هذا، ألن الذين قالوا إنا نصارى هم جمع خصوص من املسيحي�، وال 
  ب� اليهود واملرشك� اللهّم إّال فالت� عنهم.

علل ثالث لكونهم ككّل، وبطبيعة الحال الكتابية الســليمة، هــم أقــرب  »ِبأَنَّ ِمنُْهْم ..«ثم و
  مودة للذين آمنوا.

فمه� كان ب� اليهود أحبار ك� ب� النصارى قسيســون ورهبــان، ولكــن أيــن أحبــار مــن 
يسون ورهبان من النصارى، فظاهرة االستكبار يف أحبار اليهود،ظاهرة عدم اليهود وأين قس

االستكبار يف القسيس� والرهبان، ه� ظاهرتان متناحرتان تجعالن اليهود والنصارى ككــل 
  متناحرين يف حقل املودة للذين آمنوا.

ة املتواضــعة ذلك، ألن الحياة السعيدة قا�ة بالعلم والتواضع أمام الحق، والقيادة العلمي
ب� الذين قالوا إنا نصارى تجعل من شعوبهم عارف� الحق، والتواضع البارز فيهم يجعــل 

هــذه القيــادة  -إّال القليــل -منهم غ� متصلب� أمام الحق، وليس لليهــود طــول تــاريخهم
  السليمة.

و أمــا املـرشـكون فهــم يفقــدون أصــل القيــادة الصــالحة إىل قيــادة رشكيــة طالحــة بحتــة 
ة،أنحس منهم اليهود الذين يعاندون الذين آمنوا ك� املرشك� أو اكــ� مــنهم، وهــم كالح

  أهل كتاب وبينهم قيادات روحية توراتية!.
كتابــات  ذلك، وأما العداء العارم الذي يحمله املبرشون املسيحيون ضد اإلســالم، بــدعايات

  ايات؟.ومحاوالت مضللة أخرى ضد اإلسالم، يف ح� ال نجد لليهود هكذا دع
حيث � يفوا لرعايــة الحــق »قالُوا إِنّا نَصارى«نقول فيها أوال انهم ليسوا من النصارى مه� 

  فهم خارجون عمن يصفهم ّهللا تعاىل بتلك املودة اال�انية. السالم عليهيف املسيح  
و أما جحود اليهود عن الدعاية اليهودية؟ فألنهم يرونهم أنفسهم شعب ّهللا املختــار، فــال 

ذلك اإلختيار ملن سواهم، ثم هم يعرقلون ضد املسلم� كافة العرقالت يف  -إذا -يختارون

                                                        
 :آ�� و ���� ا��� ���أ��ج ا�� ا���� وا�� ��دو�� �� أ�� ����ة ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ�   -٣٠٢: ٢.ا��ر ا�����ر ١
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 �ّ�� �ِ��َ� َو ُرْ�����ً َو ا���ُ�ْ� �� َ�ْ�َ�ْ��ُِ�ونَ «��ل ا  و��� ..��ل: أ  »ذ�َِ� �ِ��ن� ِ�ْ�ُ�ْ� �ِ��
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وقضينا اىل بني إِْرسائِيــَل ِيف الِْكتــاِب لَتُْفِســُدنَّ ِيف اْألَرِْض «مختلف الحقول حتى يخرجوهم 
ا كَِب�اً .. ْعلُنَّ ُعلُو�   .»َمرَّتَْ�ِ َو لَتَ

�واصــفات لهــٔواء »الَِّذيَن قــالُوا إِنـّـا نَصــارى«إّال  »َودًَّة لِلَِّذيَن آَمنُواأَقَْربَُهْم مَ «ذلك، وال تعني 
  ليس يحملها إّال ج�عة خصوص من النصارى.

يِسَ� َو رُْهباناً َو أَنَّهُْم ال يَْستَْكِربُونَ «فهنا  والقّسيس هو معرب كشــيش، »ذلَِك ِبأَنَّ ِمنُْهْم قِسِّ
الزهــادة يف  تعبــدون املتزهــدون علــ�ء وســواهم، فــالعلمعا� النصارى، والرهبان هــم امل

القيادة ه� املــٔوران الرئيســيان يف إصــالح الشــعوب، إضــافة إىل عــدم االســتكبار يف تلــك 
يِسَ� َو رُْهباناً َو أَنَّهُْم ال يَْستَْكِربُونَ «القيادة، ومن ثم، وعىل أثر هذه الثالث:   »قالُوا: ... قِسِّ

  فهم:
ْمعِ ِمّ� َعرَفُوا ِمَن الَْحقِّ يَُقولُوَن َو إِذا َسِمعُ  وا ما أُنْزَِل إَِىل الرَُّسوِل تَرى أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ

  ):۸۳َربَّنا آَمنّا فَاكْتُبْنا َمَع الّشاِهِديَن (
ج�عة من املسلم� آله و عليه هللا صىلنصارى الحبشة ح� بعث الرسول   -ممن سبق -و هٔواء هم

و� يسبق لهم مثيل  ١النجايش فلقوا إجابة لهذه الرسالة السامية دو�ا نكول أو خمولإىل 
يف اليهود، وال يف املرشك�، اللهّم إّال يف فتح مكة حيث أسلم املرشكون طوعا أو كرها بعــد 

  والذين آمنوا معه.آله و عليه هللا صىلاتهم ومضايقاتهم ضد الرسول  ردح طويل من الزمن من محارب
وهو �كة يخاف عىل أصحابه من املرشك� فبعث جعفر بن  آله و عليه هللا صىلكان رسول هللا  «فقد 

أ� طالب وابن مسعود وعــث�ن ابــن مظعــون يف رهــط مــن أصــحابه إىل النجــايش ملــك 
»الحبشة ..

مهاجرة مٔوتة، ودعاية لإلسالم، فاستنصارا �ن ئون يف هذه الرحلة،قد حصلت  ٢
                                                        

���و �� ا��� ا�������� ��� ����� ا�� ا������ ���م ���  آ�� و ���� ا��� ���أ��ج �� ����� ا�� ��� ر��ل ا��ّ�   - ٣٠٢: ٣.ا��ر ا�����ر ١

�����ن وا������� �� د�� ���� ��  آ�� و ���� ا��� ���ا������ ���أ ���ب ر��ل ا��ّ�   أ�� ���� وا�������� ��� وأر�� ا������ ا�� ا

������ �� ا�� ���� �� أ�� ���� ان ���أ ����� ا���آن ���أ ����� ��رة ���� ��ٓ���ا �����آن و���� أ����� �� ا���� و�� ا���� ا��ل 

���� �� ���� �� ا��ٓ�� ��ل: �� ر�� ا������ ا���� أر�� �ٕ������ وإ���م ����  و��� �� »ا�ّ��ِ�ِ���َ  -ا�� - َو �َ�َِ�َ�ن� ا��َْ�َ�ُ�ْ� َ�َ�د�ةً «���� 

������  آ�� و ���� ا��� ���و ا���، و�� ��� ��� �� ���ر أ����� ا�� ر��ل ا��ّ�   ����ا ����� ر��� ا���ر�� �� ���� ا���� ������ �� ا����

�ن� «����ا ا�� ا��� ����ل ا��ّ� ����  ��ا ���� ���أ ����� ��رة �� ����ا ��� ����ا ا���آند� ٓا�� و ���� ا��� ���ر��� ���� أ��ا ر��ل ا��ّ�   ذ�َِ� �ِ�

.. �َ��ِ� ��ِ� �ْ�ُ�ْ�ِ«. 

 
ا�� ا������  ٓا�� و ���� ا��� ���� ا������� ����ا ���و �� ا����� �� ر�� ���� ذ��وا أ��� ����ا ا���ب ا����  .ا����ر: .... ��� ��٢

�����ا: ا�� �� ��ج ���� ر�� ��� ���ل ���� وأ������ ز�� ا�� ��� وا�� ��� إ��� ر��� ����� ���� ���� ��ٔ����� أن ��ٔ��� و����ك 

��ٔ��ا إ�� ��ب ا������ �����ا: ا���ٔذن ��ٔو���ء  آ�� و ���� ا��� ������ �����ن، ���� ��م أ���ب ر��ل ا��ّ�  �����، ��ل: إن ��ءو�� ���ت �

����ك ا��ّ� ���ل: ا��ن ��� ������ ��ٔو���ء ا��ّ� ���� د���ا ���� ����ا ���ل ا���� �� ا������� ا�� �� أ��� ا���� أ�� �����ك وا��� �� 

���ل ���: �� ������ أن ������ ������؟ ����ا: إ�� �����ك ����� ا�� ا���� وا�������، ���ل ���: �� ���ل  ������ ا��� ���� ���؟

� ������ �� ���� وا��؟ ����ا: ���ل: ��� ا��ّ� ور���� و���� �� ا��ّ� وروح ��� أ����� ا�� ����، و���ل �� ����: ا��� ا���راء ا����
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الرهبان وســواهم  كأحسن ما يرام لصالح اإلسالم حيث آمن النجايش وجمع من القسيس�
  .»الَِّذيَن قالُوا إِنّا نَصارى«من 

ومن يتابعهم بإحسان طول التاريخ اإلسالمي، هم املعنيــون بهــذه اآليــات  فهٔواء القدامى
إِنَّ ِمْن أَْهِل الِْكتاِب «دون الضال� منهم واملضلل�، ف  »الَِّذيَن قالُوا إِنّا نَصارى«الواصفة ل 

 ال يَْشَرتُوَن بآياِت ّهللاِ َ�َناً قَلِيًال لََمْن ئُوِمُن ِباّ�ِ َو ما أُنِْزَل إِلَيُْكْم َو ما أُنْزَِل إِلَيِْهْم خاِشِعَ� ِ�ِّ 
يُع الِْحساِب    ).۱۹۹: ۳( »أُولِئَك لَهُْم أَْجرُُهْم ِعنَْد َربِِّهْم إِنَّ ّهللاَ َرسِ

املٔون� أن يصــلوا عــىل النجــايش حيــث مــات يف طريقــه إليــه   آله و عليه هللا صىلولقد أمر الرسول  
الرسالة السامية، فقال املنافقون: أنظروا إىل هذا يصيل عىل علج نرصا�  مٔونا بهذهآله و عليه هللا صىل

  .١حبيش � يره قط وليس عىل دينه فأنزل ّهللا هذه اآلية
ه و عليه هللا صىلولقد كان من كتاب رسول ّهللا   بســم «إىل النجايش ح� بعث وفده إىل الحبشــة:  آـل

                                                                                                                                                         
��ٔرض ���ل: �� زاد ���� و ا�� ��� �� ��ل ������ ��ا ا���د، ���ه ا������ن ���� و���� و����� ا����ل، ��ل: ��ٔ�� ��دا �� ا

���ل: �� ���ءون ���� ��� ا��ل �����؟ ����ا: ���، ��ل: ����أوا ���أوا و���� ا������ن وا�����ن و���� ا����رى ����� ����� �� 

�ِ���َ ا������� وا�����ن ���� ��ءوا آ�� ا���رت د���  .»ِ�ّ�� َ�َ��ُ�ا ِ�َ� ا�َْ���  - ا�� - �� ��� ����ا �� ا���، ��ل ا��ّ�: ذ�َِ� �ِ��ن� ِ�ْ�ُ�ْ� �ِ��

وأ�����  ٓا�� و ���� ا��� ����� ����� ا���� ��ن ��� ��ول ��ه ا��ٓ�� ا�� ��� ا���ت ���� �� أذى ر��ل ا��ّ�   ٦٦١: ١و�� ��ر ا������ 

ٔان �����ا إ�� ا����� وا�� ���� �� أ�� ���� ان ���ج ���� ���ج  آ�� و ���� ا��� ���ا����ة أ���� ر��ل ا��ّ�  ا���� آ���ا �� ���� ��� 

: و ر�� - �� ����� �� ا���� ����دات ��� �����ه �� ا��ر ا�����ر ا�� ���� -���� و��� ����ن ر��� �� ا������� ��� ر���ا ا����

إ�� ا������ ���� أم ����  آ�� و ���� ا��� ����� ارض ا����� �� أ��م ��ا�� .. ���� ر��ل ا��ّ�   ���و ا�� ���� ��ٔ����� ان ����ا

 ٓا�� و ���� ا��� �����ٔ����� ��و��� ��� وأ����� ار������ د���ر و����� �� ر��ل ا��ّ�   ٓا�� و ���� ا��� ������� إ���� ا������ ������ ����ل ا��ّ�  

���ر�� ا������ ام ا��ا��� و��� ا��� ����ب و��� و��س و��� ������ ر��� �� ا������� ���ل ��� ا���وا إ��  ٓا�� و ���� ا��� ���و��� إ���  

َ�� إِْذ ��َل ا��ُّ� �� ِ��«إ�� ا�ٕ����م و��أ ����� ا���آن:  آ�� و ���� ا��� �������� وإ�� ����ه و����� و����ه ���� وا��ا ا������ د���� ر��ل ا��ّ�  

���� ����ا ذ�� �� ر��ل ا��ّ�   »: �َ��َل ا��ِ��َ� �ََ�ُ�وا ِ�ْ�ُ�ْ� إِْن ��ا إِ�ّ� ِ�ْ�ٌ� ُ��ِ��ٌ - ا�� ���� - اْ�َ� َ�ْ�َ�َ� اْذ�ُْ� �ِْ�َ��ِ� َ��َْ�َ� َو َ��� وا�َِ��ِ�َ 

����  ٓا�� و ���� ا��� ���و��ءوا ���� �� ��أ ����� ر��ل ا��ّ�   آ�� و ���� ا��� ������ا وآ���ار���ا إ�� ا������ ��ٔ���وه ��� ر��ل ا��ّ�   آ�� و ���� ا��� ���

 ٓا�� و ���� ا��� ���ا������ و��� ا������ن وا��� ا������ و�� ���� ������ إ����� و����� ��� ���� ���ج �� ���د ا����� ���� ا����  

 .»: ذ�َِ� َ��اُء اْلُ◌�ْ�ِ�ِ���َ -ا�� ���� -َ��� ا��ّ�سِ �ََ�ِ�َ�ن� ا� «���� ��� ا���� ���� ��ٔ��ل ا��ّ� ��� ر����: 

 
�� ا�����ـ� ��ـ� ا����ـ� وا�ـ�� ا�ـ��� و�ـ� �������ـ�  »إِن� ِ�ْ� ا�ْ�ِ� ا�ِْ���ِب ..«�� ا������ ��� ����  ٤١١: ١٨.���ر ا��ٔ��ار ١

: أ���ـ�ا ��ـ��ا آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ���� ا���م ا��ي ��ت ��� ���ل ر�ـ�ل ا��ّـ�   آ�� و ���� ا��� ������ ��ت ���ه ���ا��� ����ل ا��ّ�   ���� وذ�� ا��

ا�� ا����� و��� �� �� ا������ ا��  آ�� و ���� ا��� ������ أخ ��� ��ت ���� أر���، ����ا: و �� ��؟ ��ل: ا������، ���ج ر��ل ا��ّ�  

 ارض ا����� ��ٔ��� ���� ا������ و��� ����، ���ل ا�������ن ...

 ا�� ز�� وا�� إ���ق، و���: و ���: ���� �� ����� �� ا����د ����ا ا����ا ���� ��� ا��ّ� �� ���م و�� ��� �� ا�� ����

 ���� �� ���� ا�� ا����ب ����.

�ٌ ���َِ�ٌ� ... َو �� �َْ�َ��ُ�ا ِ�ْ� َ�ْ�ٍ� �َ�َْ� ُ�ْ�َ�ُ�وُه َو ا��ُّ� َ��ِ�ٌ� �ِ��ُْ���ِ���َ �َ�ُْ��ا َ��اًء ِ�ْ� ا� «أ��ل: ��ا ا��ٔ��� �� ا��ٔ�� إذ  ����  »ْ�ِ� ا�ِْ���ِب ا���

 ���� ا����رى ا��ب ا�����
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الرحيم: من محمد رسول ّهللا إىل النجايش األصحم صاحب حبشة، سالم عليك، هللا الرحمن 
إ� أحمد إليك ّهللا امللك القدوس املٔون املهيمن وأشهد أن عيىس بن مريم روح ّهللا وكلمته 
ألقاها إىل مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيىس فخلقه من روحه ونفخه ك� خلق 

أدعــوك إىل ّهللا وحــده ال رشيــك لــه،املواالة عــىل طاعتــه وأن  آدم بيده ونفخــه فيــه وإ�
تتبعني وتٔون � وبالذي جاء� فإ� رسول ّهللا قد بعثت إليكم ابــن عمــي جعفــر بــن أ� 
طالب معه نفر من املسلم� فإذا جاءوك فأقرهم ودع التجرب فإ� أدعوك وج�تك إىل ّهللا 

  م عىل من اتبع الهدى.تعاىل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتيالسال 
ــْوِم  ــَع الَْق ــا َم ــْدِخلَنا َربُّن ــُع أَْن يُ ــقِّ َو نَطَْم ــَن الَْح ــا ِم ــاّ�ِ َو مــا جاَءن ــٔوِمُن ِب ــا ال نُ َو مــا لَن

  ):۸۴الّصالِِحَ�(
استفهام استنكار لعدم اإل�ان بعد مجيء الحق الناصع، أن الحق بنفسه مطلوب  »و مالنا«

َو نَطَْمُع أَْن يُْدِخلَنا َربُّنا َمــَع «جاء الرحمة عىل ضوء اإل�ان به فطري وعقيل، وال سي� يف ر 
  الذين سبقونا بصالح اإل�ان.»الَْقْوِم الّصالِِح�َ 

َو نَطَْمُع أَْن «من ّهللا هو رشعة الحق،  »َو ما جاَءنا ِمَن الَْحقِّ «فاإل�ان باّ� هنا رأس الزاوية، 
لإل�ان الحق، وهذه هي أصول الدين بفروعه يف  -عد العاجلب -هو النتاج اآلجل »يُْدِخلَنا

  الرشعة القرآنية.
ــزاُء  ــَك َج ــا َو ذلِ ــِديَن ِفيه ــاُر خالِ ــا اْألَنْه ــْن تَْحتَِه ــِري ِم ــاٍت تَْج ــالُوا َجنّ ــا ق ــابَُهُم ّهللاُ ِ� فَأَث

  ):۸۵اْلُ◌مْحِسِنَ�(
اللسان، وهذه اإلثابة م� يربهن  قولة اإل�ان والعمل الصالح دون مجرد قولة »... ِ�ا قالُوا«

ــِذيَن آَمنُــوا«لنــا أن  ليســوا كــل النصــارى، وإ�ــا هــم املوصــوفون بهــذه »أَقْــَربَُهْم َمــَودًَّة لِلَّ
  املواصفات الناحية منحى اإل�ان، دون الناحية عن اإل�ان أو العوان ب� اإل�ان والّالإ�ان.

بُوا بآياتِن   ):۸۶ا أُولِئَك أَْصحاُب الَْجِحيِم (َو الَِّذيَن كََفرُوا َو كَذَّ
 »فَأَثــابَُهُم ّهللاُ «تلك هي ضّفة صالح اإل�ان، وهذه ضّفة كالح الكفر وبينه� متوسطات ب� 

  فقد يعذبون قدر ما يستحقون ثم مص�هم إىل الجنة. »أَْصحاُب الَْجِحيمِ «و
يــة املبتدعــة فــأثرت يف ذلك، وألن جدد اإل�ان من املسيحي� ظلوا شــيئا ّمــا عــىل الرهبان

  املسلم�، لذلك تأ� هدى من ّهللا تعدل هذه الحالة إىل ما ّرشعه ّهللا:
  
  
  

  خطوات ارسائيلية لئيمة و تقفية رسل بعيىس بن مريم
هنا عرض لعرشة كاملة من املواثيق أمرا ونهيا، التــي نقضــوها كلهــا وهــم يعتربونهــا مــن 
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التوراتية، ثم عرض آخر إلرسال الرسل إليهم ترتى، النواميس األحكامية األصيلة يف الرشعة 
بــالقرآن وهــم  -يف النهايــة -استكبارا أمام من ال تهواه أنفسهم تكذيبا لهم وقتال، وتكذيبا

عىل املرشك�، بحجة اختصاص إ�انهم �ا نــزل  -�ستقبل نزوله -عرفوه من قبل استفتاحا
  ، ك� اتخذوا العجل أمام موىس.عليهم فقط وقد كفروا به وقتلوا أنبياءهم من قبل
وتذكر هنا بنود امليثاق تقد�ا »الناموس«ميثاق يف رشعة التوراة عليهم، مذكور فيها بصيغة 

  لألهم فاألهم:
أمر بصيغة اإلخبار، تأكيدا أكيدا عىل تطبيقه وكأنه واقع قبله، م�  »ـ (ال تَْعبُُدوَن إِالَّ ّهللاَ  ۱

 تركه، فك� ّهللا واقع ال مرد له، كذلك عبــادة ّهللا واقعــة ال يوحي أّال بديل عنه وال عذر يف
  مرد لها، مزّودة بحكم الفطرة والعقل وكّل األعراف املصّدقة بوجود ّهللا.

تنازال عن أكيد األمر اىل مرحلة ثانيــة،  »تحسنون بالوالدين«دون  »ـ (َو ِبالْوالَِديِْن إِْحساناً  ۲
أن تحــرم  -فقــط -ضــه إّال بعــد فــرض عبــادة ّهللا، ولــيسك� واإلحسان بالوالدين ليس فر 

اإلساءة إليه�، بل الفــرض هنــا واجــب اإلحســان بهــ� يف كافــة االتصــاالت واالنفصــاالت 
  الحيوية، روحية ومادية.

مرحلة ثالثة من الفــرض عــىل اخــتالف مراتــب  »(َو ِذي الُْقْر� َو الْيَتامى َو الَْمساكِ�ِ  ۵ -۳
سان بهــٔواء يــأ� يف ظــل اإلحســان بالوالــدين، لتــأخره عنــه،دمجهم يف هذه الثالث، فاإلح

يف الوالدين، وك� اإلحسان بالوالدين كان مدمجا يف ظل عبادة ّهللا، وكل هذه من  »إحسانا«
  فروع عبادة ّهللا.

 »ّهللاِ  َو أُولـُـوا اْألَرْحــاِم بَْعُضــُهْم أَْوىل ِبــبَْعٍض ِيف كِتــاِب «يف نفســها درجــات  »ذي القر�«ثم و
  وكذلك اليتامى واملساك�، األيتم منهم واألسوء حاال ومسكنة.

  فاألقرب األيتم األسكن، هو أوجب ممن سواه، وعىل هذا القياس دو�ا فوىض جزاف.
»يعنــي النــاس كلهــم«الخالق والخلــق، فانــه 

تفــرض حســن العرشــة العمليــة  »قولــوا«ف  ١
دون »ُحســنا«هنا إّال بيانــا ألقــل الواجــب تجــاه النــاس، و »قولوا«باألولوية القطعية، وليس 

تفرض خالص اإلحسان وكأنه تجّسد للُحسن، مبالغة بليغة يف الحد املفــروض مــن  »َحسنا«
ضابطة كّل التخلفات الخلقيــة يف عرشــة حسن العرشة قولية وعملية مع الناس، كضابطة 

ادُْع إِىل َســِبيِل َربِّــَك «: »َجزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة ِمثْلُها«ف »إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهمْ «الناس كل الناس 
ْعلَُم ِ�َْن َضلَّ َعــْن ِبالِْحْكَمِة َو الَْمْوِعظَِة الَْحَسنَِة َو جاِدلُْهْم ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَ 

َو ال تُجاِدلُوا أَْهَل الِْكتاِب إِّال ِبالَّتِي ِهَي أَْحَســُن إِالَّ الَّــِذيَن « -»َسِبيلِِه َو ُهَو أَْعلَُم ِبالُْمْهتَِدينَ 
  .»ظَلَُموا ِمنْهُمْ 

                                                        
 �� ا��ٓ��: ...���ما� ����ا��ج ا������ �� ��� ا�����ن �� ��� �� أ�� ����   - ٨٥: ١.ا��ر ا�����ر ١
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فالضابطة السارية الجارية كأصل أّويل يف عرشة الناس هي الحسن، بل ومعاقبــة الظــامل� 
ضا حسن بالناس، بل وحسن بالظامل� أيضا ل� يرتدعوا، أم ينتهوا شاءوا أم أبــوا، ولــ� أي

  يخفف عنهم يوم الحساب!.
»قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال فيكم«ف 

وا إّال خــ�ا حتــى تعلمــوا مــا و ال تقولــ« ١
»هو

»اتقوا ّهللا وال تحملوا الناس عىل أكتافكم ...«ف  ٢
٣.  

للناس كلهم مٔونهم ومخــالفهم، أمــا املٔونــون فيبســط لهــم وجهــه، وأمــا املخــالفون «أجل 
فيكلمهم باملداراة الجتذابهم إىل اإل�ان فان ييأس من ذلك يكف رشورهــم عــن نفســه و 

»عن إخوانهم ...
»ال تدع النصيحة يف كل حال«ف  ٤

٥.  
فاملٔون َحسن ومحسن أيا كان وأيان، يصلح وال يفســد يف كــل مجــاالت العرشــة الحيويــة، 

، فهو يف نفسه جنة ال تبــوء وكل نيته وعقيدته حسنة»حسن«وكل فعله  »حسن«فكل قوله 
  إىل نار حتى يالقي ربه يف دار القرار.

ثم حسن القول يعم الدعوة الحسنى، واألمر والنهــي بالحســنى، وســائر العرشــة القوليــة 
بالحسنى، ول� يخلق املٔون حسن الحب بحسن القول للناس وحســن املعاملــة والعرشــة 

  معهم.
الَة َو آتُوا ۸و ۷ كاَة ... (َو أَقِيُموا الصَّ ال تَْعبُــُدوَن إِالَّ «هنا إقام الصالة عبارة أخرى عــن  »الزَّ

بأفضل مصاديقها، وقد تعني إقام الصالة في� عنت إقــام الصــلوة عــىل محمــد وآلــه،  »ّهللاَ 

                                                        
 �� ا��ٓ�� ...������ا����م�� ا��ل ا����� �����ده ا�� ���� �� ز�� �� أ�� ����   ٩٤: ١.��ر ا������ ١

 
 �� ا��ٓ�� ...  ا����م ����.��� �����ده ا�� ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ�  ٢

 
 ��ل ����� ���ل: ا����م ����.�� ����� ا������ �� ��� ا��ّ� �� ���ن �� أ�� ��� ا��ّ�  ٣

 �ل �� �����: َو �ُ��ُ�ا �ِ��ّ�ِس ُ�ْ���ً.ان ا��ّ� ��

 
���ـ�ا ���ـ�س ��ـ��، �ـ�ل: ... �ـ� �ـ�ل: ان �ـ�اراة ا��ـ��م ���ـ���ل ��ل ا���دق   ا����م ���� �� ا��ٔ��م ا�����ي  ١٢٢: ١.����� ا�����ن ٤

�� �����، إذن ا���ٔذن ���� ��� ا��ّ� �� أ�� ���ل ���ل آ�� و ���� ا��� ���إ��ا��، ��ن ر��ل ا��ّ�  ا��اء ا��ّ� �� أ��� ���� ا���ء ��� ����

أ�ـ� ا���ــ��ة ا�ـ���ا �ـ�، ���ــ� د�ـ� أ���ــ� و��ـ� �ـ� و��ــ� ���ـ� �ــ�ج ���ـ� ����ـ� �ــ� ر�ـ�ل ا��ـّـ� : �ــ�� آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ــ��ر�ـ�ل ا��ّـ� 

�� ���� �� ����اء ان �� ا���س ��� ا��ّ� ��م آ�� و ���� ا��� ���: ��� ��� �� ��� و���� ��� �� ا���� �� ����؟ ���ل ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

 ا������ �� ���م ا���ء ��ه.

 
 : ��ل ا��ّ�: َو �ُ��ُ�ا �ِ��ّ�ِس ُ�ْ���ً.ا����م ����.��ر ا������ �� ����ح ا������ ��ل ا���دق  ٥
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  .١وهي من إ�ام الصالة
ك� وإيتاء الزكوة عبارة أخرى عن كل مراحل اإلحسان روحيا وماديا، حيــث الزكــوة تعــم 

»وة البدنو هي زكوة املال والجاه وق«زكوة األرواح األحوال إىل زكوة األبدان واألموال 
٢.  

  .۸۳نُْكْم َو أَنْتُْم ُمْعرُِضوَن ثُمَّ تََولَّيْتُْم إِّال قَلِيًال مِ 
املتولــون »و أنــتم«إذ أقبلــوا إليهــا  »إِّال قَلِيًال ِمــنُْكمْ «عن كل هذه الث�ن أم بعضها  »توليتم«
  .»معرضون«

تُْم َو َو إِذْ أََخْذنا ِميثاقَُكْم ال تَْسِفُكوَن ِدماءَكُْم َو ال تُْخرُِجوَن أَنُْفَسُكْم ِمْن ِديــارِكُْم ثـُـمَّ أَقـْـَرْر 
  .۸۴أَنْتُْم تَْشَهُدوَن 

ال تَْســِفُكوَن «هنا تكملة للعرشة ناموسا أحكاميا للرشيعة، حرمة الدماء واألمــوال:  ۱۰ -۹
ألن سفك دم أخيك هو سفك لدمك نفسك، فإن نفســه نفســك ونفســك نفســه،  »ِدماءَكُمْ 

ل سفكه، فك� يحرم عليك سفك دمك، كذلك نفس محرمة أخرى غ� مهدورة الدم، ال يح
  وكذلك إخراج أنفسكم من دياركم بنفس النمط، فان حرمة مال املسلم كحرمة دمه.

اإلخــراج  ثم يف واجهة أخرى إن قتل نفس الغ� وإخراجها من ديارها يخلــف نفــس القتــل
لهــا أبعــاد ثالثــة كلهــا منهيــة مهــ�  »ال تقتلون وال تُخرجــون«ألنفسكم قصاصا وجزاًء، ف 

  اختلفت.
  لة تولوا عنها وهم معرضون:تلك عرشة كام

ثُمَّ أَنْتُْم هٔوالِء تَْقتُلُوَن أَنُْفَسُكْم َو تُْخرُِجوَن فَِريقــاً ِمــنُْكْم ِمــْن ِديــارِِهْم تَظــاَهرُوَن َعلَــيِْهْم 
فَتُٔوِمنُــوَن  بِاْإلِثِْم َو الُْعْدواِن َو إِْن يَأْتُوكُْم أُسارى تُفاُدوُهْم َو ُهَو ُمَحرٌَّم َعلَــيُْكْم إِْخــراُجُهْم أَ 

نْيا َو  ِببَْعِض الِْكتاِب َو تَْكُفُروَن ِببَْعٍض فَ� َجزاُء َمْن يَْفَعُل ذلَِك ِمنُْكْم إِّال ِخزٌْي ِيف الَْحياِة الدُّ
وَن إِىل أََشدِّ الَْعذاِب َو َما ّهللاُ ِبغاِفٍل َعّ� تَْعَملُوَن    .۸۵يَْوَم الِْقياَمِة يُرَدُّ

لغائبه، فكيف يجتمعان والحضــور يف الخطــاب هنــا هــم  »هٔواء«و لحارض الخطاب »أنتم«

                                                        
ا�����و أداء ������ ا��� إذا �� �ّ� �� �� ��� �� ا���� ا���� ا����ة �ٕ����م ر����� و���د�� و��� �� ١١١: ١.����� ���ن ا����دة ١

أ ��رون �� ��� ا���ـ�ق؟ �ـ� ا�����ـ� ����ـ��ة ��ـ� ���ـ� و��ـ� وآ���ـ� �ـ��ات ا��ّـ� ��ـ���  ا����م ����������� رب ا������، و(��ل  

 ������ ��� ا������د ��ٔ��� أ��� ���ة ا��ّ� وا��ّ�ام ����ق ا��ّ� وا��ّ��ر ���� ا��ّ� �����.

 ر���� و ������ ا������ ������� : وأ����ا ا����ة ��� ���� وآ�� ��� ا��ال ����� ور���� و�����ا����م ������ل  

 
ا��ـ�ه و�ـ�ة ا��ـ�ن، ��ـ� ا��ـ�ل ��ا�ـ�ت  �ـ�ل: وآ�ـ�ا ا���ـ�ة �ـ� ا��ـ�ل ا����م ������ ����� ا����م ا�����ي   ١٢٢: ١.����� ا�����ن ٢

إ��ا�� ا������، و�� ا���ه إ������ ا�� �� �������ن ��� ������ �� ��ا���� ا����ددة �� ��ور��، و�����ة ����ـ� أخ �ـ� �ـ� 

����� و����� ��ـ� ���ـ� ا�����ـ�  ه او ���� �� ���اء او ���� و�� ������ و�� ���ث �� ����� ��� ���� ���� �������� ���ر

 ان ا��ّ� ���� أ����� و������� ���ا���� ��� و��ا��� �� أ��ا���. وأ�� �� ذ�� ��� ����� ���ا��ت ���� وآ�� ا������
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  الُغيَّب؟
شعب إرسائيل املتمثل يف الحارضين زمن الخطاب، وهٔواء هم الســابقون  »أنتم«قد يعني 

منهم القاتلون أنفسهم واملخرجون، دمجا للحضور يف الغيَّب ألنهم نفس النمط،لهم نفس 
سلسلة موصولة في� كانوا يفتعلون، و ال أقل أنهــم الخلق مأخوذين بنفس املأخذ، ألنهم 

  كانوا �ا فعلوا راض�، والرايض بفعل قوم كالداخل فيه معهم.
هنا كمنادى تكرار منبّهــا لهــٔواء الح�قــي أم كإشــارة إلــيهم تأكيــدا لصــدور  »هٔواء«أم إن 

أحياء  -وقتئذ -الجر�ة منهم األوس والخزرج، فقد كانوا كلهم مرشك�، ويهود املدينة هم
ثالثة، مرتبطة بعهود، كّل مع كّل من حيي الرشك، فبنوا قينقاع وبنو النضــ� هــ� حلفــاء 
الخزرج، وبنو قريظة هم حلفاء األوس، فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتــل كــل فريــق 
من اليهود مع حلفاءه املرشك� ضد آخرين ومعهم يهود آخرون، فيقتل اليهودي مثله ك� 

  رشك دو�ا �ييز �سكا باألحالف، وتناسيا لحلف ّهللا وميثاقه الذي واثقهم به.يقتل امل
ك� وكانوا يخرجون فريقا منهم من ديارهم إذا غلب فريقهم، نهبا ألموالهم وسبيا لفريق 

ــيِْهْم ِبــاْإلِثِْم َو الُْعــْدوانِ «مــنهم حلفــاء مــع عــدوهم  كــ� تتظــاهرون عــىل  »تَظــاَهُروَن َعلَ
  رشك�، وهذا خالف نص امليثاق يف ناموس التوراة.خلطاءهم امل
ــم  ــاُدوُهمْ «و مــن ث ــارى تُف ــأْتُوكُْم أُس ــى تســتلموهم  »َو إِْن يَ ــنهم حت ــة ع دافعــ� الفدي

فكيف الجمع بــ�  »َو ُهَو ُمَحرٌَّم َعلَيْكُْم إِْخراُجُهمْ «اوتحرروهم، وفقا لنص آخر من التوراة 
َو «فتفادونهم »أَ فَتُٔوِمنُوَن ِببَْعِض الِْكتاِب «مفاداتهم  قتلهم و إخراجهم وأرسهم، وب� قتالهم

  فتقاتلونهم وتخرجونهم من ديارهم وتأرسونهم؟. »تَْكُفُروَن ِببَْعٍض 
  والجملة الخربية خربها.»محرمّ «هنا إّما ضم� شأن، أو مبتدء مبهم مفّرس ب  »هو«و 

نْيا«ق التورا� النقض لرشعة امليثا »فَ� َجزاُء َمْن يَْفَعُل ذلَِك «  »ِمنُْكْم إِّال ِخزٌْي ِيف الَْحياِة الــدُّ
ألن  »َو يَْوَم الِْقياَمِة يَُردُّوَن إِىل أََشــدِّ الَْعــذاِب «أن تقاتلو إخوانكم لصالح أعداءكم املرشك� 

ذلك مــن أشــد العصــيان ولــ� يلفــت أنظــار املســلم� إىل أهميــة ذلــك املحظــور، دون 
  :اختصاص باليهود، يخاطبهم

نْيا ِباآلِْخرَِة فَال يَُخفَُّف َعنُْهُم الَْعذاُب َو ال ُهْم يُنَْرصُونَ    .۸۶أُولِئَك الَِّذيَن اْشَرتَُوا الَْحياَة الدُّ
إعالن صارخ يف هذه اإلذاعة القرآنية يحذر املســلم� عــن مثــل مــا افتعلــه اليهــود، كــيال 

  يحارب بعضهم بعضا لصالح الكافرين.
رسائيلية يف إمساك ِعصيِّهم مــن أوســاطها، انضــ�ما إىل املعســكرات خطة تقليدية لعينة إ

املتطاحنة كلها حيطة عىل مصالحهم املادية ومغا�هم عىل أية حال، نقضا مليثاق ّهللا الذي 
واثقهم به، وتحكي� مليثاقهم مع أعداء ّهللا، مصلحة وقائية وقتيــة، تجعــل رشعــتهم عــىل 

  يربحوا املرسح، اشرتاء للحياة الدنيا باآلخرة!. هامشها، أم رفضا لها ُعجالة حتى
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و ترى اآلخرة كانت مملوكة لهم حتى يشرتوا بها الدنيا فهــم مالكوهــا؟ وذلــك بيــع مــا ال 
  �لك!.

لكّل من املكلف� نصيب مقّدر من نعيم اآلخرة إن عمــل لهــا، فالــذي ال يعمــل لهــا كأنــه 
اللََة ِبالُْهدى فَــ� «يا، وباعها حيث بطل عىل نفسه استبداال بها نعيم الدن الَِّذيَن اْشَرتَُوا الضَّ

  .»َرِبَحْت تِجارَتُُهمْ 
ُف َعنُْهُم الَْعذاُب « ونَ «يف تجارتهم الخارسة من خسارهم  »فَال يَُخفَّ إذ ال نارص »َو ال ُهْم يُنَْرصُ

  يومئذ إّال ّهللا وليس �خفف العذاب.
يْنا ِمْن بَْعِدِه ِبالرُُّسِل َو آتَيْنــا ِعيَىســ ابْــَن َمــْريََم الْبَيِّنــاِت َو َو لََقْد آتَيْنا ُموَىس الِْكتاَب َو قَفَّ 

بْتُمْ   َو أَيَّْدناُه ِبرُوحِ الُْقُدِس أَ فَُكلَّ� جاءَكُْم رَُسوٌل ِ�ا ال تَهْوى أَنُْفُسُكُم اْستَكَْربْتُْم فََفِريقاً كَــذَّ
  .۸۷فَِريقاً تَْقتُلُوَن 

األوىل: يقفي القرآن عىل كل الرسل باملسيح، وال يقفي عىل املسيح  ذكر املسيح، ظاهرتان:
  ).۲۷: ۵۷) (۴۶: ۵) يعني هذه، و(۸۷: ۲بأحد (

الثانية: املسيح نفسه يف ما ذكر القرآن عنه ال يبرش بأحــد مــن بعــده عــىل اإلطــالق إّال يف 
اً ِبرَُسوٍل يَأِْ� ِمْن بَْعِدي«بعض تلك اآلية اليتيمة:  وهذا يجعل تعارضا  »اْسُمُه أَْحَمدُ  َو ُمبَرشِّ

ما ب� املوقف املتواتر واملوقف الشاذ اليتيم فيه، والعقيدة يف كتاب منزل تٔوذ من املحكم 
  .١فيه ال من املتشابه

يْنــا َعــىل «ملسيح هو خاتم النبيــ�، فالثانيــة عىل أن ا -الثالث -يستدل بآيات التقفية َو قَفَّ
قاً لِ� بَْ�َ يََديِْه ِمَن التَّْوراِة َو آتَيْناُه اْإلِنِْجيَل ِفيِه ُهدًى َو نُ  وٌر آثارِِهْم ِبِعيَىس ابِْن َمْريََم ُمَصدِّ

قاً لِ� بَْ�َ يََديِْه ِمَن التَّْوراِة َو ُهدًى َو َمْوِعظًَة    ).۴۶( »لِلُْمتَِّق�َ َو ُمَصدِّ
يْنا ِبِعيَىس ابِْن َمْريََم َو آتَيْناُه اْإلِنِْجيَل ...«و الثالثة:  يْنا َعىل آثارِِهْم بِرُُسلِنا َو قَفَّ   ).۲۷(»ثُمَّ قَفَّ

و لكن آية البقرة تٔوي موىس الكتاب ثم تقّفي من بعده بالرسل، فلو كان املعني منهم كل 
معظم الرسل اإلرسائيليــ�،  -إذا -ايضا عن ج�عة الرسل، فهم لسـالما عليهالرسل لخرج املسيح  

وقد قفي مــن بعــدهم باملســيح وهــو خــاتم الرســل اإلرسائليــ�، وليســت هــذه التقفيــة 
  اإلرسائيلية إّال توطئة لبيان انتقال الرسالة إىل رسول غ� إرسائييل

ٌق « لِ� َمَعهُْم َو كانُوا ِمــْن قَبْــُل يَْســتَْفتُِحوَن َعــَىل  ... َو لَّ� جاَءُهْم كِتاٌب ِمْن ِعنِْد ّهللاِ ُمَصدِّ
 -)! فقــد تلعــن۹۰( »الَِّذيَن كََفُروا فَلَّ� جاَءُهْم ما َعرَفُوا كََفُروا ِبِه فَلَْعنَُة ّهللاِ َعَىل الْكــاِفِرينَ 

رآن القائل� أن املسيح هو خاتم املرسل� عىل اإلطــالق، نــاكرين رســالة القــ -ب� امللعون�
  العظيم! ك� وأن آية املائدة أيضا ال تقّفي باملسيح إّال عىل الرسل اإلرسائيلي�:

                                                        
 ... ٣٦٤.ذ��ه ا���اد ا����و�� �� ����� ���� ا�� ا���ار ا������� ا������ ص ١
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يْنا َعىل آث« ْوراَة ِفيها ُهدًى َو نُوٌر يَْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن أَْسلَُموا ... َو قَفَّ ارِِهْم إِنّا أَنْزَلْنَا التَّ
هــو آخــر الرســل اإلرسائيليــ� التــابع�  السالم عليهان املسيح  م� يربهن  »بِِعيَىس ابِْن َمْريََم ...
لْيَْحُكْم أَْهُل اْإلِنِْجيِل ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ ِفيِه ... َو أَنْزَلْنا إِلَيْــَك الِْكتــاَب ِبــالَْحقِّ «لرشعة التوراة، ثم 

قاً لِ� بَْ�َ يََديِْه ِمَن الِْكتــاِب َو ُمَهيِْمنــاً َعلَيْــِه فَــ اْحُكْم بَيْــنَُهْم ِ�ــا أَنـْـزََل ّهللاُ َو ال تَتَِّبــْع ُمَصدِّ
ًة أَْهواَءُهْم َعّ� جاَءَك ِمَن الَْحقِّ لُِكلٍّ َجَعلْنا ِمنْكُْم ِرشَْعًة َو ِمنْهاجاً َو لَْو شاَء ّهللاُ لََجَعلَُكْم أُمَّ 

ُكْم ِ�ــا واِحَدًة َو لِكْن لِيَبْلُوَكُْم ِيف ما آتاكُْم فَاْستَِبُقوا الَْخْ�ا ِت إَِىل ّهللاِ َمرِْجُعُكْم َجِميعاً فَيُنَبِّئُ
)! وكذلك آية الحديد، فإنهــا ال تقفــي باملســيح إّال الرســل الــذين ۴۸( »كُنْتُْم ِفيِه تَْختَلُِفونَ 

يَّــتِِهَ� النُّ «ذكروا قبله، ال كل الرسل،  َة َو َو لََقْد أَرَْســلْنا نُوحــاً َو إِبـْـراِهيَم َو َجَعلْنــا ِيف ذُرِّ بُــوَّ
يْنا بِِعيَىس ابِْن َمْريََم ... يْنا َعىل آثارِِهْم ِبرُُسلِنا َو قَفَّ ثم يقفي بهذا الرسول  »الِْكتاَب ... ثُمَّ قَفَّ

»يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا ّهللاَ َو آِمنُوا ِبرَُسولِِه...«خا�ا لكل الرساالت: 
١.  

كيف يستندون بآيات الرسالة الختمية املحمدية  -هٔواء البعيدين عن علم الكتاب -فرتاهم
  عىل نكران رسالته عن بكرتها، وال يفضحون إّال أنفسهم لو كانوا يشعرون!.

ثم التقفية بالرسول أم برسول تعني تأييد كل ال حق من الرسل ســابقه، وبيــان مــا حــرّف 
دس والتحريف، فليست لتعني الختم يف الرسالة عىل أية حال، فالرساالت اإللهية بأيدي ال

! لقــد أتــاهم »ال نَُفرُِّق بَْ�َ أََحٍد ِمــْن رُُســلِهِ «هي سلسلة موصولة طول التاريخ الرسايل، ف 
رسلهم ترتى تِلو بعض ولِصق بعض، كلّهم رسل التوراة، داعــ� إليــه، وآخــرهم عيىســ بــن 

أَ فَكُلَّ� جاءَكُْم رَُسوٌل ِ�ا «بالبينات، املٔود بروح القدس، ولكنهم كفروا وكذبوا: مريم املزّود 
بْتُْم َو فَِريقاً تَْقتُلُونَ    .»ال تَْهوى أَنُْفُسُكُم اْستَكَْربْتُْم) عىل هٔواء الرسل (فََفِريقاً كَذَّ
م أمــام نبــّي هذه صنيعتهم برسلهم يف ماضيهم النّحس النّجس، ف� ذا يرجى من حارضه

  إس�عييل؟!.
و إذا كانت رســاالت إرسائيليــة ال �يشــ عــىل أهــواءهم فهــم بهــا يكفــرون رغــم توافــق 

  العنرصية، ف� ذا يرجى منهم أمام رسالة غ� إرسائيلية ال توافق هذه العنرصية.
 علّــه روح القــدس الرســايل ككــل وهــو مثلــث الــوحي والعصــمة »َو أَيَّْدناُه ِبُروحِ الُْقُدِس «

  .٢الرسالية وملك الوحي، وهذه الثالث ال يصيبها ما يصيب سائر األرواح اإلنسانية

                                                        
 .١٧٧ -���١٦٢و�� .را�� ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا�١

 
��ل: ��ٔ��� �� ��� ا�����؟ ���ل ��: �� ������ا����م�� أ��ل ا����� �����ده ا�� ا����� �� ���� �� أ�� ����   ٩٨: ١.��ر ا������ ٢

ا�����ن وروح ا����ة وروح ا���ة وروح ا����ة، ���وح ا���س �� ����  ���� إن �� ا��ٔ����ء وا��ٔو���ء ���� أرواح: روح ا���س وروح

����ا، ��� ا���ش ا�� �� ��� ا���ى، �� ��ل �� ����! إن ��ه ا��ٔر��� ا��ٔرواح ������ ا�����ن ا�� روح ا���س �ٕ���� �ـ� ���ـ� و�ـ� 

.���� 
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  .۸۸ِبُكْفرِِهْم فََقلِيًال ما ئُوِمنُوَن َو قالُوا قُلُوبُنا ُغلٌْف بَْل لََعنَُهُم ّهللاُ 
هي جميع أغلف أو غالف، وهو الذي يف غــالف مبالغــة، أو كــاملتعود مــن غــالف  »غلف«

ال تنفــذ إليهــا دعــوة  »ِيف أَكِنٍَّة ِمــّ� تـَـْدُعونا إِلَيْــهِ «السيف، فهل يعنون بغلف قلوبهم أنها 
أَكِنٍَّة ِمّ� تَْدُعونا إِلَيِْه َو ِيف آذانِنا َوقٌْر َو ِمْن بَيِْننا َو َو قالُوا قُلُوبُنا ِيف «جديدة غ� إرسائيلية: 

  ).۵: ۴۱( »بَيِْنَك ِحجاٌب 
غلــف بطبيعــة الحــال عــ� تــدعونا إليــه، فــ� هــو ذنبنــا وقــد خلقنــا غلــف  -إذا -فهــي

فَلَّ� زاُغوا أَزاَغ « -»نُونَ بَْل لََعنَُهُم ّهللاُ ِبُكْفرِِهْم فََقلِيًال ما ئُومِ «القلوب،الجواب كلمة واحدة: 
  ).۲۵: ۶(»َو َجَعلْنا َعىل قُلُوِبِهْم أَكِنًَّة أَْن يَْفَقُهوُه َو ِيف آذانِِهْم َوقْراً « -»ّهللاُ قُلُوبَُهمْ 

فَــِب� نَْقِضــِهْم ِميثــاقَُهْم لََعنـّـاُهْم َو َجَعلْنــا قُلُــوبَُهْم «فليست هي غلفــا �ــا خلــق ّهللا، بــل 
  ).۱۳: ۵(»قاِسيَةً 

أم يعنون أنها غنية عن أية رشعة غ� إرسائيلية، فهي مغلفة عن غ�ها، غنية بهــا، مليئــة 
أنها أوعية للخ� والعلوم قد أحاطت بها واشتملت عليها، ثم هي معــذلك «منها، ومن ثم 

ال تعرف لك يا محمد فضال مذكورا يف يشء من كتب ّهللا وال عــىل لســان أحــد مــن أنبيــاء 
  .١»ّهللا 

بـَـْل لََعــنَُهُم ّهللاُ «قد يعنون ذلك الثالوث من غلف القلوب، وردا عليهم فيها كلمة واحدة: 
  الختيار!.قلوب لعينة مقلوبة عن الخ� بكفرهم، امتناعا لقبول الحق با »بُِكْفرِِهمْ 

قلــيال مــنهم، وقلــيال مــن اإل�ــان، والقلتــان  »فََقلِيًال ما ئُوِمنُــونَ «و ألن ّهللا لعنهم بكفرهم 
معنيتان، فإنه� من خلفيات لعنهم بكفرهم، فقليال منهم يتخلصون عن كفــرهم، وقلــيال 

  ئونون ح� يتخلصون.
رد فيه مثل الرساج يزهر، وقلب أغفل القلوب أربعة قلب أج« آلـه و عليه هللا صىلويروى عن النبي  

مربوط عىل غالفه، وقلب منكوس، وقلب مفصح، فأما القلب األجرد فقلب املٔون رساجــه 
فيه. وأما القلب األغلف فقلب الكافر، وأما القلب املنكوس فقلب املنافق عرف ثم أنكر، 

قلــة �ــّدها املــاء وأما القلب املفصح فقلب فيه ا�ان ونفاق، ومثل اال�ان فيــه كمثــل الب
                                                                                                                                                         

��ل: ��ٔ��� �� �� ا����م ��� �� أ���ر ا��ٔرض، و�� ��  ا����م ����و�ٕ����ده إ�� ���� �� ���ن �� ا����� �� ��� �� أ�� ��� ا��ّ�  

���� ���� ���� ���ه؟ ���ل: �� ���� إن ا��ّ� ���رك و����� ��� �� ا���� ���� أرواح روح ا����ة ��� رب ودرج، وروح ا���ة �� 

�� و��ل، وروح ا���س ��� ��� ا����ة، �ٕ�ذا ��� و����، وروح ا����ة ��� أ�� و��ب وأ�� ا����ء �� ا����ل، وروح ا�����ن ��� آ

� ��� ا���� ا���� روح ا���س ���ر إ�� ا����م، وروح ا���س �� ���م و�� ���� و�� ���� و�� ���� و�� ����، وا��ٔر��� ا��ٔرواح ���م و���

 و���� و���� وروح ا���س ��ن ��ى ��.

 
 �� ����� ا��ٓ�� ... و���� �� ا��ر ا�����ر �� ا�� ���س. ا����م ������ ا����م ا���� ا�����ي ��ل  .���١
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الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة �دها القيح والدم فاي املدت� غلبت عىل األخرى 
  .١غلبت عليه

  ليال لعدم إجابتهم له:وتع آله و عليه هللا صىللقد قالوا قولتهم الهارفة الخارقة هذه تئييسا ملحمد  
ٌق لِ� َمَعُهْم َو كانُوا ِمْن قَبُْل يَْستَْفتُِحوَن َعَىل الَِّذيَن  َو لَّ� جاَءُهْم كِتاٌب ِمْن ِعنِْد ّهللاِ ُمَصدِّ

  .۸۹كََفُروا فَلَّ� جاَءُهْم ما َعرَفُوا كََفُروا ِبِه فَلَْعنَُة ّهللاِ َعَىل الْكاِفِريَن 
ٌق لِ�«هنا  ال تصدق كّل ما معهم، فإنه دخيل من كل تحريف وتجديف، إذاً  »َمَعُهمْ  ُمَصدِّ

فهو الذي كانوا يستفتحون بــه عــىل الــذين كفــروا مــن بشــارات هــذه الرســالة الســامية 
  .٢القرآنية

 ثم ويف وجه آخر ملا معهم، هو وحي التوراة خالصا ع� يشوبه، حيث القرآن يصــدق كــل
  كتابات الوحي، ويزيف كل دخيل فيها ألنه مهيمن عليها:

ِسُقوَن. َو لْيَْحُكْم أَْهُل اْإلِنِْجيِل ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ ِفيِه َو َمْن لَْم يَْحُكْم ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ فَأُولِئَك ُهُم الْفا«
قاً لِ� بَْ�َ يَ    ).۴۸: ۵(»َديِْه ِمَن الِْكتاِب َو ُمَهيِْمناً َعلَيِْه..َو أَنْزَلْنا إِلَيَْك الِْكتاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّ

اللّهــم إنــا نستنـرصـك «و االستفتاح هنا هو طلب الفتح عىل املرشك�، كقولهم في� يــروى 
»بحق النبي األمي إال نرصتنا عليهم

أو وطلب الفــتح مــنهم أن يخــربوهم هــل ولــد مــن  ٣

                                                        
�� و���: ... و��� -٨٧: ١.ا��ر ا�����ر ١ ا��ج ا�� أ��  -ا��ج ا��� ���� ��� �� أ�� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� و آ

��� �� ��� ا�����ن �� ��� ر�� ا��ّ� ��� ��ل: ان ا�����ن ���و ���� ����ء �� ا���� ����� ازداد ���� �� ���ب ا�����ن وا���

ا�����ن ���� ازداد ذ�� ا����ض �ٕ�ذا ا����� ا�����ن ا��� ا���� ���، وان ا����ق ���� ��داء �� ا���� ����� ازداد ا����ق ���� 

���� ��� وا�� ا��ّ� �� ����� ��� ��� ��ن �������ه ا��� و�� ����� �� ��� ����� ازداد ذ�� ا���اد �ٕ�ذا ا����� ا����ق ا��د ا

 .»�������ه ا��د

 ا������ ���� ا��� ��ده و�� ا������ �� �� ��� ا����. »��«أ��ل: ���� ��� ��� ا��وح و

 
ا���ـ�د ا�ـ��� ��ـ�م ذ�ـ��� ���ـ� �ـ�اء »َو �َّ�ـ� �ـ�َءُ��ْ «ذم ا��ّ� ا���ـ�د ��ـ�ل:  ا��ـ��م ������ل ا����م ا�����ي   ١٢٦: ١.����� ا�����ن ٢

�� ا���راة ا��� ���� ���� ان ����ا ا����  »�ِ�� َ�َ�ُ��ْ «ذ�� ا����ب  »���ق«ا���آن  »ِ���ٌب ِ�ْ� ِ�ْ�ِ� ا��ّ�ِ «وإ��ا��� �� ا����د ����� 

 �� و�� إ������ ...

 
 ا��ج ا�� ���� �� ا������ �� ���� ���ء وا����ك �� ا�� ���س ��ل: - ٨٨: ١.ا��ر ا�����ر ٣

�������ن ا��ّ� ����ن ��� ا���� ���وا و�����ن: ا���� ... ����  آ�� و ���� ا��� ������� ���د ��� ����� وا����� �� ��� ان ���� ���� 

���وا ��. و�� ���� أ������ �� ��ر ا������ أ���� ��ٔ����� وأ����� ���� �� رواه ا����  - ���� ����ا و�� ����ا ��� -��ء�� �� ����ا

�� ا��ٓ�� ��ل: ��ن ��م ���� ��� �������� ���ات ا��ّ� ������، و����ا �����ون  ا����م ����إ���ق �� ���ر ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�   ��

��� و �����ن ������ ��� ������ّن أ������ و������ ��� و������، ���� ��ج ر��ل ا��ّ�  ا�� ا��ٔ���م ������ ��ّ� ا��ّ� ���� وآ��

 - ���ل ��� ��� ����� ����� و���� ا����د ���ل ��� ا����م �������� وآ�� و���) ���وا ��. و��� �� رو�� ا����� ���   -�(��� ا��ّ 

 - آ��� �� ا��ٔ���ر آ�� و ���� ا��� ���ا�� �� �� ��� ���� �������� �� د��ر�� وأ��ا���، ���� ��� ا��ّ� ����ا  -ا������� ا������� ��������
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املعني من االستفتاح علــيهم ألنــه طلــب الفــتح  وصفته التوراة؟ ولكنه ال يصلح إّال ضمن
  منهم ال عليهم!.

فَلـَـّ� «لقد كانوا يستفتحون ببشارة القــرآن يف تــوراتهم، عــىل املـرشـك�، كمصــلحة وقتيــة 
مصــلحية الحفــاظ عــىل الرشــعة  »كََفــُروا ِبــهِ «مــن ذلــك الفــتح الرســايل  »جاَءُهْم ما َعرَفُوا

  .»الْكاِفِرينَ  فَلَْعنَُة ّهللاِ َعَىل «العنرصية 
َمْن يَشــاُء بِئَْسَ� اْشَرتَْوا ِبِه أَنُْفَسُهْم أَْن يَْكُفُروا ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ بَْغياً أَْن يُنَزَِّل ّهللاُ ِمْن فَْضلِِه َعىل 

  .۹۰ِمْن ِعباِدِه فَبأو ِبَغَضٍب َعىل َغَضٍب َو لِلْكاِفِريَن َعذاٌب ُمِهٌ� 
نفسه بثمن ما قليال أو كث�ا، وأما أن يعادلها بالكفر بآيــات ّهللا، يعادل  -أيا كان -فاإلنسان

فتلك هي أبخس الصفقات وأنحسها، وذلك واقع إرسائييل أن اشرتوا أنفسهم بالكفر، بغيا 
وحسدا من عند أنفسهم أن ينزل ّهللا من فضله عىل من يشاء من عباده، كفرا �ــا عرفــوه 

رجوعــا عــن ذلــك املتجــر »فَبــاؤ «الرسالة األخــ�ة  يف استفتاحهم، و�ا حسدوا صاحب هذه
املغضوب  »َو لِلْكاِفِرينَ «لبعدي الكفر بالتوراة وبالقرآن »ِبَغَضٍب َعىل َغَضٍب «الخارس الحارس 

  ك� أهانوا رسالة ّهللا.»َعذاٌب ُمِه�ٌ «عليهم 
لنبــي و إليكم إشارات من بشارات الفتح التي كانوا بها يستفتحون، ففي كتاب حبقــوق ا

  ) يف األصل العربا�:۶ -۳: ۳(
 ۳إلوه متي�ه يا بوء وقادوش مهر پاران ساله كيثاه شاميم هودو ويتهالتو ماآليه ها آرص «

لفانــاي يلــخ دابــر وييســء رشــف  ۴ونغه كاأور تهيه قرنيم ميادو لو شــام حبيــون عــوزه 
عوت عوالم عامد و�ودد آرص رآه ويرت غويم ويت تصصو هر ري عد شحو جب ۵لرجاليو 

  ).۶هليخوت عوالم لو 
هللا من تي�ن يأ� والقدوس من جبل پاران: حرى ـ فارا� (يأ�) مع األبــد. غطــى جاللــه «

شعاعه كالشمس وشع من �ينه النــور و هنــاك  ۳الس�وات وامتألت األرض من تسبيحه 
مسح األرض،  وقف ۵قدام وجهه يس� الوباء، وأمام قدميه تربز حّمى ملهبة  ۴استتار قوته 

أتــالل القــدم، مســالك  نظر وأذاب األمم، وتبددت الجبال القد�ة وخسفت وانحنت إكــام
  ).۶األزال له (

  ) من التوراة:۲ -۱: ۳۳و يف األصل العربا� (تث 

                                                                                                                                                         
 و���ت �� ا����د و�� ��ل ا��ّ� �� و�� َو ���ُ�ا ِ�ْ� �َْ�ُ� �َْ�َ�ْ�ِ�ُ��َن َ��َ� ا��ِ��َ� �ََ�ُ�وا ... -�� �� ا�������و�� و��

... و��ن ا��ّ� �� و�� ا�� ا����د �� ا��م ���� و���ه إذا د���� أ�� او د���� دا��� ان ���� ا��ّ�  ا����م ����و�� ����� ا����م ا�����ي  

����ا �����ن ذ��، ��� ���� ا����د �� ا�� ا������ ��� ���ر ����  و�� ����� وآ�� ا������ وان ������وا ����� 

 ����� ����ة �����ن ذ�� �����ن ا����ء وا�����ء وا��ا���آ�� و ���� ا��� ���
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) ويومر ۱و زئت هرباخاه أرش برخ موشه إيش ها إلوهيم ات بني يرسائيل لفني موتوا («
مو هو فيع مهر فاران وآتاه مر ببت قدش مــى مينــو اش يهواه مسيني باو زارح مسع� ال 

  ).۲دات المو (
) وقال: هللا من ســيناء جــاء، ۱و هذه بركة باركها موىس رجل هللا بني إرسائيل عند موته («

تجىل من ساع�، تلعلع من فاران، وورد مع آالف املقدســ�، مــن �ينــه ظهــرت الرشــيعة 
  ).۲النارية (

مــن «واملسيح »من سيناء«بتجليات ربانية ثالث، فموىس  السالم عليهوىس  هنا يبرش ّهللا بلسان م
تعب�ا عن الكل باملايض تثبيتا لتحقق وقوعها، تزويدا »من فاران« آلـه و عليه هللا صىلومحمد   »ساع�

  ملحمد املتجيل من فاران أنه ورد ومن �ينه ظهرت الرشيعة النار وهي رشيعة الجهاد.
وهو مبعث املسيح فانــه ســاع� جنــو�  »من تي�ن«ترص البشارة بآيت� و يف سالفة لها تخ

شوكة  ثم تصفه برشعته ما تصف، بهيمنه آله و عليه هللا صىلالقدس، ومن فاران وهو مبعث محمد  
  .١وأبدية ...

فَلَّ� جاَءُهْم ما َعرَفُوا كََفرُوا ِبِه «فونه هكذا كانوا يستفتحون به عىل الذين كفروا وهم يعر 
 يُنَزَِّل ّهللاُ فَلَْعنَُة ّهللاِ َعَىل الْكاِفِريَن. ِبئَْسَ� اْشَرتَْوا ِبِه أَنُْفَسُهْم أَْن يَْكُفُروا ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ بَْغياً أَنْ 

  .»ىل َغَضٍب َو لِلْكاِفِريَن َعذاٌب ُمِه�ٌ ِمْن فَْضلِِه َعىل َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدِه فَبأو ِبَغَضٍب عَ 
الَْحقُّ  َو إِذا قِيَل لَُهْم آِمنُوا ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ قالُوا نُٔوِمُن ِ�ا أُنْزَِل َعلَيْنا َو يَْكُفُروَن ِ�ا َوراَءُه َو ُهوَ 

قاً لِ� َمَعُهْم قُْل فَلَِم تَْقتُلُوَن أَنِْبياَء ّهللاِ ِمْن قَبُْل    .۹۱إِْن كُنْتُْم ُمٔوِمِنَ�  ُمَصدِّ
قسمة ضــيزى يف اإل�ــان �ــا أنــزل ّهللا،  »آِمنُوا ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ «جوابا عن  »نُٔوِمُن ِ�ا أُنْزَِل َعلَيْنا«

أيا كان النازل وعىل أّي كــان، مــا �  »يَْكُفُروَن ِ�ا َوراَءهُ «قضية العنرصية الحمقاء فيهم، ف 
الخالص الناصع دون خليط و ال تبــّدل حتــى  »ما أنزل هللا« »و هو«ل! يكن نازال عىل إرسائي

كلّه،  »هو الحق«آخر زمن التكليف، فمه� كان النازل عليهم حقا يف أصله فهو حّق وليس 
قاً لِ� َمَعُهمْ «كلّه هنا لكونه  »هو الحق«وهذا    في� كانوا به يستفتحون.»ُمَصدِّ

إِْن كُنْتُْم «وهم منكم  »فَلَِم تَْقتُلُوَن أَنِْبياَء ّهللاِ ِمْن قَبُْل «يكم و حتى لو أنكم تٔونون �ا أنزل إل
  بخصوص الوحي النازل عىل الرسل اإلرسائيلي�؟! »ُمٔوِمِن�َ 

  
  تقفية رسل بعيىس بن مريم

قاً لِ� بَْ�َ يََديِْه ِمَن التَّوْ  يْنا َعىل آثارِِهْم ِبِعيَىس ابِْن َمْريََم ُمَصدِّ راِة َو آتَيْناُه اْإلِنِْجيَل ِفيِه َو قَفَّ
قاً لِ� بَْ�َ يََديِْه ِمَن التَّْوراِة َو ُهدًى َو َمْوِعظًَة لِلُْمتَِّقَ� (   ).۴۶ُهدًى َو نُوٌر َو ُمَصدِّ

                                                        
 .٥٣ -٤٤.را�� ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و�� ١
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وهــم األنبيــاء »النَِّبيُّوَن الَِّذيَن أَْسلَُموا«أوالء  »َعىل آثارِِهمْ «أن جعلنا خليفة النبوة  »و قّفينا«
  فإنه منهم وهو خا�هم.»بعيىس بن مريم«رسائيليون اإل 

إذ  »النَّبِيُّــوَن الَّــِذيَن أَْســلَُموا«ال مرجــع لهــا إّال  »آثــارهم«يف  »هــم«حيــث  ١هّوات الجهاالت
يحكمون بالتوراة، وبعد ختام رشيعة التوراة التي يحكم بها النبيون اإلرسائيليون وآخرهم 

َو أَنْزَلْنا إِلَيْــَك «يرصح بالرشعة القرآنية املقّفى بها كافة الرشائع عن بكرتها:  السالم عليهاملسيح  
قاً لِ� بَْ�َ يََديِْه ِمَن الِْكتاِب  َو ُمَهيِْمناً َعلَيِْه فَاْحُكْم بَيْنَُهْم ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ َو الِْكتاَب ِبالَْحقِّ ُمَصدِّ

ال تَتَِّبْع أَْهواَءُهْم َعّ� جاَءَك ِمَن الَْحقِّ لُِكلٍّ َجَعلْنــا ِمــنُْكْم ِرشَْعــًة َو ِمنْهاجــاً َو لـَـْو شــاَء ّهللاُ 
ًة واِحَدًة َو لِكْن لِيَبْلُوَكُْم ِيف ما آتاكُ ْم فَاْستَِبُقوا الَْخْ�اِت إَِىل ّهللاِ َمرِْجُعكُْم َجِميعاً لََجَعلَُكْم أُمَّ

  ).۲( »فَيُنَبِّئُُكْم ِ�ا كُنْتُْم ِفيِه تَْختَلُِفونَ 
ال تقّفــي باملســيح كافــة الرســل، إ�ــا هــم الرســل  -وهــذه منهــا -الثالث -و آيات التقفية

رسائيليــة، املهيمنــة عليهــا اإلرسائيليون، وذكراهم كلهم تهيئة لذكرى هذه الرسالة غــ� اإل 
  كلها.

يْنا ِمْن بَْعِدِه ِبالرُُّسِل َو آتَيْنا ِعيَىس ابـْـَن َمــْريََم «فآية البقرة:  َو لََقْد آتَيْنا ُموَىس الِْكتاَب َو قَفَّ
) ال تعني بالرسل كلهم، وإّال لخرج املسيح عن الرسل حيث قفت اآلية الرسل ۸۷( »الْبَيِّناِت 

و�  السالم عليهفهم رسل إرسائيليون � يبق منهم إّال خا�هم وهو املسيح   كلهم من بعد موىس،
يْنا ِمْن بَْعِدِه ِبالرُُّسلِ «كل الرسل حيث النص  -كذلك -يقّف به  »قفينا باملسيح الرســل«ال »قَفَّ

هي توطئة لذكرى  السالم عليهبل إن رسالة موىس وتقفيته بالرسل اإلرسائيلي� وخا�هم املسيح  
َو لَّ� جــاَءُهْم كِتــاٌب ِمــْن ِعنْــِد ّهللاِ «لرسالة األخ�ة غ� اإلرسائيلية وك� هيه بفصل آيت�: ا

ٌق لِ� َمَعُهْم َو كانُوا ِمْن قَبُْل يَْستَْفتُِحوَن َعَىل الَِّذيَن كََفــرُوا فَلَــّ� جــاَءُهْم مــا َعرَفُــوا  ُمَصدِّ
  »ِفِرينَ كََفُروا ِبِه فَلَْعنَُة ّهللاِ َعَىل الْكا
كافة املرسل� سنادا إىل هذه اآليــات التــي هــي تقدمــة  السالم عليهو منهم من يقّفي باملسيح  
  خاتم النبي�. آله و عليه هللا صىللذكرى جميلة عن محمد  

يَّــتِ «و هكذا اآلية الثالثة يف حقل التقفية:  ِهَ� َو لََقْد أَرَْسلْنا نُوحاً َو إِبْراِهيَم َو َجَعلْنــا ِيف ذُرِّ
يْنا ِبِعيَىس ابِْن َمْريَمَ  يْنا َعىل آثارِِهْم ِبرُُسلِنا َو قَفَّ تعم »برسلنا«) فهنا ۲۷: ۵۷( »النُّبُوََّة ... ثُمَّ قَفَّ

ومــنهم إســ�عيل، ثــم التقفيــة »ذريــته�«الرسل اإلس�عيلي� إىل الرسل اإلرسائيلي� ملكان 

                                                        
�� ا���آن ��� �� ا����ص ���� ا��� ��د ���� ذ�� ا�����  »ا���آن وا����ب«. �������ذ ��اد ا����و�� ��� ���ل �� ����� ٢، ١.١

 ).٤٧: ٥٧) (٤٩: ٥) (٨٧: ٢(�� ���� ��� ا����� ��ٔ��  ������ن: ا��ٔو�� ���� ا���آن ��� �� ا���� �������

) ��� ��ل ��� أ�� �� ��ا�� ا���آن ���� إ��� ���� �� ������ ���� �� أ��ا��، ��� ���� را��� ��� ���ف ٢٧) ����� �� (��٤٧ ���� (

 ���ٔ�� ���� ���ٔ ا�����ل ���!.
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  بعيىس بن مريم تختص بالرسل اإلرسائيلي�.
يــا أَيُّهَــا الَّــِذيَن آَمنُــوا اتَُّقــوا ّهللاَ َو آِمنُــوا «تقفي اآلية التالية لها بهذه الرسالة الســامية: ثم 

ٍء ِمْن فَْضِل ّهللاِ َو أَنَّ الَْفْضَل ِبيَــِد  ّهللاِ بِرَُسولِِه ... لِئَّال يَْعلََم أَْهُل الِْكتاِب أَّال يَْقِدُروَن َعىل َيشْ
  ).۲۳( »َو ّهللاُ ذُو الَْفْضِل الَْعِظيمِ  ئُوتِيِه َمْن يَشاءُ 

ف� أجهله من يستند إىل القرآن نفسه لنكران الرسالة القرآنية باآليات التــي ترصــح بهــذه 
  الرسالة السامية بعد الرساالت كلها، كأصل أصيل بينها وهي لها تقدمات كلها!.

بــار بــأن املســيح هــو مــن ذلك، والتقفية عىل آثار الرسل اإلرسائيلي� بعيىس بن مريم إخ
هٔواء النبي� الذين أسلموا، الحاكم� بالتوراة، وأن اإلنجيل ال يحمل رشعــة مســتقلة عــن 

َو ِألُِحلَّ لَُكــْم «التوراة، اللّهم إّال شذرا من تحريم طيبات حرمت عىل اليهود عقوبة وقتية: 
اتية هــذه اآلثــار الرســالية العامــة ومن آثارهم بعد الخاصة التور  »بَْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعلَيُْكمْ 

  ويف قمتها أثر الدعاية التوحيدية وسائر الدعايات املحلّقة عىل كل الرساالت دو�ا استثناء.
قاً  ۳ -َو نُورٌ  ۲ -ِفيِه ُهدىً  ۱وقد وصف هنا �واصفات خمس: ( »َو آتَيْناُه اْإلِنِْجيَل « َو ُمَصدِّ

  .»َو َمْوِعظًَة لِلُْمتَِّق�َ  ۵ -َو ُهدىً  ۴ -لِ� بَْ�َ يََديِْه ِمَن التَّْوراةِ 
القرآن، م� يلمح بأن اللسان كأنه فقط للموعظة! وهكذا يجب أن يكون لســان اإلنســان 

  كإنسان فضال عمن يحمل اإل�ان.
ك� التوراة، ولكنه هدى أحكامية ونور لها  »ُهدًى َو نُورٌ «و هنا املحور األصيل من الخمس 

الســالك� مســلك الرشــعة التوراتيــة، خالصــة عــن كــل تحريــف و  حيث ين� الدرب عىل
قاً لِ� بَْ�َ يََديِْه ِمَن التَّْوراةِ «تجديف، وهكذا يكون اإلنجيل  تصــديقا عمليــا يف رشعــة »ُمَصدِّ

  اإلنجيل إىل جانب التصديق العقيدي أن التوراة النازلة من ّهللا هي وحي ّهللا.
لهدى الجديدة الجادة التي تحملهــا اإلنجيــل يف حالتــه مرة ثانية قد تعني ا »هدى«و هنا 

ملكــان »َو َمْوِعظـَـًة لِلُْمتَِّقــ�َ «التصفوية لرشعة التوراة املحرّفة عن جهات من أرشاعهــا، ثــم 
  واجهة العظة الشاملة التي تتغلب عىل اإلنجيل، حيث تحتل األغلبية الساحقة من آياته.

أول مــا  -توراة هذه الهيمنة الخلقية حيــث تواجــهو لقد كان لزاما لرشعة اإلنجيل بعد ال
  قلوبا قاسية جاسية صلدة صلتة من اليهود. -تواجه

غــ�  -وهــي رشعــة التــوراة -و لقد يشهد اإلنجيل بآياته عامة وخاصة، أن رشعة النــاموس
  منسوخة باإلنجيل إّال يف أحكام عقابية مٔوتة.

: (ال تظنوا أ� جئت ألنقض -۱۹ -۱۷: ۵يل متى ك� يف إنج السالم عليهفقد يقول السيد املسيح  
الناموس أو األنبياء. ما جئت ألنقض بل ألكمل فمن نقض إحدى هذه الوصــايا الصــغرى، 
وعلم الناس هكذا يدعى أصغر يف ملكوت الس�وات. وأما من عمــل وعلــم فهــذا يــدعى 

  .»عظي� يف ملكوت الس�وات
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يس قام يجر به قائال: يا معلم مــاذا أعمــل ألرث : (و إذا نامو ۲۶ -۲۵: ۱۰و يف إنجيل لوقا 
  .»الحياة األبدية؟ فقال له: ما هو مكتوب يف الناموس

أهل اإلنجيل هم اآلهلون لتفّهمه، املتخرجون من  »َو لْيَْحُكْم أَْهُل اْإلِنِْجيِل ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ ِفيهِ «
ي� وأحبارا أن يحكموا بالتوراة �ا الحوزة االستحفاظية اإلنجيلية، ك� عىل أهل التوراة ربان

استحفظوا من كتاب ّهللا وكانوا عليه شهداء، فليحكموا كل �ا أنزل ّهللا دون ما أنزلــه غــ� 
ّهللا من تحريف وتجديف، ودون مــا تهــواه أنفســهم تــأويال ملــا أنــزل ّهللا، فلــيحكم أهــل 

يل يأمرهم بإتباع رشيعة الناموس اإلنجيل يف كل األحكام �ا أنزل ّهللا يف التوراة حيث اإلنج
ليحكموا �ا أنزل ّهللا فيه من البشارات »َو ِألُِحلَّ لَُكْم بَْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعلَيُْكمْ «إّال شذرا فيه: 

َو َمْن لَْم يَْحُكْم ِ�ــا أَنـْـزََل ّهللاُ فَأُولِئــَك ُهــُم «وقرآنه العظيم.  آله و عليه هللا صىلالواردة بحق محمد  
  حيث فسقوا عن رشعة ّهللا إىل أهواءهم.»فاِسُقونَ الْ 

و ترى ح� ال حكم لإلنجيل وسواه من كتب الس�ء بعد نزول القــرآن فكيــف يــٔور أهــل 
  اإلنجيل أن يحكموا �ا أنزل ّهللا فيه؟!.

ذلك، ألنهم لو حكموا �ا أنزل ّهللا فيه ألصبحوا مسلم�، فإن م� أنزل ّهللا فيــه البشــارات 
ة، ثم هم إذا ال ئونون بهذه الرسالة فلئونوا بكتابهم الذي هم به معرتفون، وهذه املحمدي

  حجة إقناعية ثانية ح� ال يهتدي الخصم إىل الحق املرام.
هي ضــابطة عامــة دون اختصــاص  »َو َمْن لَْم يَْحُكْم ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ «ذلك، والتلحيقة املتكررة 

رى من الكتابي�، إذ كلّ� كان الكتــاب أعظــم فلــيكن بحقل خاص، فقد يعم املسلم� بأح
  ألعن. -إذا -الحكم به أعزم، فرتك الحكم به

  
  قول فصل يف الحكم:

الذين ال يحكمون �ا أنزل ّهللا وهم يف موقف الحكم �ا أنزل ّهللا، متخــرج� عــن حوزتــه 
  نية.االستحفاظية توراتية وإنجيلية وبأحرى منه� الحوزة االستحفاظية القرآ 

 »... ُهُم الْفاِســُقونَ « »... ُهُم الظّالُِمونَ « »َو َمْن لَْم يَْحُكْم ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ فَأُولئَِك ُهُم الْكاِفُرونَ «
فمثلث الرشطية هذه تحلّق حكم الكفر والظلم والفسق عىل كل هٔواء الذين ال يحكمون 

كمــوا �ــا أنــزل ّهللا مهــ� � �ا أنزل ّهللا، حيث هم سكوت يف مجاالت الحكــم عــن أن يح
 -إذا -يحكموا بغ� ما أنزل ّهللا، فإن حكموا بغ� ما أنزل ّهللا فهم أنــذل وأرذل حيــث هــم

  أكفر وأظلم وأفسق من هٔواء الساكت� عن الحكم �ا أنزل ّهللا.
ِ يَُقصُّ الَْحقَّ َو ُهَو َخــْ�ُ الْفاِصــلِ «و بصيغة واحدة  ) وذلــك يعــم ۵۷: ۶(»�َ إِِن الُْحْكُم إِّال ِ�ّ

كافة األحكام ب� عباد ّهللا، من أحكام خاصة هي األقضية ب� املتنازع�، واألحكام العامــة 
  الشاملة لكافة املسئوليات الرشعية.
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إّال حملة ألحكام ّهللا حيــث يحكمــون وحيــا �ــا أنــزل ّهللا، ثــم مــن  السـالم عليهمو ما رسل ّهللا  
، ومــن ثــّم العلــ�ء الربــانيون املتخرجــون مــن السـالم علـيهم�  يخلفهم من خلفاءهم املعصوم

الحوزة االستحفاظية في� أنزل ّهللا أيّا كان، وأحفظ الحوزات االستحفاظية للذين يحكمون 
. آلـه و عليـه هللا صـىل�ا أنزل ّهللا هي الحوزة القرآنية السامية، وعىل ضوءها حوزة السنة املحمدية  

هــو حكــم الجاهليــة مهــ� اختلفــت  -أيّا كان سنده وسناده -ل ّهللا فكل حكم بغ� ما أنز 
  دركاته:

  ).۵۰:) ۵(»أَ فَُحْكَم الْجاِهلِيَِّة يَبُْغوَن َو َمْن أَْحَسُن ِمَن ّهللاِ ُحْك�ً لَِقْوٍم يُوقِنُونَ «
فحكام الرشع يف الحوزات اإلفتائية العامة، أو الحوزات القضائية الخاصــة، لــيس لهــم أن 

رشط تخرّجهم عن الحوزة االستحفاظية القرآنية علميا »ما أَنْزََل ّهللاُ «وا يف أحكامهم إّال يصدر 
عقيديا وعمليا، فغ� الحائز ليس محبورا، فال يحكــم حــاكم إّال بكتــاب ّهللا تعــاىل أو ســنة 

»العلم ثالثة كتاب وسنة وال أدري«وإّال فليسكت، ف  آله و عليه هللا صىلرسول ّهللا  
القضاة أربعة «و ١

ثالثة يف النار، وواحد يف الجنة، رجل قىض بجور وهو يعلم فهو يف النار، ورجل قىض بجور 
وهو ال يعلم فهو يف النار، ورجل قىض بالحق وهو ال يعلم فهو يف النار ورجل قىض بالحق 

»وهو يعلم فهو يف الجنة
٢.  

الثــا� هــو علــم القضــاء »يعلم«األول هو العلم بجوره يف قضاءه، ومن  »يعلم«فالقصد من 
 »ال يعلم«بتوفر رشوطه وإن أخطأ حيث العصمة يف القضاء خاصة بأهل العصمة، ك� أن 

  ء وصالحيته له.هو كذلك علم القضا »قىض بجور وقىض بالحق«يف 
واملستأهل له »ال يعلم ... ال يعلم«إذا فثالوث أهل النار هم غ� املستأهل� للقضاء حيث 

علميا ولكنه يقيض بالجور عىل علمه بجوره وعلمه بشٔون القضاء، ثــم واحــد الجنــة هــو 
القايض بالحق وهو مستأهل له حيث تخّرج عن الحوزة االستحفاظية القرآنيــة برشــوطها 

  ثة.الثال 
»الحكم حك�ن حكم هللا عز وجل وحكم أهل الجاهليــة«إذا فباختصار واحتصار 

فحكــم  ٣
ّهللا من املعصوم� هو حكمــه كــ� حكــم دون أي خطــأ قــارص أو مقرصــ، ومــن العلــ�ء 
الرباني� هو الحكم بالكتاب والسنة مه� أخطأوا قارصين وإن � يكونــوا فيــه محبــورين 

                                                        
 .ا����م �����ل ا����� ��ب ا���� �� ا�ٕ���م ا���دق  .ا١�ٔ

 
 .ا����م ����و���� ا����� ��ب ا����ء �� ا�ٕ���م ا���دق  .٢

 
  ٧ح  ١٨.و���� ا����� ج ٣
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  ك� ليسوا �حظورين.
فالخطأ املقرص هو املحظور، تقص�ا يف الجلوس عىل منصب القضاء أو تقص�ا يف الحكم، و 

»أي قاض قىض ب� إثن� فأخطأ سقط أبعد من الس�ء«قد يعنيه 
١.  

من نــار حتــى يقيضــ بــ� لسان القايض ب� جمرت� «قوله:  آله و عليه هللا صىلوقد يروى عن النبي  
  .»الناس فإما إىل الجنة أو إىل النار

و من الرشوط املحتومة للمتخرج عن الحوزة االستحفاظية القضــائية التــدرّب يف القضــاء 
إيــاكم أن «: السـالم عليـهعىل أضواء أقضية القضاة املعصوم� وك� يــروى عــن اإلمــام الصــادق  

ظروا إىل رجل منكم يعلم شيئا مــن قضــايانا يحاكم بعضكم بعضا إىل أهل الجور ولكن أن
»فاجعلوه بينكم فإ� قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه

٢.  
يــا رشيــح قــد جلســت مجلســا ال «يقــول لرشــيح:  السالم عليهو لقد نسمع أقىض القضاة عليا  

»يجلسه إال نبي أو ويص نبي أو شــقي
ل  -ويف توســعة بالرضــورة القضــائية زمــن الغيبــة ٣

قد تعني بعد املعصوم� أقرب العل�ء الرباني� إليهم حيث هم نوابهم زمــن  »ويص نبي«
  يحق القضاء لكل رطب ويابس!.، إذا فال السالم عليهمغيابهم  

 ٤و إذا كان القايض زمن املعصوم فعليه أن يعرض قضاءه عليه تجنّبا عن األخطاء القــارصة
حكومة فإن الحكومة إ�ا هي لإلمام العا� بالقضاء العــادل يف املســلم� لنبــي اتقوا ال«ف 

»(كنبي) أو ويص نبي
٥.  

إىل مالك األشــرت  السالم عليهو إليكم ج�ع رشوط الحكم ب� الناس من كتاب عيل أم� املٔون�  

                                                        
 .١٨ح  ��٣ب  ١٨.ا����ر ص ١

 
 .٥ح  ٤ص  ١٨.ا����ر ٢

 
���   ا����م ����رواه ا������ وا���� �� ا���ي �� إ���ق �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ�   ١٨: ��٦ ورو�� ا���� ٧: ١٨.و���� ا����� ٣

 .ا����م ����

 
����� ا����ء ا���ط ���� أ�� ���� ا����ء ���  ا����م ����(��� و�� أ��� ا������   ٢و ١.�� ا������ ��ب �� إ��� ا���� ا����� ٤

���� �����«. 

 
آداب ا����م �� ا����� �� ا���دق   وا������ ��ب ٦، و�� ا����� ��ب ادب ا���� ح ا��ـ��م ����.ا������ ��ب ا����ء �� ���  ٥

�ـ� «�� ��ى؟  -� �� ���ره �� ���لإذا ��ن ا����� ���ل ��� �� ����� و�� ا����م ���� ���� ذ�� ���� ا��� وا������ـ� وا��ـ�س أ���ـ�� أ

 .»������� ����� ���م �� �����
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ـ ممن ال تضيق به  ۲ك ـ ـ أفضل رعيتك يف نفس ۱اخرت للحكم ب� الناس «ح� وّاله مرص: 
ـ وال يحرصــ مــن الفــيء إىل  ۵ -ـ وال يــت�دى يف الزلــة ۴ -ـ وال �حكه الخصوم ۳ -األمور

 ۸ -ـ وال يكتفي بأد� فهم دون أقصاه ۷ -ـ وال ترشف نفسه عىل طمع ۶ -الحق إذا عرفه
ـ  ۱۱ -ـ وأقلهم تربما �راجعــة الخصــم ۱۰ -ـ وآخذهم بالحجج ۹ -ـ وأوقفهم يف الشبهات

ـ ممــن ال يزدهيــه  ۱۳ -ـ وأرصمهم عند اتضاح الحكــم ۱۲ -وأصربهم عىل تكشف األمور
  ـ وال يستميله إغراء، وأولئك قليل. ۱۴ -إطراء

ـ وافسح له يف البذل ما يزيل علتــه وتقــل معــه حاجتــه إىل  ۲ -ـ أك� تعاهد قضاءه ۱ثم 
من خاصتك ليأمن بذلك اغتيــال ـ وأعطه من املنزلة لديك ما ال يطمع فيه غ�ه  ۳ -الناس

ـ فأنظر يف ذلك نظرا بليغا فإن هذا الــدين قــد كــان أســ�ا يف أيــدي  ۴ -الرجال له عندك
  .»األرشار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا

فهذه رشوط يف اصطفاء القضاة، فيهم أربعة عرشــ، وفــيمن يصــطفيهم متعاهــدا إيــاهم 
  أربعة.

إن أبغض الخالئق إىل «نسمع مواصفات القضاة السوء حيث يقول: آخر  السالم عليهويف كالم له  
ّهللا رجالن رجل وكله ّهللا إىل نفسه، فهو جائر عن قصــد الســبيل، مشــغوف بكــالم بدعــة 
ودعاء ضاللة، فهو فتنة ملن افت� به، ضاّل عن هدى من كان قبله، مضل ملن اقتدى به يف 

  طيئة.حياته وبعد وفاته، ح�ل خطايا غ�ه رهن بخ
و رجل قمش جهال، موضع يف جهال األمة، عاد يف أغباش الفتنة، عم �ا يف عقد الهدنة، قد 
س�ه أشباه الناس عاملا وليس به، بّكر فاستك� من جمع، ما قل منه خ� م� ك�، حتى إذا 
ارتوى عن آجن، واكتنز من غ� طائل، جلس ب� الناس قاضيا لتخليص ما التبس عىل غ�ه، 

نزلت به إحدى املبه�ت هيّا لها حشوا من رأيه ثم قطع به، فهو من لبس الشــبهات فإن 
يف مثل نسيج العنكبوت، ال يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكــون قــد أخطــأ، 
وإن أخطأ رجى أن يكون قد أصاب، جاهل خبّاط جهاالت، عاش ركّاب عشوات، � يعــّض 

إذراء الريح الهشيم، ال ميلء و ّهللا بإصدار ما ورد  عىل العلم برضس قاطع، يذري الروايات
عليه، وال هو أهل ملا فّوض إليه، يحسب العلم يف يشء م� أنكره،ال يرى أن مــن وراء مــا 
بلغ مذهبا لغ�ه، وإن أظلم أمرا اكتتم ملا يعلم من جهل نفسه، ترصخ مــن جــور قضــاءه 

رش يعيشون جهاال و�وتون ضّالال، لــيس الدماء، وتعج منه املواريث، إىل ّهللا أشكو من مع
فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تيل حــق تالوتــه، الســلعة أنفــق بيعــا وال أغــىل �نــا مــن 

»الكتاب إذا حرف عن مواضعه، وال عندهم أنكر من املعروف وال أعرف من املنكر
١.  

                                                        
��ّ�  ا����م ����ا��ّ�   �� ���ب ا�ٕ�����ج �� ���� �� را�� ��ل ���� أ�� ��� ٦٢٨: ١.��ر ا������ ١ � و ���� ا��� ������ل ��ل ر��ل ا و��  آـ�

و��� �ـ� رو�ـ� ا��ـ��� ��ـ��  »و إن ا��� �� و�� ��� ����� ا������ ��� ����� ا����� ��� ...«ذ�� ا��ٔ����ء ���ات ا��ّ� �����، 
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� يعلــم أنــه تــارك إ�ا يحكم بكفره وفسقه وظلمه حــ »َو َمْن لَْم يَْحكُْم ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ «ذلك 
لحكم ّهللا وهو يف موقف تبيانه، فهو كفر عميل، وأما من يحكم بغــ� مــا أنــزل ّهللا وهــو 
يعلم فهو كفر عقيدي، وأما الذي ال يعلم ويحكم عىل جهله، فهو أيضا كافر عمليا، وكــ� 

  الكفر دركات كذلك الحكم بغ� ما أنزل ّهللا كرتكه دركات ال تحسب بحساب واحد.
وتالوة الكتاب حق تالوته هي أن �حور القرآن كأصل أصــيل يف األصــول اإلســالمية،  ذلك،

فالفتاوى التي ال تتبنى القرآن هي داخلة يف الحكم بغ� ما أنزل ّهللا، فــإن كــّل مغــاير ملــا 
  أنزل ّهللا مه� كان حديثا يروى أو إج�عا يدعى كل ذلك داخلة يف غ� ما أنزل ّهللا.

الواحدة الباســقة، �تــد مــن فجرهــا وجــذرها األول األصــيل: نــوح، وإىل  ان شجرة النبوة
وب� هٔواء األصول فروع  آله و عليه هللا صىلابراهيم وموىس وعيىس، وتنتهي إىل خاتم النبي� محمد  

متشابكة غ� متشاكسة، تنبت من تلكم األصول، ذرية بعضها من بعــض (فَِمــنُْهْم ُمْهتَــٍد) 
ون الذرية (َو كَِثٌ� ِمنُْهْم فاِسُقوَن) فليست النبوة للذريــة ألنهــم ذريــة ويف مقدمتهم النبي

يَّتِِهَ�  وارثة، فالنبوة ال تعرف الذرية وال تورث، وإ�ا انتجاب من ب� الذرية (َو َجَعلْنا ِيف ذُرِّ
  النُّبُوََّة َو الِْكتاَب) ال أن كلهم أنبياء ذووا الكتاب.

يْنا َعىل آثاِر  يْنا ِبِعيَىس ابِْن َمْريََم َو آتَيْناُه اْإلِنِْجيَل َو َجَعلْنا ِيف قُلُــوِب ثُمَّ قَفَّ ِهْم ِبرُُسلِنا َو قَفَّ
 فَ� الَِّذيَن اتَّبَُعوُه رَأْفًَة َو رَْحَمًة َو رَْهبانِيًَّة ابْتََدُعوها ما كَتَبْناها َعلَيِْهْم إِالَّ ابْتِغاَء رِْضواِن ّهللاِ 

  عايَتِها فَآتَيْنَا الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْهْم أَْجرَُهْم َو كَِثٌ� ِمنُْهْم فاِسُقوَن:َرَعْوها َحقَّ ِر 
ابــراهيم  التقفية هي جعل يشء إثر آخر استمرارا فيه �ا كان، فالرسل بعد نوح »ثم قفينا«

اىل عيىس بن مريم، بعضهم استمرار بعض: كل الحق لسابقه يف رسالة واحدة مه� كانت 
  ك�ة، كقوايف الشعر املتال�ة التي تشد بعضها بعضا باالقتفاء. حملتها

م� ئود هذه التقفية االقتداء، ولــيس اقتــداء رســول برســول مــ� يجعــل  »َعىل آثارِِهمْ «و 
) ال ۱۲۰: ۲(»إِنَّ الُْهــدى ُهــَدى ّهللاِ «املقتدي أد� من املقتدى وهو أعىل مــن املقتــدي، ف 

أمانة و (برسلنا) هنا ال تعم الرسل أجمع، وإال خرج عنهم نوح هدى النبي�، إال حمال لها 
من بعد، وإ�ا هم من بــ� نــوح وابــراهيم  آلـه و عليه هللا صىلوابراهيم من قبل، واملسيح ومحمد  

: (فَآتَيْنَا الَّــِذيَن آَمنُــوا آلـه و عليـه هللا صىلواملسيح، مع الترصيح بهٔواء الثالثة والتلميح أخ�ا �حمد  
  نُْهْم):مِ 

، آله و عليه هللا صىلمن املٔون� باملسيح، فاإل�ان الثا� هو اال�ان بالنبي املبرش به يف اإلنجيل محمد  

                                                                                                                                                         
� ��ـ�ل �ـ� ������ـ� أو�ـ�� �ـ� ���ـ� و�ـ�� ا��ـ��� ����ه ر�� ���رك و���� ا����م ����إن ����  «���� �� ��� �� ���� ر��� ��ل: 

ا����� ���� ا����ل ���� �� ���� و�� ���ه ����� ا���� ا��ٔ��� ا���� ا����� ا����� ����� �� ����ـ� إ�ـ� �ـ�ن ��ـ��� ��ـ� 
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قاً لِ�  يْنا َعىل آثارِِهْم ِبِعيَىس ابِْن َمْريََم ُمَصدِّ ك� ويرصح به وبكتابه يف آية تجاوبها: (َو قَفَّ
قاً لِ� بَْ�َ يََديِْه ِمَن التَّْوراِة َو بَْ�َ يََديِْه ِمَن التَّْوراِة َو آ  تَيْناُه اْإلِنِْجيَل ِفيِه ُهدًى َو نُوٌر َو ُمَصدِّ

نـْـزََل ُهدًى َو َمْوِعظًَة لِلُْمتَِّقَ�، َو لْيَْحُكْم أَْهُل اْإلِنِْجيِل ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ ِفيِه َو َمْن لَْم يَْحُكْم ِ�ا أَ 
قاً لِ� بَْ�َ يََديِْه ِمَن الِْكتاِب َو ّهللاُ فَأُولِئَك ُهُم الْ  فاِسُقوَن. َو أَنْزَلْنا إِلَيَْك الِْكتاَب ِبالَْحقِّ ُمَصدِّ

  ُمَهيِْمناً َعلَيِْه فَاْحُكْم بَيْنَُهْم ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ ...
  ).۴۸: ۵لُِكلٍّ َجَعلْنا ِمنُْكْم ِرشَْعًة َو ِمنْهاجاً ...) (

يْنا ِبِعيَىس ابْــِن َمــْريََم) ال هنــا وال هنــاك انــه فال تعني تقفية هٔواء  الرسل باملسيح: (َو قَفَّ
خاتم املرسل�، وإ�ا كتقفية لكل سابق بالحقه، ومعظمه هنــا تقفيــة الرســل االرسائيليــ� 
بخا�هم السيد املسيح، ومن ثم يقّفى بالرسول االس�عييل الذي هو بكتابه مهــيمن عــىل 

  الكتب والرسل أجمع�.
من الهراء القولة الفارغة ان املسيح املقفى به الرسل هو خاتم املرسل�، خالفــا للتلــويح ف

  .١هنا و الترصيح هناك ان محمدا هو الخاتم ال سواه
وهو من الخمسة أويل العــزم؟  السـالم عليـهبعده� وقبل املسيح   السالم عليهو ملاذا � يذكر موىس  

علّه ألن املقام لــيس مقــام تعديــدهم، ولــذلك � يــذكر أيضــا ســيدهم وخــا�هم محمــدا  
بذكر املسيح بعد األول� ليس إال الستعراض بعــض األحــوال  إال تلويحا. والعناية آلـه و عليه هللا صىل

من الذين اتبعوه أو ابتدعوا يف رشعته، ك� أن ذكر نوح وإبراهيم يعني بيان ذرية النبوة 
  يف أصليها.

إِنّا َسِمْعنا كِتاباً أُنْزَِل ِمْن «مثال لذلك ترى إنجيل املسيح ال يذكر بعد التوراة مع ذكر القرآن 
) إيحاء بأن اإلنجيل هو الكتاب الوحي الفرع، ال يستقل عن التوراة، ۳۰: ۴۶( »وىسبَْعِد مُ 

  فليس نبي اإلنجيل أفضل من نبي التوراة حتى يرتك اسمه قبل املسيح هنا.
و كون املسيح من ذرية نوح وإبراهيم، وال ينسب إليه� إال مــن ناحيــة االم، يــٔود صــدق 

إلسالمية الدالة عىل اختصــاص ســهم الســادة بذريــة الذرية عىل أوالد البنات، فالنصوص ا
»أبناءنا«تشمل املنتسب� اليه باألمهات، وأرصح منها آية آله و عليه هللا صىلالرسول  

٢.  
نص عىل نزول إنجيل واحد عىل السيد املسيح، ال أناجيل عدة متناحرة  »َو آتَيْناُه اْإلِنِْجيَل «

                                                        
.��ول ا����� ا������ ا���اد �� ����� (ا���آن د��ة ���ا���) إ���ت ان ا����� ���� ا������ ���ه ا��ٓ��، ��ن ا���� ���� ا���، ١

 ���ا ������� ��� آ���� و�� زور ��اء ��� �����.���� 

 
ُ�ْ� �َ�ـ��َْ�ا �َـْ�ُع ا�ْ���َء�ـ� َو ا�ْ��ـ�َء�ُْ� َو �ِ�ـ�َء�� وَ ٢ َ� �ِْ��ِْ� َ� ِ��ِ� ِ�ْ� َ�ْ�ِ� �� ��ءََك ِ�َ� ا �ـ�َء�ُْ� َو ا��ُْ�َ�ـ�� َو ا��ُْ�َ�ـُ�ْ� �ُـ�� �َْ�َ�ِ�ـْ�  �ِ .(�ََ�ْ� َ����

 .»�ََ�ْ�َ�ْ� �َْ�َ�َ� ا��ِّ� َ��َ� ا�ْ��ِذ�ِ��َ 
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بعــة، وهــم مــع ذلــك ألّفه مٔوفون عدة، حرصوا بعد ردح من الزمن وبعــد غــربالت يف أر 
، وقــد نجــد اســ� أو ممــثال عــن إنجيــل ١مجهولون أو مجهولة نسبة هذه األناجيل إليهم

  ).۱ستيضء(املسيح يف بوتقات النسيان والتنايس، ييضء أحيانا ملن شاء أن ي
و أما الرأفة والرحمة املجعولة يف قلوب الذين اتبعوه، فه� أمر ملموس، ال يف املســيحي� 
أجمع، وإ�ا الذين اتبعوه، وقد كان رٔوا رحــي�، فــيمن اتبعــه، ويف رأفتــه ورحمتــه، فــاّ� 

  يجعله� يف قلبه زيادة يف هداه.
  زمنه وينرصونه بعده.و هٔواء املتبعون هم نصارى املسيح الذين نرصوه يف 
ه و عليـه هللا صـىلو من نرصته تصديقه �ن بّرشــ بــه: النبــي محمــد   ... َو «وبــاملوّدة للمســلم�:  آـل

يِسَ� َو رُهْ  بانــاً لَتَِجَدنَّ أَقَْربَُهْم َمَودًَّة لِلَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن قالُوا إِنّا نَصارى ذلَِك ِبأَنَّ ِمنُْهْم قِسِّ
ْمعِ ِمــّ� َو أَنَُّهْم  ال يَْستَْكِربُوَن. َو إِذا َسِمُعوا ما أُنْزَِل إَِىل الرَُّسوِل تَرى أَْعيُنَهُْم تَِفيُض ِمَن الــدَّ

، يَُقولُوَن َربَّنا آَمنّا فَاكْتُبْنا َمَع الّشاِهِدينَ    ).۸۳: ۵( »َعرَفُوا ِمَن الَْحقِّ
إِذْ قــاَل ّهللاُ يــا ِعيىســ إِ�ِّ «ين: و هٔواء هم الذين جعلهم ّهللا فــوق الكــافرين اىل يــوم الــد

ُروا ُمتََوفِّيَك َو راِفُعَك إَِيلَّ َو ُمطَهِّرَُك ِمَن الَِّذيَن كََفُروا َو جاِعُل الَِّذيَن اتَّبَُعوَك فَْوَق الَِّذيَن كَفَ 
  ).۵۵: ۳(»إِىل يَْوِم الِْقياَمِة ...

مية، جاهدين لها واســتيقنتها أنفســهم هٔواء األماجد، ال املسيحي� الناكرين للرسالة اإلسال 
ظل� وعلّوا، أو الكــاره� للفحــص والتحــري عنهــا، املتجــاهل� عنــادا الحــق فيهــا، و أمــا 

  الجاهلون القارصون منهم، املٔونون، فلهم أجرهم وال يظلمون نق�ا.
  

                                                        
ان ��ا ا��ٔ�� ���� ان ��ا ا���� ا����� �� ����� ا����� «و��� اورد�� ��� ����� ��رد�� ���� �� (�����):  »ا����ر��ت«.را�� ������ ١

س، وآذى ا������� ����� إ��اء ����� ��ٔن أ�� ا���� ا��� و�� ا���ار��ن �����، �� ���� ر�� ����ل و���� ا�� ا���ار��� ������ه ا���

 ).٤٨(ص  »ا�������ت ���� ا��ٔ���ط

). و�� دا��ة ٥٠و ���� دا��ة ا����رف ا������� �� ��� ا��ٔ����� ان ���� إ���� ���� و����� إ����� زورا���اء و إ��� أ����� ���� (

). و���ل ا����� ا������� ا����� (��رن): ا�����ت ا��� ٥١( »� ��اء ا�� ���ب ��ورا�� إ���� ����� ��� �� و�«ا����رف ا���������: 

 ).٥٢و��� إ���� �� ��ب ز��ن ��ٔ��� ا��ٔ����� �� ����ء ���� ا������ ������ و��� ����� �� ������ ا�� ا�� ���� (

ا������ر�� دو��� ��دد، و���� ا�� ����� زورا، و��� �� �����ت ا��ٔ���ذ (��) ان إ���� ����� ������ ����� ���� �� ���ب ��ر�� 

). إ���� ا����� ��ن �� ا���� ا��ٔول �� ١) ... (����٥٠ �� أ��� ا�� �����( م ���� ��ا ا�ٕ����� ����٢ ���� (�����) �� ق 

� �� ا����ٔ���� �� ����ء ا�����، ����ول ا��ٔ��ي، و��� �� دا��ة ا����رف ا��������� و���ب ا������، وا���ره ا����� (ا���رن) و���

����� و��رش، و��� ��� أ���ا ���ا ا�ٕ����� ا�����ر �� ���ر �����ن �����ش  - ����� -������� - ��ب - و��ل ا��� ا������ن: �����ك

�ء ا�������� �� إ��ان، ا����وف ��� دار ����� ����� إ���� ������ ا�� ا���� ا���ر���. و���ل ان ��و���ر (����) ا������ ���وب ا��ٔد�

 ر���� إ��ا��� وأر��� ا�� ��ر��. ٥، ٠٠٠، ٠٠٠ا���ى ��ا ا�ٕ����� �� ����� ا������ ب 

 و ��� ���� ��ا ا�ٕ����� إ���� ������ ا����� را�� ا����ر��ت.
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  الرهبانية املبتدعة
 ابْتِغاَء رِْضواِن ّهللاِ فَ� رََعْوها َحقَّ رِعايَتِهــا فَآتَيْنـَـا َو رَْهبانِيًَّة ابْتََدُعوها ما كَتَبْناها َعلَيِْهْم إِالَّ 

الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْهْم أَْجرَُهْم َو كَِثٌ� ِمنُْهْم فاِسُقوَن: وما هي الرهبانية املبتدعــة؟كيف يجمــع 
  ب� البدعة والكتابة اإللهية؟

سيحية؟ الرهبانيــة يف أصــلها مــن و ما هو حق رعايتها؟ وهل يف اإلسالم رهبانية ك� يف امل
ا ُهَو إِلٌه واِحٌد فَِإيّاَي «الرّهبة: الخوف مع تحّرز واضطراب، والرهبانية من ّهللا مأمور بها:  إِ�َّ

)، ۹۰: ۲۱(») (إِنَُّهْم كانُوا يُساِرُعوَن ِيف الَْخْ�اِت َو يَــْدُعونَنا رََغبــاً َو رََهبــاً ۵۱: ۱۶( »فَارَْهبُونِ 
) و(مــن ۱۷۵: ۳( »فَال تَخافُوُهْم َو خافُوِن إِْن كُنْــتُْم ُمــٔوِمِن�َ « منهي عنها، وهي من غ� ّهللا 

  خاف ّهللا أخاف ّهللا منه كل يشء، ومن � يخف ّهللا أخافه ّهللا من كل يشء).
و ترى إذا كانت الرهبانية من الرهبة: الخوف، فكيف تكون مبتدعة عند النصــارى،منهية 

  عندنا؟! ...
نهــا شــاكلة خاصــة مــن الرهبــة، منســوبة اىل الرهبــان: املتعبــدون ّهللا يف األديــرة أقول: أل 

والصومعات، بعيدة معزولة عن املجتمعات، فالرهبانية مصدر الراهب، ثم تحّولت اســ� 
ملا فضل عن املقدار وأفرط فيه، أن تعيش بعيدا عن الحياة واألحياء، شاغال عن حاجيــات 

رتك مالذها، والزهــد والتقشــف فيهــا، والعزلــة عــن أهلهــا و تعّهــد الدنيا اىل عبادة ّهللا، ب
مشاقها وكأنك يف قربك! فالرهبنة من مبتدعات النصــارى وليســت مــن زمــن خــاص وكــ� 

  ، ففريق رعوها حق رعايتها، وآخرون � يرعوها.١يروى
فاملجعول »موّدة ورحمة«ها عطفا ل ب� جعل وكتابة إلهي� عىل كون »رهبانية«و قد تكون 

  هو رهبة الرهبانية، جعلها ّهللا يف قلوبهم مع املوّدة والرحمة:
ـــًة ...« ـــًة َو رَْهبانِيَّ ـــا ... َو رَْحَم ـــا  »َو َجَعلْن ـــد م ـــة الحقـــة بع ـــوب هـــو الرهباني واملكت

  .٢ابتدعوها،املبتدعة هي االنعزالية املطلقة عن الحياة إىل عبادة ّهللا 

                                                        
��� ��� ا����ر ���ل �� ا�� ام ���! �� ��ري �� أ�ـ� أ�ـ آ�ـ� و ���� ا��� ���.���� ا����ن �� ا�� ����د ��ل: ��� رد�� ر��ل ا��ّ�  ١

 ��� إ��ا��� ا��������؟ ����: ا��ّ� ور���� أ���، ���ل:

�����ن ������ ا��ّ�، ���� أ�� ا�ٕ����ن ��������، ���م ا�� ا�ٕ����ن ���ث ��ات ��� ���  ا����م �������ت ����� ا������ة ��� ����  

�، ������ا ����ق �� ا��ٔرض ا�� ان ���� ا��ّ� ا���� ا��ي و���� ���� إ�� ا����� �����ا: إن ����� ���اء أ����� و�� ��� ����� أ�� ���� ا��

������ا �� ���ان ا����ل وأ����ا ر������، ����� �� ���� ����� و���� �� ���، ��  - ٓا�� و ���� ا��� �������ن �� ����ا   - ا����م ������ ����  

: �� ا�� ام ���! أ ��ري �� ر������ ا���؟ آ�� و ���� ا��� ���، �� ��ل  »���ء ر��ان ا��ّ�و ر������ ا������� �� ������� ����� إ�� ا�«��� ��ه ا��ٓ��: 

 ��ل: ا��ّ� ور���� أ���، ��ل: ا����ة وا����د وا����ة وا���م و ا��� وا����ة.

 
��� ا٢ ��� ���� ����� ������ إ��  »�� �������«�� »��«ا�����ء ���� ��� ����، و���� ������ ����� و��د ا�����ل  »ْ�ِ���َء رِْ��اِن ا��ّ�ِ .(إِ

 ��� ��و�� ������ ��اد ��� ���� ���م ا��ّ� �� و�� ���م ���� او و��دي ��� ����.
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ابتغاء رضوانه، رفضا ملــا فيهــا مــن غايــات إنهم حين� ابتدعوا الرهبانية، كتبها ّهللا عليهم 
اخرى، فأصبحوا إذاً مرتبط� بها أمام ّهللا أن يرعوها حق رعايتها �ا رفضوه عــن أنفســهم 
وحرّم ّهللا، وما فرضوه عىل أنفسهم وكتب ّهللا، حفاظا عــىل متطلباتهــا مــن تطّهــر و ترفُّــع 

التجرّد ّ�، ولكنها انتهــت يف  وعفة ومناعة وقناعة وعبادة، م� يحقق يف نفوسهم حقيقة
الغالب اىل طقوس جوفاء، فارغة عن الــروح الــرباء، تجــارة كغ�هــا مــن تجــارات، إال أنهــا 

  بالدين وما أتعسه وأخرسه من عناء لعناء!.
فمن حق الرعاية للرهبانية حرصها بزمن التقية، حفاظا عىل دين ّهللا وعىل البقية الباقية 

  ما أن يرتك فيها اللذات املحلالت كأنها محرمات، كالنساء وأمثالهن فال!.من املٔون� باّ�، وأ 
و أمــا أن يســتمر بهــا يف كــل زمــن كأنهــا مــن صــلب الــدين وحتــى زمــن القــدرة عــىل 

  الدعوة اليه، وك� قد يفعله الرهبان املسيحيون، فال. إظهاره
  قبله:و من حق رعايتها اإل�ان بالرسول املبرش به من املسيح والنبي� 

من آمن � وصدقني فقد رعاها حق رعايتها و مــن � يــٔون � «ك� قال:  آلـه و عليه هللا صىلمحمد  
، فإن الرهبة الحقيقية من ّهللا تحّل ُعقد العصبية، و ترشــح الصــدر »فأولئك هم الهالكون

  لتصديق ما وىص به ّهللا.
فَآتَيْنَا الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْهْم أَْجرَُهْم َو «وصدقوه  هآل و عليه هللا صىلفهٔواء الكرام هم الذين آمنوا �حمد  

انحط صــاحب آلـه و عليه هللا صىل(فل� بعث النبي   ١: الذين كفروا به وجحدوه»كَِثٌ� ِمنُْهْم فاِسُقونَ 
آمنــوا بــه  وصــاحب الــدير مــن ديــره ف الصومعة من صومعته وجاء السائح من سياحته

»وصدقوه
َو كَِثــٌ� ِمــنُْهْم «وهٔواء هم القلــة القليلــة الــذين رعــوا الرهبانيــة حــق رعايتهــا  ٢

الصــوامع واألديــرة، دكّــات التجــارات والغايــات، وأديــرة  ك� وهم ال يزالــون يف »فاِسُقونَ 

                                                                                                                                                         
 
: �� ��� ا��ّ�! ��� ���� �� ر��ل آ�� و ���� ا��� ���أ��ج ����� �� ا����ظ �� ا�� ����د ��ل ��ل �� ر��ل ا��ّ�   ١٧٧: ٦.ا��ر ا�����ر ١

: �� ��ري أي ��ى ا�����ن أو��؟ ���: ا��ّ� ور���� أ���، ��ل: أو�� ��ى ا�����ن ا������ �� ا��ّ� ٓا�� و ���� ا��� �����ات، ��ل  ا��ّ�! ���ث 

����� ��� وا���� ���، ��ل: �� ��ري أي ا���س أ���؟ ���: ا��ّ� ور���� أ���، ��ل: أ��� ا���س أ����� ���� إذا �����ا �� 

�ّ� �� ��ري أي ا���س أ���، ���: ا��ّ� ور���� أ���، ��ل: أ��� ا���س أ����� ����� إذا ا���� ا���س وان ��ن ا����، �� ��� ا�

����ا ������، وان ��ن ���� ��� ا���، وا���� �� ��ن ����� ��� ا���� و����� ���� ��� ���� ���ث و��� ������، ���� وآزرت 

�� ���� ��� ����ا، و���� �� ��� ��� ���� ���زرة ا����ك و�� ������م ���� �����ا �� ا����ل  ا����ك و������� ��� د�� ا��ّ� و����

َ�ْ����� َ��َْ�ِ�ْ� إِ��� اْ��ِ��َء رِْ��اِن ا��ِّ� �َ�� َرَ�ْ��� َ��� رِ��َ��ِ�� �َ�ٓ�َ�ْ «و�����ا ���� و�� ا���� ��ل ا��ّ�:  ً� اْ�َ�َ�ُ���� �� �َ ا��ِ��َ� آَ�ُ��ا ِ�ْ�ُ�ْ� �َ� َو َرْ����ِ��

 .ٓا�� و ���� ا��� ���: ا���� ���وا �� و���و��، وروي ا��ي ���� ا�� ����د ���  »َو �َ�ِ��ٌ ِ�ْ�ُ�ْ� ��ِ�ُ��نَ «: ا���� آ���ا �������� »ا�ْ�َ�ُ��ْ 

 
 .ا����ر أ��ج ا������ وا����� ا�����ي �� ��ادر ا�����ن وا�� ���� وا�� ��دو�� �� ا�� ���س �� ���� ���� ...٢
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  التحم� واالستث�رات!.
فكث� من الراهب� التارك� الزواج بواحدة، يغوصون يف بحر من الــدعارات بالراهبــات، و 
كث� من الراهبات التاركات الشهوات، الرافضات الزواج الواحد، يتلوثن بدعارات يف األديرة 

  ن.مع ج�عات الرهبا
هذا! ولكن� الرهبانية يف اإلسالم ممنوعة بكافة صورها، فكان من حــق رعايتهــا للرهبــان 
املٔون� �حمد أن تركوها ألنها ممنوعة يف اإلسالم، ك� قال الرسول صّىل ّهللا عليــه وآلــه و 

»رهبانية امتي الهجرة والجهاد والصالة والصوم والحج والعمــرة«سلّم: 
جمعــا بــ� ألــوان  ١

رهبانية هذه االمة الجهــاد يف «الواجبات الج�عية والفردية ومن أهمها الجهاد وك� قال: 
»سبيل ّهللا 

  طبعا وبكل الطاقات: ٢
نفسا ونفيسا، قل� ولسانا وفكرا أم ماذا، دون الرهبانية االنعزاليــة الصــومعية التقشــفية، 

املنعزلة عن املجتمعات، ولو كانت محصورة يف العبادات، فاإلسالم كله العازلة عن الحياة، 
حياة، وكله هجرة، وكله جهاد، وكله حج وعمــرة وصــالة، ال تختلــف إال يف الصــورة، وأمــا 

  الس�ة واملس�ة فصيغة واحدة هي:
  سبيل ّهللا!.

  د، وما ألطفهان الرهبانية حتى الحقيقية منها � تكتب علينا، وإ�ا أبدل عنها بالجها
»إ� � أٔور بالرهبانية«حيث يقول:  آله و عليه هللا صىلاملروي عن الرسول  

٣  
»ان الرهبانية � تكتب علينا«

»و عليك بالجهاد فإنه رهبانية اإلسالم« ٤
حتى وال حالة التقية،  ٥

ا حاجة اىل صومعة أو دير، ويروى أن نفرا من الصحابة أخــذهم الخــوف و الخشــية دو�
حتى أراد بعضهم أن يعتزل عن النســاء، وبعضــهم اإلقامــة يف رٔوس الجبال،بعضــهم تــرك 

رهبانيــة «، وقال: »ال رهبانية يف اإلسالم«عنها وقال:  آلـه و عليه هللا صىلاألكل والرشب فنهاهم النبي  

                                                        
 ��ل: ���ة ا����.ا����م ��������� �� ا�� ����د و�� ���ن ا��ٔ���ر �� أ�� ا���� ا����  .��� ��� ����� �� ا١

 
�ٔ�ــ�ل وأ�ــ� ���ــ� وا�����ــ� �ــ� ا��ــ�� �ــ� ا�ــ� أن ا���ــ�  أ�ــ�ج أ��ــ� وا���ــ�� وا����ــ�ي �ــ� �ــ�ادر ا� ١٧٨: ٦.ا�ــ�ر ا����ــ�ر ٢

 ��ل: ��� ا�� ر������ ور������ ��ه ا���� ا����د �� ���� ا��ّ�. آ�� و ���� ا��� ���

 
 .٢٦٦، ٨٢، ٣.أ��� �� ���� ٣

 
 .٣.��� ا��ار�� ���ح ٤
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وال تكن معهم، وآخر املطاف أن  -إذا -، وان كنت وال بد، فكن يف الناس »جدامتي يف املس
تهاجر بدينك اىل بلد يحملك أو تتحمله، أو القتل أخ�ا يف سبيل ّهللا، فــإن الحيــاة عقيــدة 

  وجهاد.
 »و كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار«فبدعة الرهبانية فلتة ب� البدع، إذ ليست يف النار 

ظا عىل إ�انهم � يجدوا بدا من هذه البدعة، وقد احتفت بجعل إلهي لرهــب فإنهم حفا
الرهبنة من قبــل مــع املــودة والرحمــة يف قلــوبهم، وبكتابتهــا كرهبنــة حقيقيــة بعــد مــا 

ًة ... ما كَتَبْناها «ابتدعوها:  َعلَيِْهْم إِالَّ َو َجَعلْنا ِيف قُلُوِب الَِّذيَن اتَّبَُعوُه َرأْفًَة َو رَْحَمًة َو رَْهبانِيَّ
  .»ابْتِغاَء رِْضواِن ّهللاِ 

و من ثم املٔونون أجمع سواء املسلمون وسواهم كالذين اتبعــوا املســيح، هــم يــٔورون أن 
  تكملة اإل�ان بالرسالة، أو اإل�ان بها: آله و عليه هللا صىلئونوا بالرسول  

ِبرَُسولِِه ئُوتُِكْم كِْفلَْ�ِ ِمْن رَْحَمتِــِه َو يَْجَعــْل لَُكــْم نـُـوراً  يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا ّهللاَ َو آِمنُوا
  َ�ُْشوَن ِبِه َو يَْغِفْر لَُكْم َو ّهللاُ َغُفوٌر رَِحيٌم:

  بشموخ الرسالة كأنه الرسول ال سواه: آله و عليه هللا صىلهنا يربز الرسول محمد  
د هيــأوا ظــروف رســالته العامليــة الختميــة دون أن وان الرســل قبلــه قــ »َو آِمنُوا بِرَُسولِهِ «

يستقلوا بجنبه يف يشء، اللهم إال رسالة للتعريف به وتعبيد املسالك لوصــوله، كالصــفوف 
  التكميلية املهيأة لقمة الثقافة!.

  
  االبن واألم آية واحدة

ُه آيًَة َو آَويْناُه� إِىل َربَْوٍة ذا   ).۵۰ِت قَراٍر َو َمِعٍ� (َو َجَعلْنَا ابَْن َمْريََم َو أُمَّ
ُه آيَةً «و ملاذا  هنــا هــي »آيــة«آية؟ حيث القصد من  -إذا -وه� اثنان، وكل »ابَْن َمْريََم َو أُمَّ

  اآلية الخارقة الرسالية، وه� معا يشّكالن آية الوالدة دون أب.
ض، هــي مكان مرتفــع راب مــن األر  »اىل ربوة«إسكانا مطمئنا يف مأوى ُمريح  »و آويناه�«
  ماء جار. »و مع�«لعيشة راضية دون اضطراب  »ذاِت قَرارٍ «

فََحَملَتُْه فَانْتَبََذْت ِبِه َمكاناً قَِصي�ا. فَأَجاَءَها «: »رسيا«ب  »مريم«و قد عرب عن هذه الربوة يف 
ي�ــا. َو اْلَ◌مخاُض إِىل ِجْذِع النَّْخلَِة .. فَناداها ِمْن تَْحتِها أَّال تَْحَزِ� قَْد َجَعَل رَ  بُّــِك تَْحتَــِك َرسِ

ِ� َو قَرِّي َعيْناً..   )۳۶( »ُهزِّي إِلَيِْك ِبِجْذِع النَّْخلَِة تُساقِْط َعلَيِْك رُطَباً َجِني�ا. فَُكِيل َو اْرشَ
وعلها توسعة  ١ح� الوالدة، وذات قرار بعدها، ويروى انها دمشق الشام »َربَْوٍة ذاِت قَرارٍ «

                                                        
آ�� و��� ا�� ��� ��ه ا��ٓ�� ��ل: أ ��رون  ��� ���� ���� �� أ�� ا���� �� ا���� ��� ا��ّ� ����ا��ج ا�� �� - ١٠: ٥.ا��ر ا�����ر ١

 ا�� ��؟ ����ا: ا��ّ� ور���� ا���، ��ل: �� �����م ��ٔرض ���ل ��� ا����� ����� ���ل ��� د��� �� ��� ��ن ا���م.
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لبنــان وســوريا  ة من فلســط� ككــلللقدس حيث الشام كان يشمل تلك الدويالت الحارض 
  واألردن.

تُُكْم  ۵۱يا أَيَُّها الرُُّسُل كُلُوا ِمَن الطَّيِّباِت َو اْعَملُوا صالِحاً إِ�ِّ ِ�ا تَْعَملُوَن َعلِيٌم  َو إِنَّ هِذِه أُمَّ
ًة واِحَدًة َو أَنَا َربُُّكــْم فَــاتَُّقوِن  ُزبـُـراً كُــلُّ ِحــزٍْب ِ�ــا لـَـَديِْهْم فَتََقطَُّعــوا أَْمــرَُهْم بَيْــنَُهْم  ۵۲أُمَّ

  .۵۳فَرُِحونَ 
ًة واِحَدًة َو أَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدوِن. َو تََقطَُّعوا أَْمرَُهْم بَيْنَهُْم كُلٌّ إِلَيْنا« تُُكْم أُمَّ راِجُعوَن  إِنَّ هِذِه أُمَّ
فليست محرمة علــيهم »كُلُوا ِمَن الطَّيِّباِت «): نداء عام للرسل أوال يف بعد البرشية ۹۳: ۲۱(

قـُـْل «مه� حرمها عليهم حارمون حراميون، فال اصل االكل ينايف الرسالة وال أكل الطيبــات: 
يــاِة َمْن َحرََّم ِزينََة ّهللاِ الَّتِي أَْخَرَج لِِعباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّزِْق قُْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمنُوا ِيف الْحَ 

نْيا خالَِصًة يَوْ  فان هللا طيب ال يقبل اال طيبا وانه امر املٔون� �ا اَمــر «) ۳۲: ۷(»َم الِْقياَمةِ الدُّ
»به املرسل�

١.  
فال تضمن لكم رسالتكم صالحا دون ان تعملوا صالحا،  »َو اْعَملُوا صالِحاً «ثم يف بعد اال�ان 

  وليست الرسالة سياجا عن عقوبات التخلفات، بل واملسٔولية الرسالية �يل صالحا اك�.
ًة واِحَدةً «رسها األمم بأ  »ان هذه«ثم البعد الثالث  تُُكْم أُمَّ يف مس�ها ومصــ�ها لوحــدة  »أُمَّ

  ال سواي. »فاعبدون«ال سواي  »َو أَنَا َربُُّكمْ «الرسالة فوحدة االئت�م 
فالحكم الحاكم عليهم يف كل دور رسايل هو رشيعة من األمر تصدر عنه وتتجه اليــه دون 

يعا ألصل األمر فانــه مصــدرها بــأمر تقطّع، وليس عديد الرشائع من ذلك األمر الدين تقط
ينِ «ّهللا  َع لَُكْم ِمَن الدِّ يَعٍة ِمَن اْألَْمرِ « »َرشَ   ، ولكنهم:»ثُمَّ َجَعلْناَك َعىل َرشِ

حيث جعلوا عديد الزبر للرشائع وسيلة للتقطع تحريفا لها و  »فَتََقطَُّعوا أَْمرَُهْم بَيْنَُهْم ُزبُراً «
كل «ابية متناحرين بحربة رشعة ضد رشعة وكتاب ضد كتاب تهريفا بها، وتحزبوا أحزابا كت

وّهللا ال يرىض مــن  »فرحون«كأنه الحق وسواه باطل  »ِ�ا لََديِْهمْ «من هٔواء املتقطع� »حزب
ا أَْمــرُهُ «عباده تقطعا يف أمره  ٍء إِ�َّ ْم إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُوا ِدينَُهْم َو كانُوا ِشيَعاً لَْسَت ِمنُْهْم ِيف َيشْ

) (َو ال يَزالُوَن ُمْختَلِِفــَ� إِّال َمــْن رَِحــَم َربُّــَك َو ۱۵۹: ۶إَِىل ّهللاِ ثُمَّ يُنَبِّئُُهْم ِ�ا كانُوا يَْفَعلُوَن (
) خلقهم لرحمة الوحدة ووحدة الرحمة عىل ضوء توحيد الكلمة ۱۱۸: ۱۱( »لِذلَِك َخلََقُهمْ 

فال اممية يف امر ّهللا ودينه وال رايات مختلف عىل كلمة التوحيد يف كل زمن ك� يريد ّهللا، 
  الكتابات الس�وية، كّل ضد األخرى، محاربة رشعة إلهية ألخرى!.

ففي كل دور من األدوار الخمسة الرسالية االصيلة يجب عىل العامل� ككل إتباع رســولها، 

                                                        
��ِت .. آ�� و ���� ا��� ����� ا�����. روي �� ا����  ٥٤٥: ٣.��ر ا������ ١ �ـ� ا���َ�ـ� «و��ل:  »ان ا��ّ� .. ���ل: �� ا���َ�� ا���ُ�ُ�. �ُ�ُ�ا ِ�َ� ا�����

 .»َ� آَ�ُ��ا �ُ�ُ�ا ِ�ْ� َ�����ِت �� َرَز�ْ���ُ�ْ ا��ِ��
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القرآنية التي تحلّــق ثم إذا جاء دور التايل، فعىل الكل النقلة إىل التايل وللتايل إىل الرشعة 
منذ بزوغها عىل الطول التاريخي ومن مصائب التحجــر يف ذلــك التقطــع ان كــل قطاعــة 
متحزبة ضد االخرى ترى الحق معها كله والباطل مع من سواها كله، فتميض فرحا مرحــا 
ال تفكر يف يشء وال يلتفت إىل يشء إال إىل شيئه املتقطع، مغلقة عىل أنفسها جميع املنافذ 

تي تأتيه منها أية نسمة طليقة، او يدخل إليها منها اي شعاع ميضء، تعيش كّل يف تلــك ال
  :»فذرهم ..«الغمرة الهامرة 

  .۵۴فََذرُْهْم ِيف َغْمرَتِِهْم َحتّى ِحٍ� 
لقد غمرتهم واغرقتهم حيونة الجهالة وجهالة الحيونة، والغمرة هي إزالة اثر اليشــء،هي 

وهم أزالوا آثار االنسانية كلها، واختصوا أنفسهم بآثار الحيوانية معظم املاء الساتر ملقرها، 
يغمرهم العذاب يف لجة او يــأتيهم »فََذرُْهْم ِيف َغْمرَتِِهْم َحتّى ِح�ٍ «كلها بل هم أضل سبيال 

املوت قُبال، او حتى ح� ئون لك يف حربهم حيث تغمرهم، او ح� ينجو منهم من ينحوا 
  منحى النجاة.

ُهْم بِِه ِمْن ماٍل َو بَِنَ� أَ يَْحسَ  ا ُ�ِدُّ   .۵۶نُساِرُع لَُهْم ِيف الَْخْ�اِت بَْل ال يَْشُعرُوَن  ۵۵بُوَن أَ�َّ
ذلك الحسبان هو ظن الذين كفروا حيث يستمدون �ّد ّهللا لهم من اموال وبن� لتثبيــت 

املٔون� فضال عن  عىل خ�، رغم ان ذلك املّد مزلة ومضلة لكث� من -فقط -قاعدتهم وانهم
  شعورا يف األمور، ودقة �يّز لهم املحبور عن املحظور. »بَْل ال يَْشُعُرونَ «الكافرين 

  إن ّهللا تعاىل يقول: آله و عليه هللا صىلوقد قال رسول ّهللا 
يحزن عبدي املٔون إذا قرتت عليه شيئا من الدنيا وذلك اقرب له مني، ويفرح إذا بســطت 

  ).۱( »بعد له مني ... ان ذلك فتنة لهمله الدنيا وذلك أ 
لكنــه ســبحانه كــره  فلو رخص هللا يف الكرب ألحد لرخص ألنبيائه ورســله«: السالم عليهوقال عيل  

التكابر وريض لهــم التواضــع، فألصــقوا بــاألرض خــدودهم، وعفــروا يف الــرتاب وجــوههم، 
 باملخمصة، وابتالهم وخفضوا أجنحتهم للمٔون�، فكونوا قوما مستضعف� قد اختربهم هللا

باملجهدة وامتحنهم باملخاوف ومحصهم باملكاره، فال تعتربوا الرضا والسخط باملال والولــد 
ــا «جهال �واقع الفتنة واالختبار يف موضع الغنا واإلقتار فقــد قــال ســبحانه:  أَ يَْحَســبُوَن أَ�َّ

ُهْم ِبِه ِمْن ماٍل َو بَِنَ� نُساِرُع لَُهْم ِيف  فــان ّهللا ســبحانه يختــرب »الَْخْ�اِت بَْل ال يَْشــُعرُونَ ُ�ِدُّ
  .»عباده املستكربين يف أنفسهم بأوليائه املستضعف� يف أعينهم

اجّل هٔواء الح�قى ال يشعرون أن مّد األمــوال والبنــ� لــيس مســارعة يف الخــ�ات، فهــم 
  سارعة يف الخ�ات.يسارعون يف ذلك البالء املب� تلوما �د ّهللا لهم فيه زع� انه م

  
  اىل كلمة سواء



 141

) فَِإْن تََولَّْوا ۶۲إِنَّ هذا لَُهَو الَْقَصُص الَْحقُّ َو ما ِمْن إِلٍه إِالَّ ّهللاُ َو إِنَّ ّهللاَ لَُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم (
  .۶۳فَِإنَّ ّهللاَ َعلِيٌم ِبالُْمْفِسِديَن 

لتبني الحيــاة الحســنى، وهكــذا يقــص  ككل هو اتباع األثر تحسسا ع� فيه أثر »القصص«
  القرآن القصص الحق الذي ال مرية فيه، رفضا للقصص الباطل الذي مأل األجواء املضللة.

لَُهــَو الَْقَصــُص «ونصــارى نجــران  آلـه و عليه هللا صىلالذي قص من قصة الحوار ب� الرسول  »ان هذا«
فـَـِإْن « -» ّهللاُ َو إِنَّ ّهللاَ لَُهــَو الَْعِزيــُز الَْحِكــيمُ َو ما ِمْن إِلــٍه إِالَّ «وهو املخترص املحترص  »الَْحقُّ 
فـَـِإنَّ ّهللاَ َعلِــيٌم «الوهيــد  -بــزعمهم -عن ذلك التوحيد الوحيد، اىل توحيــد الثــالوث »تََولَّْوا

َمٍة َسواٍء بَيْنَنا َو  -عقيديا »بِالُْمْفِسِدينَ  بَيْنَُكْم أَّال نَْعبُــَد ف: قُْل يا أَْهَل الِْكتاِب تَعالَْوا إِىل كَلِ
ولُــوا إِالَّ ّهللاَ َو ال نُْرشَِك ِبِه َشيْئاً َو ال يَتَِّخَذ بَْعُضنا بَْعضــاً أَْربابــاً ِمــْن دُوِن ّهللاِ فـَـِإْن تََولَّــْوا فَقُ 

  ).۶۴اْشَهُدوا ِبأَنّا ُمْسلُِموَن (
لكتابية عن اإلرشاك باّ� دون التخلف يف توحيد املعبود، فانه امليزة البارزة القمة للرشعة ا

و اإللحاد يف ّهللا، فالتزام الكتا� بتوحيد ّهللا حق مشرتك ال حول عنه إّال للمرتد عــن كتــب 
 آله و عليه هللا صىلّهللا الداعية إىل توحيد ّهللا، وانها كلمة جامعة قامعة وقد أتت يف كتابات للرسول  

  .١الم وك� نقرٔو يف كتابه اىل هرقل عظيم الروميدعو فيها امللوك والشيوخ والزع�ء إىل اإلس
و هذه الدعوة هي القاطعة القاصعة يف كل حوار ان يتبنى املحاورون كلمة سواء بيــنهم 
وال سواء ب� الكتابي� أفضل وأحرى بالبناء من كلمة التوحيد، وهكذا ندرس مــن القــرآن 

اور معارضينا كحجة أخ�ة ح� ال تنفع سائر الحجج وك� نراها هنا بــ� الرســول  كيف نح
  والكتابي�. آله و عليه هللا صىل

و ك� أن كلمة التوحيد هي كلمة سواء بيننا وب� كافــة املوحــدين، كــذلك القــرآن كلمــة 
 ســواء بيننــا نحــن املســلم�، فــنحن املتــابعون للقــرآن كأصــل هــو رأس الزاويــة يف كــل

االسالميات، نقول للذين اخلدوا اىل دراسات غ� قرآنية، تعالوا إىل كلمة القرآن وهي سواء 
  بيننا وبينكم، أن نتبناه يف كافة األصول والفروع.

ألستم تقولون إن القرآن هــو الــدليل االول واملحــور األصــيل، فلــ� ذا ال نجــده أصــيال يف 

                                                        
أ��ج ��� ا��زاق وا����ري و���� وا������ وا�� أ�� ���� �� ا�� ���س ��ل ����� أ�� ����ن أن ���� د��  -٤٠: ١.ا��ر ا�����ر ١

�� إ�� ���� ���� ا��وم ���م ��� �� ا��ـ� ��� ا��� ا����� ا����� �� ���� ر��ل ا�«���أه �ٕ�ذا ���  آ�� و ���� ا��� �������ب ر��ل ا��ّ�  

�� ا��ٔر����� و�� ا�ْ�َ� ا�ْ�ِ  ��ِب ا���ى أ�� ��� �ٕ��� أد��ك ������ ا�ٕ����م أ��� ���� أ��� ��ك ا��� أ��ك ����� �ٕ�ن ����� �ٕ�ن ���� إ

ْ�ُ�َ� إِ��� ا��َّ� َو  َ� �ّ� �َِ�ٍ� َ��اٍء َ�ْ�َ��� َو َ�ْ�َ��ُْ� ا� ِ� َ�ْ���ً �َ���َْ�ا إِ�� �َ و��� أ�ـ�ج ا����ا�ـ� �ـ� ا�ـ�  »اْ�َ�ُ�وا �ِ���ّ� ُ�ْ��ُِ��نَ  -إ�� ���� -�� �ُْ�ِ�َك �ِ

�َِ�ٍ� َ��اٍء ..«إ�� ا����ر  آ�� و ���� ا��� ������س أن ���ب ر��ل ا��ّ�   و��� أ��ج ا�� ���� وا�� أ�� ���� �� ا�ـ� �ـ��� �ـ�  »�َ���َْ�ا إِ�� �َ

 د�� ���د أ�� ا������ إ�� ذ�� ��ٔ��ا ���� ������� ��� أ��ا �������. آ�� و ���� ا��� ����  ا��ٓ�� ��ل ����� أن ا���
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اىل ذلــك الكتــاب املظلــوم تتقولــون يف دراساتكم الحوزوية، وإذا أقبل طــالب مظلومــون 
  نواديكم املنكرة انهم ليسوا من طالب الحوزة الرسمي�؟!.

هــي رشعــة  -ككــل -ككل كانوا يعبدون غــ� ّهللا، والرشــعة الكتابيــة »أَْهَل الِْكتاِب «و ترى 
التوحيد وهم كانوا يطعنون يف رأي من عبــد غــ� ّهللا تعــاىل مــن مـرشـكة األمــم ومــٔوهي 

  الصنم؟.
 -اجل فإن منهم من يعبدون املسيح ك� ّهللا حيث اعتقدوا فيه انه ّهللا او ابن ّهللا، فعبادته

  ).۱۱۶: ۵(»أَ أَنَْت قُلَْت لِلنّاِس اتَِّخُذوِ� َو أُمِّي إِلَهْ�ِ ِمْن ُدوِن ّهللاِ «هي عبادة ّهللا!:  -إذا
ليل والتحريم والتأخ� و و من ثم فهم عظموا رٔواءهم ورحبوا عل�ءهم وقلدوهم يف التح

التقديم وتقحموا ما قّحموهم من فاسد العقيدة واملذاهب الرديئة، قلدوهم كأنهم آلهة 
اتََّخــُذوا أَْحبــارَُهْم َو «إّال ّهللا، تقليدا طليقا يحلق عىل ما يناحر العقلية الكتابية ونصوصها: 

  ).۳۱: ۵(»بَْن َمْريََم ..رُْهبانَُهْم أَْرباباً ِمْن ُدوِن ّهللاِ َو الَْمِسيَح ا
ذلك وك� نراهم يركعون ويسجدون للصليب ولتمثــال املســيح، بــل ولعل�ئهــم، ســجودا 

لكربائهم وديانيهم واويل التقدم يف دينهم، وكذلك  -ك� ّ�  -وتكف�ا وتضاءال وخضوعا بالغا
فالربوبيــات  مالك أمورهم زمنيا او اقتصــاديا او ثقافيــا، يطيعــونهم حــ� ال يطيعــون ّهللا،

  الواقعية تربويا ال بد وان تنتهي اىل ربوبية ّهللا دو�ا محادة ومشاقة.
: ما كنا نعبدهم يا رسول ّهللا! يقول: أمــا كــانوا يحلــون آله و عليه هللا صىلففي� يسئل رسول الهدى 

لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ فقال: فالتوحيد الحق هو ج�ع التوحيــد املحلّــق عــىل 
الذات وهي مع الصفات والصفات مع بعضها البعض،وحــدة الخالقيــة واملعبوديــة وحدة 

والطاعة وما اىل ذلك من شٔون األلوهية والربوبية يف وحدات، فمن نقض واحدة منها فقد 
  نقض كامل التوحيد، داخال يف اإلرشاك باّ� ما � ينزل به سلطانا.

  ّ� يف كامل توحيده وأنتم غ� مسلم� له. »ا ُمْسلُِمونَ فَِإْن تََولَّْوا فَُقولُوا اْشهَُدوا ِبأَنّ «
فاملسلمون ّ� هم املعتقدون املحققون كامل درجات التوحيــد، خصيصــة �يــزهم عمــن 
سواهم، وأهم مراحل التوحيد هي توحيد العبودية والطاعة، فهو التحرر الطليق عن كل 

  كطاعة رسول ّهللا، وأما العبودية فكّال.عبودية او طاعة سوى ّهللا، اللهم إّال بأمر ّهللا 
يف حقول االنظمة األرضية تتوفر عبادة من دون ّهللا واتخاذ بعــض بعضــا أربابــا مــن دون 
ــك  ــدكتاتوريات، مهــ� كانــت تل ــد�قراطيات ام يف أحــط ال ّهللا، ســواء أ كــان يف أرقــى ال

  العبوديات يف سجود او ركوع ام يف طاعات طليقة لغ� ّهللا.
النظام االسالمي السامي يحــرر اإلنســان عــن كــل عبوديــة وطاعــة ملــن ســوى ّهللا،  و لكن

  حيوية سليمة طليقة يف بعد واحد هو ّهللا.
و لقد تركزت الدعوة التوحيدية املوجهة اىل اهل الكتاب إىل مثلثة الجهات، رفضا لثالوث 
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  العبوديات.
حل العبودية، يف الس�ة والصورة، يف قالــة وحالــة يف أية مرحلة من مرا »(أَّال نَْعبَُد إِالَّ ّهللاَ  ۱

  أماهيه.
في� يختص بساحة الربوبية، يف اية دركة من دركات اإلرشاك بــاّ�  »(َو ال نُْرشَِك ِبِه َشيْئاً  ۲

  قالة وحالة وفعالة، عبادة وطاعة وتأث�ا يف تكوين او ترشيع.
يف الربوبية الخاصة باّ�، وسائر الربوبيــات  »ُدوِن ّهللاِ  (َو ال يَتَِّخَذ بَْعُضنا بَْعضاً أَْرباباً ِمنْ  ۳

  املناحرة لربوبية ّهللا.
برهانــان اثنــان أحــده� عــىل بطــالن الربوبيــة يف هــذا البــ� ملكــان  »بَْعُضنا بَْعضــاً «و يف 

املباعضة، إذ ال �تاز بعض عن بعض ملشاركتها يف الكيان أيا كان، وثانيه� عىل ان ّهللا ليس 
  له يشء فال مباعضة ب� الرب واملربوب� فلذلك يستحق هو الربوبية ال سواه.كمث

فضل، وليس ليأهل ربوبية عىل قسيمه، فانها  -يف املتشارك� -فمه� كان لبعض عىل بعض
  غنى مطلقة والربوبية فقر مطلق.

ن األلوهيــة، كلمــة يف جميع شؤ  »ال إِلَه إِالَّ ّهللاُ «فيا له برهانا ما أوضحه عىل كلمة التوحيد 
  سواء يف العقلية اإلنسانية والكتابية، فاملتويل عنها متول عنه� عىل سواء.

وال تعني ساير كل�ت  »إّال ّهللا «ك� توحيد اإليجاب يف  »ال إله«و قد ينضم ثالوث السلب يف 
  .»ال إِلَه إِالَّ ّهللاُ «التوحيد وعباراته إال كلمة اإلخالص هذه 

م� تصوغ كامل التوحيد، كــ� وأن صــيغة التهــود  »املسلمون -و -سالماإل «فليست صيغة 
لَيَْس ِبأَمانِيُِّكْم َو ال أَماِ�ِّ أَْهِل الِْكتاِب َمْن يَْعَمْل «والتنرص ليست لتصوغ اإلرشاك باّ�، ف 

  ).۱۲۳: ۴( »ُسوءاً يُْجَز ِبِه َو ال يَِجْد لَُه ِمْن ُدوِن ّهللاِ َولِي�ا َو ال نَِص�اً 
لفظة تقال مه� تأولوها �ــا ال تعنيــه كتوحيــد التثليــث او  -فقط -»كَلَِمٍة َسواءٍ «و ليست 

التثنية أماهيه، ام كانت اع�لهم واتجاهاتهم تضادها ام ال تتجاوب معها، فقد تعني كلمة 
إلــه كلمة ال «التوحيد بعد قالها حالها واع�لها يف كافة مدارجها، فهي التي يقول ّهللا عنها 

  .»إال هللا حصني فمن دخل حصني أمن من عذا�
الذين معه يف جموع اهل  نفسهآله و عليه هللا صىلو يا له حوارا ما أجمله وأنصفه ان يدخل الرسول 

دون ان يختصهم �ثلث النهي، لئال يكون تعريضا علــيهم رصاحــا،  »كَلَِمٍة َسواءٍ «الكتاب ل 
بأنصف النصفة وهو االلتزام �ا هو لزام الرشعة فا�ا هو ختام للجدال بالتي هي احسن 
  الكتابية ألهلها هودا ونصارى ومسلم�.

دونكم دونكــم أنــتم »فَُقولُوا اْشَهُدوا ِبأَنّا ُمْسلُِمونَ « -»كَلَِمٍة َسواءٍ «عن  »فَِإْن تََولَّْوا«ثم وأخ�ا 
  كافرون.

جاشــة للفطــرة والعقليــة است -ككل -و هنا ندرس من ادب الحوار الرسايل لكل داعية أنه
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ال يغــرب عنــه، دو�ــا  -ألقل تقــدير -االنسانية والوحدوية الكتابية ما يقرب اىل الحق، او
  سباب او انتقام يف الخصام.

و العقلية االنسانية فاملتخلف عنها متخلف عن الكلمة السواء مه� كــان مســل� او مــن 
  هود او نصارى.

ونَ  ِيف إِبْراِهيَم َو ما أُنْزِلَِت التَّْوراُة َو اْإلِنِْجيــُل إِّال ِمــْن بَْعــِدِه أَ فـَـال  يا أَْهَل الِْكتاِب لَِم تَُحاجُّ
  ).۶۵تَْعِقلُوَن (

يف إبــراهيم كأنــه يهــودي أو نرصــا�، حجــة  آله و عليه هللا صىللقد حاج أهل الكتاب رسول الهدى 
كَلَِمٍة «نرصه قد يقيض عىل واقعية من الرسالة اإلبراهيمية املقبولة لدى الكل، فتهوده او ت

  او يتهافتان. »َسواءٍ 
ما أُنْزِلَِت التَّْوراُة َو اْإلِنِْجيُل إِّال ِمْن «و لكنهم محجوجون يف هذا املرسح قبل كل يشء بأنه 

 أَْم تَُقولـُـوَن إِنَّ إِبْــراِهيَم َو إِْســ�ِعيَل وَ « »أَ فَال تَْعِقلُونَ «فكيف يعقل تهّوده وتنرصه  »بَْعِدهِ 
نْ   إِْسحاَق َو يَْعُقوَب َو اْألَْسباَط كانُوا ُهوداً أَْو نَصارى قُْل أَ أَنْتُْم أَْعلَُم أَِم ّهللاُ َو َمْن أَظْلَُم ِممَّ

  ).۱۴۰: ۲( »كَتََم َشهاَدًة ِعنَْدُه ِمَن ّهللاِ 
ذلك ولقد جرت العادة للمبطل� ان يضموا أنفسهم اىل قادة املحق� ل� يــربروا بــاطلهم 

  أنه حق، حين� كلّت كل حججهم عن إثبات الباطل وتزييف الحق.ك
وَن ِفي� لَيَْس لَُكْم ِبِه ِعلٌْم َو ّهللاُ يَْعلَمُ   ها أَنْتُْم هٔوالِء حاَجْجتُْم ِفي� لَُكْم ِبِه ِعلٌْم فَلَِم تَُحاجُّ

  ).۶۶َو أَنْتُْم ال تَْعلَُموَن (
م، والتي ال تتبنــاه هــي مــن الباطــل، فلــتكن املحاجة الحقة الصادقة هي التي تتبنى العل

  ألهل الكتاب محاّجتان اثنتان حقة وباطلة، ف� هي األوىل؟
و األخ�ة ظاهرة من تلك الحوار، من املحاجة الحقة للنصارى ما احتجوا به إلثبات رسالة 

ية السيد املسيح عىل اليهود وهم ناكروها، ومنها لليهود عليهم ما احتجوا به إلبطال ألوه
  املسيح والتثليث أماذا من حجاجات حقة بينهم أنفسهم.

  الحق يف الحجاج الباطلة، وإ�ا يقدر كل بقدرة.
  ).۶۷ما كاَن إِبْراِهيُم يَهُوِدي�ا َو ال نَْرصانِي�ا َو لِكْن كاَن َحِنيفاً ُمْسلِ�ً َو ما كاَن ِمَن الُْمْرشِكَِ� (

أنزلتــا بعــد  -دون ريــب -لتــوراة واإلنجيــل، وهــ�ألن التهّود والتنرص اختلقا منذ نــزول ا
فمن املستحيل كون ابراهيم يهوديا او نرصانيا حتى يتمســك يف صــحته�  السـالم عليهإبراهيم  

  بشيخ املرسل�.
و لكن يبقى سٔول: كيف يشك أي ذي مسكة أو سفيه أن ابراهيم الذي عاش قبــل نــزول 

طلب ذلك النقاش العريض يف عديد من آي الكتاب� بقرون هو يهودي او نرصا�، حتى يت
  الذكر الحكيم؟.
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يدعون ان الرشــعة اإللهيــة هــي  -وال يزالون -و الجواب أن كّال من الهود والنصارى كانوا
رشعة التوراة او اإلنجيل، امتدادا زمنيا خلفيا وأماميــا مهــ� جــاء بهــ� الرســوالن، فلــيكن 

َو قالُوا لَْن يَْدُخَل الَْجنََّة إِّال «هودا او نصارى:  ابراهيم ومن قبله ومن بعده إىل يوم القيامة
فالنبيون االّولون واآلخرون والذين معهم هم هود يف األصــل او  »َمْن كاَن ُهوداً أَْو نَصارى

  نصارى حتى يستحقوا دخول الجنة.
َو إِْسحاَق َو يَْعُقوَب َو أَْم تَُقولُوَن إِنَّ إِبْراِهيَم َو إِْس�ِعيَل «و من االمتداد الخلفي املّدعى: 
  ).۱۴۰: ۲( »اْألَْسباَط كانُوا ُهوداً أَْو نَصارى ..

و القرآن يزيف يف آيات عّدة أوال نزول التوراة واإلنجيل إّال من بعد ابراهيم، ثم ويف أخرى 
ٍة َجَعلْنا ) (لِكُ ۴۸: ۵(»لُِكلٍّ َجَعلْنا ِمنُْكْم ِرشَْعًة َو ِمنْهاجاً «يرصح بعديد الرشايع اإللهية:  لِّ أُمَّ

  ).۶۷: ۲۲( »َمنَْسكاً ُهْم ناِسُكوُه فَال يُنازُِعنََّك ِيف اْألَْمرِ 
و ذلك هو الشأن الشائن كل الطائفيّ� املتصلب�، كأن رشعتهم هي رشعة الكل، فاملتخلف 

  عنها خارج عن رشعة ّهللا، تنديدا بسائر كتابات الوحي ورساالته بأممها.
  ليس رجوعا اىل مثل الدعوى وقد أنزل القرآن من بعده؟. »ُمْسلِ�ً َحِنيفاً «و ترى 

كّال، حيث اإلسالم هو التسليم ّ� يف كافة األدوار الرسالية، فالنبيون والــذين معهــم كلهــم 
كانوا مسلم� ّ� وك� يف آيات عدة، وما اختصــاص املســلم� اآلخــرين باســم اإلســالم، إال 

عة القرآن، وانها � تحرّف أو تبّدل فحفظ إسالمه ســلي� كــ� ملقابلته بالذين يكفرون برش 
  أنزل دون سائر كتابات الوحي حيث حرفت عن جهات ارشاعها اصلية وفرعية.

تأييد أكيد للمعني من إسالم إبراهيم، فــان قضــيته التقســيم إىل  »َو ما كاَن ِمَن الُْمْرشِكِ�َ «
لرسالية مســلمون ومــن ســواهم مـرشـكون او مسلم ومرشك، وكل املسلم� ّ� يف األدوار ا

  ملحدون.
و هنــا تنحــل املشــكلة يف محــاجتهم فــي� لــيس لهــم بــه علــم، إذ كــانوا يعلمــون نــزول 

  اإلنجيل ولكنهم يجهلون ان ليسا ه� كتا� الرشعة اإللهية املمدودين خلفياأماميا. التوراه
وُه َو هــَذا النَِّبــيُّ َو الَّــِذيَن آَمنُــوا َو ّهللاُ َوِيلُّ الُْمــٔوِمِنَ� إِنَّ أَْوَىل النّاِس ِبِإبْراِهيَم لَ�لَِّذيَن اتَّبَُعــ

)۶۸.(  
ليس األوىل بإبراهيم من يّدعون تهّوده وتنرصّه كــذبا وزورا، وال املنتســبون إليــه ســببا او 

  .»َو هَذا النَِّبيُّ ...«نسبا، ا�ا هم الذين اتبعوه يف حنفه وإسالمه 
هنا بالذين اتبعوه وبهذا النبي الذي هو يف الحق متبوعه يف محتد فلقد اختصت األولوية 

عىل طول خط الرساالت دون فارق ب� مٔون ومٔون إال بفارق  »َو ّهللاُ َوِيلُّ الُْمٔوِمِن�َ «اإلسالم، 
درجات اال�ان، دون سائر الفــوارق املختلفــة املختلقــة، عنرصــية أو اقليميــة أو طائفيــة 

  أماهيه.
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إن اوىل الناس �حمد للذين اتبعوه، ال الذين انتسبوا اليه بســبب او نســب  فكذلك -ذلك
ام عارصوه وصاحبوه، مه� كان االوىل بالقرابة والطاعة اوىل من وليه بالطاعة ألنه مجمع 

  .١: فنحن مرة اوىل بالقرابة وتارة اوىل بالطاعةالسالم عليهالنورين وك� يروى عن عيل  
سلم) من أطاع هللا ورســوله  ان ويل محمد (صىل هللا عليه وآله« آلـه و عليه هللا صىلويروى عن النبي 

»من عىص هللا ورسوله وإن قربت قرابته آله و عليه هللا صىلوان بعدت لحمته وان عدو محمد 
و:إن  ٢

أوىل الناس بالنبي املتقون فكونوا أنــتم بســبيل ذلــك فــانظروا ال يلقــا� النــاس يحملــون 
  .٣آليةاألع�ل وتلقو� بالدنيا تحملونها فأصد عنكم بوجهي ثم قرأ هذه ا

من صاحب القرابة، والجامع بينه� أوىل من صاحب  آله و عليه هللا صىلفصاحب الطاعة اوىل بالنبي 
يب العايص وك� قال ّهللا يف نســاء النبــي: الطاعة، ك� وان القريب العايص أغرب من الغر

َشــٍة يا نِساَء النَِّبيِّ لَْسُ�َّ كَأََحٍد ِمَن النِّساِء إِِن اتََّقيُْ�َّ .. يا نِساَء النَِّبيِّ َمْن يـَـأِْت ِمــنُْكنَّ ِبفاحِ «
ِ َو  ُمبَيِّنٍَة يُضاَعْف لََها الَْعذاُب ِضْعَفْ�ِ َو كاَن ذلَِك َعــَىل ّهللاِ يَِســ�اً، َو َمــْن يَْقنُــْت ِمــنْكُنَّ ِ�ّ

  .»رَُسولِِه َو تَْعَمْل صالِحاً فَِإنَّ ّهللاَ أََعدَّ لِلُْمْحِسناِت ِمنُْكنَّ أَْجراً َعِظي�ً 
و انها ضابطة ثابتة عىل مدار الزمن الرسايل، أن األصل يف األولويــة إيجابيــة وســلبية هــي 

  ة بدرجاتها درجات أم دركات.الطاعة إيجابية وسلبية، ثم تزيدها القراب
و هذه الصورة الوضائة املرشقة هي ارق صورة للتجمع االنسا� ملجمع واحــد، �ييــزا لــه 
من القطيع، صورة تسمح بتلك الوحدة العريقة غــ� الوهيــدة دون قيــود إال مــا يختــاره 

  اإلنسان من صالح العقيدة والعملية.
عمله من طالح اىل صالح او من صالح إىل طالح فبامكان اإلنسان أيا كان أن يغ� عقيدته و 

فيدخل نفسه يف صالح� ام طالح�، وليس بامكانه ان يغ� لونــه ومــيالده ونســبه، مهــ� 
سارية املفعول  -إذا -كان �لك ان يغ� لغته او شغله او طبقته بصعوبة، فتبقى الحواجز

  يب.لوال عامل الوحدة العقيدية التي يقرب كل غريب ويغرب كل قر
  ).۶۹َودَّْت طائَِفٌة ِمْن أَْهِل الِْكتاِب لَْو يُِضلُّونَُكْم َو ما يُِضلُّوَن إِّال أَنُْفَسُهْم َو ما يَْشُعرُوَن (

                                                        
�ْر�ـ�ِم «إ�� ���و�� ��ا�� و���ب ا��ّ� ���� ��� �� �� ����� ���� �ـ�����  ا����م ������ ���ب ��   .ا����ر �� ��� ا������١ َو ا�و�ُـ�ا ا�ْ�

ْ��اِ��َ� �َ��ِ��َ� ا��َ�ُ��ُه َو �َ�ا ا����ِ�� َو ا���ِ «و���� �����  »َ�ْ�ُ�ُ�ْ� ا�ْو�� �َِ�ْ�ٍ� ِ�� ِ���ِب ا��ّ�ِ   .»�َ� آَ�ُ��ا َو ا��ُّ� َو�ِ�� ا�ُْ��ِ�ِ���َ إِن� ا�ْو�َ� ا��ّ�ِس �ِٕ�ِ

 
ان أو�� ا���س ����ٔ����ء أ����� ��� ��ءوا �� �� ��� ��ه ا��ٓ�� و��ل:  ا����م ������ ��ل أ��� ا������ ���  �� ا��� ٣٥٣: ١.��ر ا������ ٢

... 

 
 ��ل: �� ���� ����: ... آ�� و ���� ا��� ���أ��ج ا�� أ�� ���� �� ا���� �� ����ء أن ر��ل ا��ّ�   -٤٣: ٢.ا��ر ا�����ر ٣
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إِّال «يف ودهم هذا  »ال يضلون«و »إِْن كُنْتُْم ُمٔوِمِن�َ «تحيل ذلك اإلضالل املرتجى  »َودَّْت ... لَوْ «
مــا يُِضــلُّوَن إِّال «أنهــم »َو مــا يَْشــُعُرونَ «م وعذابهم �ا ودّوا حيث يتضاعف ضالله »أَنُْفَسُهمْ 
  .»أَنُْفَسُهمْ 

إن � تقومــوا برشــائط اال�ــان فإضــاللهم راجــع بالنتيجــة إىل  »لـَـْو يُِضــلُّونَُكمْ «ذلك وحتى 
) ۱۳: ۲۹(»مْ َو لـَـيَْحِملُنَّ أَثْقــالَُهْم َو أَثْقــاًال َمــَع أَثْقــالِهِ «أنفسهم حيث يزدادون جزاء وفاقــا: 

لِيَْحِملُوا أَْوزارَُهْم كاِملًَة يَْوَم الِْقياَمِة َو ِمْن أَْوزاِر الَّــِذيَن يُِضــلُّونَهُْم ِبَغــْ�ِ ِعلْــٍم أَال ســاَء مــا «
  ).۲۵: ۱۶(»يَِزُرونَ 

ففي� ال يضل منكم بإضاللهم فالحرص حقيقي دون ريب، إذ ظلت محاولة اإلضالل فاشلة 
ادون ضالال، وفي� يضل البعض، فليس الراجــع اىل املضــلّل إّال ضــالل إّال يف أنفسهم إذ يزد

إىل ضالل، واملضلّل إ�ا ضل بسوء اختياره، فالحرص نسبّي والخارس األصيل هو املضــلِّل ف 
َعِمــَل  ) (َمْن كََفَر فََعلَيِْه كُْفرُُه َو َمــنْ ۴۶: ۴۱( »َمْن َعِمَل صالِحاً فَلِنَْفِسِه َو َمْن أَساَء فََعلَيْها«

  ).۴۴: ۳۰(»صالِحاً فَِألَنُْفِسِهْم َ�َْهُدونَ 
ذلك! والن ذلك الوّد املضلّل ليس عن إ�ان بباطلهم وكفر بحقهم وإ�ــا حســدا وليكونــوا 

ُكْم كُّفــاراً َحَســداً ِمــْن ِعنْــِد «سواء:  َودَّ كَِثٌ� ِمْن أَْهِل الِْكتاِب لـَـْو يـَـرُدُّونَُكْم ِمــْن بَْعــِد إِ�ــانِ
  ).۸۹: ۴(») (َودُّوا لَْو تَْكُفرُوَن كَ� كََفُروا فَتَُكونُوَن َسواءً ۱۰۹: ۲( »ِسِهمْ أَنْفُ 

و من إضاللهم إياهم قولتهم: أنــتم تٔونــون �ــوىس واملســيح كــ� نحــن مٔونــون فــ� هــو 
برهانكم عىل رسالة محمد ونحن به كافرون؟ والجــواب أننــا نــٔون باملســيح الــذي ببرشــ 

ال أن املسيح ّهللا او ابن ّهللا، ومنه ان النسخ قول بالبــداء و ان ّهللا يجهــل  آله و عليه هللا صىل�حمد 
ثم يعلم، والجواب أنه يب� أمد الحكم السابق قضية املصالح الوقتية يف األحكام املتبدلة، 

  ثم ال نسخ يف أصول الدين وجذور األحكام ...
  ).۷۰ َو أَنْتُْم تَْشَهُدوَن (يا أَْهَل الِْكتاِب لَِم تَْكُفُروَن بآياِت ّهللاِ 

رصاح الكفر باّ�، فا�ا بآيات ّهللا  -في� عنت -ال تعني »تكفرون«هم كلهم، و »أَْهَل الِْكتاِب «
  مه� استلزم الكفر باّ�.

تعم آيات الربوبية واآليات الرسولية والرسالية، ومنها هنــا آيــات البشــارات  »ِبآياِت ّهللاِ «و 
املوجــودة يف كتابــات العهــدين عتيقــة وجديــدة، كــ� ومنهــا  آله و عليه هللا صىلمدية بالرسالة املح

َو أَنُْتْم «اآليات التي كانوا يحرفونها، وقضية األهلية الكتابية تصديق ساير آيات الوحي، ثم 
ت ها، أنها آيات ّهللا، ألنها يف كتاباتكم، وألنها يف هذه الرسالة تشــبه ســائر اآليــا »تَْشَهُدونَ 

  الرسالية وزيادة.
َو «مشاهد املسلم� بهذه الرسالة، وإذا خال بعضكم إىل بعض تصدقون،  »َو أَنْتُْم تَْشَهُدونَ «

  انطباق آيات البشارات عىل هذه الرسالة السامية. »أَنْتُْم تَْشَهُدونَ 
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  بهذه اآليات أنها حقة يف أنفسكم وفي� بينكم. »َو أَنْتُْم تَْشَهُدونَ «
عليها يف مشهد املسلم�، فكل هذه الشهادات هنا معنية حيث املتعلق  »ْم تَْشَهُدونَ َو أَنْتُ «

طليق يليق أن يكون كال من هذه األربع مه� اختلفــت معانيهــا،  »تشهدون«املحذوف ل 
مطلع� عىل البشارات وغ�  -حيث تتوحد يف التنديد بذلك الكفر أنهم يكفرون بآيات ّهللا 

الدليل ولكنه املصلحية والتضــليل، فتقــرعهم بينــات اآليــات بواقــع  ال لنقص يف -مطلع�
  موقفهم املريب املعيب.

  ).۷۱يا أَْهَل الِْكتاِب لَِم تَلِْبُسوَن الَْحقَّ ِبالْباِطِل َو تَْكتُُموَن الَْحقَّ َو أَنْتُْم تَْعلَُموَن (
جوا عليه منذ البداية و لقد كانوا يلبسون الحق ويغمرونه يف غ�ر الباطل، األمر الذي در 

إ�ا بدء وقوع الف� أهواء «و حتى اللحظات الحارضة، يقدمهم اليهود ويتبعهم النصارى، و
تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب هللا ويتوىل عليها رجال رجاال فلو أن الحق خلص � 
 يكن للباطل حجة ولو أن الباطل خلص � يكن اختالف ولكن ئوذ من هــذا ضــغث ومــن

هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معا فهنالك استحوذ الشيطان عــىل أوليــاءه ونجــى الــذين 
»سبقت لهم من هللا الحسنى

١.  
دار الــزمن فلبس الحق بلباس الباطل ولبس الباطل بلباس الحق شيطنة مدروسة عــىل مــ

الرسايل يصطاد بها السّذج البله الذين � يعرفوا الباطل والحق حقهــ� فهــم همــج رعــاع، 
  أتباع كل ناعق �يلون مع كل ريح وال يلجأون اىل ركن وثيق.

و املهمة األوىل واألخ�ة لهٔواء املناكيد كت�ن الحق حتى ال يتّبع، أن يلــبس بالباطــل كــ� 
  ضائع يف املرسح�. يلبس الباطل بالحق، والحق

الحق والباطــل، وأنــتم اهــل الكتــاب  »تعلمون«لبسكم، و »لَِم تَلِْبُسوَن ... َو أَنْتُْم تَْعلَُمونَ «
  الذي يعرّفكم الحق والباطل فلم تلبسون؟.

وال ســـي�  -منـــذ بـــزوغ اإلســـالم حتـــى اآلن جموعـــا مـــن اهـــل الكتـــاب -لقــد نـــرى
 الرتاث اإلسالمي ككل، اللّهم إال القرآن املصــون يدسون يف -املبرشين الصليبي� املسترشق�

عن كل تحريف �ا وعد ّهللا، دسا يف األحاديث واألحداث والتاريخ وعامة الرتاث وحتى يف 
مختلف التفس� للقرآن لحد تركوه تيها ال يكاد الباحث غ� الدقيق يهتدي فيه إىل معــا� 

  الحق.
ة، مغروسة يف أصــول حقولهــا ليــٔووا ألعــداء فهناك شخصيات مدسوسة عىل األمة االسالمي

  اإلسالم من خدمات هامة ال �لكها األعداء الظاهرون.
و يف الحق إنهم هم حملة الف� الهدامة يف أمة اإلسالم، وعىل أعقابهم كتل ساذجة جاهلة 
                                                        

 ��وا�� ا����� و�� ا���� ����� ����وت ����. ا����م ����.�� ��� ��ٕ���م ��� أ��� ا������  ١
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او متجاهلة يحسبون هذه الدسائس من صلب اإلسالم، ويتهمون ناكريها بأنهم خــارجون 
أو أنت منكــر روايــات اال�ــة مــن آل الرســول  آله و عليه هللا صىلأ تنكر حديث الرسول عن الدين: 

  وأنت أنت وحدك ترد ما اشتهر ب� ج�ه� املسلم�، وجادت به أقالم املٔوف�؟!. آله و عليه هللا صىل
و ليتهم يف خضّم هذه املعارك الصاخبة رجعوا اىل عقليتهم اإلسالمية، إىل القــرآن النــاطق 

ســلّم) فــي�  بالحق، الفرقان ب� كل باطل وحق، وك� أمرهم الرسول (صّىل ّهللا عليــه وآلــه
فإذا التبست عليكم الف� كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن فانه حبل هللا املتــ� «يقول 

  .»وسببه األم� ...
حقوله، و  و لو ان القرآن احتل األوساط العلمية والعقيدية اختل الدس والتجديف يف كل

مســتمدة مــن  -وحتــى الحــوزات العلميــة -لكنّ� املحاولة املستمرة يف الوســط االســالمي
الوسط الكتا� املستعمر نرى لبسهم الحق بلباس الباطل �ختلف املحاوالت املضلّلة مــن 

  قاالت وفعاالت ومنها:
َىل الَِّذيَن آَمنُوا َوْجــَه النَّهــاِر َو اكُْفــُروا َو قالَْت طائَِفٌة ِمْن أَْهِل الِْكتاِب آِمنُوا ِبالَِّذي أُنْزَِل عَ 

  ).۷۲آِخرَُه لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن (
  و قد تعني اآلية وجوها يتحملها األدب لفظيا ومعنويا ان:

  .»آِمنُوا َوْجَه النَّهاِر َو اكُْفُروا آِخرَهُ «ككل  »(آمنوا �ا انزل عىل الذين آمنوا ۱
  .»آخره«به  »و اكفروا« »لنهار(آمنوا �ا انزل وجه ا ۲
  .»آخره«�ا انزل عليهم  »و اكفروا« »(آمنوا �ا انزل وجه النهار ۳

  .»لََعلَُّهْم يَرِْجُعونَ «و الجمع املعني منها هو اال�ان النفاق البارز ببديل الكفر عن اال�ان 
موقعــه املكــ� يف  و هذه املنافقة اللئيمة م� تٔور بطبيعة الحال يف الذين � يقــع اال�ــان

قلوبهم، فح� يرون طائفة من اهل الكتاب ئونون يزدادون إ�انا، وح� يرونهم يكفــرون 
  بعد إ�انهم يرجعون.

و لقد خاب سعيهم �ا أوضح ّهللا من كامن كيدهم وميدهم، أن رساع الكفر بعد اإل�ــان 
 -ائــد الكتــابي�ليس من صادق اإل�ان، ولينتبه املسلمون عــىل طــول الخــط أنــه مــن مك

  فال يدخلوا يف هّواتهم بغّواتهم. -اللئيمة
و هذا أمكر طريقه وأنكرها يف تضليل البسطاء وضعاف العقول، حيث يوقعهم يف البالبل، 
إذ يظنون أن أهل الكتاب اعرف منهم بالبيئة الكتابية، فإذا ارتــدوا بعــد إ�ــانهم � يكــن 

رقوا يف هذا الكيــد اللئــيم طرقــا شــتى تناســب ولقد تط -ذلك االرتداد إّال بسبب اطالعهم
مختلف الحقول وشتى العقول، فاختلقوا جيشا جرارا بصورة مثقفــ� فــائق� يف مختلــف 
العلوم وهــم يحملــون اســم اإلســالم ال ليشــء إال النحــدارهم مــن ســاللة اســالمية، رغــم 

  انهدارهم عن ساللة اإلسالم.
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 رجعيتها دعاية ضالة للتفلت عنه،إبعادها فهم قد يدقون عىل تقدمية اإلسالم وأخرى عىل
  عن مختلف مجاالت الحياة وجلواتها إشفاقا عليها!.

و ال فحسب يف ميادين العلوم التجريبية، بل ويف العلوم اإلسالمية نفسها حيث �حــورون 
  القيالت الشتات التي هي ويالت عىل املسلم�، تارك� كتاب ّهللا وراءهم ظهريا.

يشــاركون  -جاهل� او متجــاهل� ام ومعانــدين -يشاركون -وهم مسلمون! -فهٔواء وأوالء
رأس الثالوث املاكر وهم طائفة مسترشقة ومبرشة من اهل الكتاب، فهم رشكــاء ثــالث يف 

  سالوسهم بثالوثهم تأدية لدور التضليل.
أَْن يـُـٔو� أََحــٌد ِمثـْـَل مــا أُوتِيــتُْم أَْو َو ال تُٔوِمنُوا إِّال لَِمْن تَِبَع ِدينَُكْم قُْل إِنَّ الُْهدى ُهَدى ّهللاِ 

وكُْم ِعنَْد َربُِّكْم قُْل إِنَّ الَْفْضَل ِبيَِد ّهللاِ ئُوتِيِه َمْن يَشاُء َو ّهللاُ واِسٌع َعلِيٌم (   ).۷۳يُحاجُّ
مــن املســلم�  »إِّال لَِمْن تَِبــَع ِديــنَُكمْ «من خطاب أهل الكتاب بعضهم بعضا  »َو ال تُٔوِمنُوا«

يف الدين، واال�ان له ليس كاال�ان به او ا�انه او معه، ا�ا  -ككل -املضلل� ومن إخوانكم
  هو الوثوق واالطمئنان إىل إخوتهم يف دينهم، فأّرسوا إليهم وجاهروهم ك� تحبون.

ال هدى الهوى التي أنتم تبغونها، فهــدى ّهللا تعــاىل طليقــة عــن  »قُْل إِنَّ الُْهدى ُهَدى ّهللاِ «
ئُو� أََحٌد ِمثـْـَل «عنرصيات وقوميات وطائفيات أو لغات، ومن هدى ّهللا طليقة عنها، فإذا 

وكُْم ِعنَْد َربُِّكمْ «إذا توليتم  »او«فآمنوا به ولهم  »ما أُوتِيتُمْ  ملاذا كفرتم �ــا أنكر�ــوه، أ »يُحاجُّ
  ألن فضل ّهللا بأيديكم؟

دونكــم »َو ّهللاُ ذُو الَْفْضــِل الَْعِظــيمِ «ال من تشاءون  »يِه َمْن يَشاءُ قُْل إِنَّ الَْفْضَل ِبيَِد ّهللاِ ئُوتِ «
  أنتم اللئام املتضايقون األضنّة.

ان الرشاسة االرسائيلية وتصلّبها العنرصي كانت وال تزال تخيّل إلــيهم أنهــم هــم الشــعب 
سدا  عن سبيل ّهللا املختار، اختار ّهللا لهم رشعته إىل يوم الدين، دو�ا أية حجة وبينة، صدا 

عن فضل ّهللا وهداه إّال لهم أنفسهم، فمن سواهم أتباعهم عىل طول الخط الرسايل، كــّال! 
  :»َو ّهللاُ واِسٌع َعلِيمٌ «

  ).۷۴يَْختَصُّ ِبرَْحَمتِِه َمْن يَشاُء َو ّهللاُ ذُو الَْفْضِل الَْعِظيِم (
ا للرسالة األخ�ة بخــاتم النبيــ� اختصاصا يف األدوار الرسالية لكل رسالة برسول، واختصاص

  .آله و عليه هللا صىلوأفضل الخلق أجمع� محمد 
نْيا َو رَفَْعنا بَْعَضُهْم « أَ ُهْم يَْقِسُموَن رَْحَمَت َربَِّك نَْحُن قََسْمنا بَيْنَُهْم َمِعيَشتَُهْم ِيف الَْحياِة الدُّ

: ۴۳( »ُسْخِري�ا َو رَْحَمُت َربَِّك َخــْ�ٌ ِمــّ� يَْجَمُعــونَ  فَْوَق بَْعٍض َدرَجاٍت لِيَتَِّخَذ بَْعُضُهْم بَْعضاً 
  ).۱۰۰: ۱۷(») (قُْل لَْو أَنْتُْم َ�ْلُِكوَن َخزائَِن رَْحَمِة َر�ِّ إِذاً َألَْمَسْكتُْم َخْشيََة اْإلِنْفاقِ ۳۲

  ذلك! وليس اهل الكتاب كلهم كفرة ناكرون ماكرون بل هم ك� يقول ّهللا:
ِل الِْكتاِب َمْن إِْن تَأَْمنُْه ِبِقنْطاٍر ئُودِِّه إِلَيَْك َو ِمنُْهْم َمْن إِْن تَأَْمنْــُه ِبــِديناٍر ال يـُـٔودِِّه َو ِمْن أَهْ 
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يَِّ� َسِبيٌل َو يَُقولُوَن عَ   َىل ّهللاِ إِلَيَْك إِالّ ما ُدْمَت َعلَيِْه قاِ�اً ذلَِك ِبأَنَُّهْم قالُوا لَيَْس َعلَيْنا ِيف اْألُمِّ
َعْهِدِه َو اتَّقى فَِإنَّ ّهللاَ يُِحــبُّ الُْمتَِّقــَ� (۷۵الَْكِذَب َو ُهْم يَْعلَُموَن ( ) إِنَّ ۷۶) بَىل َمْن أَْوىف بِ

 ُمُهُم ّهللاُ الَِّذيَن يَْشَرتُوَن ِبَعْهِد ّهللاِ َو أَْ�انِِهْم َ�َناً قَلِيالً أُولِئَك ال َخالَق لَُهْم ِيف اآلِْخرَِة َو ال يُكَلِّ 
) َو إِنَّ ِمنُْهْم لََفِريقاً يَلُْووَن ۷۷َو ال يَنْظُُر إِلَيِْهْم يَْوَم الِْقياَمِة َو ال يَُزكِّيِهْم َو لَُهْم َعذاٌب أَلِيٌم (

َو  أَلِْسنَتَُهْم ِبالِْكتاِب لِتَْحَسبُوُه ِمَن الِْكتاِب َو ما ُهَو ِمَن الِْكتاِب َو يَُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعنْــِد ّهللاِ 
) ما كاَن لِبََرشٍ أَْن ئُوتِيَــُه ۷۸ما ُهَو ِمْن ِعنِْد ّهللاِ َو يَُقولُوَن َعَىل ّهللاِ الَْكِذَب َو ُهْم يَْعلَُموَن (

َة ثُمَّ يَُقوَل لِلنّاِس كُونُوا ِعبــاداً ِيل ِمــْن دُوِن ّهللاِ َو لِكــْن كُونُــوا  ّهللاُ الِْكتاَب َو الُْحْكَم َو النُّبُوَّ
  )۷۹نِيَِّ� ِ�ا كُنْتُْم تَُعلُِّموَن الِْكتاَب َو ِ�ا كُنْتُْم تَْدرُُسوَن (َربّا

ُمْســلُِموَن  َو ال يَأُْمرَكُْم أَْن تَتَِّخُذوا الَْمالئَِكَة َو النَِّبيَِّ� أَْرباباً أَ يَأُْمُركُْم ِبــالُْكْفِر بَْعــَد إِذْ أَنـْـتُمْ 
ٌق ) َو إِذْ أََخَذ ّهللاُ ِميثاَق النَّ ۸۰( ِبيَِّ� لَ� آتَيْتُُكْم ِمْن كِتاٍب َو ِحكَْمٍة ثُمَّ جاءَكُْم رَُسوٌل ُمَصــدِّ

قــاَل  لِ� َمَعُكْم لَتُٔوِمنُنَّ ِبِه َو لَتَنُْرصُنَُّه قاَل أَ أَقَْررْتُْم َو أََخْذتُْم َعىل ذلُِكْم إِْرصِي قالُوا أَقَْررْنــا
) ۸۲) فََمْن تََوّىل بَْعَد ذلَِك فَأُولئَِك ُهُم الْفاِسُقوَن (۸۱ِهِديَن (فَاْشَهُدوا َو أَنَا َمَعكُْم ِمَن الّشا

�واِت َو اْألَرِْض طَْوعاً َو كَرْهاً َو إِلَيِْه يُرَْجعُ  وَن أَ فََغْ�َ ِديِن ّهللاِ يَبُْغوَن َو لَُه أَْسلََم َمْن ِيف السَّ
ما أُنْزَِل َعىل إِبْراِهيَم َو إِْس�ِعيَل َو إِْسحاَق َو يَْعُقوَب  ) قُْل آَمنّا ِباّ�ِ َو ما أُنْزَِل َعلَيْنا وَ ۸۳(

 َو اْألَْسباِط َو ما أُوِ�َ ُموىس َو ِعيىس َو النَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّهْم ال نَُفرُِّق بَْ�َ أََحٍد ِمنُْهْم َو نَْحُن لـَـهُ 
ــلُِموَن ( ــاً ۸۴ُمْس ــالِم ِدين ــْ�َ اْإلِْس ــغِ َغ ــْن يَبْتَ ــَن )َو َم ــرَِة ِم ــَو ِيف اآلِْخ ــُه َو ُه ــَل ِمنْ ــْن يُْقبَ فَلَ
يَن(   )۸۵الْخاِرسِ

  
  
  

  أهل الكتاب ب� مأمون� وخائن� 
دِِّه َو ِمْن أَْهِل الِْكتاِب َمْن إِْن تَأَْمنُْه ِبِقنْطاٍر ئُودِِّه إِلَيَْك َو ِمنُْهْم َمْن إِْن تَأَْمنْــُه ِبــِديناٍر ال يـُـؤ 

يَِّ� َسِبيٌل َو يَُقولُوَن َعَىل ّهللاِ إِلَيَْك إِّال ما ُدمْ  َت َعلَيِْه قاِ�اً ذلَِك ِبأَنَُّهْم قالُوا لَيَْس َعلَيْنا ِيف اْألُمِّ
  ).۳:۸۶الَْكِذَب َو ُهْم يَْعلَُموَن (

 َمْن إِْن تَأَْمنُْه بِِقنْطاٍر يـُـٔودِّهِ «مثال ماثل ب� أيدينا لغايتي األمانة والخيانة الكتابية، فمنهم 
َو «كالذين ائتمنوا كتاب ّهللا فأدوه إىل اهل ّهللا بكل البشائر املودوعــة فيــه ألهليــه  »إِلَيَْك 

إِّال ما دُْمَت َعلَيِْه «بخال عن أداء أمانته عىل قلتها  »ِمنُْهْم َمْن إِْن تَأَْمنُْه ِبِديناٍر ال ئُودِِّه إِلَيَْك 
البعيــد البعيــد  »ذلــك«كتابية ال حول عنها، و تقوم عىل أمانة البشارة وسواها بحجة »قاِ�اً 

يَِّ� َسِبيٌل «الخونة ال كلهم  »بأنهم« وهم غ� الكتابي� أنفسهم، سلبا »قالُوا لَيَْس َعلَيْنا ِيف اْألُمِّ
لسبيل القيادة الروحية وسواها وسائر الحقوق عن بني إس�عيل األمي� كأنهــا محصــورة 
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دو�ــا تقــوى يف »َو يَُقولُوَن َعــَىل ّهللاِ الَْكــِذَب «سواهم! يف الكتابي� أنفسهم محسورة عمن 
أَْم لَُهْم نَِصيٌب ِمَن الُْملِْك فَِإذاً ال «الحق وانهم كاذبون يف نكرانه:  »َو ُهْم يَْعلَُمونَ «طغواهم 

املُلك الروحي، فكأن لهم نصيبا مــن ذلــك  -في� تعنيه -) تعني۵۳: ۴( »ئُوتُوَن النّاَس نَِق�اً 
  مللك �لكونه فيختصون به أنفسهم وال ئوون سائر الناس منه نق�ا!.ا

لَتَِجــَدنَّ أََشــدَّ النّــاِس َعــداَوًة «و قد يعني املثال األول قس� من النصارى والثا� اليهود ف 
يَن آَمنُــوا الَّــِذيَن قــالُوا إِنـّـا لِلَِّذيَن آَمنُوا الْيَُهوَد َو الَِّذيَن أَْرشَكُوا َو لَتَِجَدنَّ أَقَْربَُهْم َمَودًَّة لِلَّذِ 

يِسَ� َو رُْهباناً َو أَنَُّهْم ال يَْســتَْكِربُوَن. َو إِذا َســِمُعوا مــا أُنـْـزَِل إَِىل  نَصارى ذلَِك ِبأَنَّ ِمنْهُْم قِسِّ
ْمعِ ِمّ� َعرَفُوا ِمَن الَْحقِّ يَُقولُوَن َربَّ  نــا آَمنّــا فَاكْتُبْنــا َمــَع الرَُّسوِل تَرى أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ

  ).۸۲: ۵( »الّشاِهِدينَ 
كل حق هو لهم، فال علينا ان نــٔوي حقهــم مهــ�  »ليس علينا يف األمي� سبيل«و قد تعني 

: كذب اعداء ّهللا ما من يشء كان يف الجاهليــة إّال وهــو تحــت آله و عليه هللا صىلكانت امانة، وقال 
»ة اىل الرب والفاجرقدمي هات� إال األمانة فانها مٔوا

١.  
األمــ�  الخــائن -ك� هم -و اما كيف خص ّهللا تعاىل أهل الكتاب بتلك الخاصة ويف غ�هم

  لثقة والضن�؟.وا
أمانة املال، بل واألصل هو املمثل له: امانة الوحي املخصــوص بأهــل  -فقط -ألنه ال يعني

الكتاب، ولكيال يغرت املسلمون بأنهم اهل الكتاب فيأمنوهم عىل ما ينقلونه لهم من وحي 
  الكتاب.

شهد أن فــيهم ثم وال نحسبهم عىل سواء يف خيانة األمانة، فال �نعنا املشاقة لهم من أن ن
  الثقة وان كانت الظنة غالبا عليهم، وان فيهم األم� وان كانت الخيانة أشبه بطرائقهم.

  و لقد سموا املسلم� أمي� زع� منهم أّال كتاب لهم حيث يحرصونه بالعهدين.
و لقد كان ب� اليهود وب� أقوام من العرب بيوع وقروض فل� أسلموا قالوا: ليس علينا ان 

أموالكم ألنكم قد انتقلتم عن دينكم واستبدلتم �عتقدكم، حيلة تسلب أموالهم  نقضيكم
  قوله: كذب اعداء ّهللا ... آله و عليه هللا صىلومطال ديونهم، فقال النبي 

لـَـيَْس «و من قيلة اليهود الغيلة ان غ�نا عبيد لنا يحل لنا أكل أموالهم وهتك اعراضــهم و
يَِّ�    مه� أكلنا من أموالهم وظلمناهم يف سائر حقوقهم. »َسِبيٌل َعلَيْنا ِيف اْألُمِّ

يَِّ� َسِبيٌل «إذاً ف  تعني كل سبيل روحــي او زمنــي او مــايل أم اي حــق،  »لَيَْس َعلَيْنا ِيف اْألُمِّ
فنحن اصحاب الحق املطلق، وهم ليس لهم علينا أي حق، وك� يلوح كل ذلك من طيّات 

                                                        
أ��ج ��� �� ���� وا�� ���� وا�� ا����ر وا�� أ�� ���� �� ���� �� ���ـ� �ـ�ل ��ـ� ���ـ� �ـ�ه ا��ٓ�ـ� �ـ�ل  -٤٤: ٢.ا��ر ا�����ر ١
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لتفوقية عىل كل األمم، لحد يحسبونهم حيوانا خلقهم ّهللا اآليات التي تح� عن مزاعمهم ا
  بصورة اإلنسان ل� يصلحوا لخدماتهم!.

تلمح انهم ينسبون هذه الفوقية العنرصــية اىل ّهللا وهــم  »َو يَُقولُوَن َعَىل ّهللاِ الَْكِذَب «هنا 
  يعلمون كذبهم فيه.

فطرية والعقليــة والرشــعية ال -و ذلك من أخطر الخطر عىل االنسانية، ان تحرص حقوقها
قبيال واحدا من عامة الناس هم بنو إرسائيل أّمن هم، ال لحق إال دعوى مكــرورة  -اماهيه

  عىل ألسن وأقالم ساّمة تكّدر جو الحياة عىل من سواهم.
فرغم أن االنسانية أمانة ربانية لهم وعليهم ككل، هم يختصون فضــائلها وفواضــلها بكــل 

  ال قاحال جاهال لرشف اإلنسانية وميّزاتها.حقوقها بأنفسهم، احتال
و لقد برزت هذه األنانية الحمقاء ب� اليهود كأصل عىل مدار الزمن، ومن ثــم بــ� ســائر 
االختصاصـــي� مـــن املســـتعمرين املســـتثمرين املســـتحمرين املســـتبدين املســـتكربين 

  خ اإلنسا�.املستضعف� املستخف�، أصحاب األبواب السبع الجهنمية عىل مدار التاري
 »إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعنْــَد ّهللاِ أَتْقــاكُمْ «و القرآن يجرف هذه الخرافات الزور الغرور بكلمة واحدة: 

ثم وليست الكرامة عند ّهللا م� يحمل التقي عىل الطغوى، فا�ا هي تقوًى امام ّهللا وامام 
نانيــة مســموحة يف ايــة عباد ّهللا وحتى بالنسبة للحيوانات كال والف كال! ليست هــذه األ 

  فطرة او عقلية انسانية فضال عن رشعة ّهللا.
  .۷۶بَىل َمْن أَْوىف ِبَعْهِدِه َو اتَّقى فَِإنَّ ّهللاَ يُِحبُّ الُْمتَِّقَ� 

عهد ّهللا، الذي عاهد عليه  »َمْن أَْوىف ِبَعهِْدهِ «من هود او نصارى او مسلم�  »بَىل َمْن أَْوىف«
، وعهده نفسه، والذي عاهد ّهللا عليه ام عاهد عباد ّهللا ام عاهدوه عليه ّهللا فطريا ورشعيا

سواء حملوا اسم اإلسالم  »فَِإنَّ ّهللاَ يُِحبُّ الُْمتَِّق�َ «ّهللا يف عهوده كلها  »و اتقى«وتقبله بحق 
يْطاَن إِنَُّه لَُكْم َعدُ «او سواه ولقد عهد ّهللا عىل عباده  وٌّ ُمِبٌ�. َو أَِن اْعبُُدوِ� أَْن ال تَْعبُُدوا الشَّ

  .»هذا ِرصاٌط ُمْستَِقيمٌ 
فليست كرامة الحب الربانية بذلك املبتذل الفوىض حتى ينالها كل مدع زورا وغرورا دو�ا 

يِّــَ� َســِبيٌل «تقوى، بكل قيلة وادعاء وويلة يف طغوى الحياة، ان  نَْحــُن « »لَيَْس َعلَيْنــا ِيف اْألُمِّ
تِلَْك أَمانِيُُّهْم قُْل هــاتُوا »«لَْن يَْدُخَل الَْجنََّة إِّال َمْن كاَن ُهوداً أَْو نَصارى« -»َو أَِحبّأوهُ أَبْناُء ّهللاِ 

  .»بُرْهانَُكْم إِْن كُنْتُْم صاِدقِ�َ 
و هنا نعرف ان الوفاء بالعهد له صلة وثيقة بتقوى ّهللا، فال يتغ� يف التعامل مع عــدو او 

  بالعهد مسألة مصلحة، ا�ا هو تعامل مع ّهللا.صديق، إذ ليس الوفاء 
أجل ليس هو املصلحة، وال عرف املجموعة، وال قضــية ظــروف، بــل قضــية واقــع الخلــق 
الصالحة اإلسالمية السليمة، اللهم إال يف عهود متخلفة فإنها يف األصل باطلة يف ميــزان ّهللا 
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  فضال عن الوفاء بها.
م، انهم قد يشرتون بالعهد وبأ�انهم ليصّدقوا، عىل ان لكل هنا الرباط ب� عهد ّهللا وا�انه

  وزرا.
يف مربعه وال سي� الذي عاهدهم ّهللا عليه من وحــي الكتــاب بشــارة  »يَْشَرتُوَن ِبَعْهِد ّهللاِ «

قَنَّ «وسواها  دَّ   ا قليال.ولكنهم اشرتوا به �ن »َو ِمنُْهْم َمْن عاَهَد ّهللاَ لَِنئْ آتانا ِمْن فَْضلِِه لَنَصَّ
وكل �ن بعهــد ّهللا قليــل يف كــل »َ�َناً قَلِيًال «عىل الوفاء بعهد ّهللا، يشرتون به�  »َو أَْ�انِِهمْ «

نْيا قَلِيٌل «قليل وجليل:  ) من حظوة الرئاسة وزخرفــات ماليــة أماهيــه، ۷۷: ۴( »قُْل َمتاُع الدُّ
  فان عهد ّهللا ال يساوى او يسامى بأي �ن.

وهم يرشون عهد ّهللا، ألن املشرتي يهمه الثمن املشرتى، فلذلك ال يهمــه  »يشرتون«و ملاذا 
قليله وجليله، وهٔواء األنكاد وصلوا يف هتكهم لحرمات ّهللا اىل تقديم كل حظوة فانيــة يف 

  هذه الدانية عليها.
ب يف فمن � يكن له نصي»«يف اآلخرة«وال نصيب  »ال َخالَق لَُهمْ «البعاد البعاد  »أولئك«لذلك 

»اآلخرة فبأي يشء يدخل الجنة؟
١  

إ�ــا تهمهــم هــذه األد� دون األخــرى  -إذا -حيث رشوا بعهد ّهللا هذا األركس األد� فهم
نْيا َو ِزينَتَها نَُوفِّ إِلَيِْهْم أَْع�لَُهْم ِفيها َو ُهــْم ِفيهــا ال يُبَْخُســوَن. َمْن كاَن يُِري«و ُد الَْحياَة الدُّ

 »أُولِئَك الَِّذيَن لَيَْس لَُهْم ِيف اآلِْخرَِة إِالَّ النّاُر َو َحِبَط ما َصنَُعوا ِفيها َو باِطٌل ما كانُوا يَْعَملُونَ 
  فأولئك لهم خالق.»وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إال من تاب«) و اللهم ۱۶: ۱۱(

ذلك! وهٔواء الذين يشرتون بعهد ّهللا �نا قليال هم أنحس من أوالء وأن� إذ باعوا بالدين 
  الدنيا.

اللهم إّال   ٢كالم عطف ونظر لطف ورحمة »ال يَُكلُِّمُهُم ّهللاُ َو ال يَنْظُُر إِلَيِْهْم يَْوَم الِْقياَمةِ «ف 
بتوبــة  »َو ال يَُزكِّيِهمْ «ك�  »فَاْدُخلُوا أَبْواَب َجَهنََّم خالِِديَن ِفيها«و »اْخَسٔوا ِفيها َو ال تَُكلُِّمونِ «

فـَـال «يرونهــا صــالحة،  او شفاعة او تكف� سيئات بحسنات إذ حبطت اع�لهم التي كــانوا
  .»َو لَُهْم َعذاٌب أَلِيمٌ « -»نُِقيُم لَُهْم يَْوَم الِْقياَمِة َوزْناً 

ايجابيــات  -بطبيعــة الحــال -و هذه السلبيات األربع من حظوة اآلخرة لهٔواء األنكاد هي

                                                        
 ��� ... »إِن� ا��ِ��َ� ...«���� ���� ���ل ���: وأ��ل �� ا����  ������ا����م���� ���� �� أ�� ����   ٣٥٦: ١.��ر ا������ ١

 
َو «و�� ��ٔ�� ر�� ��� ا���� ���� �� ا��ٓ��ت، وأ�� ����  - ���ل ��� ا����م ������ ���� ���� �� أ��� ا������  .ا����ر �� ���ب ا����٢

�َْ�ِ�ْ� َ�ْ�َم ا�ِْ���َ��ِ  ���� أ�� �� ������ ���� و�� ���ل ا���ب وا��ّ� �� ���� إ���� ���ن وإ��� ����ن ���� أ�� �� ������ ��� ����  »�� َ�ْ�ُ�ُ� إِ

 �� ا���� ����� �� ا��ّ� ���رك و����� إ�� ���� ����ه إ���� ر��� ���.��
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للمتق�، فلهم يف اآلخرة خــالق كــ� ســعوا لهــا ويكلمهــم ّهللا عطفــا وينظــر إلــيهم لطفــا 
  م �ختلف التزكيات، ولهم ثواب عظيم.ويزكيه

ّ� ام لعباد ّهللا، وكــ� العهــد الفــاجر  »أ�انهم«معني يف كل حقوله، وكذلك  »عهد ّهللا «هنا 
  يخلف العذاب كذلك اليم� الفاجرة، مه� اختلفت املراحل يف كّل منه� وفاء ونقضا.

بشأن اليمــ� الفــاجرة الشــائنة منهــا  روايات عدة آلـه و عليه هللا صىلو قد رويت عن رسول الهدى 
من حلف عىل �� هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مســلم لقــى هللا «: آلـه و عليه هللا صىلقوله  

»وهو عليه غضبان ...
١  

  فضال عن اقتطاع حق من ّهللا يف زعمه فأغضب واشجى!.
»ان اليم� الغموس«اجل و

  اهتضام لحق الناس واهتدام لكرامة ّهللا. ٢
َفِريقاً يَلُْووَن أَلِْسنَتَُهْم ِبالِْكتاِب لِتَْحَسبُوُه ِمَن الِْكتاِب َو ما ُهــَو ِمــَن الِْكتــاِب َو َو إِنَّ ِمنُْهْم لَ 

ــِذَب َو ُهــْم  ــوَن َعــَىل ّهللاِ الَْك ــِد ّهللاِ َو يَُقولُ ــِد ّهللاِ َو مــا ُهــَو ِمــْن ِعنْ يَُقولُــوَن ُهــَو ِمــْن ِعنْ
  ).۷۸يَْعلَُموَن(

ن االستقامة إىل اإلعوجاج، ولواه به عطفه �ا سواه ليحسب الّيل هو عطف اليشء ورده ع

                                                        
ّ� وا��ّ� ��ن ذ�ـ� ا��ٔ��� �� ��� � : ... ���لآ�ـ� و ���� ا��� ���أ��ج ����� �� ا�� ����د ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�   -٤٤: ٢.ا��ر ا�����ر ١

أ �� ����؟ ���: �� ���ل  آ�� و ���� ا��� ������ل �� ر��ل ا��ّ�  آ�� و ���� ا��� �����ن ���� و��� ر�� �� ا����د أرض ������ ������ إ�� ا����  

ِ��َ� ...«�����دي ا��� ���� �� ر��ل ا��ّ� إذن ���� ��ـ��� �ـ��� �ـ�ٔ��ل ا��ّـ�  �ـ� ���ـ� �ـ� ا�ـ� �ـ��� أن ، و��ـ� أ�ـ�ج ا»إِن� ا�ـ�

�� أرض ���� �� ��ه ���� ا���� أ���� �� ا������� ��ـ�ل ر�ـ�ل  آ�� و ���� ا��� ���ا��ٔ��� �� ��� ا���� �� ور�� إ�� ر��ل ا��ّ�  

ـ�ل ا��ٔ�ـ�� ���ـ� �ـ�ٔ��ل  آ�ـ� و ���� ا��� ���ا��ّ�   ِ��َ� «ا��ّـ� أ�� ����� ��ل ا���� ��� ���� �� أ�� ��� ا��ٔ��� ��ل ��� ����ـ� �� إِن� ا�ـ�

 ���� ا��ٔ��� و��ل: »...

إ�� أ��� ا��ّ� وأ����� ٔان ���� ��دق ��د إ��� أر�� وزاده �� أرض ���� ز��دة ����ة، و��� أ��ج ا�� ���ن وا����ا�� وا����� 

�� ا���� ��ل أ��� ����� ����ة  �� ا��� ��� ا������� و�� ���ل:ٓا�� و ���� ا��� ���و���� �� ا���ث �� ا�����ء ���� ر��ل ا��ّ�  

��ل:  آ�� و ���� ا��� ���������أ ����ة �� ا���ر ����� ������ ������ ����� أو �����، و��� أ��ج ا���ار �� ��� ا����� �� ��ف أن ا����  

��� ��� ��� ا��ّ� �� �� أ��� �����  آ�� و ���� ا��� ���ا����� ا�����ة ���� ا���ل ، و��� أ��ج ا������ �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  

 �� ا���� و�� �� ��ء أ��� ا��ّ� ��� أ��ع ��ا�� �� ا����، ا����� ا�����ة ��ع ا����ر �����.

���ل: �� ا���� ��ل ا��ئ ٓا�� و ���� ا��� ���و��� أ��ج ا���ث ا�� أ�� أ���� وا����� و���� �� ��� �� ���� ���� ر��ل ا��ّ�  

��� ��ذ�� ���� ���� ��داء �� ���� �� ������ ��ء إ�� ��م ا������، و��� أ��ج ا����ا�� وا����� و���� �� ���� �� ���� ���� ��

ن ���� وإ  آ�� و ���� ا��� ����� ا���� ��ل ���� ������ ��م ا��ّ� ���� ا���� وأو�� �� ا���ر ���� �� ر��ل ا��ّ�  آ�� و ���� ا��� �����ل ��ل ر��ل ا��ّ�  

���ل: إن ا����� ا�����ة ���� ا����  آ�� و ���� ا��� �������ا؟ ��ل: وإن ��ن ��ا��، و��� أ��ج ��� ا��زاق �� أ�� ���� ���� ر��ل ا��ّ�  

 و��� ا���د و��ع ا����ر �����.

 
���� ���� �� ���اد ا������ و������ �� ���ب ا��ّ� و��ـ� ��ـ�ل ا��ـ�دق   ا��ـ��م ������ ���ن ا��ٔ���ر �� ا����   ٣٥٥: �١ .��ر ا�����٢

 .»إِن� ا��ِ��َ� َ�ْ�َ�ُ�ونَ «: وا����� ا����س ��ٔن ا��ّ� ����� ���ل: ا����م ����
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م� سواه وهو طرف آخر من مكائد البعض من اهل الكتاب هو تحريفه بألسنتهم إقحاما 
ملا ليس من الكتاب يف الكتاب ام تحريفا بزيادة او نقيصــة يف آي الكتــاب او إعرابــه، وّيل 

�ا ليس منه فيه بنفس العبارة الكتابية لغة  األلسنة بكتاب يشمله� وال سي� الثا� خلطا
ينِ «وجملة لحناً وك� يف  أنــتم املســلم� غــ�  »لتحســبوه»«راِعنا لَي�ا ِبأَلِْسنَتِِهْم َو طَْعناً ِيف الدِّ

مــن «فيهــا يلــوون  »ُهَو ِمْن ِعنِْد ّهللاِ َو ما ُهوَ «ويقولون »من الكتاب«العارف� بلغة الكتاب 
ِبأَنَُّهْم قالُوا لـَـيَْس «كذبهم، وذلك ايضا  »لُوَن َعَىل ّهللاِ الَْكِذَب َو ُهْم يَْعلَُمونَ َو يَُقو « »الكتاب

يَِّ� َسِبيٌل  فل� يصدوا كل سبيل للحجة عىل أنفسهم يستحلون الفريــة عــىل  »َعلَيْنا ِيف اْألُمِّ
الكتاب وثالــث يف تّربر الوسيلة أيا كانت. ك� ولهم ّيل يف كتب  -بزعمهم -ّهللا حيث الغاية

تفس� الكتاب تحريفا عن جهات أرشاعه، ورابع يف تخلفهم عمليا عن الكتاب، قواعد اربع 
  يتبنّون عليها عرش السلطة الروحية الكتابية!.

و الّيل األول يعم ما حرفوه من الكتاب كتبا وسواه، ومثلث الكتاب يعنــي كتــاب الــوحي 
سبوه من الكتاب قد يكون من عنــد ّهللا يف وحــي توراة وإنجيال، وألن امللوي باللسان لتح

السنة فقد نفى كونه من عند ّهللا، تكذيبا ثانيا ملا يلوون، وثالث ئودهــا ويســمهم بســمة 
  .»َو يَُقولُوَن َعَىل ّهللاِ الَْكِذَب َو ُهْم يَْعلَُمونَ «الكذب عىل أية حال 

هــي فآفــات رجــال  -ن تجــديفاتو ذلك الّيل واالشرتاء والخيانة يف أمانة الوحي وسواه م
الدين وعاهتهم عىل الدين والدين� ح� يفسدون هــي ان يصــبحوا أداة لتشــوية الــدين 

  باسم الدين، ليّا بالكتاب ضّده وبألسنة ضدها.
هٔواء الذين يحرتفون الدين فيهرفون في� يحرّفــون ضــد الــدين تلبيــة ألهــوائهم وأهــواء 

هم من رغبات وشهوات، فيحملون نصوصــا مــن آخرين ممن يستفيدون من أموالهم ومال
الكتاب ويلهثون بها وراء تلك األهواء الجهنمية، ليّا ألعناق هذه النصوص لتوافق أهوائهم 

يبذلون جهودا الهثة باحثة  -ل� تتحقق أهوائهم من وراء الكتاب -السائدة املايدة، فإنهم
  بسوها من أهوائهم ما يبغون.عن كل �ّحل وكل تصيّد ألد� مالبسة لفظية أماهيه، ليل

و ّهللا يحذر املسلم� من هذا املزلق الو�ء الذي انتهى بانتزاع أمانة القيادة الروحية من 
  ب� إرسائيل.

و لقد نرى ليّا وبيئــا يف اآليــات االنجيليــة املٔولــة اىل ثــالوثهم وان املســيح ابــن ّهللا، وهــم 
  .١فاضحون في� يفتعلون

                                                        
��ـ� ا��ّـ� ور�ـ��� ��ـ� ��ـ�ل: إن ا���ـ�ة ا��ٔ���ـ� ����ـ� ا��ّـ� ������ا��ـ� وأن  ا��ـ��م ������ ����� أن ا�����  .���ح ا�ٕ����� �� ����١

) و�ـ� �����ـ� �ـ� أن ����ـ� �ـ���ب ��ـ� ٢٩: ١٢(�ـ���  »أول ا��ٔ���م أن ���ف أن إ���ـ� وا�ـ�«و ٣: ١٧ا����� ر���� ����� 

إ��� و��ل اذ�� ��� �� ����ن أ�� ����ة �� ��ٔ�� �� ���� ��� ��ّ� و��� ��� ����س ���د ����س ��� ��ل ��: ����ك �� رب، ������ 
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.. ���ـ� ���ـ�ه أ�ـ�وا ��ـ���ن: ����ـ� �ـ� �ـ� إ���ـ� وأ�ـ�وا «) و����� أ��� �� ���� إ��� أو ا��ـ� �ـ� ا���ـ����: ٢٣ -٢٢: ١٦(��� 

 ����ون �� ��� ����ون ��� ����� ا����اء و��ل:

 »ا������� ��ٔ�� أ��� أن ���� ا��ٔرض ���� و������� وإ���� ������� ا�����ت، ���� ار��ع ا���� و����ا ����ن ا�����ا ��� أ���

 ������)٢٠ -١٩: ٩٢.( 

 ا����. و ��� ا�� �� ���� �� ا��ٔ����� �� ��ل ��ا�� ��� ا����ة وا��ٔ����� وا�����ث ا������� ا��ّ�� إ�ّ� ا������ت ��ّ� ��ٔ������ و���� ��

) �� ا��������ت ا��� ������ �����ت ����� ���� ������ة ��� ���� ا���� �� ر�� �� ا����ة ٣٠: ١٠(����  »أ�� وا��ٓب وا��«���� 

 إ���، ��� د�� إ�� ���� �� ��� ��� وا��ا.

�� ��ء �� ��ن و����ه �� ���  �� ا���ء ��ن ا����� وا����� ��ن ��� ا��� و��ن ا����� ا���. ��ا ��ن �� ا���ء ��� ا���.«و ����: 

 ��ء ��� ��ن. ��� ���� ا����ة وا����ة ���� ��ر ا���س.

 ).٥(�����:  »و ا���ر ���ء �� ا����� وا����� �� ��ر��

�� ��ن ا�������� ا��� ���� ��� ا��ّ� �ٕ���� ا���رة ا������،  »��«�ٕ�ن �� ��� ��ه ا������ ���� ����� ا����� ���� ا����� �� �� ���� 

 ا����� ا��ّ� �� ��� ا���رة ا��ا��� و�� �� ���ت ا��ات.

 �����رة ��� ا���� وا����ن ذا����ن ��� �� ���ت ا��ّ� ا��� �� ��� ا��ات، �������� ��� ا��ّ� ��ٔ���� �� ���ت ا����.

 �� ا�� ا�ٕ����ن ��� �� ������ �����. �� �� ��� �� ا�ٕ����� �� ���� ا������ إ�ّ� ���� ا��ٓب وا���� وا��ٓب ���� ا����� وا����

: ��ا �� ا��ي أ�� ���ء ودم ا�����. �� �����ء ��� �� �����ء وا��م. وا��وح �� ا��ي ١١: ٨ - ٦: ٥و أ�� �� ا������ ا��ٔو�� ������ 

ا������ �� وا��. وا���� ���� ��ٔن ا��وح �� ا���. �ٕ�ن ا���� ����ون (�� ا����ء) �� ����� (ا��ٔب وا����� وا��وح ا���س و��اء 

��� ���� أ�����  - �� ����� -إ�� - ����ون �� ا��ٔرض �� �����) ا��وح وا���ء وا��م وا������ �� وا��! ��� ��� ا������� ����: ا��ٓب ..

�ٔ������ �� ���وت ���� وزورا و�� ���� �� أ��م ا���� و��� �� ���ح �� ا������ ا������ �� ا��ٔ�� ا������� ا������� �� ا������ ا�

�������� ا�����د �� أّول ��ه  -ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و�� - ا����ر��ت -و�� ��ار ا���� ����� �� ����� ا������: ������� ١٩٠٦

ا�����ر ��� ا�����: وا������ن  ����ن ��� أن ا�����ت ا��� ������ ��� ��� و��د �� أ��م ا���� وأ���� ��ا ا������ د��� أن ا������ 

���� و��� ���ل �� ���ر ا������� �� ����ء ا�ٕ����� ��� ������ج و���� و��رن ا����� ا����� ا�ٕ������، ر�� ����� �� ا����ظ 

ا������ ��� ����� �� ا�ٕ�����، و���� �����ا ����� ����ي وإ���ت  - ���� �� ��� ا������ -��� ا��ٔ����� ��� ���ل: ��ه ا�����

ك، �� إ������ و�� �� أ��� ����ء ا������ و������ �� ���� ��ه ا����رة �� ر������ ا���� ا��� ����� ��ل ��ه ا������ وآدم ���ر

��ه ا����رة �� ا�ٕ����� ��� ا���ن ا��ا�� ز�� إ������ وإ�ّ� ����� ��  - إذا -ا�ٕ�������، ر�� أ�� ��� أ�� أ��س ا������، ��� ���

) ���� أن ا����� �� ا���ء �� ا��ٔب ٨! و�� ���� �� ������� �� ���� إ���� ا������� ������� �� ا��ٓ�� (أو�� أد��� ��� ا������

 وا��م �� ا���� وا��وح �� ا��وح ا���س!.

����دة �� ز��� وأن �� ���� ������ ����� ���ن ����� ��� و�� ���� ��  -��� ���� ���رة ا������: ا��ٓب وا����� وا��وح ا���س

 �ة ��ا ا���ٔو�� ا���رد.�

 ���١٢ ا�ٕ����م، و���� ا����� ا����� ��رن  -����� - و ��� ���ح ���� ا�ٕ����ق ا�����ر ���ر ا��ٔ����� ��ف ���ان ا��� �� رده

 ���� �� ا������ �� ��ه ا����� و�� ����� �����ا ����� ���ي وا�ٕ����ت �������: ا��ٔد�� ا������ ������ ا������ �� ���:

 ����� �� ��ا ا���ن. -إذا - ��� ��١٦ ���� ��ه ا����رة �� ا���� ا�������� ��� ا���ن  ١

 ) �� ���� �� ا�������ت ا��ٔو�� �� ��ا�� �����.٢(

 �� ���� �� ��ء �� ا���ا�� إ�ّ� ا�������� �����. - ٣

 �� ����ل ��� أ�� �� ا�����ء وا������ ا�������. - ٤

 ���ن ��� ���� ���ه ا����رة و��� ��� ������ ����� ا���� ا������.ز���ء ��و������ ا��و - ٥
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مع الحفاظ عىل مده يف اصل  »اآلب«وهو لغة يونانية �عنى الخالق، اىل  »اآلب«من ذلك يل 
! السالم عليهالكتاب، يلوون ألسنتهم باآلب أبا لتحسبوه من الكتاب نصا عىل ابوة ّهللا للمسيح  

 السالم عليهتاب وإ�ا هو اآلب فاالبن معه ام سواه هو ابن اإلنسان، فقوله  وليس األب من الك
ملريم املجدلية: اميض اىل اخو� وقويل لهم: إ� صاعد اىل آ� الذي هو آبوكم وإلهي الذي 

إّال الخالق مه� اسقطوا مدها ام أثبتوها وك�  »اآلب«) ال يعني من ۲۰هو إلهكم (يوحنا: 
  .»هي وإلهكمإل«ئوّده ثانيا 

 -التــي تعنــي غايــة الحمــد: أحمــد ومحمــد »بريكليطوس«ذلك! وك� يلوون ألسنتهم ب 
: املسيل، ليحرفوها عن محمد النبــي اىل املســيل الــروح القــدس، »باراكليطوس«فيلفظونها 

بعــد »بــاراكليطوس«هي املسجلة يف األناجيل قبــل اإلســالم ثــم حرفــت اىل  »بريكليطوس«و
  اإلسالم.
يف بشارة سفر التثنية بنبي اســ�عييل حيــث  »ِمِقرِْب «هم يف تراجم الكتاب إسقاط و من ليّ 
: نبّي أقيم لهم من أقرباء أخيهم كموىس، »ء آقيم الهم مقرب إحيحم كموشه .. نا�«تقول: 

من وسط بني إرسائيل من «حيث تقول »مقرب«ثم نرى سائر الرتاجم كاملتفقة عىل إسقاط 
 »مقــرب«ترجمــة مرتجفــة مريبــة رغــم وحــدة األصــل يف »مثيل من إخوتك -إخوتهم مثلك

هــو  »أخــيهم«تنحية لهذه البشارة عن النبي اإلس�عييل الذي بعث من أقرباء أخيهم، ف 
وأقرباء  ») وأمر القوم وقل لهم إنكم لحد إخوانكم بني عيص۸: ۲۸تث «بنو عيص ك� يف 

  .١س�عيلبني عيص هم بنوا إس�عيل، فإن عيص نفسه كان صهرا إل 
: �حمــد واثنــى عرشــ امامــا »�ئد مئد شــنيم عاســار نســيئيم يولــد ..«و من ليّهم ترجمة 

»الكث� جدا واثنى عرش رئيسا«حيث ترجموها ب  -يلدهم
٢.  

  .»ول اإلسالم يف الكتب الس�ويةرس«هذه وأشباهها ك� تجد قس� منها يف كتابنا 
َة ثُمَّ يَُقوَل لِلنـّـاِس كُونُــوا ِعبــاداً ِيل ِمــنْ   ما كاَن لِبََرشٍ أَْن ئُوتِيَُه ّهللاُ الِْكتاَب َو الُْحكَْم َو النُّبُوَّ

  .۷۹تَْدرُُسوَن ُدوِن ّهللاِ َو لِكْن كُونُوا َربّانِيَِّ� ِ�ا كُنْتُْم تَُعلُِّموَن الِْكتاَب َو ِ�ا كُنْتُْم 
  لقد نزلت هذه اآلية يف خضم الحوار مع نصارى نجران ح� سئل:

أ تريد يا محمد أن نعبدك ك� تعبد النصارى عيىس بن مريم، فقال رجل من اهل نجران «
: معاذ هللا ان نعبد غ� هللا او آله و عليه هللا صىلنرصا�: أو ذاك تريده هنا يا محمد فقال رسول هللا 

                                                        
 .٣٩ -٣٣.را�� ������ (ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و��) ١

 
 .٤٣ -٤٠.ا����ر ٢
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»عبادة غ�ه ما بذلك بعثني وال بذلك امر�نأمر ب
١.  

نسلم عليك ك� يسلم بعضــنا عــىل بعــض أ فــال  آله و عليه هللا صىليا رسول هللا «و ك� قال له رجل 
نسجد لك؟ قال: ال ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق ألهله فانه ال ينبغي أن يسجد ألحد 

آله وسلم): ال ترفعو� فوق حقــي  ، وقال (صىل هللا عليه٢من دون هللا فأنزل هللا هذه اآلية
»فان هللا تعاىل اتخذ� عبدا قبل ان يتخذ� نبيا

٣.  
تنفي عن اعــ�ق الزمــان �ثلثــه الــدعوة املعاكســة لتوحيــد ّهللا لرســل ّهللا  »ما كان«و هنا 

يف استحالة ذات وأنبياءه، أن يرتقوا زورا وغرورا عن الرسالة اإللهية اىل اإللهية نفسها، نفيا 
  بعدين، ان يبعث ّهللا من يحاده يف ألوهيته، وأن يتبدل املألوه إلها.

و  -هنا تختص النفي ببرش، وا�ا ألن املّدعى ألوهيته هنا برش، وان البرش »لبرش«و ليست 
إذا � يصلح له ان يكون معبودا من دون ّهللا فبأحرى من دونه من  -هو يف أحسن تقويم

  م اآلية التالية لها تنفي بوجه عام األلوهية ع� سوى ّهللا.سائر الخلق، ث
م� ئود االســتحالة يف بعــديها،  »ان آتاه هللا ثم قال«دون  »أَْن ئُوتِيَُه ّهللاُ ... ثُمَّ يَُقوَل «و هنا 

َخــْذنا َو لَْو تََقوََّل َعلَيْنا بَْعَض اْألَقاِويــِل َألَ «ان ليس ّهللا يبعث من يتخلف هكذا عن رسالة، 
  ) وليست تتبدل الرسالة اىل املرسل نفسه.۴۵: ۶۹( »ِمنُْه ِباْلَ◌�ِِ� ثُمَّ لََقطَْعنا ِمنُْه الَْوتِ�َ 

هو الحكم الرسايل بالكتاب، فقد أو� املرســل  »و الحكم«هنا هو كتاب الوحي  »الكتاب«و 
لرفعــة بــ� املرســل� هــي ا»النبوة«إليهم الكتاب و� ئووا الحكم الرسايل بالكتاب، ومن ثم 

  بالكتاب، فهي املرحلة القمة الرسالية مه� كانت درجات.
الربيء فيجيب: السـالم عليهو لقد بلغت دركة الدعاية الثالوثية لحد يستجوب ّهللا فيها املسيح  

ي « إِلَهْ�ِ ِمْن دُوِن ّهللاِ قاَل َو إِذْ قاَل ّهللاُ يا ِعيَىس ابَْن َمْريََم أَ أَنَْت قُلَْت لِلنّاِس اتَِّخُذوِ� َو أُمِّ
 ُسبْحانََك ما يَُكوُن ِيل أَْن أَقُوَل ما لَيَْس ِيل بَِحقٍّ إِْن كُنُْت قُلْتُُه فََقْد َعلِْمتَُه ... ما قُلُْت لَُهْم إِّال 

َمِسيُح أَْن يَُكوَن َعبْداً ) ولَْن يَْستَنِْكَف الْ ۱۱۷: ۵( »ما أََمرْتَِني ِبِه أَِن اْعبُُدوا ّهللاَ َر�ِّ َو َربَُّكْم ..

                                                        
أ��ج ا�� إ���ق وا�� ���� وا�� ا����ر وا�� أ�� ���� وا������ �� ا������ �� ا�� ���س ��ل �ـ�ل أ�ـ� را�ـ�  -٤٦: ١.ا��ر ا�����ر ١

 ود���� إ�� ا�ٕ����م: أ ���� ... آ�� و ���� ا��� ���ا����� ��� ا����� ا��ٔ���ر �� ا����د وا����رى �� أ�� ���ان ��� ر��ل ا��ّ�  

 
 : ..ٓا�� و ���� ا��� ����� ���� �� ا���� ��ل ����� أن ر��� ��ل �� ر��ل ا��ّ�   .ا����ر أ��ج ���٢

 
ـ� ���ـ�ن �ـ��� ا��ـ��م ���ـ����ـ�  �� ���ن ا��ٔ���ر �� ���� ����� ا�ـ��� �ـ�ل ا��ـ�ٔ��ن �ـ� أ�ـ� ا ٣٥٧: ١.��ر ا������ ٣ ����ـ� أن ���

 »�� ��َن �َِ�َ�ـٍ� ...«:... ��ل ا��ّ� ����� آ�� و ���� ا��� �����ل ��ل ر��ل ا��ّ�   -إ�� -����� أ�� ا����م ����و����وزون ���� ا��� ���ل ا����  

��ّ� ����� ��� ���� ���� �����ـ� �ـ�ق �ـ��� ��ـ�اءة ���� �� ا���ن و�� ذ�� �� ���ط و���� ���ط وأ�� ��� ا����م ����و��ل ���   اء إ�� ا

 �� ا����رى. ������ا����م���� �� ����  
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بُوَن َو َمْن يَْستَنِْكْف َعْن ِعباَدتِِه َو يَْستَْكِربْ فََسيَْحُرشُُهْم إِلَيِْه جَ  ِ َو َال الَْمالئَِكُة الُْمَقرَّ ِميعاً ِ�ّ
...«)۴ :۱۷۲.(  

ان املعرفة البسيطة باّ� �نع العــارف عــن دعــوى األلوهيــة، فضــال عمــن يــٔوى الكتــاب 
  حكمة والنبوة، فإنها تحّكم عرى العبودية، إذ ليست واردة إال مورد العبودية القمة.وال

: منتسب� اىل الرب �عرفة غالية وعبودية عالية »كُونُوا َربّانِيِّ�َ « »ما كاَن ... ثُمَّ يَُقوَل لِلنّاِس «
  ك� نحن املرسل�. 

  
  يلانحرافات من املسيح� الصلب والفداء يف القرآن واالنج

َو كاَن َو الَِّذيَن آَمنُوا ِباّ�ِ َو رُُسلِِه َو لَْم يَُفرِّقُوا بَْ�َ أََحٍد ِمنْهُْم أُولِئَك َسْوَف ئُوتِيِهْم أُُجورَُهْم 
  .۱۵۲ّهللاُ َغُفوراً رَِحي�ً 

هٔواء األكارم يعاكسون أمر اإل�ان وجاه املنافق� فيه حيث � يفرقوا أي تفريق يف حلقات 
َو «فإذا ترسب منهم ملم من ذلك التفريق  »أُولئَِك َسْوَف ئُوتِيِهْم أُُجورَُهمْ «ان ومتعلّقاته اإل�

  يغفر من يستغفره ويرحم من يسرتحمه. »كاَن ّهللاُ َغُفوراً رَِحي�ً 
�ِء فََقْد َسأَلُوا ُموىس َربَ ِمْن ذلَِك فَقالُوا يَْسئَلَُك أَْهُل الِْكتاِب أَْن تُنَزَِّل َعلَيِْهْم كِتاباً ِمَن السَّ  أَكْ

نــاُت أَرِنَا ّهللاَ َجْهرًَة فَأََخَذتْهُُم الّصاِعَقُة ِبظُلِْمِهْم ثُمَّ اتََّخُذوا الِْعْجَل ِمْن بَْعِد مــا جــاَءتُْهُم الْبَيِّ 
  . ۱۵۳فََعَفْونا َعْن ذلَِك َو آتَيْنا ُموىس ُسلْطاناً ُمِبيناً 

�ءِ «الكتاب ككّل  ل� نراه ونسمعه يوحي إليك، وأهل ويكأن »أَْن تُنَزَِّل َعلَيِْهْم كِتاباً ِمَن السَّ
ّهللا هو ساكن الس�ء حتى ينزل كتاب وحيــه عــىل رســوله منهــا، وهــل إن هــذه الســ�ء 
بكتابها أسمى من س�ء الوحي البيّنة يف القرآن العظيم، فقد يأ� كتاب من الس�ء من ّهللا 

القرآن النازل من س�ء الرحمة املتميزة اإللهية عىل قلب  أو سواها وليس يف سمّوه كوحي
  النبي األمى.

ِمــْن بَْعــِد مــا «ف� ذلك السٔول وأمثاله إّال نتيجة الجهل والنكران، تعنتا عىل الحق وتعندا 
� الحــق يبــ»َو آتَيْنا ُموىس ُســلْطاناً ُمِبينــاً «البعيد البعيد  »جاَءتْهُُم الْبَيِّناُت فََعَفْونا َعْن ذلَِك 

  رصاحا ناصعا ال غبار عليه.
عرض ألجهل ما ســأله أهــل الكتــاب يف مرســح الكتــاب، إذا ف:  »فََقْد َسأَلُوا ُموىس«و هنا 

 »أهــل الكتــاب«يعمهم اىل النصارى وسائر أهل الكتاب، ولــو عنــت  »يَْسئَلَُك أَْهُل الِْكتاِب «
»أهل الكتاب«خصوص اليهود لجيء بخصوصهم دون طليق 

١.  

                                                        
ا�����ر أ��ج ا�� ���� �� ���� �� ��� ا����� ��ل ��ء ��س �� ا����د إ�� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� ��ّ� �����ا: إن  .ا��ر١

 .»ُ�ْ�����ً َ�ِ����ً  -إ�� -َ�ْ�َ��َُ� ا�ْ�ُ� ا�ِْ���ِب «���� ��ء�� ����ٔ��اح �� ��� ا��ّ� ������ ����ٔ��اح �� ��� ا��ّ� ��� ����� ��ٔ��ل ا��ّ�: 

ب و��� �� ا�� ���� ��ل: إن ا����د وا����رى ����ا ����� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� ��ّ�) �� ������ ��� �� ������ إ��� ��� ��ٔ���� ����
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نزول القرآن يف العهــد املــد� وهــم كــانوا يســمعونه وال و ألن ذلك السٔول كان يف خضّم 
�ءِ «يرعونه، فسٔولهم  نكران لوحي القــرآن إذ � ينــزل جهــارا  »أَْن تُنَزَِّل َعلَيِْهْم كِتاباً ِمَن السَّ

من الس�ء، انعطافا اىل مكان من الس�ء وانحرافا عــن مكانــة القــرآن الــذي يحلــق عــىل 
  األرض والس�ء!.

�ءِ «و قد يعني  كتابا من ّهللا إلــيهم أن محمــدا رســويل والقــرآن  -في� عنى -»كِتاباً ِمَن السَّ
 يســاوى وال رغم أن القرآن نفسه دليــل قــاطع ال مــرد لــه عــىل األمــرين، برهــان ال ١كتا�

  يسامى بأي برهان.
يَْســئَلَُك أَْهــُل «والسائلون إيــاه هــم الغــابرون دون الحــارضين يف  »َسأَلُوا ُموىس«ثم كيف 

يف سلك واحد وأقله كونهم راض� �ا سأل وفعل أسالفهم،  -إّال قليل -؟ ألنهم كلهم»الِْكتاِب 
الســبب، مــ� يــدل عــىل أن وك� ينسب القرآن أفعاال من الغابرين اىل الحارضين بــنفس 

يعنى القاعدين مع الخائض� يف آيــات  »إِنَُّكْم إِذاً ِمثْلُُهمْ «الرايض بفعل قوم هو منهم وك� 
  ّهللا.

تنديدة شديدة وتهديدة أن ينــالهم مــا  »فََقْد َسأَلُوا ُموىس أَكَْربَ ِمْن ذلَِك «و هنا اإلجابة ب 
و� ينتبهــوا عــن غفــوتهم حيــث  »ثم«اعقة إياهم، من أخذ الص السالم عليهنال السائل� موىس  

فََعَفْونا «استبداال باّ� العجل يف رٔوته وعبادته،  »اتََّخُذوا الِْعْجَل ِمْن بَْعِد ما جاَءتُْهُم الْبَيِّناتُ «
فَــاقْتُلُوا «فلم نستأصلهم عن بكــرتهم فإ�ــا قلنــا لهــم  -ال عنهم -الحنث العظيم »َعْن ذلَِك 
  تخفيفا عن ثقل الحنث ثم: »أَنُْفَسُكمْ 

داً َو قُلْنــا لَُهــْم ال تَْعــُدوا ِيف  َو رَفَْعنا فَْوقَُهُم الطُّوَر ِ�ِيثاقِِهْم َو قُلْنا لَُهُم اْدُخلُــوا الْبــاَب ُســجَّ
بِْت َو أََخْذنا ِمنُْهْم ِميثاقاً َغلِيظاً    .۱۵۴السَّ

ْوقَُهُم الطُّورَ « حيث ان سبب رفعه كــان ميثــاقهم  »�يثاقهم«بكامله ترهيبا رعيبا  »َو رَفَْعنا فَ
  الذي نقضوه أو أرادوا نقضه ك� فصلناه يف البقرة، فاستحكمه ّهللا بنتق الجبل فوقهم.

بِْت َو «خّضعا ّ�  »سّجدا«باب القدس  »َو قُلْنا لَُهُم اْدُخلُوا الْباَب « َو قُلْنا لَُهْم ال تَْعُدوا ِيف السَّ
فقد كان رفع الطور فوقهم مرسحا إليثاق امليثاق الغليظ عليهم  »قاً َغلِيظاً أََخْذنا ِمنْهُْم ِميثا

ٍة َو اذْكُُروا ما ِفيِه لََعلَُّكْم تَتَُّقونَ «أن  ...ُخُذوا ما آتَيْناكُْم بُِقوٍَّة «) ۶۴: ۲(»ُخُذوا ما آتَيْناكُْم ِبُقوَّ
  ).۹۳: ۲( »َو اْسَمُعوا

رِِهْم بآياِت ّهللاِ َو قَتْلِِهُم اْألَنِْبياَء بَِغْ�ِ َحقٍّ َو قَْولِِهْم قُلُوبُنا ُغلْــٌف فَِب� نَْقِضِهْم ِميثاقَُهْم َو كُفْ 

                                                                                                                                                         
 �� ��� ا��ّ� إ�� ���ن أ�� ر��ل ا��ّ� وإ�� ���ن أ�� ر��ل ا��ّ� ��ٔ��ل ا��ّ�: ���ٔ�� أ�� ا����ب.

 
ْ��� �َْ��َُ�ُ� ا����َر ..«ا�����ن ��� ��ء ا��ٓ��  ٤٤٧: ١. ج ٢، ١.١  ).٦٤(»َو إِْذ ا�َ�ْ��� ِ�����َُ�ْ� َو َر�َ
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  ).۱۵۵بَْل طَبََع ّهللاُ َعلَيْها ِبُكْفرِِهْم فَال ئُوِمنُوَن إِّال قَلِيًال (
ّهللا بآيــات ّهللا، وقتلــوا أنبيــاء  -إذا -لقد نقضوا ميثاقهم عــىل معاهــدة رشعــة ّهللا وكفــروا

 »بَْل طَبََع ّهللاُ َعلَيْها ِبُكْفــرِِهمْ «قلوبنا غلف: ال تعي ما توعون  -ملا ندد بهم ووعظوا -وقالوا
»فَلَّ� زاُغوا أَزاَغ ّهللاُ قُلُوبَهُمْ «طبعا بعد انطباعها �ا زاغوا 

١
مــنهم، أو »فَال ئُوِمنُــوَن إِّال قَلِــيًال «

م قلة، اللّهم إال األقلــون كــ� قــال وقليال من اإل�ان، فاملٔونون منهم قلة، وإ�ان القلة منه
ٌة يَْهُدوَن ِبالَْحقِّ َو ِبِه يَْعِدلُونَ «ّهللا عنهم    ).۷:۱۵۹(»َو ِمْن قَْوِم ُموىس أُمَّ

� يقتلوا األنبياء وإ�ــا قــتلهم أجــدادهم فــريض «و إنهم أوالء الحارضين يف ذلك الخطاب 
ن ريض بفعــل فقــد لزمــه وإن � هٔواء بذلك فألزمهم هللا القتل بفعل أجدادهم فكذلك م

»يفعله
٢.  

  .۱۵۶َو ِبُكْفرِِهْم َو قَْولِِهْم َعىل َمْريََم بُْهتاناً َعِظي�ً 
من جمعية الرب وك�  السـالم عليهفقد بهتوها بالزنا وبذلك كفروا حيث أخرجوا بذلك املسيح  

 -فقط -فال يعني البهتان الذي هو من أسباب كفرهم أنهم بهتوا مريم ٣قة كتابيةيف مختل
وليد زناهو مع األبد ممنــوع عــن  السـالم عليهبالزنا، بل وخلفيته العظيمة أن روح ّهللا املسيح  

  الدخول يف جمعية الرب.
زنت، وأن املســيح وليــد زنــا  -وعوذا باّ�  -عظيم هو مثلثة الجهات: أنهاو ذلك البهتان ال

دون وسيط، ثم وه� وليدا زنا بوسائط يف ثالوثهم املنحوس عىل مريم وعيســاهاآباءه�، 
والنبيــون وســائر املعصــوم� هــم أنــوار يف أصــالب شــامخة وأرحــام مطهــرة � تنجســهم 

  ت ثيابها.الجاهلية بأنجاسها و� تلبسهم من مدله�
انهــا عليهاالسـالمإن رضا الناس ال �لك وألسنتهم ال تضبط أ� ينسبوا مريم ابنة عمــران  «أجل و

»حملت بعيىس من رجل نجار اسمه يوسف
٤.  

ويقابلــه تأليهــه مــن عليه�السـالمحة القدس الرسايل للمسيح عيىس بــن مــريم  هكذا يهتك سا
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إن لك من عيىس مــثال أبغضــته اليهــود حتــى «عليا:  آله و عليه هللا صىلآخرين، وهنا يخاطب النبي 
»بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه املنزل الذي ليس له

١.  
وهو وليد زنــا،  السالم عليهو ما أجمعه كفرا ج�ع الرأى من أهل الكتاب� بحصيلة: أن املسيح  
  هو ّهللا، أم هو ابن ّهللا، بهتان عظيم عىل ّهللا وعىل أفضل عباد ّهللا!.

نَا الَْمِسيَح ِعيَىس ابَْن َمْريََم رَُسوَل ّهللاِ َو ما قَتَلُوُه َو ما َصلَبُوُه َو لِكــْن ُشــبَِّه َو قَْولِِهْم إِنّا قَتَلْ 
لُــوُه لَُهْم َو إِنَّ الَِّذيَن اْختَلَُفوا فِيِه لَِفي َشكٍّ ِمنُْه ما لَُهْم ِبِه ِمْن ِعلٍْم إِالَّ اتِّباَع الظَّــنِّ َو مــا قَتَ 

  .۱۵۸ُه ّهللاُ إِلَيِْه َو كاَن ّهللاُ َعِزيزاً َحِكي�ً بَْل رَفَعَ  ۱۵۷يَِقيناً 
حافلة ملا تقولوا فيــه وواقــع  السالم عليهآية وحيدة منقطعة النظ� حول نكران صلب املسيح  

  الحال الغائبة عنهم ف� �لكون هٔواء املضلِّلون بشأنه واملضلِّلون إال ظنازع� خاويا.
َو َمَكرُوا َو َمَكَر ّهللاُ َو ّهللاُ َخْ�ُ الْ�كِِريَن. إِذْ قــاَل ّهللاُ « »آل عمران«و قد اخترصت القصة يف 

) وهنا التفصيل، ثم ال ۵۵(»يا ِعيىس إِ�ِّ ُمتََوفِّيَك َو راِفُعَك إَِيلَّ َو ُمطَهِّرَُك ِمَن الَِّذيَن كََفُروا ...
  .نجد ثالثة يف القصة فإنه� تكفيان حس� ملادة الشبهة والظِّنة

قَْولِِهْم َعىل َمْريََم بُْهتاناً َعِظي�ً. َو قَْولِِهْم إِنـّـا «و لقد ذكر من مواد كفرهم هنا أمران اثنان: 
  .»قَتَلْنَا الَْمِسيَح ِعيَىس ابَْن َمْريََم رَُسوَل ّهللاِ 

فكفرهم يف املادة األوىل هو فريتهم عىل معصوم� عــدة أنهــم مــن مواليــد الزنــا خــالف 
  الصارم بعصمتهم ورسالتهم.نصوص الوحي 

املختلقة عليه خلّفت أساط� كتابية  السالم عليهو هو يف املادة الثانية أن خرافة صلب املسيح  
ضده وضد كافة الرساالت اإللهية والرسالة القدسية العيسوية وسائر الرساالت، وقد يأتيكم 

  نبأها بعد ح�.
هي قولة اليهود حسب ظــنهم حيــث  »َن َمْريََم رَُسوَل ّهللاِ إِنّا قَتَلْنَا الَْمِسيَح ِعيَىس ابْ «و هنا 

  .السالم عليهفقتلوا املزعوم أنه املسيح   -يف زعمهم -ألقوا عليه القبض
هو كلمة ّهللا »ِعيَىس ابَْن َمْريَمَ «و ترى هٔواء قالوا إنهم قتلوا رسول ّهللا تصديقا لرسالته؟ أن 

وهــم مكــذبوه! إنهــا مــنهم تهكــم بــدعواه  »رســول ّهللا «وهم نسبوه اىل أب زان! وكــذلك 
! ثــم إن فرقــة مــن »إِنّا قَتَلْنَا الَْمِسيَح ِعيَىس ابَْن َمْريََم رَُسوَل ّهللاِ «الرسالة قائل� ومستهزئ� 

َو ما قَتَلُوُه َو ما «النصارى تقولوا أنه قتل وأنه ّهللا أو ابن ّهللا مه� كان يف ناسوته أم سواه 
، وألن سلب القتل قــد ال السالم عليه معا تكذبان كل أنواع القتل بالنسبة للمسيح  ه� »َصلَبُوهُ 

، ك� أن سلب الصــلب ال يســلب كــل أنــواع »ما قتلوه«يسلب الصلب، لذلك يتقدم صلبه 
استئصاال عن ساحته كل أنواع القتل: صلبا ك� يزعمون »ما قتلوه«القتل ولذلك يتأخر عن 
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كــان  السـالم عليـه� قد يزعمون ذلك! وألن قتال ّمــا بحســاب املســيح  أم غ�ه من خنق أّماذا ك
  واقعا ال مرّد له بإج�ع أعداءه وأحباءه، ف� هو الحّل يف ذلك الب�؟.

  شبِّه القتيل لليهود أنه املسيح فأخذوه وصلبوه. »َو لِكْن ُشبَِّه لَُهمْ «إنّه 
وهو ظلم بالربيء! وفسح ملجــال ؟ أهو واحد من حوارييه؟ »شبه لهم«و ترى من ذا الذي 

عليــه فقــبض السـالم عليـهقتله للظا� القاتل!. بخس دراهم معــدودة، ألقــى ّهللا شــبه املســيح  
  وصلب بديله.

  هٔواء هم اليهود الذين ظنوا صلبه دون خالف، ثم اختلف فيه محبّوه:
: وهنــا محاولــة »ِمْن ِعلٍْم إِالَّ اتِّباَع الظَّــنِّ  َو إِنَّ الَِّذيَن اْختَلَُفوا ِفيِه لَِفي َشكٍّ ِمنُْه ما لَُهْم ِبهِ «

  مسيحية لتعقيم اآلية عن تكذيب الصليب:
 -إذا -فهــم»خيــل إلــيهم«تعنــي »شــبه لهــم« أن ١فقد خيّل اىل بعــض املبرشــين املســيحي�

  مشتبهون يف قصة الصلب؟.
و لكن ذلك التخريج املريج ماذا ينفعه إّال أنهم ال يعلمون صلبه إّال شبهة، وهكــذا يقــرر 

راجــع »شبه لهم«القرآن بسائر ألفاظ اآلية دون فائدة زائدة لذلك التخييل العليل، عىل أن 
لَِّذيَن اْختَلَُفوا ِفيِه لَِفي َشكٍّ ِمنُْه ما لَُهْم ِبِه ِمْن ِعلْــٍم إِالَّ اتِّبــاَع إِنَّ ا«اىل اليهود، ثم النصارى 

ِه ... لُوُه يَِقيناً. بَْل رَفََعُه ّهللاُ إِلَيْ   !.»الظَّنِّ َو ما قَتَ
أن شبّه لهم بغ�ه  السالم عليهمحتمالت يعتمد املٔوّل عىل أنه املسيح   »شبه لهم«و هنا يف فاعل 

  وه غ� املسيح! وسائر ألفاظ اآلية تقيض عىل ذلك التخريج التحريج.فظن
القتيل املصلوب باملسيح أن القى ّهللا شبه املسيح عليــه فاشــتبهوا يف أمــره  »شبه لهم«إ�ا 

  .»َو ما قَتَلُوُه َو ما َصلَبُوهُ «فظنوا أنهم صلبوه 
أي تأويــل إال اضــطراب ذلك، وما املشاكل املزعومــة يف ذلــك التشــبيه، بعــد اإليــاس عــن 

  القتيل.
فإلقاء شبه إنسان عىل آخر ملصلحة ملزمة آية رسالية من ّهللا ملرة واحدة عىل مدار الزمن 

  ال يفتح باب السفسطة، وإ�ا سد هنا باب الهرطقة الصليبية عىل املجازف� فيها.
 طــول الخــط، فال يعني ذلك اإللقاء ملرة يتيمة أن ّهللا يلقي شبه كل إنسان عىل آخر عــىل

ك� ال يعني حية العىص ملوىس أن كل عىص تبــدل حيــة تســعى، وال خــروج الجمــل عــن 
اىل القمــر حيــث آلـه و عليـه هللا صـىلالجبل لصالح ان كل جبل يخرج منه جمــل، وال إشــارة محمــد 

  انشق بها القمر، أن كل إشارة من كل مش� اىل القمر ينشق بها القمر.
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القدس فهل عجز هنا عن تأييده فاضطر اىل هذه الحيلــة؟ فــذلك  و أما أن ّهللا أيده بروح
َو َمَكــرُوا َو َمَكــَر ّهللاُ َو ّهللاُ َخــْ�ُ «التأييد األكيد هــو الــذي نجــاه مــن ذلــك القتــل اللعــ� 

  ذلك التأييد!. -إذا -وهم يتقولون أنه صلب هكذا وبكل مهانة ومذلة! فأين »الْ�كِِرينَ 
دوه ورفعه اىل الس�ء عجــز ومهانــة، وإلغــأو يف ذلــك املرســح فهل إن إلقاء شبهه عىل ع

  اللع� قوة وكرامة؟!.
و أما أن واقع ذلك اإللقاء ال يحول اليهود عن يق� الصلب، فغ� واقع ك� يزعمون، حيث 
بّ� القرآن ذلك الواقع وخطأ اليهود يف يقينهم والنصارى يف شكهم وال ينبئك مثــل خبــ�، 

  وراة واإلنجيل تتجاوب مع القرآن يف ذلك التكذيب.ك� ونصوص من الت
ذلك! وما من أحد من هــٔواء وهــٔواء يقــول مــا يقولــه عــن يقــ� إّال ظنــا، فلقــد تتابعــت 
األحداث رساعا وتضاربت الروايات وتداخلت حول صــلبه يف تلــك الفــرتة بحيــث يصــعب 

وحتى األربعة املصّفاة  -يلاالهتداء فيها اىل يق� إّال ما يقصه القرآن العظيم، حيث األناج
كتبت بأيدي غ� أمينة بعد فرتة من عهد املسيح وهي متضادة يف نقل القصة،  -من بينها

كيــف ال والحضــور يف واقــع القصــة كــانوا حيــارى مــ� حصــل فضــال عمــن بعــدهم مــن 
  املضطهدين إلنجيله!.

ة بأصــلها و ذلك! ويف قصة الصلب أساط� تستحي عن نقلهــا األقــالم، ولــ� تعــرف القصــ
  فصلها حسب القرآن واإلنجيل ومختلف اآلراء ب� عل�ء اإلنجيل، نفتح لكم منها أبوابا:

(كلكــم  ۲۷: ۱۴ومــرقس  ۳۱: ۳۶ـ العهدان يتجاوبان يف نكران الصــلب يف إنجيــل متــى  ۱
  قالها املسيح مخاطبا للحواري� ليلة الصلب. »تشكون يف يف هذه الليلة

  إ�انا به أو يف صلبه يف رواية الصلب؟!.فكيف يصّدق الشاكون فيه 
...فأرسل « ۳۴ -۳۲: ۷ك� يف يوحنا  -: إن أيدي اليهود � �سهالسالم عليهو من مقاالت املسيح  

الفريسيون ورٔواء الكهنة خداما ليمسكوه. فقال لهم يسوع أنا معكم زمانا يس�ا بعد ثــم 
 »ث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن تأتواأميض اىل الذي أرسلني ستطلبونني وال تجدونني وحي

ستطلبونني وال تجــدونني وحيــث «يف رصاح قوله ملمسكيه:  السالم عليهفكيف يكّذب املسيح  
ال «ثــم يصــّدق اليهودالــذين صــدقوهم، وال تحتمــل »أكون أنــا ال تقــدرون أنــتم أن تــأتوا

يرســلوا ليمســكوه يف  وجدانه يف برزخه وإتيانه فيه إذ � »وال تقدرون أن تأتوا -تجدونني
  الربزخ!.

إذا فكيــف لــه مــوت «ترضعات للقادر أن يخلصه من املوت وســمع لــه مــن أجــل تقــواه 
الصليب اللع� وهو رش موت ك� يقول! ومن العهد العتيق ترصيحة دانيال ك� يف األصل 

  العربا�:
  ):۳۶: ۹(دانيال  »و أحرى هشابو ميم ثيشيم ووشيم يكارت ما شيح«
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وغــ� خفــي أن اختفــاءه ال يعنــي إال  »� وست� أسبوعا ينقطع املسيح ويختفيو بعد إثن
  غ� خفي. -لو كان واقعا عليه -غيابه املح� للحارضين حيث الصلب أو القتل واملوت

ذلك، ومن كبار عل�ء اإلنجيل قائلون �قالة القرآن، مستنكرين خرافة العذاب الصــليبي، 
وب، ومــنهم إحــدى عرشــ طائفــة ممــن يــذكرهم مســتخف� بالصــلب والصــليب واملصــل

او ارسيوس (إن القرآن ينقل قتل عيىســ و صــلبه  ٢ويقول املوسيوارد ١موسيهيم يف تاريخه
ويقول بأنه ألقي شبهه عىل غ�ه فغلط اليهود فيه وظنوا أنهــم قتلــوه ومــا قالــه القــرآن 

  .»موجود عند طوائف نرصانية
: إن جميع ما يختص �ســائل الصــلب والفــداء ٣و يقول املوسيوارتست ذي بونسن األملا�

هو من مبتكرات ومخرتعات بولص ومن شابهه من الذين � يــرووا املســيح وليســت مــن 
  األصول النرصانية األصلية.

»ملمن«و قال 
م، فيستنتج مــن ذلــك (إن تنفيذ الحكم كان يف وقت الغلس وإسدال الظال  ٤

إمكان استبدال املسيح بأحد املجرم� الذين كانوا يف سجون القدس منتظرين حكم القتل 
  عليهم ك� اعتقد بعض الطوائف وصدقهم القرآن.

و عىل الجملة فإن أغلب الشعوب الرشقية قبل اإلسالم رفضت مسألة الصلب والقتل بحق 
قيــام  -لباســيليدي يقــول: إن نفــس حادثــة القيامــةحتى أن الباســيليوس ا السـالم عليهاملسيح  

هي من ضمن الرباه� الدالة عىل عدم حصول الصلب عــىل  -املسيح بعد الصلب والقتل
ذات املسيح، ومعلوم أن نصارى سوريا هم الذين وقعت هذه الحادثة بينهم فهم أقــرب 
                                                        

 .�� ا��ٔ���ذ ا����� ا��ي ��ن ��رس �� ��ارس ا�����ت ا�ٕ�������، و��اء ��:١

 -ا��و����� -ا��������ن -ا���ر���������ن -ا��������ن -ا�����������ن - ا���رد�������ن -ا���������ن - ا���ر����ا���ن -ا�����������ن

 ا������������. - ��������ا�

 
.�� أ�� أ��ـ�ء ا��ٔ��ـ���ري ا�����ـ� �ـ� �ـ�ر�� ا���ـ��ر ����ر�ـ�� ا���ـ���� �ـ� ����ـ�: ���ـ�ة ا���ـ���� �ـ� ��ـ� ا���ـ��� ٢

���) ا��� ���� ، ���ل ��� �� ا������� ����� ا���آن: ����������ن ����ا �����ون أن ���� (و �� ذا�� ���� ا�٤٩ا����ا��� ص 

 ��� (����ن ا�������) ����� وا��� ��� ����ن ���� �� أ��� ���� ����� ��� ������� ا����د ا�������.

و ���� ا��������ن ��ٔ��� ��روا أن أ�� ا���ار��� ��� ��ل ���� و�� ��� ��� ��� �� ���ب ا���را��� وإذا ����� ��� ���م 

 ا������������.

 ���ن ا���ع �������س ����� �������س ا�����.و ���� ا��������

 
 ا����ا���. �� ��ر�� ا������  ١.�� ج ٣

 
 .١٤٢.�� �����: ا�ٕ����م أي ا����ا��� ا���� ص ٤
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هم لحصــول الناس اىل العلم بحقيقتها، وكذلك من جاورهم مــن نصــارى املرصــيي� وغــ� 
الجوار وقرب املسافة تناقض النقل اإلنجييل يف رواية الصلب وم� يــوهن روايــة الصــلب 
ويستأصله هي التناقضات الث�ن يف النقل اإلنجييل يف رواية الصلب، م� يب� دون ريــب 

  أن الرواة � يكونوا يشهدونه، وإ�ا تناقلوه أو تخيلوه.
ـ ومــا  ۳ـ واالقرتاع عــىل ثيــاب املصــلوب  ۲لصليب ـ حامل ا ۱فقد اختلفت األناجيل يف: 

ـ  ۸ـ ورصختــه  ۷ـ ودعــاءه  ۶ـ واملســتهزئ� بــه  ۵ـ ورفيق املصــلوب  ۴كتب فوق رأسه، 
  .١وآخر كالمه

شبهات أخرى مسيحية حول الصلب يروى عن بعض املدقق� مــن علــ�ء أوروبــا األحــرار 
�  -مه� كــان مســيحا أم ســواه -وكذا الذين يسّمون، املسيحي� العقلي�، أن الذي صلب

ك الناووس، أفاق وألقــى اللفــائف حتــى �ت، بل أغمي عليه ولّف باللفائف ووضع يف ذل
  إذا جاء الذين رفعوا الحجر الفتقاده خرج واختفى عن الناس حتى ال يعلم به أعداءه.

و من براهينهم أن املصلوب � يجــرح منــه إال كفــاه ورجــاله وهــي ليســت مــن املقاتــل، 
م، وأنه ملا �كث معلقا إال ثالث ساعات، وكان �كن أن يعيش عىل هذه الصفة عدة أيا و�

جرح بالحربة خرج منه دم وماء وامليت ال يخرج منه ذلك بل قالوا إن ذلك � يكن صــلبا 
  تاما.

                                                        
 . ���� ا�����: �� ��� و���� و���� ����ن ا����وا�� و�� ����� أ�� ا����� ����.١

 ��ّ�، و���� أ�� ��ن ���ا ��ّ�.و ��اب ا�����ب: �� ��� أ��� أ���ه ��� ���و�� 

� و ا�����اع ��� �����: �� ��� و���� و���� أ��� ا�����ا ����� وا�����ا �����، و�� ����� أن ا�����م ����� أر��� ا�����ا ��� ����

.���� 

أ��� ���� ��ٔ��ف �������  و �� ��� ��ق رأ��: �� ��� ����ا ��ق رأ�� ������ �������: ��ا �� ���ع ��� ا����د، �� ��ح ����

 ورو����� و���ا���، و�����: أ��� ���������� ��ض ا��و�����.

 و ر��� ا�����ب: �� ��� و���� أ���� ���� ����، و����: أ���� ���� �� ا�������، و����� �� ���� ��������.

���� وا����خ و ا����ن ا���ان ��� ������: ��ّ� آ���� و ا��������� �������ب: �� ��� و���� و����: ا����ء �� ا���رون ورؤ��ء ا�

�� ��ن ����ا و�� ا���� و���� �� ����  وأ�� ���� ��� ���ر أن ������، و�� ����� أ��� ����ا: ا�ّ���م ���� �� ��� ا����د ر�� أ

 ���� ��� ���� ا������.

وا������ ا��ٓ��ون �� ����و�� ر�� �� و�� ����  »� �� �����ن �� �����ن�� أ���ه ا��� ��� ��ٔ��«و د��ء ا�����ب: �� ����: ��ل ا�����: 

 أي ا������ ا��ٓ��ون، ور�� أ��� ���� ���� ����� ��� ا����ا���. -��ا�� إ����� أ�� �� ���� ���� إ�ّ� ��� ��ٔ��ه ��� ����وا

�� ا������ إذ ����� ا���� ���ٔ �� ������ وا���اء ��  إذ إن ���� ��ا ا����ء أن ا����� ��� ���ه �� ا��ٔ�� ��ء وأ�� �� ���� ��اء

 �� أ�� ا��ٔ��ل ا�������!. -��� �� ������� - ا������

 و ���� ا�����ب: �� ��� و���� أن ا�����ب ��خ �����، و�� ���� ��ة وا��ة و����� ���ب ا������: أ�� �� ���خ!.

 � ا���دع رو��، و��� و���� أ��: �� إ��� إ��� ���ذا ������؟.و آ�� ���م ا�����ب: �� ����� أ��: �� أ���ه �� ���
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) ۶۳۵و من الشاهد عىل شيوع هذا الــرأي مــا جــاء يف ذخــ�ة األلبــاب يف بيــان الكتــاب (
كالتايل: للكفرة والجاحدين يف تكذيب تلك املعجزة مذاهب شتى ... فمنهم من استفزتهم 

بهردواك وبولس غتلب) ح�قة الجهل ووساوس الكفر اىل أن قالوا: أن يسوع نزل عن مع (
  الصليب حيا ودفن يف القرب حيا.

يهوذا شبيه املسيح! واتفقت النصارى عىل أن يهــوذا األســخر يــوطي هــو الــذي دل عــىل 
يسوع املسيح وكان رجال عاميا من بلدة خريوت يف أرض يهــوذا، تبــع املســيح وصــار مــن 

ص أتباعه وحوارييه االثنى عرش، ومن الغريب أن يهوذا كان يشــبه املســيح يف خلقــه خوا
ك� نقل جرج سايل اإلنجليزي يف ترجمته للقرآن املجيد في� علقه عىل سورة آل عمــران، 
نقل وعزى هذا القول اىل (الس� نثي� والكربوكراتي�) والنصارى مجمعون أن يهوذا فقد 

قدوه وما وجزوه ولكنهم حفاظا عــىل أكذوبــة صــلب املســيح بعد قصة الصلب حيث افت
  وجهوا فقد يهوذا كالتايل:

إن يهوذا أسف وندم عىل ما كان من إسالمه املسيح اىل اليهود حتى حمله ذلك عىل بخع «
علق نفسه يف ذلك «) أو ۱۰ -۳: ۲۷(متى  »نفسه انتحارا فذهب اىل حقل وخنق نفسه فيه

  .)۱۸: ۱(أع�ل الرسل »الحقل
ـ أن املسيح � يصلب وإ�ا صــلب يهــوذا  ۱ذلك وحصيلة الخالف املسيحي حول الصلب: 

ـ أن املسيح صلب و� �ت عىل  ۳ـ أن يهوذا كان شبيه املسيح  ۲امللقى عليه شبح املسيح 
  .»برنابا والصليب«ـ أنه صلب ومات عىل الصليب.  ۴الصليب؛ و 

القديس برنابا الحواري يف إنجيله الذي  و شاهد صدق إنجييل عىل تزييف الصليب شهادة
فاعلم يا برنابا إنه ألجل هذا يجب عــّيل الــتحفظ «قائال:  السالم عليهكتبه بإمالء السيد املسيح  

وسيبيعني أحد تالميذي بثالث� قطعة من نقود وعليه فإ� عىل يق� من أن مــن يبيعنــي 
ر الخائن حتى يظنه كل أحد إياي يقتل باسمي ألن ّهللا سيصعد� من األرض وسيتغ� منظ

ومع ذلك فإنه ملا �وت ّرش ميتة أمكث يف ذلك العار زمنا طويال يف العا� ... ولكــن متــى 
سيفعل ّهللا هذا أل� اعرتفت بحقيقة  جاء محمد رسول ّهللا املقدس تزال عني هذه الوصمه

وصــمة الصــليب و مسيّا الذي سيعطيني هذا الجزاء أي أن أعرف أ� حي وأ� بريء مــن 
دخل يهوذا بعنف إىل الغرفة التي أصعد منها يسوع، وكان التالميذ كلهــم نيامــا فــأ� هللا 

يف الوجه فصار شبيها بيسوع حتى أننا اعتقدنا  العجيب بأمر عجيب فتغ� يهوذا يف النطق
نا: أنه يسوع. أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتقد لينظر أين كان املعلم لذلك تعجبنا وأجب

أنت يا سيد هو معلمنا، أنسيتنا اآلن؟. أما هو فقــال مبتســ�: هــل أنــتم أغبيــاء حتــى ال 
تعرفون يهوذا االسخريوطي؟ وبين� كان يقول هذا دخلــت الجنــود وألقــوا أيــديهم عــىل 

  ).۹ -۱: ۲۱۶(برنابا  »يهوذا ألنه كان شبيها بيسوع من كل وجه



 169

فقالوا وهم باكون: يا معلم ملاذا هربت  -أما يسوع فوجده الذي يكتب ويعقوب ويوحنا«
منا؟ فلقد طلبناك ونحن حزا�. بل إن التالميذ كلهم طلبــوك بــاك�، فأجــاب يســوع: إ�ــا 
هربت أل� علمت أن جيشا من الشياط� يهيئ يل ما سرتونه بعد برهة وجيــزة فســيقوم 

تيل ألنهم يخافون عيل رٔواء الكهنة وشيوخ الشعب وسيطلبون أمرا من الحاكم الروما� بق
أن اغتصب ملك إرسائيل. وعالوة عىل هذا فإن واحدا من تالميذي يبيعني ويسلمني ك� 

من نصب فخــا ألخيــه وقــع  ١بيع يوسف اىل مرص، ولكن هللا العادل ك� يقول النبي داود
فخاف التالميــذ الثالثــة ولكــن فيه، ولكن هللا سيخلصني من أيديهم وسينقلني من العا�. 

 »يسوع عزاهم قائال: ال تخافوا ألنه ال يسلمني أحد منكم فكان لهم بهذا يشء من العــزاء
  ).۱۰ -۱: ۱۳۹(برنابا 

  
  

  الصلب والفداء اليسوعي:
التي يشّدد القرآن النك� عليها، ليست كقصــة  السالم عليهان قصة الصلب بحق سيدنا املسيح  

ي �ّر عليها مر الكرام، بل هي �تعلقاتها وأصولها األساط�ية الغابرة من سائر القصص الت
طول تاريخ الوثنية قصة إباحية بربرية تفك كافة القيود املقررة يف رشائع ّهللا، فهــي ذات 
أهمية كربى إيجابا من اإلباحي� املتسرتين يف طليق شــهواتهم بقشــور ونقابــات رشعيــة! 

  .وسلبا من الرشعي� الحقيقي�
املســيح «و لقد كان حامل شعلة الصلب املحرقة رشعة املســيح وكيانــه هــو بــولص قــائال: 

افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة ألجلنا ألنه مكتوب ملعون من علق بخشبة. لتص� 
  ).۱۴: ۱۳غالطية  ۳(»بركة إبراهيم لألمم يف املسيح يسوع لننال باإل�ان موعد الروح

: (و إذا كان عىل إنسان خطيئة ۲۳ -۲۲: ۳۱هي التي يف تثنية التوراة  و كتابة اللعنة هذه
حقها املوت فقتل وعلقته عىل خشبة فال تبت جثته عىل الخشبة بل تدفنه يف ذلك اليوم، 

  .»ألن املعلق ملعون من هللا. فال تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا
نا إذا كان عليه خطيئة حقها املوت،بولص هذا النص يعترب املعلق املبيّت عىل خشبة ملعو 

يعترب تلك اللعنة خالصا ملن يعتقد يف ذلك الفداء العارم التصفوي لكافة الذنوب، اإلباحي 
  الطليق لكل عصيان!.

و ل� ئود عىل النجاة بلعنة الصليب عن لعنة الناموس يعترب رشيعة النــاموس منســوخة 

                                                        
 ).٦: ٥٧ - ١٥: ٩.(��� �� ����ر ١
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 ١غ� واجبة عــىل املســيحي� ألنهــم تحــت التوفيــقالرشيعة املوسوية «بذلك الفداء قائال: 
واملســيح حرصــ الرشــيعة يف حــب هللا (إلــه  ٢وتلكم الرشائع نسخت بعد صــعود املســيح

»األقانيم!) وحب الجار ك� تحب نفسك
٣.  

ملعون من ال يقيم كلــ�ت هــذا النــاموس ليعمــل بهــا ويقــول «ذلك رغم ترصيح التوراة 
  ).۲۶: ۲۷(تث  »جميع الشعب آم�

ال تظنوا أ� جئت ألنقض الناموس أو األنبياء ما جئت ألنقض «يرصح:  السالم عليهو ك� املسيح  
من نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلــم النــاس هكــذا يــدعى أصــغر يف بل ألكمل. ف

: ۵(متى »ملكوت الس�وات، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظي� يف ملكوت الس�وات
يعني الصغ� فقد وافقه اسمه إ�ه أن نقض وصايا الناموس وك� أخــرب  »بولص«) و۱۹ -۱۷

  .السالم عليهبه السيد املسيح  
وفيته العارمة ويختلق أسطورة األقانيم والفداء الصليبي ليستأصــل رشيعــة بولص يأ� بص

والفداء  ٤ّهللا عن بكرتها وتبعه من تبعه من حزبه الصوفي� لتحتل اإلباحية مكان الرشيعة

                                                        
 .١٨: ٥و ٢٥و ١٣: ٣و������  ٦و ٤: ٧و ١٥ -١٤: ٤.روم ١

 
 ،١٠: ٩و��  ١٥: ٢و��  ٢٤: ٣.������ ٢

 
 را�� ������� ���� ��� ��� ��ل ��� ا�����. ٤٠ -٣٧: ٢٢.إ���� ��� ٣

 
ت .���ل ا��� ا�����ر ���ر ا��ٔ����� �� ����� ���ان ا��� و�� ��� �� ���� رد ��� ا�ٕ����م: أن ا����� ��� �� أ���� �����٤

 ا������.

و���� �� ا����� وأ�� ا��ٓن �� ����� ��� ��ّ� �� إن ا����� �� ا��� �ّ� و��  ٢٠: ٢و ���ل ا�����ر ���� �� ��ح ا��ٓ�� ��� 

��� ا��ٓن �� ا����ة ا�������� ��� ����� ���ٕ����ن ���� ا��ّ� ا��ي أ����� و��� ���� ���� ��ٔ��� أي ����� ���ل رو�� ��ٔ��� �� 

��� �����.. � 

) أ����� ��ا ا���� ��ٔ�� ذ�� و�� أ���� �� ا����ة ��� ����� ���� و �� أ��� أن أ���م ���� ��ور�� ٢١و ��ل �� ��ح ا��ٓ�� (

 ��ٔ�� ���� إ���� ا����� ��ٔ�� ��� ����ة.

 و�� ��ن ��ا �����ى ا����ة ����� �� ��ن ��ور�� و�� ��ن �� ���� ��� ّ��. -و ���ل ا�����ر: وت ��

���ل ����: �� ���� ����� ا����د ������ و������ ��ٔ�� ��ورة ���� ���ت ا����� و�� ���� ا������ ��ء ������� ��� ���ن ��ت و 

 ا����� ��� �����.

��  ٤١: ���٤٠ع إ�����. و��ل ���� �� ص  و �� ����� دوا�� ���د���� ��ل د�� أ���ن ��ب: ��� ر����ت ا������ ���ت ����

�� �����: �� ���� �� ���� و�� ���� إ��� ��ٔ�� ��ن �����د ��� و�� ����� �� ���  ���٣٨ ��� ����� ��� وارد ����� �� ص �� �� ٣ج 

 �� ��ء �ّ�.

�� و ���ا �����ت ��� آ���� ��� إ������ و���� أ��� ����� و�� أ����� وأ���ا ����ا��را�� �� ����: وأ���ا أر�� ا�ٕ��� ا��ٔ��� ا��� ��

 �� �� ��� ���ع ا�ٕ����ن �� ���ر ا����� �� ������ ���� ا������.��
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  .٢ثم نراه حرفيا يف صلب العقائد املسيحية ١الصليبي عريق يف الوثنية العتيقة
                                                                                                                                                         

 
: ان ���ر ا����ص ��ا��� ����� أ�� ا��ٓ��� ذ���� ��اء �� ا������ ���� ا���� ��ا ��� ا����د ١٨٢ -١٨١.���ل دوان �� ����� ١

�� ا����د ���� ا����� ����� ا���� ��������ت و�� �����ت ����� و������ت �����د ���� �� أر�� ا������� و����� وذ�� ��ه ا������ �

 ��� و�� ���� ��� ا����� ��ٔ�� ���.

 و�� ا���� ا��ٔول ������ و���و�� ���و�� ������ ... »��و��و«و ���ب ا�����ا .. ���� ا��ٓ��� �����ن 

 ��م ���� ذ���� ��ٓ����. »��������«و��� ا�������ت �� ���:  »ا����������«و ��ء �� ���ب 

 �� ���: وا����� ���ه ا������ ��و�����ا أي ���� ا���� ا��ٔو�� ���� �� ��ء. »ا�����������«و �� ���ب 

 و����� ا����د ا������ن �������� ا��ٔ����. ٣٢٦: ١و ��ل ��ك �� ر���� ج 

���د ا���� ا��ي �� ��� ا�ٕ��� (����) وا��ي �� ا���اء �� و�� ا����ء ��� رأ��� ���ّك ���ا و ��ل دوان: و����� ا����د ��ٔن ����� (ا��

 ��� ���� ا��ٔرض �� ��� ����� ��ٔ���� و��� ا�ٕ����ن ������ ���� ذ���� ���.

��م ���� ذ���� و ��ل ا��� ��رج ���� �� ���ب ا������ت ا������ و��� ا����د ����� ������ ا��د�� ا�����ء ������ ��ٔ�� 

 و�����ن: إن ���� ��ا �� ���ر ���� أ�� ��اه.

ا��ٓ��ر ا�������: ���� ا����د ��ت ����� ��ٔ���ل ����دة أ���� أ�� ��ت ����� ��� ���  -���� �� ���ب ����ي -و ��ل ا����� ������

.���� ����� ��� ��� 

 � (ا�����ل) ������ ��� ���رو�� ��م ���ه ا��ي ��� �� ��� آب.و �� ��ر ا��ا�� (��ر���س) ا�ٕ��� (ا��را) ا��ي ����ه أ���

و ��ء �� ������ (����) ����� ا������ء وا������ن وا���� وا���ت وا���� ���� و�� ���� ���� ا����دة ����س و����� 

��� وأ�� ��م ���� ذ���� ����� آ��م ا�����ح وا����� ا�����د ا����� ا�� ا������� إ���، و����ن ���� ا����� ا����� ���� ا�����

 ا���� و������ و ر��ء ����ت ا����وات و����د�� ��ك ���� ���ه �� ا����� ����� ا���س �� ا����ء وا���اب ��� ��ر.

ا���� وأز�� : ��ل (������) ��ٔ��� ���ا ������� وأ��ل ��ٔو�� ��� ا���س �� ����� ا�ّ���م ورا�� ٣٢و ��ل ��� �� ����� ��ر�� ���� ص 

 أ��ان وأ��اح ا����� وان ���� ��ا �� أ��� �� ا����ب ��ء �� ا���� وا���ور.

إن ���� ���� ا������� إ���ن وإ�� ��� وان ���� �������ت �� ��ا ا����� ����ي ا���س و������  -و ��ل ��� ��ك �� �����: ر��� ��ك

 و���� ��� ���� ا�ٕ����ن.

 : ا������ن �����ن أن ���� ��ل:��٨٠ر�� ا��ٓداب ا���������� ص و ��ل ��� ���� �� ����� 

 د��ا �� ا��ٓ��م ا��� ار���� �� ��ا ا����� ��� ��� ��� ���� ا�����.

و ��ل دوان: ��ن ا���اء ��ا��� ا���ٔ�� وا���ت ����� إ��� ���� ا���� ��ا ��� ا������ وأن أ�� ����� ا������ ا����� (������) 

��ن) أ�� ا���وس ا��ا�� وأ�� ����� ا���ن إ�� ا��� و���� و���ٔ�� ����ا و�� �� �� �� ا����ز ���ر ���� ���� أ��ا�� إ�� ���� ���ل �� (�

 �����وس ���ن ��ٔ�� ا���س ���ت ��� ���� ا����� و�� وا�� �� ا��ّ� ��� ا��ٔزل ��� �� ��ء.

 ��) و���و�� أ��� ���ل ������ ا���� ذ���� ���ٔ�� ا���س ا����ة.و ��ل (��رى) �� ���ب ا���ا��ت: ����م ا������ن (أو���

 -أدو��� - زور��� -و ����� ا������ن أن آ����� ا�������� ����ا إ�� ا����� ��� ����� أو ����� ������ا ا��ٔ��ات، ��� �����

 ���� ـ ����� و����� �� آ����� ا�������� ا��������. -����ور - ���رد -���� -����س

 
أ�� دارت ���� و��� ا������� ���د�� �� ا����� و ��� �� ���� �� ا����ء وا��ٔ���ل  -١٧: ١٥.�� إ���� ���� د���س ا��ٔ���ح ٢

�ـ�� د�ـ� أن ا�� -٧٦، ٧٥، ٦٤، ٦٠) و��������ن ص ٦ا����د ا���ار��� (ص ١٦: ٣وا����ل، و���� �� ���ب ���ة ا����رى 

ا����� ��� ����،ا������ن: ا������� ا������ري واور����� ����ـ�ون ذ�ـ� �ـ� ��ـ�رات ا�ٕ����ـ�(و ��ـ� �ـ� أ��ـ� ا��ٔ�ـ���ة �ـ� 

 م. ١٥٤م ��� اور����� ��ت  �����٢١٤ ا�ٕ�����ر�� �� ا���ون ا��ٔو�� ا������� وأ������� أ���ذ اور����� وو���� 
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  ).۱۵۸بَْل رَفََعُه ّهللاُ إِلَيِْه َو كاَن ّهللاُ َعِزيزاً َحِكي�ً (
ذلك »بَْل رَفََعُه ّهللاُ إِلَيْهِ «فهل مات وقتئذ دون قتل أو صلب؟ كال!  »قَتَلُوُه َو ما َصلَبُوهُ َو ما «

رفع يف املكانة ال يف املكان فحسب، إ�ا رفعه ّهللا من هذا الجمع الجامح الكالح الذي أراد 
: ۳( »هِّرَُك ِمَن الَِّذيَن كََفــُروا ...إِ�ِّ ُمتََوفِّيَك َو راِفُعَك إَِيلَّ َو ُمطَ «صلبه، وهو يف صيغة أخرى: 

۵۵.(  
و التوّيف هو األخذ وافيا وهو هنا أخذه من ب� الظامل� تطه�ا له عــن العــذاب الصــليبي 

  الذي طالت مخلفاته الّالطائلة ب� اليهود والنصارى.
 فال يعني رفعه إليه ضّمه إليه سبحانه إذ ليس له مكان، وال قتله أو صلبه حيــث ســلبه�

  عنه وال موته لآلية التالية:
  ).۱۵۹َو إِْن ِمْن أَْهِل الِْكتاِب إِّال لَئُوِمنَنَّ ِبِه قَبَْل َمْوتِِه َو يَْوَم الِْقياَمِة يَُكوُن َعلَيِْهْم َشِهيداً(

تعني قبل موت املســيح، فهــل آمــن بــه أهــل الكتــاب حتــى اآلن وحتــى  »قَبَْل َمْوتِهِ «هنا 
عن اليهــود؟ فلــيكن حيّــا حتــى اآلن، وقــد يــٔون بــه أهــل الكتــاب املسيحي� منهم فضال 

العائشون قرب موته وهو زمن ظهور املهدي القــائم مــن آل محمــد صــلوات ّهللا علــيهم 
أجمع� حيث ينزل املسيح ويصيل وراءه فل� يراه أو يسمعه أهــل الكتــاب يصــيل وراءه 

ة، اللّهم إّال ممن شذ منهم املعني� ئونون به، وهو يف نفس الوقت إ�ان بالرسالة اإلسالمي
                                                                                                                                                         

و������ت �����  ١٩ -١٧: ٣و ��  ٣١: ����٢٤١ي ��ه ا����رة ا�ٕ������� ����ا و��ا ��� �� (م) �����  ٣٧٤و ا����� �������م (

 �� رو��� ا����ى ط �������. ��١٦٦٩ٔ��� ����� ��د ا���� 

و ���ل ا��� ��ر ���وس �� ����� ��اب ا����� �� ا�����: ��� ��ل ر��� ا����� �� ا�����ت إ�� ا�����ت و��� ا�����ن ا����ي 

���� ��ن و�� �� أن ����� ���� ا���ارض ا������ و��ٔ��� د�� ���� ا���ر و��ب ���� و��� أ���� ���� و�� ����ج ��ه ا�����ة 

 إ�� ����ن.

 و ���ل ا��� ���� و��: أ�� إ�� ��ب و�� ر�� ��� و�� ���.

��� ا��ٔ���م: ��ت �� �����ة �� ���� و��ٔ��� ��  ذ�� ��ٔ����� ��� ��ا�� إن ا����� د�� ا����� و ���ل ��� ا�ٕ����م �� ����� أ

 و��ب ���� ���.

: ��ل ا����� ��� ���� إ�� ا����� ����� ا������� �� ���ه، ١٠١ص  ٢و �� ���ب ا�����ت ا������ي ��ٔ��� ��د�� اوث ج 

ن ا�����) ��ه ا����رة: و��ل إ�� ا����� �� ��� ���س ا��ٔ��ار ا���� ����ا ��� ا�����،����� ����ن ا���� �� أ��ث ���� �� (ا���

 ).٣٨٥ا���  ٤٢٩.. ��� ����� ( ») ���� ��ٔ��� د��: و��ل إ�� ا�����١٢١٥) وا����� ا��ّ���ا�� ا��ا�� (٤٠ا�����، و���� ����ن (

��� ا����� ) وا������ ���� ��� ا���ل ���ول ا����� إ�� ا����� ٧ -٦: ١٠و ا����� ���� ���� ���ث ا����� �� ا����� (روم 

 ا�����س ا��ٔ����� وا�����س �����ن ����.

: ٢ - ١٦٤و ا����� او������س ���� إ���ن ا������ ����ء �����: �� ����� ا���ر ��ول ا����� إ�� ا����� ��ى ��� ا���ن ر���� 

 وا���� ا������ أ��� ���� ��� إ���ن ا������ ���ول ا����� إ�� ا�����. ٣

������� ����ر ا���اء، أي ا��ا��� �� ا��ؤة  إ�� ا����� ��� �� ���ل ����ء ا�����ت ���� ����� ا��ٔ��ار ���و ���� ��ا ا���ول 

 ).٦: ٦ -١، ا������ ا������ ا��و���� ٥: ٥٢ - ٣ا�����و�� (ا��� ا����� ���� 
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  .»فَأَْغَريْنا بَيْنَهُُم الَْعداَوَة َو الْبَْغضاَء إِىل يَْوِم الِْقياَمِة ..«�ثل قوله تعاىل: 
  تحتمل قبل موت كل كتا�، مردود أدبيا ومعنويا بالوجوه التالية: »قَبَْل َمْوتِهِ «و القول إن 

أي: »إِْن ِمْن أَْهِل الِْكتــاِب «بل وذلك قضية الجمع يف  السالم عليهـ لكيال يحتمل موت املسيح   ۱
وإن � »قَبَْل َمْوتِــهِ «كلهم فكيف يناسبهم ضم� املفرد  -إذا -ان أحد من أهل الكتاب، فهو

  إذ ال يأ� فيها هذه الشبهة. »لئونن«يشتبه األمر؟ وال يعارض هذا بإفراد 
أبعد من املرجع عىل ما نقول وهو املضمر  »الِْكتاِب  أَْهلِ «ـ املرجع يف هذا االحت�ل وهو  ۲

  فاألصح هو األقرب قضية كونه أحسن الوجه�. »به«إليه يف 
حتى ولو كان أبعد ذكرا وهو  »موته«ـ محور الكالم هو املسيح فليكن هو املرجع لضم�  ۳

  أقرب.
 -»يكون -به -رفعه -منه -فيه -شبه -صلبوه -قتلوه«ـ الض�ئر املفردة يف هذه اآليات ك  ۴

فكيــف تخلــف يف هــذه  السـالم عليـهكلها راجعــة إىل املســيح   -وهي �انية عدد أبواب الجنة
  عن املرجع لهذه الث�نية؟!. »قَبَْل َمْوتِهِ «اليتيمة 

ـ إن املسيح أعترب شــهيدا عــىل أهــل الكتــاب يــوم القيامــة، فهــل يشــهد عــىل إ�ــانهم  ۵
تعني أكيد اإل�ان دون مكيده أيا كــان مــن  »لئونن« ينفع، واإل�ان عند رٔوة البأس ال كلهم

إ�انهم عند رٔوة البأس، إ�ا هو إ�انهم �ا يرون من آيات صدقه  »قَبَْل َمْوتِهِ «مثلثه، فليس 
  يوم نزوله.

لكــان »َو إِْن ِمــْن أَْهــِل الِْكتــاِب «ـ لو عني قبل موت أهل الكتاب يف اســتغراق اإليجــاب  ۶
بعثة املسيح مٔون� به قبل موتهم، وهم � ئونوا به بعد مبعثه، بل وظنوا أنهم اليهود قبل 

  قتلوه، ولكن إ�انهم قبل موت. 
َو كُنُْت َعلَيِْهْم َشِهيداً ما دُْمُت «ـ إن املسيح يعترب شهيدا عىل أهل الكتاب ما دام فيهم  ۷

ٍء َشــِهيدٌ ِفيِهْم فَلَّ� تََوفَّيْتَنِي كُنَْت أَنَْت الرَّقِيَب عَ  فكيــف يكــون »لَيِْهْم َو أَنَْت َعــىل كُــلِّ َيشْ
  شهيدا عليهم يوم القيامة أنهم آمنوا به قبل موتهم وليس هو فيهم؟.

دليل بقاء اليهود والنصارى إىل يوم  »فَأَْغَريْنا بَيْنَُهُم الَْعداَوَة َو الْبَْغضاَء إِىل يَْوِم الِْقياَمةِ «ـ  ۸
  به قبل موتهم؟. القيامة فكيف هم مٔونون

ـ قضية التأكد لعدم قتله وصلبه عدم موته حتى ئون به أهل الكتاب إ�انا اختياريا،أما  ۹
  إ�انهم االضطراري به قبل موتهم فال �ّت بصلة لتأكيد السلب.

وهــذه  ١ـ ال نرى أي يهودي ئون باملسيح قبل أن �وت، ولو آمن بــه � ينفعــه إ�انــه ۱۰

                                                        
����� ا���� �� ��� �� ���� ��ل ��ل �� ا����ج �� ���! آ�� �� ���ب ا��ّ� �� ا����� ���� أ��� ا��ٔ���  �� ٥٧١: ١.��ر ا������ ١

 وا��ّ� أ�� ��ٔ�� ������دي وا����ا�� ����ب ���� �� أر��� ����� »َو إِْن ِ�ْ� ا�ْ�ِ� ا�ِْ���ِب إِ�ّ� �َُ��ِ�َ��� �ِِ� �َْ�َ� َ�ْ��ِ�ِ «أ�� آ�� ��؟ ���ل: ����: 

��� أراه ���ك ����� ��� ���� ���� أ��� ا��ّ� ا��ٔ��� ��� ��� �� ��ٔو�� ��ل ��� ��؟ ���: إن ���� ���ل ��� ��م ا������ إ�� 



 174

  سوف ئونون به.السالم عليهعرشة كاملة تٔود وتٔود أن الكتابي� الكائن� قرب موت املسيح  
ه وما صلبوه وإن � ئونوا به �اما، وتال�ه و قد يعم ذلك اإل�ان إ�ان اليهود أنهم ما قتلو 

 -وإن قلــيال -حيث تلمح ببقاء اليهــود »فَأَْغَريْنا بَيْنَُهُم الَْعداَوَة َو الْبَْغضاَء إِىل يَْوِم الِْقياَمةِ «
  إىل يوم القيامة، فقد ينقسم اإل�ان به قبل موته إىل ثالثة أقسام:

يصيل السالم عليهحيث يرون املسيح   آله و عليه هللا صىلان �حمد لئونن به كامل اإل�ان وقضيته اإل� -۱
، وهذا هو اإل�ان الصالح فإن وقفة اإل�ان عىل املســيح أيــا كــان غــ� السالم عليهوراء املهدي  

  مقبول إذ قضيت نبوته.
  ّول.أن يدخلوا يف حزبه، فيصبحوا مسيحي� حقيقي�، وهذا أقل من األ  »لَئُوِمنَنَّ ِبهِ «ـ  ۲
أنه ما قتل وما صلب وهم ج�عة من اليهود الذين ال ئونون به كاألول او  »لَئُوِمنَنَّ ِبهِ «ـ  ۳

حيــث يرونــه يصــيل وراء  »ما قَتَلُوُه َو ما َصلَبُوُه َو لِكْن ُشــبَِّه لَُهــمْ «الثا�، فإ�ا ئونون بانه 
  ، وهذا أقل من األول�.السالم عليهاملهدي  

� يصــلب، مهــ� كــان السـالم عليـهاليهود والنصارى يف زماننا عىل أن املسيح   و من ذلك توافق
  توافقا سياسيا أم دينيا.

قوله: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حك� عدال  السـالم عليهذلك وقد يروى عن رسول الهدى  
يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكرس الصليب ويضع الجزية ويفيض املال و تكون السجدة 

 »َو إِْن ِمْن أَْهِل الِْكتاِب إِّال لَيُــٔوِمنَنَّ ِبــِه قَبْــَل َمْوتِــهِ «احدة ّ� رب العامل� واقرٔو إن شئتم و 
»كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم«موت عيىس بن مريم و

١.  
فليكن إمام املسلم� حينذاك أفضل من املسيح حتى يكون إمامهم دون املسيح، فهل هو 

.. فــإذا هــم «آلـه و عليـه هللا صـىل؟! وك� يف رواية أخرى عنه السـالم عليهمإال املهدي القائم من آل محمد  

                                                                                                                                                         
ا����� ��� ���� أ�� ��� ���دي و�� ���ه إ�ّ� �� آ�� �� ��� ���� و���� ��� ا����ي ��ل: و��� أ�ّ� �� ��ا و�� أ�� ��� ��؟ 

 ���ل: ��� وا��ّ� ��� �� ��� �����. ا����م ������ �� ��� �� ا����� �� ��� �� أ�� ����  ����: ����� �� ���

��ل: ��وج  »َو إِْن ِ�ْ� ا�ْ�ِ� ا�ِْ���ِب ..«أ��ج ا������� و��� �� ���� و���� �� ا�� ���س �� ����  - ٣٤١: ٢و �� ا��ر ا�����ر 

�ل: ��� ��ت ����، و �� ���� ��� ���� أ�� ���رك أ��س �� أ�� ا����ب ��� ���� � »�َْ�َ� َ�ْ��ِ�ِ «���� �� ����، و��� ��� �� 

و��� أ��ج ��� ا��زاق و��� �� ���� وا�� ���� وا�� ا����ر �� ���دة �� ا��ٓ�� ��ل: إذا ��ل آ��� �� ا��ٔد��ن ����، »���� �����ن ��

�� ��� ���دي �� ا��ٔرض إ�ّ� آ�� �� ���� ��� �� ������  ا����م ����  و��� أ��ج ا�� ���� �� ا�� ز�� �� ا��ٓ�� ��ل: إذا ��ل ����

 ا�ٕ����ن، وأ��ج ���� ا�� ���� �� أ�� ���� و ا����.

 
 �ّ� ا��ّ� ���� وآ�� ��ّ�: ...ا����ر أ��ج أ��� وا����ري و���� وا������ �� ا��ٔ���ء وا����ت ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� �١
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»ول ليتقدم إمامكم فليصل بكم..بعيىس فتقام الصالة فيقال له تقدم يا روح هللا فيق
١.  

»تقدم أنت فصل بنا«و
م� يدل أنه يصيل خلف إمام املسلم� فهل هــو إّال األفضــل مــن  ٢

  .السالم عليهموهو املهدي من آل محمد   السالم عليهاملسيح  
� ال نك� لها، وهي تٔود أنه حي حتــى أقول: قصة نزول املسيح متواترة من طريق الفريق

  اآلن دون ريب.
  

  قولة مزدوجة بابن هللا
َو قالَِت الْيَُهوُد ُعَزيٌْر ابُْن ّهللاِ َو قالَِت النَّصــارى الَْمِســيُح ابـْـُن ّهللاِ ذلـِـَك قـَـْولُُهْم ِبــأَفْواِهِهْم 

  ).۳۰ أَّ� ئُوفَُكوَن (يُضاِهٔوَن قَْوَل الَِّذيَن كََفُروا ِمْن قَبُْل قاتَلَُهُم ّهللاُ 
ال تـَـِزُر واِزرٌَة «فهٔواء وأوالء أيضا فرقة من كّل دون الكل، فهل ئوذ الجار بجرم الجــار؟ ال و

قالـَـِت «وفرقــة مــن النصــارى »قالَــِت الْيَُهــوُد ُعَزيـْـٌر ابـْـُن ّهللاِ «! فرقة من اليهــود »ِوْزَر أُْخرى
خاويا عن كل حق، ثــم »قَْولُُهْم ِبأَفْواِهِهمْ «البعيد البعيد  »ذلك«و »النَّصارى الَْمِسيُح ابُْن ّهللاِ 

من املـرشـك�  »يُضاِهٔوَن قَْوَل الَِّذيَن كََفُروا ِمْن قَبُْل «وليس من اختالفهم أنفسهم، وإ�ا هم 
  .٣!»قاتَلَُهُم ّهللاُ أَّ� ئُوفَُكونَ «القائل� إن ّ� ابنا أو أبناء 

                                                        
�� ��ّ�: ���ج ا����ل �� ���� �� ا�ـ��� وأد�ـ�ر ١ .ا����ر أ��ج أ��� �� ���� �� ��� ا��ّ� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ

� �ـ� أن ����ـ�ا إ�ـ� إ�� ���� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� ��ّ�) �� ���ل ���� ����دي �� ا���� ����ل �� أ��� ا���س �ـ� ��ـ��� -�� ا����

ا���اب ا����� ������ن: ��ا ر�� �� �������ن �ٕ�ذا �� ����� ����م ا����ة ... �ٕ�ذا ���ا ���ة ا���� ���ـ�ا إ��ـ� ��ـ�� �ـ�اه 

 ا���اب ����ث ��� ����ث ا���� �� ا���ء ����� إ��� ������ ��� أن ا����ة ���دي �� روح ا��ّ� ��ا ���دي ��� ���ك ��� ��ن �����

���� �ّ�  .»أ�� إ

 
.أ��ج ���� �� ����� �� ا����ي أ����� ���و �� ����ن ا����� أ����� ر�� �� ا��ٔ���ر �� ��� أ���ب ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� ٢

��� ����ل �� أ��� ا���س ���م : ����ل ���� ��� ���ة ا�-إ�� أن ��ل - وآ�� ��ّ� ��ل ذ�� ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� ��ّ�) ا����ل

�� روح ا��ّ� ��� ��� ����ل: إ��� ���� ��ه ا��ٔ�� أ��اء ����� ��� ��� ���م أ�� ��� ��� �����م ����� ��� �ٕ�ذا ا���ف أ�� 

��� أ��ا  ���� ����� ��� ا����ل �ٕ�ذا رآه ذاب ��� ��وب ا����ص ���� ����� ��� ���و�� ������ �� ����م أ����� ���� ��ء �����

 ���� ��� أن ا���� ���ل: �� ��ن ��ا ���� ������ وا���� ���ل: �� ��ن ��ا ���� ������.

 
�ـ��� ���ذ�ـ� �ـ�  ٣٤و�ـ���  ��١١٦١٧ �ـ� ا���ـ���� ا��ـ����� ����ـ���ث �ـ� ���ـ�� �ـ�رة ا����ـ�ة .��� ا������� �� ����� ��ـ�٣ وإ

:����� 

ا��و��ن و ا���س وا��������� وا������������  ��� ا���ا���: ا�����ث ا������ وا����� و��وو وا������� وا����د وا������� وا�����ن

 ا��������� وا����وس ا�������. ��ٔ��������وا��رد��� وا���� وا�������� وا���ا�� ا

َ�ُ�وا ِ�ْ� �َْ��ُ «���اء ��   و�� ������� ��اء ا��������. »ا��ِ��َ� �َ
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و كذلك من كفرة اليهود وقد كان (فيلو) الفيلسوف اليهودي اإلسكندري املعارص للمسيح 
م ومعهــم ســائر الكفــار يقول: إن ّ� ابنا هو كلمته التي خلق بها األشياء، ثــم ومــن قــبله

  ). بحذاف�ها املتشتتة.۱القائل� بالبنوة اإللهية(
و لقد فصلنا القول حول البنوة اإللهية بحذاف�ها بطيات آياتها فال نعيد هنا إال ثالوثا منها 
هي: بنوة ترشيفية كعزير يف قول القائل� به ككل، وبعــض القــائل� إن املســيح ابــن ّهللا، 

إِنَّ ّهللاَ ثالُِث «ض آخر من النصارى، وبنوة مرتقية إىل ذات األبوة يف قالة وبنوة والدية كبع
خطوات خاطئات يف حقل البنوة اإللهية ما لها مــن »إِنَّ ّهللاَ ُهَو الَْمِسيُح ابُْن َمْريَمَ «و »ثَالثَةٍ 

و إليكم حوار الرسول »فَُكونَ الَِّذيَن كََفُروا ِمْن قَبُْل قاتَلَُهُم ّهللاُ أَّ� يُؤ «جذور إال الرشكية من 
  .١مع اليهود والنصارى بهذا الصدد آله و عليه هللا صىل

                                                        
: و��� ����� أ�� �� �ـ�ي ��ـ� �ـ� ا���ـ�� ز�ـ� ا����م ����.�� ���ب ا�ٕ�����ج ������� ��ل أ�� ���� ا�����ي ��ل ا���دق  ١

���� ���ات ا��ّ� �����، أ�� ا���� ��� ر��ل ا��ّـ� �ـ�� ا������� �� ا����� �� ��� ��� ا����اء �� ��� �� أ�� ���� أ��� ا��

�� ��� أ�� ���� أد��ن: ا����د وا����رى وا������ وا������ و����� ا���ب، ����� ا����د: ��� ���ل: ���� ا�� ا��ّ� و��  ا��ّ� ���� وآ

������� �����ك و���� ا���ـ�رى ��ـ� ��ـ�ل:  ����ك �� ���� ����� �� ���ل، �ٕ�ن ا������ ���� أ��� إ�� ا���اب ��� وأ��� وان

�ـ�  -إن ا����� ا�� ا��ّ� ا��� �� و�� ����ك ����� �� ���ل؟ ��ن ا������ ���� أ��� إ�� ا���اب ��ـ� وأ��ـ� وإن ������ـ� ���ـ���ك

�� ا��ّ�؟ ����ا: ��ٔ�ـ� أ��ـ� ���ـ� ��ل: ��� ا��ي د���� إ�� ا���ل ��ن ����ا ا -�� -��ل �����د: أ ������� ��ٔ��� ����� ���� ���؟ ����ا

: ��� ��ر ���� ا�� ا��ّ� دون ���� و �� آ�ـ� و ���� ا��� ���إ��ا��� ا���ر�� ��� �� ذ��� و�� ���� ���ا ��ا إ�� ��ٔ�� ا���، ���ل ر��ل ا��ّ� 

ا���ا�ـ� �ـ� إ��ـ�ء ا���ر�ـ� ���ـ� �ـ�ن ا��ي ��ء�� �����ر�� ورأوا ��� �� ا�����ات �� �� �����؟ �ٕ�ن ��ن ���� ا�� ا��ّ� ��� ��� �� 

���� ������ة أ�� وأو��، و��� ��ن ��ا ا����ار �� إ��ا�� ����� ���� أ�� ا��� ��ٔ���ف ��ه ا���ا�� ����� ���� �ـ� ����ـ� أ�ـ� 

ـ�ء�� ��ـ� �� ا����ة، وإن ���� إ��� ����ون ������ة ا����دة ��� ���� �� �����ون �� د����� ��ه �� و��دة ا��ٔ���ت ا��ٔو� �د �ـ��� آ�

��� ����� ����ّ� و������ه ����� وأو���� ��� ���ت ا������� وو�� ����� أن ��ـ�ن ��ـ��� �����ـ� وإن ��ـ�ن �ـ� �ـ��� �ـ��� 

وا�����؟ ����ا: ���� ���� ��ا �ٕ�ن ��ا ��� ��� ذ��ت و���� ���� أ�� ا��� ��� ���� ا���ا�� وإن �� ��� ���ك و��دة ��� �� ��ـ�ل 

����ء�� ��� ���� إ��ا�� وإ����� �������� �� ���ه: �� ���! وإ�� ا��� �� ��� ���� إ���ت و��د�� ���، و��ٔ�� �� ���ل ذ�� ��� ��  ���

أ���� �� ��� ���� و����، و���� ��� ��ـ� ا��ّـ� ����ـ� �ـ� ��ـ� �ـ�ن �ـ� ا��ـ�ه ا��ـ� ��ـ� ا���ا�ـ� �ـ� ��ـ� ا���ـ�دة ��ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ� 

 :آ�� و ���� ا��� ���

إن ا��ّ� ���� �� ���� �ٕ���اره و����  ���ا �� ���� ���: إ�� إن و�� ��� ��ا ا���� أن ���ن ���� ا��� �ٕ�ن ��ه ا������ ����� أو��

���� ���� ��ٔن �� ا������ �� ����� إ�� �� �� أ��� ��� ذ���� ���، ��ٔ��� ����: إن ����� �� ������� �� ���ل ��ٔ���� �� ��� 

و���� �� ��� و��ا ا��� �� ��� ���� ا����دة ��� ���ون أ��� أن ��ا ا����� ���ل ��ٔ���� آ��: ��ا أ��، و��ٓ��: ��ا ���� ���� 

وأ��، و��ٓ��: ��ا ���ي و�� ���ي ��� ���� ا�ٕ���ام، وإن �� زاده �� ا���ا�� زاده �� ��� ��ا ا���ل، �ٕ�ذا ���ز ����� أن ���ن 

� أو أ�� أو ���ا ��ٔ�� �� زاده �� ا�ٕ���ام ��� �����، ��� أن �� زاد ر��� �� ا�ٕ���ام ��ل ��: �� ���ي و�� ���� ���� أ�� ��ّ� أو ���� �

و�� ��� و�� ر���� ��� ���� ا�ٕ���ام، وإن �� زاده �� ا���ا�� زاده �� ��� ��ا ا���ل، أ ����ز ����� أن ���ن ���� أ�� ��ّ� أو 

أو أ���ا ��ٔ�� �� زاده �� ا�ٕ���ام ��� �� ��ل ��: �� ���� أو �� ���ي أو �� أ���ي أو �� ��� أو �� ر����،  ���� أو ��� أو ر���� أو ���ا

 :ٓا�� و ���� ا��� �����ل: ���� ا���م و����وا و����ا: �� ���� أّ���� ���� ���� ���� ���، ���ل 

��� ا����رى ���ل: وأ��� ����: إن ا����� �ّ� و�ّ� ا��� �������   ٓا�� و ���� �ا�� ����� أ���  -ا���وا ��� ����ب �����ة ��ٕ����ف ����� ا��ّ�

ا���؟ ��� ا��ي أرد���ه ���ا ا���ل؟ أ أرد�� أن ا����� ��ر ����� ����د ��ا ا����ث ا��ي �� ����؟ أو ا����ث ا��ي ��  ا����م ����
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و لقد اشتد غضب ّهللا يف مواطن ثالثة حسب املروي عن الرسول (صىل ّهللا عليــه وآلــه و 
اشتد غضبه عىل اليهود أن قالوا عزير ابن هللا، واشتد غضبه عىل النصارى أن قالوا «سلم): 

»أراق دمي وآذا� يف عرت� املسيح ابن هللا، وان هللا أشتد غضبه عىل من
١.  

                                                                                                                                                         
: إ�� ا��� �� أ�� ا���� ���ا�� �� ���م ��� أ��ا ��اه؟ �ٕ�ن أرد�� أن ���� ��ر ����� ����د ا����� ا��ي �� ا��ّ�؟ أو ���� �����

ا����� ��ر ����� ��� أ����� ��ٔن ا����� ���ل أن ����� ����� �����، وإن أرد�� أن ا����ث ��ر ����� ��� أ���� ��ٔن ا����ث 

� ���ده ��� أ��ر�� ���وث ���� و���وث ا����� أ��� ���ل أن ���� �����، وإن أرد�� أ�� ا��� �� ��ٔن ا���� وا����ه ��� ���

ا��ي ا��� �� �� أ���، ��ٔ�� إذا ��ن ���� ����� و��ن ا��ّ� �� ا��� �� ��ٔن أ��ث �� ���� ��ر �� أ��م ا���� ���ه ��� ��ر ����  

��� أ��� ��� �� ���� �� ا��ٔ���ء وذ�� ا����� ������ و��ا ���ف �� ��أ�� �������، ����� ا����رى �� ���� إن ا��ّ�  ا����م ����

: ��� ����� �� ���� �����د �� ��ا ا����� ا��ي آ�� و ���� ا��� ���ا������ �� أ��� ��� ا���ه و��ا ��� و�� ا���ا�� ���ل ��� ر��ل ا��ّ� 

 �����ن: إن إ��ا��� ���� ا��ّ�؟  ذ�� ��� �����ا إ�� ر�� وا�� ���� ��ل ��: �� ���� أو ���� ٓا�� و ���� ا��� ���ذ�����ه �� أ��د 

 ��ل: �� ���� ذ��، ���ل: إذا ���� ذ�� ��� �������� أن ���ل: إن ���� ا�� ا��ّ�؟

: إ���� �� ������ ��ٔن ����� إن إ��ا��� ���� ا��ّ� �ٕ���� �� ���� �� ا���� وا���� إ��� ������ ا���� وا����� و�� ٓا�� و ���� ا��� ������ل ر��ل ا��ّ� 

�����  ��ن ����� إ�� ر�� ����ا وإ��� �������� ���ه ������ ������� وذ�� ��� أر�� ���� �� ا���ر ���� �� �� ا������� ���� ا��ّ� ����� �

���� ���ل ��: أدرك ���ي ����� ����� �� ا���اء ���ل ����� �� ��ا �� ��� ����� ا��ّ� ������ ���ل: �� ���� ا��ّ� و��� ا� ا����م ����

�� إ��� ���� ����� أي ����ه و������ وا������ إ��� ��� ��اه، وإذا ��� ���� ذ�� �� ا���� و��  إ�� �� أ��ٔل ���ه و�� ���� �� إ

ون أ�� �� ���� ������ وو�� ��� أ��ار �� ��� ����� ���ه ��ن ا����� ����ه ا����� �� و��ٔ��ره و�� ���� ذ�� ����� ا��ّ� �����، أ�� ��

� إذا �� ����� إ��� �� ��� ����� وإذا �� ���� ��ٔ��اره �� ��� ����� وإن �� ���ه ا���� وإن أ���� وأ���ه �� ���ج �� أن ���ن أ�

و��ه، ��ٔن ���� ا����دة ����، �� إن و�� ��ٔ�� ��ل �ٕ���ا��� ����� أن �����ا أ��� ���� ������ا: إن ���� ا��� و�� أ��� أن �����ا 

��� ��ٕن ا��ي ��� �� ا�����ات �� ��� ��ون �� ��ن �� ���� �����ا: إن ���� أ��� ا���، وا�� ���ز أن �����ا ��� ��ا �� و����� ا

ا����� أ�� ���� و���ه و��� ور���� و أ���ه ��� �� ذ���� ا����د، ���ل ����� ����: و�� ا���� ا������ أن ���� ��ل: أذ�� إ�� 

: إن ���� ���� ا����ب �����ن �ٕ�ن ���: أذ�� إ�� أ�� وأ���� �����ا: إن ���� ا���� ������ ���� ٓا�� و ���� ا��� ���أ��، ���ل ر��ل ا��ّ� 

����ا أ���ء ا��ّ� ��� ��ن ���� ا��� �� ا���� ا��ي ��ن ���� ا���، �� إن �� �� ��ا ا����ب ���� ����� ��ا ا��ي ز���� أن ���� 

��ٔ��� ���� إ��� ���� أ�� ا��� ��ٔ�� ا���� ��� �� ���� �� ���ه وأ��� �����ن أن ا��ي �� �� ���� ��  �� ��� ا������ص ��ن ا��� ��

��� �� ��اء ا���م ا���� ��ل ��� ����: أذ�� إ�� أ���ٔ���� ���� أن ���ن ا�ٕ�����ص ����� ��ٔ�� �� ��� ����� ���ل ���� ��� 

 ���� ���� و��ٔو������ ��� ��� و���� ��ٔ�� إذا ��ل: �� ��� �� ��� ا����ص ���� وأ��� إ��� �����

أ�� وأ���� ��� أراد ��� �� ذ���� إ��� و������ه و�� ��ر��� ���� ���: أذ�� إ�� آدم أ�� وأ���� أو إ�� ��ح أن ا��ّ� ������ إ���� 

�ا: �� رأ��� �����م ���د�� و�� ������ و������ ���� وآدم أ�� وأ���� و���� ��ح �� �� أراد ��� ��ا، ��ل: ���� ا����رى و���

: �� ا��ي ���� ����� ���� �� أ�� ��� ������� إ�� ����� أ��م ��� أ��ا ا����م ����و����� �� أ��ر��، ا�����،�� آ��ه ��ل ا���دق  

� رأ��� ��� ���� �� ���� ���� وآ�� و��� ��ٔ����ا و����ا ���� و����� ر��� �� �� ���� ���� و����ا: � ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ�

 ���� أ�� ر��ل ا��ّ�.

 

 
�ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��أ��ج ا����ري �� ��ر��� �� أ�� ���� ا���ري ��ل: ��� ��ن �ـ�م أ�ـ� �ـ�� ر�ـ�ل ا��ّـ�  -٢٣٠: ٣.ا��ر ا�����ر ١

 ����� را��� ���� ���ل: ..آ�� و ���� ا��� ���و��� و���ت ر������ ���م ر��ل ا��ّ� 

�����ا: ��� ����� و�� ���� ������ وأ�� �� ���� أن ����  - ����� -����� �� ا����د آ�� و ���� ا��� ���ل ا��ّ� و �� ا�� ���س ��ل أ�� ر��
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  وليعلم بتفصيل أنها واقعة ال مرد لها. ١ذلك وإىل قول فصل عن قصة البنوة العزيرية

                                                                                                                                                         
 ا�� ا��ّ�!.

 
د و��� ����� ��� ����� ����ة �� ����� ��را ��� ا���� ٣٨٥ -٣٧٨: ١٠.أورد ا�����م ا���� ر��� ر�� �� ����� ا����ر ١

) أن ��� ��را ١٩٠٣ا�������ت، ���� ���� ��� ��� ����� ����� و����ع ا���� ���ات، ��ل: ��ء �� دا��ة ا����رف ا����د�� (ط 

�� ر��� ا���ٔر�� ا���� �����د��، ا��ي ����� ��� أز��ره و��� ��ا ورده، وا�� ���� ��ٔن ���ن �� ���� ا������ �� �� ��� ��ء ��� 

 ب) ��� ���� ����، و��� ��را أ��د�� أو أ�����، و�� �� ����� ��� إ��ا��� ��������ا رؤة ا��ٓ��ت: ����٢١ (ا�����د 

ا�����ات ��� رأو�� �� ��� ���� .. وذ�� ���� ا�� ��� ا������ �����وف ا��ٓ��ر�� و��ن ��� �����ت ��� ا�����ت ا��� ��� 

���� إ�� ���ه، و��ل ا�����ر ���� ا������� �� ����س ا����ب ا����س: ��را (��ن) ���� ���دي ����، وان ���أ ا���ر�� ا����دي 

ا����� ا���ع، و�� ا���� ا������ ����� أ��ح ���را أن ��ٔ�� ��دا وا��ا �� ا���� إ�� أور����  »ار������«و���� ���� ��� ���� ��ة 

�� ��ل: و�� ����� ا����د ���� ��را ����� ����� ����� ����  - � أر��� أ���) و���� ��ة ا���٧م) (��را ص  -ق ���٤٥٧ ��� (

وإ���� و�����ن إ�� أ�� ا����� ا�����،ا�� ��� أ���ر ا����ب ا����س وأد�� ا��ٔ��ف ا����ا��� ��ض ا����ا��� ا������ وا�� أ�� 

، و��ن ا���� ��� ٢٧ -١: ���٧ا���،���� ص  ١٩: ٦ -٨: ��٤ ص  »��را«�� ��ل: و��� ���  -»�����«و »��را«و »ا��ٔ��م«أ���ر 

وأ��ل: إن ا�����ر ��� ���� ا��ٔ�� ��� أ�� ا����ب ���� أن ا���راة ا���  - ر����� �� ا���� �����ن ا����ا��� أ��� �� ا����ا���

�ٕ��� ��� ��� ا�����ت �� ���ه �� ����  ا����م ����وو���� �� ����ت ا���� أو ������، �� ���ت ��� ��� �����ن  ا����م ��������� ����  

��� ��� ا������ ا����� ���� ����� ا������ ا���� ��� ��اه �� ��� ا����ك ا��ٔول وان (��را) ��ا �� ا��ي ��� ا���راة و����� ��� 

�����،���ل أ�� ا����ب: إن ��را ����� ��� ا���� �����وف ا����ا���، وا���� ا����ا��� ا����و�� ������ ا���� ا������ ا��� ��� ا����د �

���� ���� أو �ٕ����م �� ا��ّ� .. و��ا �� �� ����� ����� و���� ا���ا��ت ����ة ����رة �� ��ا���� �� ا���� ا����� ���ا ا���ٔن 

��� ��� ا�����ا��ت ��� و�� ��� ا������ ا���دي ��� وا����� ��� � -وأ��� ����� -��� �� ��ٓ����� �����ة ا��ٔ���ب ���������

) إن ���� ا��ٔ���ر ا������ ���� �����ر �� ��� ��٢١د  ١٤: ف ��٤ن ا��ٔ���ر ا����� ����� و���� ����: ��ء �� ��� (��را 

(����� ���) ��� ��ل: إن ا���ر أ���� ������ ��� ��� ���� ��ٔي ا��ئ أن ���ف �� ���� و��اد ��� ذ�� أن ��را أ��د ���� 

وا�����  »���������س«���س ��ٔ��� ا��ٔ���ر ا������ ا��� أ��د��� ا���ر، و���ه ���� ����� ���� �����ون و���� ��ى ا��وح ا

و����� ����ن (��را) ���� ا��ٔ���ر ا������ ا����و�� »�������س«وا�����  »����� ا�����«وا�����  »ا��و����س«وا�����  »�����وس«

 ����� ���ا ا����ن ��� و��� ��� ����ن:«��� ا����د .. إ�� أن ��ل: 

أ����� أن ���� أ�� ا����ب �����ن ����� ��ا �� ����� د���� وا�� ����� ا������ �����، و ������� أن ��ا ا������ وا�� 

���� ��� ذ�� �� �� ا�����ن ���ا�� ا��ٔر��ن و��ا �� ا��ي ���� ����ء أورو�� ا��ٔ��ار، ��� ��ء �� ������ �� دا��ة ا����رف ا�����

���ه و��� ����� �� ����� �������: أ�� ��ء �� روا��ت أ��ى ���ٔ��ة ���� أ�� �� ��� إ���� ا������ ا��� أ���� ���، �� أ��د ���� 

�رة ا����� ا��ٔ���ر ا������ ا��� ���� أ���� وأ��د ����� ���ا ��� �������: (أ�� ����) �� ��ل ���� ا������ ����: وإذا ���� ا��ٔ��

���را ��ا �� ����� �� ����� �� ا������ ��ٔ������ �� ����ء أ����� و�� �����وا �� ��ء ���� إ�� ���ب آ��، ����ب ��ا ا���� ��ون 

���ا (و ���� ا���ل أن ا����د � -»��١٩٢٩ ا����� ا��ا��� ���ة ���  ٩ج  ١٤أن أ���رة ��را �� ا������ أو��� ا��واة ا������ (أ��� ص 

و�� ��ا��ن �����ن ����ا ��ا ��� أن ����� أ��� ���� ��� (ا�� ا���) و�� ��ري أ ��ن إ����� ���� ����� ا������ ا��ي أ��� ��� 

إ��ا��� وداود و������ أم ������� ا��ي ���ٔ�� ����� �� �������� (����) و�� ���� �� ����� و��� ا���� ا��� �� أ�� ����ة ا����رى 

 »�� ا�����ون ��� أن إ���د ��ا ا���ل إ���� ��اد �� ����� �� ���� ...و�� ا�

�ََ�ْ� َ�ِ�َ� ا��ُّ� «و ».. و أ�� ا���� ����ا ��ا ا���ل �� ا����د ��� ��� ���د ا������ ������ ��ل ا��� ����: َو ���َِ� ا�َْ�ُ��ُد �َُ� ا��ِّ� َ�ْ��ُ��َ�ٌ «

و����� أن ���ن �� ����� إ���  »َ�ْ� َذا ا��ِ�ي ُ�ْ�ِ�ُض ا��َّ� �َْ���ً َ�َ���ً «ردا ��� ���� �����:  »َ� �َِ���ٌ َو �َْ�ُ� ا�ْ�ِ���ءُ �َْ�َل ا��ِ��َ� ���ُ�ا إِن� ا��ّ 

 ����� و�� ���� إ����،
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د و عزير هذا هو الذي جدد التوراة بعد اندراسه وانط�سه حيث كتبهــا مــن جديــد بعــ
ملك بابل، حيث افتعل ما افتعل بهم وأحرق كتبهم،عنــد  -غائلة بنوكد نّرص: بخت النرص

امللك اإليرا� بابل شفع لهم عنده عزير فسمح له أن يعيدهم إىل بالدهــم »كورش«ما فتح 
أَْو كَالَّــِذي َمــرَّ «وأن يكتب لهم التوراة وقد مات مائة سنة ثم بعثه ّهللا ك� يف آية البقــرة: 

كر�ا لحد البنوة اإللهية  -بزعمهم -، فلذلك عظموه فاتخذوه ابنا ّ� تكر�ا له» قَْريٍَة ..َعىل
املستحيلة! وظاملا � يكن زعم بنوته اإللهية منهم أجمع، إال أن جمعا منهم اتبعوا حملــة 

  ذلك املشعل، وآخرون سكتوا، ثم قلة باقية � يكن لهم أمامهم صيت وال صوت.
هي قالة لجمع منهم جميع دون الجميع، وهكذا النصــارى، ولــو �  »الْيَُهودُ  قالَِت «إذا ف 

تكن لهذه القالة واقع حارض فيهم لكانت هذه تهمة تكفي يف تزييف املواجهة القرآنية،ملا 
عن تكذيبه، فحيث الك�ة الكث�ة منهم انحرفوا هكذا عــن حــق التوحيــد، و  -إذا -سكتوا

ها تٔوذ بع� اإلعتبار، بل كانت تٔوخذ وتالحق ملا ذا تخلفت عن القلة القليلة ما كانت أمام
إضافة إىل أن املواصــفات »قالَِت النَّصارى»«َو قالَِت الْيَُهودُ «ذلك االختالف، لذلك صح القول 

املذكورة يف اآلية السالفة تضيق نطاق املوضوع هنا، فهم إذا كفرة اليهود والنصارى كلهم، 
للعهــد دون  -إذا -ه� املعهودان بتلك املواصفات الكافرة، فالالم »ىالنصار «ك�  »اليهود«و

  الجنس فضال عن االستغراق.
ــرم ّهللا  ــا ح ــون م ــم ال يحرم ــر، وأنه ــوم اآلخ ــاّ� والي ــرهم ب ــن كف ــود م ــا رسد لبن و هن

اليدينون دين الحق، أنهم تبنوا ّ�، يف أي مــن بنــوده الثالثــة، مضــاهاة للمـرشـك�  ورسوله
  من قبل.العائش� 

ثم اتخاذهم من دون ّهللا من يشاقون ّهللا يف أحكام من أحبار ورهبان، أّمن هو نفسه من 
هــو  -فقــط -عباد ّهللا املخلص�، ويف ذلك نكران لرسالة ّهللا، ك� هو نكران لكون املرشــع

  ّهللا.
، ثم استحاللهم ألكل أموال الناس بالباطل، وكنزهم للذهب والفضة وصدهم عن سبيل ّهللا 

وكّل ذلك تخلفات عن كــل رشائــع ّهللا ورســاالته، دون هــذه  »ال يَِدينُوَن ِديَن الَْحقِّ «حيث 
  األخ�ة فقط.

  ك� وكل ذلك تبي� ملواد من كفرهم يف أصول أو فروع، تربيرا لقتالهم حتى ...
  والقول بطبيعة الحال ليس إّال باألفواه؟ »ذلَِك قَْولُُهْم ِبأَفْواِهِهمْ «ثم 
) أم حــ� ۱۶۷:) ۳( »يَُقولُوَن ِبأَفْواِهِهْم ما لَيَْس ِيف قُلُوِبِهمْ «يعني أنهم ال يعتقدون فيه قد 

                                                                                                                                                         
���م �� ����  ٓا�� و ���� ا��� ���روى ا�� إ���ق وا�� ���� وا�� أ�� ���� وأ�� ا���� وا�� ��دو�� �� ا�� ���س ��ل: أ�� ر��ل ا��ّ� 

 .»و����ن �� أو�� وأ�� أ�� و��س �� ��� و���� �� ا���� �����ا: ��� ����� و�� ���� ������ وأ�� �� ���� أن ���� ا�� ا��� ..
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فحتى إن »يُضاِهٔوَن قَْوَل الَِّذيَن كََفُروا ِمْن قَبُْل «يعتقدونه فال يستندون فيه إىل برهان، وإ�ا 
  .»ُم ّهللاُ أَّ� ئُوفَُكونَ قاتَلَهُ «اعتقدوه ف� هو إّال تقليدا أعمى للذين كفروا من قبل 

ـ قــول  ۱فقد جمعوا ركاما من الباطل ظل�ت بعضها فوق بعض ال يكاد يوجد فيها نــور: 
ـ فإ�ــا  ۳ـ وإن كان بقلوبهم فليس من مختلقاتهم أنفســهم.  ۲بأفواههم وليس بقلوبهم. 

ه مــن هو مضاهاة للذين كفروا من قبل، فيا ليــتهم ضــاهئوا كتــابي� مــن قبــل أّمــن أشــب
  املوحدين، ولكنهم اصطفوا يف عقيدة الّالهوت تقّوالت من املرشك�.

ذلك حمقهم يف عمقهم تقليدا أعمى للمرشك�، ومن ناحيــة أخــرى نــرى جهالــة عميقــة 
ابن  حميقة أخرى لهم أنهم يعارضون العقل يف الهوت األلوهية حفاظا عىل خرافة الثالوث

  :١ناجيلّهللا، ك� وكانوا يعارضون العلم واأل 

                                                        
.إن ����� أ��������ن: ����� ا������ ���� ���ات ا��ٓ��ف �� ��اء ا�������� �� ��ا��ت إ������، ���� ���� ����د ���� ��� ١

.����� 

���� أن �����ا أ���ء،  ���١٠٢٢٠ ��� (�����دا)  ر��� وا�� �� ����� ا������ ا������، ��� �ٕ���اق ز��ء  ���١٨ ���ل 

 ���� ���� ��� ا���ق ������ ��� �� ا���� ا�����!. وإن ���� �����

���� ���� ا����، و����ا �����ن ���� ��ٔ��ان  -��� �� ز���� - و �� ������ت ��ه ا������ أ�� �� �� ���� ������ وا�ٕ����د

 ا������ وا������ ��� ����ف ��� أ��� �� وإن �� ��� ��� وا���.

� �� ��ن ���ّ� ���� ��� ���وا ��� �� �����ا ��� و��ٔة ا�������ت ��� ا����ّ��� ��� ������ا أ���ا إن ا�����ء ا������� �� ��ه ا���

 ��� �� �����ا.

�� أ��ان ا�������ت: إن ����� ����� ����� ا������ ����ا ����ن ا����� ���  - و�� �� ا������� ا��ٔورو���� -���ل (��ى و��)

�� �����، و�����ن �������ت ا������� ������ و�����ن ��� أ����� وأر���� ������ ������ ا���ق، و������� ��� ���� أ����

��� ���� د��ت ���� ������، و�����ن ا�ٕ��� ��� أ���ر�� ��� ���ب ا����� إ�� ���� ا���ع �����ٔ إ�� ا�ٕ���ار ��� ����و�� ���، 

 ��� �� ���ون �ٕ��� ا�ٕ���اق أ���ء.و���� ����� ذ�� ا�ٕ���ار أ��� ������� ��� ����، و�� ا�

وأ����ه أ����، �� ����ه ��  -���� ��م إ��ار ��� ����و�� ��� -و �� ���� ��اء ا������� ا������ف ا��ٔورو�� (وا����) إذ ����ا �����

.���� 

 م و�� �� أ���ء ����� ����� ا������ �� (��در��): ١٨٠٠و ���ل (ژوان آ��������ر��) 

و��ه  ا����م ������� �� ��ض ��ه ا�������ت ا������ ��� ا�������، وأرى ������ ����ا ��� ا���� ا������  إن ���� ��

 ا������ت ا������ ��� ا�������.

و ���ل: ��� ���وز ���� ا�������� �� ا������� ���ٕ���اق، ا��� ���� (����) أن ���� ����� ��رج ا���� �� ���اء ���� 

�ن دا��� ا�����ام، و�� و��� ������ أر�� �� ا������ ��� أ������ ا��ٔر���، و��ن ���ق ���� ا�����ون ��������� (�����دا) و��

 ا���ا���!.

و ���ل ا����� ا������� (��ز�����) �� ������ ����ب (��رل ���) ��خ ����� ����� ا������، ���ل: ��� أ��� أن ��ه ا������ 

 ��ٔ���م ا������، ���� ��� ����ا أن أ��� ���� �������ن.����� ا�ٕ����� �� ��ه ا

ذ��، ���راء ا������ ا�ٕ������� ����ا ������ن ا������� ���ا، وا����� ���� ��ن ��ا�� ا������� ��� ��� و���ن ��� ������ 

 إ�� ا���.

�����، و�� ا������ ���� �� ا�����ء ا���� ���� ��� أ��� إ��  �����٣٤٠٠٠ و����ا/  ��٣٢٠٠٠اء أ����ا ���ل ���� أ��� ��/ 
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كانوا يحمون املتهم لحد الحرق، ويعلقونه لحد كانت  إن موظفي محاكم تفتيش العقائد
أرجلهم  أعضائهم تتفكك، ويقطعون باملعضات الحديدية لحومهم، ويضغطون عىل أيديهم

�عاقد حديدية لحد تسمع دقات تفكك عظامهم، ويدخلون اإلبر تحت أظفــارهم حتــى 
وكانت نتيجة ذلــك اإلقــرار  يقرب املتهم إىل حالة النزع فيلجأ إىل اإلقرار �ا يريدونه منه،

  انهم يخنقونه قبل حرقه، وأما الذين ال يقرون فإىل اإلحراق أحياًء.
قضية عدم  -) إذ قطعوا لسانه۱و من جملة هٔواء املعذب� الفيلسوف األورو� (وانينت) (

  وأحرقوه أمامه، ثم قتلوه رش قتلة. -إقراره �ا يريدونه منه
دعاء حيث الدعاء ليس إال ممن ال يقدر عــىل أن يحقــق مأمولــه  ليس »قاتَلَُهُم ّهللاُ «و هنا 

بنفسه فيطلب ممن هو فوقه، فهو إخبار أن قتل ّهللا فطَرهم وعقولهم ك� قتلوها قضية 
املفاعلة املعنية من املقاتلة، فل� قالوا ما قالوه وفعلوا ما فعلوه وافتعلوا ما افتعلوه ختم 

  .»اتَلَُهُم ّهللاُ أَّ� ئُوفَُكونَ ق«ّهللا عىل قلوبهم �ا ختموا ف 
ُدوا اتََّخُذوا أَْحبارَُهْم َو رُْهبانَُهْم أَْرباباً ِمْن ُدوِن ّهللاِ َو الَْمِسيَح ابَْن َمْريََم َو ما أُِمُروا إِّال لِيَْعبُ 

  ).۳۱إِلهاً واِحداً ال إِلَه إِّال ُهَو ُسبْحانَُه َعّ� يُْرشِكُوَن (
هذا املثلث ال يعني فقط أنهم ربّبــوهم كــ� ّهللا، بــل وهــو معــاملتهم اتخاذ الربوبية يف 

معهم ك� يعامل الرب يف البعض من اختصاصات الربوبيــة، فقــد اتخــذوا املســيح ربــا يف 
خرافة األقانيم واتحاده بذات ّهللا، وعبادتهم له ك� ّهللا، وذلك يختلف عن سائر االتخاذ يف 

كــ� يطــاع ّهللا مرشــعا، فاتخــذوهم أربابــا يف حقــل  أحبارهم ورهبانهم، حيث أطــاعوهم
 أَْحبــارَُهْم وَ «، ويف الفصــل بــ� ١الترشيع، فأصغوا إليهم كامل الصغي في� أحلوا أو حرموا

                                                                                                                                                         
 ����ا ������ن �� ا��ٔ����� ا�������، أم ����ا ������ن �� �� ����� ا��ٔ�����.

 ذ��، و���ذ�� �� ���� ا���ا�� ا������ إ���� ا���ض ا�����:

ا������ ا������! أن ���� ا��ٔ��اب ��� ���ل ا�����ر �����و����ن ا������ �� ��ر�� ا����ن ا�ٕ������: أن ���� ا��ٔ����� أ�� �� 

ا�������� �� ���ء�� وأ������ ������، ورا�� آ�� ���� ��ه ا������ ا����� وأ�� ���� ا��ٔ��اب ������� و������ �� ������، 

 ������ل أن إ���ن ا�������� ���� ��� ��دق.

اء ا�������� ����ا �� ا�����، و�� ���� �� ����� ا������� و ��ا ا��ا�� ا����� ب ���ا ���� ��� ��ور أن ���ث ������ �� ��

 ����. ����١٠٠٠٠٠، إذ ����ا �����ون إ�� أ������ ��� ����/  ١٤٠٠٠٠و��د��/ 

 ����� إ������ ��� ��� أ�� ��� ���� ��� ا�ٕ����م ا����وئ ��������. ٨٠٠٠٠و ���ا أ��ق (������) ���� ا��ٔ�����/ 

�����: ا��ٔ����، ��� ا����� �����، و���� (آ����ل ��ا��) إن ا����� ا������ ������ ا��ٔورو�� ��� ا��ٔ���� و �� ذ�� ��ن �� أ�

 ���. ����٥٠٠ ����� �� ا������� ا������� ����، و���� ��ٓ��ر�� ا������ ا�ٕ�������، إن ذ�� ��� ��ٔ�� ا��ٔورو�� �� ا����م ا�����/ 

 

 
أ�� ا����� ����ه و����ه �� »ا��َ�ُ�وا ا�ْ���َرُ�ْ� ...«�� ����:  ������ا����م.�� ����� ا���� �� روا�� أ�� ا���رود �� أ�� ����  ١

أ�� ا�� ا��ّ� و����� ���� ����ا: ���� �����، و����� ���� ����ا: �� ا��ّ�، وأ�� أ���ر�� ور������ �ٕ���� أ����ا أ����� ��� ز���ا أ�� ا��ّ� و
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تستأصــل »ابن مريم«تلميح الختالف االتخاذين، ك� أن  »الَْمِسيَح ابَْن َمْريَمَ «وب�  »رُْهبانَُهمْ 
يف البنــوة السـالم عليـهاألخ�، ذلك ومن أحبارهم ورهبانهم من يخيل إليهم أنهم نواب املسيح  

بان الخمر  اإللهية أو اإللهية نفسها نسخة طبق األصل، �ا يرشبون الخمر ويأكلون الفط�،
  وهو نفسه هللا! السالم عليهنفس املسيح  -إذا -دم املسيح والفط� لحمه، فهم يصبحون

  
  التالوث بحذاف�ه هل هللا هو املسيح ثالث ثالثه

ُدوا لََقْد كََفَر الَِّذيَن قالُوا إِنَّ ّهللاَ ُهَو الَْمِسيُح ابُْن َمْريََم َو قاَل الَْمِسيُح يا بَِني إِْرسائِيــَل اْعبُــ
لِلظـّـالِِمَ�  ّهللاَ َر�ِّ َو َربَُّكْم إِنَُّه َمْن يُْرشِْك ِباّ�ِ فََقْد َحرََّم ّهللاُ َعلَيِْه الَْجنََّة َو َمأْواُه النّــاُر َو مــا

ِحٌد َو إِْن لـَـْم ) لََقْد كََفَر الَِّذيَن قالُوا إِنَّ ّهللاَ ثالُِث ثَالثٍَة َو ما ِمْن إِلٍه إِّال إِلٌه وا۷۲ِمْن أَنْصاٍر (
نَّ الَِّذيَن كََفُروا ِمنُْهْم َعذاٌب أَلِيٌم (   ):۷۳يَنْتَُهوا َعّ� يَُقولُوَن َلَ◌�َسَّ

 »إِنَّ ّهللاَ ُهَو الَْمِسيُح ابُْن َمْريَمَ «يف الّالهوت املسيحي  -هي عقدة العقد -هنا عرض لعقيدة
القدس واالبن، بتأويــل أّن ّهللا تنــزّل عــن الهــوت : اإلله األب والروح »إِنَّ ّهللاَ ثالُِث ثَالثَةٍ «و

بديلة  »مريم«ّهللا أم  -إذا -األلوهية فتجّسد يف رحم البتولة العذراء فتمثل برشا سويا! فهو
  .»أَ أَنَْت قُلَْت لِلنّاِس اتَِّخُذوِ� َو أُمِّي إِلَهْ�ِ ِمْن ُدوِن ّهللاِ «ك� تدل عليه  »روح القدس«عن 

نسية اقتســمت األلوهيــة بــ� ّهللا واملســيح وأمــه وروح القــدس، ولكــن ففي الحقول الك
الحظوة العليا يف هذا الب� للمسيح الذي ال يخلــو دور األلوهيــة منــه إلهــا أم ابنــا ّ� أم 
أقنوما من األقانيم الثالثة مه� كان غ� ابن، فهو إذا مثلث من األلوهية! ومــريم والــروح 

  ا ال تبقى حيث انتقلت إىل املسيح!.وّهللا لكّل حظوة واحدة منه
و هذه ترقية للسيد املسيح يف قوسه الصعودي وتنزل ّ� يف قوسه النزويل، فقد كان عبدا 
ثم ترشف برشف البنوة الترشيفية، ثم البنوة الّصــليبية، ثــم مشــاركا يف ذات األلوهيــة يف 

  ألم وال إله روح القدس.ثالوثها، ثم إلها � يبق بعد غ�ه إله، ال إله األب وال إله ا
فلكّل من الفرق املسيحية املنحرفة واحدة مــن هــذه املراحــل الّالهوتيــة للمسيح،األصــل 

  هو املسيح ال سواه. -عىل أية حال -األصيل
و ذلك أنحس ما وصل اليه الّالهوت العقائدي يف املسيحية، بعــد مــا تقّولــوا: إن املســيح  

حقيقة البنوة، ثم تخطّوا هذه القيلة إىل أن املسيح ابن ّهللا،  هو ابن ّهللا ترشيفا دونالسالم عليه

                                                                                                                                                         
راء وأ��وا ������ وا����ا �� �� أ��و�� �� ودا��ا ��� د���� إ��� �����و�� أر���� ������� ��� و����� أ�� ا��ّ� و���� ور��� ����وه و

� ا��ٔ���ر وا�����ن ا����ه وأ������ و���ا ا��ّ� ور����، وإ��� ذ�� ��ا �� ������ ��� ���� ��� ���� ا��ّ� ���رك ���ر�� و�� أ���� �

 و����� ��� إ��ا��� ��� ����ا ���ل ا��ّ� ���رك و�����: و�� أ��وا أ�� �����وا إ��� وا��ا ������ و����� ��� �����ن.
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جزء من كيانه كيف� كان تجزّءه، ثم مشاركا مع ّهللا يف جوهر األلوهية، وإىل أن ّهللا تبــّدل 
  بكل كونه وكيانه إىل املسيح بظاهر الوالدة املر�ية!.

َا الَْمِسيُح ِعيَىس ابُْن َمْريََم رَُسوُل ّهللاِ «ف  ُه أَلْقاهــا إِىل َمــْريََم َو ُروٌح ِمنْــُه فَــآِمنُوا إِ�َّ  َو كَلَِمتُ
َا ّهللاُ إِلٌه واِحٌد ُسبْحانَُه أَْن يَُكوَن لَ  ُه َولٌَد لَُه ِباّ�ِ َو رُُسلِِه َو ال تَُقولُوا ثَالثٌَة انْتَُهوا َخْ�اً لَُكْم إِ�َّ

�واِت َو ما ِيف اْألَرِْض َو كَفى  ) وهٔواء هم املثلثــون القــائلون ۱۷۱: ۴( »ِباّ�ِ وَكِيًال ما ِيف السَّ
  باألقانيم الثالثة.

ــي إِلَهــْ�ِ ِمــْن دُوِن «ثم  َو إِذْ قاَل ّهللاُ يا ِعيَىس ابَْن َمْريََم أَ أَنَْت قُلَْت لِلنـّـاِس اتَِّخــُذوِ� َو أُمِّ
..   .١) وأولئك هم الثنويون املر�يون۱۱۶: ۵( »ّهللاِ

) هنا عرض لثالث ثالثــة مــن ثــالوث عقائــدهم الّالهوتيــة هــو ۷۳ -۷۲ثم هاتان اآليتان (
يف األلوهية، إذابة لإلله اآلب بتخــّل كامــل وتجــاٍف شــامل يف رحــم  السـالم عليهتوحيد املسيح  

مــريم وروح القــدس، ولــذلك نــراهم يقولــون يف  مريم العذراء، فتناســيا عنــه فضــال عــن
ــا املســيح«شــعارهم  ــه«ب  عليهاالســالمومعــّربين عــن مــريم   »إلهن ــود غــ� «و »أم اإلل أنــه مول

مولود حيث برز �ظهر الناسوت بعد الّالهوت، وغ� مخلوق ألنــه هــو هــو دون »مخلوق
  !.٢تعدد إّال باملظهر، فهناك الهوت وهنا ناسوت

وذلــك ال »اإلله املخلــص املنجــي املتجســد«يذكرون يف ذكرياتهم وأذكارهم أنه و نسمعهم 
تنزل بكل كونه وكيانه عن الهــوت األلوهيــة  -سبحانه -يخلوا عن محتمالت تالية: أن ّهللا 

والتجرد إىل ناسوت الجســم تجافيــا عــن كينونتــه املجــردة الّالمحــدودة، حلــوال يف جســم 
ال يتبدل إىل نقيضه الّالمجرد! إّال ا�حاء عن وجوده  املسيح؟ وذلك مستحيل حيث املجرد

  فتكّونا بالكيان املادي؟ فذلك فناء وهذا حدوث ينافيان ساحة األلوهية!.
أم حلوال لذاته املجردة الّالمحدودة يف جسم املسيح املحدود؟ وهو جمع بــ� النقيضــ�: 

  دود فكذلك األمر!.الّالمحدود واملحدود، اللّهم إّال بتحول الّالمحدود إىل مح
فأصل التحول ّ� مستأصل عن ساحته فإنه قضــية الحــدوث، ثــم تحّولــه عــن التجــرد إىل 
املادة مستأصل أخرى إلستحالة تبّدل النقــيض إىل نقيضــه، اللّهــم إّال بفنــاءه ثــم حــدوث 
نقيضه مكانه وليس هذا مــن التحــول، وهــو يف نفســه مســتحيل حيــث الفنــاء يف ســاحة 

                                                        
 ��ل ا������ وا������ را�� إ�� آ����� �� ا����ء وا�����ة..ا���ل ا���� ١

 
ر��ـ���� أر���ـ� �ـ� دون ا��ّـ� وا���ـ�� �ـ�  �� ����: ا���وا أ���ر�� ������ا����م�� ����� ا���� �� أ�� ����   ٦٥٩: ١.��ر ا������ ٢

����، ا�� ا����� ����ه و����ه �� أ����� ��� ز���ا أ�� إ�� وأ�� ا�� ا��ّ� و����� ���� ����ا: ���� ����� و����� ���� �ـ���ا: �ـ� 

 ا��ّ� ...
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ل! ثم انتقالــه عــىل تجــرده الّالمحــدود إىل جســم املســيح ورحــم مــريم األلوهية مستحي
املحدودين ثالثة، ظل�ت بعضها فوق بعض إذا أخرج يده � يكد يراها ومن � يجعل ّهللا 

  له نورا ف� له من نور.
نَّ ّهللاَ ثالِــُث إِ «ـ أو ـ  »لََقــْد كََفــَر الَّــِذيَن قــالُوا إِنَّ ّهللاَ ُهــَو الَْمِســيُح ابْــُن َمــْريَمَ «أجــل ف 

نصا أو ظــاهرا  -عىل تحرّفها -كفروا عن رشعة التوحيد الكتابية، وال نجد يف األناجيل»ثَالثَةٍ 
) ۱۷۱يف ألوهية املسيح أو بنوته ّ� أو التثليث! ك� فصلنا البحث حوله عىل ضوء اآليــة (

  من النساء.
 مــن املختلقــات الكنســية منــذ و ليست خرافة ألوهية املسيح أو بنوته ّ� أو الثالوث إّال 

وقد ترسبت هذه املختلقات الزور إىل حّد يعترب سواها من التوحيد،  السالم عليهصعود املسيح  
  ١أم وبنوة املسيح الترشيفية من البدع.

                                                        
����ـ� �ـ��� ��ـ� �ـ�  -»ا�ـٕ�������ن �����ـ�س«�ـ��� ا�����ر�����ـ� ��ـ� ����ـ� ا��ـ�ن ا�ـ�ٔول �ـ�م ���ـ���ن ���ـ�دون:  ٤ -١.ا��ـ�ع، ١

 ! ��ٔ���وا أ����� ا�����:-ا�ٕ��� ا��ا�� -����ن ا�� ا������ ا����د وا��ٔ���م ا��ا�� -ا�����ث

����: أ�� ��� �� ا��ّ� إ�ّ� أ���م  - و�� ����� ا���ن ا����� ���� ا�����: ا���ر�������� ٢٦ - ١ا����� ا�����وس �� ����� �� ا�������� 

 )��ه ا����� ���� ���� ������� �� ��� ا����� إ�� �����:�٣ ������س: وا��: (��������س �� ����� �

ا�����ر������ ا���������� أو ا�������، ����: أن ا����� إ���ن ��دي ���� و�� ������ ����� ا������ �� ا��وح ا���س و�� ����  - ١

 .- ������� -ها���راء و�� ���ه ا��ّ� ��م ا����ده و���ع ��ص: ا���ة ا�ٕ����� و ����

����� �� ا������ ا����� ا����� ����ر  ١٩٠ا����غ ا������، ا��ي اد�� ������� رو�� ��ا�� ���  »��دو��«و أ�� ا������� ���ه ا����� 

و������س  ٢٦٨) ���� ا�������� ���ان ا������ ا��ي ��� ���� �����ع ���� ���� ا������ ا������ ��� ١٩٨ - ١٨٩ا��ٔول (

 .���٣٥١م ا��ي ���� ���� ا���� �� �����م ��� ا��� ��

�ّ� أ�� ���� ��� ا��ٔ���م ا����� وا��ٔ���م ا�����  - ٢ ���� ��م ا����وات ���� ��ا ا����� ��� ���ف ����� ������ أ����� إ

 ���وا�������ٔب ������� و������� ����ٔ����� ا����.

) ا��ي ��ن ���� ��ٔن ا����� ��� �� ا��ٔزل و�� ���� �� ا��ٓب �� �� �٣٣٦س (ا���� ا��ٓر����: ���� ا�� ا����� ا������ري آر� - ٣

�� �� ���� ������  »ا��ٔ������«����� ا��ٓب ��ج �� ا���م ��� ���� ا������ ����، ��� ��� ���و�� ���ٔب �� ����ه، و���� ����ا ب 

��� إذ ����ه ����� ���ه إ�� ا�������، و�� �ّ��� ��ه ا�����  و���� �����ر��� �� ا��ّ� ������� ا���ص ا������، �� ������� ا�����

) ا��ي و�� ������ ������ن ����ف ���: ��ٔن ���ع ا����� �� ا�� ا��ّ� ا�����د �� ���� ��٣٢٥ ا����� ا�����وي ا������� ا��ٔول (

 ).٥٤٥٠ا��ٓب، و������� ���� ����� أ����� و���وا�� ���ٔب �� ا����� (

����و�����: ���ٔ �� ا��ٓر����� ا������� ��ع ��� �� ���� (����� ����ك، أي: ا��اء ا��وح ا���س) ا��� �������� ��� أوا�� ا����� ا - ٤

) و��ه ا����� ٣٦٤و���� ���  ٣٦٠ا�� ���و���س: ا��� ا��������� ا��ٓر���� ا�����ل (��ل ��م  - ا���ن ا��ا��، ور��� �� ���ٔ 

و��  - ��������� -����� ورو�� ������ ١٤: �����١ إ��ه ��������د ا�� ���ا����  -� ا��وح ا���س أ���أ���� ���� ��م ا����وات ��

��م �� د��ة ��ه ا����� ا����� ا������س وا����دو���ن ا������ ... ��ا���ا �� ا����� ا��وح ا���س و�� و��ة ����ه �� ا��ٓب 

) ������ ا����� ا������س و�� ���� ا��������� ا������� ������٣٦٢ر�� (وا����، و�� ���� ��ه ا����� �� ���� ��� �� ا

) و�� أ��ف ���� ا��������� إ�� ����ن ٨٢ - ٧٤٥٠) ������ ا����� ا����� دا�����س (٣٨٢) و�� ���� ��� �� رو�� (٣٨١ا����� (

��ن ... ����وح ا���س «�� و���� إ��� ا����ت ا�ٕ����� ����� ���ة ����ة ���� ���� ا���� ا��وح ا���س إ����� �� ��� ا��ٔ�� ��� ���

 .»���� �� و����، ا����� ����ٔ����ء -ا��ب ا����� ا������ �� ا��ٓب ا��ي �� �� ا��ٓب وا��ٔ��
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لكوسج املرصي خادم الرهبــان و الذي دّس يف الكنائس هذه الخرافة الجارفة هو الخيص ا
»أوريفــ�«

م) إذ جــاءت مــن الج�عــات الروحيــة  ۳۲۵إىل أن تشــكلت مجمــع نيقيــة ( ١
املسيحية من شتى األقطار من يزيد عىل ألف مبعوث النتخاب األناجيــل التــي يجــب أن 

من هٔواء من القائل� بألوهية املسيح، و قد اجتهد  ) شخصا۳۱۸تعترب قانونية، ولقد كان (
آريوس رئيس املوحدين بالربهنة عىل أن املسيح مخلوق وأنه عبد ّهللا مستدال �ا لديه من 
اآليات اإلنجيلية وبتفاس� األعــزة واآلبــاء مــن إيقليســيا، واعــرتف بهــذه الحقيقــة الثلثــان 

دون الــذين كانــت تتــألف مــنهم األك�يــة الباقيان من األلف (أعضاء املجمع) وهم املوح
  العظيمة من أعضاء املجمع النيقاوي.

و من ناحية أخرى قام رٔواء الثالوثي� (و عىل رأسهم اثنا سيوس) للربهنة عىل: أن املسيح 
إله تام وأنه متحد الجوهر مع ّهللا، وأخ�ا ترّجح رأى املثلث� ال ليشء إّال للسلطة الجبــارة 

� (قونســطنطينوس) تحــت ســتار إيجــاد األمــن بــ� املتخــالف�، وأن آنذاك من قســطنط
قسطنط� يرجح رأي صديقه البابا كاهن رومية األعظم وهو من األقلية الثالوثية يف نيقية، 

  ويأمر بإخراج أك� من سبع�ئة من الرٔواء الروحي� الباق�:
) ۳۱۸جــو املجمــع (من املجمع، ويقتل آريوس رئيس املوحــدين لــ� يصــّفي  -املوحدين

                                                                                                                                                         
ا���� ا���و�������: ��� ���� �� ا��������ت ا��� ���� ��� �� ا������، إ�ّ� أ�� ���� ��� ا�����ن �������ث و�� ذ�� ��ن ���ء  - ٥

 ا����� ا��ي ��دى �� اّدى أ���ا إ�� إ���ر ����ة ا�����ث.

إن ���� ا�������� ������� إ�� �����س ��ّز��� �� ا���� �� ا��ّ� ���ة ا������ إ�� أ��� ��، ���� �� ���� ������� إ����، و�� 

 .»������ ا�� ا����� ��� أ�� إ���ن ��� وا�� ا��وح ا���س ��� ا�� ��ة إ���� �� ��

�ّ� أ�� �� ��ى �� ا - ٦ ��ٔ����� أ�� ��� ا�����ت وا��ا������� ا������: ���� ����ا ّ�� ����� ��� ا��������ت وا������� ا�������� ا��������، إ

���ل ا����� و ا���دة، و��ى (����): ان ا�����ن ا������ �� ا�����ث ��� إ�ّ� و��� ا ا������ ��ى ����� ����ت إ����، �����ره

�� أ����ا إ���� ���� ��� »ا��� و����«ردا ��� ���رة  »ا��ِّ� َو ا�َْ�ِ���َ «ا��ي ��م ��� ا������� وا����د�� ���ن أن ا����ا أو�� ����رة: 

 ����� ا�����ث ا�����: »ا��وح ا���س«

ا����� ا������ ��� ا���ن ا����� �� ���  إن ا��م ���� ������� ر���� �����ن ا������ ���ٔن ا�����ث ا��ٔ��س �� ����ن ا���� ا��ي

 ����ن ا����د ا��و���� ا����� ��ٔ��س ������ ا�������� و�����اف ا�����ن �� ���� ا����د ��� ا������.

س م) و�� ���ٔ �� ����� آر��س و���و���س، �� ا����� ا��و���� ������ ا����� ا����� دا����� ��٣٨١ ... ����ن ����� ا��������� (

����ن ا������س، �� ����ن ���� ������  ٦و ����٥ ���رة ا������ أ����� ا���ون ا��ٔو�� �� ا�����ث ا��ٔ��س، �� إ�� ا���ن  ٣٨٢

م) �� �� ا����  ١١٤٤١م) �� ���� ���ر�� ( ١٢١٥م) �� �� ا���ون ا����� ����ن ���� ا�����ا�� ا��ا�� ( ٧٦٥ا���دي ��� (

 م) ... ١٧٩٤دس (ا����� ����� ����س ا���

(�� ��ه ������ت �� ���ب ����� �� ��� ا�����ت ا������ي ��ٔ��� ��د�� اوث ا��ٔ����� ���� ا�� ا������ ا��ٔب ���� ا���رد��� ج 

 ��� ���ان: ا���ع ا����دة ������� و�����ات ا������ ا��������). ٧٣: ١

 
 .�� را�� ا��ب ��رف ������ت ��ش �� ا���ن ا�����.١
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  الباق� املثلث�.
بهذا الحادث الجلل العظيم تنديدا باملثلث� و�جيدا للموحدين  السالم عليهو لقد رصح املسيح  

سيخرجونكم من املجامع، بل تأ� ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة «بقوله: 
  ).۹: ۱۳۳ -۳: ۱۶ل يوحنا (إنجي»� وسيفعلون بكم ألنهم � يعرفوا اآلب وال عرفو�

  و اآلب لغة يونانية �عنى الخالق وهم حرّفوها معنويا إىل األب: الوالد.
  ذلك، فالنرصانية املوجودة اآلن إن هي إّال من سلطان وثني ملحد وخيص كوسج مرصي!.

يف السالم عليهاملسيح   وك� يف اإلنجيل حيث يرصح »َو قاَل الَْمِسيُح يا بَِني إِْرسائِيَل اْعبُُدوا ّهللاَ ..«
إن الحيــاة األبديــة معرفــة ّهللا بالوحدانيــة وأن «�ان� موضعا أنه عبد ّهللا ورســوله ومنــه 

لقد قلت حسنا إن ّهللا إله واحد وليس غ�ه من إلــه، «) وقال ۳: ۱۷(يوحنا  »املسيح رسوله
(مــرقس  »لكوت ّهللا وملا رآه املسيح عاقال يف جوابه وكالمه خاطبه قائال: لست بعيدا عن م

  ).۳۴و ۳۲: ۱۲
ثم ويندد ببطرس إذ قال له حاشاك يا رب! فالتفت إليه وقال: اذهــب عنــي يــا شــيطان «

  ).۲۳ -۲۲: ۱۶(متى  »أنت مع�ة يل ألنك ال تهتم �ا ّ� ولكن �ا للناس
رصــح يالسـالم عليـهو هكذا نرى الوف� من تصاريح برنابا يف إنجيله الذي أمــاله عليــه املســيح  

  .١بخالص التوحيد الحق وال ينبئك مثل خب�
                                                        

: (و ا���ف ���ع �� أرو�ـ��� ��ـ� ا���ـ� ود�ـ� �ـ�ود ���ـ��� ���ـ��، ��ـ�ٔل �����ـ�ه ��ـ� أن أ�ـ�ره ا���ـ�ك ٧ -١: ٧٠.���� ١

ا�� ا��ٔ����ء، أ��ب  ���ا��� ������ ا��ي ��� ��� ا����� �����: ��ذا ���ل ا���س ���؟! أ����ا: ���ل ا���� ا�� إ���� وآ��ون ار���

 ���ع: و�� ����� أ��� �ّ�؟ أ��ب ���س: إ�� ا����� ا�� ا��ّ�.

���� ����� ���ع وا����ه ���� �����: اذ�� وا���ف ��� ��ٔ�� أ�� ا�����ن و���ول ان ���ء إ�ّ�، �� ��د ا��ٔ�� ��� �����: 

���ق ��ا .. ���� ���س و��ل: �� ��� ��� ����� ����وة و�� ��� إذا ����� ��ا ��ٔ�� ���ت ����� ����ة �� ا��ّ� ��� �� �� 

: (و أراد ا����� ٔان ���ج ���س ���� �� ا������� �� ��ده ����� أ�� ���ر ������ ا�����ة ١١: ��٨ٔ��ع إ�� ا��ّ� ان ���� ��، و�� ������ 

 .»��ه

و�� ا����� �������  »������«و  »��د«وا�����ر  »���«��ا و�� ��� ����ء ا�ٕ����� ����� ���س ا����� �������: ���ل ���� 

ا����� �� ���ن ����: ان ���س ر��� ا���ار��� ���� �� �� ���� و���� ���ٕ����� و�� �� �� ا�����ن ا����� ������� ��� ��ول 

����� و��� ا������ ان ���س ا���ع �� ا������ ���� ��ر�� وأ��ف ا������� ���ا���� ���� � »��ن ������«روح ا���س،���ح 

 ا������ ��� ر����.

.... ���� ����ه أ��وا �����ن: ����� �� �� إ����!أ��وا ����ون �� ��� ����ون ��ّ�. «ذ�� و�� ��� �� أ�ّ�� �� ا������� 

 ��ت.����� ا����اء و��ل: ا�����ا ��� أ��� ا������� ��ٔ�� أ��� ان ���� ا��ٔرض ���� و������� وإ���� ������� ا���

ا��� ا��م ا����ء وا��� �� «) و���� ��� ���د��� ا��ٔرض وا����ء �����: ٢٠ -١٩: ٩٢(������  »���� ار��ع ا���� و����ا ����ن

��ء ��� ا��ٔرض: ا�� ��يء �� �� �� �� ����. ��ٔ�� ا���ن ����د �� ا��أة ����� ����� و���� ���� ا��ّ� ����� ���ء ا��ٔ�� وا����م 

: ٩٣(������  »وا��� ����� ا���� ���� ��� ��ء ا��ّ� ����� ���ن ����� ����م ����ق �� �� ��ن ��ٔ�� أ��� �� ا���نو���ء ا���د 

 ).٣ - ١: ٩٤و ١١ -١٠

إ��� �� ����� ����� ����� أ��� ا����ا�����ن ��ٔ��� د������� إ���� وأ�� ا���ن «و ����� �� ����ه إ��� ���� ������ ����� �����: 
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عبارة قاصدة ملعنــى خــاص »إن املسيح هو هللا«دون  »إِنَّ ّهللاَ ُهَو الَْمِسيُح ابُْن َمْريَمَ «و هنا 
 الذي ال إله إّال هو هو املسيح حيث تحّول عن الهوته إىل ناسوت املسيح فلم هو أن ّهللا 

ففيــه قــوس صــعودي أنــه تحــول عــن  »أن املسيح هو هللا«يبق هناك إله إّال املسيح، وأما 
ناسوته إىل الهوت ّهللا وهم ال يقولون به، إ�ا قولهم هنا هو القوس النزويل: إن ّهللا تحول 

  إىل املسيح!.
تنديد شديد بهذه القولة الهاتكة الفاتكة أن كيف  »ابن مريم«ا يف تعريف املسيح ب و هن

باإلمكان كون ّهللا هو املسيح وهو ك� يعلمون ابن مــريم، فهــل إن مــريم هــي أم ّهللا يف 
  إّال املسيح!. -إذا -تحويله إىل املسيح فال إله

الروح وهــو ابــن مــريم مــن جــزء  و ما تأويلهم العليل الكليل أن املسيح هو ّهللا من جزء
  الجسم، إّال تناقضا بينا يف حلول املجرد الّالمحدود يف الجسم املحدود.

و ملذهب الحلول هذا أبعاد شاسعة ب� املرشك� والكتابي� وحتــى مــن عرفــاء املســلم� 
حدة مه� اختلفوا ب� قويس الصعود والنزول. حلول ّهللا يف برش أم تحّول برش إىل ّهللا يف و 

  اإلثن� أو ا�حاء غ� ّهللا يف ّهللا فيصبح بذلك إلها!!!.
و ذلك العرفان الخارف ال يقف لحّد ب� الّالهوتي� املنجرف� إىل هّوات األهــواء البعيــدة 

  عن حق الوحي والوحي الحق.
االبــن  فقد تحتمل معني� اثن�، أحده� أن األقانيم الثالثة: األب »ّهللا ثالث ثالثة«و أما أن 

وروح القدس، هم ثالثة وواحد وواحد هو ثالثة، واألقنوم األصــل هــو ّهللا! و ثــانيه� أنــه 
تجافيا ّ� عن الهوته إىل ناســوت االبــن، وتعاميــا عــن  »أن ّهللا هو املسيح«عبارة أخرى ل 

  ألوهة الروح القدس.
 »لَْجنََّة َو َمأْواُه النّاُر َو ما لِلظّالِِمَ� ِمْن أَنْصارٍ َمْن يُْرشِْك ِباّ�ِ فََقْد َحرََّم ّهللاُ َعلَيِْه ا«ذلك، ويف 

أنه ال يفيدهم الفداء الصــليبي املزعــوم وأنــه باختيــار السـالم عليهتنديد شديد �ٔوّهي املسيح  
  له الصلب فدى بنفسه عمن يعتقد به وبألوهيته أو ثالوثه. -الصلب، أو اختيار أبيه: ّهللا 

من أهــل  -وعوذا باّ�  -مدعيا ذلك اإلرشاك أو راضيا به لكان السالم عليهفحتى لو كان املسيح  
النار، فضال عمن اختلقوا له منصب األلوهية وأنه بتفديته هذه ينجي املعتنقــ� أكذوبــة 

  الثالوث، عن النار.
أقنومــا  تجتّث مستغرقة األلوهية بكل شٔونها عــن غــ� ّهللا، »َو ما ِمْن إِلٍه إِّال إِلٌه واِحدٌ «ثم 

ذاتيا أو صفاتيا أم سواه، فأيّة م�ثلة مع ّهللا يف أّي من شــٔون األلوهيــة والربوبيــة تحمــل 

                                                                                                                                                         
�! أ��� ���ا ان ���ل ا��ّ� �������� ا������ و��ء ����ا ���ّ�� إ���� �������د ا�����ء. ��� ا��ّ� ا�����ن ا��ي ا��ا�� ���ا ا�� ��� وا��

 ٤ -٢: ������٩٢. 
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 -تستغرق»ألوهة ّما هي بصورة مستغرقة مسلوبة عمن سوى ّهللا. و ما لِلظّالِِمَ� ِمْن أَنْصارٍ 
، املسوين معه كافة املرشك� باّ�  -يف حرمان الجنة وإيواء النار خلودا أبديا ما دامت النار

  غ�ه ببنوة وتثليث وألوهة.
  عبارة ثالثة هي صيغة واضحة عن أقانيهم الثالثة. »ال تَُقولُوا ثَالثَةٌ «ثم و

و حصيلة تقّوالتهم الّالهوتية يف حقل األلوهية بعد البنوة الترشيفية هــي ألوهيــة االبــن 
وثالثــة هــي واحــد، ثــم  ك� الروح القدس اعتبارا بأنها من جوهر األب، واحد هــو ثالثــة

  توحيد األلوهية لالبن حيث حّل فيه اآلب فال إله إّال املسيح.
والدة اإلله، فال دور بعد لإللــه  -إذا -و من لوازم األخ� هو ألوهة مريم ك� املسيح فإنها

  اآلب حيث تجاىف عن كونه وكيانه انتقاال إىل رحم مريم إىل جسم املسيح.
ّهللا عبارة عن ثالثــة أقــانيم متســاوية: ّهللا اآلب، وّهللا االبــن،  طبيعة«و من ترصيحاتهم أن 

وّهللا الروح القدس، فإىل اآلب ينتمي الخلق بواســطة االبــن وإىل االبــن الفــداء إىل الــروح 
»القدس التطه�

١.  
لون تثبيت الثالوث بأي وجــه كــان، وحــ� يهــاجم و هكذا نجد الروحي� املسيحي� يحاو 

عليهم بالرباه� العقلية التي تحيل الثالوث يعتذرون بأنه فــوق العقــل، كــ� أن ذات ّهللا 
فوق العقل، رغم أنه تحت العقل حيث تحيله، دون ذات ّهللا حيث يثبتها العقل، فالجمع 

  ال عىل أية حال.ب� كون يشء ثالثة وواحدا هو جمع ب� نقض� واملحال مح
�ثــيال لــه بالــذات  »توحيد الثــالوث«و ل� يحيدوا عن ظاهرة التناقض يلجئون إىل صيغة 

  املقدسة عندنا املوصوفة باألوصاف الثالثة الذاتية، وأين ثالثة من ثالثة؟!.
فالصفات الذاتيات الثالث عبارات عن ذات واحدة غ� متجزئة، فليس يف الواقع إّال وحدة 

سيطة دون أجزاء وصفات عارضة وال ذاتيــة مركبــة، ولكــنهم يفرســون ثــالوثهم تجردية ب
  !.٢بذوات ثالث مفصلة عن بعضها البعض ولكنها متساوية الجوهر يف وحدة حقة حقيقية

                                                        
 .��� �� ���ب ����س ا����ب ا����س ������ر ���� ا�������.١

 
ان ����ـ� «�ـ� ����ـ�: ا��ـ�آن وا���ـ�ب:  ٤٤.��� ���ل ا����� ا���ـ��� ا�����ـ� ر�ـ�� ���ر�ـ� ��ـ�وت ا��ٔ�ـ��ذ ا��ـ�اد �ـ� ص ٢

� �� ار�� ��ا�� ا������ و�� ��� ا����� ا���ا��� �� ا����ز ����ى ��� ا������� ��ٔ��� �� أو��ا �� ا���� إ�ّ� �����! وا����ا��� ا�����

��� ���� �� د�� ا������ �� ����� ����ـ�ة ا�����ـ� �ـ� ا�����ـ� ا�ٕ����ـ� ا��ا�ـ�ة �������ـ� ا���ـ��� ا��ـ��� �ـ� ��ـّ�د و �ـ� ��ـ�أ 

�� ا��ّ� ا��ٔ��، ������ا��� أو�� وأ���ا ��ن �ٕ��� وا�� ��� ��� ���� ���� د���ر إ������ ا��ي �� ���د��� ��� ��  ا�����ت ا��ا��

و�ـ� ��ٔ��ـ� و���ـ�ه �ـ� ���ـ� �ـ��� و�ـ� �ـ��� �ـ��� �ـ� ����ـ� ا��ـ���  -�� �� ��ٔ��� ���� -���ء و�� �� ���ٕ����ن �� ا����� ����

�� ����ن إ�� ا���ك ����، إ���� �� ���� ا�������������� ا����ا��� ا������  »ا������ وا�����«���ن ا��ا��ة، إذاً ���������ن ا�����

 �� ������� ا����� �����ا ����� ����ة ا��� ا����م �� ذا�� ا������ ��� ��ل �� ا�ٕ�����.

��دون �������� ا��ٔر��ن ا��ٔو�� ��ٔ��ال ا��ّ� �� د��ر ا������ و ��ا ا������ ا����� �� ��� ا���� وا���ار��ن ����ون �� ��ٔول و��� �� ����ا �
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وإىل قول فصل سيأ� عىل ضوء آية الغلو حول خرافة الثالوث وألوهة املسيح وبنوته  ذلك،
حيــث يشــ� إىل »يُضاِهٔوَن قَْوَل الَِّذيَن كََفُروا ِمْن قَبْــُل ..«عقليا ونقليا عىل ضوء قوله تعاىل 

أنها خرافة وثنية عتيقة ترسبت يف النصارى ثم ترسبت فيهم، فهم ليســوا أصــالء يف هــذه 
  رافة الجارفة، بل هم يقتفون آثار مختلف صنوف املرشك� يف تاريخ اإلرشاك.الخ

  ):۷۴أَ فَال يَتُوبُوَن إَِىل ّهللاِ َو يَْستَْغِفرُونَُه َو ّهللاُ غَُفوٌر رَِحيٌم (
توبة إىل ّهللا م� يقولون عىل ّهللا من جارفة خارفة هارفة، واستغفارا إيــاه أن يســرت عــنهم 

  للتائب� إليه املستغفرين إياه. »َو ّهللاُ َغُفوٌر رَِحيمٌ «�خلّفاتها هذه االنحرافات 
يَقٌة كانا يَأْكُالِن الطَّعا ُه ِصدِّ َم َما الَْمِسيُح ابُْن َمْريََم إِّال رَُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَبْلِِه الرُُّسُل َو أُمُّ

ُ لَُهُم اآلْياِت ثُمَّ انْظُْر أَّ�  ُكوَن (انْظُْر كَيَْف نُبَ�ِّ   ):۷۵ ئُوفَ
ك� يف غ�ه من الرسل يحرص كيان املسيح يف رسالة ّهللا دون زائد وال ناقص  »إّال رسول«هنا 

: هي ك�ل الصدق و�امه قاال وحاال وأع�ال، ومن الواقع الذي يثبت أنه� »و أمه صديقة«
وأكل الطعام دليــل »الطَّعامَ  كانا يَأْكُالنِ «من البرش دون ألوهة وال بنوة أم أمومة ّ�، أنه� 

الحاجة املستمرة، ثم الخارج منه� من حصيلة الطعام دليل آخر عىل بعده� عن ساحة 
ومن كان له ثقل فهو بعيــد مــ� ادعتــه  -ثفل -من أكل الطعام كان له ثقل«األلوهية ف 

»السالم عليهالنصارى البن مريم  
إله� من دون ّهللا ك�  عليه�السالمه  ، إذا فكيف يكون املسيح وأم١

  يتساءل املسيح:
ي إِلهَْ�ِ ِمْن ُدوِن ّهللاِ ..«   ).۱۱۶: ۵( »أَ أَنَْت قُلَْت لِلنّاِس اتَِّخُذوِ� َو أُمِّ

و ألن أكل الطعام للمسيح وأمه واقعية ال تنكر كخصيصة رضورية من خصــائص األحيــاء 
ة فيهــا، فكيــف يكــون إلهــا مــن يحتــاج إىل طعــام املخلوق�، تلبية لحاجة جسدية ال مري

  ليعيش، وّهللا حّي بذاته وحّي قبل أن يخلق طعاما وطاع�.
يَقةٌ «و هنا دور  ُه ِصدِّ قَْت ِبَكلِ�ِت «دور التصديق لبرشية املسيح ورسالته حيث  »َو أُمُّ َصدَّ

  ).۱۲: ۶۶( »َربِّها َو كُتُِبِه َو كانَْت ِمَن الْقانِتِ�َ 

                                                                                                                                                         
 وا���ك و��� ����� ا�����ن ����ا ����ون ������� ��� ا������ ا�ٕ����� �� ������� ا������ود و������ ا��ا�� ا��������� ��� ��ر ��

 ���� ����� ا����ي ا����ود أن ������ ���ة ا��� ا����م ������ود.
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ــُم «الرائــع كــ� الشــمس يف رايعــة النهــار نــربهن لهــم ف و هكــذا  ُ لَُه ــ�ِّ ــَف نُبَ ــْر كَيْ انْظُ
وقــد أفكهــم »ثُمَّ انْظُْر أَّ� ئُوفَُكــونَ «الدالة عىل كيان األلوهية وكيان املألوه� ككل »اآلْياِت 

  ؟!.» أَّ� ئُوفَُكونَ يُضاِهٔوَن قَْوَل الَِّذيَن كََفُروا ِمْن قَبُْل قاتَلَُهُم ّهللاُ «الذين كفروا وهم 
ِميُع الَْعلِيُم (   ):۷۶قُْل أَ تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن ّهللاِ ما ال َ�ْلُِك لَُكْم َرض�ا َو ال نَْفعاً َو ّهللاُ ُهَو السَّ

تحلق عــىل كــل املعبــودين مــن  -عليه�السالمبعد برهان الفقر والحاجة للمسيح   -حجة ثانية
من دون ّهللا ما ال �لك لكم رضا وال نفعا ولو ملك لنفسه نفعا دون ّهللا، ان كيف تعبدون 

  أو دفع رض � يكن بحاجة إىل من سواه؟.
فمه� كان فيمن دون ّهللا نفع ودفع رض، ولكن أحدا منهم ال �لك رضا وال نفعــا بصــورة 
مستقلة هي قضية طليق امللك له�، حيث امللموس ليل نهار فسخ العزائم ونقض الهمم، 

 تجد أحدا بإمكانه تحقيق كل ما يريد من نفع لنفسه أو سواه، أم دفع رض عن نفسه فال
  أو سواه، وهذا هو املعني من ملك الرض والنفع.

العابدين ّهللا وسواه ال تعني إّال دفع الرض وجلب النفع، فلتختص العبادة ملن �لكه� أن 
  قة من حلقات الحياة.يرض وينفع، فليعبد دفعا عن رضه وجلبا لنفعه يف أية حل

يف معــرض الحجــاج ال يعنــي كــل العابــدين حيــث املخلصــون  »َرض�ا َو ال نَْفعاً «إذا فعرض 
يعبدون ّهللا ألنه ّهللا ال خوفا من عذابه وال طمعا يف ثوابه، بل املعنيون هنا هم املرشكون 

  الذين يعبدون بغية دفع رض أو جلب نفع.
ك يعني األك�ية من هٔواء حيث يحاولون دفع الرض عن كذل »نفعا«هنا عىل  »رضا«و تقدم 

  أنفسهم قبل جلب النفع.
يعني اضافة إىل عناية التحليق عىل كــل الكائنــات عاقلــة  »من«دون  »ما«و هنا التعب� ب 

ا َو ال نَْفعاً «وسواها، ان العاقلة منها كغ�ها ه� عىل سواء يف  ألن ملكه� »ال َ�ْلُِك لَُهْم َرض�
  �ن �لك الكائنات كلها.يختص 

ِميُع الَْعلِيمُ « لكل ما يسمع ويعلم، سمعا لألقوال واألدعية و  »قُْل أَ تَْعبُُدوَن ... َو ّهللاُ ُهَو السَّ
عل� باألحوال واألفعال بحيطة علمية عىل الكائنات، وحيطة القدرة عىل اجابة السئوالت 

ُكوَن ِمْن قِطِْم�ٍ. إِْن تـَـْدُعوُهْم ال يَْســَمُعوا دُعــاءَكُْم َو لـَـْو َو الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ما َ�ْلِ «
  ).۱۴: ۳۵( »َسِمُعوا َما اْستَجابُوا لَُكْم َو يَْوَم الِْقياَمِة يَْكُفرُوَن ِبِرشْكُِكْم َو ال يُنَبِّئَُك ِمثُْل َخِب�ٍ 

وان املســيح ابــن  -۲ ثالثة هي واحد وواحد هو ثالثة، باستحالته -۱ذلك واصل الثالوث: 
وان  -۳مريم، فقد ولد بعد أن � يكن فحــادث، ومولــود غــ� مخلــوق هنــا تنــاقض ثــان 

وكانا يأكالن الطعام داللــة عــىل  -۴صديقة حيث صدقت توحيد األلوهية ورسالة املسيح 
لغــ�ه� كــ� ولو كانا إله� مللكــاه� »ال َ�ْلُِك لَُكْم َرض�ا َو ال نَْفعاً «و -۵الحاجة اىل الطعام 

ألنفسه�، هذه براه� خمسة لتزييف خرافة الثالوث والبنوة اإللهيــة فضــال عــن توحيــد 
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كــان أعبــد أهــل زمانــه كــ� يف تصــاريح  السـالم عليـهذلك، وح� يصدق النصــارى ان املســيح  
هل هو نفسه أنه كان يعبد  السالم عليهانجيلية، فهنا التساءل: من ذا الذي كان يعبده املسيح  

  عابد مألوه. -إذا -نفسه، أم غ�ه فذلك الغ� هو ّهللا فهو
َو  قُْل يا أَْهَل الِْكتاِب ال تَْغلُوا ِيف ِديِنُكْم َغْ�َ الَْحقِّ َو ال تَتَِّبُعوا أَْهواَء قَْوٍم قَْد َضلُّوا ِمْن قَبُْل 

ِبيِل ( لِْكتاِب ال تَْغلُوا ِيف ِديِنُكْم َو ال تَُقولُوا يا أَْهَل ا«): ۷۷أََضلُّوا كَِث�اً َو َضلُّوا َعْن َسواِء السَّ
َا الَْمِسيُح ِعيَىس ابُْن َمْريََم رَُسوُل ّهللاِ َو كَلَِمتُُه أَلْقاها إِىل َمــْريََم وَ  ُروٌح  َعَىل ّهللاِ إِالَّ الَْحقَّ إِ�َّ

ِه َو ال تَُقولُوا ثَالثٌَة انْتَُهوا  ـَـا ّهللاُ إِلــٌه واِحــٌد ُســبْحانَُه أَْن ِمنُْه فَآِمنُوا ِباّ�ِ َو رُُسلِ َخْ�اً لَُكــْم إِ�َّ
�واِت َو ما ِيف اْألَرِْض َو كَفى ِباّ�ِ وَكِيًال. لَْن يَْســتَنِْكَف الَْمِســيُح  يَُكوَن لَُه َولٌَد لَُه ما ِيف السَّ

ــ ــْن يَْس ــوَن َو َم بُ ــُة الُْمَقرَّ ِ َو َال الَْمالئَِك ــداً ِ�ّ ــوَن َعبْ ــتَكِْربْ أَْن يَُك ــِه َو يَْس ــْن ِعباَدتِ تَنِْكْف َع
(َو قالَــِت الْيَُهــوُد ُعَزيـْـٌر ابـْـُن ّهللاِ َو قالـَـِت النَّصــارى  -)۱۷۲: ۴( »فََسيَْحُرشُُهْم إِلَيِْه َجِميعــاً 

قــاتَلَُهُم ّهللاُ أَّ�  الَْمِسيُح ابُْن ّهللاِ ذلَِك قَْولُُهْم ِبأَفْواِهِهْم يُضاِهٔوَن قَْوَل الَِّذيَن كََفُروا ِمْن قَبْــُل 
إِّال ئُوفَُكوَن. اتََّخُذوا أَْحبارَُهْم َو رُْهبانَُهْم أَْرباباً ِمْن ُدوِن ّهللاِ َو الَْمِسيَح ابَْن َمْريََم َو ما أُِمُروا 

  ).۳۱ -۳۰: ۱۰(»لِيَْعبُُدوا إِلهاً واِحداً ال إِلَه إِّال ُهَو ُسبْحانَُه َعّ� يُْرشِكُونَ 
يا كان هو تجاوز الحد املعتدل عقليا أو رشعيا أو عرفيا، تجاوزا إىل اإلفــراط كــ� و الغلو أ 

هو املعني يف األغلب منه، أم إىل حد التفريط، وهو تخلف عن الحد صعودا عنه أم نزوال، 
من كان  -هلك -إياكم والغلو يف الدين فإ�ا أهلك«أنه قال:  آله و عليه هللا صىلوقد يروى عن النبي  

»يف الــدين -بالغلو -كم الغلوقبل
صــنفان مــن أمتــي ال نصــيب لهــ� يف اإلســالم الغــالة «و ١

»والقدرية
م الغالة ال يفسدوهم فإن الغــالة رش خلــق هللا يصــغرون احذروا عىل شبابك«و ٢

عظمة هللا ويدعون الربوبية لعباد هللا وان الغالة لرشــ مــن اليهــود والنصــارى و املجــوس 
لعــن «) و۳(»إن فيهم من يكذب حتى ان الشيطان ليحتاج إىل كذبه«) و۱( »والذين أرشكوا

وا بــه وأرشكواضــلوا وأضــلوا فــرارا مــن هللا الغالة واملفوضة فإنهم صغروا عصيان هللا وكفر 
  .»إقامة الفرائض وأداء الحقوق

و لقد ك� الغالون عىل مدار الزمن الرسايل يف أصول الــدين واملــذهب وفروعــه، متنقبــ� 
نقاب اإلخالص وهم عنه يف إفالس، وهم أخطر عىل الحــق مــن الكفــار واملنــافق� حيــث 

  لدين.يخوضون مختلف حقول الدين ويشوهونه بنقاب ا
فالقائل بالوالية التكوينية أو الترشيعية لنبي أو ويص نبي فضال عمن سواه� غال فإنه� 

                                                        
 . ٣٤٧، ��٢١٥٢١  -��٦٣ �����  - ٢١٧.ن ����� ١
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من ميزات الربوبية، ك� القائل بالتفويض فيه� فإنه من نفس النمط، والقائل بشفاعتهم 
حــب عــيل «الطليقة عن اذن ّهللا، وان واليتهم تغني عن سائر التكاليف مثل ما يــروى ان 

  وما أشبه من الغلو املورط يف معايص ّهللا مآيس األمور!. »يرض معه� سيئة حسنة ال
فقــد فوضــه  آلـه و عليـه هللا صـىلما فوض إىل رسول ّهللا  «و أحاديث التفويض مردودة أو مأولة، ف 

»إلينا
التفــويض إلــيهم بطــاعتهم  -اإذ -يعني تفويض الواليــة الرشــعية فحســب، فيجــب ١

أَِطيُعــوا ّهللاَ َو أَِطيُعــوا «يف طاعته ك� قــال ّهللا:  آله و عليه هللا صىلالطليقة ك� يجب التفويض اليه  
) وك� ال تعني طاعة الرســول فــوق مــا أرســل بــه مــن ۵۹: ۴( »الرَُّسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر ِمنُْكمْ 

  ستمرارية لطاعته.احكام ّهللا، كذلك طاعتهم التي هي ا
و اما ان يحلوا شيئا أو يحرموا ما � يحكم به ّهللا، أو يطلبوا من ّهللا شيئا من ذلــك فــذلك 

  .٢جرأة عىل ّهللا محادة ومشاقة
، مالسـال  علـيهمذلك، فكل ما ورد من نسبة علم الغيب ما كان وما يكون وما هــو كــائن إلــيهم  

وأنهم هم وسائل الخلق املفوض إليهم أمره تكوينا أو ترشيعا، أماذا مــن شــٔون الربوبيــة، 
ما جاءكم منــا مــ� يجــوز أن «: السـالم عليهكل هذه مردودة أو مأولة، وم� يروى عن الصادق  

يكون يف املخلوق� و� تعلموه و� تفهموه فال تجحدوه وردوه إلينا، وما جاءكم عنا م� ال 
»وز أن يكون يف املخلوق� فاجحدوه وال تردوه إلينايج

٣.  
محّول إىل نص من الكتاب أو السنة القطعية، إضافة إىل ما يراه  »ما يجوز وما ال يجوز«ف 

ولها إىل غ� ّهللا، بــإذن منــه أو ســواه، العقل السليم من مختصات الربوبية غ� الجائز تح
بينونة يف هذه الثالث »باين عن خلقه وخلقه باين عنه«كذاته تعاىل وصفاته وأفعاله، فإنه 

  كلها.
فاألمور ثالثــة، منهــا املختصــة بــاّ� ال تعــدوه إىل ســواه، ومنهــا العامــة بــ� الخلــق قــدر 

                                                        
 .ا����م ������ ا���دق   ٣٨٦: ٣.����� ا����ر ١
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ون، انتجابا لهــم يف رســالة أو عصــمة مساعيهم، ومنها ما �نحه ّهللا خاصة عباده ك� يسع
أما دونها، فمثل أنهم يعلمون متى �وتون وأنه ال يقع ذلك إّال باختيــارهم، قــد يجــوز يف 

فمن كرامات ّهللا لهم »متى �وت«ال  »َو ما تَْدِري نَْفٌس ِبأَيِّ أَرٍْض َ�ُوتُ «حقهم حيث املنفي 
رشب الســم ومــا أشــبه مــن بواعــث أن يعرفهم متى �وتون، وهكذا يأول إقدامهم عــىل 

  قتلهم.
إمام ك� هو  آله و عليه هللا صىلو من الغلو يف حقهم أن اإلمامة فوق الرسالة والنبوة، فألن الرسول  

  .آله و عليه هللا صىلرسول، لذلك ال يفضلون عليه  
 -إذا -هي فرع الرســالة واســتمرارية لهــا، فكيــف تكــون -عىل أية حال -ذلك، ألن اإلمامة

إّال ملــا يحملــون مــن  السـالم علـيهمعــىل ســائر الرســل   السالم عليهمفوق الرسالة، وليس تفوق أ�تنا  
  التي هي فوق العصم كلها. آله و عليه هللا صىلالعصمة القمة املحمدية  

لذلك، ال تجد إماما بعد نبي مفضال عليه، بل هو خليفة له وممثل عنه باستمرار دعوتــه، 
وة املحمدية املعصومة هو فوق كافة الدعوات الرسالية، لذلك نعتقــد فألن استمرار الدع

  الذي هم أشعة من نوره. آله و عليه هللا صىلفيهم أنهم أفضل من كافة املرسل� إّال الرسول الخاتم  
ال فحسب، بل والصــديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء ســالم ّهللا عليهــا مفضــلة عــىل كافــة 

  أجمع�. السالم عليهمملحمديّ�  املعصوم� سوى املعصوم� ا
ذلك، فالغلو مرفوض مرضوض يف الــدين كــل الــدين، أصــوال عقيديــة أم فروعــا أحكاميــة 
أماهيه من الدين ككل، حيث الغلو تخلّف عن رشعة الحق، فهو يف حقل التقصــ� ضــالل 

إىل تصــعيده السـالم عليـهعامد، ويف حقل القصور ضالل خامد، ذلك ومن الغلــو بحــق املســيح  
منزلة الربوبية ك� فعله النصارى يف شتات عقائدهم الرشكية إّال القليل ممن وىف لرعايــة 
الحق من موحديهم، أم تنزيله عن ساحة الرسالة ك� فعله اليهود حيــث قــالوا إنــه وليــد 

  السفاح.
للغلــو يف غــ�  هنا إّال التأكيد، إيغــاال »َغْ�َ الَْحقِّ «و الغلو أيا كان ليس إّال باطال فال دور ل 

  وما أشبه. »يَْقتُلُوَن النَِّبيَِّ� ِبَغْ�ِ َحقٍّ «الحق ك 
ــا  ــواِء «و هن ــْن َس ــلُّوا َع ــ�اً َو َض ــلُّوا كَِث ــُل َو أََض ــْن قَبْ ــْد َضــلُّوا ِم ــْوٍم قَ ــواَء قَ ــوا أَْه ال تَتَِّبُع
ِبيلِ  أي مــن قبــل أهــل  »قَبـْـُل يُضاِهٔوَن قَْوَل الَِّذيَن كََفُروا ِمــْن «تضاحي ما تعنيه هناك »السَّ

  الكتاب و هم مختلف صنوف املرشك� عىل مدار تاريخ اإلرشاك.
  

  تاريخ التثليث بقول فصل:
فقد يذكر لنا تاريخ الوثنية عىل طول خطوطها وبكل خيوطها خمسة عرش من الثواليــث 

ن الــذي«م� يصدق هات� اآليت� أن ثالوث النصارى إن هو إّال خرافــة تقليديــة لهــم، عــن 
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ِبيلِ «يف ثالوث:  »كفروا من قبل   !.»قَْد َضلُّوا ِمْن قَبُْل َو أََضلُّوا كَِث�اً َو َضلُّوا َعْن َسواِء السَّ
 -إن أقدم ما نع� عليه يف تاريخ الفراعنة الثالوث املكون مــن اآللهــة: (اوزيــريس«ذلك، و
 »خــونس«وابنــه  »مــوت«وزوجه »آمون«حورس): األب واألم والولد، ثم املكون من  -ايزيس

ثم  »توت -معات -أنوبيس«وهم: األب واألم والولد، ثم املكّون من  »تب«وهو تثليث بلدة 
: »عشــتار -شمش -سن«وهو ثالوث الكلداني�، ثم املكون من  »آيا -بعل -آنوا«املكّون من 

 ١وهــو للمســيحي� »واالبــن وروح القــدس -مينــوس«األب واالبــن واألم، ثــم املكــّون مــن 
                                                        

: �����٢٨٥د �� �����: ��ا��ت ا������� ا������� ص «، و���ل ��١٦٢ ���ب ���ة ا���� ا����� ل: ��روق ا������� ص .��� ١

�� ���� ���� ا��ٔ���ث ا���ٔ��ذة �� ���در ����� �� ذ�� ا�� ا��اع ا������ أو ا����� ا������ أي: ا��ٔب وا���� وروح ا���س و���ل 

: ��ن ��� ا��� ا��ٔ�� ا�����ة ا������ ������ د���� ��ء ���� ا���ل �������ت ا������، أي ٣٥: ���٦ ا������ �� �����: ا��ٓ��ر ا���»��ر��«

: ��ن ا������ن ا�����ء �����ون ��ن ا�ٕ��� وا�� و���� ذو ����� أ�����. ١٩٧ص  »���ن أورو�� ا��ٔول«ا�ٕ��� ذو أ����� �����. و�� ���ب 

 وإ���� ��ا�����:

ا������: ���ل دوان �� �����: ��ا��ت ا���راة وا�ٕ����� و�� �������� �� ا������ت ا��ٔ���ة: إذا أر���� ا���� ��� ا���� ��ى  ا�����ث - ١

����:  »��ي«و�� ���� ����� �� ������، ف  »��ي ��ر��«أن أ��� ؤا��� ���دا�� ا�������� �� ا������ و����ن ��ا ا������ ������ 

�� ا��ب وا�����  ����� أ����� ��� ������ �� ا����ه »���� -���� - �����«��  »���ث ���ٓت«���ٓت، ���  »��ر��«�����، و

و�� �����ن ���  »أوم«ا����، و��������  - ا��او -وا�����، و����ع ��ه ا������ أ����� إ�� وا�� و����ون ���� ������ أ��ف ��: ا��ٔ��

 ����� ا���ا�� �����.إ�ّ� �� ���ا��� و������ن ر���� �� ��

و ��� أراد �����: (���� ا����د ا��ي �� ��� �� و�� ��ر ��� ا����ت) أن ���� ا���� ا��� ��� ا���� و��ر ���� ذ��ا و�� 

: »����« : ا�����، �� ا���� ا�� ا���� ا������ ا������� ���ن»����«�� زاد �� ا���� ا�� ا���� ا������ �� ا����د ���ن  »����� ا�����«

و��� ذ�� �� ا��ٔ���ء  »ا��را -��ر�� -ا���«و�������� �����ر و������� أ���  »��ي ��ر��«ا�����، و����ن ��ه ا����ت ا����ث ا��� 

 ا�������.

 :و �� ��� ا�������� ا������ ا������ة �����: ان ��ا ا�����ث ا����س ��� ����� �� ا�����ا���� وا�����اج و������� ������

ا����� وا������ ��  »ا����«ا���� و��  ���� ا������ »����«و »ا��ٔب«����� ا����� ����دئ ا������ وا���� و�� ��ال ����� إ���� �� 

: ا��ب ا����� وا��وح ا����� ���� »�����«و������:  »روح ا���س«ا����� وا����� و��  ا����ئ وا����� »����«ا���ل ا�������� و

 ����ا ا�ٕ��� ا��ي ����������ت ��� ا��ٔرض ����� ا���س ��� ا�� ا��ٔ����� ا������ ا��� �� ا�ٕ��� ا��ا��.«ف  »��� ���ا����� ا���

أ�� ����� و����  »اوم«ان ����� ��ل: أ�� رب ا�������ت ������، ا�� �� ا��ٔ�� وا��او و ا����  -�� ����� ا������ - و �� ا������

 : إ�� وا��.و����، ا��� �� ����� آ���

����ون ��� ���رة ����� و����ون ���ه ا���رة ا����  »ا�����«و�� ���� ا�����  »ا�����«����ٔ���م ا����� و�� �� ���� ا������ 

و����ون ��  -��� �� ا���راة ان روح ا��ّ� ��ن ��ف ��� و�� ا���ء - �� ا�ٕ���دة وا���� ا����� و�� ا��وح ا��ي ��ف ��� و�� ا���ء

 .»أوم«���� ا������ ا��ٔ���� ا������� ب ا��ٔ�

: ���ل ا�������ن �� ����� ا������: ان ا�� ا��ٔ����ء وا��� (ا����) رأى أ�� �� ا��ا�� أن ���ن ٣٨٢ »ا����«�� �����  »أ ��«و ��ل 

��د إ�� وا�� ��ٔ���و�� أ��� ا�ٕ��� ا����دة �ٕ��� وا�� ����� ������ و���� و���� �����: �� ا��� ا��ٔر��ب ا������ ا����ا ا�� ا���ف ��

 ا������ ��ٔ��ب �� ��ري و �����؟ ����ت ا��ٓ��� ا������ و����ا:

ا����� ا��ا�� ا����� ����ٔ����� ا������ ��  ا��� أ��� ا����� ا�� �� ���� ��ق ����� ����� وأ�� �� ��اه �� ����� ��� �� إ�ّ� ������ وا����

 وا�� ����ات.

: ��� و���� ��ٔ���ض ���� ���� د�ّ�� ��ور ا���ون ���� �� ����� رؤس ��� ��� وا�� ٣٧٢: ٤آ��ر ا���� ا������ و ��ل ��ر�� �� 
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 وا�����د ��� ا������ �� ا�����ث.

 ا�����ث ا�����: - ٢

� ��� ا������� �ٕ���� �����ن: ����، ���ا �� -���� - ��ل ا����� ���� �� ����� ا�� ا������: و��� ��� ��� ا����د ������ ���� �� �����

 ا�� ���� ا��ٔ�����. -�����ن ��: ���� »�����«ان ���� إ�� وا�� و�����ن ��ٔ������ ا������، و���� ���� 

ودوان �� ����� ��ا��ت ا���راة وا�ٕ�����: ا������ن ا���� �� ا��� ���ن ا���� وا�����ن  ١٠٣و ١٢١: ٣و ���ل دا�� �� ����� ا���� 

و���رو�� �� ������� ����  »��«و��� ودوا ذ�� ��ا ا�����ث ا����س �����ن: ا�����ث ا����  »��«إ��� ���� ا��ٔ����� ������ ����ون 

���� ا��ٔ�����، و���� �� ا�� ا������  »��«ا��ٔ���م ا��� و��ت �� ا���� ... و���� �� ا�� ا������ ا������ ������� �� ����ر�� ����ل 

 .»� �������«ا������ ل 

 ����ث ��وو: - ٣

 -��ٔر�� ���� و������ ا����م ����و��ن ��� ا�����   -و�� ا������ف ا����� ا�����ر  »��و�����ا«�� �����: أ���ر  ���١٧٢ل دوان �� 

وا�� و�� ��ا ا��ا�� أ��س ������ ا�������� أن ��وو و�� ا���� ا��ٔ��ي ا���� ���  و��اء ����ون إ��� ���� ا��ٔ����� »��وو«����ن ���� 

 ا���� ��ن و�� ا����� ا���� ���� و�� ��ه ا������ ��ر �� ��ء و��ا ا���ل �������� وا������ق اد�� ا������ ��ر�� ��ٔن ����� و���.

 ����ث ا�������: - ٤

إ���د ��ن وا��ٔول وا����� و �� ��ء �� ا���� ا������ ا������ ان ا�� �� ��ء وا�� و��ا ا��ا�� ا��ي �� ا�� ا����د ا��� ا�� 

 ا���� ����� ���� و�� ��ه ا������ ��ر �� ��ء.

 ����ث ا����د: - ٥

) ����� ا����د �ٕ��� ���� ا��ٔ����� و��� ودوا ا����� ��� ���� ا����ق �����ن: ��٧٨ل ا����� ����� ����� �� ����� ا�����ن وا���� (

 � �����ن ���� أو ������، و��� أرادوا و��� ���� ا����� �����ن:ا�ٕ��� �����، و��� را��ا ا����� ��� ���� ا���

 ا�ٕ��� ����، و�����ن: إن ��ا ا�����ث ا����س ���� �� �� ���ن ����وح وا���ة.

 ����ث ا�������: - ٦

��رو�� و�� ���ح ��� وو�� ا������ن ا�����ء ����ا ����ون إ��� ���� ا��ٔ����� ���را �� أ��م ������� و��� أ�� ا���� أن ا���� ا��ي �

) و��ن ����� ���� ����� ���� ����ون �� ا�����ث ا����س ٤٧٣وأ���، أ�� إ��رة ا�� ذاك ا�����ث وا����ف �����،��ل دوان �� (

��� ���  »�����«��������� ����� ا���� ������: ان ا��ٔول ��� ا����� وا����� �� ا��ٔول ���� ا����� و���� �� ا�����ث ا����س، و��ٔل 

ا����� �������، ��ٔ�� ان ����ه �� ��ن ���� أ�� أ��� ���؟ أو �� ���ن ���ه �� �� أ��� ���؟ ���ل �� ا�����: ��� ���� �� �� 

أ��� و�� أو��: ا��ّ�، �� ا����� و����� روح ا���س و���اء ا������ ����� وا��ة و�� وا�� ����ات و���� ��رت ا���ة ا��ٔ���� ��ٔذ�� 

وأ��ب ����ة �� ا����ر�� �� د���� ا������� ا�������  ٤٠٤و ����٤٠٢ �� ���� ا����ة ا�����ة، و��ل ������ �� ا����د ا�������  ��

��ّ� وا��� ا��ّ�، و��ن  ��ر�� ���ه ا�����ة ا������ »�����«ا�����ء �� ����� �����ت ا����� وأن �� ��ء ��ر ��ا����� وا��� ������ �� ا

�� ��� ���� ان ا����ا���� وا������� �����ن ��ا ا���ل و�����ون  أر��� و������، و��ن ذ�� ��� ا���ر�� ا������ �����و���� 

�ّ� �� ��ه ا��ٔ��م،��ل أ���: ��� ان ������ ����� ����� ��� ا�������، ���� ���� �� ����� ا������ ا������ ��ه  ��ا ا������د إ

���ت ا����� و�� ���� رب �� ��ء و�� ا����� ��� ������� �� ا��ٔ���م ا��ٔول ��� ا�ٕ��� و�� ��� ������ ا�����: إ�� ا��� ��ّ� �

 و�� ا����� ا����� ��� ���� ا�������ت.

 ����ث ا�����ن: - ٧

ا ��ع ������� ������ (��ن ا��������ن ا�����ء ا������ن �����ن ان ا�ٕ��� ���� ا��ٔ�����، وإذ ٣٠٧: ��١ ���ب ���� ا����رات ا������ 

ا������ ����ن ا����� �����ء ا����س ���ث ��ات ا��رة ا�� ا�����ث و����ن ا�������� ��ل ا����� �����ء ���ث ��ات و��ٔ��ون 

ا����ر �� ا�����ة ����ث أ���� و�����ون ��ن ا�����ء ����ا: ان �� ا��ٔ���ء ا������ ��� أن ���ن ����� و��� ا����ء ��م ��� 

 ���د �� ���� أ��ا��� ا������.ا
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�� ا��ٔ���ء ����� ا�ٕ��� ا��ا�� ���� ا��ٔ���ء « -و�� ا�� ���ب و���اء ا�����ن ��� ا����� ���ون - و ��ل دوان ���� �� اور���س

�������س و����� ����ا و��ا ا������ ا������� أ��� �� ��� و����ون �� ا��ٓ��ء �� ا���� ا����� وا��ا�� ����ا: ان ������رس و� »وا��ٔ�����

 ا������ و�� أ��وا ������� �� ا������ �� اور���س (ا��� دا�� ا����رف ��ٔ��� �����س ��� ���� اور���س).

 ����ث ا��و��ن: - ٨

��ّ� �� ا����� �� ا��وح. - )��٣٠٥ ����� ا���ا��ت و�������� ( -��ل ����  و��ن ا��و�����ن �����ون �������� و�� أو�� ا

 ���ث ا���س:� - ٩

��ٔ����� ��� ا����د ����� و��:٨١٩: ��٢ل دوان (  ): و��ن ا���س ����ون إ��� ���� ا

 - أور��د و���ات وا����ن، ��ٔور��د: ا����ق و���ات: ا�� ا��ّ� ا����� وا�����، وا����ن: ا�����، و���� �� �����ت زور�������

: ٢، و��ل ���� (�� ا������������) »����د«�ّ� �� ا����� ورأس ��ا ا�����ث ��ه ا�����: ا�����ث ا������� � - ا���ا�� ا���ر���

) و����ن �� (ا����� ا����ك): ��ن ا���س ����ن ���وس: ا����� و ا����� و���� ٢٠ا�����د دو���ب �� (ا�� ا�ٕ����ن ١٦٢

 ا���س. 

 ����ث ا���������: -١٠

: إ�� ا��� ������ف -و�� ��ا��ة ����ا �����ن ����� ��و��� �� ا���ون ا������ -����ل ��ر���� �� ا�����س ا����ا�� ��ن ��������

 �� ����� رؤس ��� ��� وا��. »���������ج«و�� و�� ����ل �� �� 

 ����ث ا������������: -١١

�� ��ه ا������ أ����� ا��� إ��  �����ن- ��ى -��را -) و��ن ا�����������ن ����ون إ��� ���� ا��ٔ����� �������: اود����٣٧٧ل دوان (

�����ون �����  »أ��ج و��وج وا�����ك«و��ن ا����  »ا��ج«��  »أو���ل«وا��، و�� و�� ��� ���� ��ا ا�����ث ا����س ������ 

���ه ���م و »اود��«���رون  �� ���ء ا������ ���ا ا�����ث و���� ��ران ��ه ا������ ����� ������ و����� ������� ��ا ا�����ث

و������ ��� ������ ا���� وا��ٔ��� و����ن  »��را«وا��� �� ���ل  »��ي«وا��� �� ����� و��� رأ�� ��ج و���ه �����ن »��را«و

 ���� ا����� وا���� وا����م وا����. »��ي«ا���� ا���� ���ٔب اود�� و »��را«ا��ٓب»اود��«

 ����ث ا��رد��� وا���� وا��������: -١٢

و���ن ������ ا�����ء ����ا ����ون إ��� ���� ا��ٔ����� و����ن ا��ٔ���م  »���� - ��ن - ����ك«��ن ����ون إ��� ���� ا��ٔ����� و�� ��ن ا��رد

 �� �����ن: - ا��ٔول ���: ���� �� ��ء وا��ٔ���م ا�����: إ�� ا����د، و ا��ٔ���م ا�����: روح ا����� ا����و��

��رة ��ا ا�ٕ���  »������ج«����ن ���وا إ��� ���� ا��ٔ����� و��� ا�� ���د�� ا�����دة �� ���� أ����� ����� إ�� وا��، وا���� ا��

 ا����� ا��ٔ����� ����� ��� ���و��.

 ����ث ا���ا�� ا��ٔو��������: -١٣

 -��ٔ����� ������ن: ا�ٕ��� ا��ٓب: ���ن ا���ا�� �� ا��ٔ�����س ���وا إ��� ���� ا- ��١٦٩ ����� ا������ ا������ وا���ا��ت ا������  -��ل ���

 ا�ٕ��� روح ا���س و���رون روح ا���س ����� ���. -ا�ٕ��� ا����

 ����ث ا���������: -١٤

و���  »����������«: ا��������ن ����ون إ��� ���� ا��ٔ����� ������ - ١٦٤: ��٥ ����� آ��ر ا������ ا������  -��ل ا���رد �������و

وا��ٓ��  »ا������������«� ���� ا�ٕ��� ا�����را��ٓ�� وا�� �� ���ره وا�� ا�ٕ��� ا��ٔول ا��ا�� �� ا����� إ���ن آ��ان أ����� وا�� �

إ�� ا������ ����� ��� ا����و���� �������� »������ �������«أر�� ا���  -���١٤٤٠ا�� ���  »���������«��� ��� »�������«ا���: 

وس و�� ��� ��� ��م ��� ذ���� أر�� ������ إ�� ا����ان ا�����ر ���ل ���: ان ا������� و��ن ��ا ا��� ��ر�� ���� ا����

ا��، ا����و���� ����ن �ٕ��� ���� �� ا����ء وان ��ا ���� ا��ٔ����� و�� ا�ٕ��� ا��ٔب وا�ٕ��� ا���� وا�ٕ��� روح ا���س و��اء ا������ إ�� و

�����ن ��� إ��  »��������«و�����ون ���� ا���  »ا������«وا�� ا��وح ا���س ����د �� ��راء  »����ب«وا�� ا����  »��و��«وا�� ا��ٔب 

 وا�� ذو ����� أ�����، وا�� ����� أ����� إ�� وا��.
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  والثواليث الخمسة عرش كالتالية:
  والصيني�. -۴وتاوو.  -۳والبوظي.  -۲الثالوث الربهمي.  -۱
 -۱۱الفنلنــدي�. -۱۰والفــرس.  -۹والرومــان.  -۸واليونــان.  -۷واملرصــي�.  -۶والهنود.  -۵

 -۱۴الجزائـــر األوقيانوســـية. -۱۳الـــدردي� والتـــرت والســـيربي�. و  -۱۲واإلســـكندنافي�. 
  والهندوس الكندي�. -۱۵واملكسيكي�. 

فقد يبدو أن من هامة التأث� للدعايات املسيحية يف هٔواء األقــوام الثالوثيــة هــي تشــابه 
مــن ثالوثهم مع ثواليثهم، إضافة إىل اإلباحية املركّزة عىل الفداء الصليبي الذي هــو أيضــا 

  العقائد الوثنية.
ذلك، ومن عجاب األمر يف مضاهاة املسيحية املختلقة والوثنيات أنها حسب رسد التــاريخ 
الوثني واملسيحي، كأنها نسخة طبق األصل من هذه الوثنيات، ومثاال عىل تلــك املضــاهاة 

ربعــة املقارنة التالية ب� بوظا واملسيح منذ الوالدة حتى الصلب والصــعود يف حلقاتهــا األ 
  : بوظا املسيح!:١عرش حسب األسناد التالية

بوظا ملا تنزل بوظا من محل عال إىل رحم العذراء مايا شّع الرحم بنــوره وكــان يــرى فيــه 
  .٢قبل مولده

  .٣ـ عالمة والدته نجم طلع من األفق وتسمى نجم بوظا ۲
) ۲۵التي حــل روح القــدس يف رحمهــا يــوم عيــد املــيالد ( »مايا«ـ ولد بوظا ابن العذراء  ۳

خطابات وقالوا: اسم نجمه  بعد والدته ّرس به جنود الس�ء وبيمنه خطبوا ۴ ٤كانون األّول
  .٥الصباح

                                                                                                                                                         
 ����ث ا����وس: -١٥

��� ���رو�� ���� ��� �� ����� رؤس ���  : وا����وس ا������ن ����ون إ��� ���� ا��ٔ�����-��١٨١ ����� ر�� ا����  - ��ل �����

 وا�� و�����ن: ا�� ذو ����� ا���ص ���� وا�� وإرادة وا��ة ...

 
 .»ا������ ا������ ���ٔ���ذ ���� ���� ا����� ا����و�� ر��� ا��ّ�«.��ه ا�����د و�� ����� �� ا���د ��ر���� ������ �� ���ب ١

 
 ).٢٩٠ودوان ( ٢٠.����ن ٢

 
 .٢٩٠.دوان ٣

 
 ١٠.����ن �� ���� ا����ك ٤

 
 .٢٩٠.دوان ٥
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ـ ملا تنزّل املسيح يف محل عال س�وي ودخل رحم مــريم العــذراء صــار الــرحم  ۱املسيح 
  .١كمثل البلور وكان يرى فيه قبل مولده

  .٢ـ عالمة والدته نجم طلع من املرشق اسمه نجم املسيح ۲
) ۲۵د املسيح ابن العذراء مريم التي حل روح القدس يف رحمها يــوم عيــد املــيالد (ـ ول ۳

  .٣كانون األول
ـ ّرس مالئكة الس�ء بوالدته وخطبوا بيمنه وقالوا: العظمة ّ� يف الس�ء واألرض للنــاس  ۴

  .٤املرسة حيث أوصل النور إىل محل الظالم
  .٥ء عرفوا بوظا وأرساره الّالهوتية وبعد يوم من والدته رحب الناس بوالدتهـ إن الحك� ۵
  .٦ـ قال بوظا يف طفولته ألمه أنا أعظم الناس ۶
  .٧ـ ولد بوظا خفية وملك �بارا أّرص يف قتله حيث أخرب أنه يسلبه ملكه ۷
ـ ملا بلغ بوظا الثا� عرش من عمره دخل بعض بيوت األصــنام وســأله أهــل العلــم عــن  ۸

  .٨مسائل فأجابهم ع� سألوه من املشاكل
ن بوظا اإللــه ـ بوظى املنجي اغتسل غسل التعميد وحينذاك كان روح ّهللا حارضا � يك ۹

العظيم فحسب بل كان مع روح القدس أيضا حيث حل يف العذراء مايــا فتجســم كوتامــا 

                                                                                                                                                         
 
 .١.إ���� ��� ب ١

 
 ١: ٣.إ���� ��� ٢

 
 ٢٩٠.دوان ٣

 
١٤ -١٣: ٣.���� ٤. 

 
 ٢٩٠.دوان ٥

 
 .١٤٦ -١٤٥.���ب ا���دي ا������ ا������ ٦

 
 .١٠٤ -����١٠٣  ��ر�� -.���ب ا����٧

 
 .١٦٩ -١٦٧و���ل �� ��ر�� ����  ٣٧.����ن �� ���� ا����ك ٨
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  .١بوظا
  .٢زار الحك�ء املسيح وعرفوا أرساره الّالهوتية وليوم بعد والدته سموه إله اآللهة ۵
  .٣قال املسيح يف طفولته ألمه أنا ابن ّهللا  ۶
  .٤ولد املسيح خفية وملك ه�دوس اهتم يف قتله حيث سمع أنه يسلبه ملكه ۷
ملا بلغ املسيح الثا� عرش من عمره ذهبوا به إىل بيت األصنام يف أورشليم وسأله األحبار  ۸

  .٥عن مشاكل املسائل فأجابهم �ا حاروا فيه
حيى عمد املسيح يف نهر األردن ونزل عليه روح ّهللا كح�مة فكان املسيح ابن ّهللا مع ي -۹

  .٦كونه روح ّهللا 
  .٧مات بوظا ودفنوه ثم انفتح كفنه وسرت تابوته ۱۰
  .٨بوظا هو األلف والياء أزيل أبدي قيوم واحد ۱۱
  .٩ذنوب العامل� عّيل وأنا خالصهم عنهاقال بوظا إن  ۱۲
  .١٠قال بوظا لتالميذه اتركوا الدنيا وحاولوا الفقر والضيق فيها ۱۳

                                                        
 .٤٥.���� ا����ك ١

 
١١ -١: ٣.��� ٢. 

 
 .٣: ���١ ا������ .ا٣�ٕ

 
 .١: ٣.إ���� ��� ٤

 
 .إ���� ا������٥

 
١٧ -١٣: ٣.��� ٦. 

 
 .٤٩.���� ا����ك ٧

 
 .٢٩٣.دوان ٨

 
 .٨٠.��ر�� آداب ا��������� ٩

 
 .٦٢، ٦.��ردي �� ���ب ر������ ا���ق ١٠
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قال بوظا: الرجل العاقل يرى حياة الزوجية نارية ولن يقرب هذه الحيــاة إّال لرضــورة  ۱۴
  .١ب عن الزنااالجتنا

  .٢مات املسيح ودفن ثم انفتح كفنه وبع� عن قربه ۱۰
  .٣املسيح هو األلف والياء أزيل أبدي قيوم واحد ۱۱
  .٤املسيح منجي العا� وقد أخذ وتحمل ذنوب العامل� عىل عاتقه -۱۲
  .٥قال املسيح لتالميذه اتركوا ثروة الدنيا وعيشوا فقراء ۱۳
قال املسيح يحسن للرجل أال �س النساء إّال يف رضورة حيــث الــزواج احســن مــن أن  ۱۴

  .٦يحرتق بالنار نار الزنا
يف هذه الشطرات وإليكم: بوظا بره� املســيح!: مقارنــة النصــوص بــ� ذلك بوظا املسيح 

  ) شطرة:۲۱بره� واملسيح يف (
  .٧عرفت والدة كرشنا من النجم الذي ظهر يف املرشق ۱بره� 

  .٨كان كرشنا من الساللة امللكية ولكنه تولد عىل ذل وفقر يف مغارة ۲
  .٩لقد شع نور كرشنا املغارة عند والدته تلعلع وجه أمه ديفا� من نوره ۳

                                                        
 .١٠٣.ر�� داو�� �� ���ب ���� ١

 
 .٢٠و����� ب  ٣٨.��� ب ٢

 
 ورؤا �����. ١: ١.����� ٣

 
 وا������� ا������� ��� ���. ٢٩٣دوان .٤

 
٢٨ -٢٥: ١٦.��� ٥. 

 
 .٩ -١: ��٧ر���س  -٦.١

 
 .٣٣٦و ٣١٧: ٣.���ب ا���ر�� ا���� ٧

 
 .٢٨٩.دوان ٨

 
   ٢٨٩.دوان ٩
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ملا ولدت ديفا� كرشنا خافت عاقبــة أمــره وأخــذت تــب� عليــه فــتكلم كرشــنا وســىل  ۴
  .١خاطرها

  .٢عرف البقر الذكر ان كرشنا إله فسجد له ۵
ا كانت أمه وخطيبها ناندا، كانا غائب� حيث ذهبا إىل البلد لتسليم املاليات ملا ولد كرشن ۶

  .٣اىل السلطان
  .٤ملا ولد املسيح طلع نجم يف املرشق ودل الناس عىل محل والدته ۱املسيح 

كنــه تولــد يف مغــارة عــىل كان املسيح من الســاللة املكيــة وخاطبــه اليهــود ســلطانا ول ۲
  .٥مسكنة ذل

 -يوســف -شع من نور املسيح املغارة عند والدته وحارت عيون القابلة وخطيب مــريم ۳
  .٦من نوره

تكلم عيىس عند والدته مخاطبا أمه أنــا ابــن ّهللا وكــ� أخــربك جربائيــل جئــت ألخلــص  ۴
  .٧العا�

  .٨عرف الرعاة املسيح فسجدوا له ۵
  .٩ملا ولد املسيح كانت أمه وخطيبها غائب� حيث ذهبا ليسجال اسمه� يف الكراس امل� ۶

                                                        
 .٣١١: ٣.��ر�� ا���� ١

 
 .٢٧٩.دوان ٢

 
 .٥: ٢.���ب و���� ��را�� ٣

 
 .٣: ٢.إ���� ��� ٤

 
 .٢٧٩.دوان ٥

 
 .١٣: ٢.إ���� ا����دة ٦

 
 .٣ -٢: ١.إ���� ا����دة ٧

 
١٢ -٨: ٢.���� ٨. 

 
٩ -١: ٢.���� ٩. 
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ســمع نانــذا خطيــب ديــاف� ام كرشــنا نــداء مــن الســ�ء: خــذ الطفــل وامــه وفــّر إىل  ۷
  .١امللك يريد قتلهاعرب نهر جهنة ألن  كوكول

أخرب الحاكم عن والدة الطفل اإللهي وأراد قتله فقتل كل ذكر ولــد يف تلــك الليلــة لــ�  ۸
  .٢ينال بغيته

  .٣لدغت حية زميال لكرشنا فنظر اليه بالنظرة اإللهية فحيي من فوره ۹
يام سار كرشنا مع بقرات فانتخبته ملكا لها وذهبــت كــل واحــدة منهــا إىل يوما من األ  ۱۰

  .٤املحل الذي عينه امللك
  .٥كان أّول معجزات كرشنا أن شفى أبرصا ۱۱
  صلب كرشنا ومات عىل الصليب. ۱۲
ّر إىل مرصــ حيــث يوسف النجار خطيب مريم نودي يف املنام أن: خذ الطفــل وامــه وفــ ۷

  .٦امللك يريد قتله
أخرب حاكم البالد عن والدة الطفل اإللهي املسيح وأراد قتله فامر بقتل من ولد يف تلــك  ۸

  .٧الليلة ل� ينال بغيته
  .٨لدغت حية زميال للمسيح فمسحه املسيح بيده فربء من فوره ۹

                                                                                                                                                         
 
 .٣.���ب و���� ��ر�� ا���� ١

 
 .٢٨٠.دوان ٢

 
 .٣٤٣: ٣.��ر�� ا���� ٣

 
 ٣٢١: ٢.��ر�� ا���� ٤

 
 .��ر�� ا���� ٥

 
١٣: ٢.��� ٦. 

 
١٧ -١٥: ٢.��� ٧. 

 
 .١٨.إ���� ا������ ب ٨
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 شهر آذر جمع املسيح األطفال وأخذ يتأمر فيهم كأنــه ملكهــم وكــان ال يعــرب أحــد يف ۱۰
  .١هناك إّال أمره أن يسجد لهذا امللك

  .٢كان أول معجزات املسيح أن شفى أبرصا ۱۱
  صلب املسيح ومات عىل الصليب. ۱۲
ملا مات كرشنا حدثت حــوادث عظيمــة واحتــف خــط أســود حــول القمــر واظلمــت  ۱۳

الشمس عند الزوال وأمطرت الســ�ء النــار والرمــاد واشــتعلت زبانيــة النــ�ان وأفســدت 
  .٣الشياط� يف األرض ورأى الناس أن اآلالف من األرواح يتقاتلون ليل نهار

  .٤حدثت ثقبة يف جنب كرشنا حيث اصابته الحربة القاتلة ۱۴
  قال كرشنا للصياد الذي قتله: ۱۵

  .٥اذهب برحمتي اىل الس�ء مكان اآللهة
  .٦قام كرشنا بعد موته من ب� األموات -۱۶
  .٨كرشنا خالق كل يشء ولواله � يكن يشء -۱۸ ٧دخل كرشته الجحيم -۱۷
حدثت �وت املسيح حوادث عظيمة فخرقت ستار بيت األصنام وانكســفت الشــمس  ۱۳

وبع�ت القبور وخرج عنها الكث� من الشياط� يف األرض و رأى الناس أن  ۹ -۶من الساعة 

                                                        
 .٣ -١: ١٨.إ���� ا������ ١

 
 .١١ -١: ٣و��ا ا��� ������ ا��ى ان أو��� ����� ا���ء ���ا �� ��س �����  ٧ -٦: ٣٦.��� ٢

 
 ��رات ا������..���ب ا��٣

 
 .٢٨٢.دوان ٤

 
 .٦١٢.و���� ��را�� ٥

 
 .٢٨٢.دوان ٦

 
 .٢٨٢.دوان ٧

 
 .٢٨٢.دوان ٨
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  .١اآلالف من األرواح يتقاتلون ليل نهار
  .٢حدثت ثقبة يف جنب املسيح حيث اصابته الحربة القاتلة ۱۴
  .٣قال املسيح ألحد اللصوص الذين صلبوا معه أنت اليوم معي يف الجنة ۱۵
  .٤قام املسيح بعد موته من ب� األموات -۱۶
  .٥دخل املسيح الجحيم ۱۷
  .٦املسيح خالق كل يشء ولواله � يكن يشء فهو الخالق األزيل ۱۸

ي إِلَهْ�ِ ِمْن دُو  ِن ّهللاِ قاَل َو إِذْ قاَل ّهللاُ يا ِعيَىس ابَْن َمْريََم أَ أَنَْت قُلَْت لِلنّاِس اتَِّخُذوِ� َو أُمِّ
ْمتَُه تَْعلَُم ما ِيف نَْفِيس  ُسبْحانََك ما يَُكوُن ِيل أَْن أَقُوَل ما لَيَْس ِيل بَِحقٍّ إِْن كُنُْت قُلْتُُه فََقْد َعلِ

  ):۱۱۶َو ال أَْعلَُم ما ِيف نَْفِسَك إِنََّك أَنَْت َعّالُم الُْغيُوِب (
  

  عرض ملذاهب الالهوت:
كان من الخليقــة املتكاملــة بالعبوديــة ّ� قوســ� صــعودينزويل، إن لإلنسان وما أشبه أيا 

  فالنزويل هو دركات التخلف عن معرفة ّهللا وعبوديته، والصعودي درجات فيه�.
ثم الصعودي، منه محبور هو به مأمور، وهو التقّدم يف جناحي املعرفة والعبوديــة، ســ�ا 

ة يف النشآت كلهــا، وحصــيلتها كــ�ل من نقطة العبودية إىل حرضة الربوبية دون أية وقف
مــا عرفنــاك «املعرفة والعبودية إىل غ� ما حّد وال نهاية وك� عن أّول العارف� والعابدين: 

وليس يف هذا املجــال أي منــال إّال تتــايل الــدرجات »حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك
نيابة وال وكالة وال خالفة فيه�، فرسالة ونبوة وما أشبه من مراتب العصمة، دون بنّوة وال 

  عن ّهللا، وهذا هو املسلك الصالح لصالحي عباد ّهللا.

                                                        
 .٢٧.��� ب ١

 
 .٢٨٢.دوان ٢

 
٣ ����. 

 
٢٠: ٢٨.��� ٤. 

 
 .»�������«ا���ارك ا������� ذ������ �� �� ����ة ا��ى ��  ٢٨٢.دوان ٥

 
 .٩: ٣وا���  ٦: ��٧ر���  -١و ٣: ١.����� ٦
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العبودية،  رضوبا ستة للسالك إىل ّهللا بجناحي املعرفه -خارجا عن الحق املرام -ثم إن هناك
  مع كل رضبه من القوس النزويل ّ� سبحانه:

ازيا وهو مستمر يف مسالك املعرفــة من سالك إىل ّهللا يستحق كرامة البنّوة الربانية مج -۱
َو قالَِت الْيَُهوُد ُعَزيٌْر ابُْن ّهللاِ َو قالَِت النَّصارى الَْمِســيُح ابْــُن ّهللاِ «والعبودية، وقد تندد به 

...«.  
وآخر واصل إىل ّهللا فال عبادة إذا ملكان الوصول إىل الغرض األسمى مستدال �ثل قولــه  -۲

  ؟»َك َحتّى يَأْتِيََك الْيَِق�ُ َو اْعبُْد َربَّ «تعاىل: 
وثالث حاصل بوصوله عىل جزء من ذات الربوبيــة فهــو ولــد لــه وكــ� يدعيــه بعــض  -۳

أَّ� يَُكوُن لَُه َولٌَد َو لَْم تَُكْن لَُه صاِحبٌَة َو َخلََق كُلَّ «وتندد به  السالم عليهالنصارى للسيد املسيح  
رَُه تَْقِديراً  ٍء فََقدَّ   .»َيشْ

  رابع فان بوصوله يف ذات الربوبية.و  -۴
  وخامس اتحد بذات ّهللا ك� األقانيم الثالثة، حيث هي واحدة والواحدة هي الثالثة!. -۵
إِنَّ  -إِنَّ ّهللاَ ُهَو الَْمِســيُح ابـْـُن َمــْريَمَ «وسادس أصبح هو ّهللا، وتنّدد به مثل قوله تعاىل:  -۶

ي إِلَهْ�ِ ِمْن ُدوِن ّهللاِ  اتَِّخُذوِ� وَ  -ّهللاَ ثالُِث ثَالثَةٍ    .»أُمِّ
فقد نزّلوا ّهللا تعاىل يف ذلك املسدس عن منزلة الربوبية إىل اتخاذ الولد ترشيفا أو حقيقة، 

  أو خارجا عن املعبودية، أو اتحادا ثالوثيا أم وحدانيا بالعبد.
ركيــزا عــىل و القرآن ينسف كل هذه األقاويل املائلة عن جادة الصواب بصائب الرباه�، ت

  املسلك األّول من مسالك املعرفة والعبودية.
و هنا عرض بصورة التأنيب وس�ة التربئة لعيىس ابن مريم من الثالوث املر�ي كــ� هــي 

ك� أن املسيح � يبق «من املختلقات الرشكية للمسيحي�، ك� ترصح الكنيسة الكاثوليكية: 
ولذلك تراهم كثــ�ا مــا »إلهة«قلبت وينوسة: برشا كذلك مريم أمه � تبق من النساء بل ان

  من كتب املزام� ويثبتون مكانها اسم مريم كقوله: »يهوه«يحذفون أس�ء ّهللا مثل 
احمدوا ّهللا يا أوالد، فالكاثوليك ألجل إظهار عبوديتهم ملريم طووا هذا مــن الزبوربــّدلوه 

مــرة واحــدة بالصــالة الربانيــة: وهذه الكنيسة كل� صيل فيها  »احمدوا مريم يا أوالد«إىل 
  .١يصيل فيها بالصالة املر�ية عرشون مرة »أبانا الذي يف الس�وات«

                                                        
.�� ا��ٔب ��� ا��ٔ�� داود ا��ٓ��ري ا���ا�ـ� �ـ� ����ـ� ا�ٕ����ـ� وا��ـ���، و��ـ�ل �ـ��� �ـ�ل ا�ـ������ي �ـ� ����ـ� ����ـ� �ـ� ١

� �����ن ��ٔ����� ا���راء ���� و����و��� ��ٔ��� �� ا��ّ� و�����ن ��� ��� �� ���� ��ع ا����رى: �� ذ�� ���� ��ن أ����� -ا�ٕ����م

أ��ا�� ����رة �� ا����ق ���ل ���: ��ّ��س، و��� ��� ا���ب ��ه ا����� ��ّ���ّ��، و��ه ا������ ��ٔ����� ���� ��ن ���ل ��� ��� 

 ���� ��� ���� و���� و�� ��ا ����ا ����ن ������� و��ن ����� �ـ��� ا����� ا����� ا�����وي ��� ����ا �����ن ان �� ا��ّ� إ

ا�� ا��� ���دت �� ا������ ا������ و��ٔ��� و��� ��ا ����� �� ���� ��م �ـ� ��ـ�رى ��ـ��� �ـ� ��ـ�ت ���ـ���� ��ـ� �ـ�روا 
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مــا «من هذه األقاويل  »قاَل ُسبْحانََك «و هنا يربّئ املسيح نفسه من هذه التقولة الحمقاء: 
إذ  »َعلِْمتَهُ  إِْن كُنُْت قُلْتُُه فََقدْ «من هذا وسواه من باطل  »يَُكوُن ِيل أَْن أَقُوَل ما لَيَْس ِيل ِبَحقٍّ 

ال  »إِنََّك أَنـْـَت «حيث »َو ال أَْعلَُم ما ِيف نَْفِسَك «ما ظهر منها وما بطن  »تَْعلَُم ما ِيف نَْفِيس «أنت 
والنفس املضاف إىل صاحبها تعني نفس الذات، فال تدل إذا عىل أن  »َعّالُم الُْغيُوِب «سواك 

  ّ� نفسا ك� ملن سواه.
 »ما ُدْمُت ِفيِهمْ «حكاية عن املايض دون مستقبل القيامة أم والربزخ ف  »َو إِذْ قاَل ّهللاُ «هذا 

إِ�ِّ «تعني رفعه إليه ك� قال:  »فَلَّ� تََوفَّيْتَنِي«ال تعني فرتة حياته، بل هي حياته فيهم، ثم 
  فقد كان ذلك القول بعد ذلك التويف. »ُمتََوفِّيَك َو راِفُعَك إَِيلَّ 

فاملشار إليه هو يوم العذاب والرحمة فهــو منــذ  »نَْفُع الّصاِدقَِ� ِصْدقُُهمْ هذا يَْوُم يَ «و أما 
  .١الربزخ إىل القيامة

اإللهــ�،  -تعني أنهم اتخذوا بعد ّهللا ودونه هذين: االبــن واألم »إِلَهْ�ِ ِمْن ُدوِن ّهللاِ «و هنا 
وقد اعتقدوه يف وجه� اثن�: أن ّهللا تحول إىل رحم مريم فأصبح بصورة املسيح، وإذا فال 

دته، أو أن ّهللا أولــد املســيح مــن مــريم وهــو بــاق يف إله أصال إّال املسيح، ثم أمه ألنه وال
ما تتحمله� معا حيــث »ِمْن ُدوِن ّهللاِ «ألوهيته بال انتقال إّال جزء منه صار هو املسيح، ف 

  تعني اإلرشاك باّ� من هو أد� منه.
ْم َو اتََّخُذوا أَْحبــارَهُ «و هنا ال نّرص بتسمي مريم إلهة، حيث االتخاذ أعم من التسمية ك� 

                                                                                                                                                         
�ه ���� ذر��� ����� �ـ� ������� ����� ا�����ث ��ٔ��� ا�����ث ���� ������ و�� أ��� ا���آن ��ا ا���� ��� ��� �� ا���ك �� ا��

 و��ا ا����ب أ��� ���� ��ل ردا ��� ا�ٕ����م و���� ���� ا����� ا�� ا������. ٢٨ -٦٧ص  »����ة ا������

و�� ا�����ت ا������ي ان ���� �� ��� ام ا��ّ�، ���ل ا������ �� ����ن ا����  »ام ا��ّ�«���� ����  ٤٣١و ا����� ا������� ا����� 

ا����س «����� ��دو�� اوث) و�� ����� ���ٔب  ١٠٨ص  �٣ و�� �� ���� ا���راء ��� ام ا��ّ� �� ��� �� ام ا�� ا��ّ� (ج ��ن ا�� ا��ّ 

���  - ا�����رة �� ا���د ا��ا�� ا���� �� ا���� ا������ �� ���� ا���ق ا���������� ا����و��� ��� ���ان: ��م ا����� ����راء»ا������

��� �� ��اوة ا���� ����أة و����� و����� ا���أة �����راء: أ �� ��ى ا�� �� ��ى �� ��ا ا��� ���� ���ه �����راء ذ�� ���رة ��� ا���

���راء �� ��� ا���� وا�ٕ����م ا�� ���� ا���ا�� وا�����ن، �� ��� ��ه  »إ����«������ ���� إ�� أن ��ء ذ�� ا���� ا�����  ا��� ��ٔ��ز ���دة ا

ن ��� �� ��� ا����ك ا����� (���� ����� ا��������) �� ان إ���� ��� ��ن �� ����� �� رأس ا����� أ��ه ��� ��ات ا���ا�� وا�����

ان ����� ��� ا���� ��ٔ���ه ا����م ��� ����� ا���ة ا������ ا�� رأى ����� ��ر را�� ا���� ����� �� ا����، ��� ذ�� ا���� ���: ان 

���� ا�����ون، �� و��رة ا���� ��� ذ�� أ���، �� ��ل: ��ا ا�� ���دة ا���راء �� ا���ق ا����� و�� �� إ�ّ� ��رة ���� ��� �� 

��ل: و���� ��ن أ��اد ا�������� اّول ��  ����� ا�� ا���ٔة ا�����ة ��� ا����� وا���� �� ذ�� ���� ا�� ��ا ا���� إ����، ا�����، ��

 ��ة وأول �� ا��م ����راء ����ا ��� ا������� ا�� ا����ء ������ وا����.آ�� ا��� ���ٕ��� ���ع ��� ا���� وا����

 
��ـ�ل: إذا �ـ�ن �ـ�م ا�����ـ� ���ـ� ا�ـ�ٔ��  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��ا��ج ا�� ��دو�� �� ���� �� ��� ا��ّ� �ـ�� ا���ـ�   -٣٤٩: ٣.ا��ر ا�����ر ١

 �� ����ل ����� �� ���� أأ�� ��� ..ود�� �� أ��س �ٕ������، ��ل و���� ��
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  ).۳۱: ۹( »رُْهبانَُهْم أَْرباباً ِمْن ُدوِن ّهللاِ َو الَْمِسيَح ابَْن َمْريَمَ 
و ذلك االتخاذ مشهود يف الكنائس وسواها حيث يعتقدون لها السلطة الغيبيــة املخّولــة، 

  فلها أن تستجيب ملن شاءت أو تخيب!.
اإلرشاك باّ� مــا � ينــزل بــه  و اتخاذ إله أو آلهة من دون ّهللا صيغة متكررة يف القرآن عن

سلطانا، سواء أنكر وجود ّهللا أم أقّر به، إنكارا عن بكرته كاملــادي�، أم بتأويــل تحّولــه إىل 
  إنسان كاملسيحي� القائل� بذلك التحول.

يف ذلك االستجواب الربا� بيان ألدب عبودي بارع، فتقديم  السالم عليهذلك، ويف إجابة املسيح  
ســلب لكينونــة ذلــك »ما يَُكوُن ِيل «تنزيه له سبحانه عن أن يكون له رشيك، ثم  »سبحانك«

التقّول عن نفسه، ألنه ليس بحق له ملكان عبوديته، وال عىل ّهللا ملكان وحدته يف ربوبيته، 
إذ ال يخفى  »فََقْد َعلِْمتَهُ «تعليق عىل املحال من كينونة هذه القولة أن  »إِْن كُنُْت قُلْتُهُ «ثم 

تَْعلَُم ما ِيف نَْفِيســ َو ال أَْعلَــُم مــا «ليك أّي كائن، ثم يربهن أخ�ا كال السلب واإليجاب ب ع
 »إِنََّك أَنَْت َعــّالُم الُْغيُــوِب «تأكيدا لحيطته العلمية الطليقة الربانية الوحيدة ب  »ِيف نَْفِسَك 

»لقاه هللا«وكل هذه واقعة وبوحي ّهللا يف صيغة التعب� حيث 
وقد أرعــد منــه اســتجوابه  ١

  حتى وقع، ومن ثم يأ� �ا قال لهم: ٢تعاىل كل مفصل منه
ما قُلُْت لَُهْم إِّال ما أََمرْتَِني ِبِه أَِن اْعبُُدوا ّهللاَ َر�ِّ َو َربَُّكْم َو كُنْــُت َعلَــيِْهْم َشــِهيداً مــا دُْمــُت 

  ):۱۱۷ٍء َشِهيٌد (ِفيِهْم فَلَّ� تََوفَّيْتَِني كُنَْت أَنَْت الرَّقِيَب َعلَيِْهْم َو أَنَْت َعىل كُلِّ َيشْ 
دون ما تأمر� به نفيس أو عقــيل مهــ�  »إِّال ما أََمرْتَنِي ِبهِ «يف حقل األلوهية  »ما قلت لهم«

أَِن «وهو هنــا »إِّال ما أََمرْتَنِي ِبهِ «صلحتا، وال ما أمر� غ�ي، فإ�ا أنا رسولك ال أقول لعبادك 
يل يف مقام العبودية فضال عن دعوى الربوبية، وماذا  دون تخصص »اْعبُُدوا ّهللاَ َر�ِّ َو َربَُّكمْ 

أشــهد مــاذا يقولــون »َو كُنْــُت َعلَــيِْهْم َشــِهيداً «فعلوا وافتعلوا يف هذه الدعوة التوحيديــة؟ 
فَلـَـّ� «عــىل أرض الرســالة ثــم »مــا دُْمــُت ِفــيِهمْ «ويعملون أو يعتقدون بإشهادك يل إياهــا 

بكل شهادة ك� كنت أنت الرقيب عليهم ما دمت فيهم »يَب َعلَيِْهمْ تََوفَّيْتَنِي كُنَْت أَنَْت الرَّقِ 
ٍء َشِهيدٌ «   ال تفلت منك فالتة وال تفوت عنك فائتة. »َو أَنَْت َعىل كُلِّ َيشْ

حرص لتلك الرقابة فيه تعاىل ككل، وأما شــهادته كســائر  »كُنَْت أَنَْت الرَّقِيَب َعلَيِْهمْ «و هنا 
�ا أشهده ّهللا عليه من أع�لهم عند الشهادة أو قبلها يوم يقوم الشهود يوم القيامة فهي 

                                                        
����ه ا���: ������ .. و��� �� أ�� ����ة �� ا���� (ص) ��ل: ان ���� ���� ر�� «ا�� ����ة �� ا���� ص  -٣٤٩: ١ا�����ر  .ا��ر١

 ���ج ���� ر�� وا��� ���ه ���� �����: أ أ�� ...

 
 ... .ا����ر �� ����ة ��ل: ��� ��ل ا���: �� ���� ا�� ����٢
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  األشهاد.
: ۱۸لوقا ۱۸: ۱۰ومرقس  ۱۹ -۱۶: ۱۹و قد يصدق اإلنجيل دعوته التوحيدية ك� يف (متى 

): (و إذا واحد تقدم وقال له أيها املعلم الصالح .. فقال له: ملاذا تدعو� صالحا، لــيس ۱۹
  .»هللا أحد صالحا إال واحد وهو

حاشــاك يــا رب، فالتفــت وقــال لبطــرس: «و ك� يندد ببطرس ويعتربه شيطانا إذ قال لــه: 
و  ۱۲:۲۲(متــى »اذهب عني يا شيطان. أنت مع�ة يل ألنك ال تهتم �ا � لكن �ــا للنــاس

۸:۲۳.(  
  ).۶۴: ۴۳و ۳۶: ۱۹( »إِنَّ ّهللاَ ُهَو َر�ِّ َو َربُُّكْم فَاْعبُُدوُه هذا ِرصاٌط ُمْستَِقيمٌ «مصدقا إياه: 

مــا  السـالم عليـهمعرفة وعبودية ورسالة صــالحة، ومــن زهــده   السـالم عليهفذلك هو السيد املسيح  
: عليه�السـالمو إن شئت قلت يف عيىســ ابــن مــريم  «: السالم عليهيقول عنه اإلمام عيل أم� املٔون�  

مــه الجــوع، ورساجــه فلقد كان يتوسد الحجر ويلبس الخشن ويأكــل الجشــب، وكــان إدا
بالليل القمر، وظالله يف الشتاء مشارق األرض ومغاربها، وفاكهته وريحانه ما تنبت األرض 
للبهائم، و� تكن له زوجة تفتنه، وال ولد يحزنه، وال مــال يلفتــه، وال طمــع يذلــه، دابتــه 

  ).۲۸۳/ ۱۵۸(الخطبة  »رجاله، وخادمه يداه
ا شهده منهم ما دام فيهم بــل ويشــهد عــىل عامــة ذلك، وال تتقيد شهادته يوم القيامة �

َو إِْن ِمْن أَْهِل الِْكتــاِب «أهل الكتاب و� يكن فيهم إّال فرتة ال تحمل إّال قطرة من بحرهم: 
ه ) وذلك بإشهاد ّهللا ل۱۵۹: ۴( »إِّال لَئُوِمنَنَّ ِبِه قَبَْل َمْوتِِه َو يَْوَم الِْقياَمِة يَُكوُن َعلَيِْهْم َشِهيداً 

كل أع�لهم أوال وأخ�ا، مه� كانت له شهادة حارضة ما كان فيهم، إذ � يكــن ليشــهد إّال 
  أقواال وأع�ال ممن كان يعارشهم، دون أن يحرشهم كلهم وال سي� يف أحوالهم الغائبة.

إذا فالشهادة الرسولية تحلّق يف إلقاءها عىل كافة األقوال واألعــ�ل واألحــوال مــن األمــم، 
ق عليها تلقيا �ا يلقيه ّهللا إيــاهم حــارضين ملوقــف الرســالة وغــائب�، والقــدر حيث تحل

اللّهم إّال ما استثني، وليست شهادة املسيح   ١املعلوم من ذلك اإللقاء هو يوم يقوم األشهاد
وغ�ه من الشهداء إّال وسيطة ب� ّهللا واملكلف� من عبــادة دو�ــا اســتقالل لهــم أو  السـالم عليه

                                                        
ٔا��ج ا�� أ�� ���� وا��� و��� �� ���� وا����ري و���� وا�����ي و ا������ وا�� ���� وا�� ا����ر وا��  ٣٤٩: ٢.ا��ر ا�����ر ١

���ل: ا���  آ�� و ���� ا��� ���أ�� ا���� وا�� ��دو�� وا������ �� ا��ٔ���ء وا����ت �� ا�� ���س ��ل ��� ر��ل ا��ّ�  أ�� ���� وا�� ���ن و

َل َ��ٍْ� �ُِ��ُ�ُه َوْ��اً َ��َْ��� إِ�ّ� �ُ�ّ� ��ِ��ِ��َ «ا���س ا��� ����رون إ�� ا��ّ� ���ة ��اة ���� �� ��أ  وإن أّول ا������ �� ��ل: أ��  »�َ�� َ�َ�أْ�� ا�و�

���� ��م ا������ ا��ا��� أ�� وإ�� ���ء ����ل �� ا��� ���ذ ��� ذات ا����ل ��ٔ��ل: �� رب ا����� ا����� ����ل: ا�� �� ��ري �� 

اء �� أ����ا ���ك ��ٔ��ل ��� ��ل ا���� ا����� و��� ����� ����ا �� د�� ���� ���� ������� ��� أ�� ا����� ����� ����ل: أ�� ��

 ��ا��ا ������ ��� ا������ ��� ��ر����.
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أشهد استغالل، فاّ� هو الذي أشهدهم تلقيا ك� أشهد أعضاءهم كلهم واألرض بأجواءها و 
  الكرام الكاتب�.

و ليست هذه الشهادات األربع يوم يقوم األشهاد إّال لشهادة ّهللا، لو أنهم تشــككوا فيهــا، 
فليس لهم نكران شهادات أعضاءهم واألرض �ا عليها، مه� اجرتءوا عىل التشكك يف سائر 

  الشهادات.
بُْهْم فَِإنَُّهْم ِعبادَُك َو إِْن تَْغِفْر لَهُ    ):۱۱۸ْم فَِإنََّك أَنَْت الَْعِزيُز الَْحِكيُم (إِْن تَُعذِّ

يا ّ� ملسيح ّهللا يف موقفه ذلك الرهيب العجيب! وأين أولئك الــذين أطلقــوا عليــه هــذه 
الفرية الرهيبة العجيبة، سواء أ كانوا متخذيه وأمه إله� من دون ّهللا، أو املكتفــ� بهــذه 

ث يتربّأ منهــا ذلــك العبــد الصــالح الطــاهر ذلــك الفرية القاحلة الجاهلة نقال وتناقال، حي
التربٔوالواجف �وقفه مــنهم الراجــف، ابتهــاال مــن أجلهــا إىل ربــه ذلــك االبتهــال املنيــف 
املنيب؟! هنا تسمع املسيح بعد ما أجاب ما أجاب بكل تأدب يف ذلك االستجواب، تسمعه 

إِْن «تقــد�ا لحــق العــذاب: يحاول أديبا أريبا لبيبا أن يغفــر ّهللا مــن يصــلح للغفــر مــنهم 
بُْهمْ  ولــك أن »فَــِإنَُّهْم ِعبــادَُك «أوالء الناقل� عني ما نقلوه من فاتكة الفرية وهاتكتهــا، »تَُعذِّ

اّي غفر صالح  »َو إِْن تَْغِفْر لَُهمْ «تعذبهم استحقاقا حقيقا عادال لعصيانهم وبهتانهم العظيم 
الغالــب عــىل أمــرك غــ� »ِإنََّك أَنـْـَت الَْعِزيــزُ فَ «الرحمة ما � تناف العدالة  يف موقف الفضل

حيث تضع عزتك يف مواقف الحكمة دون ظلم، وال رحمة غــ� صــالحة، »الحكيم«مغلوب 
فإنك أنت أرحم الراحم� يف موضــع العفــو والرحمــة وأشــد املعــاقب� يف موضــع النكــال 

  والنقمة.
ب أن يلفظ بغفر لهم وهــم أوالء يف ذلك املوقف الرهي السـالم عليهو ترى كيف سمح املسيح  

  الذين نكبوه ومسوا من كرامة ّ� في� ارتكبوه، وهو القائل:
) وهٔواء ممن أرشكــوا ۴۸: ۴( »إِنَّ ّهللاَ ال يَْغِفُر أَْن يُْرشََك ِبِه َو يَْغِفُر ما دُوَن ذلَِك لَِمْن يَشاءُ «

  باّ� افرتاء عىل ّهللا وعىل رسول ّهللا؟.
لك الس�حة يف ذلــك الســ�ح أنهــم مــا كــانوا كلهــم مـرشـك� مهــ� كــانوا عّل الوجه يف ت

فعلّهم انقسموا إىل أقسام ك� هــي الواقعــة بــ� السـالم عليهمشرتك� يف نقل هذه القولة عنه  
هــذه، غــ� قائــل بــه، أم قائــل بــالبنوة  السـالم عليـهاملنحرف� من املســيحي�، مــن ناقــل عنــه  

فاألمومة الترشيفية البن ّهللا بهذا املعنى، أم غ� قائل به� بــل  سالمال عليهالترشيفية للمسيح  
هو عامل معه� معاملة عبــد مــع الــرب، الت�ســا مــنه� مــا يلــتمس مــن ّهللا وهــو رشك 
خفيف، أم قائل بحقيقة البنوة له واألمومة ألمه، أم قائل بتحول اإلله من الهوت األلوهية 

ح، أماهيه من هرطقات كنسية جارفة هي دركات، ولكنها إىل ناسوت البرشية �ثال باملسي
  ال تحسب كلها بحساب اإلرشاك باّ� املصطلح يف القرآن وهو عبادة الصنم أو الطاغوت.
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بصوغ التشكك اعتبارا بجائز الغفر عند ّهللا عن بعض  »إِْن تَْغِفْر لَُهمْ «فمن الجائز أنه ذكر 
  هذه األخطاء.

غفر لهم عن واقع فريتهم توفيقا لهم لالستغفار واإلنابة إىل ّهللا، ذلك، ومن الغفر هنا أن ي
ما يدل عىل، أو يش� إىل: أّن طلب الغفر لهــم ينحــو  السالم عليهقبل موتهم، إذ ليس يف كالمه  

إىل ما بعد موتهم، حيث دعى موقعه وهو أعلم �ا وعى ودعى، والجواب الصــواب عــ� 
  دعى هو ما:

ُم يَنَْفُع الّصاِدقَِ� ِصْدقُُهْم لَُهْم َجنّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اْألَنْهاُر خالِِديَن ِفيهــا قاَل ّهللاُ هذا يَوْ 
ــ�واِت َو اْألَرِْض َو ۱۱۹أَبَداً رَِيضَ ّهللاُ َعنُْهْم َو رَُضوا َعنُْه ذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم ( ِ ُملْــُك السَّ ّ�ِ (

ٍء قَِديٌر ( ما ِفيِهنَّ َو ُهَو َعىل كُلِّ    ):۱۲۰َيشْ
يَنَْفــُع «ضابطة ثابتة تحلّق عىل كل األقوال واألحوال واألع�ل وهــي:  »قاَل ّهللاُ هذا ..«هنا 

والصادقون هم الذين تصّدق أقوالهم أحوالهم وأع�لهــم كــ� تصــدق  »الّصاِدقَِ� ِصْدقُُهمْ 
  ع دون أي رضر.أحوالهم، أع�لهم وأقوالهم، صدقا يف مثلثه، وهو النافع الياف

ذلك والصدق يف املقال لزامه صدق الحال والفعال وك� يــروى أن رجــال مــن أهــل البــدو 
فوصاه أن ال يكذب ثم ذكر الرجل أن رعاية ما وىص به كّفه عن  آلـه و عليه هللا صىلاستوىص النبي  

يه أن عامة املعايص إذ ما من معصية عرضت إّال ذكر أنه لو اقرتفها ثم سئل عنها وجب عل
  يعرتف بها عىل نفسه ويخرب بها الناس فلم يقرتفها مخافة ذلك.

و من نفع الصدق أن كبائر الواجبات فعال وكبائر السيآت تركا تكفر السيآت ك� يف آيات، 
  وأن مراحل خاصة من الصدق تٔول للشفاعات.

إىل ّهللا، فقــد  فهٔواء الناقلون عن املسيح ما نقلوا إن صدقوا يف توبتهم ع� أقروا وأوبــتهم
ينفعهم صــدقهم يــوم القيامــة، كــ� وأن الـرشـك الخفــي مــن بعضــهم قــد يكّفــر بصــالح 

  األع�ل. اإل�ان
  حيث جاء بهذه الرشطية. السالم عليهإذا فذلك من األدب البارع للمسيح  

  
  توحيد االلوهيه يف املسيح(ع)

ُح ابُْن َمْريََم قُْل فََمْن َ�ْلُِك ِمَن ّهللاِ َشــيْئاً إِْن أَراَد أَْن لََقْد كََفَر الَِّذيَن قالُوا إِنَّ ّهللاَ ُهَو الَْمِسي
�واِت َو اْألَرِْض َو مــا  ِ ُملُْك السَّ ُه َو َمْن ِيف اْألَرِْض َجِميعاً َو ِ�ّ يُْهلَِك الَْمِسيَح ابَْن َمْريََم َو أُمَّ

  ).۱۷ٍء قَِديٌر (بَيْنَُه� يَْخلُُق ما يَشاُء َو ّهللاُ َعىل كُلِّ َيشْ 
  إىل مذاهب أربعة: »ّهللا «املسيحية انقسمت طوال قرونها يف فكرة 

مثلث� وثنوية وموحدين يف ألوهية املسيح وموحدين ّهللا يف األلوهية، وهذه اآلية تتحدث 
  عن الفرقة الثالثة املٔوهة للمسيح وحده، وهي بلورة الثالوث والتثنية.
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جواهر ثالثة هي ثالثة يف واحد وواحد يف ثالثة، ثم استأصــلوا فقد اعتربوه مثلثة األقانيم، 
ألوهة أقنوم األب حيث تنزل إىل الناسوت يف قوسه النزويل فأصبح هو االبن تجافيــا عــن 

 -كيانه ككل، وألوهة روح القدس والثا� الروح تجافيا عن ألوهته� فاخترصا يف االبن فهو
تحوال لإلله  »اإلله«أنه هو حقا السالم عليهحدة عن املسيح  ّهللا، وه� عبارتان عن تخيّلة وا -إذا

إِنَّ «األب إىل اإلله االبن، ثم ال أب وال ابن بل هو ّهللا ليس معه إله، وهذا هو املعني مــن 
قوسا صعوديا للمسيح، فقــد قــالوا  »املسيح هو هللا«قوسا نزوليا ّ�، دون »ّهللاَ ُهَو الَْمِسيحُ 

 »أَفََرأَيَْت َمــِن اتََّخــَذ إِلَهــُه َهــواهُ «ّهللا أصبح هو املسيح، وقد تشبهها:  بالحلول والتحول أن
  حيث نزل ّهللا إىل حيث هواه، فاعترب ّهللا هواه فعبدها ك� ّهللا. »هواه إلهه«دون 

ذلك وك� خيل إىل ج�عة منهم ألوهة مــريم عــىل هــامش ألوهــة املســيح، فقــد ترصــح 
ن املسيح � يبق برشا كذلك أمه � تبق من النساء بل انقلبــت ك� أ «الكنيسة الكاثوليكية 

  .»(وينوسة): إلهة
من كتب املزام� ويثبتــون مكانهــا اســم  »يهوه«لذلك تراهم كث�ا يحذفون أس�ء ّهللا مثل 

فالكاثوليك ألجل إظهار عبوديتهم ملريم طووا هذا من »احمدوا هللا يا أوالد«مريم، كقوله: 
  .»احمدوا مريم يا أوالد« الزبور وبدلوه إىل

يصىل »أبانا الذي يف الس�ء ..«و هذه الكنيسة كل� صيل فيها مرة واحدة بالصالة الربانية: 
  .١فيها بالصالة املر�ية عرشون مرة

و إذ قال هللا يا عيىس بن مريم أ أنت قلت للناس «ذلك وك� يرصح القرآن بهذه الخرافة: 
  )؟.۱۱۶: ۵( »اتخذو� وأمي إله� من دون هللا ..

                                                        
 .�� ا��ٔب ��� ا��ٔ�� داود ا��ٓ��ري ا���ا�� �� ����� ا�ٕ����� وا�����.١

�ٕ����م ��� �� ���� ��ع ا����رى، �� ذ�� ���� ��ن أ������ �����ن ��ٔ����� و ���ل ���� ��ل ا�ٕ������ي �� ����� ����� �� ا

�) ا���راء ���� و����و��� ��ٔ��� �� ا��ّ� و�����ن ��� ا��ا�� ����رة �� ا����ق ���ل ���: ��ّ��س و��� ��� أ���ب ��ه ا����� (��ّ����

أ����� ا����� ا�����وي ��� ����ا �����ن أن �� ا��ّ� ا��ٓب إ���� ���  ��ن ���ل ��� ��� ا����م ����و��ه ا������ ��ٔ����� ا�����  

���� و���� و�� ��ا ����ا ����ن ا�������� و��ن ����� ���� إ�� أ��� ���دت �� ا������ ا������ و��ٔ��� و��� ��ا ����� �� 

���� ������ و�� أ��� ا���ان ��ا  ��ٔ��� ا�����ث���� ��م �� ���رى ����� �� ���ت ������� ��� ��روا ������� ����� ا�����ث 

) ��ا ا����ب أ��� ���� ��ل ردا ��� ٦٨ - ٦٧ا���� ��� ��� �� ا���ك �� ا���ه ���� ذر��� ����� �� ����ة ا������ (ص 

 ا�ٕ����م و���� ���� ا����� إ�� ا������).

����� ������ (ا�������) �� (����س) ��ص ��� �� ���� ا����� و ���� ا����ن (ا�������� �� �����: ا����� �� ا������ت) ���� 

���� �������� ��� ���ء ا���ب ا����رى ������ ��� ا��ٔ��اص ��ا��� ���دة ��ٔم ا����� ��� ���ل �� ���� ����� ���ء ا���ب 

 ا�������ت ��ٕ���� (ا���ت).

 ���� ���� أم ا��ّ�!. ٤٣١و ا����� ا������� ا����� ��م 

 .»َو �� �َُ���ُ�ا �َ���َ�ٌ « -»إِن� ا��َّ� ���ُِ� �َ���َ�ٍ «: و��ف ��ٔ�� ��� ��ل ��� ��ل ا������ ��� ��ء ا��ٓ�� أ��ل
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كفر باّ� نكرانا أللوهتــه أو إرشاكــا فيهــا، ولكــنهم تخطّــوا  السالم عليهاملسيح  و القول بألوهة 
  اإلرشاك باّ� إىل توحيد املسيح يف األلوهة.

قُْل فََمْن َ�ْلُِك ِمَن ّهللاِ َشيْئاً إِْن أَراَد أَْن يُْهلَِك «حاس�:  السالم عليهذلك، وردا عىل ألوهة املسيح  
ك� اختلقوا خرافة صلبه وموته عىل الصليب، فهل إن ّهللا يهلك بصلب  »يَمَ الَْمِسيَح ابَْن َمرْ 

وسواه؟ أم إن ولده األصيل ونائبه الفصيل يصلب ثم ّهللا ال ينجيه، أم إذا أراد هو إهالكه 
  فمن ذا الذي ينجيه؟!.

 فألن إهالك املسيح وأمه ومن يف األرض جميعا، إمكانية وواقعية، معلوم لدى الكل، فهذه
اإلمكانية والواقعية تسلبان عن املسيح وعن أّي كان األلوهة بأرسها، وحيدة ك� زعموها 

  أم سواها عىل سواء.
�واِت َو اْألَرِْض َو ما بَيْنَُه�«ذلك  ِ ُملُْك السَّ مسيحا وأمه وسواه�، فك� له خلــق مــا  »َو ِ�ّ

ٍء قَِديرٌ يَْخلُُق ما يَشاُء َو ّهللاُ َعىل «خلق كذلك له إهالكه    »كُلِّ َيشْ
ذلك، وعىل فرض وحدة املسيح مع ّهللا، أنه بروحه إله وبجسمه برش، وكونه مسيحا صليبا 
ليس إّال بكيانه البرشي، وألن الجسم أيا كان، يف املسيح وأمه ومن يف األرض جميعــا أو يف 

ى إّال ّهللا غ� الس�وات، إنه يف معرض الهالك، إذا فألوهة املسيح يف معرض الهالك وال يبق
  الهالك وال الحالك.

ألنه� مثالن يف البرشية،  »أمه«تثبيت لكونه برشا حيث ولد من برش، ثم  »ابن مريم«و هنا 
حيــث الكــون املخلــوق كلــه أمثــال يف الحاجــة  -بل والس�وات »َمْن ِيف اْألَرِْض َجِميعاً «ثم 

  إّال ّهللا. -إذا -و هالك بأمر ّهللا، فال إلهالذاتية إىل ّهللا، فك� أنه كائن بأمر ّهللا، كذلك ه
ذلك! وال نجد رشعة ربانية ابتليت بخرافات كهــذه وابــتالءات كالرشــعة املســيحية، التــي 

  كانت عقيدة ناصعة ناصحة للمنحرف� عن حق التوحيد، املنجرف� عن التوحيد الحق.
ســلطاتها املســيطرة  فقد دخلت فيها التحريفات املنكرة من قبل التــدخالت الوثنيــة مــن

عليها ردحا بدائيا من زمنها، فمزجــت الوثنيــة بالتوحيــد فأصــبحت الّالهوتيــة املســيحية 
  متناقضة واضحة وضح الشمس يف رايعة النهار.

ــن  ــف ع ــالوث يختل ــا، أم إن الث ــية عقلي ــة والبرش ــع األلوه ــم ال تجتم ــال له ــ� يق فح
اإل�ان، فكلــ� جــاء العقــل خــرج  التوحيد،الواحد واحد وليس ثالثا، يقولون: هذه عقيدة
  اإل�ان، فذلك فوق العقل ك� اإل�ان هو فوق العقل.

فيقــال لهــم: إذا كــان اإل�ــان مخالفــا للعقــل فهــو إ�ــان خــالف العقــل، فليصــبح كــل 
ضعفاء العقول من املٔون� املسيحي�! والعقالء محرومون، حيث اإل�ان املســيحي  املجان�

لعقل ألنه يناحر كوجود ّهللا وحقيقة صفاته وأفعالــه، وأمــا الــذي بحاجة إىل التخيل عن ا
يعرفه عارفا كذبه واستحالته كتوحيــد التثليــث فلــيس هــو فــوق العقــل، بــل هــو تحتــه 
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محكومامردودا به، ثم املعروف بالعقل هو يف مستوى العقل، فالعقليــة الســليمة مميــزة 
في� يعيه ب� ما يحيط به عل� أّمــا ال عىل أية حال، إحقاقا وإبطاال، مه� اختلف إحقاقه 

  يحيط.
و هل يعرف الحق إ�انا وسواه إّال بالعقل وهم يطردونه من حقل الّالهــوت ترّســبا عــىل 

  وثنية الثالوث واالتحاد!.
: ۵( »إِنَّ ّهللاَ ثالُِث ثَالثَةٍ «و قد يأتيكم القول الفصل حول خرافاتهم الّالهوتية عىل ضوء اآلية 

) يف التوبــة، استعراضــا عقليــا و نقليــا ۳۰( »الـَـِت النَّصــارى الَْمِســيُح ابـْـُن ّهللاِ ق«) هنــا و۷۳
يُضاِهٔوَن قَْوَل الَِّذيَن كََفــُروا ِمــْن «لالهوت املسيحي الذي هو نسخة عن الوثنيات العتيقة 

  !.»قَبُْل ..
ود، كتنــازل ذلك، فارتقاء العبد إىل درجة املعبود فضال عن الفناء فيه وص�ورته هو املعبــ

  املعبود إىل نازلة العبد، ه� مستحيالن ذاتيا ورشفيا.
فبينونة التباين الكيل ب� كيان العبد واملعبود من ناحية، واستحالة التغ� للمعبودتحــول 
العبد إىل املعبود من أخــرى، ثــم اســتحالة تحــول الّالمحــدود إىل املحــدود واملحــدود إىل 

ثــة ومــا أشــبه، هــذه مــن بــراه� قاطعــة تحيــل قــويس الّالمحدود تجافيا وسواه مــن ثال
الصعودالنزول، فك�ل العبد يف سلوكه إىل ّهللا هو ك�له يف العبودية ال أن يتحول معبودا، 
بل يتحول عبدا أك� م� كان حيث يعرف فقره أك� وغناه تعاىل أك�، وما أم وصوله إليــه 

  .١حيطة معرفية عليه، إّال تغلبا عليه
و الصوفية العارمة قد تدعي قوس الصعود صعودا إىل درجة املعبود أو تحوال إليــه، فنــاء 
فيه فبقاء به، وأخرى قوس النزول أن ّهللا تنزل من الهــوت األلوهيــة فتجســد كعبــد مــن 

سيح: أن ّهللا هو املسيح ابن مريم، كالذي اتخذ إلهه هواه، اعتبارا عبيده ك� زعموه يف امل
  لهواه أنه ّهللا، تنزيال لإلله إىل هواه فعبودية لها ك� يعبد ّهللا.

ذلك، وكل إرشاك باّ� هو تنزيل ّ� إىل كيان ما سواه، أو ترفيع ملا ســواه إىل درجــة اإللــه، 
رافــة وحــدة حقيقــة الوجــود مهــ� تظــاهرت توحيدا ب� الخالق واملخلوق، ومن ذلــك خ

�ظهر الفلسفة اإلسالمية، حيث العقلية اإلسالمية ونصوص الكتاب والسنة منها براء، فإنه 
  خرافة يف عراء.

و النصوص اإلسالمية كلمة واحدة يف توحيد ّهللا ومباينته خلقه يف كافــة الشــٔون الواقعيــة 
ّيل وال تحّيل وال وكالة وال نيابة وال خالفة وال مــا ذاتية وصفاتية وأفعالية، فال تجّيل وال تخ

  أشبه يف هذا الب�، اللهم إّال عبودية من قممها الرسالة والنبوة واإلمامة.
                                                        

 .١٤٥ -١٢٧ص  »�������«و������  ٣٩٩ -٣٨٣ص  »��ار ��� ا�ٕ������ وا���د���«�� .را�� ����١
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و ال نعني من وجود ربنا معنى نفهمه ك� نفهم من وجودنا، وإ�ا هو أنه ليس �عدوم، 
س �عــدوم وال �وجــود وهــو أعــم مــن املفهــوم وغــ� املفهــوم، فــنحن نعلــم أن ّهللا لــي

كوجوداتنا، فإنه خارج عن الحدين حّد اإلبطال وحد التشبيه، وأمــا مــا هــو ذاتــه وإنيتــه 
  فالعقول تائهة حائرة يف معرفته.

و ليس الحوار هنا لغويا حتى يستند إىل اشرتاك لغة الوجود معنويا بــ� ّهللا وخلقــه، بــل 
ة وحــدة بــ� ّهللا وخلقــه، اللّهــم إّال يف هو بحث عقيل يف حقه وحاقّه، وال يقبل العقل أي

لفظة الوجود وما أشبه من مشاركات لفظية، فهو باين عن خلقه وخلقه بــاين عنــه،نفس 
حدوث الخلق أيا كان يحيل مجانسته فضال عن وحدته مع الخالق، فاملعني من وجود ّهللا 

  غ� املعني من وجود الخلق قضية التباين بينه�.
الخلق العدم املطلق حيث ينتج خروجه تعاىل عن الوجود، بل هــو و ليس مناقض وجود 

عدم الخلق املناسب لكال العدم املطلق ووجود غ� الخلق، وليس ليشء واحــد اال نقــيض 
واحد وهو هنا عدم الخلق الجامع بينه�، غ� املطبق يف العــدم، فــنحن بــ� املحــتمالت 

  التالية من معنى وجود ّهللا وسواه:
  من الوجودين أّي معنى؟ : ال نفهم۱
  الّالحقيقة الخارجية؟.»ّهللا موجود«الحقيقة الخارجية ومن  »الخلق موجود«: نعني من ۲
  أي معنى إيجا� أو سلبي؟. »ّهللا موجود«: ال نعني من ۳
  : نعني من الوجود يف كلتا القضيت� معنى وحقيقة واحدة جنسية ال شخصية؟.۴
  : نعني حقيقة واحدة شخصية؟.۵
  : نعني حقيقة ذات مصدر واحد؟۶
  : نعني حقيقة متحدة يف السلسلة ..۷
: نعني من وجود الخلق ك� نعنيه حقيقة خارجية محدودة حادثة، ومن وجود الخــالق ۸

الحقيقة الخارجية املجردة األزلية الالمحدودة املناقضة لحقيقة الخلــق، ثــم ال نفهــم مــن 
  هذه الحقيقة إال سلب العدم.

ا األخ�، دون السبعة األوىل بكل دركاتها!. أقرب منه، فال اســتعالءه باعــده فقد نعني هذ
) (� يحلل يف األشــياء فيقــال ۱۰۶/ ۴۹(»عن يشء من خلقه، وال قربه ساواهم يف املكان به

البائن ال برتاخي مسافة .. «). فهو ۱۲۰/ ۳(»هو فيها كائن، و� ينأ عنها فيقال هو منها بائن
/ ۱۵۰( »ر لها والقدرة عليها،بانت األشياء منه بالخضوع له والرجوع إليــهبان األشياء بالقه

۲۶۷.(  
  ).۲۸۹/ ۱۶۱( »� يقرب من األشياء بالتصاق و� يبعد عنهم بافرتاق«
  ).۳۲۰/ ۱۷۷( »قريب من األشياء غ� مالمس، بعيد منها غ� مباين«
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  ).۳۴۳/ ۱۸۴( »ليس يف األشياء بوالج، وال عنها بخارج«
بُُكْم ِبُذنُوِبُكْم بَْل أَنْتُْم بََرشٌ َو قالَ   ِت الْيَُهوُد َو النَّصارى نَْحُن أَبْناُء ّهللاِ َو أَِحبّأوُه قُْل فَلَِم يَُعذِّ

�واِت َو اْألَرِْض َو ما بَيْنَُه� َو  ِ ُملُْك السَّ ُب َمْن يَشاُء َو ِ�ّ ْن َخلََق يَْغِفُر لَِمْن يَشاُء َو يَُعذِّ ِممَّ
  ).۱۸ِه الَْمِصُ� (إِلَيْ 

إنه � يكتف اليهود بالبنّوة العزيرية وال النصارى بــالبنّوة اليســوعية، فقــد تخطــوا هــذه 
فادعــاء اليهــود  ١الهرطقة الحمقاء إىل بنوتهم أنفسهم ّ� بأي تأويل عليــل وتحليــل كليــل

هم ترشيفا مــن ّهللا، كــ� ادعــاء أنهم شعب ّهللا املختار وأخصائه وأولياءه هي ادعاء لبنّوت
النصارى أن املسيح افتداهم من لعنة الناموس إذ صار لعنة ألجلهم، هي ادعاء لترشــيف 

  ابنه ضحية عن عصاة أمته. -ك� يزعمون -فوق األول حيث قدم
و هذه البنوة املدعاة ذريعة إىل تحللهم عن العذاب، أصلها أنهــم أحبــاءه حيــث يحــبّهم 

قـُـْل «من البرش، وألنهم شعب ّهللا املختار، ومن الجواب الحاسم نقضــيا أك� ممن سواهم 
بُُكْم ِبُذنُوِبُكمْ  ك� عذبكم مرارا وتكرارا يف تخلفات عــدة عــن رشعتــه، أن جعــل  »فَلَِم يَُعذِّ

منكم القردة والخنازير وما أشبه، ثم يعذب عصاتكم بعد املوت ك� يف ترصيحات كتابية 
كم، فلستم أنتم برآء من عذابه يــوم القيامــة حــ� يعــذبكم هنــا متكررة، فقد نقض دعوا

ْن َخلََق «بذنوبكم ثم  من البرش: جواب حّيل سنادا إىل برشــيتهم كســائر  »بَْل أَنْتُْم بََرشٌ ِممَّ
البرش، فليست هنا والدة إلهية يف أي من بنودها األربعة، ألنها بحاجة إىل ميّــزة ذاتيــة أو 

ائر البرش، فاألوليان منفيتان دون ريب، وامليّزة األفعالية عقيدية صفاتية أو أفعالية عن س
وعملية ليست إّال صالح العقائد واألع�ل، فــال ميّــزة لكــم ألنكــم هــود أو نصــارى عمــن 

ُب َمْن يَشاءُ «منهم وسواهم  »يَْغِفُر لَِمْن يَشاءُ «سواكم، ثم ّهللا:  ســواهم، دو�ــا  مــنهم»َو يَُعذِّ
  بة.�ييز ببنوة أو مح

فال قرابة وال أية نسبة ب� ّهللا وخلقه تعفوهم عن عذاب مستحق، و�نحهم الثــواب غــ� 
لَيَْس ِبأَمانِيُِّكْم َو ال أَماِ�ِّ أَْهِل الِْكتاِب َمْن يَْعَمْل ُسوءاً يُْجَز ِبِه َو ال يَِجــْد لـَـُه «املستحق، إذ 

فليست اآلىس إّال باملعــايص، وال املثوبــات إّال بــرتك ) ۱۲۳: ۴( »ِمْن ُدوِن ّهللاِ َولِي�ا َو ال نَِص�اً 
  املعايص.

ذلك! وهو سبحانه وتعاىل طليق يف ملكه ال يتحدد يف ترصفاته �ثل هذه الدعاوي الخاوية 
�واِت َو اْألَرِْض َو ما بَيْنَُه�«الغاوية  ِ ُملُْك السَّ يف  »َو إِلَيْــِه الَْمِصــ�ُ «يف األوىل دون إبقاء  »ِ�ّ

                                                        
�� ���و��س �� ��ي ������ و����ه ود����  ا�� أ�� و���ي آ�� و ���� ا��� ����� ا�� ���س ��ل أ�� ر��ل ا��ّ�   ٢٩٩: ٢.ا��ر ا�����ر ١

َو ���َِ� ا�َْ�ُ��ُد َو ا�����رى «إ�� ا��ّ� و��ر�� ����� �����ا: �� ������ �� ���� و��� أ���ء ا��ّ� وأ���ءه ���ل ا����رى ��ٔ��ل ا��ّ� ���� 

...«. 
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  خرى دون إبقاء، أم له امللك يف الدارين وإليه املص� يف الدارين.األ 
فالوالدة عن ّهللا! كسائر الوالدات، فهنا الوالد والولد اثنان باقيان، وثالثها الوالدة الترشيفية 

  ألنه أول العابدين ّ� تعاىل. السالم عليهك� يقولها فرقة ثالثة منهم بحق املسيح  
وأنها هي الســائغة  »توحيد التثليث«ه من الكنائس الّالهوتية صيغة و من أغرب ما نسمع

يف حق التوحيد، ما � يكن يفهمه البدائيون العرب، فذلك ارتقاء يف مراقي التوحيد ئون به 
وال يعقل ألنه فوق العقول!، ومن أوضح الرضــوريات العقليــة اســتحالة اجــت�ع وارتفــاع 

وت أم سواه، حيث املستحيل الذا� مستحيل أين� كان النقيض� مه� كانت يف حقل الّاله
  وألّي كان.

ذلك والوحدة ب� ّهللا وأي من خلقة مرفوضة باستحالة حتى يف مفهوم الوجود، فضال عن 
الحقيقة الخارجية باملجانسة أو وحدة املصــدر فضــال عــن الوحــدة الشخصــية يف شــخص 

   وأفعايل.واحد أم يف تسلسل الوجودين دون تجاف ذا� وصفا�
ذلك كله للمناقضة ب� املجرد واملادي الطليق� يف التجرد واملادية، فك� الوجود والعــدم 

  متناقضان، كذلك التجرد واملادية �ا ه� صفتان ملوجودين.
فالتجرد يعني الّالمادية، واملادية تعني الّالتجرد، وخلــّو الوجــود عــنه� واجــت�عه� فيــه 

  مستحيالن عىل سواء.
ن ّهللا املجرد عن كافة الشٔون املادية غ� محدود بصورة مطلقة فال مكان لــه أيـّـا كــان، فأل 

مفهوما وواقعا مه� اختلف املكانان، حيث املحدود ليس ليحوي الّالمحــدود إّال بــانقالب 
  أحده� إىل اآلخر.

ه�  و بأحرى من استحالة الوحدة يف الكيان املفهومي هو الكيان الحقيقي الخارجي، فال
من مصدر واحد حيث ّهللا ليس صادرا حتى يتحد يف املصدر مع الصادر منه، وال تجــانس 
بينه� أبدا حتى تصح الوحدة فيها، وإن بانقالب الخالق خلقا، أو انقالب الخلق خالقــا يف 
قويس النزول اإللهي والصعود الخلقي، فإن قضية كّل تجافيه عن كونه وكيانــه،ليس ذلــك 

إن غ� املتجايف هو الباقي، أم بقاءه� فكيف يصبحان واحدا وهو من  من الوحدة حيث
  وحدة النقيض� الذين ليس ليحمل أحده� اآلخر فضال أن يصبح هو اآلخر!.

و هنا رابعة يدعونها ألنفسهم ألنهم هود أو نصارى ترشيفا بواسطة التهود والتنرص، فهذه 
   إكراما لذلك اإلختصاص.الرابعة ال �لك امرا إال الرباءة عن عذاب ّهللا 

و القرآن يرد عىل هذه املزعمة الخاويــة بحــق عزيــز واملســيح، وبحــق الهــود والنصــارى 
ِ ِمْن ُدوِن النّاِس فَتََمنَُّوا الَْمْوَت «أنفسهم:  قُْل يا أَيَُّها الَِّذيَن هاُدوا إِْن زََعْمتُْم أَنَُّكْم أَْولِياُء ِ�ّ

) حيث كانوا وال يزالون يدعون اختصاصهم باّ�، فلهم خصيصــة ۶: ۶۲( »إِْن كُنْتُْم صاِدقِ�َ 
القرب إىل ّهللا ما ال يشاركهم فيهــا ســائر الشــعوب، فلــيس ليعــاملهم معاملتــه مــع ســائر 
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  الشعوب، فال يسته� بهم وال �س من كرامتهم كمن سواهم من املعاقب� بذنوبهم.
أن املسيح «بات وفعل محرمات بادعاء و كذلك النصارى حيث حرروا أنفسهم يف ترك واج

فقد تحّمل شخصيا بصلبه ولعنه فيه كل لعنات  »افتدانا من لعنة الناموس إذ صلب ألجلنا
الناموس، فهم إذا بــرآء مــن عــذاب ّهللا مهــ� كــ�ت خطيئــاتهم! ومهــ� اختلفــت جــذور 

كأنهم من أبناء  ادعاءاتهم يف عفوهم عن عذاب ّهللا، ولكنهم متفقون يف ذلك العفو املّدعى
  ّهللا وأخصاءه بأي سبب كان.

عبادتــه  فالقرآن ينادي أن عباد ّهللا بجنب ّهللا هم عىل حد سواء إّال من يتقربون �عرفتــه
  إليه فلهم الزلفى ولهم حسنى الدار.

  
  � يلد و� يولد و� يكن له ولد

�واِت َو اْألَرِْض أَّ� يَُكوُن لَُه َولٌَد َو  ٍء َو ُهــَو بَِديُع السَّ لَْم تَُكْن لَُه صــاِحبٌَة َو َخلَــَق كُــلَّ َيشْ
ٍء َعلِيٌم (   ):۱۰۱بُِكلِّ َيشْ

»مبدعه� ومنشئه� بعلمه ابتداء ال من يشء وال عىل مثال«إنه تعاىل: 
، فالبديع هو املبَدع ١

 -وه� الكــون أجمــع -بال مثال محتذى وال �وذج به يهتدى ويقتدى، فالسموات واألرض
  من إبداعه خلقا دون والدة ذاتية أّماهيه. -ككّل  -ه�

  ة دون صاحب.ثم الوالدة من الوالد مستحيلة دون صاحبة مه� أمكنت من الوالد
و إجابة عن سٔول؟ كيف ال تصح والدة دون صاحبة وهي تصح دون صاحب ك� يف مريم  

  .السالم عليهبل وتصح دون والدين ك� يف آدم   السالم عليه
غ�ها  نقول: كّل هذه خلق ّ� وليست والدة، واملستحيل هو الوالدة اإللهية فإنها بصاحبه

ىل يلــد كــ� يلــد خلقــه فــالوالدة بحاجــة إىل والــدين، مستحيلة، وعــىل املجــاراة أنــه تعــا
واملرشكون منكرون لخرق العادة يف الوالدة بصاحبة دون صاحب أم بصاحب دون صاحبة، 
وأما الوالدة دون صاحبة بالقدرة الربانية فهي كائنة يف خلقه ولدا من والــد دون صــاحبة 

كَــ� بـَـَدأَكُْم «مــة مــرة أخــرى حيــث أو دون والدين ك� يف آدم وك� يخلقنا ّهللا يــوم القيا
دون صلب وال رحم، ولكنه مستحيل أن يلد ّهللا بصاحبة أم دون صاحبة حيــث  »تَُعوُدونَ 

الصحبة والوالدة ملا فيه� من مجانسة ب� والد وما ولد، ك� ب� صــاحب وصــاحبة، هــي 

                                                        
� ���ان �� أ��� �� ���� ا������ ��ل ��� ٥٤٥: ١، و�� ����� ا�����ن ������ا����ما����� �� أ�� ����   ٧٥١: ١.��ر ا������ ١

�ْرضِ «���ٔل ٔا�� ���� ������ا�ّ���م �� ��ل ا��ّ� �ّ� و��  ��واِت َو اْ�� : ان ا��ّ� �ّ� و�ّ� أ��ع ا��ٔ���ء ������ا����م���ل ا�� ����   »َ�ِ��ُ� ا���

 � ����� �����:���� ����� ��� ��� ���ل ��ن ���� �����ع ا����وات وا��ٔر��� و�� ��� ����� ���وات و�� أر��ن ا�� ���

 »َو ��َن َ�ْ�ُ�ُ� َ��َ� ا�ْ��ءِ «
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 املجرد ال يتحول عليه مستحيلة، وال مسانخة ب� املجرد الالمحدود واملادي املحدود، فك�
مادة بكلّه أو جزء منه حيث ال جزء له، كذلك ال يتزاوج مع مادة الستحالة اللقاء تداخليا 

  ب� املجرد واملادة.
و لو قيل بصاحبة هي إلهة ك� ّهللا فه� مجردان، فتعدد املجرد غ� املحدود مستحيل، ثم 

  املجرد ال يحتاج إىل والدة.
  

  الحواريون
ْد ِبأَنَّنا ُمْسلُِموَن(َو إِذْ أَْوحَ    ):۱۱۱يُْت إَِىل الَْحواِريَِّ� أَْن آِمنُوا ِ� َو ِبرَُسوِيل قالُوا آَمنّا َو اْشهَ

تعني وحي الرسالة؟  »أوحيت«وترى  السالم عليهالحواريون هم املٔونون األولون بالسيد املسيح  
أشــّده، ألن الرســل  ي الرسالة بأشــّدهحيث اإل�ان باّ� يسبق وح »أَْن آِمنُوا ِ� «وال يساعده 

وما أشبه يف اآلية التالية حيث تدل »َهْل يَْستَِطيُع َربَُّك «مصطفون ب� األصفياء! بل ويضاده 
  عىل بسيط اإل�ان ألضعفه دون وسيطه فضال عن أشّده بأشّده.

»ألهموا«إذا فقد 
دون رسالة مه� كانت جزئية هامشية، وذلك هو اإل�ــان األّول،مــن ثــم  ١

نْصــاِري فَلَّ� أََحسَّ ِعيىس ِمنُْهُم الُْكْفَر قاَل َمْن أَ «األخ�، وهو بطبيعة الحال أكمل وأفضل: 
أَنْزَلَْت َو إَِىل ّهللاِ قاَل الَْحواِريُّوَن نَْحُن أَنْصاُر ّهللاِ آَمنّا ِباّ�ِ َو اْشَهْد ِبأَنّا ُمْسلُِموَن. َربَّنا آَمنّا ِ�ا 

  ).۵۳: ۳( »اتَّبَْعنَا الرَُّسوَل فَاكْتُبْنا َمَع الّشاِهِدينَ 
َو أَْوَحيْنــا إِىل أُمِّ ُمــوىس أَْن « املــٔون كــ� ذلك، وإلهام اإل�ان يف أصله أد� مــن اإللهــام إىل

) إذ كان أفضل وأعىل من وحي اإللهام إىل الحواري�. ولقــد كــان ذلــك ۷: ۲۸( »أَرِْضِعيِه ..
  اإليحاء إليهم:

ــ�ِء إِذْ قاَل الَْحواِريُّوَن يا ِعيَىس ابَْن َمْريََم َهْل يَْستَِطيُع َربَُّك أَْن يُنَزَِّل َعلَيْنا مائِدَ  ًة ِمــَن السَّ
  ):۱۱۲قاَل اتَُّقوا ّهللاَ إِْن كُنْتُْم ُمٔوِمِنَ� (

 »آَمنّا َو اْشَهْد بِأَنَّنا ُمْسلُِمونَ «فلقد أوحى ّهللا إليهم أن آمنوا عند هذه القالة الغائلة فقالوا 
  .السالم عليهو علّه بعد سابق اآليات الرسولية للمسيح  

شكا يف استطاعة ّهللا،  »َهْل يَْستَِطيُع َربَُّك «قول ملحور الرسالة و ترى املوحى إليه بالرسالة ي
فكــان جــوابهم »رب العــامل� -أو -ربنــا -أو -الرب«دون »ربّك«وهتكا يف التعب� عن ّهللا ب 

  حيث ُهددوا توبيخا بعدم اإل�ان الصالح لحّد الّالإ�ان. »اتَُّقوا ّهللاَ إِْن كُنْتُْم ُمٔوِمِن�َ «

                                                        
إِْذ ا�ْوَ�ْ�ُ� إِ�َ� «: ������ا����م���� �� أ��� ��ل ��ٔ�� أ�� ����  �� ����� ا������ �� ���� �� ���� ا��� ٦٨٠: ١.��ر ا������ ١

 ؟ ��ل: أ����ا.»ا�َْ��ارِ����َ 
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»هــل تســتطيع ربــك«اآلية �ا يعارض نصها قبــيح، مثــل  و توجيه
زعــ� أنهــا تعنــي هــل  ١

»هل يطيعك ربك«تستطيع أن تطلب من ربك أو 
سنادا له� إىل معصــوم، ذلــك تزييــف  ٢

  صغر، وال سي� يف اآلخر فإنه يجعل ّهللا يف طوع عبده!.للثقل األكرب فرية عليه بالثقل األ 
و كل ذلك للحفاظ عىل زعم رسالتهم، فقــد أولــوا االســتطاعة �عنــى اإلطاعــة، واإلطاعــة 

حتــى »هل يســتطيع«�عنى الطوع، والطوع �عنى الرضا، سلسلة من التأويالت العليلة يف 
  يستطيعوا الحفاظ عىل عصمة متخيلة للحواري�.

ه من التأويالت الهارفة الخارفة من هٔواء الذين ال يرجــون لكــالم ّهللا وقــارا، ويكــأن و هذ
  الدالالت القرآنية ال �ّىش إّال ك� يهوون و�ّشون!.

بــل ان »فَــادُْع لَنــا َربَّــَك ...«و ترى ما هو الفارق ب� هذه القيلة الغيلة وب� قالة اليهــود: 
  اء!.قالتهم أوالء أقل إساءة من قالة هؤ 

ــيح   ــات املس ــا رأوا آي ــد م ــة بع ــيغة املهين ــذه الص ــ�وية وبه ــة س ــرتاح آي ــك، ويف اق ذل
) تدل ۴۹: ۳( »رَُسوًال إِىل بَِني إِْرسائِيَل أَ�ِّ قَْد ِجئْتُُكْم بآيٍَة ِمْن َربُِّكْم ..«الرسولية حيث السالم عليه

  عىل ان بزوغ دعوته كان بآيات إضافة إىل آية والده من ذي قبل.
إن يف ذلك االقرتاح إساءة أدب من هٔواء، فأوحى إليهم أن آمنوا � وبرسويل حيث كانــت 

  قالتهم قالة الالإ�ان.
اتَُّقوا ّهللاَ إِْن كُنْتُْم «فقد استحقوا من ّهللا تنديدات شديدة تحملها اآليات التالية ومنها هنا 

ت وتطلّبة مثل تلكم اآليات مــن : تقوى عن طغواهم عىل ّهللا، وعن قيلة الشطحا»ُمٔوِمِن�َ 
  ّهللا، مسحوبة بالتشكك يف استطاعة ّهللا!.

الذي هو بنفسه آية وقد أ� بآيات فهم غرقى آيه البينات، كيــف يســوغ  السـالم عليهفاملسيح  
أَْن آِمنُــوا ِ� َو «؟ فلــذلك يــوحي إلــيهم هنــا »َهــْل يَْســتَِطيُع َربُّــَك ..«لهم أن يتطلبوا إليــه 

  .»ِبرَُسوِيل 
فعجبا من أناس يحاولون تأويل اآلية خالف نصها حفاظا عىل عصمة متخيلة للحواري� يف 
بداية أمرهم، تقد�ا لها عىل عصمة القرآن العظيم وك� أّولوا عصــيان آدم إىل تــرك األوىل 
وما أشبه من تأويالت عليالت، وال يذكر اإلنجيل قصة تطلّب املائدة إّال بصورة أخرى هي 

                                                        
ا��ج ا����� و���� ا����ا�� وا�� ��دو�� �� ��� ا����� �� ��� ��ل ��ٔ�� ���ذ �� ��� �� ��ل  -٣٤٦: ٣.ا��ر ا�����ر ١

 �ّ�.�� ������ ر ٓا�� و ���� ا��� ���ا���ار���: �� ������ ر�� أو ������ ر�ّ�؟ ���ل: ا��أ�� ر��ل ا��ّ�  

 
��ن ���ء��: �� ������ ر��، ��ل: �� ����� ر��، و���� ��  ا����م ����.ا����ر ا��ج ا�� أ�� ���� �� ���� ا����� ان ����  ٢

 ا���ي.
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! وبصــورة ١ضل سبيال، أنهم تطلبوا منه أن يحول لهم املاء خمرا فآمنوا به ملا تحولأن� وأ 
ا و الصورة الواقعية هي املــذكورة هنــ ٢أخرى هي أخف وطأة وأقل مسا من كرامة اإل�ان

�ا يليها، محافظة عىل كرامة ّهللا ومسيحه، وبيانا لقلة إ�ان الحواري� رغــم تــوفر اآليــات 
  .السالم عليهالرسولية للسيد املسيح  

ذلك! وإىل عاذرتهم الغادرة املائرة املايدة يف تطلب املائدة حيث تضيف إىل قــالتهم غالــة 
  أخرى:

َمــِنئَّ قُلُوبُنــا َو نَْعلَــَم أَْن قـَـْد َصــَدقْتَنا َو نَُكــوَن َعلَيْهــا ِمــَن قالُوا نُِريُد أَْن نَأْكُــَل ِمنْهــا َو تَطْ 
  ):۱۱۳الّشاِهِديَن(

نَُكــوَن َعلَيْهــا ِمــَن «وال  »نَْعلََم أَْن قَْد َصَدقْتَنا«وال  »تَطَْمِنئَّ قُلُوبُنا«وال  »أَْن نَأْكَُل ِمنْها«فهنا ال 
ل الهاتك الفاتك، حيث األكل غ� مخصوص �ائدة ال تربر يشء منها ذلك السؤ  »الّشاِهِدينَ 

هــل «الس�ء، والحاجة املدقعة إىل أكل، أم التربك �ائدة الس�ء، تقىضــ بعبــارة أدبيــة ك 
  .»تطلب من هللا أن ينزل عليها مائدة ..

بطنيــة عىل الثالثة األخرى، تقدما للحاجة الباطنية عىل ال »نُِريُد أَْن نَأْكَُل ِمنْها«و هّال تأخر 
  الروحية؟.

اإليقــان،  مزيــد اإل�ــان -كأصل -فهذا م� يربهن أن تطلبهم الخواء البواء � يك يقصد منه
  .»َو تَطَْمِنئَّ قُلُوبُنا«ومن ثم  »نُِريُد أَْن نَأْكَُل ِمنْها«حيث الدور األّول فيه 

                                                        
ود�� ا��� ���ع و������ه  -٢(و �� ا���م ا����� ��ن ��س �� ���� ا����� و���� ام ���ع ���ك  -١ - ١١ - ١: ٣.�� إ���� ����� ١

���� أ��  - �٥ع ���� و�� �� ا��أة �� ��ٔت ����� ��� ��ل ��� �� - ٤و��� ���� ا���� ���� أم ���ع �� ��� ��� ���  - ٣ا�� ا���س 

 - ٧و���� ��� أ��ان �� ���رة ������ ���ك ��� ����� ا����د ��� �� وا�� ����� أو �����  -����٦ام ���� ��ل ��� ������ه 

���� ذاق ر���  - ٩ا����ٕ� �����ا �� ��ل ��� ا����ا ا��ٓن و����ا ا�� ر���  -��٨ل ��� ���ع ا���ٔوا وا��ٔ��ان ��ء ����ٔو�� إ�� ��ق 

 -١٠ا����ٕ� ا���ء ا�����ل ���ا و�� ��� ���� �� ا�� �� و��� ا���ام ا���� ����ا �� ا����ا ا���ء و����ا د��ء ر��� ا����ٕ� ا����� 

��ه ��اءة ا��ٓ��ت  »� ا��ٓنو��ل �� �� ا���ن ا��� ��� ا���� ا����ة أو�� و��� ���وا ������ ا��ون ا�� أ�� ��� أ���� ا���� ا����ة ا�

 ����� ���ع �� ���� ا����� وا��� ���ه ��ٓ�� �� ������ه!

 
.��� إ���� ��� �� ����� ا��ٔ���ح ا����� ���: و ا�� ���ع ���� ������ه و ��ل: ا�� ا��� ��� ا����� ��ٔن ��ـ� ا�ـ�ٓن ����ـ� ٢

 ن ��� و ��� ��� �� ��ٔ���ن.ا��م ����

و ��� أر�� ان ا����� ������ ���� ���روا �� ا�����. ���ل ������ه �� ا�� ��� �� ا����� ��� ���ا ا����ار ��� ���� ���� ��ا 

�� ا���� ��ده؟ ���ل ��� ���ع �� ����� �� ا����؟ �����ا: ���� و ���� �� ���ر ا����. ��ٔ�� ا����ع ان �����ا ��� ا��ٔرض و أ 

���ات و ا���� و ��� و ��� و ا��� ������ه و ا������� ا���ا ا���� ��ٔ�� ا���� و ����ا �� ر���ا �� ��� �� ا���� ���� ���ل 

 ����ءة و ا��ٓ���ن ����ا ار��� آ��ف �� ��ا ا����ء و ا��ٔو��د.

 أ��ل: و ورد ����� �� ���� ا��ٔ�����.
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ات الرسولية العيســوية فح� � تطمنئ قلوبهم بسائر اآليات البين »تَطَْمِنئَّ قُلُوبُنا«ثم كيف 
َو «ومــن ثــم »نَْعلَــَم أَْن قـَـْد َصــَدقْتَنا«فال دور لإل�ان أو مزيدة بآية يف سٔول األكل، وكــذلك 

أ فلم يكونوا شاهدين يف سابقة اآليات السابغة؟ أم هم اعلم  »نَُكوَن َعلَيْها ِمَن الّشاِهِدينَ 
  من ّهللا بنوعية اآليات القاطعة؟

ارة أخرى نكران آليات املسيح الرسولية، الظاهرة البارزة لهم من ذي فهذه الطلبة هي بعب
  قبل.

فاألثر الوارد بحق خلوصهم وتخليصهم أوالء الحواري� مطروح أو مأول بغ� البداية مــن 
يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُونُوا أَنْصاَر ّهللاِ كَ� قــاَل ِعيَىســ ابْــُن «ك� يف آية الصف:  ١أمرهم اإلمر

ي َمْريََم لِلَْحواِريَِّ� َمْن أَنْصاِري إَِىل ّهللاِ قاَل الَْحواِريُّوَن نَْحُن أَنْصاُر ّهللاِ فَآَمنَْت طائَِفٌة ِمْن بَنِ 
فَلَّ� أََحسَّ ِعيىس ِمنُْهُم الُْكْفَر قاَل َمْن أَنْصاِري إَِىل «) وذلك ۱۴( »َو كََفرَْت طائَِفٌة ..إِْرسائِيَل 

لـْـَت َو ّهللاِ قاَل الَْحواِريُّوَن نَْحُن أَنْصاُر ّهللاِ آَمنّا ِباّ�ِ َو اْشهَْد ِبأَنّا ُمْسلُِموَن. َربَّنا آَمنّــا ِ�ــا أَنَْز 
  ).۵۳: ۳( »َل فَاكْتُبْنا َمَع الّشاِهِدينَ اتَّبَْعنَا الرَُّسو 

ذلك، وقد تكون تطلبه آية املائدة من بعضهم دون جمعهم، ثم املخلصون منهم يف آخــر 
منهم، أم وممن سواهم، دون املستحق لعذاب ّهللا فيهم يف ذلك التهديد  -فقط -أمره هم
بُُه َعذاباً ..«الحديد    .»أَُعذِّ

واريون يف سٔولهم هــذا طــور العبوديــة بأدبهــا رغــم تقــدم فعىل أية حال فقد تعدى الح
فقد تشابه أمــرهم  »أَْن آِمنُوا ِ� َو ِبرَُسوِيل «اآليات الباهرة لرسالة املسيح. فأوحى إليهم ّهللا 

أعمهــا و هــي  هذا تطلبات املرشك� الطائالت الغائالت آيات يشتهونها بعــد أهــم اآليــات
انهم الصالح يف مستقبل أمرهم أوحى إليهم أن آمنــوا .. القرآن العظيم، ولكنهم لحرمة إ�

عيــدا وآيــة تنضــم إىل ســابقة اآليــات الســابغة مزيــدا  السـالم عليهوأجابهم فيها بدعاء املسيح  
  للحجة وتزويدا للمحجة، مهددا إياهم باليم العذاب إن كانوا بها كافرين:

لِنا َو آِخرِنــا  قاَل ِعيَىس ابُْن َمْريََم اللُّهمَّ َربَّنا أَنْزِْل  �ِء تَُكوُن لَنا ِعيداً ِألَوَّ َعلَيْنا مائَِدًة ِمَن السَّ
  ):۱۱۴َو آيًَة ِمنَْك َو اْرزُقْنا َو أَنَْت َخْ�ُ الّرازِقَِ� (

، وضمن دعاءه »أنزل«ك� بدل االستطاعة بواقع املستطاع ب  »ربنا«هنا ب  »ربك«و قد بدل 
و «بغيار التعب�: »نَأْكَُل ِمنْها« تحمل من أسٔوتهم تلك إّال هذا األديب األريب سٔوات ثالث ال

                                                        
�� ���  ا����م ����ا����   �� ���ن ا��ٔ���ر �����ده ا�� ��� �� ا���� ا����ل �� أ��� ��ل ��� ��ٔ�� ا���� ٦٩٠: ١.��ر ا������ ١

ا���ار��� ا���ار���؟ ��ل: ا�� ��� ا���س �ٕ���� ���ا ��ار��� ��ٔ��� ����ا ���ر�� �����ن ا����ب �� ا���� ������ و�� ا�� ���� 

�ب ������ �� ا���� ا���ار، وا�� ����� ���� ا���ار��ن ��ار��� ��ٔ��� ����ا ������ �� أ����� و������ ������ �� أو��خ ا���

 وا�����.
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  .»ارزقنا
كمفخرة يف إجابة الدعاء أمام الغالظ الشداد األلــّداء مــن كفــرة بنــي  »تَُكوُن لَنا ِعيداً «ف 

مه� كنا مٔون� من قبل مطمئن� بسابقة اآليات، فقد دمج نفســه  »ِألَوَّلِنا َو آِخرِنا«إرسائيل 
لبي هذه املائدة و� يكن ليشك يف رسالة نفسه وال يف استطاعة ربه استجابة سٔوه، يف متط

  ، خليصا ع� دعوه ليدعوا، من سوء األدب و خلط اإلرب.السالم عليهفهذا أدب أّول يف دعاءه  
و عيد املائدة فيه تجديد حياة امللة وتنشيط نفوس العائدين وذكرى لهم عىل مر الــزمن 

  .»آِخرِنا ِألَوَّلِنا وَ «
هي األخرى بعد معظم اآليات التي بعثت بهــا إىل بنــي إرسائيــل، فكلــ�  »َو آيًَة ِمنَْك «ثم 

ك�ت اآليات ك�ت االطمئنانات، ال لقصور يف سابقة اآليات فإنهــا ســابغات، وإ�ــا لقصــور 
منكــرة ليســت إّال للقــارصين »آيــة«متطلبيها وتقص�هم، وليس منهم املســيح نفســه فــإن 

رصين، دون املسيح الذي هو نفسه آية ومعه كربيات اآليات، التي هي معرّفة وهذه واملق
  بجنبها منّكرة.

فليس ّهللا »عيدا«و مه� كانت تطلّبه آية بعد سائر اآليات تطلبة خواء، ولكنها ح� تتضمن 
ي منها براء، وال سي� إذا كانت هذه اآلية رزقا ألبدانهم مع كونها رزقــا ألرواحهــم يف بعــد

ــ�ِء إِلــٌه َو ِيف اْألَرِْض «العيد آلية الرازق� أن ينزله عليهم من س�ءه فانه  ُهــَو الَّــِذي ِيف السَّ
�ِء ِرزْقُُكْم َو ما تُوَعُدونَ «والقائل: »إِلهٌ    .»َو ِيف السَّ

أدبا بارعا يف الدعاء يف تقديم ســٔو  -رغم ما قدموها كأصل -و لقد أخر حاجة األكل كفرع
سٔو الجسم، فقد بان البون ب� دعاءهم الهارع القــارع ودعــاءه البــارع و أيــن الروح عىل 

  دعاء من دعاء.
ه و عليـه هللا صـىلو ك� البون ب� هٔواء الحواري� بداية ونهاية وب� حواري نبيّنا محمــد   وأهــل  آـل

السالم عليهمبيته املعصوم�  
١.  

هــود أثــر فــيهم كأفضــل مــا أمكــن وأجملــه بــ� هــٔواء الي السالم عليهذلك ولكن أدب املسيح  
الصلدين الصلت� حيث الزموه وســاندوه يف مختلــف املجــاالت وكــانوا مــذياعاٍت لصــوته 

                                                        
�ـ���ا �ـ���� وان  ا��ـ��م ���ـ��ـ�ل: ان �ـ�اري ���ـ�   ا��ـ��م ���ـ�أ�� ��ـ� ا��ّـ�  �� ا����� ���� ���� ��  ٧ -٢٧٤: ١٤.���ر ا��ٔ��ار ١

�� ا���ري ا�ـ� ا��ـ� «����ار���:  ا��ـ��م ������ٔ��ع �� �� ��ار��� ��� وا��� ��ل ����   ا����م ���������� ��ار���� و�� ��ن ��اري ����  

� ا����د و�� ������� دو�� و������ وا��� �� ��ا��ا ��� ��� ا��ـ� �ـ� ذ�ـ�ه ر�ـ���  ��� وا��� �� ���وه � »��ل ا���ار��ن ��� أ���ر ا���

 .»����ون و ������ن دو��� و�����ن و�����ن و���دون �� ا����ان ��ا�� ا��� ��� ���اآ�� و ���� ا��� ���
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  .١الرسايل ب� الناس
بـُـُه أََحــداً  بـُـُه َعــذاباً ال أَُعذِّ ِمــَن  قاَل ّهللاُ إِ�ِّ ُمنَزِّلُها َعلَيْكُْم فََمْن يَْكُفْر بَْعــُد ِمــنُْكْم فـَـِإ�ِّ أَُعذِّ

  ):۱۱۵الْعالَِمَ� (
 حيــثالسـالم عليـهإذا فلم تكن اإلجابة بدعائهم املسيح أن يدعوا ّهللا، فإ�ا هي بدعاء املسيح  

خلص دعاءه ع� تقولوا وأخلص يف دعاءه مستندا إىل تلكم الثالث التي هي كلها مرضــية 
  عند ّهللا.

برهان ال مرد له أنه أنزلها عليهم فإن ّهللا ال يخلف امليعاد  »قاَل ّهللاُ إِ�ِّ ُمنَزِّلُها َعلَيُْكمْ «هنا 
وهــو مــن أصــلح  السـالم عليـهمه� كان املوعودون غ� صالح�، وفــيهم مثــل الســيد املســيح  

الصالح� حيث دعى ما دعى فأجيب هكذا في� دعى، فــالحوار حــول: هــل إن ّهللا أنــزل 
  املائدة أم � ينزلها؟ إنّه بوار من حوار.

فلو أنــه تعــاىل  السالم عليهو ليست قصة استعفائهم املروية بالتي تنقض ما وعده ّهللا مسيحه  
ا إنجاز طلبتهم، ولو أن استعفاءهم يعقــب العفــو، ملــا كان قابال الستعفائهم ملا كان واعد

  فأين دعاءه من دعاءهم!. السالم عليهإعفاء ع� طلبه املسيح   -إذا -كان
بُُه َعذاباً ..«و هنا التهديد الحديد بعد نزول آية املائدة ب  دليل باهر أنها مــا كانــت  »أَُعذِّ
قرتحة بعد آيات كافية، وهكذا يكون دور اآلية األوىل النازلة الثبات رسالته، بل هي آية م

اآليات املقرتحة أن يشمل املكذب بها عذاب االستئصال، فك� ان تطلّب آية املائــدة بعــد 
اتَُّقــوا ّهللاَ إِْن «سائر اآليات الفضىل كان من حصائل عدم اال�ان فاستحقوا التنديد الشديد 

  ب إن كفروا بهذه اآلية املقرتحة.كذلك هم يستحقون نكال العذا »كُنْتُْم ُمٔوِمِن�َ 
و هكذا ترصح آيات عدة أن وعيد العذاب يختص �قرتحات اآليات إذا � ئونوا بها، و بعد 

آيــات املســيح   -قبل اقرتاحهم آية املائــدة -إذ أتتهم آيات بينات، ولو أن الحواري� � يروا
 »اتَُّقوا ّهللاَ إِْن كُنْتُْم ُمــٔوِمِن�َ «نبوا ب � يكن يف اقرتاحهم هذا كيف� كان تأنيب وقد ا السالم عليه

بُُه أََحداً «وال وعد التعذيب بعد وقد أوعدوا:  بُُه َعذاباً ال أَُعذِّ فََمْن يَْكُفْر بَْعُد ِمنُْكْم فَِإ�ِّ أَُعذِّ
وك� عذب من كفر منهم ان جعلهم خنازير، ومن سواهم قردة ذلك، ومــن  »ِمَن الْعالَِم�َ 

  »َو إِذْ أَْوَحيُْت .. إِذْ قاَل الَْحواِريُّوَن ..«وحي ثم قد ت
أنهم كان عليهم ذلك اإل�ــان �ــا رأوا  -حيث كان ذلك اإليحاء بعد اقرتاحهم آية املائدة -

                                                        
�ـ� ���ـ�  ������ا��ـ��ما��� �� ��� ا��ّ� �� ا��� �� ���� ا����� �� ��� أ����� ر��� ��ل ��ل ���ـ� �ـ� �ـ���   ٨.��� ا����ر ١

���� ����� �� روح ا��ّ� ���م ���� ا��ا��� �����ا: ��� ��� أ�� ���ا �� روح ا��ّ�!  ا���ار��� �� إ���� ���� ا����� ��، ����ا:

��ــ�ل: ان أ�ــ� ا��ــ�س ������ــ� ا��ــ���، ا��ــ� ��ا�ــ�� ��ــ�ا ����ــ� ���ا�ــ��ا ��ــ�ي �ــ� ا��ــ�س ���ا�ــ�� ��ــ� �ــ� �ــ�ل ���ــ�  

 �� �� ا����. �����ا�� ���� ا����� �� ������� و���� �� ا���� ���� ا��رعا����م ����
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�ا  »أَْن آِمنُوا ِ� َو ِبرَُسوِيل «من آيات ّهللا البينات، فل� تطلبوا مائدة من الس�ء أوحى إليهم 
  ات.أريتكم تلكم اآلي

و أما هذه املائدة الس�وية كيف كانت وكم؟ فلنسكت ع� سكت ّهللا عنــه مهــ� ورد يف 
  اآلثار لكمها وكيفها مختلف األخبار.

فََمْن يَْكُفْر بَْعُد ِمنُْكْم «و هنا بعد رصاح الوعد بإنزال املائدة تهديد شديد �ن يكفر بعده 
بُُه أَ  بُُه َعذاباً ال أَُعذِّ وذلك الوعيد هو قضية صارم الحجة لصارح  »َحداً ِمَن الْعالَِم�َ فَِإ�ِّ أَُعذِّ

املحجة، فكل� ازدادت الحجة عّدة وعّدة إزداد عذاب املتخلف� عــّدة وعــّدة، وكــ� نــرى 
�دار الزمن الرسايل عذابات االستئصال وسواها عىل قدر النكرانات آليات الرساالت بقــدر 

ــا تُْجــزَْوَن مــا كُنْــتُْم «وعــىل قــدره حيــث  »ُسوءاً يُْجــَز ِبــهِ َمْن يَْعَمْل «الحجج البالغة ف  إِ�َّ
  .»تَْعَملُونَ 

بُُه أََحداً ِمَن الْعالَِم�َ «ثم  مستقبال قد يعني تفّوق عذابهم عىل مستقبل العــذابات  »ال أَُعذِّ
دون ماضيها، ف� ورد من جعل الكافرين منهم قردة وخنازير، تسوية بيــنهم وبــ� قــردة 

بُُه أََحداً ِمَن الْعالَِم�َ «ليهود ال يطارد من ا ثم والخنازير أنحس من القــردة وقــد ال  »ال أَُعذِّ
يسبق سابق تحّول اإلنسان خنزيرا يف أمة من األمم وال يلحقه الحق، ويف األثر عن الرسول 

»فمسخوا قردة وخنازير« آله و عليه هللا صىلاألطهر  
١.  

َو لََقــْد َعلِْمــتُُم الَّــِذيَن اْعتَــَدْوا «و ألن جعل اليهود قردة كأصحاب السبت وارد يف القــرآن 
بِْت فَُقلْنا لَُهْم كُونُوا قَِردًَة خاِسِئ�َ    ).۶۵: ۲( »ِمنُْكْم ِيف السَّ

بُُه أََحداً ِمَن الْعالَِم�َ «و � يرد جعلهم خنازير، وقد أوعد هنا  وأنبأ بالعذاب�:  »َعذاباً ال أَُعذِّ
 قُْل َهْل أُنَبِّئُُكْم ِبَرشٍّ ِمْن ذلَِك َمثُوبًَة ِعنَْد ّهللاِ َمْن لََعنَُه ّهللاُ َو َغِضــَب َعلَيْــِه َو َجَعــَل ِمــنُْهمُ «

) لذلك قد يصدق هذا املــروي عــن الرســول  ۶۰: ۵( »الِْقرََدَة َو الَْخناِزيَر َو َعبََد الطّاُغوَت ..
حيــث  ٢انه قوله ف� أجمله، أن البعض مــن هــٔواء الحــواري� حولــوا إىل خنــازير آله و هعلي هللا صىل

  جعا إليهم دون من سواهم من الذين كفروا بعد نزول املائدة.الوعيد كان را

                                                        
����ي وا�� ���� وا�� أ�� ���� وا�� ا��ٔ���ري �� ���ب ا��ٔ��اد وأ�� ا���� وا�� ��دو�� �ـ� ��ـ�ر ا��ج ا� -٣٤٨: ٣.ا��ر ا�����ر ١

: أ���� ا�����ة �� ا����ء ���ا و���ـ� وأ�ـ�وا ا�ـ� ����ـ�ا و�ـ� �ـ���وا ��ـ� ��ـ���ا واد�ـ�وا آ�� و ���� ا��� ����� ���� ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ�  

 ور���ا ��� �����ا ��دة و ���ز��.

 
��ل: ان ا����ز�� �� ��م ���� ��ٔ��ا ��ول ا�����ة ��� ����ا  ا����م ����. ��� �� ����� ا������ �� ا����� �� ���ر �� أ�� ا����  ٢

���ل: ���� ا����ز�� ���� �� ا����ر�� ����ا  ا����م �������� أ�� ا����  ��� ������ ا��ّ� ���ز��، و��� �� ��� ا���� �� ���ار ��ل 

آ���� ����ا  ان ����� ���� ����ا ��ده ٓا�� و ���� ا��� ����������ة �����ا ���ز��، أ��ل: وا���� ��� ا��وا����: وا���وي �� ر��ل ا��ّ�  

 ���ز�� �� ��� ��ر ����� �������ة.
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ذلك وليس بذلك البعيد أن �سخ ج�عة من الحواري� خنازير وفيهم أنحس منهم وهــو 
يهوذا األسخر يوطي الذي باع املسيح بدراهم ليصلبوه فشبه لهم وصلب بديال عنــه، ثــم 

  الصف.الباقون هم الصالحون املمدوحون يف آيتي آل عمران و 
  

  رسل املسيح(ع) اىل اصحاب القرية
  ).۱۳َو اْرضِْب لَُهْم َمثًَال أَْصحاَب الَْقْريَِة إِذْ جاَءَها الُْمرَْسلُوَن (

املــدعوين يف  مثال يشبه هــذه الــدعوه »أَْصحاَب الَْقْريَةِ «بطيّات إنذارك  »َو اْرضِْب لَُهْم َمثًَال «
  لعس� يوم الدنيا ويوم الدين.كونهم قوما لدا وحجاجهم اللدود ومص�هم ا

كــ� تقــول الروايــات أم »انطاكيــة«يف داللة القصة وإيحائها إىل ما يرام منها، فال يهمنا أنها 
غ�ها، وك� � يفصح عن اس�ء الرسل، حيث الرساالت طبيعتها واحدة، ك� املرسل إليهم، 

ذلك ال نــرى مــن أســ�ء مه� اختلفت مواد الدعوة يف بعض صورها وأزمنتها وأمكنتها، ول
األلوف من الرسل إّال زهاء ســتة وعرشــين رســوال يف القــرآن، كــان ذكــرهم لزامــا يف هــذه 

  الرسالة األخ�ة.
مه� كان رسول الرسول بأمر  ١لرسالة دون وسيط من رسول اإلنسان »إذ أرسلنا«و قد تلمح 

السـالم عليـهية القائلة أنهــم رســل املســيح  ّهللا رسوال من ّهللا، فال تنافيه الروا
اللهــم إّال بــولص  ٢

فلــم يكــن السـالم عليـهو� ئون باملسيح إّال غدرا بعد صــعوده   الخائن إذ � يكن من الحواري�
فمــن املســتحيل أن يرســله ّهللا »إذ أرسلنا«املسيح ل�سل رسوال إال بإذن ّهللا، وإذ � يصدق 

  .٣عىل علمه أنه خائن
بُوُه� فََعزَّزْنا ِبثالٍِث فَقالُوا إِنّا إِلَيُْكْم ُمرَْسلُوَن (   ).۱۴إِذْ أَرَْسلْنا إِلَيِْهُم اثْنَْ�ِ فََكذَّ

إِْن أَنـْـتُْم إِّال «ك� كّذبت أمم قبلهم وبعدهم ومعهم بعذرهم البائس املتكرر:  »فكذبوه�«
فإّن يف تالحق الحجج مزيدا من االعتزاز  »بثالث«الرسول� برسالته�  »فعززنا« » ِمثْلُنا ...بََرشٌ 

                                                        
��ل: ��ٔ��� �� ����� ��ه ا��ٓ��  ����ما ��������� ا���� ���� ���� �� أ�� ���ة ا������ �� أ�� ����   -٣٠ج  ٢٧٩: ٤.��ر ا������ ١

���ل: ��� ا��ّ� �� و�� ر���� ا�� ا�� ����� ا������ ���ء�� ��� �� �����ن �����ا ������ ��ٔ��و��� و������� �� ��� ا��ٔ���م 

 ���� ا��ّ� ا����� ���� ا������ ...

 
.ا����ر �� ا����� ��ل و�� �� ���� ��� ���� ���� ا������� ا�� ا������ ... ���� ��ب ا������ن و���� ��� ���� ���� ٢

 ا����م ����ن ا���� رأس ا���ار��� ��� ا����� �������� ...

 
� إ���� ا���� �ـ���ن و����ـ� ا��ج ا�� أ�� ���� �� ���� ا������ ��ل: ا�� ا������� ا���� ��ل: إذ أر��� -٢٦١: ٥.ا��ر ا�����ر ٣

 وا�� ا����� ����!
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 »إنــا«صيغة سائغة صارمة بتأكيد  »إِنّا إِلَيُْكْم ُمرَْسلُونَ «جميعا بكلمة واحدة:  »فقالوا«للحق 
  مع التعزيز بثالث. »إليكم«وتقّدم الظرف املوحي لالختصاص: 

بإج�ل دو�ا عناية واعتداد، فل� عززنا بثالــث فرصــمت الحجــة،  »ذبوه�ك«فقبل الثالث 
أخذوا يف رسد الرد عليهم بعرض عريض إذ عرفوا تالحــق الرســالة يف تعزيــز دو�ــا وقفــة، 
فحاولوا يف نكرانها واحتالوا يف تكذيبها بحجة مفصلة هــي يف زعمهــم قاطعــة قارعــة،ل� 

  يرتاحوا عن تواتر الرسالة.
ٍء إِْن أَنْتُْم إِّال تَْكِذبُوَن (قالُوا م   ).۱۵ا أَنْتُْم إِّال بََرشٌ ِمثْلُنا َو ما أَنْزََل الرَّْحمُن ِمْن َيشْ

كحجة أوىل لتكذيبهم، حيوانية التصور، إذ تحرص إنسانية اإلنســان  »ما أَنْتُْم إِّال بََرشٌ ِمثْلُنا«
املقياس الحيوا� هٔواء هم ببرشيته، دون ان تحسب روحه وروحانيته بحساب، ويف هذا 

أوىل بالرسالة إذ �لكون من حيوانية اإلنسان أك� منهم، وهم كأمثالهم معرتفون ��ثلتهم 
ــاتهم  ــيهم قــدر االســتعداد يف روحي ــازون عــنهم �ــا يــوحى إل يف برشــيتهم، ولكــنهم �ت

رُُسلُُهْم إِْن نَْحُن إِّال بََرشٌ ِمثْلُُكْم َو لِكنَّ  قالُوا إِْن أَنْتُْم إِّال بََرشٌ ِمثْلُنا ... قالَْت لَُهمْ «وقابلياتهم: 
ا أَنَا بََرشٌ ِمثْلُُكْم يُوحى إَِيلَّ ...۱۱:) ۱۴( »ّهللاَ َ�ُنُّ َعىل َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدِه ... : ۴۱( ») (قُْل إِ�َّ

۶.(  
وهم بذلك »ْقتَُه ِمْن ِط�ٍ َخلَْقتَنِي ِمْن ناٍر َو َخلَ «ميزاته، فقياسهم �ثل قياس إبليس اللع�: 

ءٍ «يف أسفل سافل�!  كنتيجة عن تلكم امل�ثلة الحارصة الخارسة  »َو ما أَنْزََل الرَّْحمُن ِمْن َيشْ
مــا «الحارسة أن لو أنزل من الرحمن يشء ألنزل علينا ك� أنزل عليكم،إذ � ينزل علينــا ف 

ءٍ    عىل برش. »أَنْزََل الرَّْحمُن ِمْن َيشْ
رحمة عامة، فللم�ثل� يف البرشية إما أن تنزّل هذه الرحمة عىل سواء، أم  »لرحمنا«و ألن 

ال تنزل عىل سواء، والجواب أن الوحي إ�ا هو من مبدإ الرحيمية، رحمة خاصة للخصوص 
رحمــة رح�نيــة، ولكــن� النــازل عليــه  -كبرش -من عباده الصالح�، فالنازل عىل اإلنسان

ل الروحية، إ�ا هو رحمة رحيمية، من كتابة اإل�ــان و إىل نبــوءة كإنسان يف مختلف املناز 
فــإن قضــية  »َربُّنــا يَْعلَــُم إِنـّـا إِلَــيُْكْم لَُمرَْســلُونَ «ورسالة وإمامة الرسل وخا�ــة للــوحي، ف 

الربوبية الحكيمة عدم التسوية ب� املختلفــ� يف االســتعدادات والقابليــات والفاعليــات، 
ناس إىل الرساالت من أمثالهم يف البرشية لتكون الحجة بالغة ال تبقي والحاجة الرضورية لل

  عىل أثر من نكران وعاذرة!.
َو لِكــنَّ ّهللاَ «فقد أنزل الــرحيم وحيــا:  -ولن ينزل -فمه� � ينزل الرحمن وحيا يعم البرش

  .»َ�ُنُّ َعىل َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدهِ 
نتيجة حاسمة يف حسبانهم، هي حرصهم لدعواهم رسالة الوحي ك »إِْن أَنْتُْم إِّال تَْكِذبُونَ «و 

  ).۱۷) َو ما َعلَيْنا إِالَّ الْبَالُغ الُْمبُِ�(۱۶يف الكذب! قالُوا َربُّنا يَْعلَُم إِنّا إِلَيْكُْم لَُمرَْسلُوَن (
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إّال  ! فــإن هــي»َربُّنــا يَْعلَــمُ «وعىل أقل تقدير: أّ� لنا سبيل اىل  »ر� يعلم انك لست �رسل«
حجة داحضة ال تليق بالرسل، وليست إّال مهزئة للناكرين الذين ينكــرون الحجــج البالغــة 

أو  »هللا يعلم«فلم يقولوا »َربُّنا يَْعلَمُ «للرسل فضال عن هذه؟! الجواب كل الجواب تجده يف 
مالصــقة  توجيها للنــاكرين إىل حجــة»َربُّنا يَْعلَمُ «وإ�ا »الرحمن يعلم«او  »رب العامل� يعلم«

بهم، مالزمة لهم، هي الرتبية الخاصة اإللهية امللموسة فيهم، مــن رحمــة رحيميــة خاصــة 
  تخص املرسل�.

�ا يرى فينا، ويعلم من الرتبية الرسالية اإللهية، كحجة مالصقة بنا، بعد  »َربُّنا يَْعلَمُ «فيُعلم 
بــ� كــل قبيــل لدعوتــه  ال يجعل الناس عىل سواء، والحاجة إىل اصطفاء »ربنا«ما يعلم أن 

رضورة مدقعة! فال تحرص حجج الرسالة اإللهية بآياتهم املنفصلة عنهم كإحياء املو� واليد 
البيضاء أّماذا؟ فالرسل آيات الهيــة يف ذوات أنفســهم قبــل آيــاتهم، تتمثــل فــيهم الرتبيــة 

ئَلُُكْم أَْجــراً َو ُهــْم اتَِّبُعوا َمْن ال يَسْ «الرسالية، ك� أفصح عن أهمها رجل من أقىص املدينة 
فهم �لكون ما �لكه الرسل يف دعواتهم �وادهــا، بصــورتها و ســ�تها، ثــم وقــد  »ُمْهتَُدونَ 

 »َو مــا َعلَيْنــا إِالَّ الـْـبَالُغ الُْمِبــ�ُ «يتزودون بآيات منفصالت إ�اما للحجة وإيضاحا للمحجة: 
رسل إليهم من سبل إىل ّهللا، وك�ل بالغ يب� نفسه أنه رسايل إلهي، ويب� ما يخفى عىل امل

اإلبانة يف بالغهم يا� بآيات بعد آيات أنفسهم، فاآلية الكائنة معهم أين� كانوا هي آيتهم 
واآلية التي عليهم إلبانة الــبالغ هــي املنفصــلة عــن ذوات  »َربُّنا يَْعلَُم إِنّا إِلَيُْكْم لَُمرَْسلُونَ «

الحال، وال سي� أمام هٔواء الناكرين األلداء! ومن ثم  نفوسهم، وقد قضوا ما عليهم بطبيعة
توجيه إىل قضية الربوبيــة الرحيميــة، أنهــا ليســت عــىل ســواء بالنســبة  »َربُّنا يَْعلَُم ...«ف 

) ك� ۱۲۴: ۶( »َحيُْث يَْجَعُل رِسالَتَهُ «للمربوب�، فلكّل حسب فاعلياته وقابلياته،كل حسب 
  ).۷۵: ۲۲(»الئَِكِة رُُسًال َو ِمَن النّاِس ّهللاُ يَْصطَِفي ِمَن الْمَ «

هدم لرصح االستحالة يف رسالة البرش وإنزال الوحي عليه، ثم تّ� لرصح  »َربُّنا يَْعلَُم ...«ف 
الرسالة بآياتها الذاتية املشاهدة يف املرسل�، ومن ثــم آيــات منفصــلة تٔودهــاّهللا مــن وراء 

  القصد.
سالة اإللهية: أن يحملوا معا� الرتبية اإللهية الرســالية،أن هذان رشطان أصيالن يتبنّيان الر 

  ).۵۴: ۲۴( »َو ما َعَىل الرَُّسوِل إِالَّ الْبَالُغ الُْمِب�ُ «يبلغوها البالغ املب�: 
هناك اندحضت حجة الناكرين فتحّولوا إىل هراء يف عراء عن شاكلة الحجة وإن بصــورتها، 

  ة، حاجز عن املحجة، حيث تتهددهم بالرجم:قوله ناكبة ماردة لكل عاجز عن الحج
نَُّكْم ِمنّا َعذاٌب أَلِيٌم ( ْنا ِبُكْم لَِنئْ لَْم تَنْتَُهوا لََ�ُْجَمنَُّكْم َو َلَ◌�َسَّ   ).۱۸قالُوا إِنّا تَطَ�َّ

التطّ� هو التشام، فل� نكــب أهــل القريــة يف جــواب الرســل عــن تكــذيبهم توصــلوا إىل 
ْنا ِبُكمْ إِنّا «شطحات القيالت:  ســائر »لَِنئْ لَْم تَنْتَُهوا لََ�ُْجَمنَُّكمْ «والتهديد بأشد العذاب:  »تَطَ�َّ
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نَُّكْم ِمنّا َعذاٌب أَلِيمٌ «العذاب:  وهكذا يسفر الباطل عــن غشــمه، و يطلــق عــىل  »َو َلَ◌�َسَّ
  الهداة تهديده وعربدته يف التعب� والتفك�.

  ).۱۹ذُكِّرْتُْم بَْل أَنْتُْم قَْوٌم ُمْرسِفُوَن (قالُوا طائِرُكُْم َمَعُكْم أَ إِْن 
  و لٔو، كالقبيح الدميم الناظر اىل املرآة متط�ا بها قباحته ودمامته، وطائره معه ال سواه.

يف »بـَـْل أَنْــتُْم قَــْوٌم ُمْرسِــفُونَ «�ا يصلحكم فأنتم تتط�ون بنا، كّال ال طائر معنا  »أئن ذكرتم«
  الزور والغرور.

اك شٔو يف زمان أو مكان أم اّي كان ل� يأ� اإلنسان من غ�ه، دو�ا شٔو يف نفسه، ليس هن
رغم ما يتشأمه الشا�ون حيث يتط�ون بأشياء أو أشخاص، وقد يرســفون يف ذلــك تطــ�ا 
بالصالح� املصلح�، خرافة جازفة جارفة ال تستقيم عىل أصل عقيل او علمي، إّال أســاط� 

  األول�.
ن دور القلوب املقلوبة املعقولة بعقاالت الجاهليات، والحق الحقيق باالتباع و هكذا يكو 

وكل إنســان يعمــل عــىل شــاكلته، فــال  »طائِرُكُْم َمَعُكمْ «وأن  »أَْن لَيَْس لِْإلِنْساِن إِّال ما َسعى«
يصيبه رش إّال من نفسه أو من هو كنفسه، فطائر كّل معه وهو عند ّهللا، يصيبه به جــزاء 

ُوا ِ�ُوىس َو َمْن َمَعــُه أَال «: وفاقا فَِإذا جاَءتُْهُم الَْحَسنَُة قالُوا لَنا هِذِه َو إِْن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة يَطَّ�َّ
ا طائِرُُهْم ِعنَْد ّهللاِ َو لِكنَّ أَكَْ�َُهْم ال يَْعلَُمونَ  ) (َو لََقْد أَرَْســلْنا إِىل َ�ـُـوَد أَخــاُهْم ۱۳۱: ۷(»إِ�َّ

يِّئَِة قَبْــَل  صالِحاً أَنِ  اْعبُُدوا ّهللاَ فَِإذا ُهْم فَِريقاِن يَْختَِصُموَن. قاَل يا قَْوِم لَِم تَْستَْعِجلُوَن ِبالسَّ
ْنا ِبَك َو ِ�َْن َمَعَك قاَل طائِرُكُْم  ِعنَْد الَْحَسنَِة لَْو ال تَْستَْغِفرُوَن ّهللاَ لََعلَُّكْم تُرَْحُموَن. قالُوا اطَّ�َّ

  ) ذلك وعىل حدّ ۴۷:) ۲۷( »أَنْتُْم قَْوٌم تُْفتَنُونَ  ّهللاِ بَْل 
الط�ة عىل ما تجعلها إن هونتها «و ١: ال عدوى وال ط�ة وال شؤ آله و عليه هللا صىلاملروي عن الرسول 

»شددت وان � تجعلها شيئا � يكــن شــيئاتهونت وإن شددتها ت
 »طــائِرُكُْم َمَعُكــمْ «إذ ف  ٢

»كفارة الط�ة التوكل«و
٣.  

ة، إّال أن تشــدد تخيّلهــا فتشــدد عليــك، أم تتكــل عــىل ّهللا فــال كل ذلك إذ ال أصالة للط� 
  تجعلها شيئا.

ثم وذلك التعزيز بثالث � يفدهم إّال إ�ام الحجاج، ومن ثم مــنهم �ــام اللجــاج، فقــدتّم 

                                                        
 �� رو�� ا����� ��ل ر��ل ا��� ��� ا��� ���� و آ�� و ���: ... ٣٥ج  ٣٨٢: ٤.��ر ا������ ١

 
 : ... ا����م ������ رو�� ا����� �� أ�� ��� ا���   ٣٣ج  ٣٨٢: ٤.��ر ا������ ٢

 
 :آ�� و ���� ا��� �����ل ��ل ر��ل ا���  ا����م ����.ا����ر ���  ٣
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دور الرسالة ببالغها املب�، ثم يــأ� دور مــن اتبــع الــذكر وخيشــ الــرحمن بالغيــب، دون 
ل ومنارصة الرسل املكذب�، و� يكن يف البلدة كلها إّال رجــل اختصاص بإ�انهم الشخيص ب

  من أقصاها:
  ).۲۰َو جاَء ِمْن أَقَْصا الَْمِدينَِة رَُجٌل يَْسعى قاَل يا قَْوِم اتَِّبُعوا الُْمرَْسلَِ� (

و رجل من أقىص املدينة هو رجل الضاحية، متحررا عن أغالل املدينة بأوســاطها، مــتحلال 
جاَء رَُجٌل ِمْن أَقَْىص الَْمِدينَِة «وضارها، خالصا يف إ�انه، ساعيا يف إتيانه، وك� عن أوزارها وأ 

  ).۲۰:) ۲۸( »يَْسعى قاَل يا ُموىس إِنَّ الَْمَألَ يَأَْ�ُِروَن ِبَك لِيَْقتُلُوَك فَاْخُرْج إِ�ِّ لََك ِمَن النّاِصِح�َ 
املــٔون� أنهــم يعيشــون نرصــة  و هكذا تكون الرجولة البطولة للصــالح� الصــامدين مــن

الرساالت واملرسل�، بكل ما لديهم من طاقات وإمكانيات، دو�ا نظرة لجمــوع محتشــدة 
ِ َمثْنــى َو «ينضمون إليهم، فالقيام ّ� مثنى وفرادى:  ا أَِعظُُكْم ِبواِحَدٍة أَْن تَُقوُمــوا ِ�ّ قُْل إِ�َّ

) (َو قــاَل رَُجــٌل ُمــٔوِمٌن ِمــْن آِل ِفْرَعــْوَن ۴۶: ۳۴(»ْن ِجنَّــةٍ فُرادى ثُمَّ تَتََفكَُّروا ما ِبصاِحِبكُْم مِ 
َ ّهللاُ َو قَْد جاءَكُْم ِبالْبَيِّناِت ِمْن َربُِّكْم َو إِْن  يَُك كاِذباً يَْكتُُم إِ�انَُه أَ تَْقتُلُوَن رَُجًال أَْن يَُقوَل َر�ِّ

ِه كَِذبُُه َو إِْن يَُك صاِدقاً يُِصبُْكْم    ).۲۸:) ۴۰(»بَْعُض الَِّذي يَِعُدكُمْ فََعلَيْ
و يف مجيء رجل من أقىص املدينة داللة أن بالغ الرسل بلغ من أقصاها إىل أقصاها، فقــد 
ملئت ببالغهم املب� لحد يجذب ملنارصتهم رجال مــن أقصــاها، مليئــا مــن دعــوة الرســالة 

  أقصاها، متخطيا يف مجيئه هذا أقساها قلبا وأدناها.
أن نعرف اسمه وشغله، فليس األشخاص واألشغال والشخصيات بالتي تخلق و ال مهمة يف 

الرجوالت وإ�ا هو اإل�ان الصارم الصامد أين� حل، يف وسط املدينة أم قصيّها أو أقصاها، 
، حيــث القصــص القرآنيــة ١فال يهمنا أنه حبيب البخار أو الحراث أو القصار أم رجل الغار

  هي نخبة تقص عن تاريخ املاض�، فيها عربة ألوىل األلباب.
  يف مجيئه ويف منارصته املرسل� ويف كل� تتطلّبه من سعي. »يَْسعىرَُجٌل «

  ).۲۱) اتَِّبُعوا َمْن ال يَْسئَلُُكْم أَْجراً َو ُهْم ُمْهتَُدوَن (۲۰قاَل يا قَْوِم اتَِّبُعوا الُْمرَْسلَِ� (
، و فاالهتداء الربا� فيهم ظاهرة املالمح وك� استدلوا به يف حجاجهم عىل هٔواء املكــذب�

                                                        
ر�� ��ن ���� ا��ّ� �� ��ر، و�� ��� �� ا���� ��ل ����� ا�� ��ن ���را، و�� ا��  �� ���دة ��ل ����� ا�� -٢٦١: ٥.�� ا��ر ا�����ر ١
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هذه سنة دائبة للمرسل�، ك� وأن عدم سٔول األجر سنة لهم ثانية وبــذلك لهــم إمكانيــة 
البالغ املب�، فالسائل اجرا يف بالغة يحّدده بحدود أجره، ويراعي فيه طلبات املرسل إليهم، 
والذي ال يسأل اجرا وهو ضال، شيطان يرا�، واملهتدي الذي قد ينحو نحو ضالل قارصا أو 

ي إِّال أَْن «ال يهدي إىل الحق الرصاح:  مقرصا أَ فََمْن يَْهِدي إَِىل الَْحقِّ أََحقُّ أَْن يُتَّبََع أَمَّْن ال يَِهدِّ
؟ واما من ال يسأل أجرا وهم مهتدون، فهم الهادون الذين »يُْهدى فَ� لَُكْم كَيَْف تَْحُكُمونَ 

صــله وفرعــه، يف صــورته وســ�ته، يجب إتباعهم، فإن لهم البالغ املب� دون أي خفــاء يف أ 
كالنار عىل املنار والشمس يف رايعة النهار، تجب متابعتهم دون قيدال رشط ملكان العصمة 
والهداية املطلقة كالرسل واأل�ــة، وأمــا ســائر العلــ�ء الربــاني�، فاتبــاعهم لغــ� العلــ�ء 

االخطــاء واليــتهم عنــد  محدود بحدود الهدى واملصــلحة، حيــث يســقط واجــب اتبــاعهم
قارصين أو مقرصين، وبأحرى ليس الفقيه وليا عــىل فقيــه آخــر إّال عمليــا يف بــاب األمــر 

الُْمٔوِمنُــوَن َو الُْمٔوِمنــاُت «وك� للمٔون� ككــل بعــض الــبعض  ١باملعروف والنهي عن املنكر
  ).۷۱: ۹(»نَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ بَْعُضُهْم أَْولِياُء بَْعٍض يَأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َو يَ 

و ان تعجب فعجب من هٔواء الذين يدفعون أجرا ويضلون، ثم من يضلون دون أجر،من 
ال نُِريُد «ثم يهتدون بأجر، ف� الهدى الصالحة إّال هدى مطلقة دون أجر، ماديا أو معنويا 

أخرجــوهم، ليســوا  رجوهمبل وحتى إن هتكوهم ورضبوهم فأح »ِمنُْكْم َجزاًء َو ال ُشُكوراً 
هم بتار� دعوة الحق، م� يدل عىل صدقهم القاطع، فال مال هنالك وال منال، إّال حرمانا 

اتَِّبُعــوا «عن زهرة الحياة، ومهاجرة دائبة يف سبيل الدعوة،ك� نراها يف كل داعية رســالية! 
وا آيات الرسالة ومعجزاتها، ك� وهو وحتى إذا � يحمل»َمْن ال يَْسئَلُُكْم أَْجراً َو ُهْم ُمْهتَُدونَ 

السنة املتبعة يف التقاليد الحقــة الحــرة لكــل جاهــل عــن عــا�، كيــف وهــم أوالء الرســل 
َربُّنــا «ذوات ألسنتهم وأيديهم وك� برهنــوا بهــا  يحملون آيات الرساالت يف ذوات نفوسهم

  .»يَْعلَُم إِنّا إِلَيُْكْم لَُمرَْسلُونَ 
) (إِْن أَْجِرَي إِّال َعَىل الَِّذي فَطََرِ� أَ ۱۰۹: ۲۶( » ع�ال إال لرب العامل�ليس األنبياء عمال وال«

  ).۲۹: ۱۱(») (إِْن أَجِرَي إِّال َعَىل ّهللاِ َو ما أَنَا ِبطارِِد الَِّذيَن آَمنُوا۵۱: ۱۱( »فَال تَْعِقلُونَ 
م رباط إّال باّ�، أجرا وهم مهتدون، وليست له -عىل صعوباتها -فمن ال يسأل عىل رسالته

إذا فأجرهم عىل ّهللا، وك� رسالتهم مــن ّهللا، وال مغــاالة لهــم يف ســٔول األجــر ويف الداللــة، 
  وهو االهتداء بهم موجود، واملانع وهو الضالل أو األجر مفقود. -فاملقتيض التباعهم

ا باتباعهم، فإنهم ليسوا ليطلبوا أو يأخذوا من دنياكم شيئا بديل الدعوة حتى تخرسوا منه
 -ألقل تقدير -وإ�ا يدلونكم إىل الهدى، فلكم يف اتباعهم خ� اآلخرة واألوىل، ويف تركه، هم

                                                        
 .را�� ��رة ا��ٔ��اب.١
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؟ ف� هو »و مايل«ال يخرسون وأنتم وهنا انتقال من حجة الرسالة اىل تجاوبها مع الفطرة: 
ال «فوقي ومن هو مثيل أو دو� أو من هو  -الذي فطر� -بايل ووبايل أن اعبد من دون ّهللا 

وفطرهم، ف� أشنعه ظلــ� بــالحق أن أتــرك عبــادة فــاطري إىل عبــادة  »أَْعبُُد الَِّذي فَطََرِ� 
ِ َو «دون الذين به ترشكون ف »َو إِلَيِْه تُرَْجُعونَ «املفطورين مثيل، أو ارشكهم يف عبادته  إِنّا ِ�ّ

  .»إِنّا إِلَيِْه راِجُعونَ 
رف هار، وال تجاوبــه الفطــرة وال العقــل وال دعــوات ف�يل، مايل أنجرف هكذا اىل شفا ج

  الرسل؟
واجهتان أواله� سئوال الرجل عن نفسه، واألخرى سٔول كــل ذي فطــرة عــن  »مايل«و هنا 

يتبنّى الثانية كحجة عىل الكل، فألن رجوعهم إىل الذي فطرهم ال  »َو إِلَيِْه تُرَْجُعونَ «فطرته، 
تعنــي فطــر الخلــق، وخلقهــم عــىل فطــرة التوحيــد،  »فطــر�«سواه، فليعبدوه ال سواه، و

فخالقيته ال سواه، ثم فطرة التوحيد، ومن ثم الرجوع إىل الفاطر ال سواه أدلة ثالثــة عــىل 
  وجوب عبادة ّهللا ال سواه.

  ).۲۳ال يُنِْقُذوِن( أَ أَتَِّخُذ ِمْن ُدونِِه آلِهًَة إِْن يُرِْدِن الرَّْحمُن ِبُرضٍّ ال تُْغِن َعنِّي َشفاَعتُُهْم َشيْئاً وَ 
ــ«و هذه حجة رابعة للتوحيد تعني الواجهة الســلبية  هنــا أو يف  »إِْن يـُـرِْدِن الــرَّْحمُن ِبُرضٍّ

هــٔوالِء «أن يشفعوا يل عند ّهللا زعــم التــوهم الهــراء:  »ال تُْغِن َعنِّي َشفاَعتُُهْم َشيْئاً «األخرى 
 الرحمن مســتقل� يف إغنــائهم عنــي، فــال هــم من رض »و ال ينقذون«ثم »ُشَفعأونا ِعنَْد ّهللاِ 

مستقلون يف دفع الرض عني، وال هم رشكاء شفعاء، ف� تفيد� إذا عبادتهم،ترفضــها قبــل 
) ضالل يب� نفسه أنه ضالل، ۲۴ذلك الحجج الثالث و�ّجها مّجا! إِ�ِّ إِذاً لَِفي َضالٍل ُمِبٍ� (

  ث الفطرة تجاوب حق التوحيد. دو�ا حاجة إىل اختالق حجة وتكلّف برهان، حي
  

  يوم يجمع هللا الرسل
  ):۱۰۹يَْوَم يَْجَمُع ّهللاُ الرُُّسَل فَيَُقوُل ما ذا أُِجبْتُْم قالُوا ال ِعلَْم لَنا إِنََّك أَنَْت َعّالُم الُْغيُوِب(

َو «ويف أخرى يسأل املرسل إليهم مــاذا أجبــتم املرســل�:  »ما ذا أُِجبْتُمْ «هنا يسأل املرسلون 
لُوَن. يَْوَم يُناِديِهْم فَيَُقوُل ما ذا أََجبْتُُم الُْمرَْسلَِ�. فََعِميَْت َعلَيِْهُم اْألَنْباُء يَْوَمِئٍذ فَُهْم ال يَتَساءَ 

َ�. فَلَنَْســئَلَنَّ الَّــِذيَن أُرِْســَل إِلـَـيِْهْم َو لَنَْســئَلَنَّ الُْمرَْســلِ «فَأَّما َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صالِحاً: 
نَّ َعلَيِْهْم ِبِعلٍْم َو ما كُنّا غائِِب�َ    ).۷: ۷( »فَلَنَُقصَّ

فسٔول املرسل إليهم سٔول استفهام استفحام عمن خالف الرسل، واستعظام ملن اتبعهم، و 
لهم جواب، وألنهــم � يقرصــوا يف  »ال ِعلَْم لَنا«سٔول املرسل� هو سٔول إعالم وتعظيم، فهنا 

  تباب وعتاب. رساالتهم فليس لهم
وهم عارفون الجــواب حيــث واجهــوا  »ال ِعلَْم لَنا«و هنا يف استجواب الرسل نجد الجواب 
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مصدق� ومكذب�؟ ثم ّهللا أشهدهم عىل ما هم غائبون ليشهدوا يوم يقوم األشــهاد، فقــد 
ال «يعنون  أم »إِنََّك أَنَْت َعّالُم الُْغيُوِب «يعنون تخضعا أمام ّهللا حيث ال يسألهم استعالما ف 

َو كُنْــُت «ك� يحق حيطة عىل كل ما أجبنا، فقد أجبنا أمــام مــن واجهنــاهم كــ�  »ِعلَْم لَنا
ٍء  َعلَيِْهْم َشِهيداً ما ُدْمُت ِفيِهْم فَلَّ� تََوفَّيْتَِني كُنَْت أَنَْت الرَّقِيَب َعلَيِْهْم َو أَنَْت َعىل كُــلِّ َيشْ

  .»إِنََّك أَنَْت َعّالُم الُْغيُوِب «و علم الغيوب ) فاملنفي من العلم ه۱۱۷( »َشِهيدٌ 
و ألن العلم باإلجابة كأصل، الغائبة عنهم أحياء وأمواتا، ذلك مسلوب عنهم مهــ� علمــوا 

ال ِعلْــَم «أقوالهم واع�لهم �ا عرفهم ّهللا ك� تدل آيات شــهادة الرســل عــىل األعــ�ل، ف 
فهم ّهللا ال علم لهم إّال ما واجهــوه،أخ�ا بعــد مــا صادقة أوال وأخ�ا، فأوال وقبل أن يعّر »لَنا

عرفهم ّهللا ال علم لهم محيطا كــ� يعلــم ّهللا، ثــم وقضــية األدب الرســايل، هــي االعــرتاف 
  بالجهل أمام الرب تبارك وتعاىل.

إِنَّــَك أَنـْـَت َعــّالُم «و من جهة ثالثة �ا أن العلم بغيب النيــات والطويــات خــاص بــاّ� ف 
لــيس علــ� أمــام العلــم  -مه� حلق عىل كلهــا بــإذن ّهللا  -وليس العلم باملظاهر »ِب الُْغيُو 

فشهداء األع�ل ال يشهدون إّال �ظاهرهــا  »إِنََّك أَنَْت «ك� يكفي  »ال ِعلَْم لَنا«بالغيوب، إذا 
الحارضة لديهم أو املحرضة بإذن ّهللا عندهم، وأما النيات وسائر الطويات فهــي املختصــة 

الغيوب، وقد يكون ذلك التعليم يوم القيامة بعد ذلك التساءل، حيث العلم الطليق  بعالم
يوم الدنيا لهٔواء الشهداء هو م� يصد عنهم كل ّرض وّرش ك� يجلب كل خ�،ذلــك العلــم 

ه و عليه هللا صىلمسلوب عن الرسول   يَْب َو لَْو كُنُْت أَْعلَُم الْغَ «فضال عمن سواه ك� قال ّهللا عنه:  آـل
وءُ  ِنَي السُّ ) فمن الغيب املستك� للخ� والصاد عــن ۱۸۸: ۷( »َالْستَْكَ�ُْت ِمَن الَْخْ�ِ َو ما َمسَّ

طويـّـاتهم مــا تشــمله الشــهادة يــوم  مّس السوء هو العلم بأع�ل املكلف� ككل، وبنياتهم
  يقوم األشهاد.

وعدم علمهم �ادة الشهادة،  إذا فالجامع ب� واقع الشهادة من األشهاد يوم يقوم األشهاد،
َو «هو ان ذلك العلم يختص �ا بعد املوت وبعد ذلك التساءل، وم� يشهد له قول املسيح 

  ).۱۱۷: ۵(»كُنُْت َعلَيِْهْم َشِهيداً ما دُْمُت ِفيِهْم فَلَّ� تََوفَّيْتَِني كُنَْت أَنَْت الرَّقِيَب َعلَيِْهْم..
ملحة إىل أن علمنا بغيب األع�ل الظاهرة ح� نغيب عنها هنا  »َعّالُم الُْغيُوِب «ثم وهنا يف 

أم بعد املوت، هو علم قليل بغيب ّما ك� علمتنا، ولكن العلم الحــق وحــق العلــم بكــل 
  الغيوب، إنه يختص بك.

يعني عل� وافيا �ا أجبنا، فاإلجابات بالنيات والطويــات وهــي محــاور  »ال ِعلَْم لَنا«إذا ف 
عنا ال علم لنا بها، ثم إجابات األقوال واألع�ل وهي مظاهر اإلجابات، إنها  اإلجابات غائبة

  ؟.»ما ذا أُِجبْتُمْ «ليست بالتي تحلّق عىل كل املسٔول عنهم هنا 
فح� ينىس اإلنسان ذاته أمام ربه فقد ينىس متعلقاته بأحرى، وما علم الرسل �ــا أجيبــوا 
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  ا ك� الذوات، وقد تجمع هذه الثالث:وسواه عل� لهم ذاتيا، ولو كان لكان منسي
»ال علم لنا سواك«

فلوالك ملا كان لنا علم، ثــم وال علــم لنــا أمامــك، فــنحن صــغار صــغار  ١
يا رّب في� أنت أعلم به منا، وأما ح� تستشهدنا �ا أشــهدتنا مــن أعــ�ل عبــادك أمامك 

ٍة َشــِهيداً َعلَــيِْهْم ِمــْن أَنُْفِســِهْم َو ِجئْنــا ِبــَك «فنقيم شهادتك بإذنك  َو يَْوَم نَبَْعُث ِيف كُلِّ أُمَّ
قــول فــإذا طاشــت األحــالم وذهلــت الع«)، أجل فعند ذلك ۸۹: ۱۶( »َشِهيداً َعىل هٔوالِء ..

ٍة َشِهيداً فَُقلْنا هاتُوا بُرْهانَُكْم فََعلُِموا أَنَّ الَْحقَّ «رجعت القلوب إىل أماكنها  نَزَْعنا ِمْن كُلِّ أُمَّ
 ِّ�ِ« )۲۸ :۷۵(٢.  

تجواب الرهيب العجيب الذي يذهل الرسل ما كانوا يعلمــون �ــا فيا للهول من ذلك االس
علّموا، فإنه يوم الحرش العظيم والحرش العميم من املإل األعــىل واألد� واملتوســط� مــن 
املالئكة والجنة والناس أجمع�، االستجواب الذي يراد به املواجهة، مواجهة املرسل إليهم 

ق� منهم واملكذب� ليعلن يف موقــف اإلعــالن أن أجمع� برسلهم أجمع�، مواجهة املصد
هٔواء الرسل الكرام إ�ا جاءوا من عند ّهللا العزيز الحكيم، وها هم أوالء مسئولون ب� يدي 

  رب العامل� يف ذلك اليوم العظيم.
يعلنون أن العلم الحق وحق العلم هو ّ� وحده ال رشيك له، وان ما لديهم  -إذا -فالرسل

ينبغي أن يدلّوا بــه بحرضــة صــاحب العلــم املحــيط، بــل وهــم عــ� عنــدهم من علم ال 
ذاهلون، تحويال للشهادة بأرسها إىل رب العامل�، وحــ� يــأ� موقفهــا فهــو اآلمــر إلقامــة 
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: ���ل ا�ـ� ��ـ�س ����ـ� أ�ـ� �ـ� ا�ـ� ا�ـ�ٔزرق ان ������ـ� أ��ا�ـ� -ا�� ���� -ن ا��� ��ّ�، ���� ����ا و�� ����ا: �� ��� ��������ا أ 

��ـ���ت ا���ـ�م وذ�ـ� �ـ�ء ا��ـ�� وا���ـ� وذ��ـ� ا��ٔ��ـ�ت �ـ� ا��ٔو�ـ�د و�ـ���  وأ��ا�� و����� وز�ـ�زل �ـٕ�ذا ��ـ��� ا��ـ��وات

�� و�� و�� و�� ا�� وا�� ��ء ������ ���ح ���� ���ب ا��ر ا���ا�� �� �� ا����ن و����ت ا���� ر ود���� ا����ل و�� ����� وا�� إ

� ��ـ� ��ـ�  وا�����ت ��� ���� ��� ���� ا���ش �� ��ء ����� ���د ������ أ�� ز��م �� ���� ���ـ� ��ـ� ز�ـ�م �ـ���ن اـ�

و�� ���� ��ٔ�� ��� �� ��ن و���� �� ��ى ��� ��� ����  ����ن زر��وان ��� ا���� ا����� أر���� ���� ���� ��� ���� ا����

�� ���ر ا���ش �����ٔذن ر��� �� ا����د ���ٔذن ��� �����ه ������ �� ���� ا������ ������ ���ل �� ا���ـ� �ـ� إ��ـ� إذ �����ـ� 

� �ـ� أ�ـ�ٔ�� ����ـ� ��ـ� ان ا�ـ�ا��� و���� ��اد ا����ن ������ ���دي �� آد�� ����� �� رب ���� ��� -ا�� ���� -ا���� �� أ��ا��

���ل: �� رب ا��� ا��� �� ��ـ� �ـ� ��ـ��� ���ـ�  آ�� و ���� ا��� ��������� ���ق ا���ش ���دي �� رب ���� ���� �� أ��ٔ�� ����� و�����  

 ذ�� ���� ����ٔ����ء وا���� ����ل ���: ��ذا أ���� ����ا �� ��� ��� ���� ...
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وهكــذا يكــون أدب املــتعلم »يَُقوُم النّاُس لِرَبِّ الْعــالَِم�َ «ح�  »يَْوَم يَُقوُم اْألَْشهادُ «الشهادة 
  أن يكل العلم إليه مه� علم ما علّمه.أمام املعلم 

فك� أنه هو الذي يفتح مغاليق الشهادة األرضية بأجواءهــا، وشــهادة األبــدان بأعضــائها، 
كذلك هو الذي يفتح مغاليق ألسنة سائر الشاهدين من املرسل� والكرام الكاتب� فيغرق 

  املكلفون يف خضّم الشهادات أمام رب العامل�.
هو الذي ف� قومه فيه، وهو الذي غام الجــو حولــه  عليه�السـالمح بن مريم  ذلك، وألن املسي

�ختلف الشبهات ومختلقها فخاض أناس يف أوهام وأساط� حول كونه وكيانه، لذلك هنــا 
عبدوه من دون  يختصه الخطاب كنموذج من ذلك االستجواب عىل مأل الحرش ممن ألّهوه

صالح�، ومن هم عوان حيث آمنوا به رسوال، وأمام ّهللا، ومن ألهوه وألغوه من درجات ال
  سائر املرسل� واملكلف�.

و حصالة البحث حول اآلية أن رضورة تلقي شهود األع�ل أع�ل املكلف� ليست إّال قبل 
  إلقاءها، دون ما قبله برزخا فضال ع� قبله يف حياة التكليف.

في�  -قد تعني »إِنََّك أَنَْت َعّالُم الُْغيُوِب «ناها بغيب األع�ل التي ما شهد »ال ِعلَْم لَنا«إذا ف 
أننا ال نعلم غيب أع�ل املرسل إليهم، التي ما شهدناها، إّال أن تعلمنا إياهــا وملـّـا،  -عنت

ٍة َشِهيداً فَُقلْنا هاتُوا بُرْهانَُكْم فََعلُِمــوا «ثم ّهللا أعلمهم فاستشهدهم حيث  نَزَْعنا ِمْن كُلِّ أُمَّ
  ).۷۵: ۲۸( »الَْحقَّ ِ�ِّ أَنَّ 

و لو أن شهداء األع�ل كانوا يعلمونها ككل يوم الدنيا الســتك�وا مــن الخــ� ومــا مســهم 
لَْو كُنُْت أَْعلَُم الَْغيَْب َالْستَْكَ�ُْت ِمَن الَْخْ�ِ «: آله و عليه هللا صىلالسوء ك� يقول ّهللا تعاىل عن الرسول  

وءُ  ِنَي السُّ   ).۱۸۸: ۷( »َو ما َمسَّ
َو ِمْن أَْهِل «و كيف يعلم كل األع�ل وهو ال يعرف املنافق� إّال في� قد يعرّفهم ّهللا إياه: 

ُمُهْم نَْحُن نَْعلَُمُهمْ    ).۱۰۱: ۹( »الَْمِدينَِة َمرَُدوا َعَىل النِّفاِق ال تَْعلَ
يربر أنهم ملّا يعلموا بهول املوقف املذهل، وأدب الحضور، كذلك  »ال ِعلَْم لَنا«فك� قد تّربر 

  غيب األع�ل ثم أعلمهم ّهللا ليشهدوا.
و ملاذا ذلك السٔول العضال؟ ل� نعلم أنهم عىل محتدتهم الرسايل ليســوا عــىل يشء أمــام 

  ّهللا، وأن هول املوقف يذهلهم ك� يذهل اآلخرين:
ى َو مــا ُهــْم بُِســكارى َو لِكــنَّ أَرَْضَعْت َو تََضُع كُلُّ ذاِت َحْمٍل َحْملَها َو تََرى النـّـاَس ُســكار 

  ).۱: ۲۲( »َعذاَب ّهللاِ َشِديدٌ 
إِذْ قاَل ّهللاُ يا ِعيَىس ابَْن َمْريََم اذْكُْر نِْعَمتِي َعلَيَْك َو َعىل والَِدتَِك إِذْ أَيَّــْدتَُك ِبــُروحِ الُْقــُدِس 

اَب َو الِْحْكَمــَة َو التَّــْوراَة َو اْإلِنِْجيــَل َو إِذْ تَُكلُِّم النّاَس ِيف الَْمْهِد َو كَْهــًال َو إِذْ َعلَّْمتُــَك الِْكتــ
اْألَبـْـرََص  تَْخلُُق ِمَن الطِِّ� كََهيْئَِة الطَّْ�ِ ِبِإذِْ� فَتَنُْفُخ ِفيها فَتَُكوُن طَْ�اً ِبِإذِْ� َو تُْربِئُ اْألَكَْمَه وَ 
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ُت بَِني إِْرسائِيــَل َعنْــَك إِذْ ِجئْــتَهُْم ِبالْبَيِّنــاِت فَقــاَل ِبِإذِْ� َو إِذْ تُْخِرُج الَْمْو� ِبِإذِْ� َو إِذْ كََففْ 
  ):۱۱۰الَِّذيَن كََفُروا ِمنُْهْم إِْن هذا إِّال ِسْحٌر ُمِبٌ� (

بصيغة امليض دليل أن ذلك السٔول كان يف حياته أو بعد رفعــه وإن كــان  »إِذْ قاَل ّهللاُ «هنا 
مستقبل قضية تحقق الوقوع كأنــه مىضــ وقــد قد تشمل بعد موته ويوم القيامة مضيا لل

إذا كان يوم القيامة دعي باألنبياء وأممهــا «: آله و عليه هللا صىلمىض، فقد يصدق املروي عن النبي  
»ثم يدعى بعيىس فيذكره هللا نعمته عليه فيقر بها ..

يف اســتجواب »فَلَــّ� تـَـَوفَّيْتَنِي ..«ثــم  ١
آخر تٔود أن هذه االستجوابات كلها بعد رفعه، ثم بعد موته، ومن ثم يوم القيامة، مواقف 

إن هللا إذا علم أن شيئا كائن أخرب عنه خرب ما «�ّريتها ف  »إِذْ قاَل ّهللاُ «ثالثة قد تعنيها كلها 
»نقد كا

خمسا أصيلة عليه�السـالموهنا ويف آيات بعدها يعّد ّهللا تعاىل عىل املسيح ابن مريم   ٢
من نعمه، عليها أم عليه، تذك�ا بعظيم مننه تعاىل عليه يف هذه اإلذاعة القرآنيــة وليــذكر 

  يقولوا: إنه ّهللا أو ابن ّهللا.أولوا األلباب فال 
 »(اذْكُْر نِْعَمتِي َعلَيَْك َو َعىل والَِدتَِك إِذْ أَيَّْدتَُك ِبُروحِ الُْقُدِس تَُكلُِّم النّاَس ِيف الَْمْهِد َو كَْهًال  -۱

فقد كانت نعمة تكلّمه يف املهد تربءة له� فهــي نعمــة علــيه�، ثــم نعمــة تكلمــه كهــال 
ا حقيقا باّ� له� إذ أكد براءته وأمه م� قيل عليه�، وأكــد بــركته� برسالة الوحي تحقيق

يف املهد عنى واقعا هو براءته�، ومستقبال  السالم عليهيف هذه الرسالة السامية، فتكلم املسيح  
حيــث الفاصــل بيــنه�  »مهدا«بعد  »و كهال«هو رسالته، فلم يكن وقتئذ نبيا، وم� يربهنه 

كان رسوليا  »كهال«م الرسويل، فتكلمه يف املهد كان رساليا يف بعديه وهو خلو عن ذلك التكل
، وم� تشهد لــه النعمــة »مهدا وكهال«بكل األبعاد، ثم ال بعد رساليا وال رسوليا لتكلمه ب� 

  التالية:
معلّــ� رســوليا هــذه  إذا ف� كان »(َو إِذْ َعلَّْمتَُك الِْكتاَب َو الِْحْكَمَة َو التَّْوراَة َو اْإلِنِْجيَل  -۲

  رسوال برسالة الوحي. »كهال«األربع وهو يف املهد، فإ�ا علمها 
علّة من ذكر العام قبل الخــاص، حيــث  »التَّْوراَة َو اْإلِنِْجيَل «قبل  »الِْكتاَب َو الِْحْكَمةَ «و هنا 

التوراة واإلنجيل ه� كتابان حكــي�ن، فقــد علــم قــبله� أو معهــ� كــل كتــاب وحكمــة 

                                                        
: ... ٓا�� و ���� ا��� ���ا��ٔ���ي ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ�   ا��ج ا�� أ�� ���� وا�� ����� وا�� ��دو�� �� أ�� ���� -٣٤٦: ٢.ا��ر ا�����ر ١

 ���ل �� ���� ا�� ����: اذ�� ����� ..

�� ���ل: أ أ�� ��� ����س .. ����� ان ���ن ��ل ذ�� ���ي ������رى ����ٔ��ن ������ن ��� �� أ���� ���� ... ����ء��� ��� ��ي 

 ����� ��� ا�� ا���ر. ا����� ا��ّ� ا�� ��م ��� ���� ����� ا���� و���� ���

 
 ... ������ا����م�� ����� ا������ �� أ�� ����   ٦٩٢: ١.��ر ا������ ٢
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وحي، تحليقا لوحيه الرسايل عىل كل كتابات الوحي من ذي قبل وكــل الحكــم املطويــة بال
  فيها.

ال يكفي دليال عليها عند الناس فإىل نعمة  -وهو رسالته جمعاء -و ألن تعليم هذه األربع
  ثالثة هي آيته الرسولية بعد الرسالية املعطاة إياه:

وهــذه ذكــرى شــاملة »الطَّْ�ِ ... َو إِذْ تُْخِرُج الَْمــْو� ِبــِإذِْ�  (َو إِذْ تَْخلُُق ِمَن الطِِّ� كََهيْئَةِ  -۳
لعديد آياته ومديدها، تبيينا أنها كلها بإذن ّهللا، فلم يكــن منــه إّال صــنعة ونفخــة ولكــن 

حتى يكــون هــو الخــالق وكــيال أو  السالم عليهإذنا غ� مخول إىل املسيح  »بإذ�«الخلق إ�ا هو 
 - له يف الخلق واإلحياء أّما أشبه من آية، فإ�ــا فعلــه يف حقــل اآليــاتبديال، فلم يأذن ّهللا 

  .السالم عليهتخلق، دون تخليق، وتحيى دون إحياء، وتربئ دون إبراء، فالجانب املسيح   -فقط
 »بــإذ�«ال تعني أن حقيقة هذه األع�ل هــي لــه، فــإن  »تخرج وتربئ«ك  »تخلق«ذلك، ف 

  واقع فعل ّهللا.تحولها عن ظاهر فعله إىل 
و ال يعني اإلذن تخويال أو تحويال أم توكيال له يف هذه اآليات الرسولية، وإ�ــا يعنــي قرنــا 

)؟ (قُِل ۳: ۳۵(»َهْل ِمْن خالٍِق َغْ�ُ ّهللاِ «إلذنه تكوينا مع هذه املحاوالت املأذونة تكليفا، ف 
ءٍ    ).۱۰۲: ۶( »ّهللاُ خالُِق كُلِّ َيشْ

مرات أربع يف هذه اآليات الرسولية األربع، دون أن تذكر مرة واحــدة  »بإذ�«ذلك، وتكرار 
  بعدها أجمع، إنه تكرار قاصد إىل تزييف القول:

  أنه أعطي اإلذن عل� وقدرة ثم حققه تدريجيا عند كل آية.
كّال! فك� أنه � يكن خالقا بنفسه، كذلك � يكن خالقا باإلذن املخول تكوينــا إليــه، فإ�ــا 

هو الذي يأذن يف تحقيق كل آية آية، ال أنه يأذن له يف تحقيق أية آية، وألن اآلية  كان ّهللا 
الربانية ليست إّال بعلم طليق وقدرة طليقة ه� من اختصاصات الربوبية، فال تنتقــل إىل 

باين عن خلقه «أّي من املربوب� ك� ال تنتقل ذاته إىل ذواتهم وال صفاته إىل صفاتهم فإنه 
  !.»عنه وخلقه باين

و يف نظرة عميقة هنا يقتسم كيان الخلق للط� اقتساما بينا ب� املسيح املأذون وبــ� ّهللا 
فلم يكن مخلوقة باألذن األول هو  »تَْخلُُق ِمَن الطِِّ� كََهيْئَِة الطَّْ�ِ ِبِإذِْ� «الخالق، فللمسيح 

 يف خلــق الطــ�، فــاإلذن خلق الط� حتى يف جسمها، وا�ا ذلك الخلق تقدمة ملا يــأذن ّهللا 
  األول تكليفي بس�ح ذلك الخلق أمرا من عنده تعاىل ملا يرومه من خلق الط�.

كمرحلة ثانية منه تحض�ا »فَتَنُْفُخ ِفيها«و عملية ثانية هي كاألوىل يف عدم كونها من الخلق 
ُن طَْ�اً بِِإذِْ� «للتكوين الربا�  ول كاألول يف ترشيعية اإلذن، واإلذن هنا ذو بعدين، فاأل »فَتَُكوِّ

فلو � يأذن ّهللا له أوال وثانيا � يكن له ما فعله لغاية التكوين الربــا�، و أمــا الثــا� فهــو 
تكوين الط� جسميا وروحيا وم� صنعه بإذن ّهللا كهيئــة الطــ� ونفــخ فيــه، فــالنص هنــا 
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ني موّجه إىل مصنوع املسيح املنفوخ فيه فذلك اإلذن التكوي»فَتَُكوُن طَْ�اً «ال  »فَتَُكوُن طَْ�اً «
  وليس إىل املسيح الصانع النافخ.

ٍء إِذا أََرْدناُه أَْن نَُقوَل لَُه كُْن فَيَُكونُ «إّال، ك  »فَتَُكوُن طَْ�اً ِبِإذِْ� «و ليس  ا قَْولُنا لَِيشْ حيث »إِ�َّ
تعــاىل هــو خــالص املتعلّق لإلذن هو متعلق التكوين دون وسيط، بفارق أن سائر تكوينه 

تَْخلُُق ِمــَن «التكوين، وهذا تكوين كحجة عىل رسالة املسيح حيث كّون ط�ا بإذنه قرنا ل 
  .»الطِِّ� كََهيْئَِة الطَّْ�ِ ِبِإذِْ� 

إ�ا تعني أنه صنع بإذن ّهللا ما هو  -وال خالق إّال ّهللا  -و صيغة الخلق هنا بالنسبة للمسيح
صانع� لت�ثيل حيث ال يخلقها ّهللا حيوانا أو إنسانا، إذا فب� مادة لخلق ّهللا دون سائر ال

صنع اإلنسان وخلق ّهللا تعاىل عموم من وجه ومادة االجت�ع هي اآليــات الرســولية التــي 
فيها محاوالت للرسول قرَن فعل ّهللا، ثم اإلفرتاق هو يف خلق ّهللا دون آية، وصنع غــ� ّهللا 

  ية.دون قرْن لخلق اآلية الربان
دون »فَتَُكــوُن طـَـْ�اً ِبــِإذِْ� «ذلك، واإلذن التكويني ال يتعلق بطبيعة الحال إّال �ادة الخلــق 

  .»فَتَُكوُن طَْ�اً ِبِإذِْ� «وسيطه املسيح وإّال لكان 
فتخلق ط�ا «بل هو عبارة أخرى ك  »فتكون«بديلة عن  »فتكّون«يعرب عنها باإلذن مه� كان 

  ا أشبه.وم »بقو� التي أعطيتك
و لو كان املسيح هنا هو الخالق املخّول واملوكل بذلك الخلق ملا صح طائل التعب� هكذا، 

  .»و إذ تخلق من الط� ط�ا بقو�«فإ�ا العبارة الصالحة الناصحة عنه 
فإشــارة اإلبــراء وإرادتــه الظــاهرة منــه،اذن  »و تربئ األكمه واألبرص باذ�«و هكذا تعني 

إخراجا عن أجــداثهم بــإذن الســ�ح  »َو إِذْ تُْخِرُج الَْمْو� ِبِإذِْ� «، وكذلك التكوين منه تعاىل
التكليف، وإخراجا عن املوت إىل الحياة باإلذن التكوين، فــاألذن األول موجــه إىل املســيح 

  نفسه والثا� موجه إىل املو� املخرج�.
ُق لَُكــْم ِمــَن الطِّــِ� كََهيْئَــِة الطَّــْ�ِ أَ�ِّ أَْخلُــ«ذلك، وعبارة أخرى عن فعلة املسيح واذن ّهللا: 

  ).۴۹: ۳( »فَأَنُْفُخ ِفيِه فَيَُكوُن طَْ�اً ِبِإذِْن ّهللاِ َو أُبِْرئُ اْألَكَْمَه َو اْألَبْرََص َو أُْحِي الَْمْو� ِبِإذِْن ّهللاِ 
  فأنفخ ..وأبر�. -أخلق -فإن بإذن ّهللا يف خلق الط� ذو قواعد ثالث:

  عنه يف األول� تكوينا وترشيعا.»فيكون«مه� اختلف اإلذن يف  »ِبِإذِْن ّهللاِ «ا، وكله فيكون ط� 
ملحة باهرة أن املنفوخ  »فَتَُكونُ  -ِفيها«وتأنيثه هنا  »فَيَُكونُ  -ِفيهِ «و يف تذك� الضم� هناك: 

� وأنــث اعتبــارا بهيئــة فقد ذكّر الضم� اعتبــارا بــالط »الطِِّ� كََهيْئَِة الطَّْ�ِ «فيه � يكن إّال 
  الط�، فال عاذرة للمتشبث� �ثل هذه اآلية يف تخيل الوالية التكوينية لغ� ّهللا أيا كانوا.

و ألن تكملة الرسالة وتحقيقها ك� يريد ّهللا ليست إّال بــالكف عمــن ينقصــها أو ينقضــها 
  فإىل نعمة رابعة:
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فهم عن تغلّب حجاجهم عليه، وأخ�ا ملا أرادوا صــلبه فقد ك »ِمنُْهْم إِْن هذا إِّال ِسْحٌر ُمبِ�ٌ «
  .»ما قَتَلُوُه َو ما َصلَبُوُه َو لِكْن ُشبَِّه لَهُمْ «كفهم عن صلبه ف 

من به برص »األبرص«هو من ولد أعمى، ك� األعمى من ولد بص�ا ثم عمي، و »األكمه«ثم 
  خلقيا، وال يقدر عىل تغي� األصل إّال من خلق األصل.

فاإلخراج له نسبة إليك دعاًء وإشارة، ثم النسبة األصيلة  »إِذْ تُْخِرُج الَْمْو� ِبإِذِْ� «م و من ث
إىل ّهللا حيث تخرج املو� بإذ� دون إذنك وحولك وقوتك، واإلخراج بديل اإلحياء، حيــث 
يدل عىل إخراجهم من قبورهم، للتدليل عىل ثابت املوت دون ظاهره، فإن غــ� املقبــور، 

  ن الحس، قد ال يكون ميّتا يف الواقع.الساك
حيــث تتكــون طــ�ا بــإذن ّهللا، فلــم يقــل  »فَتَُكوُن طـَـْ�اً «و هنا اإلذن التكويني متعلق ب 

 »كن«حتى يكون اإلذن موجها إليه يف ذلك التكوين، إذا فاألذن هنا ك  »فَتَُكوُن طَْ�اً ِبِإذِْ� «
  .»يَُكونُ أَْن نَُقوَل لَُه كُْن فَ «يف سائر التكوين 

فإ�ا املحور يف هذه األربع وغ�ها من آيــات ّهللا البينــات رســولية ورســالية، هــو إذن ّهللا 
تكوينا لها قرينا بظاهر املحاولة يف إبرازها، فال فارق ب� محاوالت الرسل يف إظهار اآليــات 

اختصاصــهم  وب� سائر املحاوالت إّال أن ّهللا يأذن تكوينا عند محاوالت الرسل تدليال عــىل
باّ� وصدقهم يف رسالة الوحي، وال يأذن عند ما سواها من محــاوالت فإنــه تضــليل، فقــد 
يأذن يف محاوالت إلبراز آيات، ثم يأذن عندها بتحقيقها، والرسل إ�ا هم يف ذلــك الحقــل 

 تسوية للط� عىل شاكلة»تخلق«ب� إذن� اثن�: تكليفا يف األّول وتحقيقا منه يف الثا�، ف 
 »بــإذ�«كالهــ� »فَتَُكوُن طـَـْ�اً  -فَتَنُْفُخ فِيها«ثم  »بإذ�«الط�، ثم تحوال له إىل الط�، كاله� 

فك� � يكن واقع هــذه الخــوارق إّال بــإذن تكــويني مــن ّهللا، كــذلك � تكــن املحــاوالت 
إّال بعــد مــا  املناسبة لها إّال بإذن تكليفي من ّهللا، فليس ّهللا ليأذن يف حقل اآليات تحقيقــا

  يأذن ملحاولة الرسل ك� يحق.
فلو صنع املسيح ألف صنعة، أم نفخ ألف نفخة يف آالفات من السن�، � يكن ّهللا ليــأذن 

َا اآلْيــاُت ِعنْــَد ّهللاِ «يف تحقق هذه املحاوالت ما � يأذن بها من ذي قبل ف  ــا أُنـْـِزَل «و»إِ�َّ أَ�َّ
  ناتجة عنها اآليات يختصان باّ� دون سواه.فالقدرة والعلم ال»ِبِعلِْم ّهللاِ 

جميعا دون أن يكون له رشيك أو أن يتخذ رشيكــا أو  »ّهللاُ َربُُّكمْ «العظيم العظيم  »ذلكم«
ءٍ «ولدا  ٍء وَكِيــٌل «من عابــدين ومعبــودين  »ال إِلَه إِّال ُهَو خالُِق كُلِّ َيشْ  »َو ُهــَو َعــىل كُــلِّ َيشْ

  ل هو الذي يكل أمر كّل عليل وكليل.فليس له أي وكيل أو بديل، ب
و ألن الوكالة الربانية هي واليته الطليقة لخلقه تدب�ا ملا هم عنــه عــاجزون، فــال تــدخل 
هذه الوكالة يف حقل التوكيل، فالوكالة الخلقية أحيانا بحاجة إىل توكيل وأخــرى ال تحتــاج 

  ملن توكّل عليه أم � يتوكّل. ألنها والية ال تحتاج إىل جعل من املوّىل عليه، وّهللا وكيل
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ذلك وإن تفرّد ّهللا تعاىل بالخلق يفرده سبحانه بامللك، واملتفرد به� يتفرد يف كافــة شــٔون 
  الربوبية ومن أبرزها املعبودية وتقدير العباد.

ءٍ «ف  برهان حاسم لكونه إله كّل يشء ومقّدره ورازقه ومدبّره، وألنه إله كّل  »خالُِق كُلِّ َيشْ
ٍء وَكِيــٌل «ال سواه، وألنــه  »فاعبده«وخالق كّل يشء،  يشء فلــيس لــه وكيــل يف »َعــىل كُــلِّ َيشْ

ألوهيته أو ربوبيته حتى يصلح للعبادة والتدب� بــديال عــن ّهللا أو وكــيال عنــه فضــال عــن 
  مثيل.

ٍء «و خالقيته تعاىل لكّل يشء أصل قرآ� علمي عقيل فطري. ف  َو ُهَو قُِل ّهللاُ خالُِق كُلِّ َيشْ
ٍء َو ُهــَو ۳: ۳۵( »َهْل ِمْن خالٍِق َغــْ�ُ ّهللاِ «) ف ۱۶: ۱۳( »الْواِحُد الَْقّهارُ  ) (ّهللاُ خــالُِق كُــلِّ َيشْ

ٍء وَكِيٌل  ٍء ال إِلَه إِّال ُهوَ ۶۲: ۳۹( »َعىل كُلِّ َيشْ   ).۶۲: ۴۰( ») (ذلُِكُم ّهللاُ َربُُّكْم خالُِق كُلِّ َيشْ
  هو املمكن يف حكمة الخلق ومصلحيته. »يشءكّل «املصلحية، فالقصد من 

بصورة طليقة تشمل غ� املمكن مصلحيا، ولكنها يف حقــل فعليــة الخلــق،  »كّل يشء«أجل 
  املرشوطة باملصلحة الخلقية، تتقيد بكونها شيئا يصلح للتكوين.

األرواح كلها فال يصح القول أن هناك عا� الخلق الخاص بخلق املاديــات  »يشء«و ألن من 
حيث األمر هنا هو أمر تدب� »أَال لَُه الَْخلُْق َو اْألَْمرُ «وعا� األمر الخاص باملجردات سنادا إىل 

إيجاد املجردات، بل هو يف حقل اإليجاد يعني طليق  -فقط -الخلق، ولغة األمر ال تناسب
  اإليجاد:

ٍء إِذا أََرْدناُه أَْن نَُقوَل لَُه كُْن فَ « ا قَْولُنا لَِيشْ   تعم كّل يشء.»ليشء«فإن  »يَُكونُ إِ�َّ
ذلك، ويف األصل ال مجــرد يف الكــون إّال ّهللا فكيــف يعنــي األمــر إيجــاد املجــردات، فعــا� 
التكوين ال يخلو من مادة أو طاقة مادية، وكّل وليدة األخرى، حيث املادة تتبدل بانبثاقها 

األصيل له� هو املادة األولية إىل طاقة، والطاقة بتكثفها وتعّقدها تتبدل إىل مادة، واألصل 
  املخلوقة قبل كّل يشء، املخلوق منها كّل يشء.

ولــيس اليشــء الخــالق »خــالق«تحلّق عىل كافة الكائنــات املخلوقــة بقرينــة  »كّل يشء«ف 
مخلوقا حتى يفتّش عن خالقه، إذ ليس اليشء �ــا هــو يشء بحاجــة إىل خــالق، إ�ــا هــو 

يسأل: إذا كان ّهللا خالق كّل يشء فمــن هــو الــذي خلــق اليشء املخلوق غ� األزيل، فح� 
  ّهللا؟ فالجواب:

ليس ّهللا مخلوقا حتى يسأل عن خالقه، وليس الوجود �ا أنه وجود بحاجة إىل موجد، إ�ا 
هو الوجود الحادث، ولو أن الخالق كان بحاجة إىل خالق كخلقه الستحال وجود كّل يشء 

  .١هي إىل يشء غ� مخلوقخالقا ومخلوقا قضية التسلسل النا
                                                        

 ؟!»�� ��� ا���«وا���ار ��� ا�ٕ������ وا���د��� ��� ���ان  »ا��ُّ� ���ُِ� �ُ�� َ�ْ�ٍء ..«�� �� ا��ٓ��  ٣٧٤: ٢٣.را�� ا�����ن ١
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و لنئ سئلنا: إذا كان ّهللا خالق كّل يشء ك� هو قضية توحيده يف الخالقية، فيشء الظلم و 
والنتيجــة بــراءة املتخلفــ� عــ�  »كــّل يشء«يا كان مشــمولة ل العصيان وكّل سوء ورضر أ 

فهي كلها مخلوقــة ّ� تعــاىل؟  »كّل يشء«يعملون من سوء، وألن أع�لهم السيئة داخلة يف 
قَْد جاءَكُْم بَصائُِر ِمْن َربُِّكْم فََمْن «وقد رصحت آيات بأن لنا أفعاال ك� نختار ومنها التالية: 

  )!.۱۰۴(»ِه َو َمْن َعِمَي فََعلَيْها َو ما أَنَا َعلَيُْكْم ِبَحِفيٍظ أَبَْرصَ فَلِنَْفسِ 
هي املوضوعات األصيلة يف الخلق، دون العــوارض االختياريــة  »كّل يشء«فالجواب أوال أن 

لها التي هي حصيلة اإلختيار، ثم الفعل يعّرب عنه بنفسه دون الخلق فمــن فعــل فعــال ال 
  يقال أنه خلقه.

إلختيار يشء خلقــه ّهللا يف املختــارين لالختبــار، ثــم تحقــق اليشــء املختــار لــه و ثانيا أن ا
واجهتان، أواله� واجهة فاعلية املختار خ�ا أو رشا، وثانيته� واجهة خلق العمل املختار، 
وليس ّهللا ليخلق خ�ا أو رشا من مثلث األقوال واألحوال واألع�ل إّال بعد إختيار املختار، 

وليس الخالق األصيل يف هذا الب� إّال ّهللا، حيث  »ال تفويض بل أمر ب� أمرينال جرب و «ف 
خلق املختار باختياره، ثم يخلق ما يختاره دون تسي�، فأين الجرب إذا وأين كــون الرشــور 

  من خلق ّهللا دو�ا اختيار من أهله؟.
ر واالختيار، فإ�ا االختيــار أجل، واألع�ل املختارة تنتهي إىل االختيار وّهللا هو خالق املختا

مه� ال يحصل واقع الكفر واإل�ــان إّال  »فََمْن شاَء فَلْئُوِمْن َو َمْن شاَء فَلْيَْكُفرْ «هو لالختبار 
  �شيئة ّهللا بعد إختيار املختار، مشيئة لوالها الستحال تحقيق اإلختيار يف كافة الحقول.

 أنفس الجان واإلنســان حكمــة االختبــار ففي خلق الشيطان من الجان وسائر الشيطان يف
يف عا� التكليف اإلختيار، لو ال ذلك الخلق بجنب سائر الخلق � يكن اختبــار يف إختيــار، 

  وعا� التكليف هو مجموعة اختبارات يف اختيارات.
كــّل «خارج عن  -وهو من األشياء -أن فعل الظلم »َو ما َربَُّك ِبظَّالٍم لِلَْعِبيدِ «و ال تعني مثل 

مخلوق له تعاىل، فإ�ا تعني سلب اإلجبار والتسي� يف مثل الظلم، فأما إرادة تحقق  »يشء
الظلم بعد كّل املحاوالت املختارة من الظا� فهي ليست من ّهللا ظل� بل هي من العــدل 
تطبيقا لواقع اإلختيار يف ظلمهم وعدلهم، ك� وهي قضية توحيد الربوبية، ف� من فعــل 

 وأع�ال إّال وّ� فيه املشيئة سلبا يف سلبها وإيجابا يف إيجابها، وذلك من املعنــي قاال وحاال
  .»ال جرب وال تفويض بل أمر ب� أمرين«يف 

أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير ال خلــق تكــوين وهللا خلــق كــل يشء وال نقــول «إذا ف 
»بالجرب والتفويض

١.  
                                                        

 ا�� ��ل: ... ا����م ���������ده ا�� ا����� �� ���� �� أ�� ا���� ا����   ا����م ���� �� ���ن ا���ر ا����  ٧٥١: ١.��ر ا������ ١
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نَُقــيِّْض لـَـُه َشــيْطاناً «و »يُِضلُّ َمْن يَشاُء َو يَْهِدي َمْن يَشاءُ «ذلك! وك� نسمع ّهللا تعاىل يقول 
يْطاُن أَْع�لَُهمْ َو َزيَّ «مع »َزيَّنّا لَُهْم أَْع�لَُهمْ « -»فَُهَو لَُه قَِرينٌ  وما أشبه تدليال عــىل  »َن لَُهُم الشَّ

أن ّهللا ليس �نعزل فاعلية عن الخ�ات والرشور، ولكنها فاعلية ربوبية غ� مســّ�ة، مهــ� 
يــا ابــن آدم أنــا أوىل «كانت يف الخ�ات ميّرسة ويف الرشور دونها، وك� يف حديث قــديس: 

  .»منك بحسناتك وأنت أوىل مني بسيآتك
  ذلك، واستغراق كّل يشء لكّل يشء دو�ا استثناء هو فقط قضية

عــن  -وإن كان واحــدا -توحيده تعاىل يف الخالقية فالربوبية بكّل حلقاتها، فلو تفلّت يشء
  هذه الخالقية الطليقة لنقصت الخالقية املوحدة وانتقضت!.

  ت؟و ترى خالقيته لكّل يشء تبطل قانون العليه واملعلولية يف الكائنا
كّال حيث العلة التامة ال توجد يف الكائنات أبــدا، اللّهــم إّال مقتضــيات إذا انضــمت إليهــا 

، حيــث السـالم عليـهإرادة ّهللا تعاىل تحققت وإّال فال تحقق ك� يف نار �رود إلبــراهيم الخليــل  
  أصبحت بردا وسالما بأمر الجليل.

العلل العرضية تعمل آثارها �قتضياتها ذلك، ثم وال منافاة ب� العلل العرضية والطولية، ف
ما تَْسُقُط ِمــْن َورَقَــٍة إِّال «وإرادة ّهللا، ثم ّهللا من وراء كافة العلل واملعاليل رقيب عتيد ف 

  كنموذج من �اذج اإلرادة اإللهية يف كّل ظروف العلية. »يَْعلَُمها
 -جرب، ويف الجمــع بيــنه�ففي تعطيل اإلرادة الربانية تفويض، ك� يف تعطيل سائر العلل 

  أمر ب� أمرين. -ك� يناسب عدله تعاىل وفضله وحكمته
يف نطاق خلقته تعاىل، وذلك قضــية  »كّل يشء«إذا فال مخّصص عقليا أو علميا أو رشعيا ل 

  توحيد الربوبية يف كّل يشء دون إبقاء.
العاقل عىل أنــه ال اعلم علمك هللا الخ� أن هللا تبارك وتعاىل قديم والقدم صفة دلت «ف 

يشء قبله وال يشء معه يف د�ومته، فقد بان لنا بإقرار العامة مــع معجــزة الصــفة أنــه ال 
يشء قبل هللا وال يشء مع هللا يف بقاءه وبطل قول من زعم أنه كان قبله أو معه يشءذلك 

ن أنه لو كان معه يشء يف بقاءه � يجز أن يكون خالقا له ألنــه � يــزل معــه فكيــف يكــو 
خالقا ملن � يزل معه، ولو كان قبله يشء كان األول ذلك اليشء ال هذا وبأن يكون خالقــا 

»للثا�
١.  

                                                        
���ـ�ٔ��ن �ـ� ��ـ� ا�ٕ��ـ��م و�ـ�ا�� ا�ـ���. و��ـ� �ٕ��ـ��ده إ�ـ�  ا��ـ��م ���ـ��ـ� �ـ�ب �ـ� ���ـ�   ا����م ����.ا����ر �� ا����ن �� ا����  ١

أ��ٔ�� �� أ���ل ا����د أ������ �� أم ��� ������؟ ����: ا���ل ا����د ��ـ�رة �ـ�  ا����م �������ان �� �����ن ��ل ���� إ�� ا����  

��ّ� ����� ��� ��� ا����د ��ٔ��� ��م.  ��� ا

 ا��ا ��� أ���� و�� ��� ����� ا����. »��� �����«أ��ل: ���� �� 
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لتوحيد األزلية! ان ّهللا خلق كّل يشء من يشء كان معه أو قبله؟ وذلك نقض  -بعد -أ ترى
أم خلق كّل يشء من العدم؟ وليس العدم مادة اإليجاد!، أم خلق كّل يشء من يشء ذاته؟ 

  وذلك والدة وليس خلقا!.
وخلــق املــادة  »َو كاَن َعرُْشــُه َعــَىل الـْـ�ءِ «إنه خلق األشياء من الخلق األّول املسمى باملاء: 

أو قبله، فخلقه اليشء األّول � يكن له األوىل ال من يشء، ال من ال يشء وال من يشء معه 
إن صانع كل يشء «ما يخلق منه، فإ�ا خلقه بإرادته دون أصل إّال هي خلقا دون والدة ف 

»فمن يشء صنع وهللا الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع ال من يشء
١.  

  مع الزنديق حيث قال: السالم عليهويف حوار لإلمام الصادق  
  من أي يشء خلق األشياء؟«

  : ال من يشء.السالم عليهاالمام  
  الزنديق: فكيف يجيء من ال يشء يشء؟

  : إن األشياء ال تخلو أن تكون خلقت من يشء أو من غ� يشء.السالم عليهاالمام  
ان معه فإن ذلك اليشء قديم ال يكــون حــديثا وال يفنــى وال فإن كانت خلقت من يشء ك

يتغ�، وال يخلو ذلك اليشء من أن يكون جوهرا واحدا ولونا واحدا فمن أين جاءت هذه 
األلوان املختلفة والجواهر الكث�ة املوجودة يف هذا العا� من رضوب شتى، ومن أين جاء 

يا، أو من أين جاءت الحياة إن كان ذلــك املوت إن كان اليشء الذي أنشأت منه األشياء ح
اليشء ميتا، وال يجوز أن يكون من حي وميت قــد�� � يــزاال، ألن الحــي ال يجــيء منــه 
ميت وهو � يزل حيا، وال يجوز أيضا أن يكون امليت قد�ا � يزل �ا هــو بــه املــوت، ألن 

  .٢امليت ال قدرة له وال بقاء
  ):۱۰۳ال تُْدرِكُُه اْألَبْصاُر َو ُهَو يُْدرُِك اْألَبْصاَر َو ُهَو اللَِّطيُف الَْخِبُ� (

هذه من أمهات اآليات املحك�ت تعريفا باّ� تعاىل شأنه، مفّرسة لكافة املتشابهات التــي 
  يخيّل فيها أنه تعاىل يبرص ببرص أو ببص�ة.

جمــع البرصــ الشــامل لبرصــ العــ�، وبرصــ  »األبصــار«ك هو الوصول كــيف� كــان، وفاإلدرا
البص�ة، فطريا أو عقليا أو قلبيا أم يف أرس األرسار فهي أبرص من برص الع�، فألن املبرصــ 

  سواها. قد يكون محسوسا وأخرى غ� محسوس، فاألبصار تعم بارصة املحسوسات
تي ال تدرك بحقيقة الذات وذاتيات الصفات بوحدتها مع بحق اللطافة ال »ُهَو اللَِّطيُف «و 

                                                        
 ���� ... �� ���� ����: ان ا����م ������ أ��ل ا����� �� أ�� ا����   ٧٥٥: ١.��ر ا������ ١

 
 ��ر ا�����ت ا������ ��رر��.و�� ��  ١٦٦و ٦٤: ٩.���ر ا��ٔ��ار ٢
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الذات، بل وال األفعال، إّال أن يري ّهللا من أفعاله شطرا بعض عباده املخلص� ك� �كن أن 
  يرى.

ذلك فالحيطة العلمية واملعرفية عىل ّهللا مستحيلة ملن سوى ّهللا وعىل حد قول رسول ّهللا  
لو أن الجن والشياط� واملالئكة منذ خلقوا إىل أن فنوا صفوا صفا «آلية: يف ضوء ا آله و عليه هللا صىل

»واحدا ما أحاطوا با� أبدا
  والصف الواحد هو يف حقل املحاوالت املعرفية لتلك اإلحاطة. ١

طليقة يف استغراق أي زمان أو مكان أو أيّا كان من كائن غ� ّهللا يف مثلــث  »ال تدركه«هنا 
النشآت، حيث األبصار بحدودها كليلة عن إبصاره تعاىل فإنه الّالمحدود واملجرد الطليــق 

حد، فليس محسوسا حتى يحس وال مجسوسا حتى يجّس وال ملموسا حتى يلمس عن كّل 
وال بغ�ه من إدراكات األبصار »ال يحس وال يجس وال �س وال يدرك بالحواس الخمس«ف 

كل� ميز�وه بأوهــامكم «وأبصار اإلدراكات يف أي حقل من الحقول وألي عقل من العقول،
  .»فهو مخلوق لكم مثلكم مردود إليكم

حيث املعرفة املمكنة املأمور بها ال تعني إدراكه  »ال تعرفه«في� عنت  -ال تعني »ال تدركه«
أبصــار العيــون، حيــث الجمــع املحــّىل بــالّالم  -فقط -»األبصار«�عرفة كهذه، ك� ال تعني 

يحلّق عىل كافة األبصار يف أي إبصار، سواء يف هذه السلبية الطليقة أبصار عيون اإلبصــار 
ار البصائر، بصائر الفطر والعقول والقلوب واأللباب واألفئــدة أماهيــه مــن وســائل أو أرس 

  اإلبصار.
هي من ميّزاته تعاىل عن خلقه، فإبصار واحد من واحد يف أّي من النشآت  »ال تدركه«فألن 

ويف أي حقل من حقوله من أي مبرص ينقض هذه امليّزة ويسّويه بخلقه سبحانه يف أصــل 
  اإلبصار.

اختصت بأبصار العيون ملا اختصت ذاته بعدم اإلبصــار حيــث إن مــن  »ال تدركه«ن و لو أ 
إن أوهام القلوب أكرب مــن أبصــار العيــون «املادة أو الطاقة املادية ما ال تدركه األبصار، و

»فهو ال تدركه األوهام وهو يدرك األوهام
إياكم والتفكر يف هللا، ال يزيد إال تيها إن هللا «ف  ٢

»صار وال يوصف �قدارعز وجل ال تدركه األب
٣

و � تدركــه األبصــار فيكــون بعــد انتقالهــا «

                                                        
ا��ج ا�� أ�� ���� وا������ وا�� ��ي وأ�� ا���� وا�� ��دو�� �� أ�� ���� ا���ري �� ر��ل ا��ّ�   - ٣٧: ٣.ا��ر ا�����ر ١

�ْ���ُر ..�� �ُْ�رِ�ُُ� ا«�� ����  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: ... »ْ��

 
��ل: ��ٔ��� �� ا��ّ� �ّ� و�ّ�  ا����م �������ي �� أ�� ا���� ا����  �� ���ب ا������ �����ده إ�� أ�� ���� ا�� ٧٥٣: ١.��ر ا������ ٢

 �� ����؟ ���ل: أ�� ���أ ا���آن؟ ���: ���، ��ل: ������ن ا��ٔ���ر؟ ���: ��� ��ل: و�� ��؟ ���: ا���ر ا����ن، ���ل: إن ..

 
 ��ل: ... ا����م ����.ا����ر �� ا���� ا���وق �����ده إ�� أ�� ��� ا��ّ�  ٣
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»حائال
١.  

ءٌ «ذلك، فك� أنه  يف  »ال تُْدرِكـُـُه اْألَبْصــارُ «وصفاته وأفعالــه، كــذلك يف ذاته  »لَيَْس كَِمثْلِِه َيشْ
  ذلك املثلث املقدس، حيث إن إبصاره إدراكا له يشبهه بخلقه املبرصين.

فإنا روينا أن ّهللا قّسم الرٔوة والكالم ب� نبي� فقسم ملــوىس الكــالم وملحمــد  «و لنئ قلت: 
  الرٔوة؟! نقول: آله و عليه هللا صىل

َو ال يُِحيطـُـوَن ِبــِه « »ال تُْدرِكُُه اْألَبْصارُ « إىل الثقل� من الجن واإلنس أنه فمن املبلغ عن ّهللا 
ءٌ «و »ِعلْ�ً    ؟ .. بىل.آله و عليه هللا صىل؟ أليس محمد  »لَيَْس كَِمثْلِِه َيشْ

فكيف يجيء رجل إىل الخلق جميعا فيخربهم أنه جاء من عند ّهللا وأنه يــدعوهم إىل ّهللا 
وليس كمثله يشء، ثم يقول:  -وال يحيطون به عل� -ويقول: إنه ال تدركه األبصاربأمر ّهللا 

مــا قــدرت  -أنا رأيته بعيني، وأحطت به عل� وهــو عــىل صــورة البرشــ؟ أمــا تســتحيون!
الزنادقة أن ترميه بهذا، أن يكون أ� عن ّهللا بأمر ثم يأ� بخالفه من وجــه آخــر ... وحــ� 

  يقال:
قول: إذا كانت الرواية مخالفة للقــرآن كــذبتها ومــا أجمــع املســلمون فتكذب بالرواية؟! ن

»عليه أنه ال يحاط به عل� وال تدركه األبصار وليس كمثله يشء ..
٢.  

و م� يح� العقول تقديم الرواية املختلقة يف رٔوة ّهللا عىل محك�ت القرآن وأدلة العقول، 
  عىل أن مختلقيها واملتمسك� بها ليسوا من أرباب العقول. م� يدل

نبهــة غاليــة عــىل السـالم عليهموعرتته املعصوم�   آله و عليه هللا صىلذلك، وإىل خطب توحيدية للرسول  
  ضوء القرآن:

الحمد � الذي كان يف أوليته وحدانيا ويف أزليته مــتعظ� «: آله و عليه هللا صىلفمن خطبة للرسول  
باإللهية متكربا بكربيائه وجربوته، ابتدء ما ابتدع وأنشأ ما خلق عىل غ� مثال كــان ســبق، 
وال ليشء م� خلق، ربنا اللطيف بلطف ربوبيته، وبعلم خربه فتق، وبإحكام قدرته خلــق 
جميع ما خلق، وبنور اإلصباح فتق، فال مبدل لخلقه، وال مغ� لصنعه، وال معقب لحكمه، 

وال مسرتاح عن دعوته، وال زوال مللكه، وال انقطاع ملدته، وهو الكينون أوال  وال راد ألمره،

                                                                                                                                                         
 
 ���ل ����: ... ا����م ����.ا����ر �� ���ب ا������ ���� ����  ١
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والد�وم أبدا، املحتجب بنوره دون خلقه يف األفق الطامح، والعز الشامخ، وامللك البــاذخ، 
فوق كل يشء عال، ومن كل يشء دنا، فتجىل لخلقه من غ� أن يكون يرى، وهــو بــاملنظر 

التوحيد إذا احتجب بنوره، وس� يف علوه، واســترت عــن خلقــه األعىل، فأحب اإلختصاص ب
...«

١.  
... إن الخالق ال يوصف إّال �ا وصف بــه نفســه، وكيــف يوصــف الخــالق الــذي يعجــز «و

الحواس أن تدركه، واألوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، واألبصار عن اإلحاطة به، جل 
نأى يف قربه وقرب يف نأيه، كيّف الكيفية فــال يقــال لــه: كيــف؟أيّن  ع� يصفه الواصفون،

األين فال يقال له: اين؟ هو منقطع الكيفوفية واألينونية، فهو األحــد الصــمد كــ� وصــف 
ومــن خطبــة  ٢نفسه والواصفون ال يبلغون نعته، � يلد و� يولد و� يكن له كفوا أحد ....

� الــذي الحمد «: آلـه و عليه هللا صىلبعد موته  السالم عليهوخليفته عيل   آله و عليه هللا صىلخطبها وزير الرسول  
أعجز األوهام أن تنال إال وجوده، وحجب العقول عــن أن تتخيــل ذاتــه يف امتناعهــا مــن 
الشبه والشكل، فارق األشياء ال عىل اختالف األماكن، و�كن منها ال عىل امل�زجة، وعلمها 
ال بأداة ال يكون العلم إال بها، وليس بينه وب� معلومه علم غ�ه، إن قيل كان فعىل تأويل 

تعاىل عن قــول مــن عبــد  أزلية الوجود، وإن قيل � يزل فعىل تأويل نفي العدم، فسبحانه
»سواه واتخذ إلها غ�ه علوا كب�ا

٣.  
الحمد � الذي ال من يشء كــان وال مــن « مسجد الكوفة: خطبها يف السالم عليهومن خطبة له  

يشء كون ما قد كان، املستشهد بحدوث األشياء عىل أزليته، و�ا وسمها به من العجز عىل 
قدرته، و�ا اضطرها إليه من الفناء عىل دوامه، � يخل منه مكــان فيــدرك بأينيــة، وال لــه 

لم بحيثية، مباين لجميع ما أحــدث يف شبح مثال فيوصف بكيفية، و� يغب عن يشء فيع
الصفات، وممتنع عن اإلدراك �ا ابتدع من ترصيف الذوات، وخارج بالكربياءالعظمة من 
جميع ترصف الحاالت، محرم عىل بوارع ثاقبات الفطن تحديده،عىل عوامق ثاقبات الفكر 

 تذرعــه تكييفه، وعىل غوائص ســابحات النظــر تصــويره، ال تحويــه األمــاكن لعظمتــه، وال
                                                        

 .٢٨٨ -٢٨٧: ٤.ا����ر ١
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املقادير لجالله، وال تقطعه املقاييس لكربيائه، ممتنع عن األوهام أن تكتهنه، وعن األفهام 
أن تستغرقه، وعن األذهان أن �ثله، قد يئست من استنباط اإلحاطة به طــوامح العقــول، 
ونضبت عن اإلشارة إليه بحار العلوم ورجعت بالصفر عن السمو إىل وصف قدرته لطائف 

»..الخصوم .
١.  

الحمد � الواحد األحد ... و «ح� استنهض الناس يف حرب معاوية:  السالم عليهومن خطبة له  
غار يف ملكوته عميقات مذاهب التفك�، وانقطع دون الرسوخ يف علمه جوامــع التفســ�، 

لعقــول يف وحال دون غيبه املكنون حجب من الغيوب، تاهت يف أد� أدانيها طامحــات ا
لطيفات األمور، فتبارك الذي ال يبلغه بعد الهمم، وال يناله غوص الفطن،تعــاىل هللا الــذي 

»ليس له وقت معدود وال أجل ممدود وال نعت محدود ...
٢.  

ال اسم وال جسم وال مثل وال شبه وال صــورة «ومن كالم له يف ماهيته تعاىل تأويال للصمد: 
ال حدود وال موضع وال مكان وال كيف وال أين وال هنا وال �ــة وال مــأل وال �ثال وال حد و 

وال خأل وال قيام وال قعود وال سكون وال حركة وال ظل�� وال نورا� وال روحا� وال نفسا� 
وال يخلو منه موضع وال عىل لون وال عىل خطر قلب وال عىل شم رائحة منفي عنه هــذه 

»األشياء
٣.  

الحمد � الذي ليس له أول معلــوم، وال آخــر «: السالم عليهومن خطبة لإلمام الحسن املجتبى  
متناه، وال قبل مدرك وال بعد محدود، وال أمد بحتى، وال شخص فيتجزء، وال اختالف صفة 

ال األلبــاب وأذهانهــا صــفته فيتناهى، فال تدرك العقول وأوهامها وال الفكــر وخطراتهــا، و 
»فيقول متى؟ وال بدء م�؟ وال ظاهر عىل ما؟ وال باطن في�؟ وال تارك فهال؟ ...

٤.  
أيهــا النــاس اتقــوا هــٔواء املارقــة الــذين «حــول التوحيــد:  السـالم عليهومن كالم لإلمام الحس�  

اب، بل هو هللا ليس كمثله يشبهون هللا بأنفسهم يضاهئون قول الذين كفروا من أهل الكت
يشء وهو السميع البص�، ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف الخب�، وهــو 
الواحد الصمد، ما تصور يف األوهام فهو خالفــه، لــيس بــرب مــن طــرح تحــت الــبالغ، وال 
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  �عبود من وجد يف هواء أو غ� هواء ...
عمــن يف الســ�ء احتجابــه عمــن يف األرض احتجب عن العقول ك� احتجب عن األبصار و 

...«
١.  

بــ�  ال تشمله املشاعر وال يحجبه الحجاب، فالحجاب بينــه«: السالم عليهومن خط االمام الرضا  
خلقه المتناعه م� �كن يف ذواتهم، وإلمكان ذواتهم م� �تنع منه ذاته، وال فرتاق الصانع 

»واملصنوع والرب واملربوب
٢.  

: إن الحجاب عــىل السالم عليه؟ فيقول  »فلم احتجب«مع زنديق يقول له:  السالم عليهومن حوار له  
الخلق لك�ة ذنوبهم، فأما هو فال تخفى عليه خافية يف آناء الليل، فال تدركه حاسة البرص؟ 

هو أجل من أن للفرق بينه وب� خلقه الذين تدركهم حاسة األبصار منهم ومن غ�هم، ثم 
»يدركه برص أو يحيط به وهم، أو يضبطه عقل ..

٣.  
ويلك إن الــذي «: السالم عليهمع سائل يف جواب كيف هو وأين هو؟ قال   السالم عليهومن حوار له  

ف الكيــف وكــان وال كيــف، فــال ذهبت إليه غلط، وهو أين األين وكان وال أين، وهو كيــ
يعرف بكيفوفية وال بأينونية وال بحاسة وال يقاس بيشء، قال الرجل: فإذا إنه ال يشء إذاً � 

: ويلــك ملــا عجــزت حواســك عــن إدراكــه أنكــرت السالم عليهيدرك بحاسة من الحواس؟ فقال  
»الف األشياء ...ربوبيته! ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا وأنه يشء بخ

٤.  
  مع الزنديق: الزنديق: كيف يعبد ّهللا الخلق و� يروه؟. السالم عليهومن حوار لإلمام الصادق  

: رأته القلوب بنور اال�ان وأثبتته العقــول بيقظتهــا اثبــات العيــان وأبرصــته السـالم عليهاالمام  
حسن الرتكيب وإحكام التأليف، ثم الرسل وآياتها والكتب وبحك�تها،  األبصار �ا رأته من

  واقترصت العل�ء عىل ما رأت من عظمته دون رٔوته.
  الزنديق: أليس هو قادرا أن يظهر لهم حتى يروه ويعرفوه فيعبد عىل يق�؟.

»: لــيس للمحــال جــوابالسـالم عليــهاالمــام  
بأبصــار العيــون، او » تدركــهال«ذلــك، فاختصــاص  ٥

                                                        
 .٣٠١: ٤.ا����ر ١
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  اختصاصها ايضا بدركها إياه يوم الدنيا، ذلك كله اجتثاث مليزة الربوبية الخاصة.
صــدقها  تحلق عىل كافــة األبصــار، بــل »األبصار«تحلق عىل كّل زمان، ك� ان  »ال تدركه«ف 

ــ قَْد جاءَكُْم بَصائُِر ِمــْن َربِّ «عىل أبصار القلوب أحرى من أبصار العيون ف  ُكــْم فََمــْن أَبَْرصَ
 ١إذ ال يعني األبصار فيها والعمى إّال أبصار القلــوب و ع�هــا »فَلِنَْفِسِه َو َمْن َعِمَي فََعلَيْها

وقــد تكفــي عنايــة البصــائر مــن  ٢)۹: ۷۹( »قُلُوٌب يَْوَمِئٍذ واِجَفــٌة. أَبْصــارُها خاِشــَعةٌ «ك� و
  .»ال تُْدرِكُُه اْألَبْصارُ «األبصار بجنب عناية العيون لعناية االستغراق يف 

 -ال ترى«بل واإلدراك ايضا ليس يف األغلبية الساحقة إّال بحق القلوب، وأما العيون فحقها 
  وما أشبه. »تبرصال 

و ك� نرى آيات اإلدراك كلها تعنــي الوصــول وهــو فعــل القلــب أم واقــع الوصــول دون 
  .٣العيون التي ال تجد إّال صورا منعكسة عن الواقع قد تخطأ

لعللها وكللها بحدودها وقيودها، وألنه تعاىل ال يحّس وال يجّس وال  »ال تُْدرِكُُه اْألَبْصارُ «أجل 
  وسائر اإلدراك.�ّس وال يدرك بالحواس الخمس 

ٍء وَكِيٌل «لحيطته عىل كّل يشء، أنّه  »َو ُهَو يُْدرُِك اْألَبْصارَ « َو ُهَو اللَِّطيــُف «ثم:  »َعىل كُلِّ َيشْ
لطيف ال يدرك، ولطيف يدرِك كلّ� يــدرَك أو ال يــدرك، لطيــف عــن كــّل األبصــار،  »الَْخِب�ُ 

ه وصفاته، لطيف يف صنعه، لطيف ولطيف اإلبصار لكّل األبصار، لطيف يف ذاته ويف أفعال
يف عطفه ولطفه لطيف لطف بخلق ما سميناه بال عالج وال أداة وإن صانع كل يشء فمن 

  .٤يشء صنع، وهللا الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع ال من يشء
                                                        

�� ���� �ّ� و�ّ�: �� ��ر�� ا��ٔ���ر، ا����م ������ ���ب ا������ �����ده إ�� ��� ا��ّ� �� ���ن �� أ�� ��� ا��ّ�   ٧٥٢: ١.��ر ا������ ١
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اللطيف عىل قلة وقضافة وصغر ولكن ذلك عىل النفاذ يف األشياء واالمتناع من أن «فليس 
»يدرك ...

١.  
و أما الخب� فالــذي ال يعــزب عنــه يشء وال يفوتــه، لــيس للتجربــة وال «ذلك هو اللطيف 
عند التجربة واإلعتبار عل�ن ولواله� ما علم، ألن من كان كذلك كــان لالعتبار باألشياء، ف

جاهال، وهللا � يزل خب�ا �ا خلق، والخب� من الناس املستخرب عــن جهــل، املــتعلم، و قــد 
»جمعنا االسم واختلف املعنى

٢.  
ه وأحمقه من يستدل بهذه اآلية عىل جواز رٔوته تعاىل، سنادا بأن امتداحه ذلك! وما أجهل

ال يصح إّال بإمكانية رٔوتــه، حيــث املعــدوم املطلــق أيضــا ال تدركــه  »ال تُْدرِكُُه اْألَبْصارُ «ب 
  .٣األبصار وليس بحقه مدحا

متــداح لهــا، يعنــي تجــرده الالنهــا�، وعــدم و لكن خفي عليه أن امتناع إدراك ذاته هو ا
إبصار املعدوم ليس إّال لسلب املوضوع، وأما املوضوع املوجــود املمتنــع إبصــاره للخلــق 

  لتجرده الالنها�، فذلك له غاية االمتداح.
هنا أبصار الخلق، فإبصــاره تعــاىل ذاتــه خــارج عــن ســلبية اإلبصــار لكــّل  »األبصار«و ألن 

امتنــاع و  اىل ب� ما هو لزام ذاته كإبصاره تعاىل ذاته وما هــو يف حــزاماألبصار، فإبصاره تع
  هو إبصاره تعاىل لخلقه أن يبرصوه.

فإبصار املحدود بأية أبصار ممتنع بالنسبة لّالمحدود، ثم إبصار الّالمحدود لذاته هو لزام 
  علمه بذاته، وإبصار محدود ملحدود ممكن يف ذاته.

زاويــة الواجبــة لتفــرض املســتحيلة، وال املســتحيلة لتحيــل ففي مثلث األبصــار، ليســت ال
                                                                                                                                                         

ا����� و�� ا����ان ا����ر و�� ا����ض و�� ا����� و�� �� أ��� ���� �� ���د ������� ا����ن �� �� ��ـ�د ��ـ���ن ��ـ��ه ا�ـ��� 

�� ا��ٔ��� وا���ث ا�����د �� ا����� ���� رأ��� ��� ذ�� �� ���� وا���اءه �����د وا���ب �� ا���ت وا���� ��� ����� و�� �� 

� ا����ر و �� �� ���ء ا��ٔ���ر وا����وز وا����ر وا���م ����� �� ��� ������ و�� ���� �� أو��د�� ���� و ����� ا���اء إ���� �� ��

 ��ٔ��� أ��ا��� ���ة �� ���ة و���ض �� ���ة وا�� �� �� ���د ������ ������� ������ ����� �� ��اه ������ و�ـ� ����ـ� أ�ـ���� ����ـ� ان

 ا ا���� ���� ...���� ��

 
و أ�� ا����� ���� ... ����� �����ل ��� ��� �ـ�ا ا�ـ�ٔ�� و��ـ� ��ـ�ن �ـ� ����ـ�، «���� ���� و���  ا����م ����.ا����ر ���  ١

��ت ا���� و��د ������ ������ �� ��ر�� ا����، ���� ��� ا��� ���رك و����� �� ان ��رك ��� و���� ����ك أ�� ��� ��� ا���� و

 .»ا������ ��� ا���� وا���� ��� ����� ا���� وا���� ا����� أو ��� ����

 
 .... ا����م ������ ا��ل ا����� �� أ�� ا���� ا����   ٧٥٦.ا����ر ٢

 
 .ذ��ه ا���� ا��ازي �� �����ه٣
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  الواجبة، ك� املمكنة ال تفرض سواها ك� ال تحيل!.
جمع االستغراق وسلبه سلب لذلك االستغراق الّالمح لثبوت الرٔوة لبعض  »األبصار«و أما أن 

 األبصار؟ فغريب يف نوعه، حيث االستغراق يف موضع الســلب اســتغراق للســلب ال ســلب
ال تدركــه «لالستغراق حتى يلمح لثبوت البعض، ولو عني سلب االستغراق لكان الصــحيح 

  .»كل األبصار
و كذلك القول إن باإلمكان أن يخلق ّهللا حســا سادســا يــوم القيامــة بــه يــرى ّهللا؟ حيــث 

 -األبصار تعم كافة الحواس واإلدراكات الظاهرة والباطنة أين� كانت وأيان! وما يخلقه ّهللا 
من أبصار، محدود ألنه من خلقه، وليس للمحدود أن يحيط عىل الالمحدود،  -في� يزعم

ثم وهو غ� مجرد عن املادة، ولــيس للــ�دي أن يــدرك غــ� املــادي فــان وســائل اإلدراك 
  محدودة بحدودها، واملسانخة ب� املدرك واملدرك من لزامات اإلدراك.

املحيلة لرٔوته ملوىس عىل »لن ترا�«قل رٔوته تعاىل ب يف ح السالم عليهذلك، وملّا يخاطب موىس  
  أية حال، فبأن يحيل رٔوته تعاىل لغ� موىس أحرى.

و القول إن الرٔوة نوعان ثانيه� الرٔوة مع اإلحاطة وهي اإلدراك، فنفي اإلدراك إ�ــا ينفــي 
ى بعضه دون هذه الثانية دون األوىل، مردود بأن ذلك إ�ا يصح يف املر� املتجزئ فقد ير 

بعض، وأما املجرد الصمد الذي ال تركّب فيه فسلب إدراكه هو ســلب رٔوتــه إذ ال تنقســم 
رٔوته إىل هذين القسم� إحاطة ودونهــا، اللّهــم إّال أن تعنــي الــرٔوة غــ� املحيطــة و هــي 

  املعرفة املمكنة ّ� تعاىل.
يف ســلب إدراكــه تعــاىل،  و أما أن اآليات الدالة عىل رٔوته تعاىل تخصص عموم االســتغراق

فذلك نقش بالنفخ عىل الحجر، إذ ليست هنا آية وال ملحة أن ّهللا تعاىل يرى، اللّهم إّال رٔوة 
املعرفة املمكنة وهي ليست إدراكا له تعاىل، ألنه الوصــول والحيطــة عــىل ذاتــه، ومجــرد 

لََقــْد رَآُه نَزْلـَـًة َو «الرٔوة هي مجرد املعرفة دون حقها فضال عن حق اإلدراك، وهكذا تعني 
فلقد رآه دون إدراك بفــٔوده املتفئــد بنــور  »ُد ما رَأىc۷ما كََذَب الُْفٔو'«ك� تفرسها  »أُْخرى

  .»َدنا فَتََدّىل. فَكاَن قاَب قَْوَسْ�ِ أَْو أَدْ�« آله و عليه هللا صىلاملعرفة املمكنة ألعىل قممها حيث إنه  
محدود إىل املحدود، فأي برص يتصور ال �كن أن يــدرك ّهللا املحدود إىل الّالمحدود، أو الالّ 

تعاىل، ال برصا حيث األبصار املادية ليست لتدرك إّال املبرصات، فلكّل آلــة لــإلدراك حقلــه 
الخاص، فك� ال يبرص باألذن، وال يسمع بالبرص، فبأحرى استحالة أال يحّس غ� املحسوس 

  كان املحدودية.بأية حاسة من الحواس، ثم وال بص�ة مل
فح� نتخطى عن إدراكه بأبصار العيون، فأبصار البصائر أيضا عليلة كليلة عن أن تــدركها 

  الستحالة ادراك املحدود الّالمحدود.
و القول: إن بإمكان ربنا أن يرينا نفسه بقدرته الطليقــة ورحمتــه الواســعة؟ مــردود بــأن 
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ســبيل إىل ادراك ذاتــه إّال الّالمحدوديــة القدرة فضال عن الرحمة ال تتعلــق باملحــال، إذ ال 
الربانية ك� ّهللا، وهي ليست بالتي تخلق، حيث الّالمحدود غني الــذات، وكونــه مخلوقــا 

هو محال عىل أية حال، وتعلق القــدرة  -وال سي� الذا� -يخرجه عن غناه الذا�، واملحال
  �ا يخيّل إلينا أنه محال يخرجه عن االستحالة.

و امتنع عىل «حول استحالة إدراكه تعاىل ورٔوته:  السالم عليهلعيل أم� املٔون�   ذلك ومن خطب
ال تقع األوهام «) ۱۰۶/ ۴۹(»� يطلع العقول عىل تحديد صفته« -) ۱۰۶/ ۴۹( »ع� البص�ة

له عىل صفة، وال تعقد القلوب منه عىل كيفية، وال تناله التجزئة والتبعيض، و ال تحيط به 
هو القادر الذي إذا ار�ت األوهام لتدرك منقطع قدرته، « -) ۱۶۱/ ۸۹( »قلوباألبصار وال

وحاول الفكر املــربأ مــن خطــرات الوســاوس أن يقــع عليــه يف عميقــات غيــوب ملكوتــه، 
وتولهت القلوب إليه لتجري يف كيفية صفاته، وغمضت مداخل العقول يف حيث ال تبلغه 

مهــاوي ســدف الغيــوب متخلصــة إليــه  الصفات لتناول علم ذاتــه، ردعهــا وهــي تجــوب
سبحانه، فرجعت إذ جبهت معرفة بأنه ال ينال بجور االعتساف كنــه معرفتــه، وال تخطــر 

  )۱۶۲/ ۱/ ۸۹(»ببال أويل الرويات خاطرة من تقدير جالل عزته
يْنا َو ما أُنِْزَل ِمْن قَبُْل َو أَنَّ قُْل يا أَْهَل الِْكتاِب َهْل تَنِْقُموَن ِمنّا إِّال أَْن آَمنّا ِباّ�ِ َو ما أُنِْزَل إِلَ 

  ).۵۹أَكَْ�َكُْم فاِسُقوَن (
وأنــتم غــ� »أَْن آَمنّــا ِبــاّ�ِ «منا تتبنّى ككّل فسقهم عن اال�ان باّ� يف مثلــث  »تنقمون«هنا 

مٔون� باّ�، ال إ�انا به إلها واحدا حيث الصبغة الرشكية املتخلفة املختلفة الحاكمة فيكم، 
إ�انا به تسلي� وإّال فل� ذا تكفرون برشعته األخ�ة املبينة برباه� الصدق أكــ� مــن  وال

  كل رشعة.
من القرآن حيث ينسخ ما أنزل من قبل يف بعض الطقوس، وهو نــازل  »(َو ما أُنْزَِل إِلَيْنا -۲

  عىل رسول غ� إرسائييل.
من قبل لزامه اإل�ان بهذه الرشــعة األخــ�ة حيث اال�ان �ا أنزل  »(َو ما أُنْزَِل ِمْن قَبُْل  -۳

  �ا يحمل من بشارات يف ترصيحات وإشارات لها ولرسولها وكتابها.
فثالوث النقمة علينا �ثلث اال�ان يجعل منكم فاسق� يف هذه الثالث، فــإذا كانــت هنــا 

  نقمة فلتكن لنا منكم لفسقكم عن رشعة ّهللا وا�اننا.
ال يعلمــون الكتــاب إّال أمــا�، قــارصين عــن ذلــك اإل�ــان و معهم املستضــعفون الــذين 

  .١اإلسالمي الذي هو قضية اإل�ان الكتا� السليم

                                                        
ا��ج ا�� إ���ق وا�� ���ـ� وا�ـ� ا���ـ�ر وا�ـ� أ�ـ� �ـ��� وأ�ـ� ا��ـ�� �ـ� ا�ـ� ��ـ�س �ـ�ل أ�ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ�   -٢٩٤: ٣.ا��ر ا�����ر ١

��زي �� ���و وز�� �� ���� �� أ�� إزار وأ��� ���ٔ��ه ��� ��ن  �� �� أ��� و���� �� أ�� ������� �� ���د ���� أ�� �� آ�� و ���� ا��� ���

�ْ���طِ «�� �� ا���� ��ل:  ِ����   َو �� ا�و�َِ� ُ���� وَ آَ��ّ� �ِ���ِّ� َو �� ا��ِْ�َل إِ�َْ��� َو �� ا��ِْ�َل إِ�� إِْ��اِ��َ� َو إِْ���ِ��َ� َو إِْ���َق َو َ�ْ�ُ��َب َو ا�ْ�



 252

مع أهل الكتاب ثالوث النقمة منا،قد و النقمة هي اإلنكار بقال أم حال أم أع�ل، ولقد ج
تنّدد بهم كأنه ما أنزل إليهم إذ عــاملوا  »ما أنزل إليكم«بديلة عن  »ما أُنْزَِل ِمْن قَبُْل «تندد 

كتبهم معاملة النكران بكفر أو كفران وألن كال من أهل الكتاب� لهم تفرقات ب� رسل ّهللا 
كتبه ككل، يناحر ســ�تهم املتخلّفــة، إضــافة إىل ورشائعه، فالجمع ب� اإل�ان باّ� ورسله و 

كافرون بها جمعا وإفــرادا، فلــو كــانوا  -إذا -انحرافهم يف كّل من زوايا اإل�ان الثالث، فهم
ئونون باّ� إ�انا سلي� لكانوا مٔون� بكل رساالته وكتاباته دون تفريق، ولو كانوا ئونون �ا 

بهــذا القــرآن العظــيم، فــإن سلســلة الرســاالت الربابيــة  مٔون� -بأحرى -أنزل إليهم لكانوا
بكتاباتها سلسلة واحدة موحدة، رسالة واحدة من إله واحد التّجاه واحد يحملها كل رسل 

لُِكلٍّ َجَعلْنا ِمنُْكْم ِرشَْعًة َو ِمنْهاجــاً «ّهللا مه� اختلفت رشائعهم يف بعض الطقوس ابتالء ف 
ًة واِحَدةً َو لِكْن لِيَبْلُوَكُْم ِيف ما آتاكُْم فَاْستَِبُقوا الَْخْ�اِت ..َو لَْو شاَء ّهللاُ لََجَعلَكُ    ).۴۸: ۵(»ْم أُمَّ

 قُْل َهْل أُنَبِّئُُكْم ِبَرشٍّ ِمْن ذلَِك َمثُوبًَة ِعنَْد ّهللاِ َمْن لََعنَــُه ّهللاُ َو َغِضــَب َعلَيْــِه َو َجَعــَل ِمــنُْهمُ 
ِبيِل (الِْقرََدَة َو الَْخناِزيَر َو عَ    ):۶۰بََد الطّاُغوَت أُولِئَك َرشٌّ َمكاناً َو أََضلُّ َعْن َسواِء السَّ

وهــي عقوبــة  »مثوبــة«وكيــف »َمثُوبًَة ِعنْــَد ّهللاِ َمــْن ..«الفسق بثالوثه  »ِبَرشٍّ ِمْن ذلُِكمُ «ف 
مغلّظة تخطت اآلخرة إىل الدنيا؟ املثوبة هي من أصل الثوب وهو رجوع اليشء إىل حالته 

ألوىل التي كان عليها، أو إىل الحالة املقدرة املقصودة، وألن جزاء األع�ل لــيس إّال ظهــور ا
األع�ل فحقائقها فهو مثوبة يف خ�هــا ورشهــا، مهــ� غلــب اســتع�لها يف خ�هــا حيــث 

  املثوبة الخّ�ة هي املقصودة، ك� أن سببها هي الحالة السليمة الفطرية.
التعــريض بهــٔواء أن  -فة إىل أصــل الرجــوع إىل الحالــة األوىلإضا -هنا »مثوبة«و قد تعني 

  ثوابهم هو أشد العقاب حيث تخلفوا عن اال�ان باّ� معاندين.
) تقتسم الثواب إىل حسن وسوء والثــا� هــو ۱۴۸: ۳( »ُحْسَن ثَواِب اآلِْخرَةِ «ذلك، ك� وأن 

) تنحو منحى ذلك ۸۰: ۲۸(»َن َو َعِمَل صالِحاً َويْلَُكْم ثَواُب ّهللاِ َخْ�ٌ لَِمْن آمَ «العقاب، وكذلك 
ْــُهْم «التقسيم وهذا مثل البشارة الخاصــة يف أصــلها بــالخ�ات وتــأ� تهكــ� للـرشـك  فَبَرشِّ

  حيث تعني لو أن لهم بشارة فليست إّال العذاب األليم فضال عن اإلنذار. »بَِعذاٍب أَلِيمٍ 
اإل�ان مجــاراة وتنــازال بــتهكم، إىل رش فســقهم رشا من مثلث  »ِبَرشٍّ ِمْن ذلَِك «و قد تعني 

أرش من ذلك، وإن صدقتم  »َمْن لََعنَُه ّهللاُ َو ..«بثالوثه، فلنئ كان ذلك اإل�ان رشا عندكم ف 
ومن عجيب الت�ثل ب� ثالوثهم السالف ذلك الثالوث الذي هــو «أن فسقكم ذلك رش ف 

! »َو َجَعَل ِمنُْهُم الِْقرََدَة َو الَْخناِزيَر َو َعبََد الطّاُغوتَ  -يْهِ َو َغِضَب َعلَ  -َمْن لََعنَُه ّهللاُ «رش منه: 

                                                                                                                                                         
َ���ُق َ�ْ�َ� ا�َ�ٍ� ِ��ُْ�ْ� َو �َْ�ُ� �َُ� ُ�ْ��ُِ��نَ  ���� ذ�� ���� ���وا ����� و����ا: �� ��ن ����� ��ٔ��ل ا��ّـ�  »َو �� ا�و�َِ� ا����ِ���َن ِ�ْ� َر��ِ�ْ� �� �ُ

�ِْ���ِب ..«  .»�ُْ� �� ا�ْ�َ� ا
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أي »جعــل ..«أم عــىل  -وجعــل .. -بفاصل»َمْن لََعنَُه ّهللاُ «معطوفة عىل »َعبََد الطّاُغوتَ «وهنا 
  جعل منهم من عبد الطاغوت ك� جعل منهم القردة والخنازير.

عبــادة الطــاغوت مــن جعــل ّهللا حيــث يعنــي اإلذن و ال يرد عىل الثا� أنه يقتيض كــون 
نَُقيِّْض لـَـُه «تكوينيا �ا اختاروا عبادة الطاغوت، ال تسي�ا عليها وال ترشيعا لها، وذلك مثل 

  .»فَلَّ� زاُغوا أَزاَغ ّهللاُ قُلُوبَهُمْ «والكل من باب »َشيْطاناً فَُهَو لَُه قَِرينٌ 
 »الخنــازير-إىل -غضب عليه«رد عليه ذلك الفصل فإن ثم املعنى األّول وهو أسلم منه، ال ي

، وقــد يعنــي »َمْن لََعنَُه ّهللاُ «معطوفة عىل  »َو َعبََد الطّاُغوتَ «، ثم »َمْن لََعنَُه ّهللاُ «مواصفة ل 
  العطف كليه� عناية له� وهو أجمع وأجمل داللة ومدلوال.

من اليهود حيث تغلّب عليهم غضب ّهللا مه� ج�عة  »لََعنَُه ّهللاُ َو َغِضَب َعلَيْهِ «ذلك، فمن 
  .١شمل غ�هم ك� يف آيات

ْوا َعْن ما نُُهوا َعنُْه فَلَّ� َعتَ «و أما من جعل منهم قردة فهم املتخلفون من أصحاب السبت 
  ).۱۶۶: ۷( »قُلْنا لَُهْم كُونُوا قَِردًَة خاِسئِ�َ 

و قد يرجح من جعل منهم خنازير أنهم من النصارى وكــ� هــّددهم ّهللا تعــاىل يف إجابــة 
  دعاء املائدة:

بـُـُه أََحــداً ِمــَن قاَل ّهللاُ إِ�ِّ ُمنَزِّلُها َعلَيُْكْم فََمْن يَْكُفْر بَْعُد ِمــنُْكْم فـَـِإ�ِّ أُ « بـُـُه َعــذاباً ال أَُعذِّ َعذِّ
) وال يحمل ذلك الجعل إّال هذه اآلية، فحيث املقام هو مقــام التنديــد ۱۱۵: ۵( »الْعالَِم�َ 

َعبَــَد «بكفرة أهل الكتاب فليكن للنصارى نصيب ك� لليهود، أم إنهم كالقردة مــن اليهــود
ىل كل من هو رش مكانا وأضل عــن ســواء من النصارى، أم كل هذه منقسمة ع »الطّاُغوتَ 

٢السبيل من جمع أهل الكتاب، اللهّم إّال القردة الخاصة باليهود حســب الــنص
مــن عبــد «

اتََّخــُذوا أَْحبــارَُهْم َو رُْهبــانَُهْم «هم كل هٔواء الذين استسلموا للطواغيت حيث  »الطاغوت
  ).۳۱: ۹( »أَْرباباً ِمْن ُدوِن ّهللاِ ..

و هل إن كل القردة والخنازير هي من أنسال هٔواء الذين جعلهم ّهللا قردة وخنازير؟ كّال، 
إن هللا � يهلــك قومــا أو �ســخ قومــا «د خلقت القردة والخنازير قبل هٔواء وتستمر، وفق
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»فيجعل لهم نسال وال عاقبة وإن القردة والخنازير قبل ذلك
و لكن خلق فل� غضب هللا «، ١

»عىل اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم
٢ .  

و هذه قضية العدالة الربانية أن يعذب من يستحقه أن يجعل قردا أو خنزيرا دون نسله 
ومن جعل قردا أو خنزيرا إ�ا يجعل جســمه مــثله� دون  »ال تَِزُر واِزرٌَة ِوْزَر أُْخرى«حيث 

  نسان بصورة قرد أو خنزير.روحه حتى يتحقق العذاب �ا يشعر أنه إ 
ِبيلِ «منا ومنكم  »و أضل«منكم، أو ومنا لو كنا من األرشار  »أُولئَِك َرشٌّ َمكاناً «  »َعْن َسواِء السَّ

فيا اخوان القردة والخنازير الذين لعنهم ّهللا وغضب عليهم وعبدوا الطــاغوت هــل نحــن 
  بل رش مكانا أم أنتم؟.املسلم� املٔون� باّ� وما أنزل إلينا وما أنزل من ق

ذلك وليست النقمة اليهودية والنرصانية من املسلم� تقف لحد، بل انها يف شّد ومــّد مــا 
شد اإلسالم ومّد، فهم يحاربون املســلم� هــذه الحــرب الشــعواء العشــواء التــي � تضــع 

  أوزارها قط ولن، منذ أن قام للمسلم� كون وكيان يف املدينة و�يزت لهم شخصية.
م يشنّون عليهم مختلف الحروب الباردة الدعائية والحارة الحارقــة ال ليشــء إّال ألنهــم فه

مسلمون ّ� مستسلمون، وال تطفأ هذه النار عنهم إّال أن يرتدوا عــن ديــنهم فيتبعــونهم 
لَْن تَرْىض َعنَْك الْيَُهوُد َو َال النَّصارى «رغم ظاهر إسالمهم الفايض عن الحقيقة والحيوية ف 

  ).۱۲۰: ۲( »تّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم قُْل إِنَّ ُهَدى ّهللاِ ُهَو الُْهدىحَ 
فاإلسالم الفائض �ثلث اإل�ان باّ� وما أنزل من القرآن وما أنــزل مــن قبــل، ذلــك اإلســالم 
ينقم منه ومن املسلم� له ما طلعت الشمس وغربت من قبل اليهــود والنصــارى، إّال أن 

تابعا لالستع�ر اليهودي والنرصا� ك� نراه يف األك�يــة املطلقــة  يصبح فاضيا عن حقيقته
  من الدول اإلسالمية حيث يساندها االستع�ر وال يحاربها.
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